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

  تومان ۴۵۰۰تك شماره 

  » اعم از«عبارت :  هیأت عمومی دیوان عدالت اداري با موضوع2405 و 2404هاي  رأي شماره
الی مالیاتی که مبین  شوراي ع24/3/1374 مورخ 2090/4/30در رأي شماره » یا استخدامی«و 

  تسري معافیت مذکور به مستخدمین دستگاههاي اجرایی و کلیه شاغلین است ابطال شد
  2  شوراي عالی مالیاتی  ٢٥/٨/١٤٠٠

   بخشنامه 4بند:  هیأت عمومی دیوان عدالت اداري با موضوع2407رأي شماره 
ـ 12/605شماره     که صراحتاً اعالم کرده معاون قضایی دادگستري کل استان تهران26/5/1398 

 اجتناب نمایند و با وضع 1/7/1398 که مدیران شعب از قبول وکالتنامه با ابطال تمبر کاغذي از مورخ 
 قانون مالیاتهاي مستقیم 103این حکم عمالً مفاد آن به تمبرهاي مالیاتی کاغذي که در اجراي ماده 

  شود از تاریخ تصویب ابطال میتوسط وکال خریداري و ابطال شده نیز تسري یافته است 

  4  معاونت قضایی دادگستري کل استان تهران  ٢/٩/١٤٠٠

نامه نحوه و ضوابط   شیوه6بند :  هیأت عمومی دیوان عدالت اداري با موضوع2408رأي شماره 
پذیرش دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در دانشگاههاي خارج از کشور به دانشگاههاي 

 رؤسا و معاونین آموزشی 8/10/1397ارومیه و اردبیل که در تاریخ علوم پزشکی تبریز، 
که براساس آن براي ) دانشگاههاي کالن منطقه دو آمایش آموزش عالی بخش سالمت کشور

دانشگاههاي دولتی جهت پذیرش در ) هیأت علمی ـ کارمند(فرزندان کارکنان پیمانی و رسمی 
   امتیاز منظور شده ابطال شد10ردبیل دانشگاههاي علوم پزشکی تبریز، ارومیه و ا

  دانشگاههاي علوم پزشکی تبریز،   ٢/٩/١٤٠٠
  5  ارومیه و اردبیل

   2حکم مقرر در بند شماره :  هیأت عمومی دیوان عدالت اداري با موضوع2409رأي شماره 
  ها هیأت چهارنفره استان خراسان جنوبی که متضمن الزام برخی ساختمان8/11/1397صورتجلسه مورخ 

  است ابطال شد) مجریان ذیصالح( به استفاده از خدمات سازندگان مسکن و ساختمان 
٢/٩/١٤٠٠  

  خراسان جنوبیاستانداري 
  اداره راه و شهرسازي استان خراسان جنوبی

  بیرجندشهرداري 
6  

   7/7/1394قسمت دوم مصوبه مورخ :  هیأت عمومی دیوان عدالت اداري با موضوع2411رأي شماره
 ن مدیریت خدمات قانو5 و 3سازمان بورس و اوراق بهادار که این سازمان را بدون لحاظ احکام مقنن در مواد

  کشوري تنها به واسطه عدم درج عنوان آن در قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی
   قانون اساسی خارج کرده ابطال شد44 از شمول تکالیف مقرر در قانون اجراي سیاستهاي کلّی اصل 

  8  سازمان بورس و اوراق بهادار  ٢/٩/١٤٠٠

   تصمیم متّخذه در جلسه4بند :  عدالت اداري با موضوع هیأت عمومی دیوان2414رأي شماره 
 هیأت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان که پرداخت 22/7/1397 مورخ 357 شماره 
   منوط کرده ابطال شدp4Qالعاده معاضدت قضایی را به انصراف از کارانه ستادي یا  فوق

  10  دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان  ٢/٩/١٤٠٠

 از تعرفه 29ـ2تعرفه شماره :  هیأت عمومی دیوان عدالت اداري با موضوع2417رأي شماره 
 شوراي اسالمی شهر 1399 از تعرفه عوارض سال 27ـ2 و تعرفه شماره 1398عوارض سال 

کرمان تحت عنوان تعیین و اخذ عوارض در قالب راهکار جلوگیري از تخلف مالکین واحدهاي 
  ر از تاریخ تصویب ابطال شدها بدون اخذ پایان کا تجاري و مجتمع

  11  شوراي اسالمی شهر کرمان  ٢/٩/١٤٠٠

 دفترچه عوارض 11 ماده 4تبصره :  هیأت عمومی دیوان عدالت اداري با موضوع2422رأي شماره 
 شوراي اسالمی شهر اراك درخصوص تعیین عوارض دو برابر براي امالك 1399محلی سال 

  بطال شدتجاري موجود از قبل، از تاریخ تصویب ا
  12  شوراي اسالمی شهر اراك  ٢/٩/١٤٠٠

  

 1400 ماه  ديانزدهمپ شنبهچهار  
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  صفحه  دستگاه اجراء کننده  بیخ تصویتار  )هی وحدت رواءن و مقررات و مصوبات آریقوان(عنوان مندرجات 

   تعرفه عوارض47 ماده 2بند :  هیأت عمومی دیوان عدالت اداري با موضوع2441رأي شماره 
 ابقاء بنا ناشی از آراي کمیسیون تحت شماره  شهرداري سمنان تحت عنوان عوارض1399 سال 

   به تصویب شوراي اسالمی این شهر رسیده از تاریخ تصویب ابطال شد15/11/1398ـ 1446/98/15
  13   شهر سمنانشوراي اسالمی  ٢/٩/١٤٠٠

   تعرفه عوارض2 از ماده 13ـ2بند :  هیأت عمومی دیوان عدالت اداري با موضوع2442رأي شماره 
شهرداري تبریز که به تصویب شوراي اسالمی این شهر رسیده و متضمن اخذ چک  1399 سال 

تضمینی به میزان دو برابر مبلغ عوارض پروانه ساختمانی و به عنوان وجه التزام جلوگیري از ارتکاب 
  تخلّفات ساختمانی است از تاریخ تصویب ابطال شد

  15  شهرداري تبریز  ٢/٩/١٤٠٠

ـ 25014/ص/1409بخشنامه شماره : ی دیوان عدالت اداري با موضوع هیأت عموم2461رأي شماره 
 مدیریت صندوق بازنشستگی استان سمنان که بر مبناي آن احتساب عین سوابق 20/10/1397

  گیرد ابطال شد اسارت مشمولین بند مذکور در ضمن سی یا سی و پنج سال خدمت آنها صورت می
  16  صندوق بازنشستگی استان سمنان  ٢/٩/١٤٠٠

  
  

  
  

  ١٦/٩/١٤٠٠                                                                         ٩٨٠٣٦٤٤شماره
  بسمه تعالي

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

:  با موضوع٢٥/٨/١٤٠٠ مورخ ١٤٠٠٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٢٤٠٥و  ١٤٠٠٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٢٤٠٤
 ٢٤/٣/١٣٧٤ مورخ ٢٠٩٠/٤/٣٠در رأي شماره » يا استخدامي«و » اعم از«عبارت «

شوراي عالي مالياتي كه مبين تسري معافيت مذكور به مستخدمين دستگاههاي اجرايي و 
  . گردد  در روزنامه رسمي به پيوست ارسال ميججهت در» .كليه شاغلين است ابطال شد

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

  2404 ـ 2405 :ماره دادنامهش        ٢٥/٨/١٤٠٠: خ دادنامهتاري
  ٩٨٠٣٦٤٤ ـ ٩٩٠٠٨٥٨: رونده پشماره

   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري:مرجع رسیدگی
   آقايان بهمن زبردست و سجاد کريمي پاشاکي:یانشاک

از رأي » يا استخدامي«و » اعم از« ابطال عبارات :موضوع شکایت و خواسته
   شوراي عالي مالياتي٢٤/٣/١٣٧٤ ـ ٢٠٩٠/٤/٣٠شماره 

 آقاي سجاد کريمي پاشاکي به موجب دادخواستي  ابطال رأي شماره :گردش کار
مالياتي را خواستار شده و در جهت تبيين  شوراي عالي ٢٤/٣/١٣٧٤ ـ ٢٠٩٠/٤/٣٠

  :خواسته اعالم کرده است که
:  قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و اصالحيه آن١٣ با توجه به ماده   "

هاي اقتصادي اشتغال دارند، نسبت به  اشخاص حقيقي و حقوقي که در منطقه به انواع فعاليت
برداري مندرج در مجوز به مدت بيست  ه آزاد از تاريخ بهرههر نوع فعاليت اقتصادي در منطق

هاي مستقيم معاف خواهند  سال از پرداخت ماليات بر درآمد و دارايي موضوع قانون ماليات
و نيز » برداري مندرج در مجوز از تاريخ بهره«و » فعاليت اقتصادي«و با عنايت به عبارات  بود

صدور مجوز براي انجام هر نوع فعاليت اقتصادي «که  همين قانون مبني بر اين١١متن ماده 
در مورد  مجاز، ايجاد بنا و تأسيسات و تصدي به انواع مشاغل توسط اشخاص حقيقي و حقوقي، 
» .باشد مشاغلي که متصدي مستقيم ندارند در محدوده منطقه فقط در اختيار سـازمان مي

کارآفريناني است که  گذاران و ي به سرمايهآيد که مـراد مقنن اعطاي معافيت ماليات چنين بر مي
شوند و نه کساني که در قالب قرارداد  در مناطق آزاد، باعث ايجاد اشتغال و افزايش توليد مي

با اين حال در سطر . استخدامي در خدمت افراد ديگري در اين مناطق به کار اشتغال دارند
جه به آن که توسيع و تضييق حدود و هشتم راي مورد شکايت از شوراي عالي مالياتي بدون تو

معافيت سابق » يا استخدامي«و » اعم از«ثغور قانون در صالحيت مقنن است، با آوردن عبارت 
 قانون ١٣ و ١١الذکر را به حقوق بگيران مناطق آزاد تسري داده که در مغايرت با مواد 

 قانون اساسي ٥١با اصل چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري صنعتي و از سوي ديگر در مغايرت 
  .و سياستهاي کلي اقتصاد مقاومتي است

شود و معافيت و   قانون اساسي، ماليات به موجب قانون وضع مي٥١ وفق اصل 
از آنجا که ماليات از منابع مهم . گردد بخشودگي مالياتي نيز به موجب قانون ايجاد مي
ظام مالزمه با حفظ منابع شود وحفظ ن درآمدي نظام جمهوري اسالمي ايران محسوب مي

درآمدي آن دارند لذا کاهش غيرقانوني منابع درآمدي از قبيل اعطاي معافيتها و 
گردد و حقوق دولت را به  ها، به تضعيف نظام جمهوري اسالمي ايران منتهي مي بخشودگي

بنابراين چنانچه چنين عملي صورت . نمايد نفع اشخاص، بدون مبناي قانوني، واگذار مي
 قانون اساسي مغاير با قاعده فقهي، وجود حفظ نظام ٥١د عالوه بر مغايرت با اصل گير

اسالمي نيز خواهد بود و از حيث اعطاي معافيت غيرقانوني به اشخاص، عين تبعيض ناروا 
. باشد  قانون اساسي و مغاير با قاعده فقهي برابري و مساوات مي٣ اصل ٩در منافات با بند 

 سوال طرح شده ٤عنه در پاسخ به  الي مالياتي طي رأي معترضهيأت عمومي شوراي ع
 ٤شود که پاسخ کليه  اين  رأيي واحد داد که بر اساس قرائن مندرج در رأي مشخص مي
  .سوال مبني بر اعمال معافيت مالياتي مثبت ارزيابي شده است

د  در موضوع معافيت مالياتي حقوق بگيران صاحبان مشاغل مورد سوال اول با قي
عنه معافيت حقوق بگيران صاحبان مشاغل را  عبارت استخدامي مندرج در رأي معترض

تأييد نمود که اين موضوع مورد استفاده بعدي مقامات سازمان امـور مالياتي در تصريح بر 
اين ترتيب  اعطاي معافيت ماليات بر درآمد حقوق بگيران صاحبان مشاغل قرار گرفت و به

بان مشاغل و فعاالن اقتصادي بودند اعم از بخش خصوصي و افرادي که مستخدم صاح
دولتي، همگي از اين معافيت ماليات بر درآمد برخوردار گشتند که بر اساس دادنامه 

 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مکاتبات شماره ٢١/٣/١٣٩٩ـ ٣٤٤شماره 
امور  مقامات سازمان ٢٢/٣/١٣٩٢د ـ /٧٢٥٨/٢٣٠ و ٢٠/١٢/١٣٩١ص ـ /٢٥٦٠٧/٢٣٢

عنه  مالياتي، ابطال گرديد و اين ابطال خود دليلي قاطع بر نقض بخشي از رأي معترض
  . باشد هيأت عمومي شوراي عالي مالياتي مي

عنه در خصوص امکان معافيت ماليات بر ارث  سوال دوم مطروحه در رأي معترض
أت عمومي هي. اموال اشخاص حقيقي مستقر در محدوده مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي است

همچنين کليه اموال ...«: شوراي عالي مالياتي در فراز پاياني رأي خود چنين بيان داشته است
و داراييهاي اشخاص مزبور نيز که منحصراً در ارتباط با فعاليت اقتصادي موصوف آنها بوده 

رح جمله مص» وضمناً در مناطق ياد شده مستقر باشند از معافيت مقرر برخوردار خواهند بود
در اين رأي دقيقاً کليه اموال و داراييهاي اشخاص مزبور که منحصراً در ارتباط با فعاليت  
اقتصادي موصوف باشد را مشروط به استقرار در مناطق آزاد از معافيت مالياتي برخوردار 

به عبارتي انتقال ماترک شخص حقيقي يا حقوقي صاحب مشاغل به ورثه . دانسته است
. در محدوده منطقه آزاد مستقر باشد، داراي معافيت مالياتي خواهد بودمشروط بر آن که 

 قانون چگونگي اداره مناطق آزاد، انتقال ماترک به ورثه، ١٣اين در حالي است که وفق ماده 
شود که مشمول معافيت مصرح در ماده قانوني اخيرالذکر  فعاليت  اقتصادي محسوب نمي
اند،  دي در مناطق ازاد مشمول معافيت مالياتي دانسته شدهباشد و صرفاً انواع فعاليت اقتصا
 قانون اساسي و ٣ اصل ٩ و بند ٥١عنه نيز مخالف اصل  بنابراين اين بخش از رأي معترض

المال   قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و از بابت ضرري که بيت١٣ماده 
آورد مغاير قاعده فقهي وجوب  وارد ميمسلمين از حيث عدم وصول ماليات و بخشودگي آن 
  .باشد حفظ نظام اسالمي و نيز قاعده برابري و مساوات مي

 در خصوص سواالت سوم و چهارم نيز هيأت عمومي شوراي عالي مالياتي طي فراز 
به عبارتي . اين دادخواست اظهار نظر مثبت نموده است )ثانياً(پاياني رأي خود مشابه بند 

يز تأسيس شرکت يا افزايش سرمايه آن را مشمول معافيت موضوع انحالل شرکت و ن
اين در حالي است .  قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي دانسته است١٣ماده

گردد که از معافيت مالياتي برخوردار باشد و  که انحالل فعاليت اقتصادي محسوب نمي
 قانون چگونگي اداره ١٣صرح در ماده اتفاقاً انحالل، مخالف مفهوم فعاليت اقتصادي م

  " .شود مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي به کار گرفته مي

http://www.RRK.IR
http://www.DASTOUR.IR
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يا «و » اعم از«آقاي بهمن زبردست نيز به موجب دادخواست تقديمي ابطال عبارات 
 شوراي عالي مالياتي را خواستار ٢٤/٣/١٣٧٤ ـ ٢٠٩٠/٤/٣٠از رأي شماره » استخدامي

  : اعالم کرده است کهشده و در جهت تبيين خواسته
 قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ ١٣رساند، وفق ماده  به استحضار مي" 

اشخاص حقيقي و حقوقي که در منطقه به انواع فعاليتهاي «صنعتي و اصالحيه آن 
اقتصادي اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعاليت اقتصادي در منطقه آزاد از تاريخ 

 در مجوز به مدت بيست سال از پرداخت ماليات بر درآمد و دارايي برداري مندرج بهره
فعاليت «با عنايت به عبارات . موضوع قانون مالياتهاي مستقيم معاف خواهند بود

 همين قانون ١١و نيز متن ماده » برداري مندرج در مجوز از تاريخ بهره«و » اقتصادي
ليت اقتصادي مجاز، ايجاد بنا و صدور مجوز براي انجام هر نوع فعا«مبني بر اينکه 

تأسيسات و تصدي به انواع مشاغل توسط اشخاص حقيقي و حقوقي، در مورد مشاغلي که 
باشد، چنين بر  متصدي مستقيم ندارند در محدوده منطقه فقط در اختيار سازمان نمي

در گذاران و کارآفريني است که  آيد که مراد مقنن اعطاي معافيت مالياتي به سرمايه مي
شوند، نه کساني که در قالب قرارداد  مناطق آزاد، باعث ايجاد اشتغال و افزايش توليد مي

استخدامي در خدمت افراد ديگري در اين مناطق به کار اشتغال دارند، معهذا در سطر 
 شوراي عالي مالياتي، بدون ٢٤/٣/١٣٧٤ ـ ٢٠٩٠/٤/٣٠هشتم پاراگراف دوم رأي شماره 

و تضييق حدود و ثغور قانون از شئون مقنن است، با آوردن دو توسيع  توجه به اينکه
معافيت سابق الذکر را به حقوق بگيران مناطق آزاد » يا استخدامي«و » اعم از«عبارت 

 قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي ١٣ و ١١تسري داده که هم مغاير مواد 
 از حيث ايجاد تبعيض مالياتي ميان  قانون اساسي و خالف عدالت و٥١و هم ناقض اصل 

حقوق بگيران مناطق آزاد با همگنانشان در ديگر نقاط کشور و خارج از حدود اختيارات 
 سياستهاي کلي اقتصاد ١٧لذا با عنايت به اين موارد و با توجه به بند . اين شوراست

از آن » اتياصالح نظام درآمدي دولت با افزايش سهم درآمدهاي مالي«مقاومتي مبني بر 
   " .مقام عالي درخواست حذف و ابطال اين دو عبارت را دارم

  :متن مقرره مورد شکايت به شرح زير است
 دفتر ٧/١٠/١٣٧٢ ـ ٥/٣٠ـ ٣٦٨١ و ١٦/٩/١٣٧٢ ـ ٥/٣٠ـ ٣٥٥٤گزارش شماره «" 

فني مالياتي عنوان معاونت درآمدهاي مالياتي درخصوص ابهامات مربوط به موارد شمول با 
 قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري صنعتي ١٣مول معافيت موضوع ماده عدم ش

 مجلس شوراي اسالمي حسب ارجاع معاونت ٧/٢/١٣٧٢جمهوري اسالمي ايران مصوب 
 هيأت عمومي شوراي عالي مالياتي که خالصه موارد ٢٠/٣/١٣٧٤مذکور در جلسه مورخ 
 بگيران صاحبان مشاغل که در منطقه ـ آيا حقوق١. باشد مطرح است ابهام به شرح زير مي

آزاد تجاري به فعاليت اقتصادي اشتغال دارند مشمول معافيت مقرر در ماده قانوني يادشده 
ـ در مورد شخص حقيقي که حائز شرايط به شرح مذکور در صدر ٢باشند يا خير؟  مي

يات بر ارث هاي وي در اين مناطق مال ماده قانوني فوق است در صورت فوت آيا به دارائي
 قانون اشاره ١٣ـ آيا شخص حقوقي حائز شرايط مذکور در صدر ماده ٣گيرد؟  تعلق مي

ـ سرمايه ٤شده در صورت انحالل مشمول ماليات بر درآمد دوره انحالل خواهد شد؟ 
 قانون ١٣شرکتهاي سهامي و مختلف سهامي حائز شرايط به شرح مذکور در صدر ماده 

 قانون ٤٨ا افزايش سرمايه مشمول حق تمبر موضوع ماده فوق در موقع تأسيس شرکت ي
گردد يا خير؟ هيأت عمومي شوراي عالي مالياتي پس از بحث و  مالياتهاي مستقيم مي

 ١٣با توجه به مفاد ماده : نمايد مشاوره نسبت به موارد يادشده به شرح آتي اعالم رأي مي
ري اسالمي ايران مبني بر معافيت قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهو

هرنوع فعاليت اقتصادي در منطقه آزاد از تاريخ مندرج در مجوز بطورکلي هرنوع فعاليت 
اقتصادي اشخاص حقيقي يا حقوقي که صرفا در حدود مجوزهاي کسب و کار صادره 

برداري  هاي تأسيس و يا بهره و يا براساس پروانه  اعم از شغلي يا استخدامي  مربوط
پذيرد از پرداخت ماليات بردرآمد  احدهاي توليدي و صنعتي در مناطق مذکور انجام ميو

همچنين کليه اموال و دارائيهاي اشخاص مزبور نيز که منحصراً در . باشد درمدت معاف مي
ارتباط با فعاليت اقتصادي موصوف آنها بوده و ضمناً در مناطق يادشده مستقر باشند از 

  " » .ر خواهند بودمعافيت مقرر برخوردا
در پاسخ به شکايات مذکور، رئيس شوراي عالي مالياتي به موجب لوايح شماره 

  : توضيح داده است که٢٥/٤/١٣٩٩ـ ٣٦٣٤ و ٥/١١/١٣٩٨ـ ١٧٢٣٧
نظر به اينکه حقوق بگيران مؤسسات اقتصادي مورد نظر مغاير با مدعاي شاکي از   " 

يران شاغل در ساير نقاط کشور داراي حيث چگونگي، شرايط و نحوه کار با حقوق بگ
باشند به نحوي که استخدام، به کارگيري و پرداخت حقوق و مزاياي  تفاوت بارزي مي

نامه  کارکنان شاغل در مناطق آزاد از حيث مقررات قانون کار و تأمين اجتماعي وفق آيين
ات خاص  قانون چگونگي اداره مناطق ازاد تجاري تابع مقرر١٢اجرايي موضوع ماده 

باشد و از آنجا که انعقاد قرارداد استخدامي  مناطق آزاد و تحت نظر سازمان مناطق آزاد مي
در چارچوب مقررات استخدامي مؤسسات  داراي مجوز فعاليت  در آن مناطق توجهاً به 

 قانون مذکور خود نوعي ١٣مندرج در ماده » هر نوع فعاليت اقتصادي در منطقه«عبارت 
گردد و از سوي ديگر بدون وجود مستخدمين و حقوق بگيران  وب ميمجوز تبعي محس

گونه فعاليت  فني، کارگري و کارمندي، اصوالً فعالين اقتصادي مورد نظر قادر به انجام هيچ
کارگيري  به(باشد واين امر  توليدي و اقتصادي نبوده و انجام آن قابل تصور و عملي نيز نمي

 ملزوم انجام هر فعاليت اقتصادي و مکمل شاکله و الزم و) نيروي توليدي و خدماتي
شود، لذا با عنايت به مراتب فوق و عنايت به  سازمان مؤسسه اقتصادي مربوط محسوب مي

و اينکه لوازم هر فعاليت اقتصادي همانا ) اذن در شي اذن در لوازم آن است(قاعده 
عتقاد به اينکه معافيت موضوع خواهد بود و مآالً ا استخدام نيروي فني و انساني مورد نياز

 قانون مناطق آزاد منحصراً ناظر به فعالين اقتصادي داراي مجوز بوده و شامل ١٣ماده 
گردد، توجهاً به عدم وجود مصوبه و مقرره خاصي در اين خصوص،  حقوق بگيران آنها نمي

  .شود عدالتي و تبعيض ناروا محسوب مي خود نوعي بي
سازي  ز شرکتها و مؤسسات دانش بنيان و تجاري قانون حمايت ا٩طبق ماده 

به منظور ايجاد و توسعه شرکتها و مؤسسات دانش بنيان و تقويت «نوآوريها و اختراعات 
شود واحدهاي پژوهشي و فناوري و مهندسي  المللي اجازه داده مي همکاريهاي بين

مزاياي قانوني مستقر در پارکهاي علم و فناوري در جهت انجام مأموريتهاي محوله از 
گذاري خارجي و  مناطق آزاد در خصوص روابط کار، معافيتهاي مالياتي و عوارض سرمايه

نامه شماره  در اين ارتباط طبق تصويب» . برخوردار گردندالمللي مبادالت مالي بين
 مقررات ٢ هيأت  وزيران در خصوص اصالح ماده ١٦/١٢/١٣٩٤هـ ـ ٥٢٢٣٤ت/١٦٥٣٠٤

سازي نوآوريها و   حمايت از شرکتها و مؤسسات دانش بنيان و تجاري قانون٩اجرايي ماده 
 که ١٧/١١/١٣٩١هـ ـ ٤٦٥١٣ت/٢٠٢٩٥٦نامه شماره   تصويب١١اختراعات موضوع بند 

واحدهاي « منتشر گرديده است، ٢٢/١٢/١٣٩٤ ـ ٢٠٦٨٩در روزنامه رسمي شماره 
 شهرکهاي فناوري پژوهشي و فناوري و مهندسي مستقر در پارکهاي علم و فناوري و

هاي مذکور از تاريخ صدور مجوز توسط مديريت پارک و نيز کارکنان  نسبت به فعاليت
 قانون چگونگي اداره مناطق آزاد ١٣شاغل در واحدهاي ياد شده از معافيت موضوع ماده 

ـ و اصالحات بعدي آن برخوردار ١٣٧٢تجاري ـ صنعتي جمهوري اسالمي ايران ـ مصوب 
  .خواهند بود

مچنين در خصوص ماليات بر ارث و همچنين ماليات دوره انحالل اشخاص ه
 رأي بعدي ٢ و ١حقوقي واجد شرايط مستقر در مناطق آزاد، نظر شما را به بندهاي 

 که از حيث دو مورد فوق ناسخ ٢٢/٥/١٣٧٦ ـ ٥٥٨٦/٤/٣٠هيأت عمومي شورا به شماره 
باشد   هيأت عمومي يـاد شده مي٢٤/٣/١٣٧٤ ـ ٢٠٩٠/٤/٣٠کننده رأي شماره  و يا تصيح
نظر بـه اينکه حق تمبر از عناوين و فصول باب » حق تمبر«در خصوص . نمايد جـلب مي

باشد، لـذا  مي» دارايي«در عداد ماليات بر ) فصل پنجم(دوم قانون مالياتهاي مستقيم 
اطـق آزاد  قـانون چگونگـي اداره من١٣ مشمول معـافيت ماليات بر دارايي مقرر در مـاده

 هيأت ٢٤/٣/١٣٧٤ ـ ٢٠٩٠/٤/٣٠تجاري بوده و از اين حيث ايرادي به رأي شماره 
   " .باشد عمومي شورا مترتب نمي

 مديرکل دفتر حقوقي و قراردادهاي مالياتي سازمان امور مالياتي نيز به موجب 
  : توضيح داده است که٧/٦/١٤٠٠ـ ٥٧٧١اليحه شماره 

 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ٢٥٨ ماده رأي مذکور در دوره حکومت  " 
صادر شده است، مفاد اين ) ٢٧/١١/١٣٨٠پيش از قانون اصالحي مصوب  (٣/١٢/١٣٦٦

 ماده ٣االتباع بودن رأي هيأت شوراي عالي مالياتي، در موارد مذکور در بند  ماده بر الزم
الف مالياتي و  قانون پيش گفته براي شعب شوراي عالي مالياتي و هيأتهاي حل اخت٢٥٥

  " .مأمورين مالياتي داللت دارد
قائم مقام دبير شوراي نگهبان نيز، در پاسخ به ادعاي مطروحه مبني بر خالف شرع 

 اعالم کرده ٢/٦/١٤٠٠ـ ٢٧٢٨١/١٠٢بودن مقرره مورد شکايت، به موجب نامه شماره 
  :است که
ي در خصوص  شوراي عالي ماليات٢٤/٣/١٣٧٤ ـ ٢٠٩٠/٤/٣٠موضوع رأي شماره " 

 ٣١/٥/١٤٠٠شمول يا عدم شمول معافيت مالياتي در مناطق آزاد تجاري، در جلسه مورخ 
رأي : گردد شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت که به شرح ذيل اعالم نظر مي

تشخيص قانوني بودن آن بر عهده ديوان . مورد شکايت في نفسه خالف شرع شناخته نشد
    ".عدالت اداري است

 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
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   هیأت عمومیرأي
 ٢/٦/١٤٠٠ـ ٢٧٢٨١/١٠٢نگهبان به موجب نامه شمـاره قائم مقام دبير شوراي : اوالً

رأي مورد شکايت «شرعي شکايت مطروحه اعالم کرده است که  در خصوص جنبـه
تشخيص قانوني بودن آن بر عهده ديوان عدالت اداري . نفسه خالف شرع شناخته نشد في

يين دادرسي  قانون تشکيالت و آ٨٧ و ماده ٨٤ ماده ٢بنابراين در اجراي تبصره » .است
ديوان عدالت اداري و تبعيت از نظر فقهاي شوراي نگهبان، موردي براي ابطال از بعد 

 ـ ١١٦٩ و ٣٠/٢/١٣٩٩ـ ٣٤٤با توجه به مفاد آراي شماره : ثانياً. شرعي وجود ندارد
قانون چگونگي اداره مناطق آزاد   ۱۳ماده  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، ٢٩/٩/١٣٩٩

اشخاص حقيقي و حقوقي که «: دارد  که مقرر ميايران اسالمي جمهوري  ـ صنعتيتجاري
در منطقه به انواع فعاليتهاي اقتصادي اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعاليت اقتصادي در 

 مندرج در مجوز به مدت بيست سال از پرداخت ماليات بر برداري بهره تاريخ از آزاد  منطقه
ناظر بر کساني است ، » معاف خواهند بودلياتهاي مستقيمقانون مادرآمد و دارايي موضوع 

صنعتي هستند و منصرف  ـ که متصدي انجام فعاليتهاي اقتصادي در مناطق آزاد تجاري
صاحبان بـه عنوان مستخدم دستگاههاي اجـرايي و يا تحت نظر بگيراني است که  از حقوق

يا «و » اعم از« بنابراين عبارات ،اغل و فعاالن اقتصادي به انجام اموري اشتغال دارندـمش
 شوراي عالي مالياتي که مبين ٢٤/٣/١٣٧٤ مورخ ٢٠٩٠/٤/٣٠در رأي شماره » استخدامي

تسري معافيت مذکور به مستخدمين دستگاههاي اجرايي و کلّيه شاغلين است، خالف 
 قانون تشکيالت و ٨٨ و ماده ١٢ ماده ١قانون و خارج از اختيار است و مستند به بند 

 ١٣با اعمال ماده . شود  ابطال مي١٣٩٢ مصوب سال آيين دادرسي ديوان عدالت اداري
 و تسري ابطال عبارات مذکور به زمان قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري

  .صدور رأي شوراي عالي مالياتي موافقت نشد
  حكمتعلي مظفريرئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ 

  
  ٢٤/٩/١٤٠٠                                                                          ٩٨٠٣١٦٩شماره

  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 

 ١٢/٦٠٥ بخشنامه شماره ٤بند«:  با موضوع٢/٩/١٤٠٠ مورخ ١٤٠٠٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٢٤٠٧
 معاون قضايي دادگستري كل استان تهران كه صراحتاً اعالم كرده كه ٢٦/٥/١٣٩٨ـ 

 اجتناب نمايند و ١/٧/١٣٩٨مديران شعب از قبول وكالتنامه با ابطال تمبر كاغذي از مورخ 
 قانون ١٠٣ياتي كاغذي كه در اجراي ماده با وضع اين حكم عمالً مفاد آن به تمبرهاي مال

مالياتهاي مستقيم توسط وكال خريداري و ابطال شده نيز تسري يافته است از تاريخ 
  . گردد  در روزنامه رسمي به پيوست ارسال ميجهت درج» .شود تصويب ابطال مي

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

  ٩٨٠٣١٦٩: رونده پ    شماره2407 :ماره دادنامهش     ٢/٩/١٤٠٠: خ دادنامهتاري
   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري:مرجع رسیدگی

   آقايان سيدعلي ميررجبي درزي و بهنام نزادي و خانم بهاره همايي:یانشاک
 ٢٦/٥/١٣٩٨ ـ ١٢/٦٠٥ بخشنامه شماره ٤ ابطال بند :موضوع شکایت و خواسته

   قضايي رئيس کل و معاونت مالي و پشتيباني و عمراني دادگستري استان تهرانمعاون
 بخشنامه شماره ٤ شاکيان به موجب دادخواستي واحد ابطال بند :گردش کار

 معاون قضايي رئيس کل و معاونت مالي و پشتيباني و عمراني ٢٦/٥/١٣٩٨ ـ ١٢/٦٠٥
  :اند که ت تبيين خواسته اعالم کردهاند و در جه دادگستري استان تهران را خواستار شده

» الصاق و ابطال« قانون مالياتهاي مستقيم وکال را مکلف به ١ـ قانونگذار در ماده ١" 
  .هاي دريافتي نموده  درصد حق الوکاله٥تمبر مالياتي، به ميزان 

ـ استفاده از عبارت الصاق و ابطال در ماده فوق و همچنين رويه مألوف داللت بر ٢
  .ستفاده از تمبر کاغذي داردتجويز ا
ـ الکترونيکي شدن وصول حقوق دولتي امري پسنديده و قابل توجيه است، ليکن ٣

سلب اعتبار از تمبرهاي کاغذي فروخته شده و مصادره وجوه واريزي بابت سهم صندوق 
حمايت و کانون وکال، محتاج نص قانوني است، که در مانحن فيه نصوص قانوني از اسـاس 

 خـاصه آن که وجوه واريزي بابت صندوق حمايت و کانون.  چنين حکمي استبرخالف
قابل عودت يا محاسبه مجدد نبوده و اين دستورالعمل نيز ) در اثر باطل تمبر کاغذي(وکال 

  .بيني نکرده است  راه حلي براي آن پيش
 قانون اساسي اموال افراد از تعرض مصون است، بر اساس ٢٢ـ به موجب اصل ٤
 دستورالعمل مذکور بدون سبب ٤ه الضرر مشروعيت هرگونه ضرر نفي شده بند قاعد

 بخشنامه ٤با توجه به توضيحات فوق ابطال بند . قانوني موجب تضرر وکال گرديده است
 معاونت قضايي ريس کل و معاونت مالي و پشتيباني و ٢٦/٥/١٣٩٨ ـ ١٢/٦٠٥شماره 

  " .عمراني دادگستري تهران مورد استدعاست
ر پي اخطار رفع نقصي که از طرف دفتر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري براي د

هايي که  شاکيان ارسال شده بود آقايان سيدعلي ميررجبي و بهنام نزادي به موجب اليحه
 ثبت ١/١١/١٣٩٨ مورخ ٥ ـ ٣١٦٩ ـ ٩٨ و ٧/١١/١٣٩٨ مورخ ٧ ـ ٣١٦٩ ـ ٩٨به شماره 

  :ان عدالت اداري شده توضيح داده است کهدفتر هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديو
تقاضاي رسيدگي از بعد شرعي و مکاتبه با شوراي نگهبان با توجه به قاعده الضرر " 

   " .و الضرار في االسالم مورد تقاضاست
  :متن مقرره مورد اعتراض به شرح زير است

  هاي قضايي سرپرستان محترم حوزه" 
  هاي قضايي روساي محترم مجتمع

  ن محترم نواحي در دادسراهاي تهرانسرپرستا
  دادستانهاي محترم عمومي و انقالب شهرستانهاي استان تهران

 با سالم«
الحساب تمبر مالياتي وکال  اندازي دريـافت الکترونيکي علي  احتراماً، با عنايت به راه

ي به جايگزيني تمبر متفرقه کاغذي ماليات) مالياتهاي مستقيم  قانون١٠٣مـوضوع ماده (
نامه در دفاتر خدمات قضايي و همچنين واحدهاي قضايي دادگستري استان تهران  وکالت

مواردي بشرح ذيل جهت اجرا در شعب ) POS(از طريق دستگاه   CMS  در سامانه
  .گردد ها و دادسراها ابالغ مي دادگاه

اندازي سيستم مذکور تمبر کاغذي متفرقه  ـ الزم بذکر است با توجه به راه٤...
نامه با ابطال تمبر کاغذي از مورخ  لتنامه حذف و مديران شعب از قبول وکالتوکا
ـ معاون قضايي » . وکال را راهنمايي نمايند٢ و ١ اجتناب نموده و وفق موارد ١/٧/١٣٩٨

   " رئيس کل و معاون مالي و پشتيباني و عمراني دادگستري استان تهران
 و قراردادهاي اداره کل حقوقي قوه در پاسخ به شکايت مذکور، رئيس اداره دعاوي

  :که   توضيح داده است١٩/٩/١٣٩٨ـ ٣١٢٠/٩٧/٧قضاييه به موجب اليحه شماره 
الحساب مالياتي وکال از سوي  حذف تمبر کاغذي از ساز و کار دريافت علي: اوالً" 

االشعار در راستاي مقررات مربوط به   بخشنامه فوق٤دادگستري استان تهران موضوع بند 
» ١٥/٤/١٣٨١نامه اجرايي تحقق دولت الکترونيک مصوب  آيين«ولت الکترونيک از جمله د

انجام شده و با توجه به مقررات ناظر بر الزامي شدن پراخت الکترونيکي به حسابهاي 
هاي اجرايي  نامه توسعه خدمات قضايي الکترونيکي دستگاه آيين «٩دولتي از جمله ماده 

  .االشعار اجتناب ناپذير بوده است  کاغذي فوقحذف تمبر» ١٠/٦/١٣٩٣مصوب 
الحساب مالياتي في نفسه خللي  حذف تمبر کاغذي در مراحل وصول تمبر علي: ثانياً

ها اقدام به  کند و چنانچه خواهان ها وارد نمي به حقوق هيچ کدام از وکال از جمله خواهان
در اين خصوص مسئوليتي خريد تمبر کاغذي مازاد بر نياز زمان خريد خود کرده باشند 

هاي مختلف دستگاه قضايي از جمله دادگستري استان تهران نيست و قوه  متوجه بخش
هاي زير مجموعه از محل فروش تمبرهاي ياد شده عوايدي را  قضاييه و هيچ کدام از بخش

اعتباري آن مسئول تلقي شوند و صرف حذف تمبر کاغذي  اند تا در قبال بي کسب نکرده
باشد و  ها نمي اعتباري تمبرهاي خريداري شده از سوي خواهان عناي اعالم بينيز به م

مطالبه وجوه  چنانچه ايشان ادعايي در اين خصوص دارند بايد دعاوي خود مبني بر
پرداخت شده بابت تمبرهاي خود را به طرفيت دستگاه دولتي متولي مربوط اقامه و 

عنه  بنابه مراتب فوق مصوبه معترض. ندرسيدگي به آن را برابر قانون درخواست نماي
   " .مغايرتي با قانون ندارد و رد درخواست خواهانها مورد استدعاست

  در خصوص ادعاي شاکيان مبني بر مغايرت بخشنامه مورد اعتراض با شرع مقدس 
 ٢/٦/١٤٠٠ـ ٢٧٢٤٣/١٠٢اسالم، قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 

  :ت کهاعالم کرده اس
 نامه شماره ٤ موضوع بند ٢٦/١١/١٣٩٨ ـ ٩٨٠٣١٦٩عطف به نامه شماره   " 

 معاون قضايي دادگستري کل استان تهران در خصوص دريافت ٢٦/٥/١٣٩٨ ـ ١٢/٦٠٥
 فقهاي معظم شوراي نگهبان ١٣/٤/١٤٠٠الکترونيکي تمبر مالياتي وکال، در جلسه مورخ 

چنانچه تمبرهاي «: گردد ذيل اعالم نظر ميمورد بحث و بررسي قرار گرفت که به شرح 
کاغذي که در بند مورد شکايت  امر به عدم قبول آنها شده است، از جهت قانوني واجد 

  "  .اعتبار باشند، بند مورد شکايت خالف شرع شناخته شد
 به رياست معاون قضايي ٢/٩/١٤٠٠هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 

 امور هيأت عمومي و با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و ديوان عدالت اداري در
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

http://www.RRK.IR
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   هیأت عمومیرأي
 در ٢/٦/١٤٠٠ـ ٢٧٢٤٣/١٠٢قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره : اوالً

چنانچه تمبرهاي کاغذي که «: رابطه با جنبه شرعي شکايت مطروحه اعالم کرده است که
در بند مورد شکايت امر به عدم قبول آنها شده است، از جهت قانوني واجد اعتبار باشند، بند 

 توسعه نامه آيين ٩هرچند براساس ماده : ثانياً» .مورد شکايت خالف شرع شناخته شد
شوراي عالي   به تصويب١٠/٤/١٣٩٣ که در تاريخ اجرايي دستگاههاي کترونيکيال خدمات

اداري رسيده، انجام عمليات پرداخت الکترونيکي به حسابهاي دولتي بايد از طريق روشهايي 
هاي فروش صورت بگيرد، ولي  مانند جايگاه اينترنتي دستگاه اجرايي، شبکه شتاب و پايانه

اي کاغذي نيست و بر همين اساس با توجه به اينکه برمبناي بند اين امر نافي اعتبار تمبره
 معاون قضايي دادگستري کل استان تهران ٢٦/٥/١٣٩٨ ـ ١٢/٦٠٥ بخشنامه شماره ٤

صراحتاً اعالم شده است که مديران شعب از قبول وکالتنامه با ابطال تمبر کاغذي از مورخ 
 مفاد آن به تمبرهاي مالياتي کاغذي که  اجتناب نمايند و با وضع اين حکم عمال١/٧/١٣٩٨ً

 توسط وکال خريداري و ابطال شده نيز تسري قانون مالياتهاي مستقيم ١٠٣در اجراي ماده 
يافته است؛ در نتيجه بند مذکور که متضمن امر به عدم قبول تمبرهاي مزبور با وجود اعتبار 

خالف شرع بوده و مستند به قانوني آنها است، برمبناي مفاد نظريه فقهاي شوراي نگهبان 
قانون تشکيالت و آيين  ٨٧ و ماده ٨٤ ماده ٢ و تبصره ٨٨ و ١٣ و مواد ١٢ ماده ١بند 

  .شود  ابطال ميتاريخ تصويب از ١٣٩٢ مصوب سال دادرسي ديوان عدالت اداري
       هيأت عمومي ديوان عدالت اداري                                                   

  مهدي دربين ـ معاون قضايي ديوان عدالت اداري
  

  ٢٤/٩/١٤٠٠                                                                          ٩٩٠٢٤٥٦شماره
  بسمه تعالي

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

نامه نحوه و ضوابط   شيوه٦بند «:  با موضوع٢/٩/١٤٠٠ مورخ ١٤٠٠٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٢٤٠٨
پذيرش دانشجويان ايراني شاغل به تحصيل در دانشگاههاي خارج از كشور به دانشگاههاي 

عاونين آموزشي  رؤسا و م٨/١٠/١٣٩٧علوم پزشكي تبريز، اروميه و اردبيل كه در تاريخ 
كه براساس آن ) دانشگاههاي كالن منطقه دو آمايش آموزش عالي بخش سالمت كشور

دانشگاههاي دولتي جهت ) هيأت علمي ـ كارمند(براي فرزندان كاركنان پيماني و رسمي 
 امتياز منظور شده ابطال ١٠پذيرش در دانشگاههاي علوم پزشكي تبريز، اروميه و اردبيل 

  . گردد ر روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي دجهت درج» .شد
ـ    فرد يداهللا اسمعيليمديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري 

  
  ٩٩٠٢٤٥٦: رونده پ      شماره2408 :ماره دادنامه  ش   ٢/٩/١٤٠٠: خ دادنامهتاري

   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري:مرجع رسیدگی
   خانم الناز قليپور:یشاک
 نامه نحوه و ضوابط پذيرش دانشجويان  شيوه٦ ابطال بند :وضوع شکایت و خواستهم

هاي علوم پزشکي تبريز  هاي خارج از کشور به دانشگاه ايراني شاغل به تحصيل در دانشگاه
هاي کالن   روسا و معاونين آموزشي دانشگاه٨/١٠/١٣٩٧مصوب (ـ اروميه و اردبيل 

  )مت کشور آمايش آموزش عالي بخش سال٢منطقه
نامه نحوه و ضوابط   شيوه٦ شاکي به موجب دادخواستي ابطال بند :گردش کار

هاي  هاي خارج از کشور به دانشگاه پذيرش دانشجويان ايراني شاغل به تحصيل در دانشگاه
علوم پزشکي تبريز ـ اروميه و اردبيل را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور 

  :ت کهخالصه اعالم کرده اس
نامه   مورد تصويب شيوه٦نامه اعالمي در خصوص بند  رساند، شيوه به استحضار مي" 

 قانون اساسي بوده و اينکه اين قسمت قضيه بحث تبعيض ٢٠ و ١٩مغاير و مخالف اصول 
بيني شده در اصول اعالمي را که مردم ايران از هر قوم و  نژادي و تضييع حق پيش

 مساوي برخوردار و از طرف ديگر همه افراد ملت اعم از زن و اي که باشند از حقوق قبيله
 امتياز به ١٠مرد يکسان در حمايت قانون قرار دارند زير سوال برده از آنجا که اختصاص 

فرزندان هيأت علمي و کارکنان دانشگاه خالف نص صريح موضوع بحث بوده به همين 
دعا دارد با مد نظر قرار دادن  قانون اساسي اينجانب است١٧٣مناسبت در اجراي اصل 

نامه اعالمي لحاظ امتيازات کسب شده اينجانب و ايضاً تطبيق آن با سه نفر از  شيوه
ها که امتياز اينجانب اولي و صائب بر امتياز  فرزندان اعضاي هيأت علمي و کارکنان دانشگاه

 قانون آيين ١٩٨نامه مذکور در اجراي ماده   شيوه٦آنان است نسبت به صدور ابطال بند 
   " .دادرسي مدني با ورود شکايت تسليمي تصميم عادالنه را اتخاذ و اعالم فرماييد

  :متن مقرره مورد شکايت به شرح زير است
 هاي نامه نحوه و ضوابط پذيرش دانشجويان ايراني شاغل به تحصيل در دانشگاه شيوه" 

  ه و اردبيلهاي علوم پزشکي تبريز ـ ارومي خارج از کشور به دانشگاه
هاي کلي کشور و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي جهت  با عنايت به سياست

مساعدت به دانشجويان ايراني شاغل به تحصيل در خارج از کشور و با توجه به کثرت مراجعين و 
محدوديت ظرفيت پذيرش دانشگاه، به منظور ساماندهي و نحوه و ضوابط پذيرش دانشجويان 

اي با حضور روسا و معاونين  هاي خارج از کشور، جلسه  به تحصيل در دانشگاهايراني شاغل
 در دفتر ٨/١٠/١٣٩٧هاي عضو کالن منطقه دو آمايش سرزميني در مورخ  آموزشي دانشگاه

  .رياست دانشگاه علوم پزشکي تبريز تشکيل و موارد زير مورد توافق و تصويب قرار گرفت
هاي دولتي  دانشگاه) هيأت علمي ـ کارمند(و رسمي  ـ به فرزندان کارکنان پيماني ٦

  " .گيرد  امتياز تعلق مي١٠
در پاسخ به شکايت مذکور، سرپرست اداره کل حقوقي و تنظيم مقررات وزارت بهداشت، 

 توضيح ٢٠/١٢/١٣٩٩ ـ٢٥٠١/١٠٧درمان و آموزش پزشکي کشور به موجب اليحه شماره 
  :داده است که

خروج تصميمات و آراء صادره از « اساس ماده واحده رساند بر  به استحضار مي"
هاي تخصصي وزارتين علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و  هيأتها و کميته

آموزش پزشکي و ساير مراکز آموزشي و پژوهشي در خصوص امور و شئون علمي، 
 مصوب آموزشي و پژوهشي از شمول صالحيت ديوان عدالت اداري و ساير مراجع قضايي،

آن دسته از »  شوراي عالي انقالب فرهنگي١٢/٦/١٣٨٧ششصد و سي امين جلسه مورخ 
هاي تخصصي فعال در  نهايي و قطعي صادره در هيأتها و کميته تصميمات و آراء

ها و  هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و دانشگاه وزارتخانه
 مصوب از جمله، تصميمات و آراء نهايي هيأتهاي امناء، ساير مراکز آموزشي و پژوهشي

مميزه و انتظامي اساتيد و کميته انضباطي  دانشجويان و همچنين تصميمات و آراء نهايي 
در خصوص بازنشستگي، ارتقاء، ارزيابي و پذيرش علمي، بورس دانشجويان و فرصت 

آموزشي و پژوهشي صادر مطالعاتي که صرفاً در رابطه با امور و شئون تخصصي علمي، 
شده باشد، قابل شکايت و رسيدگي در ديوان عدالت اداري و ساير مراجع قضايي 

باشد، بر  با توجه به اينکه خواسته نامبرده نيز داراي شأن علمي و آموزشي مي. نخواهدبود
. اين اساس و برابر ماده واحده مذکور رسيدگي شايسته از آن مقام مورد تقاضا است

 و ٤٢٩ مصوبات جلسات ٢٠نمايد به استناد بند   از مراتب ياد شده اشاره مينظر صرف
 شوراي عالي ٢٥/١١/١٣٧٧دش ـ /٤٢٢٩ و نامه شماره ٥/٨/١٣٧٧ و ٢١/٧/١٣٧٧ ـ ٤٣٠

 قانون تشکيل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي ٧و ٢انقالب فرهنگي و مواد 
 تشکيالت و وظايف وزارت بهداشت،  قانون١ ماده ١٦ و ٤، ١ بندهاي ١٣٦٤مصوب سال 

ريزي علوم پزشکي به منظور   شوراي عالي برنامه١٣٦٧درمان و آموزش پزشکي مصوب 
شوراي عالي انقالب فرهنگي در امر  ها و اجراي مصوبات مشي تحقق سياتها و خط

ها و مقررات آموزشي تشکيل گرديده است که يکي  نامه ريزي و تدوين و تصويب آيين برنامه
از وظايف شوراي ياد شده تدوين و تصويب ضوابط انتقال و ادامه تحصيل دانشجويان ايراني 

  .مقيم خارج در مقاطع مختلف تحصيلي تا مقطع دکتراي تخصصي در داخل کشور است
ها و مؤسسات آموزش  نامه انتقال دانشجويان ايراني دانشگاه  آيين٤ ـ ٩  وفق بند 

هاي علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني  ها و دانشکده عالي خارج از کشور به دانشگاه
ريزي علوم  مصوب شوراي عالي برنامه) پرديس خودگردان و ظرفيت مازاد(داخل کشور 

هاي علوم پزشکي   هاي خودگردان و ظرفيت مازاد دستگاه پزشکي، اخذ پذيرش از پرديس
ه اينکه دانشجويان انتقالي بدون با توجه ب. و يا دانشگاه آزاد اسالمي بر عهده دانشجو است

باشند بر اين اساس  هاي داخل مي شرکت در کنکور سراسري متقاضي تحصيل در دانشگاه
آموزش عالي بخش سالمت کشور جهت مساعدت به  دبيرخانـه کالن منطقه دو آمايش

دانشجويان ايراني شاغل به تحصيل در خارج از کشور که با انتقال ايشان به داخل کشور 
هاي   وافقت شده است و با توجه به کثرت مراجعين و محدوديت ظرفيت پذيرش دانشگاهم

منطقه ياد شده و همچنين در راستاي ساماندهي نحوه ضوابط پذيرش، نسبت به تصويب 
هاي خارج  نامه نحوه و ضوابط پذيرش دانشجويان ايراني شاغل به تحصيل در دانشگاه شيوه

 پزشکي تبريز، اروميه و اردبيل اقدام نموده است که موافقت هاي علوم از کشور به دانشگاه
هاي منطقه مذکور و يا ظرفيت مازاد به  با انتقال دانشجويان به پرديس خودگردان دانشگاه

نامه شروط مختلفي براي بررسي  در اين شيوه. باشد نامه مورد اشاره مي موجب مفاد شيوه
به بومي بودن يا سکونت در استان، معدل کل مدارک متقاضيان از جمله امتيازات مربوط 

ديپلم، شرکت در کنکور سراسري داخل، رتبه در خارج از کشور، مصاحبه علمي، منسوبين 
هاي  درجه يک شهداء و جانبازان و ازادگان و فرزندان کارکنان پيماني و رسمي دانشگاه

اييد امتياز مذکور فرم  بنابراين همان گونه که مالحظه مي. بيني شده است دولتي پيش
  .صرفاً يکي از امتيازات در نظرگرفته شده براي پذيرش دانشجوي انتقالي است
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همچنين از آنجا که دانشگاه تکليفي نسبت به پذيرش دانشجوي انتقالي ندارد بنابراين 
هاي  اي دانشجو توسط دانشگاه ضوابط و مقررات ياد شده جهت جلوگيري از جذب سليقه

ر تنظيم و به تصويب رسيده است تا پذيرش دانشجو به صورت ضابطه کالن منطقه مذکو
بر اين اساس و با عنايت . مند و بر اساس معيار واحد نسبت به تمامي متقاضيان صورت گيرد

  " .به مراتب پيش گفت صدور رأي به رد دادخواست نامبرده مورد تقاضا است
ه رياست معاون قضايي  ب٢/٩/١٤٠٠هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 

ديوان عدالت اداري در امور هيأت عمومي و با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و 
مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث و بررسي با اکثريت آراء به 

  .شرح زير به صدور رأي مبادرت کرده است
  

   هیأت عمومیرأي
نون اساسي جمهوري اسالمي ايران، رفع تبعيضات ناروا  اصل سـوم قا٩بر اساس بند 

هاي مادي و معنوي از وظايف دولت  براي همه در تمام زمينه و ايجـاد امکانات عادالنه
مردم ايران از هر قوم و جمهوري اسالمي ايران است و مطابق اصل نوزدهم قانون اساسي، 

اد، زبان و مانند اينها سبب امتياز قبيله که باشند از حقوق مساوي برخوردارند و رنگ، نژ
نامه نحوه و ضوابط پذيرش   شيوه٦بنا به مراتب فوق، حکم مقرر در بند . دنخواهد بو

دانشجويان ايراني شاغل به تحصيل در دانشگاههاي خارج از کشور به دانشگاههاي علوم 
عاونين  به تصويب رؤسا و م٨/١٠/١٣٩٧پزشکي تبريز، اروميه و اردبيل که در تاريخ 

آموزشي کالن منطقه دو آمايش آموزش عالي بخش سالمت کشور رسيده و براساس آن 
دانشگاههاي دولتي جهت ) هيأت علمي ـ کارمند(براي فرزندان کارکنان پيماني و رسمي 

 امتياز منظور شده، ١٠پذيرش در دانشگاههاي علوم پزشکي تبريز، اروميه و اردبيل 
جاد امکانات عادالنه براي آحاد ملّت است و به دليل مغايرت مصداق تبعيض ناروا و عدم اي

 ١مستند به بند  اصل سوم و اصل نوزدهم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران، ٩با بند 
مصوب سال قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري  ٨٨ و ماده ١٢ماده 
   .شود  ابطال مي١٣٩٢

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

  
  ٢٤/٩/١٤٠٠                                                                          ٩٩٠٢٩٦٣شماره

  بسمه تعالي
  جناب آقاي اکبرپور

  رم روزنامه رسمی جمهوري اسالمی ایرانمدیره و مدیرعامل محت رئیس هیأت
نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه يك 

 ٢حكم مقرر در بند شماره «:  با موضوع٢/٩/١٤٠٠ مورخ ١٤٠٠٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٢٤٠٩
 هيأت چهارنفره استان خراسان جنوبي كه متضمن الزام ٨/١١/١٣٩٧صورتجلسه مورخ 

) مجريان ذيصالح(ستفاده از خدمات سازندگان مسكن و ساختمان برخي ساختمانها به ا
  . گردد  در روزنامه رسمي به پيوست ارسال ميجهت درج» .است ابطال شد

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

  ٩٩٠٢٩٦٣: دهرون پ     شماره2409 :ماره دادنامه ش    ٢/٩/١٤٠٠: خ دادنامهتاري
   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري:مرجع رسیدگی

   آقاي محمدعلي شخمگر:یشاک
 صورتجلسه مورخ ٢ ابطال حکم مقرر در بند شماره :موضوع شکایت و خواسته

 نفره استان خراسان جنوبي که متضمن الزام برخي ساختمانها به ٤ هيأت ٨/١١/١٣٩٧
  .است) مجريان ذيصالح(مان استفاده از خدمات سازندگان مسکن و ساخت

 ٢ شاکي به موجب دادخواستي ابطال حکم مقرر در بند شماره :گردش کار
 نفره استان خراسان جنوبي که متضمن الزام ٤ هيأت ٨/١١/١٣٩٧صورتجلسه مورخ 

) مجريان ذيصالح(برخي ساختمانها به استفاده از خدمات سازندگان مسکن و ساختمان 
  : جهت تبيين خواسته اعالم کرده است کهاست را خواستار شده و در

رأي ) الف(همان طور که مستحضريد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در بند   " 
 قانون نظام مهندسي و کنترل ٤ به استناد ماده ٢٨/٥/١٣٨٦ـ ٣٧٤، ٣٧٥، ٣٧٦شماره 

ر  قانون مارالذکر که اشعا٣٣نامه اجرايي ماده   آيين٩، ماده ١٣٧٤ساختماني مصوب 
داشته کليه عمليات اجرايي ساختمان بايد توسط اشخاص حقيقي و دفاتر مهندسي اجراي 
ساختمان به عنوان مجري اجرا شود و مالکان را براي انجام امور مختلف ساختماني خود 

خالف قانون وخارج از اختيارات قانوني . مکلف به استفاده از مجريان مذکور نموده است
عني هيأت وزيران، تشخيص و حکم به ابطال آن صادر فرموده کننده آن ي مرجع تصويب

 با حضور اعضاي معاون ٨/١١/١٣٩٧ نفره مورخ ٤در صورتجلسه تصميم هيأت . است
عمراني استانداري خراسان جنوبي و شهردار بيرجند و مديرکل راه و شهرسازي استان 

ن جنوبي در بند و رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان استان خراسا خراسان جنوبي
 تصميم کارگروه مزبور که جهت اجرا به ادارات ذيربط ابالغ شده است، با ٢شماره 

تفسيري ناصحيح از مقررات، مستند به قانون نظام مهندسي ساختمان، مالکان متقاضي 
احداث ساختمان را مکلف به سپردن اجراي تمامي عمليات اجرايي ساختمان منحصراً به 

هاي گروه ب، ج، د به استفاده از خدمات  اژ مساحت ساختمانمجري بر اساس متر
اجباري نموده است و مالکين جهت ) صالح مجريان ذي(سازندگان مسکن و ساختمان 

 مترمربع و ٨٠٠ سقف و بيشتر يا داراي زيربناهاي داراي ٥اجراي ساختمانهاي داراي 
نه ساختماني مکلفند نسبت بيشتر بر طبق مصوبات گذشته کما في السابق قبل از اخذ پروا

به سازمان نظام مهندسي ) صالح مجري ذي(به معرفي سازنده مسکن و ساختمان 
  .ساختمان استان اقدام نمايند

 ٢٨/٥/١٣٨٦ـ ٣٧٤، ٣٧٥، ٣٧٦همان طور که مشخص هست بعد از صدور رأي شماره 
 جنوبي  نفره در استان خراسان٤ تصميم هيأت ٢هيأت عمومي ديوان عدالت اداري بند 

 ٣٣ و ٤االتباع صادره از هيأت عمومي و ماده  توجهي آشکار و تعارض با رأي الزم در بي
کننده آن بوده  قانون نظام مهندسي ساختمان و خارج از اختيارات قانوني مرجع تصويب
اي براي اتخاذ  است، مضاف بر اينکه در قانون نظام مهندسي تشکيل اين چنين کميته

هاي مهندسي و يا الزام مالکين که قصد احداث  ايش تعرفهتصميم در خصوص افز
بيني نشده است و از اختيارات قانوني ايشان  ساختمان دارند به گرفتن مجري پيش

گيريها خارج و اقدام کميته مزبور خالف قانون وخارج از اختيارات قانوني  گونه تصميم اين
نون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان  قا٩٢کننده آن بوده لذا در اجراي ماده  مرجع تصويب

 نفره مورخ ٤ تصميم هيأت ٢عدالت اداري استدعاي رسيدگي خارج از نوبت و ابطال بند 
 موضوع قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان از تاريخ تصويب مورد ٨/١١/١٣٩٧

برابر ضمناً الزم به ذکر است اخيراً نيز مجدداً هيأت عمومي ديوان عدالت اداري . تمناست
 ١٩ از فصل سوم از مبحث دوم و بند ٧ ماده ١٤/٢/١٣٩٤ ـ ٩٩االتباع شماره  دادنامه الزم

 فصل ششم از مبحث دوم مقررات ملي ساختمان در خصوص الزام مالکان متقاضي ٩ـ ١ـ 
احداث ساختمان به اخذ قرارداد با مجري جهت اجراي کليه عمليات ساختماني را خالف 

ه ابطال آن مواد مغاير با قانون صادر فرموده است که اين رأي قانون تشخيص و حکم ب
  .تأکيدي بر رأي سابق الصدور هيأت عمومي هست

گردد، بذل توجه و عنايت شما  عليهذا مراتب جهت استحضار عالي شما تقديم مي
ضمناً در .  قانون ديوان مورد استدعاست٩٢عالي مقام در صدور اوامر مستنداً به ماده 

رد خواسته شده را مستنداً به  تقاضاي ابطال موا٩٢م موافقت با اعمال ماده صورت عد
  ". قانون ديوان دارم٨٨ و ١٢ ماده ١بند

  :متن مقرره مورد شکايت به شرح زير است
  ٩/٣/١٣٩٨صورتجلسه هيأت چهار نفره استان خراسان جنوبي مورخ " 

ه و شهرسازي، جلسه  اداره کل را٨/٣/١٣٩٨ ـ ٩٥٣٣٠/٦٠٠ پيرو دعوتنامه شماره 
 در محل دفتر معاونت ٩/٣/١٣٩٨هيأت چهار نفره استان در روز پنجشنبه مورخ 

هماهنگي امور عمراني استاندار به منظور بررسي پيشنهادات واصله از سازمان نظام 
مهندسي ساختمان استان در خصوص دستور کارهاي ذيل برگزار گرديد که پس از ارائه 

  :تماع نقطه نظرات حاضرين مواردي به شرح ذيل مصوب گرديدمطالب و مستندات و اس
  دستورکار جلسه

  ـ تعيين تعرفه خدمات مهندسي١
  ـ تعيين تعرفه خدمات رشته برق٢
هاي داراي پروانه اشتعال به  ـ نحوه ارائه خدمات مهندسي نظارت توسط کاردان٣

  کار در شهرهاي استان
  ـ ساير موارد ٤

  مصوبات
  ـ ساير موارد٤
 هيأت چهار نفره استان در ٨/١١/١٣٩٧ صورتجلسه مورخ ٢رو بند شماره  پي

به استفاده از خدمات سازندگان مسکن ) د(و ) ج(و ) ب(خصوص الزام ساختمانهاي گروه 
. باتوجه به طرح موضوع و شرايط خاص استان مقرر گرديد) مجريان ذيصالح(و ساختمان 

  مترمربع٨٠٠و بيشتر يا داراي زيربناي  سقف ٥مالکين جهت احداث ساختمانهاي داراي 
و بيشتر بر طبق مصوبات گذشته کما في السابق قبل از اخذ پروانه ساختماني، مکلفند 

به سازمان نظام مهندسي ) مجري ذيصالح(نسبت به معرفي سازنده مسکن و ساختمان 
قف با  س٤ يا ٣مالکين جهت احداث ساختمانهاي داراي . ساختمان استان اقدام نمايند

مکلفند   مترمربع، بعد از اخذ پروانه ساختماني،٧٩٩ مترمربع تا ٦٠٠زيربناي بيشتر از 
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نسبت به معرفي سازنده ذيصالح در آغاز عمليات اجرايي به سازمان نظام مهندسي 
ساختمان استان و ناظرين اقدام نمايند بديهي است مالکين مکلف به استفاده از خدمات 

ه عمليات ساختماني بوده و ناظرين مکلف به کنترل اين موضوع به سازنده ذيصالح در کلي
   " .باشد صورت مستمر مي

در پاسخ به شکايت مذکور، رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان استان خراسان 
  : توضيح داده است که١٢/٤/١٤٠٠ ـ ٠٥٧٧٠جنوبي به موجب اليحه شماره 

 نفره استان خراسان جنوبي و ٤به هيأت ـ شاکي با برداشت و تفسيري اشتباه از مصو١ "
با اين تصور که الزاماً متقاضيان احداث ساختمان درسطح کشور و باالخص درخصوص  استان 

 مصوبه ٢به موجب بند) مجريان(دار  خراسان جنوبي به استفاده از خدمات اشخاص صالحيت
ه زعم خويش با ابطال باشند دعوي حال حاضر را مطرح نموده است و ب  نفره مذکور مي٤هيأت 

در . شود  نفره مبحث الزامي بودن استفاده از خدمات مجريان منتفي مي٤اين مصوبه هيأت 
دار به هيچ عنوان مصوبه  صورتي که مبناي الزامي بودن استفاده از خدمات اشخاص صالحيت

خدمات باشد و بلکه مبناي الزامي بودن استفاده از   نفره استان خراسان جنوبي نمي٤هيأت 
  :گردد باشد که در ادامه اجماالً بيان مي  هايي مي مجريان ذيصالح،قوانين و بخشنامه

 ١٣٧٤ قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان مصوب اسفند ٤مطابق  ماده : اوالً
مجلس شوراي اسالمي، اشتغال اشخاص حقيقي و حقوقي به آن دسته از امور فني در 

شود، مستلزم  توسط وزارت راه و شهرسازي تعيين ميبخشهاي ساختمان و شهرسازي که 
 قانون مذکور، انجام خدمات ٤٠ و ٣٢اي است، از طرفي در مواد  داشتن صالحيت حرفه

فني ساختمان توسط اشخـاص فاقد صالحيت ممنوع اعـالم شده و مستلزم تعقيب 
امل طراحي ش(تمامي خدمات مهندسي ساختمان  باشد بنابراين انجـام و ارائه کيفري مي

بايست  مي)  قانون ياد شده به آن اشاره شده است٣٢اجرا و نظارت که در بند د ماده 
ـ ٩٢/١٢٧مويد اين مطلب نيز نامه شماره . دار صورت پذيرد توسط اشخاص صالحيت

  .باشد  معاون قضايي ديوان عدالت اداري مي٩/٢/٩٧
نترل ساختمان مصوب هيأت نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و ک مطابق آيين: ثانياً

نامه، اشتغال   اين آيين٢در ماده ) ٢٨/١١/١٣٧٥هـ ـ ١٧٤٩٦ت/١٢٣٣٧٩شماره (وزيران 
اشخاص حقيقي و حقوقي براي امور طراحي،محاسبه، نظارت، اجرا و ساير خدمات فني در 

که در . اي ضروري است بخشهاي مهندسي ساختمان، داشتن مدرک صالحيت حرفه
هاي فني،   ماده نحوه احراز صالحيت اشخاص اعم از مهندسان، کاردان ذيل اين١تبصره 

معماران تجربي، استادکاران و کارگران ماهر و اشخاص حقوقي ذکر شده است که مستلزم 
  .باشد داشتن پروانه اشتغال به کار يا پروانه مهارت فني مي

و قواعد فني که  قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان اصول ٣٣مطابق ماده : ثالثاً
برداري و نگهداري ساختمانها به منظور حصول به  رعايت آنها در طراحي، محاسبه، اجرا، بهره

اهداف مذکور در ماده مزبور، برعهده وزارت مسکن و شهرسازي محول گرديده که در اين راستا 
به شماره  قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان در هيأت وزيران ٣٣نامه اجرايي ماده  آيين
 قانون ٣٤ و ماده ٢ ماده ٩مطابق بند .  به تصويب رسيده است٢٢/٤/٨٣هـ ـ ٢٨٥٤٩ت٤٦٠٥

نامه اجرايي  آيين(نامه   اين آيين٤ و ٣ و ٢نظام مهندسي و کنترل ساختمان و همچنين ماده 
االجرا در سراسر کشور بوده و  ، مقررات ملي ساختمان به عنوان اصول مشترک و الزم)٣٣ماده 

باشد و به عنوان تنها مرجع فني و اصل حاکم در   ر هرگونه عمليات ساختمان حاکم ميب
  .برداري و نگهداري ساختمانها است تشخيص صحت، طراحي، محاسبه، اجرا، بهره

نمايد مجري ساختمان در زمينه  ، ذکر مي١٠نامه مذکور در ماده  در فصل چهارم آيين
قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان داراي پروانه  ٤٠  و ٣٢، ٤اجرا به تبعيت از مواد 

با قراردادهاي همسان که با مالکان  اشتغال بکار از وزارت مسکن و شهرسازي است و مطابق
هاي مصوب و کليه مدارک منضم  نمايد اجراي عمليات ساختماني را براساس نقشه منعقد مي

شهرداريها و ساير مراجع صدور پروانه  نيز ١٠در تبصره ذيل ماده . به قرارداد برعهده دارد
ساختماني را موظف نموده نام و مشخصات مجري واجد شرايط را که توسط مالک معرفي 

شود در پروانه مربوطه قيد نمايند که در اينجا معرفي مجري داراي صالحيت قبل از صدور  مي
قبل از اخذ پروانه پروانه ساختماني از تکاليف مالک برشمرده شده و بالطبع هر ساختماني 

نامه مذکور نيز مويد حضور و مسئوليتهاي   آيين٢٠ الي ١١مواد . بايست داراي مجري باشد مي
نامه مذکور،   آيين٤٠مطابق ماده . باشد که قانونگذار مشخص نموده است مجري مي

 نامه به وسيله وزارت مسکن و شهرسازي تهيه و ابالغ دستورالعملهاي موضوع مواد اين آيين
طي » دستورالعمل نحوه فعاليت سازندگان مسکن و ساختمان«شود که در اين راستا  مي

 توسط وزارت راه و شهرسازي ابالغ شده است که تاکنون ٢/١١/٨٧ ـ ٠٢/١٠٠/٥٦٠٩٦شماره 
  .هاي بعدي ابالغي مالک عمل است به قوت خود باقي است و با در نظر داشتن اصالحيه

بايست توسط   آن،کليه ساختمانها الزاماً مي٣اده بموجب اين دستورالعمل طبق م
اشخاص داراي صالحيت و داراي پروانه اشتغال بکار تحت عنوان سازندگان مسکن و 

 و ٣٢، ٤همانگونه که مستحضريد بموجب مواد . اجرا شوند) حقيقي يا حقوقي(ساختمان 

نامه  همچنين آييننامه اجرايي آن و   آيين٢ قانون نظام مهندسي و در راستاي ماده ٤٠
الذکر، نهايتاً   قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان مطابق مواد فوق٣٣اجرايي ماده 

  . االشاره شده است منتج به دستورالعمل فوق
 نفره استان ٤ مصوبه هيأت ٢ـ درخصوص ديگر ادعاي شاکي مبني بر تعارض بند ٢

 و همچنين بخشنامه ٢٨/٥/٨٦ مورخ ٣٧٦ ـ ٣٧٥ـ ٣٧٤خراسان جنوبي با آراي شماره 
  :رساند  به استحضار مي٢٧/١/٩٨ ـ ٤٣٠/٧٥٧٨ابالغي از وزارت راه و شهرسازي به شماره 

 قانون ٣٣نامه اجرايي ماده  هاي آيين نامه هيأت چهارنفره استان در مجموع شيوه: اوالً
يده نظام مهندسي و کنترل ساختمان که توسط وزارت راه و شهرسازي تدوين و ابالغ گرد

 تعريف ٤ـ ١گنجانده شده است، در بند  و شرح آن در مبحث دوم مقررات ملي ساختمان
هاي چهارنفره استاني تعيين و ابالغ شده  شده و حدود و وظايف و اختياراتي براي هيأت

که . هايي اين حدود و اختيارات تغييراتي يافته است است که پس از آن نيز طبق بخشنامه
 بخشنامه ابالغي از سوي وزارت راه و شهرسازي به شماره بصورت خالصه نيز در

  . به برخي از آنها اشاره شده است٢٧/١/٩٨ ـ ٤٣٠/٧٥٧٨
 دستورالعمل نحوه فعاليت سازندگان ٣از طرفي مطابق تبصره يک ذيل ماده : ثانياً

توانند بنا بر مقتضيات استان خود و به  هاي چهارنفره استان مي مسکن و ساختمان، هيأت
اي اين دستورالعمل  مديره سازمانهاي نظام مهندسي نسبت به اجراي مرحله پيشنهاد هيأت

  .متناسب با مساحت و تعداد طبقات اتخاذ تصميم نمايند
 وزارت راه و ٢٤/٣/١٣٩٠ ـ ٩٠/٤٣٠/١٠٣٤٠ بخشنامه شماره ٣مطابق بند : ثالثاً

 آن استناد و تأکيد شده  به٢٧/١/٩٨ـ  ٤٣٠/٧٥٧٨ بخشنامه شماره ٢شهرسازي که در  بند 
هاي ابالغي بر آن تأکيد شده به  نامه ها و شيوه است عالوه بر ساير اختياراتي که در دستورالعمل

تواند مواردي را که به منظور سهولت در  هيأت چهارنفره مي«صراحت بيان شده است که 
 تأييد نمايد لذا تعديل ها واصل شود را مورد بررسي قرار داده و در صورت لزوم نامه اجراي شيوه

 نفره در همين راستا بوده به عبارتي هيأت مذکور با توجه به ٤صورت گرفته از طرف هيأت 
شرايط خاص استان خراسان جنوبي الزامي بودن استفاده از خدمات مجريان را براي 

را از  متر و بيشتر زيربنا را مصوب نموده و اين الزام ٨٠٠ سقف و بيشتر و يا ٥ساختمانهاي 
 مصوبه هيأت چهار نفره ابطال ٢چنانچه تبصره . هاي احداثي برداشته است ساير ساختمان

گردد به اصل قانون رجوع و نتيجتاً سازمان نظام مهندسي ساختمان ملزم به الزام تمامي 
  .باشد ساختمانها فارغ از زيربنا و تعداد سقف به استفاده از خدمات سازندگان ذيصالح مي

 نفره ٤بيني تشکيل کميته  خ به ديگر ادعاي شاکي مبني بر عدم پيشـ در پاس٣
هاي مهندسي و يا الزام مالکيني که قصد احداث ساختمان دارند  درخصوص افزايش تعرفه

  :رسانم به گرفتن مجري، به استحضار مي
 مصوبه هيأت چهارنفره در بند ٢پيرامون برداشت اشتباه شاکي از تبصره :   اوالً 
خصوص   نفره هيچگونه قانونگذاري در اين٤که هيأت  يحه دفاعي توضيح داده شداوليه ال

 سقف به ٥انجام نداده و صرفاً دامنه قانون را از کليه مالکين و سازندگان مسکن صرفاً به 
  . متر مربع زيربنا و بيشتر از آن کاهش داده است٨٠٠باال و 

 اليحه نيز اشاره شده ٢ در بند درخصوص افزايش تعرفه مهندسي همانطور که: ثانياً
 به صراحت مسئوليت تعيين حق ٢٧/١/٩٨ ـ ١٣٠/٧٥٧٨هاي ش   بخشنامه٦برابر بند 

  . نفره استاني واگذار شده است٤الزحمه خدمت مهندسي به هيأت 
 هيأت ١٤/٢/٩٤ ـ ٩٩ـ در پاسخ به ديگر ادعاي شاکي که مستند به رأي شماره ٤

ـ ١ـ  ١٩ز فصل سوم مبحث دوم مقررات ملي ساختمان و بند  ا٧عمومي مبني بر ابطال ماده 
 فصل ششم مبحث دوم مقررات ملي ساختمان به اين برداشت رسيده است که الزام مالکان ٩

باشد که با   بند ابطال شده مي٢متقاضي احداث ساختمان صرفاً براساس همين يک ماده و 
اي درخصوص الزامي بودن مراجعه  ابطال موارد مذکور ديگر هيچگونه قانون و بخشنامه

  :رسانم متقاضيان احداث مسکن به عقد قرارداد با مجريان ذيصالح وجود ندارد، به استحضار مي
 معاون قضايي ديوان عدالت اداري که در ٩/٢/٩٧ـ ٩٢/١٢٧برابر نامه شماره : اوالً

ز پاسخ به سوال رياست سازمان نظام مهندسي ساختمان درخصوص نحوه استفاده ا
در فرآيند ساخت و ساز و اختياري يا الزامي بودن آن ) مجري(خدمات مهندسين ذيصالح 
 هيأت عمومي صادر شده است معاونت مذکور به ٢٩/١/٩٠ـ ١٤و همچنين دادنامه شماره 
 قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان، انجام ٤برابر ماده . صراحت بيان نموده است

دار مجاز اعالم نموده و   را صرفاً براي افراد صالحيتتمامي خدمات مهندسي ساختمان
) طراحي، نظارت، اجرا( قانون ياد شده انجام خدمات مهندسي ٤٠ و ٣٢حتي در موارد 

توسط اشخاص فاقد صالحيت نه تنها ممنوع اعالم شده بلکه مستلزم تعقيب کيفري نيز 
ساختمان بايد ) مجري(براين اساس تمامي خدمات مهندسي علي الخصوص اجرا . باشد مي

  .دار صورت گيرد توسط اشخاص صالحيت
 معاونت آموزش، پژوهش و پيشگيري ديوان ٢٠٠/٧٠٨٧٧/٢٣برابر نامه شماره: ثانياً

سوال رياست سازمان نظام مهندسي استان فارس مبني بر  عدالت اداري که در پاسخ به
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وان به موارد مشابه قانوني  هيأت عمومي دي١٤/٢/٩٤ ـ ٩٩اينکه آيا مفاد دادنامه شماره 
کند يا  کنند تسري پيدا مي که مراجع ديگر در حيطه صالحيت قانوني خود صادر مي

اند که دادنامه مذکور متعرض ساير  خير؟ صادر شده است، معاونت به صراحت بيان نموده
سازي نبوده و لذا متضمن حذف مجريان ذيصالح  قوانين و مقررات حاکم بر ساختمان

  .باشد و حقوقي در چنين مواردي نميحقيقي 
علي ايحال با توجه به مراتب عنوان شده به شرح پيش گفته و با امعان نظر به اينکه 
هيأت چهارنفره در استان خراسان جنوبي هيچگونه قانونگذاري درخصوص الزامي بودن 

وني و در استفاده از خدمات مجريان ننموده بلکه با استفاده از اختيارات تفويض شده قان
جهت رفاه حال آن دسته از مالکاني که بدنبال صرفاً ساختن سرپناهي براي شخص خود و 

اي مسکن تعداد واحدهايي که در يک زمين  غالباً سازندگان حرفه(خانواده خويش هستند 
دامنه قانون )  متر مربع زيربنا بيشتر است  الزامي است٨٠٠ سقف و ٥کنند از  احداث مي

 هيأت چهار نفره ٢لذا ابطال تبصره . مجري ذيصالح را کاهش داده استالزامي بودن 
هاي معاف از انعقاد قرارداد با  اي جزحذف گروه صرفنظر از ايرادات قانوني پيش گفته نتيجه

مجري ذيصالح و نتيجتاً اجرا شدن اصل قانون که الزامي بودن استفاده از خدمات 
. حداث مسکن نتيجه ديگري را در برندارد مهندسين ذيصالح براي تمامي متقاضيان ا

  " .براين اساس رد دعوي خواهان مورد استدعاست
 در ١٤/٤/١٤٠٠ـ ١٤٥٧٤/١٤٠٠/١همچنين شهردار بيرجند نيز به موجب اليحه شماره 

  :پاسخ به شکايت مذکور توضيح داده است که
ده احتراماً شهرداري بيرجند در رد شکايت آقاي محمدعلي شخمگر طي پرون" 
 نفره استان و همچنين ٤ مبني بر عدم صالحيت هيأت ٩٩٠٩٩٨٠٩٠٥٨٠٢٠٨٩شماره 

  :رساند اي خارج از ضوابط حاکم توسط اين هيأت به استحضار مي تصويب مقرره
هاي حاکم من جمله مواد متعددي از قانون نظام مهندسي و  ـ مطابق قوانين و بخشنامه١

ن قانون در اينکه هرگونه اشتغال اشخاص حقيقي و نامه اجـرايي اي  کنترل ساختمان و آيين
شهرسازي مستلزم داشتن صالحيت  هاي ساختمان و حقوقي به امورات فني در بخشنامه

اي است، هيچ گونه ترديدي نيست و بنابراين انجام و ارائه کليه خدمات مهندسي ساختمان  حرفه
عنه هم  آن که در مصوبه معترضدار انجام شود با تأکيد بر  بايست توسط اشخاص صالحيت مي

  .اي به جز آنچه معروض گشت تصويب نگرديده که اينک مستلزم ابطال باشد مقرره
ـ از طرف ديگر هر چند لزوم ارائه خدمات مهندسي مطلوب و خدمت به شهروندان در ٢

ليکن بديهي . اين زمينه جزو اصول سازمانها و ارگانهاي دست اندرکار من جمله شهرداري است
بايست حمايت از اقشار کم درآمد، خود مالک و ساخت و سازهاي  است که در اين ميان نمي

بومي آن هم در استانهاي محرومي نظير خراسان جنوبي را ناديده انگاشت لذا صرف نظر از 
موضوع مهم مذکور در بند اول مبني بر قانوني بودن مقرره مورد اعتراض، فلسفه اين مصوبه که 

دن اقشار کم درآمد به استفاده از خدمات مجريان در ساخت و سازهاي کوچکتر عدم ملزم نمو
  " .است نيز مورد حمايت قانونگذار به نظر رسيده نيز موجبي براي ابطال مصوبه مذکور وجود ندارد

 به رياست معاون قضايي ٢/٩/١٤٠٠هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 
 عمومي و با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و ديوان عدالت اداري در امور هيأت

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

از «: ٢٢/١٢/١٣٧٤ مصوب قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان ٤به موجب ماده 
ي که وزارت مسکن و شهرسازي با کسب نظر از وزارت کشور در هر محل حسب تاريخ

حقوقي به آن دسته از امور فني در بخشهاي  مورد اعالم نمايد، اشتغال اشخاص حقيقي و 
شود، مستلزم داشتن صالحيت  ساختمان و شهرسازي که توسط وزارت يادشده تعيين مي

 ـ ١٧٩٠ت اداري به موجب رأي شماره و هيأت عمومي ديوان عدال» ...اي است حرفه
گيري درخصوص مجريان امور ساختماني به تصميم«:  اعالم کرده است که١٦/١١/١٣٩٧

عهده وزارت مسکن و شهرسازي و با کسب نظر وزارت کشور بوده و کميته چهار نفره 
بنا به مراتب فوق، حکم مقرر در بند » .اختياري مبني بر تعيين مجريان مذکور ندارد

 هيأت چهار نفره استان خراسان جنوبي که ٨/١١/١٣٩٧ صورتجلسه مورخ ٢شماره 
متضمن الزام برخي ساختمانها به استفاده از خدمات سازندگان مسکن و ساختمان 

 ماده ١است، خالف قانون و خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند ) مجريان ذيصالح(
 ١٣٩٢ مصوب سال ادرسي ديوان عدالت اداريقانون تشکيالت و آيين د ٨٨ و ماده ١٢

 و قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري ١٣با اعمال ماده . شود ابطال مي
  .تسري اثر ابطال بند مذکور به زمان وضع آن موافقت نشد

       هيأت عمومي ديوان عدالت اداري                                                   
  مهدي دربين ـ اون قضايي ديوان عدالت اداريمع

  ٢٤/٩/١٤٠٠                                                                          ٠٠٠٠٥٧٥شماره
  بسمه تعالي

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

قسمت دوم مصوبه مورخ «:  با موضوع٢/٩/١٤٠٠ مورخ ١٤٠٠٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٢٤١١
 سازمان بورس و اوراق بهادار كه اين سازمان را بدون لحاظ احكام مقنن در ٧/٧/١٣٩٤

 قانون مديريت خدمات كشوري تنها به واسطه عدم درج عنوان آن در قانون ٥ و ٣مواد 
رست نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي از شمول تكاليف مقرر در قانون اجراي فه

 در روزنامه جهت درج» . قانون اساسي خارج كرده ابطال شد٤٤سياستهاي كلّي اصل 
  . گردد رسمي به پيوست ارسال مي

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

  ٠٠٠٠٥٧٥: رونده پ     شماره2411 :ماره دادنامهش      ٢/٩/١٤٠٠: نامهخ دادتاري
   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري:مرجع رسیدگی

   آقاي امين همائي:یشاک
 سازمان ٧/٧/١٣٩٤ ابطال قسمت دوم مصوبه مورخ :موضوع شکایت و خواسته

  بورس و اوراق بهادار
 سازمان ٧/٧/١٣٩٤به مورخ  شاکي به موجب دادخواستي ابطال مصو:گردش کار

  :بورس و اوراق بهادار را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعالم کرده است که
: مديره سازمان بورس و اوراق بهادار کامالً مخالف قوانين زير است مصوبه هيأت  " 

ن سازما: ١٣٨٤ قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسالمي ايران مصوب شده به سال ٥ماده 
بورس، مؤسسه عمومي غيردولتي است که داراي شخصيت حقوقي و مالي مستقل بوده و 
از محل کارمزدهاي دريافتي و سهمي از حق پذيرش شرکتها در بورسها و ساير درآمدها 

وجوه عمومي عبارت است از :  قانون محاسبات عمومي کشور١٣ماده . اداره خواهد شد
 و مؤسسات دولتي و شرکتهاي دولتي و نهادها و ها هاي مربوط به وزارتخانه نقدينه

مؤسسات عمومي غيردولتي و مؤسسات وابسته به سازمانهاي مذکور که متعلق به حق 
افراد و مؤسسات خصوصي نيست و صرف نظر از نحوه و منشاء تحصيل آن منحصراً براي 

  .باشد مصارف عمومي به موجب قانون قابل دخل و تصرف مي
راض از حيث مغايرت مصوبه با قوانين و خروج از اختيارات مرجع داليل و جهات اعت

  :کننده عبارت است از تصويب
مديره سازمان بورس و اوراق بهادار با تصويب اين مصوبه، سازمان بورس  هيأت:   اوالً

ـ تکاليف موضوع قانون ١: مقررات مستثني کرده است را از اعمال سه دسته قوانين و
 قانون ٤٤ـ تکاليف موضوع قانون اجراي سياستهاي کلي اصل ٢ محاسبات عمومي کشور

ـ تکاليف موضوع ساير قوانين و مقررات که به صورت عام و کلي تصريح گرديده ٣اساسي 
و شائبه عدم شفافيت عملکرد و فرار از مسئوليتهاي قانوني مرتبط با موضوع توسط 

مديره سازمان   حدود اختيارات هيأتصالحيت و: ثانياً. نمايد سازمان را به ذهن متبادر مي
 قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسالمي ايران ٧ ماده ٢بورس و اوراق بهادار طبق بند 

ماده (، محدود شده است به تهيه و تدوين دستورالعملهاي اجرايي اين قانون ١٣٨٤مصوب 
 تدوين ـ تهيه و٢: مديره سازمان به شرح زير است ـ وظايف و اختيارات هيأت٧

اما مصوبه موضوع شکايت حاضر، ابداً در زمره مصاديق، ). دستورالعملهاي اجرايي اين قانون
اي خارج از حدود  باشد بنابراين چنين مصوبه صالحيتها وحدود اختيارات آن سازمان نمي

قانون محاسبات عمومي کشور : ثالثاً. کننده بوده است صالحيت و اختيارات مرجع تصويب
 ١٣٧٣ و قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي در سال ١٣٦٦در سال

 و با تصويب قانون مديريت خدمات کشوري، ديگر ١٣٨٦شوند، اما در سال  تصويب مي
اي را نوعي مؤسسه عمومي غيردولتي تلقي کنيم ابداً منوط به  مالک اينکه بتوان مؤسسه

کما اينکه . مي غيردولتي نيستدرج نام آن در قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمو
 چنين ٢٨/١٢/١٣٩٢ـ ٧/٩٢/٢٥٤٤نظريه مشورتي اداره کل حقوقي قوه قضاييه به شماره 

 وارد بر ٨/٧/١٣٨٦با توجه به اينکه قانون مديريت خدمات کشوري مصوب : (دارد بيان مي
 با اصالحات و ١/٦/١٣٦٦مصوب » قانون محاسبات عمومي کشور«قوانين قبلي از جمله 

کليه قوانين و مقررات عام وخاص مغاير با « آن ١٢٧الحاقات بعدي آن است و برابر ماده 
بنابراين مؤسساتي که مشمول » االجرا شدن لغو گرديده است اين قانون از تاريخ الزم
قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومي « باشند، گرچه در ٣تعريف مندرج در ماده 

مؤسسه « اصالحات و الحاقات بعدي آن نيامده باشند،  با١٩/٤/١٣٧٣مصوب » غيردولتي
...) فهرست نهادها (زيرا قانون اخيرالذکر . تلقي خواهند شد» يا نهاد عمومي غيردولتي

 قانون محاسبات عمومي کشور تصويب شده است که با تعريف ٥براساس تبصره ماده 
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تصويب فهرست منتفي  قانون مديريت خدمات کشوري اصوالً لزوم ٣جديد مقرر در ماده 
  . بنا عليهذا امروزه مؤسسات عمومي غيردولتي سه دسته هستند). است

 آنهايي که نامشان از قديم در قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي 
دسته دوم آنهايي هستند که قانون تأسيسشان در مورد ماهيت آنها ساکت . ذکر شده است

درج در قانون مديريت خدمات کشوري، نوعي مؤسسه است اما طبق معيار قانوني من
عمومي غيردولتي هستند يعني بيش از پنجاه درصد بودجه ساالنه آن از محل منابع 

دسته . غيردولتي تأمين گردد و عهده دار وظايف و خدماتي است که جنبه عمومي دارد
غيردولتي سوم آنهايي هستند که نامشان در قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومي 

ذکر نشده و طبق معيار قانوني مندرج در قانون مديريت خدمات کشوري نيز نوعي 
مؤسسه عمومي غيردولتي نيستند اما در قانون تأسيس آنها به صراحت ذکر شده است که 

 قانون بازار اوراق بهادار جمهوري ٥نوعي مؤسسه عمومي غيردولتي هستند مانند ماده 
سازمان بورس، مؤسسه عمومي غيردولتي : (گويد ت تمام مياسالمي ايران که به صراح

است که داراي شخصيت حقوقي و مالي مستقل بوده و از محل کارمزدهاي دريافتي و 
بنابراين ). سهمي از حق پذيرش شرکتها در بورسها و ساير درآمدها اداره خواهد شد

کر نام سازمان بورس در مديره سازمان بورس و اوراق بهادار که به صرف عدم وجود ذ هيأت
قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي تمسک جسته و اين سازمان را از 

  .اعمال قوانين مربوطه مستثني کرده کامالً اشتباه و خالف قانون است
 به ٨/٣/١٣٩٨ـ ٩٨٠٩٩٧٠٩٠٦٠١٠٠٨٢ديوان عدالت اداري طي دادنامه : رابعاً

 ٢ي نيز با توجه به اينکه بر مبناي تبصره ماده از جنبه حقوق(صراحت حکم نمود که 
 قانون اساسي ٤٥ و ٤٤قانون ديوان محاسبات کشور هر واحد اجرايي که بر طبق اصول 

شود، مشمول نظارت ديوان محاسبات اعالم شده و  مالکيت عمومي بر آن مترتب مي
و با عنايت به ... باشد  شهرداري نيز از واحدهايي است که مالکيت عمومي بر آنها مرتب مي

 قانون ديوان محاسبات کشور اين ديوان براي انجام وظايف خود ٤٢اينکه بر اساس ماده 
تواند در تمامي امور مالي کشور تحقيق و تفحص و مکاتبه مستقيم نموده و تمام  مي

کليه اشخاص  ها و ادارات تابعه و مقامات جمهوري اسالمي ايران و قواي سه گانه و سازمان
نمايند، حتي در مواردي  ازمانهايي که به نحوي از انحاء از بودجه کل کشور استفاده ميو س

که قانون محاسبات عمومي مستثني شده باشند، مکلف به پاسخ گويي مستقيم به ديوان 
، بنا عليهذا ديوان محاسبات صالحيت نظارت بر همه حسابهاي )محاسبات کشور هستند

کند و صالحيت   که عنوان مالکيت عمومي بر آنها صدق ميکليه واحدهاي اجرايي را دارد
داراييها و اموال سازمان بورس . شود اي هم مي اين ديوان حتي شامل درآمدهاي غيربودجه

 ١٣به عنوان يک مؤسسه عمومي غيردولتي هم تابع مالکيت عمومي است زيرا طبق ماده 
... هاي مربوط به  نقدينهقانون محاسبات عمومي کشور، وجوه عمومي عبارت است از 

که متعلق به حق افراد و مؤسسات خصوصي نيست و صرف ... مؤسسات عمومي غيردولتي 
نظر از نحوه و منشاء تحصيل آن منحصراً براي مصارف عمومي به موجب قانون قابل دخل 

  .باشد و تصرف مي
مديره سازمان بورس و اوراق بهادار با تصويب اين مصوبه حتي  هيأت:  خامساً

 قانون ٤٤تالش کرده که سازمان بورس را از تکاليف قانون اجراي سياستهاي اصل 
 نيز مستثني سازد که مهمترين ماده مربوطه در اين قانون، همان ١٣٨٦اساسي مصوب 

 قانون ٥عمومي غيردولتي موضوع ماده مؤسسات : (دارد  آن بوده که بيان مي٦ماده 
 و اصالحات بعدي آن و شرکتهاي تابعه و وابسته آنها ١٣٦٦محاسبات عمومي مصوب 

سهم بازار هر %) ٤٠(حق مالکيت مستقيم و غيرمستقيم مجموعاً حداکثر تا چهل درصد 
 با مديره سازمان بورس و اوراق بهادار خواسته است ، هيأت)کاال و يا خدمات را دارند

مستثني کردن سازمان بورس از اين قانون، بتواند تمام سهم بازار خدمت را از طريق 
شرکتهاي فرعي خود مانند شرکت مديريت فناوري بورس تهران و شرکت ديگري به نام 

. گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسويه وجوه، تصاحب نموده و انحصار ايجاد نمايد سپرده
مصوبه، شايد بتوان براي مثال به وضعيت اسفناک سامانه از مصاديق تالي فاسد اين 

شود اشاره داشت که  هاي مکرر مي معامالت بازار بورس کشور که همواره دچار قطعي
نتيجه همين انحصار است زيرا شرکتهاي بورس اوراق بهادار تهران و يا شرکت فرابورس 

 سامانـه معامالت تواننـد ايران و يا شرکت بـورس کاالي ايـران، هيچ يک نمي
سامانه معامالتي، در انحصار خود سازمان  اختصاصي خود را داشته باشند چرا که داشتن

  " .باشد بورس و اوراق بهادار مي
  :متن مقرره مورد شکايت به شرح زير است

 اصالحي قانون ٦ ماده ١مصوبه در خصوص عدم شمول تکليف موضوع بند : عنوان" 
   قانون اساسي نسبت به سازمان بورس و اوراق بهادار٤٤اجراي سياستهاي کلي اصل 

  ٧/٧/١٣٩٤: اي                    تاريخ تصويب مصوبات تک ماده:  نوع
  مديره سازمان بورس و اوراق بهادار هيأت:   نهاد تصويب کننده

 معاونت ١/٧/١٣٩٤ـ ٣٣٠٠٤٩/١٢١نامه شماره : ماده واحده:  مصوبات تک ماده اي
 اصالحي قانون اجراي ٦ ماده ١ص عدم شمول تکليف موضوع بند حقوقي در خصو

 قانون اساسي نسبت به سازمان بورس و اوراق بهادار مطرح ٤٤سياستهاي کلي اصل 
نظر به عدم درج نام سازمان بورس و اوراق بهادار در قانون فهرست نهادها و . گرديد

هاي   در ضمن الحاقيهو نيز عدم الحاق آن) ١٣٧٣مصوب (مؤسسات عمومي غيردولتي 
، تکاليف موضوع مقررات قانون محاسبات )١٣٩٠ تا ١٣٧٦مصوب (گانه قانون مزبور ٧

و همچنين تکاليفي که به موجب قانون اجراي سياستهاي ) ١٣٦٦مصوب (عمومي کشور 
مؤسسات عمومي « قانون اساسي و ساير قوانين و مقررات، تنها شامل ٤٤کلي اصل 

. است، شامل اين سازمان نيست»  قانون محاسبات عمومي کشور٥غيردولتي موضوع ماده 
، )١٣٨٦مصوب ( قانون مديريت خدمات کشوري ١١٧همچنين با عنايت به تصريح ماده 

شمول مقررات اين قانون، نسبت به کليه مؤسسات عمومي غيردولتي، از جمله سازمان 
  . " بورس و اوراق بهادار، به کلي منتفي است

ايت مـذکور، رئيس سازمان بـورس و اوراق بهادار، به موجب اليحه در پاسخ به شک
  : توضيح داده است که١/٤/١٤٠٠ـ ٨٤٩٦٠/١٢٢شماره 

» محاسبات عمومي کشور« قانون ٥همچنان که مستحضريد به موجب ماده " 
مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي از نظر اين قانون واحدهاي «، )١٣٦٦مصوب (

ند که با اجازه قانون به منظور انجام وظايف و خدماتي که جنبه سازماني مشخصي هست
  . شود عمومي دارد، تشکيل شده و يا مي

فهرست اين قبيل مؤسسات و نهادها با توجه به قوانين ومقررات مربوط : تبصره
بنابراين بر . »از طرف دولت پيشنهاد و به تصويب مجلس شوراي ساالمي خواهد رسيد

و تبصره آن شرط الزم براي شناسايي » محاسبات عمومي کشور « قانون٥اساس ماده 
مؤسسات عمومي غيردولتي موضوع ماده مزبور آن است که نام آن به موجب پيشنهاد 

 مزبور درج ٥دولت و تصويب مجلس شوراي اسالمي، در فهرست موضوع تبصره ماده 
» غيردولتيفهرست نهادها و مؤسسات عمومي «در حالي که در قانون . شده باشد

هاي بعدي آن نامي از سازمان بورس و اوراق بهادار به ميان  و الحاقيه) ١٣٧٣مصوب (
نيامده است و در واقع تاکنون هيچ گاه دولت درج نام اين سازمان در فهرست مزبور را 

حال آن که نهادهاي متعددي پيش و . به مجلس شوراي اسالمي پيشنهاد نداده است
زمان بورس و اوراق بهادار، به موجب پيشنهاد دولت و تصويب پس از تاريخ تأسيس سا

الزم به . اند قرار گرفته» فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي«مجلس، در 
اجراي سياستهاي کلي اصل « اصالحي قانون ٦ ماده ١ذکر است تکليف موضوع بند 

سسات و مؤ«، به تصريح صدر آن، تنها شامل )١٣٩٣مصوب (»  قانون اساسي٤٤
است و به »  قانون محاسبات عمومي کشور٥نهادهاي عمومي غيردولتي موضوع ماده 

نيز فهرست مؤسسات مذکور » محاسبات عمومي کشور« قانون ٥موجب تبصره ماده 
از اين . احصاء گرديده است» فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي«در قانون 

 قانون اجراي ٧ و ٦، ١اصالح مواد « قانون ٢رو بديهي است که مقنن در ماده 
صراحتاً و صرفاً مؤسسات ) ١٣٩٣مصوب (»  قانون اساسي٤٤سياستهاي کلي اصل 

» فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي«مندرج در فهرست موضوع قانون 
در حـالي کـه هنگام تصويب . هاي آن را مدنظر داشته است  و الحاقيـه١٣٧٣مصـوب 

 قانون ٤٤ قانون اجراي سياستهاي کلي اصل ٧ و ٦، ١الح مواد اص«  قانون٢ماده
هيچ قيد ديگري اضافه نشده و شرط اصلي شمول در قالب ) ١٣٩٣مصوب (» اساسي

فهرست نهادها و مؤسسات عمومي «اين مؤسسات ذکر نام سازمان در قانون 
 ١اده  م٥ذيل بند ) الف(همچنين قانونگذار مجدداً در جزء . بوده است» غيردولتي

»  قانون اساسي٤٤اجراي سياستهاي کلي اصل « قانون ٦ ماده ٥قانون اصالح بند 
 ٥صراحتاً مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي موضوع ماده ) ٨/٣/١٣٩٨مصوب (

دهد   برد که نشان مي نام مي) ١/٦/١٣٦٦مصوب (» محاسبات عمومي کشور«قانون 
 قانون ٣ي غيردولتي موضوع ماده قانونگذار از تعريف کلي مؤسسه و نهاد عموم

عدول نموده و تعريف و مصاديق ) ١٣٦٦مصوب (» مديريت خدمات کشوري«
» محاسبات عمومي کشور « قانون ٥مؤسسات و نهادهاي غيردولتي موضوع ماده 

مصوب (» فهرست مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي«و قانون ) ١٣٦٦مصوب (
حاسبات عمومي کشور را به رسميت شناخته و  قانون م٥موضوع تبصره ماده ) ١٣٧٣

  .معتبر دانسته است
دادخواست خود » ثالثاً« مزيد استحضار برخالف ادعاي شاکي که در قسمت 

 قانون مديريت خدمات کشوري، ٣با تعريف جديد مقرر در ماده «ادعا کرده است که 
ر بعد ازتصويب قانونگذا: رساند به عرض مي» .اصوالً لزوم تصويب فهرست منتفي است

الحاق موارد ذيل را به قانون ) ١٣٨٦مصوب (» مديريت خدمات کشوري«قانون 
به تصويب رسانده ) ١٣٧٣مصوب (فهرست مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي 
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الحاق صندوق بيمه تأمين اجتماعي روستاييان و عشاير به قانون «قانون : است
الحاق «، قانون )٤/١٢/١٣٨٧مصوب (» فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي

به فهرست نهادها و مؤسسات ) اتکا(سازمان تعاوني مصرف کادر نيروهاي مسلح 
، وضع اين مصوبات جديد الحاقي به قانون ٢/٦/١٣٩٥مصوب » عمومي غيردولتي

مديريت «پس از تصويب قانون » فهرست مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي«
فهرست «ست که قانونگذار حکيم، عالماً و عامداً قانون بيانگر آن ا» خدمات کشوري

 قانون محاسبات ٥موضوع تبصره ماده » مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي
را معتبر دانسته و قائل به » محاسبات عمومي کشور« قانون ٥عمومي و در واقع ماده 
ي شاکي و برخالف ادعا باشد نمي» مديريت خدمات کشوري«نسخ آن با وضع قانون 

عليهذا با توجه به . لزوم تصويب فهرست را منتفي ندانسته و ضروري تلقي کرده است
در زمره نهادهاي موضوع » سازمان بورس و اوراق بهادار«آن که شرط مشمول شدن 

ذکر نام اين سازمان در قانون فهرست نهادها » محاسبات عمومي کشور« قانون ٥ماده 
 لذا مصوبه مورد شکايت در اين خصوص فاقد و مؤسسات عمومي غيردولتي است،

  " .هرگونه ايراد قانوني است
 به رياست معاون قضايي ٢/٩/١٤٠٠هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 

ديوان عدالت اداري در امور هيأت عمومي و با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و 
پس از بحث و بررسي با اکثريت آراء به مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و 

  .شرح زير به صدور رأي مبادرت کرده است
  

   هیأت عمومیرأي
مصوب سال  قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسالمي ايران ٥قانونگذار در ماده 

، سازمان بورس و اوراق بهادار را به عنوان مؤسسه عمومي غيردولتي مورد ١٣٨٤
چند سازمان بورس و اوراق بهادار به واسطه عدم درج عنوان شناسايي قرار داده و هر

 و ١٣٧٣مصوب سال   قانون فهرست مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي  آن در
الحاقات بعدي آن مشمول احکام مقرر درخصوص مؤسسات و نهادهاي عمومي 

نيست، اما با عنايت به اينکه در  قانون محاسبات عمومي ٥غيردولتي موضوع ماده 
 قانون ٤٤ قانون اجراي سياستهاي کلّي اصل ٧ و ٦، ١قانون اصالح مواد   ١ماده 
، مجوز کسب و کار به عنوان هر نوع اجازه کتبي اعم از ١/٤/١٣٩٣مصوب   اساسي

نامه، گواهي، جواز، استعالم، موافقت، تأييديه يا مصوبه تعريف شده  مجوز، پروانه، اجازه
برداري فعاليت اقتصادي توسط دستگاههاي  يا بهرهاست که براي شروع، ادامه، توسعه 

قانون محاسبات  )٥(و ماده  قانون مديريت خدمات کشوري  )٥(اجرايي موضوع ماده 
شود و با لحاظ اين امر که در بند  و ساير نهادهاي مذکور در آن ماده صادر مي  عمومي

ي مصوب اصالح(   قانون اساسي٤٤قانون اجراي سياستهاي کلّي اصل  ١ ماده ٢٤
قانون مديريت خدمات  ٥کلّيه دستگاههاي اجرايي موضوع ماده ) ٥/١١/١٣٩٩

در کنار )  اين قانون٣ماده  از جمله مؤسسات عمومي غيردولتي موضوع( کشوري
به عنوان مراجع صادرکننده  قانون محاسبات عمومي  ٥دستگاههاي موضوع ماده 

 ٤٤اي سياستهاي کلّي اصل قانون اجر  مجوز کسب و کار، مخاطب تکاليف مقرر در
اند، بنابراين سازمان بورس و اوراق بهادار به جهت آن که از  قرار گرفته قانون اساسي

 ٣هاي اجرايي موضوع مواد  مصاديق مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و دستگاه
قانون اصالح  ١است، برمبناي حکم مقرر در ماده  قانون مديريت خدمات کشوري  ٥و 

 ١/٤/١٣٩٣مصوب   قانون اساسي٤٤سياستهاي کلّي اصل   قانون اجراي٧ و ٦ ،١مواد 
اصالحي مصوب (   قانون اساسي٤٤قانون اجراي سياستهاي کلّي اصل  ١ ماده٢٤بند   و
قانون اجراي  مشمول احکام مرتبط با صدور مجوزهاي کسب و کار در) ٥/١١/١٣٩٩

مبناي داليل مذکور که در رأي قرار دارد و بر   قانون اساسي٤٤سياستهاي کلّي اصل 
 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نيز به آنها تصريح ١٩/٥/١٤٠٠ ـ ١٤٠٩شماره 

 شوراي عالي بورس و ١٧/٩/١٣٩٤ صورتجلسه مورخ ٤شده و مبناي ابطال اطالق بند 
 سازمان بورس و اوراق ٧/٧/١٣٩٤اوراق بهادار قرار گرفته، قسمت دوم مصوبه مورخ 

ابه با مقرره مزبور و بدون لحاظ اين امر که سازمان بورس و اوراق بهادار بهادار که مش
محسوب   قانون مديريت خدمات کشوري ٥ و ٣از مصاديق نهادهاي موضوع مواد 

قانون فهرست نهادها و   شود، اين نهاد را به واسطه عدم درج عنوان آن در مي
اجراي سياستهاي کلّي قانون   از شمول تکاليف مقرر در  مؤسسات عمومي غيردولتي

خارج کرده، خالف قانون و خارج از حدود اختيار بوده و    قانون اساسي٤٤اصل 
قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت  ٨٨ و ماده ١٢ ماده ١مستند به بند 

  .شود  ابطال مي١٣٩٢مصوب سال  اداري
  ت عمومي ديوان عدالت اداري     هيأ                                                   

  مهدي دربين ـ معاون قضايي ديوان عدالت اداري

  ٢٤/٩/١٤٠٠                                                                         ٠٠٠٠٢٣٣شماره
  بسمه تعالي

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

 تصميم متّخذه در ٤بند «:  با موضوع٢/٩/١٤٠٠ مورخ ١٤٠٠٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٢٤١٤
 هيأت رئيسه دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان كه ٢٢/٧/١٣٩٧ مورخ ٣٥٧جلسه شماره 
منوط كرده  p٤Qتادي يا العاده معاضدت قضايي را به انصراف از كارانه س پرداخت فوق

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

  
  ٠٠٠٠٢٣٣: رونده پ     شماره2414 :ماره دادنامهش      ٢/٩/١٤٠٠: خ دادنامهتاري

  يوان عدالت اداري هيأت عمومي د:مرجع رسیدگی
   آقاي اميد باسره:یشاک

 تصميمات متخذه در جلسه شماره ٤ ابطال بند :موضوع شکایت و خواسته
   هيأت رئيسه دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني هرمزگان٢٢/٧/١٣٩٧ـ ٣٥٧

 تصميمات متخذه در جلسه ٤ شاکي به موجب دادخواستي ابطال بند :گردش کار
 هيأت رئيسه دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني ٢٢/٧/١٣٩٧ـ ٣٥٧شماره 

  :هرمزگان را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعالم کرده است که
العاده کارانه به تمامي  ، براساس مصوبات دانشگاه، فوق١٣٩٦ و ١٣٩٥هاي  از سال" 

به موجب مصوبه مورخ . گردد کارکنان ستادي شاغل در دانشگاه بدون قيد و شرط پرداخت مي
العاده معاضدت قضايي کارشناسان   هيأت امنا دانشگاه و دستورالعمل برقراري فوق٣/٣/١٣٩٦

حقوقي مؤسسه که به تأييد وزير نيز رسيده است، مقرر گرديد به منظور جبران بخشي از 
 قيد و شرط به العاده معاضدت قضائي بدون اي بنام فوق العاده خدمات کارشناسان حقوقي، فوق

متأسفانه هيأت رئيسه دانشگاه پرداخت آن را، . نمايندگان حقوقي شاغل در دانشگاه تعلق گيرد
العاده   کرده است و با سياست خاصي پرداخت فوق p٤Q  منوط به حذف کارانه ستادي يا

يا ) دريافت کارانه(معاضدت قضائي را مشروط به درخواست انصراف کارمند از حق قانوني 
بر اساس ماده يک . است صراف از معاضدت نموده که اين امر بر خالف مصوبه هيأت امناان

احکام دائمي کشور، مصوبات هيأت امنا در حکم قانون است و مصوبه هيأت رئيسه دانشگاه 
الزم به ذکر . باشد  و دستورالعمل مصوب هيأت امناء مي٣/٣/١٣٩٦ مصوبه مورخ ٨مغاير با بند 

هاي علوم پزشکي کشور بجز دانشگاه علوم پزشکي  امنا در کل دانشگاهاست مصوبه هيأت 
العاده کارانه  چرا که ساير کارکنان همچنان از فوق. هرمزگان بدون قيد و شرط در حال اجراست

العاده  فوق(گردند از حقوق ديگر  مند مي برخوردار بوده ليکن کارکناني که از اين مصوبه بهره
  " .گردند ي با موضوع نداشته محروم ميکه هيچ ارتباط) کارانه

 ـ ١٤٠٠شاکي در پاسخ به اخطار رفع نقص به موجب اليحه تکميلي که با شماره 
 در دبيرخانه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به ثبت رسيده، ٤/٢/١٤٠٠ مورخ ٢ـ ٢٣٣

  :اين گونه اعالم کرده است که
وجب ماده يک قانون احکام دارد به م در پاسخ به رفع نقص اعالمي معروض مي" 

شوند و مصوبات  هاي علوم پزشکي به صورت هيأت امنايي اداره مي دائمي کشور، دانشگاه
 مصوبه ٨باشد لذا مصوبه هيأت رئيسه دانشگاه مغاير با بند  هيأت امنا در حکم قانون مي

ري و همچنين ماده واحده دستورالعمل برقرا) قانون امري( هيأت امنا ٣/٣/١٣٩٦مورخ 
مصوب هيأت امنا بوده، لذا پس از تصويب قانون امري، شط هيأت رئيسه دانشگاه علوم 
پزشکي هرمزگان شرطي باطل و تبعيض ناروا به جهت اخذ برخي حقوق و پرداخت حقوقي 

هاي علوم پزشکي کشور به  باشد، الزم به ذکر است مصوبه هيأت امنا در کل دانشگاه ديگر مي
 ٤لذا ابطال بند . ي هرمزگان بدون قيد و شرط در حال اجراستجز دانشگاه علوم پزشک

مصوبه هيأت رئيسه دانشگاه و الزام به اجرا و همچنين پرداخت مزاياي فوق بدون قيد و 
   " .شرط با عنايت به ارائه خدمات معاضدت توسط اينجانب مورد استدعاست

  :متن مقرره مورد شکايت به شرح زير است
 يسهصورتجلسه هيأت رئ "

قرآن مجيد آغاز ...  صبح با تالوت آياتي چند از کالم ا٣٠/٦جلسه فوق رأس ساعت 
رياست دانشگاه در خصوص موارد ذيل مطالبي را بيان و  ابتدا آقاي دکتر داودي،. گرديد

  ....دستورات الزم را صادر فرمودند
  :ـ تصميمات متخذه٧
ع در خصوص پرداخت حق ـ با توجه به درخواست معاونت توسعه مديريت و مناب٤

نامه مربوطه  فني و معاضدت قضايي مطرح و مقرر گرديد، نسبت به پرداخت بر اساس آيين
حذف خواهد شد، در صورتي   Q٤P  اقدام و از زمان برقراري آن پرداخت کارانه ستادي يا
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ق که فرد يا افرادي تمايل به ادامه روش قبل دارند با انجام تعهد از دريافت موضوع حق فو
   " .انصراف خواهند داد

در پاسخ به شکايت مذکور، رئيس دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني 
  : توضيح داده است که٢٤/٣/١٤٠٠ ـ ٧٢١٥هرمزگان، به موجب اليحه شماره 

ها و مؤسسات  دانشگاه«مستفاد از ماده يک قانون احکام دائمي برنامه توسعه کشور، " 
هاي دولتي، مستثني و ملزم  ت قوانين و مقررات عمومي حاکم بر دستگاهآموزش عالي از رعاي

 ٨٨بر همين اساس و در راستاي عمل به ماده » .باشند به تبعيت از مصوبات هيأت امنا مي
هاي علوم پزشکي، هيأت امنا در  نامه اداري و استخدامي کارکنان غيرهيأت علمي دانشگاه آيين

مؤسسه مجاز است با «صويب دستورالعملي مقرر داشته  با ت٣/٣/١٣٩٦صورتجلسه مورخ 
تشخيص باالتر مقام اجرايي، براي جبران زحمات آن دسته از شاغلين دفتر حقوقي واجد 

 درصد حق شغل آنان ٤٠اي برابر  العاده مدرک کارشناسي و باالتر در رشته حقوق قضايي، فوق
العاده مشمول  اين فوق«يز اشعار داشته و در تبصره ماده واحده فوق ن» تعيين و پرداخت نمايد

بنابراين نظر به اينکه » .گردد کسور بازنشستگي نبوده و در حکم کارگزيني آنان درج نمي
باشد، لذا هيأت مربوطه نيز  هاي علوم پزشکي، هيأت رئيسه مي باالترين مقام اجرايي در دانشگاه

تشخيص و تصويب کليه اعضا  با ٣٥٧ صورتجلسه شماره ٤ در بند ٢٢/٧/١٣٩٧در تاريخ 
و » العاده معاضدت قضايي به کارشناسان حقوقي را منوط به حذف کارانه نموده پرداخت فوق«

ه انتخاب يکي از ١٣/٩/١٣٩٧ـ ٢٣٧٠٠/١١٢/٩٧طي نامه شماره  راد مشمول را ملزم ـب  اـف
وطه  العاده فوق    " .نموده است) کارانه يا معاضدت قضايي(هاي مرـب

 به رياست معاون قضايي ٢/٩/١٤٠٠ديوان عدالت اداري در تاريخ هيأت عمومي 
ديوان عدالت اداري در امور هيأت عمومي و با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و 
مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث و بررسي با اکثريت آراء به 

  .شرح زير به صدور رأي مبادرت کرده است
  

   هیأت عمومیرأي
، ١٣٩٥ مصوب سال هاي توسعه کشور قانون احکام دائمي برنامه ١برمبناي ماده: اوالً

دانشگاهها، مراکز و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي بدون رعايت قوانين و مقررات حاکم 
هاي مالي، معامالتي،  نامه بر دستگاههاي دولتي و فقط در چهارچوب مصوبات و آيين

 ١٣مطابق بند : ثانياً. کنند  و تشکيالتي مصوب هيأتهاي امنا عمل مياداري، استخدامي
نامه اداري، استخدامي و تشکيالتي اعضاي غيرهيأت علمي دانشگاههاي   آيين٥٤ماده 

مؤسسه اجازه دارد تا «: ١٣٩١علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني کشور مصوب سال 
رستانها در هيأت امنا، همچنان براساس تصويب دستورالعمل جديد اداره نظام نوين بيما

برمبناي : ثالثاً» .دستورالعمل قبلي نسبت به پرداخت کارانه افراد مشمول اقدام نمايد
العاده معاضدت قضايي از کارکنان براي کارشناسان حقوقي  دستورالعمل برقراري فوق

خيص  هيأت امناي دانشگاه، مؤسسه مجاز است با تش٣/٣/١٣٩٦مؤسسه مصوب مورخ 
باالترين مقام اجرايي براي جبران زحمات آن دسته از شاغلين دفتر حقوقي واجد مدرک 

نامه اداري و   آيين٨٨کارشناسي و باالتر در رشته حقوق قضايي که در اجراي ماده 
استخدامي کارکنان غيرهيأت علمي و قانون حمايت از کارکنان دولت، خدمات حقوقي ارائه 

 درصد حق شغل ٤٠اي برابر با  العاده  مصوب دفتر حقوقي، فوقکنند تا سقف پستهاي مي
العاده معاضدت قضايي به  بنا به مراتب فوق و نظر به اينکه فوق. آنان تعيين و پرداخت نمايد

موجب مصوبه هيأت امناي دانشگاه و در راستاي اختيارات تفويضي برقرار شده و پرداخت آن 
  تصميم متّخذه در جلسه٤اين حکم مقرر در بند به امر ديگري مقيد نشده است، بنابر

 هيأت رئيسه دانشگاه علوم پزشکي هرمزگان که پرداخت ٢٢/٧/١٣٩٧ مورخ ٣٥٧شماره 
 منوط کرده؛ خارج از حدود اختيار   p٤Q  العاده يادشده را به انصراف از کارانه ستادي يا فوق

 و ماده ١٢ ماده ١به بند هيأت رئيسه دانشگاه مزبور و با قانون مغاير است و مستند 
  .شود  ابطال مي١٣٩٢مصوب سال   قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري  ٨٨

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

  
  ٢٤/٩/١٤٠٠                                                                         ٠٠٠٠٠٣٤شماره

  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 

 از تعرفه ٢٩ـ٢تعرفه شماره «:  با موضوع٢/٩/١٤٠٠ مورخ ١٤٠٠٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٢٤١٧
 شوراي اسالمي ١٣٩٩ از تعرفه عوارض سال ٢٧ـ٢ و تعرفه شماره ١٣٩٨عوارض سال 

شهر كرمان تحت عنوان تعيين و اخذ عوارض در قالب راهكار جلوگيري از تخلف مالكين 

 جهت درج ».ها بدون اخذ پايان كار از تاريخ تصويب ابطال شد واحدهاي تجاري و مجتمع
  . گردد در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي

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

  ٠٠٠٠٠٣٤: رونده پ     شماره2417 :ماره دادنامه  ش    ٢/٩/١٤٠٠: خ دادنامهتاري
   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري:مرجع رسیدگی

  ن قوامي فرد آقاي ايما:یشاک
 از تعرفه عوارض سال ٢٧ـ ٢ ابطال تعرفه شماره :موضوع شکایت و خواسته

 شوراي اسالمي شهر کرمان تحت عنوان ١٣٩٨ از تعرفه عوارض سال ٢٩ـ ٢و ١٣٩٩
تعيين و اخذ عوارض در قالب راهکار جلوگيري از تخلف مالکين واحدهاي تجاري و 

  ها بدون اخذ پايانکار مجتمع
 از تعرفه ٢٧ـ ٢اکي به موجب دادخواستي ابطال تعرفه شماره  ش:گردش کار

 شوراي اسالمي شهر کرمان ١٣٩٨ از تعرفه عوارض سال ٢٩ـ ٢و ١٣٩٩عوارض سال 
تحت عنوان تعيين و اخذ عوارض در قالب راهکار جلوگيري از تخلف مالکين واحدهاي 

 تبيين خواسته اعالم ها بدون اخذ پايانکار را خواستار شده و در جهت تجاري و مجتمع
  :کرده است که

 قانون اساسي و ١٧٠احتراماً اينجانب ايمان قوامي فرد مستنداً به قسمت اخير اصل " 
 قانون تشکيالت و آيين دادرسي  ديوان عدالت اداري خاطر آن مقام و ٨٠نيز تبصره ماده 

 ٢٧ـ ٢ و ٢٩ـ ٢ دارم نظر به اينکه تعرفه شماره قضات ديوان عدالت اداري را مستحضر مي
 مصوب شوراي اسالمي شهر کرمان ١٣٩٩ و ١٣٩٨عوارض و بهاي خدمات محلي سالهاي 

ها بدون اخذ  راهکار جلوگيري از تخلف مالکين واحدهاي تجاري و مجتمع«پيرامون 
برخالف قانون و خارج از حدود اختيار مرجع واضع تصويب گرديده است، بدين » پايانکار

  .نمايم آن را از تاريخ تصويب مشروحاً به تفاصيل مرقوم ذيل الذکر ميوسيله تقاضاي ابطال 
نظر به اينکه طبق :  قانون نوسازي و عمران شهري٢٩ ماده ٢مغايرت با تبصره 

 در پروانه ساختماني ١٣٤٧ قانون نوسازي و عمران شهري مصوب ٢٩ ماده ٢تبصره
شود و ضمانت اجراي  قيد ميحداکثر مدتي که براي پايان يافتن ساختمان ضروري است، 

عدم اتمام آن معين گرديده است و براي مضي هر دو سال از مهلت، افزايش به دو برابر 
لذا با توجه به اينکه قانونگذار در مقام بيان عوارض . ماخذ دو سال قبل تعيين گرديده است

برابر عوارض دو (عدم اتمام يا خاتمه ساختمان بوده لذا افزايش دو برابري عوارض مذکور 
به علت استفاده مالک از ملکش مقدم بر اخذ پايانکار، عوارض مضاعف ) تمديد پروانه

  .باشد محسوب شده و مغاير با ماده مرقوم مي
 قانون اساسي ٣٦ و اصل ١٣٩٢ قانون مجازات اسالمي مصوب ١٠مغايرت با ماده 
يد پروانه به صرف استفاده نظر به اينکه دو برابر نمودن عوارض تمد: جمهوري اسالمي ايران

مقدم مالک قبل از اخذ پايانکار، جنبه تنبيهي و مجازات داشته و اين در حالي است که مطابق 
 قانون اساسي جمهوري اسالمي ٣٦ و اصل ١٣٩٢ قانون مجازات اسالمي مصوب ١٠ماده 

در اختيار ايران، اختيار وضع مقرره در خصوص مجازات و اقدامات تأميني و تربيتي منحصراً 
باشد و براي شوراهاي اسالمي چنين صالحيت و  مجلس شوراي اسالمي و به موجب قانون مي

  .باشد بيني نشده است، لذا مغاير با نصوص قانوني مارالذکر مي اختياري پيش
اشاره به آراء آتي الذکر جهت تشحيذ : مغايرت با آراء هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

 قانون ديوان عدالت اداري ٩٢به ذهن بوده و به منزله اعمال ماده اذهان قضات و تقريب 
 و ١٨/٢/١٣٩٧ ـ ٣٠٨ و ١٣/٧/١٣٩٥ـ ٤١٧عاليجنابان مستحضرند طبق آراء شماره . باشد نمي

همچنين طبق آراء شماره .  عوارض تمديد پروانه ابطال گرديده است٢٩/١١/١٣٩٨ـ ٣٣٣٤
برداري موقت از ساختمانها ابطال  ارض بهره اخذ عو١٢/١/١٣٩٦ ـ ٨٥ و ٢٤/٥/١٣٩٦ ـ ٤٨٩

  .باشد لذا بنا بر مراتب اخذ عوارض معترض به، مغاير با آراء مرقوم نيز مي. گرديده است
:  قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور٥٩مغايرت با ماده 

نگام صدور پروانه يا بعد طبق ماده فوق درخواست يا دريافت وجه مازاد بر عوارض قانوني ه
توجه به ماده مرقوم، عوارض قانوني  لذا با. از صدور پروانه توسط شهرداريها ممنوع است

  .حداقلي تجويز گرديده است و مازاد بر آن فاقد وجاهت قانوني است
 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب ٤طبق ماده : عدم مجوز قانوني

، اخذ هرگونه وجه ١٣٨٩ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ٦٢اده  م٣ و نيز تبصره ١٣٨٠
ها و مقامات  اداري در وضع  بايد به موجب قانون باشدو اصل بر عدم صالحيت دستگاه

  .عوارض غيراز موارد منصوص قانوني است
الذکر و با امعان نظر به اينکه عوارض  معهذا نظر به مراتب معنونه و مسطوره فوق

ير قانون و خارج از حدود اختيار مقام واضع  وضع گرديده و با وضع عوارض معترض به مغا
مصوب مذکور و اعالن عمومي آن، اخذ هر مقدار وجوه از اشخاص با ابتناء بر آن فاقد 

 و ٣٠١وجاهت و استغناي حقوقي است وخارج از اختيارات واضع آن است و وفق مواد 
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باشد لذا ابطال مصوبه موضوعه  ع مي قانون مدني، مستوجب ضمان عين و مناف٣٠٣
 قانون ٨٨ و ١٣معنونه شوراي اسالمي شهر کرمان از زمان تصويب مستنداً به مواد 

   " . مورد استدعاست١٣٩٢تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 
  :هاي مورد شکايت به شرح زير است متن مقرره

لوگيري از تخلف مالکين واحدهاي ـ راهکار ج١٣٩٩سال ) ٢ـ٢٧(تعرفه شماره    "
 :ها بدون اخذ پايانکار تجاري و مجتمع

 اصالحي قانون شوراها و به جهت جلوگيري از تخلف ٧٧مستند به وظايف مندرج در ماده 
  .گردد هاي تجاري اخذ مي هاي تجاري عوارضي با شرح ذيل جهت مجتمع مالکين مجتمع

ساخت آنها به اتمام رسيده و قبل از هايي که مهلت  عوارض اين تعرفه جهت مجتمع
  .نمايند به ميزان دو برابر عوارض تمديد پروانه خواهد بود برداري مي پايان کار اقدام به بهره

هايي که قبل از اين مصوبه بدون پايان کار اقدام به  مالکين آن دسته از مجتمع
اقدام به اخذ پايان کار  ٩٩اند در صورتي که تا پايان اسفند ماه سال  برداري نموده بهره

  .گردد نمايند از شمول اين محاسبه مستثني مي
 ـ راهکار جلوگيري از تخلف مالکين واحدهاي ١٣٩٨سال ) ٢ـ٢٩(تعرفه شماره 
 اصالحي ٧٧مستند به وظايف مندرج در ماده : هاي بدون اخذ پايانکار تجاري و مجتمع

هاي تجاري و عوارضي با شرح  تمعقانون شوراها و به جهت جلوگيري از تخلف مالکين مج
  .گردد هاي تجاري اخذ مي ذيل جهت مجتمع

هايي که مهلت ساخت آنها به اتمام رسيده و قبل از  عوارض اين تعرفه جهت مجتمع
  .نمايند به ميزان دو برابر عوارض تمديد پروانه خواهد بود برداري مي پايان کار اقدام به بهره

ي که قبل از اين مصوبه بدون پايان کار اقدام به هاي مالکين آن دسته از مجتمع
 اقدام به اخذ پايان کار ٩٨اند در صورتي که تا پايان شهريور ماه سال  برداري نموده بهره

   " .گردد نمايند از شمول اين محاسبه مستثني مي
در پاسخ به شکايت مذکور، رئيس شوراي اسالمي شهر کرمان به موجب اليحه 

  : توضيح داده است که٢٢/٣/١٤٠٠ـ ٢٢١٢شماره 
 ٧٧الذکر به استناد وظايف مندرج در ماده  هاي فوق عوارض مربوط به تعرفه" 

هاي تجاري توسط  اصالحي قانون شوراها و جهت جلوگيري از تخلف مالکين مجتمع
 ١٦حسب مندرجات بند . شوراي اسالمي تصويب و به شهرداري ابالغ گرديده است

 وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي کشور و انتخاب شهرداران  قانون تشکيالت،٧١ماده
تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و « و اصالحات بعدي آن ١/٣/١٣٧٥مصوب 

 قانون ٧٧ماده » .همچنين تغيير نوع و ميزان آن در صالحيت شوراي اسالمي شهر است
ب شهرداران مصوب تشکيالت، وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي کشور و انتخا

تواند نسبت به  شوراي اسالمي شهر مي«: دارد  و اصالحات بعدي آن مقرر مي١/٣/١٣٧٥
هاي  وضع عوارض متناسب با توليدات و درآمدهاي اهالي به منظور تأمين بخشي از هزينه

  ».نامه مصوب هيأت وزيران اقدام نمايد خدماتي و عمراني مورد نياز شهر طبق آيين
نامه اجرايي نحوه وضع وصول عوارض توسط شوراهاي اسالمي  آيين ٥طبق ماده 

 هيأت وزيران، مرجع تعيين نحوه وضع و وصول ٧/٧/١٣٧٨شهر، بخش و شهرک مصوب 
در مصوبـه مـورد اعتراض نيز . عوارض در مورد شهرها، شوراي اسالمي شهرها هستند

دولت  کر يکي از سياستهاينامه اخيرالذ  آيين١٤طبق مـاده . همين نحو عمل شده است به
که بايد در مصوبات شوراها رعايت شود، نيل به سمت خودکفايي شهرداري و نهايتاً تأمين 

در مصوبه مورد اعتراض نيز به . هاي خدماتي و عمراني مورد نياز شهر است  بخشي از هزينه
ش افزوده  قانون ماليات بر ارز٥٠ ذيل ماده ١بر مبناي تبصره . همين نحو عمل شده است

، وضع عواض محلي که تکليف آنها در اين قانون مشخص نشده بر عهده ١٣٨٧مصوب 
 قانون ماليات بر ارزش افزوده، کليه ٥٢بر مبناي ماده . شوراي اسالمي شهر و بخش است

با توجه به مراتب معروضه، . قوانين و مقررات خاص و عام مغاير اين قانون لغو شده است
وضوع، لغو و تغيير نوع و ميزان عوارض محلي که تکليف آن در قانون فرماييد  مالحظه مي

  .ماليات بر ازش افزوده تعيين نشده، در صالحيت شوراي اسالمي شهر است
نامه نحوه وضع و وصول عوارض مصوب   آيين٨ از سوي ديگر با عنايت به ماده 

وه محاسبه و وصول و  هيأت  وزيران، در صورتي که موديان در مورد ميزان و نح٧/٧/١٣٧٨
گردد، اعتراض يا شکايتي دارند، مرجع آن   ساير موضوعات عوارضي که توسط شوراها وضع مي

نامه اخيرالذکر   آيين٨باشد، به استناد تبصره ذيل ماده   قانون شهرداري مي٧٧کميسيون ماده 
است که  قانون شهرداريها ٧٧ديوان عدالت اداري مرجع رسيدگي به آراي کميسيون ماده 

شاکي بدون طي مراحل مذکور به ديوان عدالت اداري مراجعه و درخواست ابطال مصوبه را 
بايست  نموده است، لذا در صورتي که شاکي به ميزان و نحوه محاسبه عوارض شکايت دارد، مي

الزم به ذکر است از آنجا که مالکين اين گونه امالک بدون . مسير مقرر در قانون را طي نمايد
 تأييديه و گواهي ايمني آسانسورها و گواهي استحکام بنا و بدون رعايت ساير اصول اخذ

نمايند که موجبات تضييع  برداري از ملک اقدام مي بهداشتي و اصول شهرسازي نسبت به بهره

نمايند، تعرفه مذکور به عنوان راهکاري جهت  برداران و پيش خريداران را فراهم مي حقوق بهره
گونه ساختمانها و تعيين تکليف ساختمانها لحاظ شده و  سريعتر سازندگان اينمراجعه هرچه 

الذکر از آنجا که اقدام شهرداري در  لذا با عنايت به مراتب فوق. جنبه مجازات نداشته است
باشد، بدين  راستاي قانون و مقررات بوده و اعتراض نامبرده فاقد وجاهت قانوني و منطقي مي

   ".قاضاي رد دادخواست تقديمي مورد استدعاستوسيله از آن مقام ت
 به رياست معاون قضايي ٢/٩/١٤٠٠هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 

ديوان عدالت اداري در امور هيأت عمومي و با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و 
ريت آراء به مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث و بررسي با اکث

  .شرح زير به صدور رأي مبادرت کرده است
  

   هیأت عمومیرأي
 ٨٠با عنايت به وظايف شوراهاي اسالمي شهر به شرح مقرر در بندهاي مختلف ماده 

 مصوب سال قانون تشکيالت، وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي کشور و انتخاب شهرداران
قانون اساسي جمهوري  ٣٦ براساس اصل  با اصالحات بعدي و با توجه به اينکه١٣٧٥

 اختيار وضع مقرره ١٣٩٢ مصوب سال قانون مجازات اسالمي ١٠ و ماده اسالمي ايران
درخصوص مجازاتها و اقدامات تأميني و تربيتي منحصراً در صالحيت مجلس شوراي اسالمي 

 ٢٧ـ ٢اره  و تعرفه شم١٣٩٨ از تعرفه عوارض سال ٢٩ـ ٢است، بنابراين وضع تعرفه شماره 
 شهرداري کرمان که متضمن تعيين و اخذ عوارض در قالب ١٣٩٩از تعرفه عوارض سال 

ها بدون اخذ پايان کار است،  راهکار جلوگيري از تخلّف مالکين واحدهاي تجاري و مجتمع
خالف قانون و خارج از حدود اختيار شوراي اسالمي شهر کرمان به عنوان مرجع 

قانون تشکيالت و آيين  ٨٨ و ١٣ و مواد ١٢ ماده ١مستند به بند کننده آن بوده و   تصويب
 .شود  ابطال ميتاريخ تصويب از ١٣٩٢ مصوب سال دادرسي ديوان عدالت اداري

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

  
  ٢٤/٩/١٤٠٠                                                                          ٩٩٠٠٠٤٠شماره

  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 

 دفترچه ١١ ماده ٤تبصره «:  با موضوع٢/٩/١٤٠٠ مورخ ١٤٠٠٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٢٤٢٢
 شوراي اسالمي شهر اراك درخصوص تعيين عوارض دو برابر ١٣٩٩عوارض محلي سال 

 در روزنامه جهت درج» .براي امالك تجاري موجود از قبل، از تاريخ تصويب ابطال شد
  . گردد رسمي به پيوست ارسال مي

ـ مديركل هيأت عموم   فرد يداهللا اسمعيليي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري 
  

  ٩٩٠٠٠٤٠: رونده پ      شماره2422 :ماره دادنامهش     ٢/٩/١٤٠٠: خ دادنامهتاري
   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري:مرجع رسیدگی

   آقايان مهدي کريمي و رضا سيفوري:یانشاک
 دفترچه تعرفه عوارض محلي ١١ ماده ٤ ابطال تبصره :موضوع شکایت و خواسته

   شوراي اسالمي شهر اراک١٣٩٩سال 
 دفترچه ١١ ماده ٤ شاکيان به موجب دادخواستي واحد ابطال تبصره :گردش کار

اند و در جهت   شوراي اسالمي شهر اراک را خواستار شده١٣٩٩تعرفه عوارض محلي سال 
  :اند که  تبيين خواسته به طور خالصه اعالم کرده

 دفترچه تعرفه ١١رساند، شوراي شهر اراک به موجب ماده  اً به استحضار مياحترام" 
اي   اقدام به تصويب مصوبه١٣٩٩عوارض و بهاي خدمات شهرداري اراک مربوط به سال 

هاي تعريف يا توسعه معابر  تحت عنوان عوارض بر ارزش افزوده ناشي از اجراي طرح
اساس اين ماده به شهرداري اراک اجازه بر . نموده است) عوارض بر حق مشرفيت(شهري 

شهرداري نيز با استناد به اين مصوبه، . اخذ عوارض بر اساس فرمول ذيل داده شده است
اين در حالي است که پس از پيروزي  انقالب . نمايد مبالغ هنگفتي را از شهروندان اخذ مي

 حق مرغوبيت يا به قانونگذار با تغيير رويکرد نسبت به گذشته اخـذ هرگونه وجه بابت
افزوده ناشي از اجراي  عبـارت ديگر حق مشرفيت و يا هر عنوان ديگر از قبيل ارزش

هاي عمراني که در ماهيت و مبنا همگي يکسان هستند را غيرقانوني و خالف شرع  طرح
  .لذا با استناد به داليل ذيل، ابطال اين مصوبه از تاريخ تصويب مورد تقاضا است. دانسته است

 اليحه ١٠ ماده ٤نظر به تبصره : عنه لف ـ داليل غيرقانوني بودن مصوبه معترضا
هاي عمراني و عمومي و  قانوني نحوه خريد و تملک اراضي و امالک براي اجراي برنامه
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هاي موضوع اين قانون از تاريخ  طرح.  مقرر گرديده است١٧/١١/١٣٥٨نظامي دولت مصوب 
عوارض مستقيم به شهرداريها مثل انواع عوارض متعلق به شروع به اجرا از پرداخت هر نوع 

. زمين و ساختمان و ساير اموال منقول و غيرمنقول و حق مرغوبيت و ساير آن معاف هستند
 با توجه به اينکه طبق قانون ٢٨/٨/١٣٦٠نظر به قانون راجع به لغو حق مرغوبيت مصوب 

نقالب جمهوري اسالمي ايران  شوراي ا١٧/١١/١٣٥٨نحوه خريد امالک و اراضي مصوب 
دريافت حق مرغوبيت از مالک يا مالکين امالک که در اثر توسعه معابر و يا ميادين و امثال 

گرفته است منتفي گرديده لذا حق مرغوبيت ناشي از اجراي  آن به امالک آنها تعلق مي
 آن بر امالک هاي عمراني و ترميم و توسعه معابر و غيره که به موجب قوانين سابق بر طرح

اشخاص اعم از حقيقي و يا حقوقي تعلق گرفته لکن تاکنون واصل نشده ملغي و از اين تاريخ 
به بعد ديگر وجهي به عنوان حق مرغوبيت جز بابت اصل وجه از جهت خسارت توسط 

  .گردد تبصره ـ قوانين مخالف اين قانون لغو مي. شهرداري وصول نخواهد شد
 در خصوص جوار يا ١٠/١٢/١٣٦٧ـ ٣٤٢٤بان به شماره  نظر به نامه شوراي نگه

مبلغي که بر اساس درصدي از اضافه ارزش زمين : عدم جوار حق مرغوبيت، اعالم نموده
شود همان حق مرغوبيت است که قانوناً منتفي شده و  بعد از تفکيک از افراد دريافت مي

 بخشنامه شهرداري تهران نظر به. باشد چون حق قانوني ندارد خالف موازين شرع نيز مي
 نشيني  مبني بر اينکه شهرداري از ساختمانهايي که عقب٢١/٦/١٣٧٢م ـ /١٣٠٠٨به شماره 

نشيني و تعريض  کند با اين ادعا که ملک در اثر عقب اند مطالبه عوارض مشرفيت مي کرده
و اين بدون اينکه هيچ گونه عملي در قبال آن انجام دهد . معبر ارزش افزوده يافته است

گيرد، هيأت عمومي ديوان  نشيني صورت مي عقب عالوه بر تملک اراضي است که در اثر
 در خصوص خالف شرع بودن ٥/٩/١٣٧٤ ـ ٧٣/١٧٠/عدالت اداري طي نامه شماره هـ

 ـ ١٣٠٠کند که آن شورا طي نامه شماره  موضوع از شوراي نگهبان تقاضاي اظهارنظر مي
در صورتي که دريافت وجه در مورد سوال فقط به «: دهد  چنين پاسخ مي١٢/١٠/١٣٧٤

  ».نامه باشد نه به موجب قانون، با موازين شرعي مغاير است موجب دستورالعمل و آيين
نظر به ): ٩٢عدم رعايت ماده (ب ـ مغايرت با آراء هيأت عمومي ديوان عدالت اداري 

ا توجه به نظر فقهاي  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ب١٧/٧/١٣٦٨ـ ٤٢دادنامه شماره 
 مبني بر اينکه مبلغي که به عنوان ١٠/١٢/١٣٦٧ـ ٣٤٢٤شوراي نگهبان در نامه شماره 

گيرند همان حق مرغوبيت است که قانوناً منتفي شده و چون حق قانوني  هديه از مردم مي
 استاندار يزد ١٠/٦/١٣٦٥ـ ٢١٧٥/٤بنابر آن مصوبه شماره . ندارد خالف موازين شرع است

نظر به رأي وحدت رويه . گردد ف موازين شرع و قانون تشخيص گرديده و ابطال ميخال
 در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال چهار ٩/٤/١٣٨٧ ـ ٢١٨شماره 

مصوبه شوراي اسالمي شهر شيراز در خصوص برقراري عوارض ماليات بر ارزش افزوده 
ه وجه تحت عنوان حق مرغوبيت و يا عناوين ناشي از تفکيک و افراز اراضي، اخذ هرگون

 قانون تنظيم بخشي از ٤جديد اما با ماهيت و محتواي مشابه به دليل تعارض با ماده 
  " . ابطال گرديد١٣٨٠مقررات  مالي دولت مصوب 

  :متن مقرره مورد شکايت به شرح زير است
ا توسعه معابر ـ عوارض بر ارزش افزوده ناشي از اجراي طرحهاي تعريض ي١١ماده " 
  )عوارض بر حق مشرفيت(شهري 

ـ براي امالک تجاري موجود از قبل مشمول هر يک از رديفهاي فوق ٤تبصره 
  " .شود عوارض دو برابر اخذ مي

 در پاسخ به شکايت مذکور، سرپرست شهرداري شهر اراک و رئيس شوراي اسالمي 
 ٢٨/١٢/١٣٩٩ ـ ١٨٨٥ و ٢٨/١٢/١٣٩٩ ـ ٩٩/٦٣٧٠٥اين شهر به موجب لوايح شماره 

  : اند که توضيح داده
 ٩٩٠٩٩٨٠٩٠٥٨٠١٠٣١همين موضوع دعوا در پرونده شماره : رساند، اوالً استحضار مي به"

نسبت به : ثانياً. باشد  نيز مطرح شده و تحت رسيدگي مي٩٩٠١٤٣٠به شماره کالسه 
اي  از سوي اشخاص شکايت شده که هيأت تخصصي شوراه١٣٩٨تعرفه مشابه در سال 

 با صدور رأي به ٢١/٨/١٣٩٩ ـ ٩٩٠٩٩٧٠٩٠٦٠١١١٣٦اسالمي به موجب دادنامه شماره 
هاي تعريض يا توسعه معابر  رد شکايت، عوارض بر ارزش افزوده ناشي از اجراي طرح

: ثالثاً. را منطبق با موازين قانوني تشخيص داده است) عوارض بر حق مشرفيت(شهري 
 به ٢٣/١٠/١٣٨٦ ـ ١٢٢٩ و ٤/٥/١٣٨٣ـ ٨١شماره هيأت عمومي ديوان به موجب آراء 

 وضع عوارض بر حق مشرفيت را ٨٤/٢٢٢ و ٨٢/١٠٢٩هاي  ترتيب مضبوط در پرونده
سازد شوراي نگهبان نيز به موجب  موافق قانون تشخيص داده است و خاطر نشان مي

 خطاب به رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت ٢/٥/١٣٩٥ ـ ١٦٦٠/١٠٢/٩٥پاسخ شماره 
به : رابعاً. ري، جعل عوارض بر حق مشرفيت را به لحاظ شرعي بالمانع اعالم نموده استادا

موجب آراء متعدد صادره از هيأت تخصصي عمران، شهرسازي و اسناد ديوان عدالت اداري 
 مضبوط در ٣١/٢/١٣٩٧ مورخ ٩٧٠٩٩٧٠٩٠٦٠٠٠٤٣ ـ ٤٦نيز از جمله دادنامه شماره 

، عوارض موصوف موافق قانون و ٩٦/٣٩٢ و ٩٦/٦٧، ٩٦/٢، ٩٥/١٢٦٣/ع.کالسه پرونده هـ

لذا صدور رأي . داخل در حدود اختيارات شوراي اسالمي شهر تشخيص گرديده است
   " .مبني بر رد شکايت مورد استدعاست

 قانون تشکيالت و آيين ٩٢متعاقب درخواست شاکي مبني بر اعمال مقررات ماده 
نشدن اين درخواست از سوي رئيس ديوان عدالت دادرسي ديوان عدالت اداري و پذيرفته 

 قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري به ٨٤اداري، پرونده در اجراي ماده 
هيأت تخصصي شوراهاي اسالمي ديوان عدالت اداري ارجاع شد و اين هيأت به موجب 

 ١٣٩٩ل  دفترچه تعرفه عوارض محلي سا١١، ماده ١/٦/١٤٠٠ـ ٧٦١دادنامه شماره 
 آن را خالف قانون تشخيص نداد و رأي ٤شـوراي اسالمي شهر اراک به استثناي تبصره 

رأي مذکور به علت عدم اعتراض از سوي رئيس ديوان عدالت . به رد شکايت صادر کرد
  .اداري يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قطعيت يافت

 تعرفه عوارض محلي سال  دفترچه١١ ماده ٤رسيدگي به تقاضاي ابطال تبصره 
  . شوراي اسالمي شهر اراک در دستورکار هيأت عمومي قرار گرفت١٣٩٩

 به رياست معاون قضايي ٢/٩/١٤٠٠هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 
ديوان عدالت اداري در امور هيأت عمومي و با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و 

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

  
   هیأت عمومیرأي

قانون تشکيالت، وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي  ٨٠ ماده ١٦هرچند براساس بند 
ا لغو  با اصالحات بعدي، تصويب لوايح برقراري ي١٣٧٥ مصوب سال کشور و انتخاب شهرداران

عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياستهاي عمومي دولت که از 
شود، از جمله وظايف و مسئوليتهاي شوراهاي اسالمي شهر است؛  سوي وزارت کشور اعالم مي

 ١١ ماده ٤لکن تعيين عوارض دو برابر براي امالک تجاري موجود از قبل که براساس تبصره 
 شهرداري اراک صورت گرفته، مصداق عوارض مضاعف و اعمال ١٣٩٩وارض سال تعرفه ع

 ايران مغايرت دارد و قانون اساسي جمهوري اسالمي اصل سوم ٩تبعيض ناروا است و با بند 
 قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري ٨٨ و ١٣ و مواد ١٢ ماده ١مستند به بند 
 .شود  ابطال مييبتاريخ تصو از ١٣٩٢مصوب سال 

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

  
  ٢٤/٩/١٤٠٠                                                                          ٩٩٠٢٣٧٠شماره

  بسمه تعالي
  اب آقاي اکبرپورجن

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

 تعرفه عوارض ٤٧ ماده ٢بند «:  با موضوع٢/٩/١٤٠٠ مورخ ١٤٠٠٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٢٤٤١
ء بنا ناشي از آراي كميسيون تحت  شهرداري سمنان تحت عنوان عوارض ابقا١٣٩٩سال 

 به تصويب شوراي اسالمي اين شهر رسيده از تاريخ ١٥/١١/١٣٩٨ـ ١٤٤٦/٩٨/١٥شماره 
  . گردد  در روزنامه رسمي به پيوست ارسال ميجهت درج» .تصويب ابطال شد

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

  ٩٩٠٢٣٧٠: رونده پ     شماره2441 :ماره دادنامه ش     ٢/٩/١٤٠٠: مهخ دادناتاري
   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري:مرجع رسیدگی

   آقاي احمد مثنويون مطلق:یشاک
 ١٣٩٩ تعرفه عوارض سال ٤٧ ماده ٢ ابطال بند :موضوع شکایت و خواسته

  شهرداري سمنان
 تعرفه عوارض سال ٤٧ ماده ٢ابطال بند  شاکي به موجب دادخواستي :گردش کار

  : را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعالم کرده است که شهرداري سمنان١٣٩٩
 مبني بر تعرفه عوارض و بهاي ١٥/١١/١٣٩٨ ـ ١٤٤٦/٩٨/١٥پيرو مصوبه شماره " 

 تصويب شده از شوراي اسالمي شهر سمنان ١٣٩٩خدمات شهرداري سمنان سال 
 ٥٠٠٠٠ خارج از محدوده به مساحت ٤٩ فرعي از ٣٥٦٠ ثبتي اينجانب مالک وقت پالک

 شهرداري سمنان مبني بر جريمه و ١٠٠مترمربع پس از صدور رأي کميسيون ماده 
مراجعه به قسمت درآمد شهرداري جهت پرداخت جريمه و عوارض قانوني و پس از 

ينکه تخلف در نظر به ا. دارد حساب مبلغ عوارض توسط مسئول درآمد، شهرداري اعالم مي
 اعالم شده و مستند به ١٣٦٠ در سال ١٠٠ملک اشاره شده پيرو رأي کميسيون ماده 

گيرد، لذا پيرو   برابر مبلغ عوارض پذيره به ملک شما تعلق مي٢  مصوبه ٤٧ از ماده ٢بند
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 قانون ١٧٣ قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري و اجراي اصل ١ماده
 قانون مذکور ١٠از ماده ) الف(سالمي ايران با رعايت صالحيت وفق بند اساسي جمهوري ا

 ذيل از مصوبه مذکور اعتراض داشتـه و تقاضاي ابطال آن از زمـان ٤٧ از ماده ٢به بند 
 مصوبه ٤١ابطال ماده  باشد شکايت طاري با موضوع الزم به ذکر مي. تصويب را خواستارم
 مبني بر پرداخت عوارض و جريمه و ٤٧ ماده ٢ سازي و تبصره مبني بر هزينه آماده

 و شماره ثبت ساجد ٩٩٠٩٩٨٠٩٠٥٨٠١٤٦٤خدمات به صورت يکجا با شماره پرونده 
 در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در حال رسيدگي است و ارتباطي با ٩٩٣٠١٢٢٩٤

  .موضوع اين دادخواست ندارد
ارض ابقا بنا ناشي از رأي  مصوبه مبني بر عو٤٧ ذيل ماده ٢قسمت دوم از بند 

اند صرفاً   داراي تخلف يا اضافه بنا بوده١٣٦٦کليه بناهايي که قبل از سال (کميسيون 
پيرو نظريه ) باشند مشمول دو برابر عوارض پذيره و يا زيربنا بر حسب نوع کاربري مي

 وضع جريمه تخلفات ساختماني در صالحيت ٢٧/١/١٣٩١ـ ٧٣/٩١مشورتي به شماره 
 ١١/٤/١٣٣٤ قانون شهرداري مصوب ١٠٠ ماده ٢ و ١نگذار است و با عنايت به تبصره قانو

 ١٠٠هاي ماده  تعيين جريمه در خصوص تخلفات ساختمان فقط در صالحيت کميسيون
اي جايگزين کرده يا مغاير  تواند جريمه  باشد و شوراي شهر نمي قانون شهرداري مي

 تعيين نمايد و با توجه به رأي کميسيون ماده الذکر بيان شده جرايمي که در ماده فوق
ک ص به شرح پيوست جريمه تعيين و پيرو رسيد پرداخت شده ٧٠٣ به شماره ١٠٠

نتيجتاً تصويب عوارض به صورت دو برابر  نوعي اعمال جريمه براي متخلف بوده و خارج از 
  .باشد صالحيت شورا مي

 نظر داده که ٢٩/٣/١٣٩٠ ـ ٤٢٦٢٠/٣٠/٩٠ شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 
چنانچه مجوز قانوني براي وصول عوارض نباشد، خالف شرع است و هيأت عمومي ديوان 

 ٢٨/٣/١٣٨٣ ش ـ٣١٠٦/٢ مصوبه شماره ٢٦/١٠/١٣٩١ـ ٦٢١عدالت اداري در رأي شماره 
  .را ابطال نموده است

ديده  آراي متعددي به شرح ذيل در اين خصوص از هيأت عمومي ديوان صادر گر
 اين است که آراء هيأت ١٣٨٥ قانون ديوان عدالت اداري مصوب ٤٣است لذا مستفاد از ماده 

عمومي ديوان عدالت اداري در موارد مشابه براي شعب ديوان عدالت اداري و ساير مراجع 
 ٩٧٠٢٥٧٤ به شماره پرونـده ١٦/٧/١٣٩٩ـ ٨١٣الف ـ رأي شماره . االتباع است اداري الزم

 ١٣٩٧ فصل سوم تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال ٤ و ٢طال بندهـاي در خصـوص اب
ب . شـوراي اسالمي شهر يزد از تاريخ تصويب آن مبني بر دريافت عوارض بيش از يک برابر

) ب( در خصوص ابطال بند ٩٥/٥٢٤ به شماره پرونده ١٢/١٠/١٣٩٦ ـ ١٠٣٠ـ رأي شماره 
مرتبط معادل يک و نيم برابر عوارض احداث  عوارض ابقاي ساختمان در کاربري غير١٣ماده 

همچنين ناگفته نماند اگر در قسمت اول بند . بنا تصويب شده از شوراي شهر مشکين دشت
 را ١٣٦٦کننده پرداخت عوارض بعد از سال   مصوبه مراجعه نماييد تصويب٤٧ از ماده ٢

کننده از اين  همان يک برابر مد نظر گرفته لذا موضوع محرز و مسلم است که  تصويب
موضوع کامالً آگاه بوده و از آنجايي که در آراء کلمه ابطال از تاريخ تصويب ذکر شده و اولين 

 رخ داده است با تصويب پرداخت دو برابر عوارض پذيره قبل از سال ١٣٦٦تصويب در سال 
يخ کننده تخلفات اداري را از خود سلب نموده است ليکن کلمه ابطال از تار  تصويب١٣٦٦

تصويب در آراء ارتباطي به دوره زماني براي اخذ دو برابر عوارض نداشته و با توجه به داليل 
االتباع بوده و تصويب چنين موضوعي در هر بازه  فوق آراء صادره در کليه بازه زماني الزم

گردد لذا رسيدگي خارج از  زماني خارج از صالحيت شورا و خالف شرع و قانون محسوب مي
   " . ابطال موضوع مورد اعتراض از مصوبه مورد استدعاستنوبت و

در پي اخطار رفع نقصي که از طرف دفتر هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان 
 پاسخ ٢١/١٢/١٣٩٩عدالت اداري براي شاکي ارسال شده بود، وي به موجب اليحه مورخ 

  :داده است که
 عليه ٩٩٠٢٣٧٠ه به کالسه احتراماً اينجانب احمد مثنويون مطلق شاکي پروند" 

شوراي اسالمي شهر سمنان پيرو اخطار مبني بر نقض گرفته شده و اعالم مغاير بودن 
 ٤٧ از ماده ٢قسمت دوم از بند : رسانم مصوبه مورد اعتراض با کدام قانون به استحضار مي

 به ١٥/١١/١٣٩٨ مورخ ١٥ ـ ٩٨ ـ ١٤٤٦مصوبه شوراي اسالمي شهر سمنان به شماره 
اند صرفاً مشمول   داراي تخلف يا اضافه بنا بوده١٣٦٦کليه بناهايي که قبل از سال : (شرح
  ) باشند  برابر عوارض پذيره يا زيربنا بر حسب نوع کاربري مي٢

ماده قانوني مغايرت مصوبه با قانون وخارج از صالحيت و حدود اختيارات شوراي 
  :شهر اسالمي

: ت و وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي کشور قانون تشکيال٧١ـ مخالف با مـاده ١
وظايف شوراي اسالمي شهرها و حدود و اختياراتشان در اين ماده تعيين شده است و در اين 

بيني نشده   پيشصالحيت شوراي اسالمي شهر ماده قانوني وضع عوارض بيش از يک برابر در
توانند در خصوص تصويب  ي از اين ماده م٢٦است و فقط شوراي اسالمي شهرها پيرو بند 

 ـ ١٠٣٠کماکان رأي شماره . نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداري اقدام نمايند
باشد  کننده صحت موضوع فوق مي  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري تأييد١٢/١٠/١٣٩٦

  . برابر گرديده است١و نهايتاً منجر به ابطال مصوبه  وضع عوارض بيش از 
قانونگذار به شرح : هاي آن  قانون شهرداريها و تبصره١٠٠ـ مخالف با  ماده ٢ 
هاي آن انواع تخلفات ساختماني از جمله عدم رعايت    قانون شهرداري و تبصره١٠٠ماده

اصول شهرسازي يا فني يا بهداشتي يا اضافه بنا زائد بر مساحت زيربناي مندرج در پروانه 
 را تبيين و مشخص نموده و تعيين ساختماني اعم از مسکوني، تجاري، صنعتي و اداري

تکليف تخلفات ساختماني اعم از تخريب، تعطيل و اعاده به وضع مجاز و يا تعيين جريمه 
توضيح اينکه با عنايت . هاي مقرر در ماده مزبور قرار داده است را در صالحيت کميسيون

تخلفات به اينکه قانونگذار در زمينه مرجع تعيين عوارض و کيفيت احتساب جرايم 
 قانون شهرداريها تعيين تکليف نموده، بنابراين مفاد ١٠٠ساختماني و وصول آنها در ماده 

مصوبه شوراي اسالمي شهر سمنان که متضمن وضع قاعده آمره در خصوص وصول 
عوارض پذيره و اضافه تراکم و تغيير کاربري، بيش از يک برابر عالوه بر جرايم تخلفات 

توضيح اينکه . باشد ج از حدود اختيارات قانوني شوراي شهر ميباشد، خار ساختماني مي
حکم بناهاي مازاد بر تراکم ) ٣ و ٢هاي  تبصره(هاي آن  ماده صد قانون شهرداري و تبصره

و ساير موارد را از لحاظ نحوه رسيدگي، تعيين جريمه، ميزان و نحوه وصول آن معين 
اده مزبور بعد از اتخاذ تصميم توسط  م٤ و ٣، ٢، ١هاي  به صراحت تبصره. کرده است

کميسيون موضوع تبصره يک آن ماده، شهرداري مکلف به وصول جريمه بر اساس نظر 
ليکن شوراي شهر سمنان بدون وجود اختيار قانوني اقدام به صدور . باشد کميسيون مي
 ، دريافت عوارض١٠٠الذکر نموده و در آن عالوه بر جريمه کميسيون ماده  مصوبه فوق

اين در حالي است که . پذيره بيش از يک برابر نسبت به بناي خالف را نيز مقرر کرده است
در مانحن فيه، قانون شهرداري صريحـاً شهرداري را مکلف به وصول جريمـه بر اساس 

الذکر فاقد وجهه قانوني و  اساس مصوبه فوق بر اين. نظر کميسيون ماده صد کرده است
  .باشد بوده و عدول شوراي شهر سمنان از موازين قانوني ميخارج از حيطه اختيارات 

چنانچه :  قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري٩٢ـ مخالف با ماده ٣
اي در هيأت عمومي ابطال شود، رعايت مفاد رأي هيأت عمومي در مصوبات بعدي،  مصوبه

 توسط هيأت عمومي ديوان همان طور که قبالً نيز عرض شد آراي متعددي. الزامي است
عدالت اداري مبني برخالف موازين قانوني شناخته شدن و خارج از صالحيت بودن مصوبه 

به ) وضع عوارض بيش از يک برابر در خصوص ابقاي بنا در کميسيون ماده صد(مورد نزاع 
صورت قطعي صادر گرديده است که تعدادي از آنها به شرح ذيل ضميمه دادخواست 

ـ رأي شماره . ستگرديده ا    " ٢١/٣/١٣٩٨ ـ ٥٧٨رأي شماره  )  ب١٢/١٠/١٣٩٦ ـ ١٠٣٠الف 
  :متن مقرره مورد اعتراض به شرح زير است

آن دسته از تخلفات که برخالف : ـ عوارض ابقاء بنا ناشي از آراي کميسيون٤٧ماده " 
يون ضوابط بوده و شهرداري با درخواست تخريب و يا برگشت به حالت اوليه به کميس

ماده صد ارسال نموده، ولي منجر به صدور رأي جريمه گرديده است، عالوه بر رأي 
 ماده قانون ١١تبصره . جريمه، کليه عوارض متعلقه بر اساس تعرفه روز قابل وصول است

شهرداري مبناي محاسبه ارزش معامالتي امالک ساختمان پس از تهيه شهرداري و 
اخذ جرايم قابل اجرا است و اين ارزش معامالتي تصويب شوراي اسالمي شهر در مورد 

  .امالک سالي يک بار قابل تجديدنظر خواهد بود
  ................................ـ ١
 به بعد که داراي تخلف ساختماني ١٣٦٦ـ کليه بناهاي ساخته شده از سال ٢

ي رأي صادره باشند و در صورت ارجاع به کميسيون ماده صد صدور رأي عالوه بر اجرا مي
 داراي ١٣٦٦کليه بناهايي که قبل از سال . باشند مشمول پرداخت عوارض به روز مي

اند صرفاً مشمول دو برابر عوارض پذيره يا زيربنا بر حسب نوع  تخلف يا اضافه بنا بوده
مشمول ) ١٣٥٤قبل از سال (بناهاي قبل از ابالغ اولين طرح جامع . باشند کاربري مي
   " .دگرد عوارض نمي

در پاسخ بـه شکايت مـذکور، رئيس شـوراي اسالمي شهر سمنـان به مـوجب اليحه 
  : به طور خالصه توضيح داده است که١٩/٢/١٤٠٠ ـ ٢٠٧/١٥شماره 
از نظر شکلي به استناد اينکه مدرک وي قولنامه عادي است رد شکايت شکلي را  "

را به منظور مساعدت و ارفاق به خواسته که مسموع نيست و از نظر ماهيتي اعالم کرده شو
اند و محاسبه وصول   مرتکب تخلف بنا شده٦٦آن دسته از شهرونداني که قبل از سال 

عوارض بر مبناي قيمت روز مبالغ قابل توجهي خواهد بود که قطعاً براي پرداخت آن 
 خواهد نمود لذا آن دسته از مؤديان عوارض را مشمول) فراهم(مشکالتي را براي آنان 

 برابر عوارض پذيره نموده که محاسبه مبلغ مزبور بر اساس سال تخلف به ٢پرداخت 
مراتب از مبلغ عوارض به قيمت روز کمتر خواهد بود و محاسبه عوارض بر اين مبنا موجب 
کاهش عوارض و مساعدت با موديان عوارض ساختماني است و در صورت اعتراض مودي 
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 برابر عوارض پذيره ٢ن ماده استفاده نمايد و مشمول تواند از مت  مي٤٧ ماده ٢به بند 
 به کميسيون ماده ٦٦يعني پرونده قبل از سال . (نگردد و لذا رد شکايت را خواسته است

   "). صد ارسال شود
 به رياست معاون قضايي ٢٥/٨/١٤٠٠هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 

 حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و ديوان عدالت اداري در امور هيأت عمومي و با
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
 ١٣٨٧ مصوب سال قانون ماليات بر ارزش افزوده ٥٠ ماده ١بر مبناي تبصره 
و بخش جهت وضع هر يک از عوارض محلي جديد که تکليف آنها شوراهاي اسالمي شهر 

موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال . در اين قانون مشخص نشده باشد
 ٢با توجه به اينکه بر اساس بند . براي اجرا در سال بعد تصويب و اعالم عمومي نمايند

ه تحت عنوان عوارض ابقاء بنا  شهرداري سمنان ک١٣٩٩ تعرفه عوارض سال ٤٧ماده 
 به تصويب شوراي ١٥/١١/١٣٩٨ ـ ١٤٤٦/٩٨/١٥ناشي از آراي کميسيون تحـت شمـاره 

رسيده، دريافت عوارض مزبور به گذشته تسري داده شده و حتي  اسالمي اين شهر
 به ميزان ١٢/١٠/١٣٩٦ ـ ١٠٣٠برخالف آراي قبلي هيأت عمومي و از جمله رأي شماره 

ض احداث بنا تعيين عوارض شده است، بنابراين مقرره مورد اعتراض به بيش از عوار
 و مواد ١٢ ماده ١جهات مذکور خالف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 

تاريخ  از ١٣٩٢ مصوب سال قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري ٨٨ و ١٣
  .شود  ابطال ميتصويب

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

  
  ٢٤/٩/١٤٠٠                                                                           ٩٠٣٠٤٥شماره

  بسمه تعالي
  جناب آقاي اکبرپور

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

 تعرفه ٢ از ماده ١٣ـ٢بند «:  با موضوع٢/٩/١٤٠٠ مورخ ١٤٠٠٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٢٤٤٢
 شهرداري تبريز كه به تصويب شوراي اسالمي اين شهر رسيده و ١٣٩٩عوارض سال 

خذ چك تضميني به ميزان دو برابر مبلغ عوارض پروانه ساختماني و به عنوان متضمن ا
» .وجه التزام جلوگيري از ارتكاب تخلّفات ساختماني است از تاريخ تصويب ابطال شد

  . گردد  در روزنامه رسمي به پيوست ارسال ميجهت درج
ـ    فرد سمعيلييداهللا امديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري 
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   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري:مرجع رسیدگی
   آقاي خسرو کريمي:یشاک

 ١٣٩٩ تعرفه عوارض سال ٢ از ماده ١٣ـ ٢ ابطال بند :موضوع شکایت و خواسته
  شوراي اسالمي شهر تبريز

 تعرفه عوارض ٢از ماده  ١٣ـ ٢ابطال بند  به موجب دادخواستي  شاکي:گردش کار
ا خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعالم شهر تبريز ر شوراي اسالمي ١٣٩٩سال 

  :کرده است که
رساند با توجه به داليل ذيل تقاضاي رسيدگي و صدور  احتراماً به استحضار مي" 

 تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت  قانون٩٢حکم مبني بر اعمال مقررات ماده 
 ٨/١١/١٣٩٨ت ـ /ش/٥ ـ ٥٢١٨ مصوبه شماره ٢ ماده ١٣ـ ٢اداري مبني بر ابطال بند 

شوراي اسالمي شهر تبريز به . شوراي اسالمي شهر تبريز از تاريخ تصويب را خواستارم
گيري در مناطق ناکارآمد شهري براي جلو«االشاره تصويب نموده که  موجب مصوبه فوق

از ساخت و ساز غيرمجاز به هنگام صدور پروانه ساختماني به ميزان دو برابر مبلغ 
عوارض پروانه ساختماني به عنوان وجه التزام، چک تضمين اخذ خواهد شد و در صورت 

در حالي که اخذ وجه » .ساخت و مازاد بر پروانه ساختماني وجه التزام وصول خواهد شد
، ١باشد اين مصوبه مغاير با حکم تبصره  الف قاعده و اصل ميالتزام در بافت فرسوده خ

باشد يا به عبارت ديگر اگر مصوبات داخلي شوراي   ماده صد قانون شهرداري مي٣ و ٢
عالوه بر . االجرا است شهر مغاير و يا در تعارض با حکم قانوني باشد حکم قـانون الزم

فوق در   قانون شهرداري به مصوبه١٠٠ مـاده ٣ و ٢، ١هاي  مغايرت مصوبه با تبصره

هاي فرسوده و ناکارآمد شهري  تعارض با قانون حمايت از احياء بهسازي و نوسازي بافت
  .باشد نيز مي

در صورت تخلف مالک مبني بر ساخت و ساز غيرمجاز و يا مازاد بر پروانه ساختماني 
بيني  ون شهرداري پيش قان٣ و ٢ و ١قانونگذار ضمانت اجراي آن را به صراحت در تبصره 
اخذ وجه التزام . اي مبناي قانوني ندارد  نموده است که با اين اوصاف تصويب چنين مصوبه

بيني شده است که باعدل و انصاف  در مصوبه فوق صرفاً براي مناطق ناکارآمد شهري پيش
باشد و ارتکاب هر تخلفي در مصوبه ياد شده  و بازآفريني بافت فرسوده ناسازگار مي

مستلزم اخذ وجه التزام به ميزان دو برابر مبلغ عوارض پروانه ساختماني بوده که تناسبي با 
تخلف صورت گرفته ندارد براي مثال تخلف در بالکن مازاد با تخلف در طبقه مازاد به 

اي با قانون حمايت  از  وجود چنين مصوبه. بيني شده است صورت يکسان، وجه التزام پيش
هاي فرسوده و ناکارآمد شهري مغايرت داشته چرا که   نوسازي بافتاحياء، بهسازي و

بيني شده است رغبت بيشتري در مناطق  سازنده با امتيازاتي که در قانون مذکور پيش
اي هر  ناکارآمد شهري جهت ساخت و ساز دارد در حالي که با وجود چنين مصوبه

لذا با عنايت به . شود نصرف ميگذاري در مناطق ناکارآمد شهري م اي از سرمايه سازنده
 قانون تشکيالت و ٩٢ و ٨٠، ٣٤، ١٢ ماده ١، بند ١٠ ماده ١مراتب معنونه مستنداً به بند 

آيين دادرسي ديوان عدالت اداري تقاضاي صدور حکم مبني بر ابطال مصوبه به شرح 
   " .خواسته تحت استدعاست

  :متن مقرره مورد اعتراض به شرح زير است
نحوه وصول عوارض در فرايند صدور پروانه ساختماني و تمديدها و ـ ٢ماده " 
صدور پروانه ساختماني و تمديد و تجديد و تعيين نوع استفاده از آنها به استناد : تجديدها

  .گيرد ها به شرح زير صورت مي  قانون شهرداري٥٥ ماده ٢٤ و بند ١٠٠ماده 
 ...............  

.............  
هنگام   ناکارآمد شهري براي جلوگيري از ساخت و ساز غيرمجاز، بهـ در منطق١٣ـ ٢

صدور پروانه ساختماني به ميزان دو برابر مبلغ عوارض پروانه ساختماني به عنوان وجه 
التزام، چک تضميني اخذ خواهد شد و در صورت ساخت و ساز مازاد بر پروانه ساختماني 

ي، وجه التزام وصول خواهد شد و در صورتي اعم از طبقه اضافي، واحد اضافي، رقبه تجار
که  مطابق مشخصات پروانه ساختماني احداث و نسبت به پايانکار اقدام گردد، چک 
تضميني به مودي عودت داده خواهد شد، الزم به ذکر است اخذ وجه التزام مانع ارجاع 

  " .باشد پرونده به کميسيون ماده صد نمي
س شوراي اسالمي شهر تبريز به موجب اليحه   در پاسخ به شکايت مذکور، رئي

  : به طور خالصه توضيح داده است که٢٨/٣/١٤٠٠ـ ٥٠٦١١شماره 
احتراماً در پاسخ به شکايت آقاي خسرو کريمي به شرح برگ  دادخواست در   " 

داير بر ابطال بند ) ٩٩٠٣٠٣٥کالسه پرونده  (٩٩٠٩٩٨٠٩٠٥٨٠٢٣٥٤پرونده شماره 
 تعرفه عوارض محلي شهرداري (٨/١/١٣٩٨ت ـ /ش/٥ـ  ٥٢١٨ره  مصوبه شما٢ ماده ١٣ـ٢

آن . رساند مصوب شوراي اسالمي شهر تبريز به عرض مي) ١٣٩٩تبريز براي اجرا در سال 
اخذ چک تضمين در هنگام صدور پروانه (قسمت از مصوبه مورد شکايت که متضمن 

بوده، در ) ز غيرمجازساختماني در مناطق ناکارآمد شهري براي جلوگيري از ساخت و سا
 حذف ١٣٩٩تعرفه عوارض محلي شهرداري تبريز مصوب شوراي اسالمي شهر در سال 

. باشد شده است و در حال حاضر آن قسمت از مصوبه مورد تقاضاي ابطال بال موضوع مي
 تعرفه، عوارض محلي شهرداري ٢ ماده ١٣ـ ٢بديهي است با حذف قسمت مذکور از بند 

النهايه با توجه به اينکه . تبط با آن مندرج در بند مزبور نيز، منتفي استتبريز، الزامات مر
 ٢، ١هاي  تخلفات مربوط به ساخت و ساز غيرمجاز و مغاير پروانه ساختمان مطابق تبصره

شود در   رسيدگي مي١٠٠ قانون شهرداري علي االصول در کميسيون ماده ١٠٠ ماده ٣و 
پروانه ساختمان در مناطق ناکارآمد شهري نيز همان مورد ساخت و ساز غيرمجاز و مغاير 

 تعرفه عوارض محلي شهرداري تبريز مـورد ٢ ماده ١٣ـ ٢طور که در قسمت اخير بند 
شود و در صـورت  مـوضوع در کميسيون مـاده صد مطرح مي. تأکيد قـرار گرفته است

 اساس سـاير صـدور رأي بـر ابقاي مستحـدثات غيرمجاز در خصوص عـوارض متعلقه بر
با عنايت به مراتب معروضه و اينکه . گردد شورا اتخاذ تصميم مي هاي مصوبـه اين قسمت

 تعرفه ٢ ماده ١٣ـ ٢با حذف قسمت مربوط به اخذ چک تضمين و الزامات آن موضوع بند 
 اين شورا شکايت شاکي سالبه به انتفاي ١٣٩٩عوارض شهرداري تبريز در مصوبه سال 

  " .تقاضاي صدور حکم بر رد شکايت را دارد. باشد موضوع مي
 به رياست معاون قضايي ٢٥/٨/١٤٠٠هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 

ديوان عدالت اداري در امور هيأت عمومي و با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و 
ت آراء به مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث و بررسي با اکثري

  .شرح زير به صدور رأي مبادرت کرده است
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   هیأت عمومیرأي
قانون تشکيالت، وظايف و انتخابات شوراهاي  ٨٠ ماده ١٦هرچند براساس بند 

 با اصالحات بعدي، تصويب ١٣٧٥مصوب سال اسالمي کشور و انتخاب شهرداران 
ن با در نظر گرفتن لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آ

شود، از جمله وظايف و  سياستهاي عمومي دولت که از سوي وزارت کشور اعالم مي
مسئوليتهاي شوراهاي اسالمي شهر است، ولي در قوانين و مقررات حاکم مجوزي 
براي شوراهاي اسالمي شهر درخصوص اخذ چک به هر ميزان و از جمله دو برابر مبلغ 

بيني نشده و موضوع تخلّفات  ز تخلّفات ساختماني پيشعوارض به منظور جلوگيري ا
 در کميسيونهاي موضوع آن قانون شهرداري ١٠٠ساختماني برمبناي مقررات ماده 

ماده قابل رسيدگي است و به داللت احکام مقرر در همان ماده، شهرداري بايد از 
 پروانه جلوگيري انجام تخلّفاتي از قبيل احداث ساختمان بدون پروانه و يا مخالف مفاد

نمايند و با توجه به اينکه انجام اقداماتي از قبيل اخذ چک تضميني برمبناي ميزان 
عوارض متعلّقه، نبايد عمالً به جايگزيني براي ايفاي وظايف نظارتي شهرداري تبديل 

تبريز که به   شهرداري١٣٩٩ تعرفه عوارض سال ٢ از ماده ١٣ـ ٢شود، بنابراين بند 
 اسالمي اين شهر رسيده و متضمن اخذ چک تضميني به ميزان دو تصويب شوراي

برابر مبلغ عوارض پروانه ساختماني و به عنوان وجه التزام جلوگيري از ارتکاب 
تخلّفات ساختماني است، برمبناي داليل فوق خالف قانون و خارج از حدود اختيار 

الت و آيين دادرسي قانون تشکي ٨٨ و ١٣ و مواد ١٢ ماده ١است و مستند به بند 
  .شود  ابطال ميتاريخ تصويب از ١٣٩٢ مصوب سال ديوان عدالت اداري

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

  
  ٢٤/٩/١٤٠٠                                                                         ٠٠٠٠٣٩٦شماره

  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 

ـ ٢٥٠١٤/ص/١٤٠٩ماره بخشنامه ش«:  با موضوع٢/٩/١٤٠٠ مورخ١٤٠٠٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٢٤٦١
 مديريت صندوق بازنشستگي استان سمنان كه بر مبناي آن ٢٠/١٠/١٣٩٧

احتساب عين سوابق اسارت مشمولين بند مذكور در ضمن سي يا سي و پنج سال 
 در روزنامه رسمي به پيوست جهت درج» .گيرد ابطال شد خدمت آنها صورت مي

  . گردد ارسال مي
ـ مديركل هيأت عمومي و هيأتها   فرد يداهللا اسمعيليي تخصصي ديوان عدالت اداري 

  
  ٠٠٠٠٣٩٦: رونده پ     شماره2461 :ماره دادنامهش     ٢/٩/١٤٠٠: خ دادنامهتاري

   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري:مرجع رسیدگی
   آقاي حسين فرودسي:یشاک

 ٢٠/١٠/١٣٩٧ـ ٢٥٠١٤/ص/١٤٠٩ ابطال بخشنامه شماره :موضوع شکایت و خواسته
  يريت صندوق بازنشستگي کشوري استان سمنانمد

 ـ٢٥٠١٤/ص/١٤٠٩ابطال بخشنامه شماره  شاکي به موجب دادخواستي :گردش کار
را خواستار شده و در  مديريت صندوق بازنشستگي کشوري استان سمنان ٢٠/١٠/١٣٩٧

  :جهت تبيين خواسته اعالم کرده است که
 سال دفاع ٨ن فردوسي از آزادگان رساند اينجانب حسي احتراماً به استحضار مي" 

 درصد جانبازي دارم و در دانشگاه ٥٠ سال سابقه آزادگي و ٧باشم که حدود  مقدس مي
 قانون ٨٧ ماده ٢تبصره ) ز(باشم و با توجه به بند  صنعتي شاهرود مشغول به فعاليت مي

 به برنامه ششم توسعه به صراحت توضيح داده است که آزادگاني که طبق اين قانون
 سال خدمت خود را تکميل نمايند و سپس با ٣٥توانند تا  اند مي خدمت اعاده گرديده

لحاظ سوابق اسارت به بازنشستگي نائل آيند بنابراين با توجه به اين ماده قانوني اينجانب 
 ١/٩/١٣٩٥ام که در تاريخ   سال خدمت سربازي خدمت نموده٢ سال با احتساب ٢٨مدت 

 طبق بخشنامه مذکور مجدد ١/١١/١٣٩٦زنشسته شدم که در تاريخ با درخواست خودم با
باشد طبق قانون  مشغول به  کار شدم و با توجه به اينکه مدرک بنده فوق ليسانس مي

اند که   سال خدمت نمايم لـذا خواندگان استناد به بخشنامه اعالم نموده٣٥بايست تا   مي
رسد در صورتي که بخشنامه  ه اتمام مي ب١٣/١١/١٣٩٨خـدمت قانوني اينجانب در تاريخ 

باشد و   سال بدون احتساب ايام اسارت مي٣٥باشد مدت خدمت  مزبور خالف قانون مي
اند لذا تقاضاي نقض بخشنامه  خواندگان ايام اسارت را جزء سابقه خدمت محاسبه نموده

   " .صادره مورد استدعاست

  :متن مقرره مورد اعتراض به شرح زير است
  هاي اجرايي مشمول صندوق بازنشستگي کشوري مه به کليه دستگاهبخشنا" 

  بازنشستگي مجدد آزادگان: موضوع
  با سالم

 ٤٤ماده ) ک(احتراماً نظر به اينکه بازنشستگي مجدد آزادگاني که در اجراي بند 
 ١/١/١٣٩٠ قانون برنامه ششم توسعه از تاريخ ٨٧ماده ) ز(قانون برنامه پنجم توسعه يا بند 

شوند مستلزم تکميل سنوات خدمت با لحاظ نمودن  بعد به خدمت اعاده شده يا ميبه 
 سال خواهد بود و برخورداري اين قبيل ٣٥ يا ٣٠عين سوابق اسارت، حسب مورد 

 درصد حقوق ٥/٢آزادگان از امتياز دو برابر ايام اسارت از لحاظ بازنشستگي يا افزايش 
مت انجام شده و يک برابر ايام اسارت منتفي بازنشستگي براي خدمت بيش از سنوات خد

گردد، خواهشمند است دستور فرماييد مراتب در زمان تنظيم فرم برقراري حقوق  مي
  .بازنشستگي مورد توجه واقع گردد

  . به بعد١/١/١٣٩٠ـ تاريخ اجرا ١
  .ـ محاسبه حقوق بازنشستگي با يک برابر ايام اسارت٢
نبازان براي بازنشستگي بعدي اين قبيل آزادگان ـ برخورداري از سنوات ارفاقي جا٣

  .منتفي است
ـ پرداخت کسورات جاري سهم مستخدم و کارفرمايي از تاريخ شروع خدمت تا ٤

بدهي قبلي سنوات اسارت توسط دولت موجب (سي سال توسط دستگاه متبوع آنان 
 "  سمنانـ مدير صندوق بازنشستگي کشوري استان ). شود معافيت قبل از سي سال نمي

در پاسخ به شکايت مذکور، مديرکل دفتر حقوقي و امور امالک صندوق بازنشستگي 
  : توضيح داده است که٩/٣/١٤٠٠ ـ ٢٣٥/ص/٣٣٢٧کشوري به موجب اليحه شماره 

  متضمن دادخواست١٣/٢/١٤٠٠ـ ٩٨٠٩٩٨٠٤٢٠١٨٥٣٠٣بازگشت به پرونده کالسه " 
نامبرده کارمند دانشگاه : رساند ر ميآقاي حسين فرودسي و در مقام دفاع به استحضا

 ٢٦ با مدرک تحصيلي فوق ليسانس و داشتن ١/٩/١٣٩٥صنعتي شاهرود بوده و  در تاريخ 
 ماه به ميزان ١٠ سال و ٦ روز سنوات خدمت و  احتساب ايام اسارت ١٨سال و يک ماه و 

 ١٠٣اد ماده  روز به استن١٨ ماه و ٩ سال و ٣٩در مجموع  )  ماه٨ سال و ١٣(دو برابر 
 بنا به درخواست ١/١١/١٣٩٦قانون استخدام کشوري بازنشسته شده است و در تاريخ 

 قانون برنامه ششم توسعه اعاده به خدمت شده ٨٧ماده ) ز( بند ٢خود در اجراي تبصره 
آزادگاني که به دليل استفاده از دو برابر شدن سابقه «: است ماده مزبور مبين اين است که

توانند براي يک بار و با رعايت  اند، مي ر از خدمت سي سال بازنشسته شدهاسارت زودت
 سال خدمت خود را ٣٥ يا ٣٠ سال با بازگشت به خدمت حسب مورد ٦٥شرط سني زير 

اين در » .تکميل کنند و سپس با لحاظ عين سوابق اسارت به بازنشستگي نائل آيند
 صندوق بازنشستگي ٢٠/١٠/١٣٩٧ـ ٢٥٠١٤/ص/١٤٠٩حاليست که بخشنامه شماره 

کشوري نيز دقيقاً در راستاي ماده قانوني ياد شده صادر شده است و منافاتي با قوانين و 
در خصوص مشاراليه نيز به همين منوال است و پس از حصول شرايط . مقررات ندارد

 روز قابل ١٠ سال و ٦بازنشستگي مشاراليه مطابق قانون مزبور عين ايام اسارت وي يعني 
حتساب خواهد بود و احتساب دو برابر ايام اسارت در بازنشستگي مجدد وي بعد از اعاده ا

   " .به خدمت موضوعيت ندارد
 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 
  . ررسي با اکثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت کرده استبحث و ب

  
   هیأت عمومیرأي

قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و  ٨٧ماده » ز«براساس بند 
آزادگاني که به دليل استفاده از دو «: ١٣٩٥مصوب سال فرهنگي جمهوري اسالمي ايران 
توانند براي يک  اند، مي ز خدمت سي سال بازنشسته شدهبرابر شدن سابقه اسارت زودتر ا

بار و با رعايت شرط سني زير شصت و پنج سال با بازگشت به خدمت، حسب مورد سي 
يا سي و پنج سال خدمت خود را تکميل کنند و سپس با لحاظ عين سوابق اسارت به 

کور اين است که احتساب با توجه به اينکه مستفاد از بند قانوني مذ» .بازنشستگي نائل آيند
عين سوابق اسارت مشمولين اين بند بايد بعد از تکميل سي يا سي و پنج سال خدمت 

 ـ٢٥٠١٤/ص/١٤٠٩توسط آنها صورت بگيرد، بنابراين حکم مقرر در بخشنامه شماره 
 استان سمنان که برمبناي آن احتساب در   مديريت صندوق بازنشستگي٢٠/١٠/١٣٩٧

ولين بند مذکور در ضمن سي يا سي و پنج سال خدمت آنها صورت عين سوابق اسارت مشم
 ٨٨ و ماده ١٢ ماده ١گيرد، خالف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند  مي

  .شود  ابطال مي١٣٩٢ مصوب سال قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري
  ظفريحكمتعلي مرئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ 
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