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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 2423 :ماره دادنامهش

 21/8/1398 :دادنامه ختاري

 97/1894: روندهپ شماره

 : هیأت عمومی دیوان عدالت اداریمرجع رسیدگی

 خانم فریده جلیلی: یشاك

هفدهمین جلسه شورای اسالمی شهر همدان موضوع صورتجلسه فراز آخر از ابطال : موضوع شکايت و خواسته

 شورای اسالمی شهر همدان 13/3/1397-16شماره 

ستی  :كار گردش      هفدهمین جلسه شورای اسالمی شهر  فراز آخر از ابطالخانم فریده جلیلی به موجب دادخوا

شماره  سه  صورتجل ضوع  سالمی  13/3/1397-16همدان مو شده و در جهت  شهر همدانشورای ا ستار  را خوا

 تبیین خواسته اعالم کرده است که:

ستناد به بند  13/3/1397-16جلسه شماره  احتراماً به استحضار می رساند شورای اسالمی شهر همدان در "   با ا

شهرداری و قانون شهرداريها موافقت نموده كه عوارض نوسازی و بهای خدمات كلیه كاركنان شاغل در  55ماده  10

شهرداری در صورتی كه جهت پرداخت عوارض و بهای خدمات واحد مسکونی خود در  ماهه اول  6نیز بازنشستگان 

سقف  1397سال  سقف  000/500/1اقدام نمايند تا  سال جاری اقدام نمايند تا  شش ماهه دوم  ريال و چنانچه در 

شم سازی و بهای خدمات نــــمبلغ يک میلیون ريال م ست كه بند ول عوارض نو  55ماده  10گردند. اين در حالی ا

المی شهر همدان ستخفیف در پرداخت عوارض به شورای ا شهرداريها متضمن اعطای اختیار تصويب معافیت يا قانون

 قانون اساسی دولت مـوظف است برای نیل بـه اهداف مـذكور در اصل 3اصـل  9نمی باشد، از طـرفی به موجب بند 
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دوم همه امکانات خود را برای رفع تبعیضـــات ناروا و ايجاد امکانات عاد نه برای همه در تمام زمینه های مادی و 

منوط به  معنوی به كاربرد و اعطای هرگونه امتیاز به اشخاص بدون وجود علل و اسباب موجهه و وجوه تمايز مطلوب

ست و در ماده  صريح قانونگذار ا شور و انتخاب  71حکم  سالمی ك شوراهای ا شکیالت، وظايف و انتخابات  قانون ت

سال  ست.  1375شهرداران مصوب  شده ا ضع مقررات تبعیض آمیز پیش بینی ن صالحات بعدی اختیاری برای و با ا

شماره  شیراز  15/1/1396-25هیأت عمومی ديوان عدالت اداری نیز به موجب رأی  شهر  سالمی  شورای ا مصوبه 

ــهرداری را ــتابطال  مبنی بر اعطاء معافیت از پرداخت عوارض به كاركنان ش ــماره  كرده اس -918و طبق رأی ش

ای از گورســتان به كاركنان شــهرداری و شــوراهای اســالمی و  ههمان شــورا كه در آن قطع مصــوبه 29/3/1397

ــای درجه يک خانواده آنان  ــده و از پرداخت كلیه هزينه های كفن، دفن و قبر نیز همچنین اعض ــاص داده ش اختص

معاف شده اند را ابطال كرده است. با توجه به مراتب به لحاظ مغايرت مصوبه شورای اسالمی شهر همدان با قانون 

ان عدالت قانون تشــکیالت و آيین دادرســی ديو 88و ماده  12ماده  1و خروج از حدود اختیارات با اســتناد به بند 

تقاضای ابطال آن را دارم. در ضمن چون مصوبه مذكور مغاير آراء ياد شده می باشد به  1392اداری مصوب سال 

 " قانون اخیرالذكر تقاضای رسیدگی خارج از نوبت در هیأت عمومی را دارم. 92استناد ماده 

 متن صورتجلسه مورد اعتراض به قرار زیر است:  

( مطرح و با استناد به بند 7/3/1397-ش/361679شهرداری ) 10/3/1397-10/11/3669نامه شماره   "  

قانون شهرداريها موافقت شد عوارض نوسازی و بهای خدمات كلیه كاركنان شاغل در شهرداری )رسمی،  55ماده  10

كه جهت پرداخت عوارض و بهای خدمات واحد  قراردادی و شركتی ( و نیز بازنشستگان شهرداری در صورتی

ريال و چنانچه در شش ماهه دوم سال  000/500/1اقدام نمايند تا سقف  1397ماهه اول سال  6مسکونی خود در 

  " .جاری اقدام نمايند تا سقف مبلغ يک میلیون ريال مشمول عوارض نوسازی و بهای خدمات نگردند
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-361000/1/70همدان به موجب الیحه شماره در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسالمی شهر   

 توضیح داده است که: 11/3/1398

 ریاست محترم دیوان عدالت اداری "  

 سالم علیکم   

ارســالی از ســوی مدير دفتر هیأت عمومی ديوان عدالت اداری در  27/1/1398احتراماً در رابطه با ابالغیه مورخ   

ــماره  ــه پرونده ش ــماره پرونده  9701894كالس ــوع  9709980905801267هیأت عمومی مطروحه به ش موض

شهر همدان شماره در خصوص تقاضای  شکايت خانم فريده جلیلی به طرفیت شورای اسالمی  ابطال مصوبه جلسه 

است، بدين  شدهورا ابالغ ــــه اين شــــب 16/2/1398كه در تاريخ  دانشورای اسالمی شهر هم 1397سال  16

ه به شرح موارد ذيل به استحضار ـه قانونی، دفاعیـديع و در فرجـوان را تصـاطر رياست و قضات آن ديـوسیله خ

 می رسد:

ادعای اعتراض به صورتجلسه شماره  ،موضوع شکايت خود در دادخواست تقديمیشاكی در قسمت  -1 :ایراد شکلی   

 شهرداری راشورای اسالمی شهر همدان در خصوص عوارض نوسازی و بهای خدمات كاركنان  16-13/3/1397

مربوط به  16مالحظه می شود كه صورتجلسه شماره  16داشته است، در حالی كه با مداقه در صورتجلسه شماره 

 دماتـوارض نوسازی و بهای خـاره ای به عـورای اسالمی شهر همدان بوده و در آن هیچ اشـش 8/3/1397 جلسه

 كاركنان شهرداری نشده، لذا شکايت شاكی از اين جهت دارای ايراد قانونی و محکوم به رد است.

ضیه   سالمی مطابق ماده  -2: در ماهیت ق صول عوارض 1شورای ا سالمی  آيین نامه اجرايی نحوه و شوراهای ا سط  تو

صوب  شهرک م شور و  7/7/1378شهر، بخش و  سالمی ك شوراهای ا شکیالت، وظايف و انتخابات  ضوع قانون ت مو

، می توانند برای تامین بخشی از هزينه های شهر، بخش و يا شهرک مربوط اعم از 1375انتخاب شهرداران مصوب 

 ابط، ترتیبات و سیاستهای موضوع اين آيین نامه عـوارض وضعهزينه هـای خـدماتی، اداری و عمرانی با رعايت ضـو
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ان مقتضی می توانند در هنگام وضع عوارض جديد يا در زمشوراها آيین نامه مذكور،  9نمايند. همچنین مطابق ماده 

سبت به موارد معافیت، كاه صويب ن ضی كه ت ستهای مقرر در  كردهش، تخفیف و لغو عوار سیا ين ااند، با توجه به 

 آيین نامه اتخاذ تصمیم نمايند.

است در صورتی كه اين اصل در مقام بیان  كردهقانون اساسی استناد  3شاكی در دادخواست تقديمی به اصل  -3  

صل  ضات ناروا را رفع و  بوده و در آن 2وظايف دولت در نیل به اهداف مندرج در ا ست تبعی شده ا دولت موظف 

شود كه اطالق عبارت  در « دولت»امکانات عاد نه را برای همه در كشور گسترش دهد، به اين ترتیب مالحظه می 

رداری به عنوان يک نهاد عمومی غیر دولتی ـرای شهـه ای بـود چنین وظیفـوان ناظر بر وجـه هیچ عنـاصل مذكور ب

 نمی باشد.

مســاعدتهای در نظر گرفته شــده توســط دســتگاه های اجرايی به كاركنان خود را نمی توان مصــداق تبعیض  -4  

دانسته و تسهیالتی را كه شورای اسالمی شهر در خصوص كاركنان شهرداری در نظر می گیرد مطابق مقررات و در 

 جهت ايجاد انگیزه در ارائه خدمت بهتر می باشد.

نطوق مصرحه  يحه دفاعیه و فقدان دلیل بر صحت ادعای شاكی، صدور حکم شايسته به مجه النهايه عطف تو -5  

  "دائر بر رد درخواست مطروحه از محضر رياست آن ديوان مورد استدعاست.

 قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری 92اده ـمحکم رسیدگی به موضوع از جمله مصادیق   

 تشخیص نشد. 1392مصوب سال 

رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری با حضور  21/8/1398هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ     

پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح و  مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و رؤساو 

 .زیر به صدور رأی مبادرت کرده است
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 هیأت عمومی رأی

قوانین و مقررات مربوط به  ،1387مصوب سال  قانون مالیات بر ارزش افزوده 50ماده  3به موجب تبصره 

اعطاء تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداریها و دهیاریها ملغی شده است. همچنین در 

 15/1/1396-26و  4/7/1397-627آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرء شماره 

از این قبیل را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات دی راعطاء تخفیف و یا معافیت از پرداخت عوارض یا موا

جمهوری اسالمی ایران مقرر  قانون اساسی 3اصل  9شورای اسالمی شهرها اعالم شده است و همچنین در بند 

شده رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادالنه برای همه، در تمام زمینه های مادی و معنوی تکلیف شده 

مصوب شورای اسالمی شهر همدان در  13/3/1397-16آن قسمت از صورتجلسه شماره است، بنابراین 

دود اختیارات شورای اسالمی شهر است و مستند ـارج از حـانون و خـه کارکنان مغایر قـوص تخفیف بـخص

ال ابط 1392مصوب سال  قانون تشکیالت و آيین دادرسی ديوان عدالت اداری 88و مـاده  12مـاده  1بـه بنـد 

 ./ می شود

 
 محمدكاظم بهرامی                                                            

 رئیس هیأت عمومی ديوان عدالت اداری                                                       
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