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ـ 10898/4/30آراي شماره :  هیأت عمومی دیوان عدالت اداري با موضوع3279رأي شماره 
 هیأت عمومی شوراي عالی مالیاتی درخصوص 26/6/1368ـ9370/4/30 و 18/10/1367

   مالکین مشاعی از تاریخ تصویب ابطال شدتقسیم و تفکیک سهم
  2  شوراي عالی مالیاتی  ١٧/١٢/١٤٠٠

 3و2بندهاي :  هیأت عمومی دیوان عدالت اداري با موضوع3281رأي شماره 
ـ 220999شماره  بخشنامه  مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار 25/11/1393 

 که براساس آنها مقرر شده است که پس از نقض قرار صادره از سوي و رفاه اجتماعی
عرض  در هیأت حل اختالف هم در دیوان عدالت اداري، پرونده باید هیأت حل اختالف

  عرض مکلف به رسیدگی ماهوي است، ابطال شد اختالف هممطرح شود و هیأت حل 

  3  وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی  ١٧/١٢/١٤٠٠

  درخصوص:  هیأت عمومی دیوان عدالت اداري با موضوع3220 و 3219 ايه رأي شماره
 وزارت بهداشت، 5/12/1393 مصوب ها نامه تأسیس و اداره داروخانه  آیین30 و 23  مواد

 و آموزش پزشکی با توجه به اینکه اعمال مجازات از سوي کمیسیون تشخیصدرمان 
کننده دارو که در قالب مراحل دوم و سوم  ها و شرکتهاي توزیع به داروخانه امور مربوط 

 الف قانون استبینی شده خارج از حدود اختیار و خ نامه مذکور پیش آیین 30 و 23 قرر در موادم
   و از تاریخ تصویب ابطال شد

  4  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  ٧/١٢/١٤٠٠

   280مصوبه شماره :  هیأت عمومی دیوان عدالت اداري با موضوع48رأي شماره 
   شوراي اسالمی شهر تهران که تحت عنوان تعیین و اخذ خسارت24/12/1399مورخ 

  ري به تصویب رسیده از تاریخ تصویب ابطال شد حمل بار اضافه وسایل نقلیه با
  6  شوراي اسالمی شهر تهران  ٢٠/١/١٤٠١

 تعرفه 4 ماده 1تبصره :  هیأت عمومی دیوان عدالت اداري با موضوع49رأي شماره 
   که تحت عنوان صدور پایانکار ساختمانی1400عوارض شهرداري سمنان در سال 

   شوراي اسالمی این شهر رسیده از تاریخ تصویب ابطال شد به تصویب
  8  شوراي اسالمی شهر سمنان  ٢٠/١/١٤٠١

  مصوبه1بند :  هیأت عمومی دیوان عدالت اداري با موضوع53رأي شماره 
   شوراي اسالمی شهر مشهد که براساس آن3/3/1396ش ـ /4/96/3341 شماره 

هاي اجرایی شهرداري که فاقد  ر طرحآن دسته از امالك واقع در مسی« مقرر شده 
بینی  اولویت تملک بوده و اعتباري براي تملک آنها در بودجه ساالنه شهرداري پیش

نشده است، عالوه بر تراکم طرح تفصیلی براساس عرصه باقیمانده و پس از تنظیم 
هت از ج» صلحنامه بابت میزان عرصه در مسیر با تراکم اعطایی به شرح زیر تهاتر نماید

آن که ناظر بر اجازه ایجاد تراکم بیشتر از حداکثر میزان مقرر در طرح تفصیلی در زمان 
  صدور پروانه است ابطال شد

  9  شوراي اسالمی شهر مشهد  ١٦/١/١٤٠١

  مصوبه4بند :  هیأت عمومی دیوان عدالت اداري با موضوع54رأي شماره 
ـ 49105/300/91شماره    شوراي عالی شهرسازي و معماري  معاون وزیر و دبیر7/8/1391 

   که متضمن محرومیت مالکین از حقوق خود و تضییع حقوق مکتسب اشخاصایران
   به طور مطلق است به تبعیت از نظریه فقهاي شوراي نگهبان از تاریخ تصویب ابطال شد

  10  شوراي عالی شهرسازي و معماري ایران  ١٦/١/١٤٠١

  

 1401 ماه اردیبهشت بیست و دوم نبهپنجش   
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  صفحه  دستگاه اجراء کننده  تاریخ تصویب  ) وحدت رویهاءقوانین و مقررات و مصوبات آر(عنوان مندرجات 
  مصوبه 2بند :  هیأت عمومی دیوان عدالت اداري با موضوع55رأي شماره 

 اري ایران درخصوص شوراي عالی شهرسازي و معم23/10/1393ـ  300/55993شماره 
 طرح جامع شهر بهبهان که متضمن محرومیت مالکین از حقوق خود و تضییع حقوق 

 طور مطلق است به تبعیت از نظریه فقهاي شوراي نگهبان مکتسب اشخاص به
   از تاریخ تصویب ابطال شد

  11  شوراي عالی شهرسازي و معماري ایران  ١٦/١/١٤٠١

 تعرفه عوارض و بهاي 3ماده : دالت اداري با موضوع هیأت عمومی دیوان ع59رأي شماره 
  که تحت عنوان عوارض1399خدمات مالك عمل دهیاري روستاي خیرآباد در سال 

   تفکیک عرصه به تصویب شوراي اسالمی بخش مرکزي فسا رسیده ابطال شد
  12  شوراي اسالمی بخش مرکزي فسا  ١٦/١/١٤٠١

 اطالق بخشنامه: الت اداري با موضوع هیأت عمومی دیوان عد61 و 60 هاي رأي شماره
  رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه 17/2/1399ـ 300/131 شماره 

هاي آموزشی در فرض  مشارکتهاي مردمی درخصوص دریافت کامل شهریه مصوب برنامه
  دعدم انجام کامل تعهدات به تبعیت از نظریه فقهاي شوراي نگهبان از تاریخ تصویب ابطال ش

  13  سازمان مدارس و مراکز غیردولتی  ١٦/١/١٤٠١

» تذکرات مهم« قسمت 5بند :  هیأت عمومی دیوان عدالت اداري با موضوع62رأي شماره 
نام و شرکت در آزمون ورودي   دفترچه راهنماي ثبت7مندرج در صفحه ) ب(ذیل بند 

شدگان با استفاده  فته که براساس آن پذیر1399هاي کارشناسی ارشد ناپیوسته در سال  دوره
استفاده  لی خود فقط یک بار دیگر، مجاز بهاز سهمیه ایثارگران در صورت انصراف از رشته قبو

  هاي مربوط در آزمونهاي سال بعد در همان مقطع خواهند بود، ابطال شد مجدد از سهمیه

  14  سازمان سنجش آموزش کشور  ١٦/١/١٤٠١

 تعرفه عوارض و بهاي 17ماده :  اداري با موضوع هیأت عمومی دیوان عدالت63رأي شماره 
برداري از عرصه و اعیانی   شهرداري اردبیل که تحت عنوان عوارض بهره1398خدمات سال 

  خارج از طرح مصوب به تصویب شوراي اسالمی شهر اردبیل رسیده ابطال شد
  15  شوراي اسالمی شهر اردبیل  ١٦/١/١٤٠١

  
  

  
  

  ١٧/١/١٤٠١                                                                          ٠٠٠٢١١٨شماره
  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 

 ـ١٠٨٩٨/٤/٣٠آراي شماره «:  با موضوع١٧/١٢/١٤٠٠ مورخ ٠٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٣٢٧٩١٤٠
 هيأت عمومي شوراي عالي مالياتي درخصوص ٢٦/٦/١٣٦٨ ـ ٩٣٧٠/٤/٣٠ و ١٨/١٠/١٣٦٧

جهت درج در روزنامه » .تقسيم و تفكيك سهم مالكين مشاعي از تاريخ تصويب ابطال شد
  . گردد رسمي به پيوست ارسال مي

  فرد يداهللا اسمعيليوان عدالت اداري ـ مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي دي
  

   ٠٠٠٢١١٨: رونده پشماره    3279 :ماره دادنامهش   ١٧/١٢/١٤٠٠: خ دادنامهتاري
   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري:مرجع رسیدگی

  زبردست بهمن يآقا :یشاک
 و ١٨/١٠/١٣٦٧  ـ١٠٨٩٨/٤/٣٠ شماره آراء ابطال :خواسته و تیشکا موضوع

  ياتيمال يعال يشورا ٢٦/٦/١٣٦٨ ـ ٩٣٧٠/٤/٣٠
  ـ١٠٨٩٨/٤/٣٠ شماره يآرا ابطال يدادخواست موجب به يشاک :کار گردش

 در و شده خواستار را ياتيمال يعال يشورا ٢٦/٦/١٣٦٨ ـ ٩٣٧٠/٤/٣٠ و ١٨/١٠/١٣٦٧
  :که است کرده اعالم خالصه طور به خواسته نييتب جهت

 عدالت وانيد يعموم أتيه ١٩/١/١٣٨٦ ـ ٥/٨٦ شماره يرأ از مالک اتخاذ با" 
 شود ينم وضع اتيمال نوع چيه ياساس قانون ٥١ اصل صراحت به «آن، وفق که ،يادار
 به منوط اتيمال يبـرقرار و وضع نکهيا و الذکر فوق مراتب بـه نظر. قانون موجب به مگر
 اي پرداخت لزوم و يتساو عدم فرض به مشاع اموال ميتقس و است قانونگذار حيصر حکم
 مصرح موارد قيمصاد از ميتقس انيپا در مشاع نيمالک سهام التفاوت مابه سازش اي اصالح

 اتيمال مشمول يدرآمدها ريسا و ميمستق ياتهايمال قانون ١٨٧ و ١١٩ نيمادت در
 زين و ١٨/١٠/١٣٦٧ ـ ١٠٨٩٨/٤/٣٠ شماره آراء رتيمغا ليدل به» .شود ينم محسوب
 از خارج و ياساس قانون ٥١ اصل با ياتيمال يعال يشورا ٢٦/٦/١٣٦٨ ـ ٩٣٧٠/٤/٣٠

 ريوز ذيتنف به ازين شانياجرا آرا، نيا صدور زمان در نکهيا نيهمچن بودنشان، ارياخت حدود
 توسط  ابطال زمان تا لذا نداشته، ياتيمال امور سازمان کل سيير اي ييدارا و ياقتصاد امور
 ابطال درخواست روند، يم شمار به تباعاال الزم کماکان ،يادار عدالت وانيد يعموم أتيه
 بةمطال آنان از آرا نيا اساس بر که يافراد حقوق عييتض به نظر و داشته، را يرأ دو هر
 عدالت وانيد يدادرس نييآ و التيتشک قانون ١٣ دةما اعمال درخواست شده، اتيمال
  . " گردد  ميزين يادار

  : است ريز شرح به تيشکا مورد مقرره متن
ـ  ١٠٨٩٨/٤/٣٠ شماره به) تياکثر نظر (ياتيمال يعال يشورا يرأ " ـالف

 نيمالک از کي هر حصه نسبت به يمشاع امالک ميتقس و افراز يکل طور به: ١٨/١٠/١٣٦٧
 سند ثبت و ميتقس و کيتفک از پس يمشاع نيمالک از کي هر سهم ارزش که يصورت در
 مشمول باشد نداشته يتفاوت دسن ثبت و ميتقس و کيتفک از قبل آنها حصه ارزش با
 ياتفاق بردرآمد اتيمال اي امالک بخش درآمد بر اتيمال از اعم ياتيمال گونه چيه

 کيتفک و ميتقس از پس نيمالک از يبرخ سهم ارزش که يموارد اما بود نخواهد
 به يوجه آن بابت هرگاه شود شتريب کيتفک و ميتقس قبل آنها سهم ارزش به نسبت
 افتهي کاهش قبل حالت به نسبت کيتفک و ميتقس از پس آنها سهم ارزش که يکسان
 اضافه به وجهکنندگان  افتيدر ملک سهم ارزش که يصورت در ندينما پرداخت است
 و ميتنظ از قبل آنها مشاع ملک سهم ارزش از شيباند  نموده افتيدر که يمبلغ
 طبق شوديم شانديعا که ياضاف مبلغ به نسبت وجهکنندگان  افتيدر باشد کيتفک

 سهم ارزش که يکسان شود محرز اگر و بود خواهند اتيمال مشمول ٣٠ ماده مقررات
 که يکسان به يوجه افتهي شيافزا قبل حالت به نسبت کيتفک و ميتقس از بعد آنها
 پرداخت ديبا  ميکه يمبلغ از کمتر اياند  نکرده پرداخت افتهي کاهش آنها سهم ارزش
 درآمد بر اتيمال مشمول رياخ حالت در يپرداخت نسبتند ا کرده پرداخت ندينما
  .بود خواهند ياتفاق

: ٢٦/٦/١٣٦٨- ٩٣٧٠/٤/٣٠ شماره به) تياکثر نظر (ياتيمال يعال يشورا يرأ  ـب
 با انطباق نظر از ياتيمال يعال يشورا ١٨/١٠/١٣٦٧- ١٠٨٩٨/٤/٣٠ شماره تياکثر يرأ

 ١٣٦٦ اسفندماه مصوب ميمستقهاي  اتيمال قانون ياتفاق يدرآمدها و امالکهاي  بخش
 يميتنظهاي  نامه ميتقس يبرا مزبور يرأ گرفت، قرار يبررس مورد ياسالم يشورا مجلس

 قانون ٣٠ ماده يجا به مذکور قانون ٧٨ ماده ينيگزيجا با بعد به ١٣٦٨ سال اول از
 و بوده دييتأ مورد آن يبعدهاي  هياصالح و ١٣٤٥ ماه اسفند مصوب ميمستقهاي  اتيمال
  . " داشت خواهد اجرا تيقابل

http://www.RRK.IR
http://www.DASTOUR.IR
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 امور سازمان ياتيمال يقراردادها و يحقوق دفتر رکليمد مذکور، تيشکا به پاسخ در
  :که است داده حيتوض ٢٠/٧/١٤٠٠  ـص/٧٤٥٠/٢١٢ شماره حهيال موجب به کشور ياتيمال

 ر،کشو ياتيمال امور سازمان ١٧/٦/١٣٨٨ ـ ٥٦٨٦١/٢١٠ شماره بخشنامه موجب به" 
 به اجراء جهت ،يادار عدالت وانيد يعموم أتيه ١٩/١/١٣٨٦ ـ ٥/٨٦ شماره دادنامه

 بيالتصو مؤخر بخشنامه موجب به متعاقبا و است دهيگرد ابالغ ياتيمال امور ادارات هيکل
 توجه با که دهيگرد حيتصر کشور ياتيمال امور سازمان ١٣/٧/١٣٩٥ ـ ٤٤/٩٥/٢٠٠ شماره

 عمل نحوه ،يادار عدالت وانيد يعموم أتيه ١٩/١/١٣٨٦ ـ ٥/٨٦ شماره دادنامه مفاد به
 ،يميتنظهاي  نامه ميتقس اسناد در مشاع اموال ميتقس يبرا سازش زانيم در نيمالک
 در مندرج احکام لذا بود؛ نخواهد اتيمال محاسبه مشمول و نشده محسوب معامله اًتيماه
 در و گردند  مييتلق معتبرغير و يتفمن موضوع ،ياتيمال يعال يشورا تيشکا موضوع آراء
 عمل يمبنا ادشدهيهاي  بخشنامه مفاد صرفاً مشاع، اموال ميتقس به نسبت زين حاضر حال

 ٨٥ و ٨٢ مواد به تيعنا با است خواهشمند رو نيا از. باشند  ميياتيمال مراجع و ادارات
 ميتصم يشاک ستدرخوا رد به نسبت يادار عدالت وانيد يدادرس نييآ و التيتشک قانون
  . " دييفرما اتخاذ يمقتض

 و سيرئ حضور با ١٧/١٢/١٤٠٠ خيتار در يادار عدالت وانيد يعموم أتيه 
 و شد ليتشک ـوانيد شعب دادرسـان و مستشاران و رؤسا و يادار عدالت وانيد نيمعاون
  .است کرده مبادرت يرأ صدور به ريز شرح بـه آراء تياکثر با يبررس و بحث از پس

  
  عمومی هیأت يأر

 هيپا از اتيمال مطالبه ران،يا ياسالم يجمهور ياساس قانون کمي و پنجاه اصل براساس
 حکم به مگر شود  نميوضع ياتيمال چيه و رديپذ صورت قانون حکم يبرمبنا ديبا ياتيمال

 است ييقضا مقامات شئون از زين مقررات و نيقوان با آنها انطباق و قيمصاد ريتفس و قانون
 يرأ موجب به ييقضا يعال مرجع عنوان به يادار عدالت وانيد يعموم أتيه که

 اي اصالح اي پرداخت و مشاع اموال ميتقس درخصوص ١٩/١/١٣٨٦ ـ ٥/٨٦ شماره
 مشمول را مزبور نديفرآ و کرده فيتکل نييتع مشاع نيمالک سهام التفاوت مابه سازش
 صيتشخ اتيمال مشمول يدرآمدها ريسا و ميمستق ياتهايمال قانون ١٨٧ و ١١٩ مواد
 صادر خصوص نيا در ييدارا و ياقتصاد امور وزارتهاي  بخشنامه ابطال به حکم و نداده
 ياتيمال امور سازمان ١٣/٧/١٣٩٥ ـ ٤٤/٩٥/٢٠٠ شماره بخشنامه موجب به و است کرده
 يمعمو أتيه رالذکرياخ يرأ مفاد از تيتبع بر ياتيمال امور سازمان کرديرو زين کشور

 مراتب، به بنا. است افتهي استقرار فوق نديفرآ بر اتيمال شمول عدم و يادار عدالت وانيد
 يعموم أتيه ٢٦/٦/١٣٦٨  ـ/٩٣٧٠/٤ و ١٨/١٠/١٣٦٧ ـ١٠٨٩٨/٤/٣٠ شماره يآرا

 و ميتقس از بعد که يصورت در که دارد نيا بر داللت آنها مفاد که ياتيمال يعال يشورا
 داشته يشتريب ارزش نديفرآ نيا از قبل به نسبت آنها سهم ،يمشاع نيمالک سهم کيتفک

 نموده دايپ کاهش ميتقس از قبل به نسبت آنها سهم ارزش که يکسان به يوجه اگر باشد،
 عالوه به آنها ملک ارزش که يفرض در وجوه نياکنندگان  افتيدر ند،ينما پرداخت است
 ديبا شده اخذ ياضاف وجوه به بتنس شود، شتريب ميتقس از قبل به نسبت يافتيدر وجوه
 قبل به نسبت آنها سهام ارزش که يکسان شود ثابت اگر و ندينما پرداخت را متعلّقه اتيمال
 مبلغ اياند  ننموده پرداخت افتهي کاهش آنها سهام ارزش کـه يکسان به يوجه افته،ي شيافزا

 به نسبت) اند ودهنم  ميپرداخت ستيبا  ميآنچه به نسبت (،اند کرده پـرداخت يکمتر
 کمي و پنجاه اصل با ريمغا بود، خواهند ياتفاق اتيمال مشمول پرداخت عدم اي رياخ پرداخت
 نييآ و التيتشک قانون ٨٨ و ١٣ مواد و ١٢ ماده ١ بند به مستند و بوده ياساس قانون
  .شوند  ميابطال بيتصو خيتار از ١٣٩٢ سال مصوب يادار عدالت وانيد يدادرس

  حكمتعلي مظفري عمومي ديوان عدالت اداري ـ رئيس هيأت
  

  ١٧/١/١٤٠١                                                                          ٠٠٠٢٧٤٢شماره
  بسمه تعالي

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

 بخشنامه ٣و٢بندهاي «:  با موضوع١٧/١٢/١٤٠٠ مورخ ٠٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٣٢٨١١٤٠
 مديركل روابط كار و جبران خدمت وزارت تعاون، كار و ٢٥/١١/١٣٩٣ ـ ٢٢٠٩٩٩شماره 

رفاه اجتماعي كه براساس آنها مقرر شده است كه پس از نقض قرار صادره از سوي هيأت 
 مطرح عرض همحل اختالف در ديوان عدالت اداري، پرونده بايد در هيأت حل اختالف 

جهت » . مكلف به رسيدگي ماهوي است، ابطال شدعرض همشود و هيأت حل اختالف 
  . گردد درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي

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

   ٠٠٠٢٧٤٢: رونده پشماره     3281 :ماره دادنامهش   ١٧/١٢/١٤٠٠: خ دادنامهتاري
   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري:مرجع رسیدگی

  يميکر يمهد يآقا :یشاک
 ـ ٢٢٠٩٩٩ شماره بخشنامه ٣ و ٢ يبندها ابطال :خواسته و تیشکا موضوع

  ياجتماع رفاه و کار عاون،ت وزارت خدمت جبران و کار روابط رکليمد ٢٥/١١/١٣٩٣
 شماره بخشنامه ٣ و ٢ يبندها ابطال يدادخواست موجب به يشاک :کار گردش

 رفاه و کار تعاون، وزارت خدمت جبران و کار روابط رکليمد ٢٥/١١/١٣٩٣  ـ٢٢٠٩٩٩
  :که است کرده اعالم خواسته نييتب جهت در و شده خواستار را ياجتماع
 شده مقرر يادار عدالت وانيد يدادرس نييآ و تاليتشک قانون ٦٣ ماده اساس بر
 ١٠ ماده ٢ بند در مذکور مراجع ماتيتصم و آراء وان،يدکننده  يدگيرس شعبه گاه هر است

 موارد همه ذکر با است مکلف دهد، صيتشخ موثر يماهو اي يشکل راديا واجد را قانون نيا
 ديبا پرونده که معناست نيدب که کند اعاده مربوط مرجع به را پرونده آنها، نييتع و
 ماده نيا برخالف حال نيا با. عرض هم مرجع نه شود اعادهکننده  يدگيرس مرجع همان به

 موجب به ياجتماع رفاه و کار تعاون، وزارت خدمت وجبران کار روابط رکليمد ،يقانون
 شعب در نقض از پس پرونده که است کرده مقرر تيشکا مورد بخشنامه ٣ و ٢ يبندها

 يدگيرس و مکلف أتيه نيا و شود مطرح عرض هم أتيه در ديبا يادار عدالت وانيد
  .است يماهو

  :باشد  ميريز شرح به تيشکا مورد بخشنامه متن
  يعباس يآقا جناب"

  گلستان استان ياجتماع رفاه و کار تعاون، محترم رکليمد
  ................ـ ١
 و دينما صادر دعوا رد ارقر تيصالح عدم ليدل به صيتشخ أتيه چنانچهـ ٢

 نقض يادار عدالت وانيد در کنيل شود، دييتأ اختالف حل أتيه در مزبور قرار
 اختالف حل أتيه و شود مطرح عرض هم اختالف حل أتيه در ديبا پرونده گردد،
 أتيه به يماهو يدگيرس يبرا را پرونده ص،يتشخ أتيه قرار نقض ضمن مربوط
 ميتصم از تيتبع به مکلف صيتشخ أتيه صورت نيا در. دينما ارجاع صيتشخ

  .است اختالف حل أتيه
 کنيل رد،يگ قرار يماهو يدگيرس مورد صيتشخ أتيه در پرونده چنانچهـ ٣

 در مزبور قرار و دينما صادر دعوا رد قرار ت،يصالح عدم ليدل به اختالف حل أتيه
 و شود  ميارجاع همعرض اختالف حل أتيه به پرونده شود، نقض يادار عدالت وانيد
 و کار روابط رکليمد  ـ.باشد  مييماهو يدگيرس به مکلف عرض هم اختالف حل أتيه

  " خدمت جبران
 صدور زمان تا تيشکا طرف يسو از يپاسخ آن، ضمائم و دادخواست ابالغ رغميعل

  .است نشده واصل يعموم أتيه در يرأ
 نيمعاون و سيرئ حضور با ١٧/١٢/١٤٠٠ خيتار در يادار عدالت وانيد يعموم أتيه

 از پس و شد ليتشک وانيد شعب دادرسان و مستشاران و رؤسا و يادار عدالت وانيد
  .است کرده مبادرت يرأ صدور به ريز شرح به آراء تياکثر با يبررس و بحث

  
  عمومی هیأت يرأ

 شماره يرأ و ١/٨/١٣٩٧- ١٦٩٠ شماره يرأ) ب (بند مفاد براساس
 قانون  ٦٣ ماده حکم ،يادار عدالت وانيد يومعم أتيه ١٧/١٢/١٣٩٩ـ١٧٧١
: نکهيا بر يمبن ١٣٩٢ سال مصوب يادار عدالت وانيد يدادرس نييآ و التيتشک
 ٢ بند در مذکور مراجع ماتيتصم و آراء وان،يد کننده يدگيرس شعبه هرگاه«

 شعبه دهد، صيتشخ مؤثر يماهو اي يشکل راديا واجد را قانون نيا ١٠ ماده
 اعاده مربوط مرجع به را پرونده آنها، نييتع و موارد همه ذکر با است مکلّف
 يبرا کننده يدگيرس مرجع همان به ديبا پرونده که است يمعن نيا ديمف ،»کند
 ٣و ٢ يبندها نيبنابرا. عرض هم أتيه نه و شود اعاده يتيماه تيتبع اي نقص رفع

 خدمت جبران و کار روابط رکليمد ٢٥/١١/١٣٩٣ ـ ٢٢٠٩٩٩ شماره بخشنامه
 از پس که است شده مقرر آنها براساس که ياجتماع رفاه و کار تعاون، وزارت
 ديبا پرونده ،يادار عدالت وانيد در اختالف حل أتيه يسو از صادره قرار نقض
 مکلّف عرض هم اختالف حل أتيه و شود مطرح عرض هم اختالف حل أتيه در
 قانون ٦٣ ماده با ريمغا و ارياخت حدود از خارج است، يماهو يدگيرس به

 يعموم أتيه صدراالشاره يآرا و يادار عدالت وانيد يدادرس نييآ و التيتشک
 و التيتشک قانون ٨٨ ماده و ۱۲ ماده ۱ بند به مستند و است يادار عدالت وانيد
                        .                               شود يم ابطال ۱۳۹۲ سال مصوب يادار عدالت وانيد يدادرس نييآ

  حكمتعلي مظفريرئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ 
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  ٥/٢/١٤٠١                                                                           ٩٩٠١٢٩٧شماره
  بسمه تعالي

  جناب آقاي اکبرپور
  می ایرانمدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوري اسال رئیس هیأت

 هاي يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه
 با ٧/١٢/١٤٠٠ مورخ ١٤٠٠٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٣٢٢٠و  ١٤٠٠٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٣٢١٩

ها مصوب  نامه تأسيس و اداره داروخانه  آيين٣٠ و ٢٣درخصوص مواد «: موضوع
 اينكه اعمال مجازات از  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با توجه به٥/١٢/١٣٩٣

كننده دارو كه در  ها و شركتهاي توزيع سوي كميسيون تشخيص امور مربوط به داروخانه
بيني شده خارج از  نامه مذكور پيش  آيين٣٠ و ٢٣قرر در مواد مقالب مراحل دوم و سوم 

جهت درج در روزنامه »  .حدود اختيار و خالف قانون است و از تاريخ تصويب ابطال شد
  . گردد رسمي به پيوست ارسال مي

  فرد مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداهللا اسمعيلي
  

                             3219 ـ 3220 :ماره دادنامهش                             ٧/١٢/١٤٠٠: خ دادنامهتاري
  ٩٩٠٠٦٧٧ و ٩٩٠١٢٩٧: رونده پشماره

  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري :مرجع رسیدگی
   آقايان مصطفي اسکندري و محمدرضا کالگر:یانشاک

 تاسيس و اداره نامه آيين ٣٠ و ٢٣ ابطال مواد :موضوع شکایت و خواسته
   وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي ٥/١٢/١٣٩٣ها مصوب  داروخانه

 ٣٠ و ٢٣مواد اي ابطال  هاي جداگانه  شاکيان به موجب دادخواست:گردش کار
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش ٥/١٢/١٣٩٣ها مصوب   تاسيس و اداره داروخانهنامه آيين

  : کهاند  و در جهت تبيين خواسته اعالم کردهاند پزشکي را خواستار شده
  :الف ـ متن دادخواست آقاي مصطفي اسکندري

هاي توزيع  کتها و شر  امور داروخانه٢٠رساند کميسيون ماده  به استحضار مي "
هاي اجرايي و به طور  هاي علوم پزشکي سراسر کشور از نظر سازماني ذيل دستگاه دانشگاه

ترديد خارج از  گيرد و اعمال مجازات بي خاص ذيل دانشگاه علوم پزشکي کشور قرار مي
 قانون اساسي حکم به مجازات و ٣٦هاي اجرايي است زيرا وفق اصل  صالحيت دستگاه

 قانون ١٥٩ تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد و طبق اصل اجراي آن بايد
 ٢٠ ماده ٤ضمن اينکه تبصره . اساسي مرجع اصلي تظلمات و شکايات، دادگستري است

قانون مربوط به مقررات امور پزشکي و دارويي و مواد خوردني و آشاميدني مصوب سال 
نمايند  ور در اين قانون از ضوابط تخطيدارد در صورتي که موسسات مذک  بيان مي١٣٣٤

بايست موضوع را در محاکم قضايي مطرح  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي مي
همچنين وفق بند . نمايد و دادگاه پس از ثبوت تخلف به اعمال مجازات متناسب بپردازد

ا صدور  قانون تشکيالت و وظايف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي تنه١ ماده ١٤
پروانه اشتغال صاحبان ِحرف پزشکي و وابسته پزشکي در صالحيت اين وزارتخانه بوده و 

 ١٦/٨/١٣٨٣ قانون سازمان نظام پزشکي جمهوري اسالمي ايران مصوب ٢٨موجب ماده 
اي شاغلين حرف پزشکي و وابسته در مرکز  به منظور رسيدگي به تخلفات صنفي و حرفه

هاي بدوي و  ها داراي هيئت ظامي پزشکي و در مراکز استانهاي عالي انت داراي هيئت
هاي بدوي انتظامي پزشکي خواهد بود که مطابق  ها داراي هيأت تجديدنظر و در شهرستان

 قانون تعزيرات حکومتي امور ٤١مضافاً اينکه ماده . گردد مواد بعدي اين قانون تشکيل مي
ارد که گزارش تخلفات مندرج در اين د  اشعار مي٢٣/١٢/١٣٦٧بهداشتي و درماني مصوب 

اي که توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش  قانون به وسيله ناظرين و بازرسين ويژه
شوند، تهيه  اي بهداشت و درمان تعيين مي هاي منطقه پزشکي و يا مديران عامل سازمان

درماني ذکر  قانون تعزيرات حکومتي در امور بهداشتي و ١١ناگفته نماند ماده . گردد مي
گرديده که در جرايم موضوع اين قانون کميسيوني مرکب از سرپرست نظام پزشکي مرکز 

اي بهداشت و درمان استان و نماينده  يا استان حسب مورد و مديرعامل سازمان منطقه
وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکي موضوع را بدواً رسيدگي نموده و در مورد تشخيص 

موسسات دولتي به کميسيون تعزيرات حکومتي بخش دولتي و در وقوع جرم در مورد 
. نمايد موارد غيردولتي به دادسراي انقالب اسالمي جهت تعيين مجازات معرفي مي

هاي علوم  هاي معاونت غذا و داروي دانشگاه  امور داروخانه٢٠بنابراين کميسيون ماده 
ص تخلف را داشته و بايستي پزشکي کشور به عنوان دستگاه اجرايي تنها صالحيت تشخي

دار قضايي  بعد از تنظيم گزارش وقوع تخلف با جرم، گزارش مربوطه را به مراجع صالحيت

هاي بدوي انتظامي سازمان نظام پزشکي و يا سازمان  اعم از دادسراي انتظامي يا هيأت
  .تعزيرات حکومتي جهت اعمال مجازات ارجاع دهند

نون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري  قا١٢ ماده ١لذا به استناد بند 
هاي  هاي توزيع دانشگاه ها و شرکت  امور داروخانه٢٠ هاي ماده عدم صالحيت کميسيون

 تاسيس و اداره نامه آيين ٣٠ و ٢٣علوم پزشکي در اعمال مجازات و تقاضاي ابطال مواد 
تشکيالت و آيين  قانون ١٣ و همچنين اعمال ماده ٥/١٢/١٣٩٣ها مصوب  داروخانه

ها  هاي غيرقانوني مسئولين فني داروخانه دادرسي ديوان عدالت اداري به دليل تعليق
 و سوء استفاده از اختيارات و تخلف در اجراي قوانين و ٢٠هاي ماده  توسط کميسيون

 نامه آيينتضييع حقوق داروسازان مسئولين فني و موسس داروخانه از زمان تصويب 
  " .ها مورد استدعاست اروخانهتاسيس و اداره د

  :ب ـ متن دادخواست آقاي محمدرضا کالگر
 حاکميت اصل به توجه با و اساسي قانون ۱۷۳ اصل تجويز به احترام، و سالم با" 
 اداره و تاسيس نامه آيين ۲۳ ماده رسانم استحضار ميه ب احصايي ادله به مستند و قانون

 برخورد و استفاده سوء موجبات که، ٢٠/١١/١٣٩٣ مورخ بهداشت وزير مصوب ها داروخانه
 کارانر همساي و اينجانب حقوق تضييع ها و داروخانه امور ۲۰ ماده اي کميسيون سليقه

 از خارج است نموده فراهم داروخانه فني مسئول يا موسس عنوان به را داروسازم
 ۴۰ و ٣٧ ،٣٦ ،۲۲ اصول با مغاير و پزشکي آموزش و درمان ،تهداشت بوزار اختيارات

 با ۱۳۳۴ دارويي و پزشکي امور مقررات به ربوطن مقانو ۲۰ ماده ۴ تبصره و اساسي قانون
 درماني و بهداشتي اموري حکومت تعزيرات قانون ۱۱ ماده و بعدي الحاقات و اصالحات

ح شر به اينجانب داليل که باشد  مينظام مصلحت تشخيص مجمع مصوب ۱۳۶۷ سال
  :گردد  ميتقديم يلذ

 وزارت توسط فني مسئولين خدمات ارائه و فعال حضوربندي  امتياز به توجه اب: اوالً
 داروخانه در فني مسئول فيزيکي حضوراز، امتي داقلب حکس الزمه اينکه و بهداشت

 به موفق بالطبع ندارد حضوره داروخان در مقرر ساعات در که فني مسئول و باشد مي
 مادهر د بورزم کميسيون برخورد گردد،  نميکورذم ماده در نظر مورد امتياز حداقل کسب
 حکومتي تعزيرات قانون ۱۶ ماده موضوع گرفته صورت تخلف راستاي در نامه آيين ۲۳
 که چرا .باشد  ميمقرر ساعات در فني مسئول حضور عدم يعني درمانيتي و بهداش امور
 و جرم بودن انونيق اصل به عنايت با و اساسي قانون ۱۶٩ اصل طبق باشد اين ازغير اگر

 که نيست تخلف و جرم بهداشتت وزار سوي از شده تعيين امتياز کسب عدم مجازات،
  .گردد تنبيهي اقدامات و مجازات مشمول
 بهداشت وزارت رسد  مينظر به بورزم نامه آيين ۲۳ ماده در نظر دقت با :ثانياً
 شاني و شرايط و آمده بر مجازات اعمال و رسيدگي مقام در خود قانوني تکاليف برخالف
 نامه آيين ۲۳ مادهي ط که است گرديده قائل بورزم کميسيون براي قانونگذار منظور خالف

 ظرف را داروخانه مؤسس و است نموده قطعي يأر انشاء به مبادرت سوم مرحله در و
 فني مسئول معرفي و مزبور کميسيون تصميم اجراي يعني الزم اقدام به ماه دور حداکث
 ۲ تبصره و حکومتي تعزيرات قانون ۱۱ ماده شرح به قانونگذار. تاس نموده لزمم جديد
 بدوي رسيدگي مسئوليت ۱۳۷۳ مصوب حکومتي تعزيراتن قانو اصالح قانون واحده ماده
 سازمان به مراتب اعالم جرم وقوعص تشخي صورت در و را مزبور قانون موضوع جرائم

 سرپرستز ا مرکب کميسيون به را مجازات تعيين و رسيدگي جهت به حکومتي تعزيرات
 و بهداشتاي  منطقه سازمان عامل مدير و مورد حسب بر استان با مرکز پزشکي نظام
 همان و است کرده محول پزشکي آموزش و درمان بهداشت، وزير نمايندهو  استان درمان
 کميسيون دارويي و پزشکي تخلفات رسيدگيه ب صالح کميسيون شد مالحظه که طور
 امور حکومتي تعزيراتن قانو ۱۶ ماده مچنينه. ۲٠ ماده کميسيون نه باشد  مي۱۱ ماده

 اداره و تاسيس نامه آيين ۲۳ ماده در مطرح تخلف بهت صراح به درماني و بهداشتي
 وها  داروخانه و فني مسئولينت تخلفا کليه نحو همين به و است پرداختهها  داروخانه

 و بهداشتير امو حکومتي تعزيرات قانون ۲۷ ماده تا ۱۳ ماده ازها  مجازات و برخورد نحوه
  .است گرديده منصوص درماني
  قانون مربوط به مقررات امور پزشکي و دارويي٢٠ماده  مقرراتد مفا به توجه با
 تصريح امور در تشخيصي صالحيت صرفا اين ماده موضوع کميسيون که شود  ميمالحظه

 قـطب الحيتـص خيصـتش کميسيون يک ود دارن ديگري يتـصالح و دارد را شده
 ياراتـاخت اينکه به نايتـع اب.  است صيـتخص و علمي نـموازي و يـقانون رراتـمق
ي تشخيص عيـمرج صرفان مزبور وـسيـکمي و تـاس ونـقان به محدود ورمزب سيونـکمي
 علمي نموازي و قانوني مقررات با مربوطههاي  صالحيت بررسي و تطبيق و تميز جهت به
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 باشد،  نميمجاز قانون بر عالوه شرايطي وضع که اين به عنايتا ب و باشد  ميتخصصي و
 به رسيدگي منجمله جديد اختيارير مزبو کميسيون براي تواند  نميبهداشت وزارت
 قانون ۲۰ مادهر د که چيزي نآ :اوالً که چرا نمايد ايجاد افراد صالحيت تعليق و تخلفات
 از تخطي بررسي نه است صالحيت فقدان يا صالحيت به يصتشخ است شده تصريح
 و است متفاوت بودن، مربوطه صالحيت فاقد به تشخيص با صالحيت تعليق: ثانياً مقررات
 از احدي داد تشخيص بهداشت وزارت اگر :ثالثاًي تشخيص نه باشد  ميسلبي اقدامي

 دليل ذکر با را وضوعمت اس موظف ندارد را مربوطه صالحيت مؤسسين يا فني مسئولين
و  محدوديت اعمالت جه به يماقدا راسا تواند  نميو نمايد مطرح قضايي مرجع در

 صالحيت تعليق خصوص در تصميم اخذ به تصريح :رابعاً. نمايد ايجاد افراد محروميت
 ۲۰ ماده ۴ تبصره صريح نص مغاير مقررات از تخطي يا تخلفم انجا صرف به فني مسئول
 تخطي انجام بين قانونگذار که چرا باشد ي ميداروي و پزشکي امور مقررات به  مربوط قانون

 توان  نميتبعا و استه شد قائل تمايز تفکيک بودن مربوطه صالحيت فاقد و مقررات از
ر ب دليل نيز تخلفي انجام صرف و داد تسري افراد صالحيت فقدان به را مقررات از تخلف
 مسئول تعويض به رأي ي وفن صالحيت تعليق :مساًخا .نيست افراد صالحيتشدن  ساقط
 و آثار همان با و فني مسئول پروانه لغو همان واقع در نامه آيين ۲۳ ماده در مصرح فني

 ۴ تبصره و بهداشتي امور ـ تعزيراتن قانو ۱۶  ماده در منصوص مجازات که شداب  ميتبعات
 قضاييع مراجت صالحي در و بوده دارويي و پزشکي مقررات به مربوط قانون ۲۰ ماده
 اشتغال در محدوديت ايجاد يا نمودن محروم آن بر عالوه است شده تصريح که باشد مي
 داليل به مستند بايد که است اجتماعي حقوق از محروميتنوعي  عنوانير ه تحت افراد

 بهداشت وزارت يا مزبور کميسيون طريق از آنل اعما و باشد قانوني مقررات طبق و قانوني
  .است اييضق امور درت دخالا انح از نحوي به و اساسي قانون ٣٧ و ٣٦، ٢٢ اصول مغاير

 ۴۰ اصل با داشتـبه وزارت مصوبها  داروخانه تاسيس نامه آيين ۲۳ ادهـم همچنين
 تجاوز ياغير به اضرار وسيله را خويش حق اعمال تواند  نميکس چيه «هـک اساسي قانون

 يياجرا ضمانت فقدان دليل به :اوالً کها چر دارد مغايرت» .دهد رقرا عمومي منافع به
 وي ايرب داروخانهس موس به ابالغ با بهداشت وزارت مزبور، ميسيونو آراء ک تصميمات

 به ها داروخانه فني مسئولين بر فشار اعمال وسيله را آن :ثانياً و است نموده تکليف ايجاد
 طريق از(ي فن ولينئمس تعويض رب مبني کميسيون رأي نمودن عملي و تمکينت جه
 مسئولين تمکين عدم که چرا است داده قرار) جديدي فن مسئول معرفي و همکاري قطع
 رااي  عديده مشکالت وت اعتب مزبور کميسيون آراي ازها  داروخانه موسسين يا و فني

 وندرر د )پزشکي علوم دانشگاههاي دارو و غذا معاونت در مستقر مزبور کميسيون سوي از(
 با قرارداد تعليق و دارويي سهميه قطع منجمله داشت خواهد درپي داروخانه اداره و کاري

 فعاليت براي حرج و عسر شرايط ايجاد نهايتا و دارو پخش شرکتهايو  بيمه شرکتهاي
 موسس سوي از فني ولئمس تعويضر ب مبني کميسيون رأي اجراي :الثاًث. داروخانه
 تبعات کهد گرد  يي مفن مسئولين و موسس بين کاري روابط زدن همرب موجبات داروخانه
 امور ۲۰ ماده کميسيون اقدام که چرا دارد کارفرما عنوان به مؤسس براي قانوني

 موجه دليل گرفته صورت داروخانه مؤسس اراده با که فني مسئولض تعوي و اه داروخانه
 که ديگر حالت در يا و نيست کار هراف اداختال حل تأهي قبيل از قانوني مراجعر د

 داروخانه مؤسسه ب اضطرار شرايط تحت جديد فني مسئول با داد قرار عقد و استخدام
 از فني مسئولين بر عالوهها  داروخانه موسسين صورت هر در و گردد  ميتحميل
  . گردند  ميمتضرر خصوص اين در مزبور کميسيونت تصميما

 تکرار خصوص در شده تعيين مجازات حداکثر که ست ااين ديگر اهميت حائز نکته
 امور و حکومتي تعزيرات قانون ۱۶ ماده به مستند داروخانه فني مسئول حضور عدم تخلف

 صالح مقام نظر و اختيار به که باشد مي» ماه سه مدت تا فني مسئول پروانه لغو «بهداشتي
 کميسيون و هداشتت بوزار ولي است اعمال قابل اهم سه تا روز يک ازکننده  رسيدگي

 بهانه به و داروخانه اداره و تاسيس نامه آيين ۲۳ ماده تجويز بهها  هداروخان امور ۲۰ ماده
تعليق  با را فني مسئولين اشتغال و فعاليت وضعيت تخلف هـادام و امتياز کسب مدـع

اي افراد را  درآورده و به طور نامحدد شغل و فعاليت حرفه صالحيت به حالت بالتکليف
ف تکليتعرض قرار داده است و با فرض ارسال پرونده به مرجع قضايي و تا تعيين مورد 

 نيا که نمايد  ميتحميل افراد به را ناپذيري جبران خسارات يا و تري شديد مجازات نآ
 مغاير صراحت به باشد  ميبهداشت وزارت اختيارات از خارج اينکه بر عالوه اقدامات
 جرم که زماني تا مستحضريد که همانطور و است اساسي قانون ۲۲ و ۳۷ و ۳۶ اصول
 نيست مجرم کس هيچ و است برائت بر صله انگرديد اثبات عادل و صالح محکمه در افراد
 ۲۳ ماده که عنونه،ب ممراته ب نظر .است قانون خالف جرم اثبات از قبل مجازات اعمال و

 ۲۰ ماده کميسيون به اعطايي قانونيغير اختياراتها  خانه دارو اداره و تاسيس نامه آيين
 تالي وها  داروخانه فني مسئولين و موسسين اساسي حقوقکننده  سلبها  داروخانه امور
 و اشاره مورد قوانين روح و متن مخالف و اساسي قانون اشاره مورد اصول خالف و فساد
 ديوان عمومي هيأت در رسيدگيب مراتد باش  ميبهداشت ارتزو اختيارات از خارج
  " .استدعاست موردده مذکور ما ابطال و اداري لتعدا

  :متن مقرره مورد شکايت به شرح زير است
  ها  تاسيس و اداره داروخانهنامه آيين" 

 به استناد قانون مربوط به مقررات امور پزشکي، دارويي و مواد خوردني نامه آييناين 
ت و وظايف وزارت  و اصالحات بعدي آن و قانون تشکيال١٣٣٤و آشاميدني مصوب سال 

  . تدوين شده است١٣٦٧بهداشت، درمان و آموزش پزشکي مصوب سال 
ـ با مسئول فني داروخانه که حداقل امتيازات حضور فعال و ارائه خدمات ٢٣ماده

  :دارويي را مطابق ضوابط مربوطه کسب ننمايد به صورت زير برخورد خواهد شد
  مرحله اول ـ تذکر شفاهي با قيد گزارش بازرسي

  مرحله دوم ـ اخطار کتبي با درج در پرونده توسط دانشگاه
مرحله سوم ـ در صورت ادامه تخلفات، موضوع تعويض و استفاده از مسئول فني 

 درصد امتياز يک سال مسئول فني و تعليق ٢٠کاهش  موقت واجد شرايط ديگر همراه با
ا حداکثر طي دو ماه ت. صالحيت فني وي با نظر کميسيون به داروخانه ابالغ خواهد شد

موسس اقدام الزم را به عمل آورد و همزمان پرونده مسئول فني خاطي به مراجع ذيصالح 
  .ارسال گردد
 به صورت زير اقدام نامه آيينـ در صورت تخلف داروخانه از مقررات اين ٣٠ماده
  :خواهد شد

  مرحله اول ـ تذکر شفاهي با قيد در گزارش بازرسي
  تبي توسط دانشگاه با درج در پرونده داروخانهمرحله دوم ـ اخطار ک

مرحله سوم ـ در صورت تکرار تخلف ارجاع موضوع به مراجع ذيصالح جهت تعليق 
  موقت يا دائم پروانه تاسيس داروخانه با تصويب کميسيون

تواند باعث به خطر  تبصره ـ در صورت بروز تخلفاتي که به تشخيص دانشگاه مي
ه گردد نظير نگهداري و فروش داروهاي غيرمجاز و قاچاق و کنند افتادن سالمت مصرف

عرضه غيرمجاز دارو و ارائه خدمات بدون حضور مسئول فني و غيره، با استناد به گزارش 
بازرسي و مدارک مستدل موضوع به کميسيون دانشگاه ارجاع و تصميم مقتضي در مورد 

ـ . انهاي بيمه گر اتخاذ خواهد شدهاي پخش دارو و سازم تعليق قرارداد داروخانه با شرکت
  " وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکي 

در پاسخ به شکايت مذکور، سرپرست اداره کل حقوقي وتنظيم مقررات وزارت 
 و ٢٦/٨/١٣٩٩ ـ ١٦٥٧/١٠٧بهداشت، درمان و آموزش پزشکي به موجب لوايح شماره 

  : به طور خالصه توضيح داده است که٦/٧/١٣٩٩ ـ ١٢٥٨/١٠٧
 قانون تشکيالت و وظايف وزارت بهداشت، درمان و ١ ماده ١ـ مطابق بند ١ "

ها  مشي ها و تعيين خط وين و ارائه سياستآموزش پزشکي يکي از وظايف اين وزارتخانه تد
 همين ماده صدور پروانه ١٤باشد و بند  هاي بهداشتي، درماني و دارويي مي براي فعاليت

  .داند ابسته پزشکي را نيز از وظايف اين وزارتخانه مياشتغال صاحبان حرف پزشکي و و
 ماده مزبور نيز تعيين و اعالم استانداردهاي مربوط به خدمات ١٢ و ١١بندهاي 

بهداشتي، درماني، دارويي و صدور، تمديد و لغو موقت يا دائم پروانه موسسات مرتبط با 
 .وزارت بهداشت را از وظايف اين وزارتخانه اعالم کرده است

 قانون تشکيل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي مصوب ٨ـ مطابق ماده ٢
، کليه موسسات و واحدها بهداشتي و درماني و پزشکي کشور که از طريق ١٣٦٤سال 

بخش خصوصي و غيردولتي در امر بهداشت و درمان فعاليت دارند از تاريخ تصويب اين 
  .زي اين وزارتخانه قرار گيرندري قانون بايد تحت نظارت و کنترل و برنامه

الذکر نيز اجازه تأسيس مراکز و   قانون فوق٨نامه اجرايي ماده   آيين١ـ بند ٣
موسسات پزشکي خصوصي به اشخاص حقيقي و حقوقي را پس از تأييد مدارک آنان 
توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و تأييد صالحيت اين مراکز توسط 

 قانون مربوط به مقررات پزشکي و دارويي و مواد خوردني و ٢٠ه کميسيون موضوع ماد
  .داند آشاميدني و اصالحات بعدي آن مي

 قانون مربوط به مقررات امور پزشکي و دارويي و مواد خوردني ١ـ به موجب ماده ٤
و آشاميدني، ايجاد هر نوع موسسه پزشکي از جمله داروخانه به هر نام و عنوان بايد با 

  .ارت بهداشت و اخذ پروانه مخصوص باشداجازه وز
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 قانون مذکور، به منظور رسيدگي به صالحيت کساني که ٢٠ ـ برابر ماده ٥
دار مسؤوليت فني  خواهند در موسسات پزشکي و داروسازي مصرح در ماده يکم عهده مي

هايي  هاي مربوط به اين قانون را بنمايند کميسيون گردند و يا تقاضاي صدور يکي از پروانه
در وزارت بهداري به رياست معاون وزارت بهداري ... هاي تشخيص  به نام کميسيون

  .گردد و رأي اکثريت قطعي خواهد بود تشکيل مي
 با هدف تسهيل ٥/١٢/١٣٩٣ها در تاريخ  نامه تأسيس و اداره داروخانه  ـ آيين٦

شيح مقام عالي الذکر به تو دسترسي بيماران به خدمات دارويي به استناد قوانين فوق
 آن نحوه برخورد با مسؤول فني داروخانه که حداقل امتيازات ٢٣وزارت رسيد که در ماده 

حضور فعال و ارائه خدمات دارويي را مطابق ضوابط مربوطه کسب ننمايد، اعالم شده 
 قانون مربوط به مقررات امور پزشکي و ٢٠در رابطه با اين ماده همانگونه که در ماده . است
اعالم شده است رسيدگي به صالحيت کساني که  ويي و مواد خوردني و آشاميدنيدار
دار مسئوليت فني داروخانه گردند بر عهده  خواهند در موسسات پزشکي عهده مي

 است که بر اين اساس در صورت عدم کسب امتيازات الزم دائر بر ٢٠کميسيون ماده 
حيت مسئول فني بر عهده حضور فعال و ارائه خدمات دارويي تشخيص عدم صال

کميسيون مذکور بوده که با تشخيص کميته مذکور دائر بر عدم صالحيت مسؤول فني 
  .گردد صالحيت فني وي تعليق و پرونده جهت رسيدگي به مراجع قضايي ارسال مي

ها، حسب ماده  نامه تأسيس و اداره داروخانه  آيين٣٠ـ در خصوص اعتراض به ماده ٧
رغم تذکر شفاهي و اخطار کتبي،  ار تخلف داروخانه از مقررات، عليمذکور در صورت تکر

 جهت تعليق موقت يا دائم پروانه تأسيس به مراجع ٢٠موضوع با تصويب کميسيون ماده 
بر اين اساس با توجه به ماده ياد شده تعليق موقت يا دائم . گردد ذيصالح ارجاع مي

 رأساً تصميمي در خصوص ٢٠ ماده داروخانه بر عهده مرجع ذيصالح است و کميسيون
با توجه به مراتب مذکور و نظر به اينکه اين  .کند تعليق موقت يا دائم داروخانه اتخاذ نمي

باشد  وزارتخانه در راستاي وظايف ذاتي خود مسئول صيانت از حقوق و سالمت بيماران مي
ده است و شاکيان نيز  مذکور وفق ضوابط و مقررات تنظيم شنامه آيينو با عنايت به اينکه 

 رد دعواي بي وجه شاکيان مورد اند دليل و مستندي در اثبات ادعاي مطروحه ارائه ننموده
  " .باشد تقاضا مي

 با حضور رئيس و معاونين ٣٠/٩/١٤٠٠هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 
پس از ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و 

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

   هیأت عمومیرأي
 ٢ و مواد قانون اساسي جمهوري اسالمي ايرانبرمبناي اصل سي و ششم اوالً الف ـ 

 تعيين جرايم و مجازاتها از جمله ١٣٩٢مصوب سال  قانون مجازات اسالمي ١٠و 
قانون مربوط به مقررات  ٢٠ماده ) ٤(براساس تبصره : ثانياً. صالحيتهاي قانونگذار است

در صورتي که «: ١٣٦٧ الحاقي سال امور پزشکي و دارويي و مواد خوردني و آشاميدني
مؤسسات مذکور در اين قانون و همچنين مؤسسين آنها از ضوابط و مقررات و نرخهاي 

هاي مربوط تخطي  نامه ينمصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي مذکور در آي
نمايند و يا فاقد صالحيتهاي مربوط تشخيص داده شوند، وزارت بهداشت، درمان و آموزش 

دادگاه پس از بررسي در . پزشکي مکلّف است موضوع را در محاکم قضايي مطرح نمايد
صورت ثبوت تخلّف با رعايت شرايط و امکانات خاطي و دفعات و مراتب جرم و مراتب 

: ثالثاً» ...نمايد پروانه تأسيس يا پروانه مسئوالن فني را موقتاً يا به طور دائم لغو ميتأديه، 
: ١٣٦٧ مصوب سال قانون تعزيرات حکومتي امور بهداشتي و درماني ١١به موجب ماده 

و يا  در مورد جرايم موضوع اين قانون کميسيوني مرکب از سرپرست نظام پزشکي مرکز«
نماينده  اي بهداشت و درمان استان و ديرعامل سازمان منطقهاستان بر حسب مورد و م

وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکي موضوع را بدواً رسيدگي نموده و در 
مورد مؤسسات دولتي به کميسيون تعزيرات حکومتي  تشخيص وقوع جرم در  صورت

ازات موارد غيردولتي به دادسراي انقالب اسالمي جهت تعيين مج بخش دولتي و در
مستنبط از موازين قانوني مزبور اين است که کميسيون تشخيص امور و » نمايد معرفي مي

قانون مربوط به  ٢٠موضوع ماده (کننده دارو  ها و شرکتهاي توزيع مربوط به داروخانه
، صرفاً صالحيت تشخيص )مقررات امور پزشکي و دارويي و مواد خوردني و آشاميدني

اجع ذيصالح را داشته و تعيين و اعمال مجازات از سوي اين تخلّف و ارجاع آن به مر
نامه تأسيس و  يين آ٣٠ و ٢٣کميسيون که در قالب مراحل دوم  و سوم مقرر در مواد 

بيني شـده، خـارج از حـدود اختيار و خالف   پيش٥/١٢/١٣٩٣ها مصوب  اداره داروخانه
 ١مستند به بند نامه فوق  ه آيينقانون است و بر همين اساس مراحل مزبور از مواد يادشد

 مصوب قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري ٨٨ و ١٣ و مواد ١٢ماده 
  .  شوند  ابطال ميتاريخ تصويب از ١٣٩٢سال 

 بهداشت، وزارت وظايف و تشكيالت نون قا١ ماده ١٣ و ١٢ب ـ براساس بندهاي 
 هاي تمديد و لغو موقت يا دائم پروانهصدور، ، ١٣٦٧ مصوب سال پزشكي آموزش و درمان

انجام نظارت و كنترل كيفي و تعيين ضوابط و  و همچنين يي دارو ومؤسسات پزشكي

در اين خصوص، از وظايف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي مقررات الزم 
نامه تأسيس و  آيين ٣٠ و ٢٣با توجه به اينکه براساس مرحله اول مقرر در مواد . است
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي اعالم ٥/١٢/١٣٩٣ها مصوب  اره داروخانهاد

حداقل امتيازات حضور فعال و ارائه خدمات شده است که در صورت عدم کسب 
دارويي مطابق ضوابط مربوطه توسط مسئول فني داروخانه و در صورت تخلّف 

با قيد گزارش بازرسي نسبت نامه، در قالب تذکر شفاهي  داروخانه از مقررات اين آيين
ماهيت مجازات ندارد و از شمول حکم مقرر در شود و اين امر  به موضوع برخورد مي

 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري خارج است، ٢١/١١/١٣٩٩ مورخ ١٧٦٦رأي شماره 
نامه تأسيس و اداره  آيين ٣٠ و ٢٣بنابراين قسمت مربوط به مرحله اول از مواد 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي خارج از  ٥/١٢/١٣٩٣وب ها مص داروخانه
  .حدود اختيار و خالف قانون نيست و ابطال نشد

  حكمتعلي مظفري ديوان عدالت اداري ـ رئيس هيأت عمومي                                   
  

  ٥/٢/١٤٠١                                                                            ٠٠٠١٣١٥شماره
  بسمه تعالي

  جناب آقاي اکبرپور
  مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوري اسالمی ایران رئیس هیأت

يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 
 مورخ ٢٨٠مصوبه شماره «:  با موضوع٢٠/١/١٤٠١ مورخ ١٤٠١٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٠٠٤٨

 شوراي اسالمي شهر تهران كه تحت عنوان تعيين و اخذ خسارت حمل بار ٢٤/١٢/١٣٩٩
جهت درج در »  .اضافه وسايل نقليه باري به تصويب رسيده از تاريخ تصويب ابطال شد

  . گردد روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي
  فرد مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداهللا اسمعيلي

  
  ٠٠٠١٣١٥: رونده پ       شماره48 :ماره دادنامهش      ٢٠/١/١٤٠١ :خ دادنامهيتار

   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري:مرجع رسیدگی
   آقاي ايمان قوامي فرد:یشاک

 ٢٤/١٢/١٣٩٩ جلسه مورخ ٢٨٠ ابطال مصوبه شماره :موضوع شکایت و خواسته
ت حمل بار اضافه وسايل نقليه شوراي اسالمي شهر تهران تحت عنوان تعيين و اخذ خسار

  باري در شهر تهران
 جلسه مورخ ٢٨٠ شاکي به موجب دادخواستي ابطال مصوبه شماره :گردش کار

 شوراي اسالمي شهر تهران را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به ٢٤/١٢/١٣٩٩
  :طور خالصه اعالم کرده است که

انون رسيدگي به تخلفات رانندگي،  ق٣١رساند هر چند طبق ماده  به استحضار مي" 
وسيله نقليه حامل اضافه بار عالوه برجريمه توسط مأموران راهنمايي و رانندگي، جهت 
تعيين و پرداخت خسارت حسب مورد به اداره راه و شهرسازي يا شهرداري معرفي 

 شود لکن صرف حمل اضافه بار توسط وسايل نقليه، سبب ورود خسارت به معابر و تبعاً مي
شود و فعل بايد از افعال زيان بار باشد که در موضوع مطروحه اين گونه  به شهرداري نمي

 ايجاد مسئوليت جبران ١٣٣٩ قانون مسئوليت مـدني مصوب ١طبق ماده . نيست
باشد که با توجه به اوصاف ضرر شامل مسلم بودن و  خسـارت مشروط به ايجاد ضرر مي

  قانون مسئوليت مـدني تعيين و نحـوه٣ و ٢ده همچنين طبق مـا. مستقيم بودن است
بودن آن از اختيارات دادگاه ومرجع قضايي غيرجبران خسارت و ميزان آن باتوجه به مت

توان همگان را به يک ميزان خسارت ثابت محکوم نمود چرا که خسارت  باشد و نمي مي
لذا .  از فعل ديگر استناشي از هر فعلي علي فرض ايجاد و فعليت، کامالً متمايز و متفاوت

خسارت نيز حسب نوع فعل، متفاوت است و ثابت بودن آن محل خدشه و ايراد قانوني 
  .است

 قانون مجازات اسالمي در اختيار قانونگذار و ١٠ قانون اساسي و ماده ٣٦طبق اصل 
 قانون ٣١آنچه ماده . از اختيارات وي و منصرف از وظايف شوراي اسالمي شهر است

 نموده اصل آن جريمه بيني پيشه تخلفات رانندگي در باب خسارت شهرداري رسيدگي ب
راهنمايي و رانندگي بوده  وخسارت در آن جنبه استثنايي داشته و در مواردي اعمال 

شود که در اثر حمل بار اضافه، خسارتي بالفعل به معابر و شهرداري وارد شود مثل  مي
ر عدم رعايت سرعت مجاز و ساير عوامل تصادفي زماني که با جمع عوامل موثره ديگر نظي

رخ دهد و معابر دچار خسارت شود ومستلزم ايراد ضرر بالفعل و تعيين دقيق ميزان 
 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي ٤خاصه اينکه طبق ماده . خسارت و اثبات آن است

 اخذ ١٣٩٠ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ٦٢ ماده ٣ و تبصره ١٣٨٠دولت مصوب 
 قانون مـدني، ٣٠٣ و ٣٠١هرگونه وجه بايستي به مـوجب قانون باشد و وفـق مواد 

باشد، لذا ابطال مصوبه موضوعه معنونه شوراي اسالمي  مستوجب ضمان عين و منافع مي
 قانون تشکيالت و آيين دادرسي ٨٨ و ١٣، ١٢شهر تهران از زمان تصويب مستنداً به مواد 

  ."  مورد استدعاست١٣٩٢وب ديوان عدالت اداري مص
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در پي اخطار رفـع نقص که از طرف دفتر هيأت عمـومي ديوان عدالت اداري براي 
 مورخ ٢ ـ ١٣١٥ ـ ١٤٠٠اي که به شماره  شاکي ارسال شده بود، وي به موجب اليحه

  : ثبت دفتر هيأت عمومي شده پاسخ داده است که٨/٤/١٤٠٠
دارم ابطال کل مصوبه   بدينوسيله معروض مياحتراماً با عنايت به اخطار رفع نقص" 

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

  تعيين و اخذ خسارت حمل بار اضافه وسايل نقليه باري در شهر تهران" 
  )  تبصره وجداول مربوط٦ ماده و ٦مشتمل بر مقدمه، (
  )ممهور به مهر شوراي اسالمي شهر تهران(

  ردش کار تصويببه انضمام گ
  ٨/٢٨٠/٩٩/٥: مصوبهبندي                                 رده٢٧٥٢: شناسه مصوبه

 جلسه رسمـي دوره پنجم شوراي اسالمي شهر تهران مورخ ٢٨٠مصـوب 
  ٢٤/١٢/١٣٩٩يکشنبه 

» قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت «٩در اجراي ماده : مقدمه
 ٨٦ و ماده ١٣٨٩مصوب » قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي «٣١، ماده ١٣٨٦مصوب 

 در خصوص ممنوعيت حمل بار اضافه و لزوم ١٣٨٤مصوب »  راهنمايي و رانندگينامه آيين«
سازمان حمل و نقل و (اخذ خسارت از وسايل نقليه باري داراي بار اضافه، شهرداري تهران 

حمل بار اضافه توسط وسايل نقليه باري موظف است نسبت به اخذ خسارت ناشي از ) ترافيک
 . مطابق اين مصوبه اقدام نمايد١٤٠٠بر شبکه معابر و ابنيه فني شهر تهران از ابتداي سال 

خسارت ناشي از حمل بار اضافه توسط وسايل نقليه باري، پس از ): ١(ماده يکم
 مطابق تشخيص تخلف حمل بار اضافه توسط پليس راهور و اعالم به شهرداري تهران،

 پيوست اين مصوبه باتوجه به نوع و وزن محور وسيله نقليه و ميزان ٣ تا ١جداول شماره 
  . شود وزن بار اضافه، به ازاي هر سفر دريافت مي

شود با همکاري پليس راهور تهران  به شهرداري تهران اجازه داده مي): ١(تبصره يکم
خلف حمل بار اضافه اقدام نموده و نسبت به ايجاد تمهيدات الزم جهت افزايش شناسايي ت

ازه گيري بار محوري نظير باسکول سيار را با استفاده از اند تجهيزات مورد نياز براي
  .هاي بخش خصوصي تأمين نمايد ظرفيت

ازه گيري بار محوري، نحوه اند تا زمان تکميل تجهيزات الزم براي): ٢(تبصره دوم
ه وزن کل وسيله نقليه به همراه بار بر روي باشد ک محاسبه اضافه بار به اين صورت مي

باسکول سنجيده شده و تفاوت آن با ظرفيت وسيله نقليه به عنوان اضافه بار در نظر گرفته 
همچنين محوري که بيشترين تعداد چرخ را دارا است به عنوان محوري که . شود مي

  .اضافه بار بر روي آن قرار گرفته است محسوب خواهد شد
تمامي تخلفاتي که توسط پليس راهور تهران شناسايي و جهت تعيين ): ٢(ماده دوم

شود جهت محاسبه  و وصول خسارت بار اضافه به سازمان حمل و نقل و ترافيک ارجاع مي
هاي  ثبت و به صورت برخط يا از طريق دستگاه» بارانه« و اخذ خسارت در سامانه 

  .گردد خوان وصول مي کارت
حرکت وسيله نقليه متخلف پس از پرداخت خسارت حمل بار ادامه ): ١( تبصره يکم

  .اضافه به شهرداري تهران واخذ مفاصا حساب با مجوز پليس راهور امکان پذير خواهد بود
شهرداري تهران مجـاز است ساز وکار وصول خسارت اضافه بار به ): ٢(  تبصره دوم

  . صورت سيار را فراهم نمايد
 اين مصوبه پس از واريز ٢و ١ي حاصل از اجراي مواد کليه درآمدها): ٣(ماده سوم 

 اين ماده، صرف ٢ و ١هاي  به حساب خزانه شهرداري تهران و  کسر موارد تبصره
 ٥٠(و تعمير و نگهداري معابر و ابنيه فني )  درصد درآمد٥٠(ساماندهي حمل و نقل بار 

  .شهر تهران خواهد شد) درصد درآمد
لف اضافه بار و اعمال قانون مربوطه از درآمدهاي هزينه کشف تخ): ١(تبصره يکم

  . گردد حاصل از اجراي اين مصوبه تأمين مي
 درصد از درآمدهاي ٥شود حداکثر  به شهرداري تهران اجازه داده مي): ٢(تبصره دوم

ناشي از اجراي اين مصوبه را جهت تقويت اجراي مصوبه به پليس راهنمايي و رانندگي 
  .دشهر تهران اختصاص ده

 شدن اين مصوبه نسبت به االجرا الزمشهرداري تهران موظف است پس از ): ٤(ماده چهارم 
 نسبت به دريافت ١٤٠٠  از ابتداي ارديبهشت ماه سالاطالع رساني پيرامون موضوع مصوبه اقدام و

همچنين پس از اجرايي شدن اين مصوبه نسبت به فرهنگ سازي . خسارت اضافه بار اقدام نمايد
  .اقدامات پيشگيرانه و بازدارنده از حمل بار اضافه به صورت مستمر اقدام نمايدبراي 

در مواردي که حمل اضافه بار وزني يا حجمي توسط وسايل نقليه ): ٥( ماده پنجم
منجر به ايجاد برخورد با ابنيه، پلهاي هوايي، تابلوها و تاسيسات شهري و ايجاد خسارت 

سارت محسوس وارده بر اساس فهرست بهاي مربوطه گردد ميزان خ مشهود در آنها مي
 شدن اين مصوبه وفق االجرا الزم ماه پس از ٤مطابق دستورالعملي که ظرف مدت زمان 

 و اصالحات بعدي آن تهيه و به ١٧/٨/١٣٨٣ ـ ١٥٨٣٧/٥٨٠/١٦٠مصوبه ابالغي به شماره 
يله نقليه توسط رسد، محاسبه شده و از مالک وس تصويب شوراي فني شهرداري تهران مي

گردد تا صرف تعمير و جايگزيني قسمت آسيب ديده  واحد اجرايي مناطق مربوطه اخذ مي
ها و ابنيه داراي شرايط خاص، با  شهرداري تهران موظف است ضمن شناسايي پل. شود

 الزم براي انجام تدابير و اقدامات پيشگيرانه ريزي برنامههمکاري پليس راهور نسبت به 
 مسيرهاي جايگزين و جلوگيري از تردد وسايل نقليه داراي اضافه بار وزني و براي ارائه

  .حجمي بر روي آنها اقدام نمايد
شهرداري تهران موظف است گزارش اجراي اين مصوبه را در مقاطع ): ٦(ماده ششم

  . ماهه تهيه و جهت بررسي به شوراي اسالمي شهر تهران ارسال نمايد٦زماني 
  

  )١(جدول شماره 
    چرخ) ٢(سارت اضافه بار براي وسيله نقليه داراي محور منفرد دو خ

وزن (حداکثر وزن مجاز محور 
نرخ خسارت به ازاي هر سفر   )تن(اضافه بار   )تن) (محور بدون اضافه بار

  )ریال(
  ٠٠٠/٥٦٣  ٢ تا کمتر از ١

  ٠٠٠/٣٤٩/١  ٣ تا کمتر از ٢

  ٠٠٠/٤١٠/٢  ٤ تا کمتر از ٣

  ٠٠٠/٨٠٣/٣  ٥ تا کمتر از ٤

  ٠٠٠/٥٩٣/٥  ٦ تا کمتر از ٥

  ٠٠٠/٨٤٧/٧  ٧ تا کمتر از ٦

٨  

  ٠٠٠/٦٣٩/١٠   و باالتر٧

  
  )٢(جدول شماره 

    چرخ) ٤(خسارت اضافه بار براي وسيله نقليه داراي محور منفرد چهار 
وزن (حداکثر وزن مجاز محور 
ر سفر نرخ خسارت به ازاي ه  )تن(اضافه بار   )تن) (محور بدون اضافه بار

  )ریال(
  ٠٠٠/٢١٢  ٢ تا کمتر از ١

  ٠٠٠/٤٧٥  ٣ تا کمتر از ٢

  ٠٠٠/٧٩٨  ٤ تا کمتر از ٣

  ٠٠٠/١٨٥/١  ٥ تا کمتر از ٤

  ٠٠٠/٦٥٠/١  ٦ تا کمتر از ٥

  ٠٠٠/١٩٧/٢  ٧ تا کمتر از ٦

  ٨٣٩/٢/؍٠٠٠  ٨ تا کمتر از ٧

  ٠٠٠/٥٨٣/٣  ٩ تا کمتر از ٨

  ٠٠٠/٤٤٣/٤  ١٠ تا کمتر از ٩

١٣  

  ٠٠٠/٤٢٧/٥   و باالتر١٠

  )٣(جدول شماره 
    چرخ) ٨(خسارت اضافه بار براي وسيله نقليه داراي محور مضاعف هشت

وزن (حداکثر وزن مجاز محور 
نرخ خسارت به ازاي هر سفر   )تن(اضافه بار   )تن) (محور بدون اضافه بار

  )ریال(
  ٠٠٠/٩٩  ٢ تا کمتر از ١
  ٠٠٠/٢١١  ٣ تا کمتر از ٢
  ٠٠٠/٣٣٩  ٤ کمتر از  تا٣
  ٠٠٠/٤٨٢  ٥ تا کمتر از ٤
  ٠٠٠/٦٤٦  ٦ تا کمتر از ٥
  ٠٠٠/٨٢٦  ٧ تا کمتر از ٦
  ٠٠٠/٠٢٧/١  ٨ تا کمتر از ٧
  ٠٠٠/٢٥١/١  ٩ تا کمتر از ٨
  ٠٠٠/٤٩٧/١  ١٠ تا کمتر از ٩

٢٢  

  ٠٠٠/٧٧١/١   و باالتر١٠

http://www.DASTOUR.IR
http://www.RRK.IR
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  : گردش کار تصويب
آقاي پيروز حناچي شهردار تهران در  جناب ١٨/٩/١٣٩٩ ـ ٩١٥٦٨٨/١٠نامه شماره 

» تعيين و اخذ خسارت حمل بار اضافه وسايل نقليه باري در شهر تهران« خصوص اليحه 
 در دبيرخـانه شـوراي ١٨/٩/١٣٩٩ ـ ٢٠٨٠٠/١٦٠به صورت عادي ارائه و به شماره 

اسالمـي شهر تهران ثبت و در دويست و پنجاه و چهارمين جلسه رسمي شـوراي اسالمي 
اليحه مـذکور طي نامـه شماره .  اعـالم وصول شد١٨/٩/١٣٩٩شهر تهران مـورخ 

 جهت بررسي به کميسيون عمران و حمل و نقل به عنوان کميسيون ٩/١٣٩٩/ـ  ٢١٣٣٠/١٦٠
 ٥/١١/١٣٩٩ ـ ٢٤٤٤٣/١٦٠ اصلي ارجاع و پس از وصول گزارش کميسيون مذکور به شماره

در جلسه مزبور که در روز . م شورا قرار گرفتبررسي آن در دستورجلسه دويست و هشتاد
 به صورت رسمي منعقد گرديد گزارش کميسيون مذکور قرائت و ٢٤/١٢/١٣٩٩يکشنبه 

 ٦ ماده و ٦پس از بررسي و مذاکرات انجام شده، در خصوص مفاد آن مشتمل بر مقدمه، 
به عمل آمد  گيري رأي) ممهور به مهر شوراي اسالمي شهر تهران(تبصره و جداول مربوط 

از نوزده عضو (اعضاي شوراي اسالمي شهر تهران ) هجده رأي(که با اکثريت آراي موافق 
  ".به تصويب رسيد) گيري رأيحاضر در جلسه در زمان 

 شوراي رئيس نائبدر پاسخ به شکايت مذکور، رئيس شوراي اسالمي شهر تهران و 
 و ٧/٦/١٤٠٠ ـ ٩٦٣٧/١٦٠ي ها اسالمي شهر تهران به موجب لوايح جداگانه به شماره

  : کهاند  به طور خالصه توضيح داده١٠/١١/١٤٠٠ ـ ٢٢٥٩٠/١٦٠
 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي، شوراي اسالمي ٣١در راستاي اجراي ماده " 

 قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت ٩شهر تهران در اجراي ماده 
 نامه آيين  ٨٦ه تخلفات رانندگي و ماده  قانون رسيدگي ب٣١، ماده ١٣٨٦مصوب 

قانون ٨٠ ماده ٨ و با استناد به اختيارات حاصل از بند ١٣٨٤راهنمايي و رانندگي مصوب 
 با ١٣٧٥تشکيالت، وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي کشور و انتخاب شهرداران مصوب 

داري تهران اصالحات و الحاقات بعدي نسبت به بررسي و تصويب اليحه ارسالي شهر
در خصوص ايراد خسارت به معابر با . اقدام نموده است) معاونت حمل و نقل و ترافيک(

باشد  توجه به اينکه خسارت به تاسيسات شهري اعم از خسارات محسوس ونامحسوس مي
شود دريافت  در مواردي که ايراد خسارت محسوس و فيزيکي بر تاسيسات شهري وارد مي

بهاي ابالغي از سوي مراجع ذيربط و يا استعالم موردي انجام خسارت بر اساس فهارس 
هاي شهري  ليکن در خصوص خسارات نامحسوس بر معابر، ابنيه فني و پل. شود مي

اي نيز  شايان ذکر است در بخش حمل و نقل جاده. قابل انجام استغيرفرآيند مذکور 
ارت حمل بار اضافه از سازمان راهداري بر همين اساس نسبت به شناسايي و دريافت خس

شوند اقدام  متخلفاني که توسط پليس راهنمايي و رانندگي به آن سازمان معرفي مي
 تخلفات ١٣٨٩ قانون رسيدگي به تلفخات رانندگي مصوب ٢ضمناً مطابق ماده . نمايد مي

شـود و  راهنمايي و رانندگي توسط ماموران راهنمايي و راننـدگي تشخيص داده مي
ها نسبت به  نامه آيين شـده در قـانون و بيني پيش ضمـانت اجـراهاي برحسب مـورد

مصوبه صدرالذکر بدواً تخلف ) ١(بر همين اساس مطابق ماده يکم. گردد متخلفان لحاظ مي
حمل بار اضافه توسط پليس راهنمايي و رانندگي تشخيص داده شده و ميزان بار مازاد بر 

 قانون ٣١پس پليس راهور در اجراي ماده س. گردد ظرفيت وسيله نقليه تعيين مي
رسيدگي به تخلفات رانندگي جهت دريافت خسارت حمل بار اضافه، راننده وسيله نقليه را 

نمايد که  مطابق ماده اخيرالذکر تا زمان پرداخت خسارت  ها معرفي مي به شهرداري
 صورتي که فرآيند لذا در. شود مذکور به شهرداري از ادامه تردد وسيله نقليه جلوگيري مي

اي براي وصول خسارات اعالمي از سوي پليس راهور وجود نداشته  مشخص و تعيين شده
باشد با لحاظ کثرت تخلف مذکور، تعيين ميزان خسارت به صورت مـوردي غيرممکن 

بار اعالمي از سوي پليس  خواهد بود، بنابراين تعيين ميزان خسارت بر اساس تناژ اضافه
نظر گرفتن نوع وسيله نقليه بر مبناي مطالعات فني و مهندسي صورت راهور و با در 

همچنين . نمايد گرفته، امکان دريافت خسارات را به صورت منظم و قاعده مند فراهم مي
 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي نيز مورد ٣٢در تصويب مقرره مورد شکايت ماده 

  . " توجه قرار گرفته است
 به رياست معاون قضايي ٢٠/١/١٤٠١الت اداري در تاريخ هيأت عمومي ديوان عد

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

  ومی هیأت عمرأي
 قانون تشکيالت، وظايف و انتخابات شوراهاي ٨٠با توجه به اينکه در ماده 

 با اصالحات بعدي که ١٣٧٥اسالمي کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 
صالحيتهاي شوراهاي اسالمي شهر در آنها مشخص و احصاء شده است و 

 ١٣٨٩ قانون رسيدگي به تخلّفات رانندگي مصوب سال ٣١همچنين در ماده 
صالحيتي براي شوراهاي اسالمي شهر درخصوص تعيين خسارت و ترتيبات آن 

 شوراي ٢٤/١٢/١٣٩٩ جلسه مورخ ٢٨٠تعيين نشده است، بنابراين مصوبه شماره 
 تحت عنوان تعيين و اخذ خسارت حمل بار اضافه وسايل اسالمي شهر تهران که

اختيار است و مستند ج از حدود نقليه باري به تصويب رسيده، خالف قانون و خار
ان عدالت  قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديو٨٨ و ١٣ و مواد ١٢ ماده ١بند  به

  .شود تاريخ تصويب ابطال مي از١٣٩٢اداري مصوب سال 
     هيأت عمومي ديوان عدالت اداري                                                            

  مهدي دربين ـ داريمعاون قضايي ديوان عدالت ا
  

  ٥/٢/١٤٠١                                                                            ٠٠٠٢٠٦١شماره
  بسمه تعالي

  جناب آقاي اکبرپور
  مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوري اسالمی ایران رئیس هیأت

به شماره دادنامه يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري 
 تعرفه ٤ ماده ١تبصره «:  با موضوع٢٠/١/١٤٠١ مورخ ١٤٠١٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٠٠٤٩

 كه تحت عنوان صدور پايانكار ساختماني به ١٤٠٠عوارض شهرداري سمنان در سال 
جهت درج در »  .تصويب شوراي اسالمي اين شهر رسيده از تاريخ تصويب ابطال شد

  . گردد روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي
  فرد مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداهللا اسمعيلي
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   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري:مرجع رسیدگی
   آقاي ايمان قوامي فرد:یشاک

 تعرفه عوارض و بهاي خدمات ٤ ماده ١تبصره  ابطال :موضوع شکایت و خواسته
   تحت عنوان صدور پايانکار ساختماني١٤٠٠شوراي اسالمي شهر سمنان در سال 

 تعرفه عوارض و ٤ ماده ١ شاکي به موجب دادخواستي ابطال تبصره :گردش کار
 تحت عنوان صدور پايانکار ١٤٠٠بهاي خدمات شوراي اسالمي شهر سمنان در سال 

  :ا خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعالم کرده است کهساختماني ر
 تعرفه عوارض مورد ٤ ماده ١رساند نظر به اينکه در تبصره  به استحضار مي" 

اعتراض بر اساس تاريخ تأخير در اخذ پايانکار در مهلت مقرر از تاريخ پروانه تا تاريخ 
يانکار عوارض مقرر گرديده که اتمام عمليات و نيز از تاريخ تمام عمليات تا صدور پا

مبناي آن عدم اخذ پايانکار در مهلت مقرر و نه عدم اتمام ساختمان است بدينوسيله 
دارد عوارض مذکور ماهيتاً جريمه تاخير در اخذ پايانکار است که مغاير با  اعالم مي

 ٢٩ ماده ٢ قانون مجازات اسالمي و نيز خود تبصره ١٠ قانون اساسي و ماده ٣٦اصل 
 قانون تنظيم بخشي از مقررات مـالي ٤قانون نوسازي و عمران شهري و نيز ماده 

باشدو نيز خـارج از حدود اختيارات قانوني شوراي اسالمي شهر است لذا  دولت مي
  ".ابطال آن از تاريخ تصويب مورد استدعاست

  :متن مقرره مورد شکايت به شرح زير است
  ـ صدور پايانکار ساختماني٤ماده " 

بايست ساختمان را در مدت مجاز به اتمام برساند بنابراين مالک يا دارنده  مالکين مي
  .باشد پروانه ساختماني پس از اتمام عمليات بالفاصله موظف به اخذ پايانکار مي

در مواردي که صاحبان پروانه ساختماني به هر دليل بعد از مدت مقرر : ١تبصره 
جعه نمايند از زمان صدور پروانه ساختماني تا تاريخ جهت اخذ پايانکار به شهرداري مرا

اتمام عمليات ساختماني درج شده در فرم اتمام عمليات ارائه شده توسط مهندس ناظر 
 و از تاريخ اتمام عمليات تا زمان صدور پايانکار مشمول عوارض به ٣مشمول عوارض ماده 
  :شرح ذيل خواهند بود
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    %٣٠ Y  ×S× P  زمين با کاربري مسکوني

   %٤٠ Y  ×S× P  زمين با کاربري تجاري

   %٢٥ Y  ×S× P  ها ساير کاربري

 ابالغ دادخواست و ضمائم آن به شوراي اسالمي شهر سمنان تا زمان رغم علي  
  .رسيدگي به پرونده در جلسه هيأت عمومي، پاسخي از آن مرجع واصل نشده است

به رياست معاون قضايي  ٢٠/١/١٤٠١هيأت 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
قانون مجازات  ١٠ و ماده قانون اساسياصل سي و ششم با توجه به اينکه براساس 

،تعيين مجازات برعهده قانونگذار بوده و به عالوه ملزم کردن ١٣٩٢ مصوب سال اسالمي
 ١اشخاص به اخذ پايان کار که حق شهروندان است، مبناي قانوني ندارد و بنابراين تبصره 

ت عنوان صدور پايان کار  که تح١٤٠٠ تعرفه عوارض شهرداري سمنان در سال ٤ماده 
ساختماني به تصويب شوراي اسالمي اين شهر رسيده، خالف قانون و خارج از حدود 

قانون تشکيالت و آيين دادرسي  ٨٨ و ١٣ و مواد ١٢ ماده ١اختيار است 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

  
  ٥/٢/١٤٠١                                                                            ٩٨٠٢٢٨٢شماره

  بسمه تعالي
  جناب آقاي اکبرپور

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

 مصوبه شماره ١بند «:  با موضوع١٦/١/١٤٠١ مورخ ١٤٠١٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٠٠٥٣
  شوراي اسالمي شهر مشهد كه براساس آن مقرر شده٣/٣/١٣٩٦ش ـ /٤/٩٦/٣٣٤١
هاي اجرايي شهرداري كه فاقد اولويت تملك بوده  الك واقع در مسير طرحآن دسته از ام«

بيني نشده است، عالوه بر  و اعتباري براي تملك آنها در بودجه ساالنه شهرداري پيش
تراكم طرح تفصيلي براساس عرصه باقيمانده و پس از تنظيم صلحنامه بابت ميزان عرصه 

از جهت آن كه ناظر بر اجازه ايجاد » اتر نمايددر مسير با تراكم اعطايي به شرح زير ته
ر پروانه است ابطال  مقرر در طرح تفصيلي در زمان صدوتراكم بيشتر از حداكثر ميزان

  . گردد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي»  .شد
  فرد مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداهللا اسمعيلي

  
  ٩٨٠٢٢٨٢: رونده پشماره       53 :ماره دادنامهش      ١٦/١/١٤٠١: دادنامهخ تاري

   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري:مرجع رسیدگی
   آقاي سيدابوتراب موسوي:یشاک

ش ـ /٣٣٤١/٩٦/٤ مصوبه شماره ١ ابطال بند :موضوع شکایت و خواسته
   شوراي اسالمي شهر مشهد٣/٣/١٣٩٦

 ١دخواست و لوايح تکميلي ارسال شده ابطال بند  شاکي به موجب دا:گردش کار
 شوراي اسالمي شهر مشهد را خواستار شده و ٣/٣/١٣٩٦ش ـ /٣٣٤١/٩٦/٤مصوبه شماره 

  :در جهت تبيين خواسته خود به طور خالصه اعالم کرده است که
 از مصوبه مورد شکايت مقرر شده است در قبال آن دسته از امالک ١به موجب بند " 

هاي اجرايي شهرداري که فاقد اولويت تملک بوده و اعتباري براي  مسير طرحواقع در 
 نشده است، عالوه بر تراکم تفصيلي بيني پيشتملک آنها در بودجه ساالنه شهرداري 

براساس عرصه باقيمانده و پس از تنظيم صلحنامه، بابت ميزان عرصه در مسير، تراکم 
خارج از حدود صالحيت مقام :  امر اوالًاين. شود بيشتر به صورت تهاتر اعطاء مي

موجب تجاوز به حق مالکيت شخصي است که هم در شرع : کننده است و ثانياً تصويب
از جمله قانون تعيين وضعيت امالک واقع  (مقدس اسالم و هم به موجب قوانين مختلف 

لذا گرفتن اراضي مالکين . محترم شمرده شده است) ها هاي دولتي و شهرداري در طرح
بدون رضايت آنها خالف قاعده فقهي تسليط، قاعده فقهي يد و الضرر بوده و اعطاء تراکم 

   " .تواند رافع ايراد شرعي باشد تشويقي به صورت تهاتر و بدون رضايت مالکين نمي
م نموده است که فقط  اعال١٥/١/١٤٠١متعاقباً شاکي به موجب اليحه ارسالي مورخ 

 شوراي اسالمي شهر ٣/٣/١٣٩٦ش ـ /٣٣٤١/٩٦/٤ مصوبه شماره ١تقاضاي ابطال بند 
مشهد را داشته و نسبت به ساير بندهاي مصوبه مورد شکايت اعتراض خود را مسترد 

  .نموده است
  :باشد متن مصوبه مورد شکايت به شرح زير مي

  جناب آقاي مرتضوي" 
  شهردار محترم مشهد مقدس

  هاي توسعه شهري بازنگري در ضوابط تملک اراضي واقع در طرح: موضوع
 با موضوع تهاتر امالک ٣/٢/١٣٩٦ـ ١٧٩٤٦/٢١سالم عليکم، با احترام اليحه شماره 

با تراکم در جلسه علني مورخ ) فاقد اولويت تملک(هاي توسعه شهري  واقع در مسير طرح
  .شد و به شرح زير به تصويب رسيد شوراي اسالمي شهر مشهد مقدس مطرح ٢/٣/١٣٩٦

موضوع ( دفترچه ضوابط محاسبات درآمدي ٢٨ماده : ماده واحده: متن مصوبه
  : به شرح زير بازنگري شد٢٢/١٢/١٣٩١ش ـ /٦٠١٤/٩/٣ مصوبه شماره ٤٥ تبصره
شود مستفاد از صورتجلسه مورخ  ـ به شهرداري مشهد مقدس اجازه داده مي١

براي آن دسته از ) در زمينه معوض عرصه در مسير (٥ کميسيون ماده ٢٠/١٢/١٣٦٧
هاي اجرايي شهرداري که فاقد اولويت تملک بوده و اعتباري  امالک واقع در مسير طرح

عالوه بر تراکم طرح .  نشده استبيني پيشبراي تملک آنها در بودجه ساالنه شهرداري 
بت ميزان عـرصه در مسير تفصيلي بـر اساس عرصه باقيمانده و پس از تنظيم صـلحنامه با

  :با تـراکم اعطايي بهشرح زير تهاتر نمايد
  :شود  تراکم اعطايي به شرح زير محاسبه مي٣ و ٢ و ١هاي درآمدي  ـ در حوزه١ـ١
  تراکم قابل اعطا= تراکم طرح تفصيلي × مساحت عرصه در مسير × ٣/١
ج در مصوبه هاي مندر با لحاظ نمودن مساعدت (٥ و ٢هاي درآمد  ـ در حوزه٢ـ١
تراکم اعطايي ) هاي فرسوده  در زمينه اصالح معابر و بافت٤/٨/١٣٩٤ش ـ /١٠٤٩٩/٩٤/٤

  :شود به شرح زير محاسبه مي
تراکم قابل اعطا ـ = تراکم طرح تفصيلي × مساحت مقدار عرصه در مسير  × ٥/١

  " رئيس شوراي اسالمي شهر مشهد
المي شهر مشهد به موجب اليحه  شوراي اسرئيس نائب در پاسخ به شکايت مذکور، 

  : به طور خالصه توضيح  داده است که١٤/٨/١٣٩٨ش ـ /١٥٠١٤/٩٨/٥دفاعيه شماره 
ش ايراد شرعي و قانوني عدم رضايت /٣٣٤١/٩٦/٤به موجب مصوبه جديدي به شماره " 

اي که شهرداري ملزم به تنظيم صلحنامه با  مالکين در بحث تهاتر رفع شده است به گونه
ن اين نوع از اراضي شده است و بدين ترتيب بحث لزوم اخذ رضايت مالکين در متن مالکي

همچنين هيأت عمومي ديوان عدالت اداري .  شده استبيني پيشمصوبه معترض عنه 
 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ٥درخصوص اصل مصوبه کميسيون ماده 

 رسيدگي انجام داده و اصل مصوبه و اقدام ٩/٧/١٣٨٥ ـ ٤٩٦قبالً به موجب دادنامه شماره 
  " .شهرداري جهت اعطاي معوض غيرنقدي را خالف قانون تشخيص نداده است

در خصوص ادعاي مغايرت مصوبه با شرع، قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب 
  : اعالم کرده است که٢/٦/١٤٠٠ـ ٢٧٢٥٩/١٠٢نامه شماره 

 شوراي عالي ٥ کميسيون ماده ٢٠/١٢/١٣٦٧موضوع بند يک صورتجلسه  مورخ " 
 شوراي اسالمي ٣/٣/١٣٩٦ش ـ /٣٣٤١/٩٦/٤شهرسازي و معماري ايران و مصوبه شماره 

هاي توسعه شهري، در جلسه  شهر مشهد در خصوص تهاتر امالک واقع در مسير طرح
 قرار گرفت که  فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي١٠/٥/١٤٠٠مورخ 

  :گردد يل اعالم نظر ميشرح ذ به
با توجه به اينکه در مصوبات مورد شکايت، به لزوم تنظيم صلحنامه به عنوان مقدمه 
اجراي مواد و احکام ذي ربط تصريح شده و مقّوم صلح، رضايت طرفين است، مصوبات 

   " .مورد شکايت خالف شرع شناخته نشد
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 حضور رئيس و معاونين  با١٦/١/١٤٠١هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 
ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از 

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

   هیأت عمومیرأي
 ٢/٦/١٤٠٠ـ ٢٧٢٥٩/١٠٢قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره : اوالً

با توجه به اينکه در «: رابطه با جنبه شرعي مقررات مورد شکايت اعالم کرده است کهو در 
مصوبات مورد شکايت، به لزوم تنظيم صلحنامه به عنوان مقدمه اجراي مواد و احکام 
ذيربط تصريح شده و مقوم صلح، رضايت طرفين است، مصوبات مورد شکايت خالف شرع 

قانون  ٨٧ و ماده ٨٤ ماده ٢احکام مقرر در تبصره بنابراين در اجراي » .شناخته نشد
 مبني بر لزوم تبعيت ١٣٩٢ مصوب سال تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از نظر فقهاي شوراي نگهبان درخصوص جنبه شرعي 
ث ابطال مقررات اجرايي، مصوبات مورد اعتراض خالف شرع شناخته نشد و از اين حي

 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران ٧براساس ماده : ثانياً. شود نمي
 مصوبات شوراي عالي شهرسازي و ياجراه ف بشهرداريها مكلّ، ١٣٥١مصوب سال 
ش ـ /٣٣٤١/٩٦/٤ مصوبه شماره ١با توجه به حکم قانوني فوق، بند .  هستندمعماري ايران

آن دسته از «: ر مشهد که براساس آن مقرر شده است شوراي اسالمي شه٣/٣/١٣٩٦
هاي اجرايي شهرداري که فاقد اولويت تملک بوده و اعتباري امالک واقع در مسير طرح

طرح   عالوه بر تراکم  بيني نشده است،براي تملک آنها در بودجه ساالنه شهرداري پيش
ميزان عرصه در مسير با تفصيلي براساس عرصه باقيمانده و پس از تنظيم صلحنامه بابت 

ايجاد تراکم بيشتر از   ، از جهت آن که ناظر بر اجازه»تراکم اعطايي به شرح زير تهاتر نمايد
قانون  ٧ماده   در زمان صدور پروانه است، مغاير با  حداکثر ميزان مقرر در طرح تفصيلي

اجراي است که شهرداريها را مکلّف به  تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران
 ماده ١مصوبات شوراي عالي شهرسازي و معماري اعالم کرده و در نتيجه مستند به بند 

 ١٣٩٢ مصوب سال قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري ٨٨ و ماده ١٢
  .شود ابطال مي

  حكمتعلي مظفري ديوان عدالت اداري ـ رئيس هيأت عمومي                                   
  

  ٥/٢/١٤٠١                                                                            ٩٨٠٣١٠٦شماره
  بسمه تعالي

  جناب آقاي اکبرپور
  مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوري اسالمی ایران رئیس هیأت

يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 
 مصوبه شماره ٤بند «:  با موضوع١٦/١/١٤٠١ مورخ ١٤٠١٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٠٠٥٤

 معاون وزير و دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران ٧/٨/١٣٩١ـ ٤٩١٠٥/٣٠٠/٩١
كه متضمن محروميت مالكين از حقوق خود و تضييع حقوق مكتسب اشخاص به طور 

جهت »  .يخ تصويب ابطال شدمطلق است به تبعيت از نظريه فقهاي شوراي نگهبان از تار
  . گردد درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي

  فرد مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداهللا اسمعيلي
  

  ٩٨٠٣١٠٦: رونده پشماره       54 :ماره دادنامهش       ١٦/١/١٤٠١: خ دادنامهتاري
   اداري هيأت عمومي ديوان عدالت:مرجع رسیدگی

   آقاي علي محمدي:یشاک
 ـ ٩١/٣٠٠/٤٩١٠٥ مصوبه شماره ٤ ابطال بند :موضوع شکایت و خواسته

   معاون وزير و دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران٧/٨/١٣٩١
 مصوبه شماره ٤ شاکي به موجب دادخواست و اليحه تکميلي ابطال بند :گردش کار

و دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران را  معاون وزير ٧/٨/١٣٩١ ـ ٩١/٣٠٠/٤٩١٠٥
  :خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خالصه اعالم کرده است که

حد فاصل ضلع شمالي تفکيکي الهيه و جنوب دانشگاه ( اراضي واقع در ارغوانيه "
 توسط شهرداري تفکيک شده و پروانه ١٣٨٢ الي ١٣٨١، در سال )آزاد خوراسگان

يک برگ و مابقي آن همگي از يک زمين و يک عده . اني آن صادر گرديده استساختم
 و قسمت کوچک آن تحت پالک ثبتي ٣٠/١٥٣١٦صاحب و يک پالک ثبتي تحت شماره 

) ٩٥ الي ٨١يعني از  ( سال١٤باشد و حدود  جزو دانشگاه آزاد فوق مي٦٣/١٥٣٠٢
فضاي (قال همگي با طرح  جهت نقل و انت١٥ها از شهرداري استعالمات دفترخانه

 طرح ٦/٣/١٣٩٥ اما در تاريخ. ذکر گرديده است) سبز و داخل محدوده قانوني
 ١٥ به شهرداري منطقه ٥، از طرف کميسيون مـاده ١٤٩٣٢/١/٢٠ تفصيلي به شمـاره

ها کامالً تغيير کرده و ابـالغ شده که از اين تاريخ جوابيه استعالمات شهرداري به دفترخانه
ه قانوني و در حريم شهر  مصوبه مورد شکايت، خارج از محدود٤ن، مطابق با بند اين زمي

اين امر ناعادالنه باعث تضييع حقوق مکتسبه مالکان گرديده و تبعيض، . گردد اعالم مي
خواري ساز پديده زمينتضاد و تعارض چشمگيري در اين مقوله را شامل گشته، زمينه

ه همچون توافق با شهرداري قي مانده و حقوق اوليشده، اراضي به صورت بالتکليف با
 به اين اراضي تعلق گونه اهداف اوليه را به حالت تعليق درآورده و کليه حقوق کهجهت هر

دار ساخته و از حيز انتفاع خـارج ساخته است و از لحاظ قانوني مغايـر با گيرد را خدشه مي
هاي توسعه و عمران محلي  و تصويب طرح مورد بررسي نامه آيين ٤٩ از مـاده قانون ٣بند 

گير  بط و مقررات شهرسازي مراجع تصميمو برابر ضوا) با رعايت حقوق مکتسب اشخاص(
ضوابط يکسان را نسبت به مناطق همگن تعيين بندي  ملزم هستند در ضوابط منطقه

 نمايند و بايد اصول منطقي و تناسب الزم را در مناطق همجوار رعايت کنند و ضوابط
بايد تمام حوزه شهر را شامل شود نه آن که يک بخش را بدون رعايت بندي  منطقه

تناسب قسمتي را موافقت نمايند و مابقي را از طرح خارج از محدوده شهر نمايند در اين 
خصوص مصوبه مورد شکايت از حدود اختيارات قانوني خويش تجاوز کرده عالوه بر اينکه 

يز تجاوز کرده است و مصوبه از لحاظ شرعي و فقهي مغايرت با از اجراي قوانين و مقررات ن
   " .باشد مي) حرمه ماله مسلم محرمه دمه(قاعده 

در پي اخطار رفع نقصي که از طرف دفتر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري براي 
 مورخ ٢ـ٣١٠٦ـ٩٨اي که به شماره  شاکي ارسال شده بود، وي به موجب اليحه

  :ر هيأت عمومي شده پاسخ داده است که ثبت دفت٢١/١٠/١٣٩٨
 مصوبه طرح جامع شهر خوراسگان اصفهان شماره ٤خواسته اينجانب ابطال بند " 

 که ممکن است طبق مـوارد قـانوني تنظيم شـده باشد ٧/٨/١٣٩١ ـ ٩١/٣٠٠/٤٥١٠٥
ولي اين مصوبـه روي محـلي جانمايي در نقشـهارسالي آن توسط سيستم خودشان 

محل مورد . نمايند  اعمال قانون گرديده و به عقيده خود قانوني تلقي ميطراحي شده و
 هکتار آن را مالکان بيش از يک دهه قبل به شخصي به نام ٢٠ هکتار بوده که ٧٠نظر 

 نهايتاً تفکيک کرده به محمد زارعان فروخته که بالفاصله با شهرداري خوراسگان توافق و
 پالک تفکيکي از آن ٢الهيه را شامل گشته که شهرک ) نفوذ بودن شخص ذي(خاطر 

يه آن حدود نمونه سند ششدانگ و قرارداد با خانم مسيحي تنظيم شده است و بق
باشد و خارج از محدوده شهر خوراسگان اعالم و طبق مصوبه فوق الذکر  هکتار مي٥٠
کتار فعلي  ه٥٠نمايند که  شوند اعالم مي نمايد وقتي با اعتراض کليه مالکان روبرو مي مي

 هکتار قبلي تا تشريفات قانوني آن و روند اداري به سهولت ٢٠را يک نفر بفروشيد همانند 
و اين امر ناعادالنه حقوق مکتسبه را نشانه گرفته و پايمال کرده که غيرانجام پذيرد و ال

هاي شهدا  خانواده) ع(بيش از صدها نفر مالک که همگي افراد واليتي و شيعه حضرت علي
شوند و با حقوق شرعي و فقهي مغايرت  زمندگان هشت سال دفاع مقدس محسوب ميو ر

تمسک به قواعد مالکيت مشروع و حرمت مال مسلم که در شرع مقدس اسالم بدان 
عميق تالم اين قشر آسيب پذير جامعه ) حرمه ماله مسلم کحرمه دمه(تاکيدات فراواني شده 

وله تبعيض و تضاد و تعارض چشمگيري آشکار را به وضوح درخواهيد يافت که در اين مق
است به همين واسطه صدور چنين مصوبه خالف شرع مقدس اسالم و موازين شرعي و 

در خاتمه تقاضاي مداقه در مطالب فوق نسبت به احقاق حقوق . باشد عرفي مرتبط با آن مي
   ". نتظار داريمتضييع شده و ابطال مصوبه مورد شکايت و دفع تظلم را از محضر مبارکتان ا

  :متن مقرره مورد شکايت به شرح زير است
  جناب آقاي دکتر ذاکر اصفهاني" 

    و توسعه استان اصفهانريزي برنامهاستاندار محترم و رئيس شوراي 
  اعالم مصوبه طرح جامع شهر خوراسگان: موضوع

  سالم عليکم
زي و معماري  قانون تاسيس شوراي عالي شهرسا٤ ماده ٥احتراماً در اجراي بند 

هاي توسعه و عمران محلي،   نحوه بررسي و تصويب طرحنامه آيين ٤٢ايران و ماده 
 ١٢/١٠/١٣٧٨اي و ملي و مقررات شهرسازي و معماري کشور مصوب  اي، منطقه ناحيه

رساند، شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه  هيأت وزيران به استحضار مي
 قانون ٣ از ماده ٢شهر خوراسگان را که در اجراي بند  طرح جامع ٢٠/٦/١٣٩١مورخ 

تغيير نام وزارت آباداني و مسکن به مسکن و شهرسـازي و تعيين  وظايف آن،توسط اين 
 و توسعه استان اصفهان ريزي برنامه در شوراي ٢٩/١١/١٣٩٠وزارتخانـه تهيه و در تاريخ 

  :ضمن تصويب طرح مقرر نمودبه تصويب رسيده بود رامورد بررسي نهايي قرار داد و 
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........    
شمال شهرک (ـ اراضي با کاربري فضاي سبز واقع در ضلع جنوب شرق شهر ٤
طرح توسعه دانشگاه آزاد (به همراه اراضي با عنوان کاربري آمـوزش عالي ) الهيه

ـ معاون وزير . حذف و از محدوده خارج گردد) خوراسگان خـارج از محدوده دانشگاه آزاد
  " اي عالي شهرسازي و معماريشور

  در پاسخ به شکايت مذکور، مديرکل و رئيس شوراي هماهنگي امور راه و 
  : توضيح داده است که٤/١٢/١٣٩٨ـ ٧٣٤٤٩/٩٨/١١شهرسازي به موجب اليحه شماره 

 و ١٣٥١مطابق قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب " 
بررسي و  « ١٣٥٣ي و مسکن به مسکن و شهرسازي مصوب قانون تغيير نام وزارت آبادان

هاي جامع و تغييرات آنها از وظايف شوراي عالي شهرسازي ايران  تصويب نهايي طرح
همچنين بر اساس قانون تعاريف محدوده و حريم شهر و نحوه تعيين آنها » .باشد نمي

 موجود شهر  تعيين و تصويب محدوده شهر که عبارت است از حد کالبدي١٣٨٤مصوب 
و توسعه آتي در دوره طرح جامع به عهده شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران 

با توجه به مطالعات طرح جامع و جمعيت » محدوده شهر« الزم به ذکر است . باشد مي
 شده تا پايان دوره طرح جامع و با عنايت به قانون حفظ کاربري اراضي زراعي و بيني پيش

توسعه موزون شهرها و اولويت بر حفظ اراضي کشاورزي و خارج نمودن باغها که تاکيد بر 
گردد، مشخص و تصويب  اراضي که در افق طرح جامع تاکيد بر حفاظت از آنها مي

 در خصوص طرح جامع شهر خوراسگان پس از تشکيل چندين جلسه استاني. گردد مي
، نهايتاً موضوع در ) استان و توسعهريزي برنامهکارگروه تخصصي امور زيربنايي و شوراي (

 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مطرح و با رعايت جميع ١٦/١٠/١٣٧٨جلسه 
 قانون تاسيس شوراي عالي ٤ ماده ٥جوانب و نقطه نظرات اعضا، در راستاي اجراي بند 

 نحوه بررسي و تصويب طرحهاي توسعه نامه آيين ٤٢شهرسازي و معماري ايران  و ماده 
اي و ملي و مقررات شهرسازي و معماري کشور مصوب  اي، منطقه  محلي، ناحيهوعمران

 هيأت وزيران اعالم نظر نموده و قسمتي از اراضي محدوده شهر خوراسگان ١٢/١٠/١٣٧٨
معال ) ١٤٠٥سال ( شده براي شهر تا پايان دوره طرح بيني پيشکه بر اساس جمعيت 

هاي مـورد نياز   هکتار شامل کاربري٣٧/١٧٨٥اي بـه وسعت   نفر در محدوده١٧٧٣٩١
و حريمي به مساحت )  نفر در هکتار٩٩ با تراکم ناخالص پيشنهادي(ساکنان شهر 

 وتوسعه استان را اصالح و به تصويب ريزي برنامه هکتار مطابق مصوبات شوراي ٤٣/٥٣٤٤
، ١٥ح بازنگري طرح تفصيلي مصوب منطقهرسانده است و محل مورد نظر شاکي طبق طر

   " .باشد خارج از محدوده شهر مي
در پاسخ به ادعاي شاکي مبني برخالف شرع بودن مصوبه مورد شکايت، قائم مقام 

 اين گونه اعالم ٢٤/٦/١٤٠٠ـ ٢٧٥٧٤/١٠٢دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 
 شوراي عالي ٧/٨/١٣٩١ ـ ٩١/٣٠٠/٤٩١٠٥ مصوبه شماره ٤موضوع بند : "کرده است که

 فقهاي معظم شوراي نگهبان ١٧/٦/١٤٠٠و معماري ايران، در جلسه مورخ شهرسازي 
اطالق مصوبه : گردد مورد بحث و بررسي قرار گرفت که به شرح ذيل اعالم نظر مي

مورد شکايت از جهت حکم به خروج اراضي از محدوده شهر در مواردي که منجر به 
شود، خالف   الزم ميورود ضرر به حقوق مکتسب معتبر شرعي اشخاص بدون جبران

    ".شرع شناخته شد
 با حضور رئيس و معاونين ١٦/١/١٤٠١هيأت 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

  
  ت عمومی هیأرأي

ـ ٢٧٥٧٤/١٠٢با توجه به اينکه قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 
اطالق «:  و در رابطه با جنبه شرعي مقرره مورد شکايت اعالم کرده است که٢٤/٦/١٤٠٠

مصوبه مورد شکايت از جهت حکم به خروج اراضي از محدوده شهر در مواردي که منجر 
شود، خالف تسب معتبر شرعي اشخاص بدون جبران الزم ميبه ورود ضرر به حقوق مک

 معاون ٧/٨/١٣٩١ ـ ٩١/٣٠٠/٤٩١٠٥ مصوبه شماره ٤بند ، بنابراين »شرع شناخته شد
 که متضمن وزير راه و شهرسازي و دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران

است، محروميت مالکين از حقوق خود و تضييع حقوق مکتسب اشخاص به طور مطلق 
 قانون تشکيالت ٨٧ و ماده ٨٤ ماده ٢خالف شرع بوده و با توجه به حکم مقرر در تبصره 

 مبني بر لزوم تبعيت هيأت ١٣٩٢و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 
عمومي ديوان عدالت اداري از نظريه فقهاي شـوراي نگهبان در خصوص جنبه شرعـي 

نون تشکيالت و آيين  قا٨٨ و ١٣ و مواد ١٢ماده  ١مقررات اجرايي، مستند به بند 
  .شود  ابطال ميتاريخ تصويب از ١٣٩٢ مصوب سال دادرسي ديوان عدالت اداري

  حكمتعلي مظفري ديوان عدالت اداري ـ رئيس هيأت عمومي                                   

  ٥/٢/١٤٠١                                                                            ٩٨٠٣٨١٧شماره
  بسمه تعالي

  جناب آقاي اکبرپور
  مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوري اسالمی ایران رئیس هیأت

يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 
  مصوبه شماره٢بند «:  با موضوع١٦/١/١٤٠١ مورخ ١٤٠١٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٠٠٥٥

 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص ٢٣/١٠/١٣٩٣ـ ٣٠٠/٥٥٩٩٣
طرح جامع شهر بهبهان كه متضمن محروميت مالكين از حقوق خود و تضييع 
حقوق مكتسب اشخاص به طور مطلق است به تبعيت از نظريه فقهاي شوراي 

ت جهت درج در روزنامه رسمي به پيوس»  .نگهبان از تاريخ تصويب ابطال شد
  . گردد ارسال مي

  فرد مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداهللا اسمعيلي
  

  ٩٨٠٣٨١٧: رونده پشماره      55 :ماره دادنامهش        ١٦/١/١٤٠١: خ دادنامهتاري
   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري:مرجع رسیدگی

   آقاي اسماعيل پرآور:یشاک
 ٢٣/١٠/١٣٩٣ ـ ٥٥٩٩٣/٣٠٠ مصوبه شماره ٢ ابطال بند :موضوع شکایت و خواسته

  شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح جامع شهر بهبهان
 مصوبه شماره ٢ شاکي به موجب دادخواستي ابطال بند :گردش کار

 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص ٢٣/١٠/١٣٩٣ ـ ٥٥٩٩٣/٣٠٠
خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خالصه طرح جامع شهر بهبهان را 

  :اعالم کرده است که
 ٥١٢٥ نفر از اشخاص، جزو خرده مالکين پالک ثبتي ٢٢٠ اينجانب به همراه "

 سال پيش تاکنون ٣٠اين قطعه زمين، از . باشيمبخش يک شهرستان بهبهان مي
 ٥٠ تبصره ماده در محدوده شهري شهرستان بهبهان بوده و شهرداري نيز مطابق

مساحت آن را تفکيک کرده و % ٩٥هاي عمده و قريب به ها، قسمتقانون شهرداري
السهم قانوني خود را نيز دريافت و به عنوان عوارض قانوني آن را وصول نموده و حق

معوض به طلبکاران شهرداري واگذار کرده و براي همه قطعات سهم مالکين، پروانه 
هاي و شبکه معابر مصوب را نيز بعضاً احداث و سازمانساختماني صادر نموده 

با توجـه به ( بر همين اساس خدماتي از جمله سازمان برق و آب و گاز هم
الزم را به مردم منطقه  ، خـدمات)شده از طرف شهرداريهاي تأييد و تصويب نقشه

ه شهر خارج اما متأسفانه با طرح مورد شکايت، اين اراضي از محدود. اندارائه نموده
الناس (شده و در اصل هويت شهري از اين اراضي گرفته شده و اصل تسليط 

الزم به ذکر است که در طرح . رعايت نگرديده است) مسلطون علي اموالهم
هاي اطراف شهرستان بهبهان را در طرح  هکتار از زمين٢٠٠عنه، حدود معترض

هاي کشاورزي ها و زمينتپهاند، که بعضاً شامل دره و جديد ضميمه شهر نموده
 هکتار که اينجانب و سايرين در آن ٥شود و فقط همين حاشيه شهر هم مي

در حالي که بر اساس مجوزهاي . اندمالکيت داريم را از محدوده شهري خارج نموده
و ساز هاست که در اين منطقه ساخت قانوني صادرشده، بسياري از مالکين سال

باشند و قسمتي هم به محل کسب و کار آنها اختصاص مينموده و در آنجا ساکن 
هاي مربوط به اين منطقه، به تصويب شوراي شهر، نامهتمامي توافق. داده شده است

فرمانداري شهرستان و اداره مسکن و شهرسازي رسيده است و تاکنون هيچ گونه 
م  هکتار موصوف از محدوده شهري اعال٥مدرکي دال بر ضرورت خارج نمودن 

ها الزم به توضيح است که تمامي مالکين با مقروض گرديدن از بانک. نگرديده است
بنابراين ابطال . اندو تحمل مشقات فراوان اقدام به تهيه و خريد قطعه مذکور نموده

عنه و حکم بر الزام خواندگان به برقراري قطعه زمين به شماره پالک مصوبه معترض
   ". مورد تقاضاست در محدوده شهري بهبهان،٥١٢٥

در پي اخطار رفع نقصي که از طرف دفتر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري براي 
 مورخ ٤ الي ٢ ـ ٣٨١٧ ـ ٩٨اي که به شماره  شاکي ارسال شده بود، وي به موجب اليحه

 ثبت دفتر هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري شده، به ١٦/١١/١٣٩٨
  :ه است کهطور خالصه توضيح داد

اداره مسکن و شهرسازي و .  مصوبه مورد شکايت است٢خواسته بنده ابطال بند   "
الحاقي ( قانون شهرداري ٩٩ ماده ٢ و ١ مطابق بند ١٣٧٧شهرداري بهبهان در سال 

و ساز اند و پس از انجام ساخت اقدام به تصويب طرح جامع نموده) ٢٧/١١/١٣٤٥مصوب 
اند،  از اراضي بهبهان خـارج کرده١٣٩٣ه، آن را در سال و سکونت مردم در آن محـدود

   " .که اين امر منجر به ورود ضرر و زيان به مالکين گرديده است
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  :متن مقرره  مورد شکايت به شرح زير است
  مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح جامع شهر بهبهان" 

 به استثناي ميدان ميوه و تره بار و ـ خروج بخش شرقي کمربندي شرق شهر٢بند
حقوق مکتسبه مطابق استفساريه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران از محدوده 

   " پيشنهادي ـ معاون معماري و شهرسازي و دبير شوراي عالي معماري و شهرسازي
در پاسخ به شکايت مذکور، مديرکل راه و شهرسازي استان خوزستان به موجب 

  : به طور خالصه توضيح داده است که١١/١٢/١٣٩٨ـ ١٢٤٢٥٢ه اليحه شمار
ـ پالک مطروحه، طبق طرح بازنگري تفصيلي در ابتدا داخل محدوده شهر و با ١ "

  .کاربري سردخانه، ترمينال کاميون، پارک و پارکينگ بوده است
ـ شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران، مرجع بررسي و تصويب ضوابط و ٢

هاي شهرسازي بوده و وظيفه کنترل نقل و انتقاالت امالک و اراضي رحمقررات و ط
هاي شهرسازي ـ چه در زمان تصويب ضوابط و مقررات و مشمول ضوابط و مقررات و طرح

  .ها و چه قبل و بعد از آن ـ را بر عهده داردطرح
هاي هاي جامع شهري و تغيير آنها خارج از نقشههمچنين تصويب نهايي طرح

 قانون تعاريف محدوده و حريم ١٠ و ٥مطابق ماده . لي بر عهده شوراي مذکور استتفصي
طرح جامع و تعيين   نيز تصويب) ١٣٨٤مصوب (شهر، روستا و شهرک و نحوه تعيين آنها 

محدوده شهر در صالحيت شوراي مذکور بوده و مصوبه مورد شکايت نيز در صالحيت آن 
جه به اينکه اقدامات شوراي عالي شهرسازي و لذا با تو. شورا به تصويب رسيده است

باشد و شکايت مطروحه فاقد وجاهت  معماري در راستاي ضوابط و مقررات قانوني مي
 همچنين مديرکل دفتر ".قانوني است از آن هيأت استدعاي رسيدگي و رد شکايت را دارد

در ٢/٢/١٣٩٩ ـ ٧٣٠/٧٠٥٥حقوقي وزارت راه و شهرسازي نيز به موجب اليحه شماره 
  :پاسخ به شکايت مذکور به طور خالصه توضيح داده است که

  .باشدـ دعوا به طرفيت شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران نمي١ "  
، فارغ از نوع و چگونگي )شهر، ناحيه، منطقه و کشور(هاي جامع در همه سطوح ـ طرح٢

بر اساس   .گردند، تهيه و ابالغ مي)فراداز جمله حق مکتسبه ا(مالکيت و به تبع حقوق محمول بر آنها 
هاي جامع، در واقع مفهوم هاي ذيل طرحهاي تفصيلي به عنوان طرحتعاريف قانوني و فني از طرح

بنابراين . گردداي وارد ميهاي توسعهمالکيت و حقوق مترتب بر آن، در اين مرحله است که به طرح
حق مکتسبه، در مرحله تهيه طرح تفصيلي طبق مصوبه مورد شکايت، ادعاي شاکي نسبت به 

 مورد بررسي قرار گرفته و در صورتي که حق مکتسبه بر خالف مصالح ٥توسط کميسيون ماده 
 حفظ کاربري اراضي کشاورزي و کليت شهر و شهروندان و همچنين قوانين مربوطه مانند قانون

اين غيره براي ايشان وجود دارد؛ در ها و غيره نباشد، امکان استفاده از مزاياي ورود به محدود باغ
  .از اصالح طرح، انجام خواهد شدغيرصورت، حقوق ادعايي، در صورت اثبات از طرق ديگر 

ـ صالحيت تعيين محدوده و حريم شهرها در قوانين پيشين و قانون تعاريف ٣
به شوراي ) ١٣٨٤مصوب (ها محدوده و حريم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعيين آن

  .شهرسازي و معماري ايران واگذار گرديده استعالي 
 ٢٦/١٢/١٣٩٨ ـ ٣١٠/١٨٧٦١٩ـ دبيرخانه شوراي عالي مذکور مطابق نامه شماره ٤

 اداره کل راه و شهرسازي خوزستان ١٥/١٢/١٣٩٨ ـ ١٣٠٨٤٩که به استناد نامه شماره 
بوده و » زرگهاي بسردخانه«باشد، اعالم داشته اراضي مورد نظر شاکي، داراي کاربري مي

تواند در حريم و با همان کاربري مستقر مي) ١٠/٣/١٣٨٩مورخ (طبق مصوبه شوراي عالي 
. هاي سابق وجود نداردگردد و از اين حيث نيز مغايرتي ميان بازنگري طرح جامع با طرح
  در خصوص ادعـاي ". با عنايت به مراتب اتخاذ تصميم برابر مقررات مورد استدعاست

بر مغايرت مقرره مـورد اعتراض با موازين شرعي، قائم مقام دبير شـوراي شاکي مبني 
  : اعالم کرده است که٢٤/٦/١٤٠٠ـ ٢٧٥٧٦/١٠٢نگهبان به موجب نامه شماره 

 شوراي عالي شهرسازي و ٢٣/١٠/١٣٩٣ـ  ٥٥٩٩٣/٣٠٠ مصوبه شماره ٢موضوع بند " 
 فقهاي معظم ١٧/٦/١٤٠٠خ معماري ايران در خصوص طرح جامع شهر بهبهان، در جلسه مور

اطالق مصوبه : گردد شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت که به شرح ذيل اعالم نظر مي
مورد شکايت از جهت حکم به خروج اراضي از محدوده شهر در مواردي که منجر به ورود ضرر به 

   " .ته شدشود، خالف شرع شناخ حقوق مکتسب معتبر شرعي اشخاص بدون جبران الزم مي
 با حضور رئيس و معاونين ١٦/١/١٤٠١هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 

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

  
   هیأت عمومیرأي

ـ ٢٧٥٧٦/١٠٢ئم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره با توجه به اينکه قا
اطالق «:  و در رابطه با جنبه شرعي مقرره مورد شکايت اعالم کرده است که٢٤/٦/١٤٠٠

مصوبه مورد شکايت از جهت حکم به خروج اراضي از محدوده شهر در مواردي که منجر 
شود، خالف بران الزم ميبه ورود ضرر به حقوق مکتسب معتبر شرعي اشخاص بدون ج

 شوراي ٢٣/١٠/١٣٩٣ ـ ٥٥٩٩٣/٣٠٠ مصوبه شماره ٢بند ، بنابراين »شرع شناخته شد
که متضمن عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع شهر بهبهان 

محروميت مالکين از حقوق خود و تضييع حقوق مکتسب اشخاص به طور مطلق است، 
قانون تشکيالت  ٨٧ و ماده ٨٤ ماده ٢کم مقرر در تبصره خالف شرع بوده و با توجه به ح

 مبني بر لزوم تبعيت هيأت ١٣٩٢ مصوب سال و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري
عمومي ديوان عدالت اداري از نظريه فقهاي شوراي نگهبان درخصوص جنبه شرعي 

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

  حكمتعلي مظفري ديوان عدالت اداري ـ رئيس هيأت عمومي                                   
  

  ٥/٢/١٤٠١                                                                            ٩٩٠١٨٦١شماره
  بسمه تعالي

  جناب آقاي اکبرپور
  مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوري اسالمی ایران رئیس هیأت

يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 
فه عوارض و بهاي  تعر٣ماده «:  با موضوع١٦/١/١٤٠١ مورخ ١٤٠١٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٠٠٥٩

 كه تحت عنوان عوارض ١٣٩٩تاي خيرآباد در سال هياري روسخدمات مالك عمل د
جهت »  .تفكيك عرصه به تصويب شوراي اسالمي بخش مركزي فسا رسيده ابطال شد

  . گردد درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي
  فرد مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداهللا اسمعيلي
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   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري:مرجع رسیدگی
   آقاي سيدمحمد آل محمد:یشاک

 از تعرفه عوارض و بهاي خدمات مالک ٣ ابطال ماده :موضوع شکایت و خواسته
   مصوب شوراي اسالمي شهر فسا١٣٩٩عمل دهياري روستاي خيرآباد سال 

 از تعرفه عوارض و بهاي ٣ شاکي به موجب دادخواستي ابطال ماده :ارگردش ک
 مصوب شوراي اسالمي شهر ١٣٩٩خدمات مالک عمل دهياري روستاي خيرآباد سال 

فسا تحت عنوان عوارض تفکيک عرصه را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور 
  :خالصه اعالم کرده است که

 ٣ در ماده ٩٩سا با تهيه دفترچه تعرفه عوارض سال دهياري روستاي خير آباد ف" 
دي به روستا الحاق شده است که دهياري ها آن تحت عنوان عوارض عرصه که در طرح

اراضي را تقاضا نمود در حالي که رقبه موصوف موقوفه است و در حالي که موقوفات % ٣٥
هر . باشد معاف ميعام از عوارض شهرداري وفق نظر شوراي نگهبان و رأي هيأت عمومي 

 آن اختيار ٤ متر به باال برابر ماده ١٠٠٠چند به هر ميزان از سوي دهياري در زمين 
 دفترچه تعرفه عوارض و بهاي خدمات دهياري ٣لذا تقاضاي ابطال ماده . باشد دهياري مي

در پي " .هاي آن در خصوص عوارض تفکيک عرصه را دارم روستاي خيرآباد فسا و تبصره
فع نقصي که از طرف دفتر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري براي شاکي ارسال اخطار ر

 ثبت ٣/٨/١٣٩٩ مورخ ٦ـ ١٨٦١ ـ ٩٩اي که به شماره  شده بود، وي به موجب اليحه
  :دفتر هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري شده توضيح داده است که

ک عمل دهياري روستاي  دفترچه تعرفه عوارض و بهاي خدمات مال٤ماده " 
باشد  خيرآباد بخش مرکزي فسا در خصوص عوارض تفکيک و اخذ زمين يا وجه آن مي

 قانون مدني، ٣١ و ٣٠، ماده  قانون اساسي٥١ و ٤٧که مخالف با قاعده تسليط، اصل 
 دستـورالعمل ٧، ماده )ازاء خدماتدر خصوص مابه ( قانون ماليات بر ارزش افزوده ٥ ماده

ها مصوب هيأت وزيران در خصوص حق تفکيک و   دهيارينامه آيين ٣٧ل ماده تبصره ذي
اي آن، ماده واحده نحوه تقويم ابنيه و امالک و اراضي مورد نياز شهرداري  قيمت منطقه

 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، مخالف نظريه شوراي ٤، ماده ١٣٧٧مصوب 
 قانون شهرداريها و ١٠١ در خصوص ماده ٢/٩/١٣٩٠ ـ ٩/٣٠/٤٤٥٩٩نگهبان به شماره 

 رأي هيأت عمومي ١٩باشد و همچنين مخالف حداقل  عدم تسري آن به موقوفات عام مي
باشد  ديوان عدالت اداري و ابطال موارد متعدد مصوبات شوراهاي اسالمي سراسر کشور مي

 ـ ٢١٨، ٢٠/١/١٣٨٩ ـ ٤٩٥، ٢٩/٩/١٣٨٩ـ ٣٩٣، ٤/١١/١٣٨٩ـ ٤٩٢از جمله آراء شماره 
 ـ ١٦٩، ١٦/٥/١٣٩١ ـ ١٧٥، ٩/٦/١٣٧٥ـ ٥١، ١١/٩/١٣٨٦ ـ ٩٦٦، ٩/٤/١٣٨٧
   "١١/٦/١٣٨٥ ـ ٥٩ و ١٧/٦/١٣٩٣ ـ ١٠١٨، ١١/١٠/١٣٨٦ـ ٥٦١١، ٢٧/٥/١٣٨١
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 مورخ ٩ـ ١٨٦١ ـ ٩٩همچنين شاکي به موجب اليحه ديگري که به شماره 
 اداري شده  ثبت دفتر هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت١/١١/١٣٩٩

  .انصراف خود را از بعد شرعي اعالم کرده است
ي خدمات تعرفه عوارض و بها: " متن مقرره مورد شکايت به شرح زير است

  عمل دهياري روستاي خيرآباد بخش مرکزي شهرستان فسا مالک
 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب شوراي اسالمي ٥٠ ماده ١موضوع تبصره 
  ١/١/١٣٩٩يخ اجرا بخش مرکزي فسا تار

 ـ عوارض تفکيک عرصه٣ماده 
در هنگام ) ديها و اراضي الحاقي به طرح(به کليه اراضي واقع در محدوده روستا 

عوارض موصوف صرفاً . گيرد انجام مراحل قانوني تفکيک، عوارض تفکيک عرصه تعلق مي
نجام مراحل به خالص اراضي و پس از کسر معابر و حرايم تعلق خواهد گرفت که هنگام ا

  .شود شوند و طبق رابطه زير محاسبه مي قانوني تفکيک اخذ مي
K  ×  S  ×   B=  A   ريال(مقدار عوارض(  
S = مترمربع(مساحت مفيد عرصه تفکيک شده پس از کسر معابر ايجاد شده و انواع حرايم(  
K =بر اساس نظر کارشناس رسمي دادگستريارزش روز ملک   
  

  درصد  B  کاربري عرصه
  %٣٥  با کاربري مسکونياراضي 

  %٢٥  ـ مسکوني  اراضي با کاربري تجاري، تجاري متمرکز، نوار تجاري، پارکينگ، تجاري
  %٢٠  ...کاربري کشاورزي شامل دامداري، مرغداري، گلخانه و 

  %١٥  ها شامل اداري، آموزشي، ورزشي، بهداشتي و صنعتي ساير کاربري

 درصد ٢٠تا   B  ، ضريبمترمربع ١٠٠٠براي اراضي مسکوني کمتر از : ١تبصره 
  .يابد کاهش مي

ارزش روز ملک براي هر کاربري مطابق با کاربري مشخص شده تعيين : ٢تبصره 
  .گردد مي

در صورت عدم وجود کارشناس رسمي دادگستري در محل ارزش روز : ٣تبصره 
  .گردد ملک بر اساس نظر کارشناس محلي يا عرف محلي تعيين مي

 ١٠٠٠هاي بيشتر از  عوارض به صورت تملک زمين براي عرصهمقدار : ٤تبصره 
با توجه به درخواست دهياري طبق ) خالص اراضي پس از کسر معابر و حرايم (مترمربع

    ")مترمربع(مقدار زمين   S  ×  B  =  A .گردد فرمول ذيل محاسبه مي
 ارسال و ابالغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن براي طرف شکايت تا رغم علي

  .زمان رسيدگي به پرونده هيچ پاسخي واصل نشده است
 با حضور رئيس و معاونين ١٦/١/١٤٠١هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 

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

  
   هیأت عمومیرأي

براساس آراي مختلف هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله رأي : اوالً
 اين هيأت، رسيدگي به شکايات مطروحه به ٤/٣/١٤٠٠ ـ ٣٦٠اخيرالصدور به شماره 

خواسته ابطال مصوبات شوراهاي اسالمي بخش در صالحيت هيأت عمومي ديوان عدالت 
ساس آراي متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله رأي برا: ثانياً. اداري قرار دارد

 اين هيأت وضع عوارض تفکيک عرصه اراضي و اعيان ١٣/٤/١٣٩٦ ـ ٣١٥شماره 
 ٤ ماده ساختمانها مغاير با قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص و ابطال شده و برمبناي

، بنياد مسکن ١٣٨٧ مصوب سالقانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسکن 
سنجي و شناسايي اراضي مستعد  انقالب اسالمي موظّف است با انجام مطالعات امکان

توسعه کالبدي روستاها نسبت به انجام طراحي و تفکيک اراضي واقع در محدوده روستاها 
ها، مؤسسات دولتي و شرکتهاي دولتي که صد درصد سرمايه  اقدام نمايد و کلّيه وزارتخانه

باشد، موظّفند اراضي واقع در محدوده روستاها را به  م آنها متعلّق به دولت ميو سها
صورت رايگان به منظور تسهيل در امر توليد و عرضه مسکن روستايي به بنياد مسکن 

 تعرفه عوارض و بهاي خدمات ٣بنا به مراتب فوق، ماده . انقالب اسالمي واگذار نمايند
 که تحت عنوان عوارض تفکيک ١٣٩٩د در سال مالک عمل دهياري روستاي خيرآبا

عرصه به تصويب شوراي اسالمي بخش مرکزي فسا رسيده، خالف قانون و خارج از حدود 
قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان  ٨٨ و ماده ١٢ ماده ١اختيار است و مستند به بند 

  .شود  ابطال مي١٣٩٢ مصوب سال عدالت اداري
  حكمتعلي مظفري ديوان عدالت اداري ـ رئيس هيأت عمومي                                   

  ٥/٢/١٤٠١                                                                           ٩٩٠١٢٣٠شماره
  بسمه تعالي

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

 :موضوع  با١٦/١/١٤٠١مورخ ١٤٠١٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٠٠٦١و  ١٤٠١٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٠٠٦٠
 رئيس سازمان مدارس و مراكز ١٧/٢/١٣٩٩ـ ٣٠٠/١٣١اطالق بخشنامه شماره «

غيردولتي و توسعه مشاركتهاي مردمي درخصوص دريافت كامل شهريه مصوب 
هاي آموزشي در فرض عدم انجام كامل تعهدات به تبعيت از نظريه فقهاي  هبرنام

جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست »  .شوراي نگهبان از تاريخ تصويب ابطال شد
  . گردد ارسال مي

  فرد مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداهللا اسمعيلي
  

  60ـ  61 :ماره دادنامهش            ١٦/١/١٤٠١: خ دادنامهتاري
  ٩٩٠١٢٣٠ـ ٩٩٠١٢٣١: رونده پشماره

   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري:مرجع رسیدگی
   آقاي عليرضا گليم باف:یشاک

 ١٧/٢/١٣٩٩ ـ ١٣١/٣٠٠ ابطال بخشنامه شماره :موضوع شکایت و خواسته
ارت هاي مردمي وز رئيس سازمان مدارس و مراکز غيردولتي و توسعه مشارکت

  آموزش و پرورش
 ـ ١٣١/٣٠٠ شاکي به موجب دادخواستي ابطال بخشنامه شماره :گردش کار

هاي مردمي   رئيس سازمان مدارس و مراکز غيردولتي و توسعه مشارکت١٧/٢/١٣٩٩
  :وزارت آموزش و پرورش را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعالم کرده است که

 و نظارت مرکزي به بهانه ريزي برنامهياستگذاري، رساند شوراي س به استحضار مي" 
هاي وارده را به طور يکجانبه و  شرعي کليه خسارتغيرعرف و غيروضعيت کرونا به صورت 

اين در حالي است که . يک طرفه بر دوش اولياي دانش آموزان مدرسه تحميل کرده است
هاي آموزشي  حداقلبه دليل شيوع بيماري کرونا و تعطيلي مدارس، دانش آموزان از 

هاي عملي و کارگاه محروم شده در حالي که هدف از تأسيس سيستم آموزشي  مهارت
اي و کاردانش تربيت نيروي ماهر و توانمند ساختن  هاي فني و حرفه هنرستان

هنرجوياني است که در مدت زمان تحصيل همزمان بـه سه رکن اساسي مهارتي، 
لکن اين .  واحـد مهارتي فرا بگيرند٤٣ تا ٢٠علمي و فني آنها توجـه شود و بين 

هـدف محقق نشده و کل خسارات وارده بر دوش اولياي دانش آموزان نهاده شده 
ها در قبال مبلغي که به عنوان شهريه براي انجام تعهدات خود  است بنابراين هنرستان

ي  رکن اساس٣کنند موظفند در قبال تعهدات خود مبني بر توجه به  دريافت مي
) فني ـ عملي ـ هاي مهارتي توجه به توانايي(اي  هاي کاردانش و فني و حرفه هنرستان

. به صورت کامل عمل کند در حالي که اين امر در ايام کرونا به وقوع نپيوسته است
حال اگر هنرستان مدعي شود که به دليل کرونا قادر به انجام تعهدات کامل خود 

ابت کار نکرده وجهي دريافت کند؟ چرا که در طول تواند ب نبوده است پس چگونه مي
هاي عملي و مهارتي تعطيل بوده  مدت زمان تعطيلي ناشي از شيوع کرونا کليه کالس

لي بر اخذ هاي تئوري به صورت مجازي و ناقص برگزار شده پس دلي و ساير کالس
 از ١٣٢ماده ايحال ابطال بخشنامه مورد اعتراض را به استناد  علي. شهريه وجود ندارد

و » الشروطهمالمومنون عند« ، »اوفوا بالعقود« قانون مدني و همچنين قواعد فقهي 
    ".خواستارم» الزعيم الغارم«

  :متن مقرره مورد شکايت به شرح زير است
  مديرکل محترم آموزش و پرورش" 

ي هفتاد و دومين جلسه شوراي االجرا الزمبدين وسيله مصوبه قطعي و 
 با موضوع تعيين تکليف ١/٢/١٣٩٩ و نظارت مرکزي مورخ ريزي برنامهسياستگذاري، 

شهريه مدارس و مراکز غيردولتي در ايام کنوني، که به تاييد مقام عالي وزارت نيز رسيده 
  :گردد است، جهت اطالع و اقدام الزم به شرح ذيل ابالغ مي

ها يا  با عنايت به آثار و پيامدهاي منفي شيوع ويروس کرونا و محدوديت
هاي مقرر از سوي ستاد ملي مقابله و مديريت بيماري کرونا، نظر به ضرورت  ممنوعيت

حمايت از موسسان مدارس غيردولتي و تضييع حقوق مردم و جامعه هدف اين مدارس 
 :مقرر شد
ـ مـوسسان مـدارس و مـراکز غيردولتي در قبال ارائه خـدمات آموزشي و پرورش ١

 مجازند نسبت به دريافت کامل شهريه ٩٨ ـ ٩٩ال تحصيلي هاي مصوب س طبق برنامه
از اولياي ) متناسب با خدمات ارائه شده(هاي فوق برنامه مصوب آموزشي  مصوب و هزينه
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بديهي است موسسان در قبال انجام تکاليف قانوني خود و نيز . دانش آموزان اقدام نمايند
دهاي منعقده و قوانين و مقررات پرداخت حقوق و مزاياي کارکنان خود، برابر قراردا

  .موضوعه مسؤوليت دارند
هاي  هاي فوق برنامه ـ مدارس غيردولتي به لحاظ عدم ارائه خدمات و فعاليت٢

سرويس اياب و ذهاب، غذا، اردوهاي دانش آموزي، سالن ورزشي يا : غيرآموزشي از قبيل
هاي  ونا، مکلفند هزينهپس از تعطيلي به دليل شيوع ويروس کر... استخر، المپيادها و 

دريافتي از اولياي دانش آموزان را متعاقباً به آنها مسترد و رسيد بانکي يا واريز وجه را در 
اسناد مالي مدرسه درج و يا در صورت جلب رضايت ذينفعان، به حساب بستانکاري آنان 

حسن ها، مسئول  شوراي نظارت استان.  منظور نمايند١٣٩٩ ـ ١٤٠٠براي سال تحصيلي 
ـ معاون وزير و رئيس سازمان مدارس و مراکز غيردولتي و . باشند اجراي اين مصوبه مي

   " هاي مردمي توسعه مشارکت
در پاسخ به شکايت  مذکور، رئيس سازمان مدارس و مراکز غيردولتي و توسعه 

 ٢٢/٦/١٣٩٩ـ ١٠٠٩٧٣ هاي مردمي وزارت آموزش و پرورش به موجب اليحه شماره مشارکت
  : داده است کهتوضيح
دولتي توسط افراد حقيقي يا حقوقي برابر غيرمدارس و مراکز آموزشي و پرورشي " 

 ١٣٩٥قانون، تاسيس و اداره مدارس و مراکز آموزشي و پرورشي غيردولتي مصوب سال 
هاي عمومي وزارت آموزش و  مجلس شوراي اسالمي مطابق اهداف، ضوابط و دستورالعمل

 از کشور تحت نظارت وزارت مذکور بر اساس اين قانون تاسيس پرورش در داخل يا خارج
 قانون تاسيس و اداره مدارس و مراکز آموزشي و ٥ماده ) ت(به استناد بند . شود و اداره مي

 مجلس شوراي اسالمي نظارت بر عملکرد مدارس ١٣٩٥پرورشي غيردولتي مصوب سال 
برابر . باشد ـده شوراي نظارت ميدولتي در داخـل و خـارج از کشور بر عهغيرو مراکز 

هاي مدرسه يا مرکز و   همان قانون تضميمن منابع مالي الزم جهت تامين هزينه٩ ماده
همچنين تامين منابع انساني فضا و امکانات مورد نياز طبق ضوابط وزارت آموزش و 

نابع  قانون مارالذکر يکي از م١٤الزم به ذکر است برابر ماده . پذيرد پرورش صورت مي
 قانون ١٥باشد و ماده  مالي مدارس غيردولتي، شهريه دريافتي از اولياي دانش آموزان مي

تاسيس، الگوي تعيين شهريه مدارس و الگوي تعيين شهريه مراکز آموزشي و پرورشي 
دولتي را با توجه به دوره تحصيلي، سطح اموزشي و پرورشي، برنامه سال تحصيلي، غير

اي و نرخ تورم رسمي  ، فضاي فيزيکي و تجهيزات و شرايط منطقههاي فوق برنامه فعاليت
شود، توسط شوراي  کشور که از سوي بانک مرکزي جمهوري اسالمي اعالم مي

  . و نظارت مرکزي قابل اجراستريزي برنامهسياستگذاري، 
 و نظارت مرکزي با عنايت به پيامدهاي منفي ريزي برنامهشوراي سياستگذاري، 

هاي مقرر از سوي ستاد ملي مقابله و  ونا و محدوديتها با ممنوعيتشيوع ويروس کر
مديريت بيماري کرونا نظر به ضرورت ارائه خدمات آموزشي و عدم تعطيلي امر 
آموزش و تداوم سال تحصيلي و به تبع آن انجام هزينه از سوي موسس و لزوم 

ش آموزان و پرداخت حقوق کارکنان و حمايت از موسسان مدارس غيردولتي و دان
اولياي آنها و تضمين حقوق مردم و جامعه هدف اين مدارس، اقدام اتخاذ تصميم در 

 قانون تاسيس و اداره مدارس و مراکز آموزشي و پرورشي ٥ماده ) الف(اجراي بند 
 قانون ٩ضمناً برابر ماده .  مجلس شوراي اسالمي نموده١٣٩٥غيردولتي مصوب سال 

کز غيردولتي تضمين منابع مالي الزم جهت تامين تاسيس و اداره مدارس و مرا
هاي مدرسه يا مرکز حداقل براي يک سال و همچنين تامين منابع انساني، فضا  هزينه

و امکانات مورد نياز طبق ضوابط وزارت آموزش و پرورش و تنظيم بودجه و اداره امور 
رورشي مالي مدرسه يا  مرکز از وظايف موسسان مدارس و مراکز آموزشي و پ

هاي جاري و اجور فضاي مدرسه و  باشد که با اين وجود پرداخت هزينه دولتي ميغير
هاي مدرسه و ارائه خدمات آموزشي و  پرداخت حق الزحمه کارکنان وساير هزينه

باشد که با توجه به غيردولتي بودن  پرورشي به دانش آموزان از وظايف موسسان مي
 ادعاي خالف در پاسخ به "  .باشد  امکان پذير مياين مدارس تنها از طريق اخذ شهريه

شرع بودن مقرره مورد شکايت، قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 
  : اعالم کرده است که٧/٩/١٤٠٠ـ ٢٨٥١٤/١٠٢
 سازمان مدارس و مراکز ١٧/٢/١٣٩٩ ـ ١٣١/٣٠٠موضوع بخشنامه شماره " 

در خصوص تعيين تکليف شهريه مدارس و مراکز هاي مردمي  غيردولتي و توسعه مشارکت
 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد ٣/٩/١٤٠٠غيردولتي در ايام کنوني، در جلسه مورخ 

اطالق بخشنامه مورد : گردد بحث و بررسي قرار گرفت که به شرح ذيل اعالم نظر مي
انجام هاي آموزشي، در فرض عدم  شکايت در خصوص دريافت کامل شهريه مصوب برنامه

   " .کامل تعهدات ذي ربط خالف شرع شناخته شد

 با حضور رئيس و معاونين ١٦/١/١٤٠١هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 
ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از 

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

   هیأت عمومیرأي
ـ ٢٨٥١٤/١٠٢با توجه به اينکه قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 

اطالق «:  و در رابطه با جنبه شرعي مقرره مورد شکايت اعالم کرده است که٧/٩/١٤٠٠
هاي آموزشي در  بخشنامه مورد شکايت درخصوص دريافت کامل شهريه مصوب برنامه

بخشنامه ، بنابراين اطالق »مل تعهدات ذيربط خالف شرع شناخته شدفرض عدم انجام کا
 رئيس سازمان مدارس و مراکز غيردولتي و توسعه ١٧/٢/١٣٩٩ ـ ١٣١/٣٠٠شماره 

 و ٨٤ ماده ٢ مقرر در تبصره ، خالف شرع بوده و با توجه به حکممشارکتهاي مردمي
 مبني بر ١٣٩٢مصوب سال  قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري ٨٧ ماده

لزوم تبعيت هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از نظريه فقهاي شوراي نگهبان درخصوص 
قانون تشکيالت و  ٨٨ و ١٣ و مواد ١٢ ماده ١جنبه شرعي مقررات اجرايي، مستند به بند 

  .شود  ابطال ميتاريخ تصويب از ١٣٩٢ مصوب سال آيين دادرسي ديوان عدالت اداري
  حكمتعلي مظفري ديوان عدالت اداري ـ رئيس هيأت عمومي                                   

  
  ٥/٢/١٤٠١                                                                            ٩٩٠٢١٢٧شماره

  بسمه تعالي
  جناب آقاي اکبرپور

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

»  مهمتذكرات« قسمت ٥بند «:  با موضوع١٦/١/١٤٠١ مورخ ١٤٠١٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٠٠٦٢
نام و شركت در آزمون ورودي   دفترچه راهنماي ثبت٧مندرج در صفحه ) ب(ذيل بند 

شدگان با   كه براساس آن پذيرفته١٣٩٩ال هاي كارشناسي ارشد ناپيوسته در س دوره
استفاده از سهميه ايثارگران در صورت انصراف از رشته قبولي خود فقط يك بار ديگر، 

هاي مربوط در آزمونهاي سال بعد در همان مقطع  مجاز به استفاده مجدد از سهميه
  . ددگر جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي»  .خواهند بود، ابطال شد

  فرد مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداهللا اسمعيلي
  

  ٩٩٠٢١٢٧: رونده پشماره         62 :ماره دادنامهش      ١٦/١/١٤٠١: خ دادنامهتاري
   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري:مرجع رسیدگی

   آقاي ياسين غالمي:یشاک
با ) ب(ذيل بند » تذکرات مهم«قسمت  ٥ ابطال بند :موضوع شکایت و خواسته

 و شرکت در آزمون نام ثبت دفترچه راهنماي ٧عنوان سهميه ايثارگران مندرج در صفحه 
  ١٣٩٩هاي کارشناسي ارشد ناپيوسته سال  ورودي دوره

تذکرات « قسمت٥ و ٤ شاکي به موجب دادخواستي ابطال بندهاي :گردش کار
 دفترچه راهنماي ٧ارگران مندرج در صفحه با عنوان سهميه ايث) ب(ذيل بند » مهم
 را ١٣٩٩سي ارشد ناپيوسته سال هاي کارشنا  و شرکت در آزمون ورودي دورهنام ثبت
 قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران و اصالحات والحاقات بعدي آن ٧٠استناد ماده  به

قائل نشده که هيچ محدوديتي در خصوص دفعات مجاز استفاده از سهميه در يک مقطع 
 قانون سنجش و پذيرش دانشجو در دوره تحصيالت ٦است و همچنين با استناد به ماده 

  . خواستار شده است١٣٩٤تکميلي مصوب 
 :تذکرات مهم  ":  متن مقرره مورد شکايت به شرح زير است

........  
هاي   ـ براساس مصوبه چهارمين جلسه شوراي سنجش و پذيرش دانشجو در دوره٥

، آن دسته از داوطلبان سنوات قبل که با استفاده ١٨/١٠/١٣٩٥ تکميلي مورخ تحصيالت
هاي  هاي تحصيلي دوره شدگان رشته هاي شاهد و ايثارگر در رديف پذيرفته از سهميه

ها و موسسات آموزش عالي، دانشگاه پيام نور، موسسات  شبانه و نيمه حضوري دانشگاه
هاي مجازي و پرديس خودگردان قرار  ا دورهآموزش عالي غيردولتي و غيرانتفاعي و ي

اند، در صورت انصراف از رشته قبولي خود فقط يک بار ديگر، مجاز به استفاده مجدد  گرفته
   " .هاي سال بعد در همان مقطع خواهند بود هاي مربوط در آزمون از سهميه

در پاسخ به شکايت مذکور، رئيس سازمان سنجش آموزش کشور به موجب اليحه 
  : توضيح داده است که٣/٦/١٤٠٠ ـ ٣٦١٨٠ماره ش
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بدواً موضوع خواسته و شکايت شاکي سابقاً در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري " 
طبق . بنابراين از اعتبار امر مختومه برخوردار است. مطرح و با ابطال آن مخالفت شده است

رود رزمندگان به  اجرايي قانون ايجاد تسهيالت براي ونامه آيين ١٠ ماده ٢تبصره 
ها و موسسات آموزش عالي چنانچه داوطلبي با استفاده از سهميه در دوره روزانه  دانشگاه

شاکي در آزمون . قبول شود ديگر حق استفاده از سهميه در آن مقطع را نخواهد داشت
 با استفاده از سهميه در دوره روزانه رشته حقوق جزا دانشگاه ١٣٩٦کارشناسي ارشد سال 

ه طباطبايي پذيرفته شده و مشغول به تحصيل شده است بنابراين ديگر حق استفاده عالم
کرد  از سهميه در مقطع کارشناسي ارشد را ندارند چنانچه نامبرده از سهميه استفاده نمي

با عنايت به مراتب مذکور و با توجه به . گرديد ايثارگر ديگر از ظرفيت مذکور بهره مند مي
 نامه آيين در دفترچه راهنماي آزمون کارشناسي ارشد دقيقاً مطابق با اينکه بندهاي مندرج

ها بوده است، ابطال مصوبه  اجرايي قانون ايجاد تسهيالت براي ورود ايثارگران به دانشگاه
مذکور موجب خواهد شد تعداد کمتري از ايثارگران از سهميه برخوردار شوند اينکه  

س از رشته محل قبولي انصراف دهد تضييع حقوق ايثارگر از سهميه استفاده کند و سپ
لذا در راستاي عدالت آموزشي و حفظ حقوق ساير ايثارگران صدور . ساير ايثارگران است

  " . قرار رد شکايت مورد تقاضا است
 قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري سال ٨٤پرونده در اجراي ماده 

وزشي و پزشکي ديوان عدالت اداري ارجاع شد و  به هيأت تخصصي فرهنگي، آم١٣٩٢
 ٤، بند ٢٣/٨/١٤٠٠ـ ١٤٠٠٠٩٩٧٠٩٠٦٠١١٠٢١اين هيأت به موجب دادنامه شماره 

 ٧با عنوان سهميه ايثارگران مندرج در صفحه ) ب(ذيل بند » تذکرات مهم« قسمت 
ته هاي کارشناسي ارشد ناپيوس  و شرکت در آزمون ورودي دورهنام ثبتدفترچه راهنماي 

رأي مذکور به .  را قابل ابطال تشخيص نداد و رأي به رد شکايت صادر کرد١٣٩٩سال 
علت عدم اعتراض از سوي رئيس ديوان عدالت اداري و يا ده نفر از قضات ديوان عدالت 

  .اداري قطعيت يافت
با عنوان سهميه ايثارگران ) ب(ذيل بند » تذکرات مهم« قسمت ٥رسيدگي به بند 

هاي   و شرکت در آزمون ورودي دورهنام ثبت دفترچه راهنماي ٧ه مندرج در صفح
  . در دستورکار هيأت عمومي قرار گرفت١٣٩٩کارشناسي ارشد ناپيوسته سال 

 با حضور رئيس و معاونين ١٦/١/١٤٠١هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 
 شد و پس از ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل
  .بحث و بررسي با اکثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت کرده است

  
   هیأت عمومیرأي

هاي تحصيالت  وظايف و اختيارات شوراي سنجش و پذيرش دانشجو در دوره  :اوالً
هاي   در دورهقانون سنجش و پذيرش دانشجو) ٣(تکميلي طي هفت بند در ماده 

 احصاء ١٣٩٤اهها و مراکز آموزش عالي کشور مصوب سال تحصيالت تکميلي در دانشگ
شده و از هيچ يک از بندهاي مذکور، صالحيتي مبني بر تجويز استفاده مجدد از سهميه 

هاي غيرروزانه دانشگاهها که انصراف از تحصيل  شدگان در دوره ايثارگران توسط پذيرفته
 هيأت ١٤/١١/١٣٩٩ ـ ١٧٠٩ه براساس رأي شمار: ثانياً  .شود اند، استنباط نمي داده

امکان استفاده مجدد از سهميه «: عمومي ديوان عدالت اداري اعالم شده است که
هاي غيرروزانه دانشگاهها که انصراف از تحصيل  شدگان در دوره ايثارگران توسط پذيرفته

قانون ايجاد نامه اجرايي  آيين) ١٠(ماده ) ٢(اند، مغاير اطالق مندرج در تبصره  داده
باشد که منع استفاده مجدد از سهميه   مي١٣٦٨ مصوب سال تسهيالت براي رزمندگان

شدگان  در صورت انصراف از تحصيل مندرج در آن شامل تمامي مصاديق و حاالت پذيرفته
و با اخذ وحدت مالک از رأي » . ...شود اعم از روزانه، نوبت دوم، خودگران و مجازي مي

براي يک مرتبه قادر به استفاده از   صرفاً  ز سهميه ايثارگرانيادشده، مشمولين برخورداري ا
جهت ورود به دانشگاه هستند چه اينکه از رشته قبولي   هر مقطع تحصيلي  اين سهميه در

نام کرده يا نکرده باشند و تحت هيچ عنوان حق  انصراف داده و يا در رشته قبولي ثبت
، )شبانه(اعم از روزانه، نوبت دوم   ها تمامي دوره  استفاده مجدد از سهميه مذکور در

پرداز، پرديس خودگردان، مجازي و دانشگاه آزاد اسالمي در  غيرانتفاعي، پيام نور، شهريه
با » ب«ذيل بند » تذکرات مهم«قسمت  ٥بنابراين بند   .آزمون همان مقطع را ندارند

کت در آزمون  و شرنام  ثبت دفترچه راهنماي٧عنوان سهميه ايثارگران مندرج در صفحه 
، خارج از حدود اختيار مرجع ١٣٩٩هاي کارشناسي ارشد ناپيوسته سال  ورودي دوره

قانون  ٨٨ و ماده ١٢ ماده ١مستند به بند کننده آن و مغاير با قانون است و  تصويب
  .شود  ابطال مي١٣٩٢ مصوب سال تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري

  حكمتعلي مظفري ديوان عدالت اداري ـ رئيس هيأت عمومي                                   

  ٥/٢/١٤٠١                                                                            ٩٩٠٠١١١شماره
  بسمه تعالي

  جناب آقاي اکبرپور
  مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوري اسالمی ایران رئیس هیأت

خه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه يك نس
 تعرفه عوارض و ١٧ماده «:  با موضوع١٦/١/١٤٠١ مورخ ١٤٠١٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٠٠٦٣

برداري از عرصه و   شهرداري اردبيل كه تحت عنوان عوارض بهره١٣٩٨بهاي خدمات سال 
»  .رسيده ابطال شداعياني خارج از طرح مصوب به تصويب شوراي اسالمي شهر اردبيل 

  . گردد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي
  فرد مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداهللا اسمعيلي

  
  ٩٩٠٠١١١: رونده پشماره        63 :ماره دادنامهش      ١٦/١/١٤٠١ :خ دادنامهتاري

  اري هيأت عمومي ديوان عدالت اد:مرجع رسیدگی
  فراز اشرفکالت آقايان حامد نجات بخش و سيد آقاي افشار ايمان پرست عالي با و:یشاک

 تعرفه عوارض محلي و بهاي خدمات ١٧ ابطال ماده :موضوع شکایت و خواسته
   شوراي اسالمي شهر اردبيل١٣٩٨سال 

 تعرفه ١٧ شاکي به موجب دادخواست و اليحه تکميلي ابطال ماده :گردش کار
 شوراي اسالمي شهر اردبيل را خواستار شده و ١٣٩٨لي و بهاي خدمات سال عوارض مح

  :در جهت تبيين خواسته به طور خالصه اعالم کرده است که
 از عرصه و اعيان خارج از طرح مصوب وجاهت قانوني برداري وضع و وصول عوارض بهره" 

 قانون ١٠٠استناد به ماده باشد و با  نداشته و خارج از حدود اختيارات شوراي اسالمي شهر مي
 و همچنين رأي ١٣٨١سال  قانون موسوم به تجميع عوارض ٥شهرداري و تبصره ماده 

 هيأت عمومي و فتواي مقام معظم رهبري که ١٤/١٠/١٣٨٠ـ  ٣٥٨رويه شماره  وحدت
اگر به حساب جريمه تخلف بخواهند چيزي از متخلف دريافت دارند ميزان مقررات  « اند فرموده
 ١٣٩٨ تعرفه عوارض سال ١٧لذا تقاضاي ابطال ماده » ني زمان وقوع تخلف خواهد بودقانو

  :متن مقرره مورد شکايت به شرح زير است. "  شوراي اسالمي شهر اردبيل مورد تقاضاست
  از عرصه و اعياني خارج از طرح مصوببرداري  عوارض بهره١٧ماده " 

ب باتوجه به اينکه رأي کميسيون مصوغيردرخصوص اخذ عوارض استفاده از کاربري 
ماده صد براساس قلع تمام يا قسمتي از بنا يا تعطيلي محل باشد از آنجايي که گاهي استفاده 

باشد و اين موضوع باعث شده و يا خواهد شد تا قلع و يا  خالف کاربري بصورت موقتي مي
رداري عوارض در بنابراين جهت تأمين منافع و حق و حقوق شه. تعطيلي بنا عملي نباشد

کاربري مجاز بابت استفاده موقت از اينگونه امالک بر مبناي رابطه و فرمول و همچنين غير
  .ها در ادامه خواهد آمد محاسبه و اخذ گردد توضيحات و شرايطي که طي تبصره

  عوارض ساالنه استفاده از اعياني خارج از طرح تصويب= ٥ 
  ساالنه استفاده از اعياني خارج از طرح تصويبعوارض = ٥ 

S = مترمربعمساحت هر واحد به  
در ساختمانهاي چند طبقه مساحت کل طبقات يک واحد در رابطه فوق به صورت (

  .همکف منظور و سپس ضريب طبقات براي محاسبه مبلغ نهايي اعمال خواهد شد
C =ضريب مربوط به نوع استفاده است.  
  

  ریبض  C  نوع استفاده
  ٣  خانه ـ سنگ فروشي تجاري ـ نمايشگاه ـ سفره

  ٥/١  مطب پزشکان

  ١  اداري ـ دفتري ـ آموزشي

  ١  ـ مسکوني ـ ساير نعتي ـ انبار ـ کارگاه ـ خوابگاهص

  ٥/٠  مهمانسرا ـ هتل ـ آرايشگاه زنانه ـ خياطي زنانه

  ٢٥/٠  روزنامه و مجالت

  K=  ضريب طبقات به شرح ذيل:  
  

  بالکن  دوم و باالتر  اول  رزمینزی  همکف  طبقه
K  ٢/٠  ١  ١  ٥/٠  ٥٠/١  ضريب  

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


 22470شماره                        WWW.DASTOUR.IR                       22/2/1401روزنامه رسمی                         WWW.RRK.IR                         16صفحه 

  .از عوارض اين بند کسر خواهد شد% ٦٠تا % ٢به ازاي هر سال : تبصره
ه کارشناس رسمي دادگستري نسبت مسکوني که برابر نظريغيرهاي  براي احداثي

 به شرح ٩٨ موقت از سال تخلف تا سال برداري ، عوارض بهرهاند سال تخلف جريمه شده به
  .ذيل اخذ خواهد شد

 سرقفلي سال جاري با سال احداث براي گذاري از ما به التفاوت قيمت% ٤
  ٧٢هاي تا سال  احداثي
 سرقفلي سال جاري با سال احداث براي گذاري از مابه التفاوت قيمت% ٧
  ٨٤ الي ٧٣هاي از سال  احداثي

ال احداث براي  سرقفلي سال جاري با سگذاري از مابه التفاوت قيمت% ١٠
   به بعد٨٥هاي از سال  احداثي

شود که داراي رأي کميسيون ماده صد بوده  اين مصوبه مشمول امالکي مي: ١تبصره
  .و يا وفق مقررات قابل طرح و ارائه به کميسيون ماده صد قانون شهرداري است

پرداخت عوارض موضوع اين مصوبه موجب ايجاد هيچ گونه حق و حقوقي : ٢تبصره
شود بلکه صرفاً بابت  هاي توسعه شهري نمي ي مالک جهت تغيير کاربري ملک در طرحبرا

  . موقت استبرداري بهره
چنانچه در آينده به هر دليل با وضع هر مقرراتي، امکان تغيير کاربري : ٣تبصره

فراهم شود اعم از اينکه انجام اين امر مستلزم پرداخت وجهي باشد يا خير هيچگونه 
  .عوارض موضوع اين مصوبه که بيش از آن پرداخت شده نخواهد داشتارتباطي با 
قابل غيرهاي اساسي و  امالک و مستحدثاتي که ايجاد مشکالت و مزاحمت: ٤تبصره

  .شوند و اعمال تبصره يک ماده صد ضروري است تحميل دارند مشمول اين مصوبه نمي
 طبق ٩١ و ٩٠لهاي هاي تاريخي درخصوص همين ماده براي سا براي بافت: ٥تبصره

 طبق جدول ٩٨ تا ٩٢پذيره براي هر سال و براي سالهاي % ٧ها يعني  ضوابط تعرفه همان سال
  .اخذ خواهد شد)  موقتبرداري بهره(مصوب غيرذيل به عنوان عوارض استفاده از کاربري 

  
  )مترمربع(مساحت مغازه   )براي هر سال (91 و 90سال   )سال براي هر (98 تا 92سال 

  ٢٥ الي ١  پذيره% ٧   ريال٠٠٠/٥٠٠/٢

  ٥٠ الي ٢٦  پذيره% ٧   ريال٠٠٠/٢٥٠/٣

   و به باال٥١  پذيره% ٧   ريال٠٠٠/٨٠٠/٣

  
ها،  در صورت استفاده از فضاهاي باز و فاقد احداثي ماشين شويي: ٦تبصره

به عنوان عوارض   ١٠psبه صورت تجاري، و اراضي معادل .... نمايشگاههاي خودرو و 
  .مرتبط محاسبه و اخذ خواهد شدغير در کاربري ريبردا بهره

برابر قانون طرح تفصيلي استفاده موقت از امالک مسکوني به عنوان مهدکودک، : ٧تبصره
  .مراکز آموزشي و فرهنگي به ماده صد ارجاع نشده و عوارض اين ماده نيز اخذ نخواهد شد

باشد و صرفاً در   نميـ پرداخت عوارض اين ماده دليل بر تغيير کاربري عرصه آن٣
   " . وصول شده استبرداري قالب عوارض بهره

  در پاسخ به شکايت مذکور، رئيس شوراي اسالمي شهر اردبيل به موجب اليحه 
  : توضيح داده است که١٥/٥/١٣٩٩ـ ٤٠٥٢٣شماره 

ها   مالي شهردارينامه آيين ٢٩ ماده ٢ و ١با عنايت به اينکه مطابق بندهاي   " 
ها بوده و مطالبه و وصول آنها مرتبط با وقوع يا  ض از منابع درآمد شهرداريوصول عوار

باشد که از جمله مباني قانوني  عدم وقوع تخلفي در ساختمان موضوع عوارض مربوطه نمي
 قانون تشکيالت شوراهاي اسالمي کشور مصوب ٣٥ ماده ١توان به بند  اين مصوبات مي

 قانون تشکيالت، وظايف و انتخابات شوراهاي ٧٧ و ماده ٧١ ماده ١٦، بند ١/٩/١٣٦١
اما بحث جريمه وفق . باشد  مي١/٣/١٣٧٥اسالمي کشور و انتخاب شهرداران مصوب 

ها با ضمانت اجراي قانوني وقوع تخلفات   قانون شهرداري١٠٠ ماده ٥ الي ٢هاي  تبصره
ده و بر اساس هاي ياد ش ساختماني است که در چارچوب حداقل و حداکثر مقرر در تبصره

شود که از جمله  معيارهاي مقرر در آنها توسط کميسيوني به نام ماده صد اعمال مي
 شده در مصوبات شورا جهت اجرا بيني پيشتفاوتهاي ديگر جرايم ساختماني و عوارض 

توان به دوگانگي مراجع تعيين عوارض وجريمه همچنين عدم  توسط شهرداري، مي
اشاره نمود که ) وضع عوارض و تعيين جريمه(اشي از آن وحدت مراجع حل اختالفات، ن

بنابراين بر خالف . مقررات موجود دليل بر وجود تفاوت ماهوي ميان عوارض و جريمه است
تصور شاکي که مبناي طرح شکايت هر دو موضوع اخذ عوارض و بحث جريمه بوده، اخذ 

  . ملک نخواهد بودجريمه موجب انتفاي ايشان از پرداخت نکردن عوارض مربوط به

 قانون ماليات بر ارزش افزوده، ٥٠با امعان نظر در قوانين متعدد از جمله ماده 
 شده و آراء وحدت رويه متعدد نيز تصويب عوارض توسط بيني پيشتصويب عوارض 

شوراي اسالمي شهر در مواردي که در قانون تصريح نشده، مجاز دانسته و برابر رأي هيأت 
 گواهي اين ٢٩/٩/١٣٩٥ـ ٢١٢سازي و اسناد به شماره دادنامه تخصصي عمران، شهر

با مداقه در اين مسأله که عليرغم استفاده مالک از مزاياي ملک خالف در . مسأله است
بهترين محل شهر و به صورت تجاري، حال اعتراض به عوارض اعالم شده به رغم اعالم 

به باطل و قاعده ممنوعيت دارا بطالن آن به شرح بند يک اليحه مصداق بارز اکل مال 
شدن و استفاده ناعادالنه و ناروا بوده چنانچه با طرح ادعاي تاريخ وقوع تخلف به سال 

 و عدم رويت مدارک آن برابر مصوبه شوراي اسالمي شهر از بابت عوارض کسري ١٣٦٦
 قانون ٥٠ ماده ١، تبصره ٧٧ قانون شوراها و ماده ٧١ ماده ١٦پارکينگ که به استناد بند 

 قانون برنامه پنجساله پنجم و به استناد دستورالعمل ١٧٤ماليات بر ارزش افزوده و ماده 
 وزارت کشور صورت گرفته، شوراي اسالمي شهرها ٢/٧/١٣٧١ـ ٢٣٣١٨/٣/٣٤شماره 

و تعديل، بندي  عوارض فوق را بررسي و با توجه به مناطق و تعداد کسري پارکينگ دسته
باشد که هنگام رسيدگي   ضوابط طرح تفصيلي و اصول شهرسازي ميکه اين امر با رعايت

هاي ماده صد قانون شهرداريها در صورت رعايت  به تخلفات ساختماني در کميسيون
 ماده ٥ضوابط شهري و تصميم اعضا به ايفاء موارد تخلف ساختماني به استناد تبصره 

ي ساختمان رسيدگي و اعمال  با ضريب حداقل يک و حداکثر دو برابر ارزش معامالت١٠٠
در پاسخ به ادعاي خالف شرع بودن مقرره مورد شکايت، قائم مقام دبير . " گردد نظر مي

  : اعالم کرده است که٢٩/٨/١٤٠٠ـ ٢٨٤٠٠/١٠٢شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 
 در خصوص ١٣٩٨ مصوبه شوراي اسالمي شهر اردبيل در سال ١٧موضوع ماده " 

 ١٩/٨/١٤٠٠ از عرصه و اعياني خارج از طرح مصوبات در جلسه مورخ اريبرد عوارض بهره
فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت که به شرح ذيل اعالم نظر 

در صورتي که مرجع وضع مصوبه، از لحاظ قانوني صالحيت وضع مصوبه را : گردد مي
تشخيص اين امور .  شرع نيستداشته باشد و اين مصوبات موجب اجحاف نگردد، خالف

  . " در صالحيت ديوان عدالت اداري است
 با حضور رئيس و معاونين ١٦/١/١٤٠١هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 

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

  
   هیأت عمومیرأي

ـ ٢٨٤٠٠/١٠٢ قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره :اوالً
در صورتي «:  و در رابطه با جنبه شرعي مقرره مورد شکايت اعالم کرده است٢٩/٨/١٤٠٠

که مرجع وضع مصوبه از لحاظ قانوني صالحيت وضع مصوبه را داشته باشد و اين مصوبات 
تشخيص اين امر در صالحيت ديوان عدالت .  اجحاف نگردد، خالف شرع نيستموجب

 قانون ٨٧ و ماده ٨٤ ماده ٢و بنابراين در اجراي احکام مقرر در تبصره » اداري است
 مبني بر لزوم تبعيت ١٣٩٢تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 

وراي نگهبان درخصوص جنبه شرعي ـي شدالت اداري از نظر فقهاـهيأت عمومي ديوان ع
 و از اين حيث ابطال ورد اعتراض خالف شرع شناخته نشدـمقررات اجرايي، مقرره م

شهرداري در شهرهايي که «:  قانون شهرداري٥٥ ماده ٢٤ براساس بند :ثانياً. شود نمي
ي هاي ساختمان مکلّف است طبق ضوابـط مـذکور در پروانـه  نقشه جامع شهر تهيه شده

مندرجات پروانه   برخالف  نـوع استفاده از ساختمان را قيد کند و در صورتـي که
ساختماني در منطقه غيرتجاري، محل کسب يا پيشه يا تجارت داير شود، شهرداري مورد 

با توجه به اينکه سازوکار قانوني » ...نمايد  مطرح مي١٠٠ ماده ١را در کميسيون مقرر در تبصره 
دن کسب يا پيشه يا تجارتي که برخالف مندرجات پروانه ساختماني در برخورد با داير کر

منطقه غيرتجاري باشد، در بند قانوني مذکور بيان شده و اعطاء مجوز برخالف کاربري و اخذ 
 قانون شهرداري است و ١٠٠ و ماده ٥٥ ماده ٢٤وجه در قبال آن مغايـر با حکم مقرر در بند 

 ٢٤/٥/١٣٩٦ ـ ٤٨٩ شماره ان عـدالت اداري از جمله آرايدر آراي متعدد هيأت عمومي ديو
برداري موقت از ساختمانها مغاير   اين هيأت نيز اخذ عوارض ساليانه بهره١٢/٢/١٣٩٦ ـ ٨٥و

 تعرفه عوارض ١٧با قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص و ابطال شده است، بنابراين ماده 
برداري از عرصه و   تحت عنوان عوارض بهره شهرداري اردبيل که١٣٩٨و بهاي خدمات سال 

اعياني خارج از طرح مصوب به تصويب شوراي اسالمي شهر اردبيل رسيده، خالف قانون و 
 قانون تشکيالت و آيين ٨٨ و ماده ١٢ ماده ١خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 

  .شود  ابطال مي١٣٩٢دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 
 حكمتعلي مظفري ديوان عدالت اداري ـ رئيس هيأت عمومي                                   
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