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  يوان عدالت ادارياست محترم دير"
  م احتراماتيبا سالم و تقد

 ياسالم يف و انتخابات شوراهايالت، وظايقانون تشک ٨٠ده ما ١٦هرچند در بند 
ارات يزان عـوارض از اختين نوع و ميي، تع١٣٧٥کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 

قانون برنامه پنجساله  ١٧٤ذکر شده است، لکن طـبق بند (الف)  ماده  ياسالم يشوراهـا
، ياست کليک سيعنوان ، به ١٣٨٩ران مصوب سال يا ياسالم يپنجم توسعه جمهور

قرار داده  تأکيد مختلف موردهاي  يرا در کاربر يکاهش نرخ عوارض صدور پروانه ساختمان
سبز  ياز جمله قانون گسترش فضا سبز يمرتبط با فضان يگـر در قوانيد يو از سو
نشده است و وضع  بيني پيش يسبز شهر يآن، عوارض فضا يبعدهاي  هيو اصالح شهرها

ش عوارض صدور پروانه خواهد شد. يسبز در هنگام صدور پروانه موجب افزا يعوارض فضا
 ٥١با اصول  عنه معترضرت آشکار مصوبه يحات مذکور و با وجود مغايلذا با توجه به توض

 ٦٢ماده  ٣دولت و تبصره  ياز مقررات مال يم بخشيقانون تنظ ٤و ماده  يقانون اساس
قانون  ١٧٤ران و بند (الف) ماده يا ياسالم يرقانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهو

و با توجه به  ١٣٨٩ران مصوب سال يا ياسالم يبرنامه پنجساله پنجم توسعه جمهور
ـ  ٧٤٦شماره  ياز جمله رأ يوان عدالت اداريد يأت عمومينکه در آراء متعدد هيا

 يسبز در مصوبات شوراها يب عوارض فضاي، تصو١٤/٨/١٣٩٨ـ  ٢٤٠٥و  ٩/٨/١٣٩٦
ص و ابطال شده ي، تشخيارات قانونير قانون و خارج از حدود اختيشهرها، مغا ياسالم

توسط  يوان عدالت اداريد يأت عموميه يت مفاد آرايل عدم رعاين به دلياست و همچن
 يوان عدالت اداريقانون د ٩٢، طبق ماده يشهر اصفهان در مصوبات بعد ياسالم يشورا

ع حقوق اشخاص بر اساس يياز تض يريمنظور جلوگ خارج از نوبت و به يدگيجهت رس
 يمصوبه شورا ٢٧و  ٢٢، ابطال بند يوان عدالت اداريقانون د ١٣و ماده  ١٢ماده  ١بند 

تحت  ٢٢که بند  ٢٩/١٠/١٣٩٨مورخ  ٣٩٨٠/٩٨/٢٨شهر اصفهان به شماره  ياسالم
 نهيرض هزتحت عنوان عوا ٢٧سبز ناژوان و بند  يو توسعه فضا يعنوان عوارض نگهدار

 يارات قانونيرت با قانون و خروج از حدود اختيبه لحاظ مغا يسبز عموم يفضا تأمين
  م."يينما مي ب درخواستيخ تصويب شده است را از تاريتصو

  ر است:يت به قرار زيمتن مقرره مورد شکا
  :٢٢"بند 

شنهاد شده جهت اجرا از يدر خصوص عوارضات پ ٢٩/١٠/١٣٩٨مصوبه جلسه مورخ 
  :١٣٩٩سال  يابتدا

د يمصوب گرد» سبز ناژوان يو توسعه فضا يعوارض نگهدار«اخذ عوارض با عنوان 
% از کل عوارضات ٢٠و  يو تراکم مسکون ي% ارزش افزوده تجار٣و مقرر شد معادل 

 يافت و به حساب ناژوان، جهت نگهداريدر يتخلف ساختمان يداراهاي  پرونده يساختمان
  د.ز شويسبز وار يو توسعه فضا

  :٢٧بند 
شنهاد شده جهت اجرا از يدر خصوص عوارضات پ ٢٩/١٠/١٣٩٨مصوبه جلسه مورخ 

  :١٣٩٩سال  يابتدا
ماده صد که منجر هاي  در مورد پرونده يسبز عموم يفضا تأمين نهياخذ عوارض هز
برابر ارزش  ٥شوند، معادل  مي شه دار نسبت به پروانهيسبز ر يبه کاهش سرانه فضا

  د.يمصوب گردافزوده تراکم، 
قانون  ٩٢رئيس ديوان عدالت اداري موضوع شکايت و خواسته را در اجراي ماده 

  تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري به هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ارجاع کرد.
ن يس و معاونيبا حضور رئ ٤/٣/١٤٠٠خ يدر تار يـوان عدالت اداريد يأت عموميه   

نده يوان عدالت و با حضور نمايو رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب د يوان عدالت اداريد
ر به صـدور يت آراء به شرح زيبا اکثـر يل شد و پس از بحث و بررسيت تشکيطرف شکا

  مبادرت کرده است. يرأ
  

  هيأت عمومي رأي
مصوب سال  يوان عدالت اداريد ين دادرسييالت و آيقانون تشک ٩٢براساس ماده 

ت مفاد رأي هيأت عمومي يابطال شود، رعا يأت عموميدر ه يا چه مصوبهچنان: «١٣٩٢
أت يه ير رأيمغا يدياست. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جد يالزام يدر مصوبات بعد

 ٨٣ت مفاد ماده يوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعايس ديب کنند، رئيتصو يعموم
مطرح  يأت عمومينده، در هکن بينده مرجع تصوين قانون و فقط با دعوت نمايا
 يهـا به موجب دادنامه يوان عـدالت اداريد يأت عمومينکه هيبا توجه به ا.» دينما يم

مصوبات ناظر بر وضع عوارض  ١٤/٨/١٣٩٨ـ  ٢٤٠٥و شماره  ٩/٨/١٣٩٦ـ  ٧٤٦شماره 

 يشهر اصفهان به موجب بندها ياسالم يسبز را ابطال کرده و شورا يدرخصوص فضا
اقدام به وضع عوارض درخصوص  ٢٩/١٠/١٣٩٨ـ  ٣٩٨٠/٩٨/٢٨به شماره مصو ٢٧و  ٢٢
 و التيتشک قانون ٩٢و  ۸۸ ،١٣مواد  و ۱۲ ماده ۱ بند به سبز نموده، لذا مستند يفضا

ب يخ تصويمذکور از تار يبندها ۱۳۹۲ سال مصوب يادار عدالت وانيد يدادرس نييآ
                                        شوند. يم ابطال

  محمد مصدقرئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ 
  

  ٢٢/٤/١٤٠٠                                                                          ٩٩٠٠٠٠٦شماره
  بسمه تعالي

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

رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه يك نسخه از 
با  ٨/٣/١٤٠٠مورخ  ١٤٠٠٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٠٤٧٥الي  ١٤٠٠٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٠٤٧٣

از تعرفه عوارض محلي  ١/٢٧و  ١/٢٥، ١٢، ١٠، ٨، ٦هاي شماره  ابطال تعرفه«موضوع: 
سمي جهت درج در روزنامه ر» آباد از تاريخ تصويب شوراي اسالمي شهر نجف ١٣٩٤سال 

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

  
  ٤٧٣ـ ٤٧٤ـ  ٤٧٥ ماره دادنامه:ش       ۴/۳/۱۴۰۰ خ دادنامه:تاري

  ٩٩٠٠٠٠٦، ٩٩٠١٢٧١، ٩٩٠١٧٢٧رونده: پ شماره
  يوان عدالت اداريد يأت عموميه مرجع رسيدگي:

  انيخانم شکوفه سادات نورـ ٢کل کشور  يسازمان بازرسـ ١ يان:شاك
 ١/٢٧و  ١/٢٥، ١٢، ١٠، ٨، ٦شماره هاي  ابطال تعرفه موضوع شکايت و خواسته:

  شهر نجف آباد ياسالم يشورا ١٣٩٤سال  ياز تعرفه عوارض محل
موجب  الف ـ معاون حقوقي و نظارت همگاني سازمان بازرسي کل کشور به گردش کار:

  اعالم کرده است که: ٢٩/٤/١٣٩٩ـ  ١٠٦٣٤٦/٣٠٠ه شماره ت ناميشکا
، ١٠، تعرفه شماره ٨، اصالح تعرفه شماره ٦، اصالح تعرفه شماره ٥" تعرفه شماره   

از دفترچه عوارض سال  ١/٢٧، تعرفه شماره ١/٢٥، تعرفه شماره ١٢اصالح تعرفه شماره 
 يارات شوراياز حدود اخت ر با قانون و خارجيشهر نجف آباد مغا ياسالم يشورا ١٣٩٤
  باشد. چرا که: مي اد شدهيشهر  ياسالم

قانون اصالح موادي از قانون  ٨٠اوالً: تصويب اخذ عوارض با عناوين مذکور مطابق ماده   
 ١/٣/١٣٧٥تشکيالت، وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي کشور و انتخاب شهرداران (مصوب 

ارج از حدود اختيارات و وظايف آن شورا بوده و با اعمال آخرين تغييرات و اصالحات) خ
هاي صادره هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مندرج در جدول فوق مبني بر ابطال  دادنامه

  مصوبات شوراي اسالمي شهرهاي مختلف در موارد مشابه مويد اين امر است.
د ينبا مات شوراهايران تصميا ياسالم يجمهور يقانون اساس ١٠٥اً: وفق اصل يثان 

  ن کشور باشد.يمخالف قوان
ر با يشهر نجف آباد به شرح جدول فوق مغا ياسالم يبنا به مراتب مصوبات شورا 
 ياسالم يف و انتخابات شـوراهايالت، وظاياز قـانون تشک يقانون اصالح مواد ٨٠ماده 

موصوف  ياسالم يارات شوراهايو خـارج از حـدود اخت يقانون اساس ١٠٥کشور و اصل 
وخارج از نوبت) با  العاده فوقبه صورت (وان يد يأت عموميص و ابطال آنها در هيشخت

  " باشد. مي مورد تقاضا يوان عدالت اداريد ين دادرسييالت و آيقانون تشک ١٣لحاظ ماده 
و  ١/٢٥ابطال تعرفه شماره  يان به موجب دادخواستيخانم شکوفه سادات نورـ  ب  

شهر نجف آباد را خواستار شده  ياسالم يشورا ١٣٩٤سال  ياز تعرفه عوارض محل ٥و  ٨
  ن خواسته به طور خالصه اعالم کرده است که:ييو در جهت تب

و  يرمسکونينگ غي، حذف پارکيک عرصه مسکونيتفک(ت ي" عوارض موضوع شکا   
ر قانون قلمداد يمغا يوان عدالت اداريد يأت عموميه يسبز) به استناد آرا يتوسعه فضا

است و مصوبات مربوط به سه عوارض مذکور ابطال شده است. از جمله دادنامه  دهيگرد
، ١٣٩٧در سال  ٢١٥٥، شماره ١٣٩٨در سال  ١٠١، شماره ١٣٩٧در سال  ١٨٤٧شماره 
و به استناد ماده  يقانون اساس ٢٠در خاتمه با توجه به اصل  ١٣٩٦در سال  ٤٤٣شماره 

قانون مزبور،  ١٣و با لحاظ ماده  يدالت اداروان عيد ين دادرسييالت و آيقانون تشک ٩٢
و  يرمسکونينگ غي، حذف پارکيک عرصه مسکونيابطال سه عوارض ذکر شده (تفک

  ب مورد تقاضا است. " يخ تصويسبز) از زمان تار يتوسعه فضا
  ر است:يمتن مقرره مورد اعتراض به شرح ز  
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  )۶اصالح تعرفه شماره (  "  
  يتعرفه عوارض شهردار

  
  توضيحات  مأخذ و نحوه محاسبه عوارض  وارضنوع ع

: چنانچه پالکي قبل از سال ۱تبصره   متر ۵۰۰زير  ۱۰۱عوارض صدور مجوز تفکيک عرصه اراضي غيرمشمول ماده 
در نجف آباد و قبل از الحاق در  ۵۸

نواحي تفکيک شده باشد طبق فرمول 
% محاسبه و ۲۵فوق با اعمال ضريب 

در الذکر  وصول گردد. ضريب فوق
  حداکثر نيز اعمال گردد.

: چنانچه پالکي مسکوني قبل ۲تبصره 
تفکيک شده باشد طبق  ۶۶از سال 

% ۵۰فرمول فوق با اعمال ضريب 
محاسبه و وصول گردد. ضريب 

  الذکر در حداکثر نيز اعمال گردد. فوق
: اشخاصي که از طريق ۳تبصره 
و آگهي ثبتي  ۱۴۸و  ۱۴۷مادتين 

سند بدون مراجعه به شهرداري 
اند مشمول عوارض  رسمي اخذ نموده

  باشند. مي فوق
: چنانچه ملکي هزينه تفکيک ۴تبصره 

آن قبالً پرداخت شده باشد و مجدداً 
تفکيک نمايد هزينه تفکيک بر اساس 
  يک دوم فرمولهاي فوق محاسبه گردد.

: عوارض تفکيک انبار در طبقه ۵تبصره 
  همکف يکدوم تجاري محاسبه شود.

اضي داراي مساحت بيشتر : ار۶تبصره 
متر مربع بر اساس تبصره سه  ۵۰۰از 

  گردد. محاسبه مي ۱۰۱ماده 
تفکيک عرصه: در موقع مراجعه مالک 
جهت صدور تسويه حساب و يا 

هاي مشاعي و يا  محصور شدن زمين
  هرگونه اقدام عمراني دريافت گردد.

قانون  ۷۱ماده  ۱۶بند   منشاء قانوني:
 ۵۰ماده  ۱ره موسوم به شوراها و تبص

  قانون ماليات بر ارزش افزوده

هر   تفکيک
  حداکثر  حداقل  مربعمتر

يک دوم گرانترين   P ۳۵  مسکوني
  بندي منطقه  قيمت

برابر گرانترين قيمت  ۱
  بندي منطقه

برابر گرانترين قيمت  ۹  ريال P ۵/۳۷  ۰۰۰/۱۶۵  تجاري
  بندي منطقه

نترين برابر گرا ۲۵/۶  ريال P ۵/۲۲  ۰۰۰/۱۲۵  خدماتي
  بندي قيمت منطقه

برابر گرانترين  ۲۵/۶  ريال P ۱۹  ۰۰۰/۱۲۵  دفتر کار
  بندي قيمت منطقه

برابر گرانترين  ۵/۲  ريال P ۱۵  ۵۰۰/۶۲  کارگاهي
  بندي منطقهقيمت 

يک دوم گرانترين   ريال P ۵/۱۲  ۰۰۰/۲۰  صنعتي
  بندي منطقهقيمت 

برابر گرانترين  ۲۵/۱  ريال P ۱۱  ۰۰۰/۲۰  اداري
  بندي منطقهت قيم

کشاورزي و 
برابر گرانترين  ۲۵/۱  ريال P ۱۱  ۰۰۰/۱۹  باغات

  بندي منطقهقيمت 
ـ  دامداري 
مرغداري 
  توليد آبزيان

P ۱۰  ۰۰۰/۱۹ برابر گرانترين  ۲۵/۱  ريال
  بندي منطقهقيمت 

برابر گرانترين  ۲۵/۶  ريال P ۲۵  ۰۰۰/۱۲۵  تاالر
  بندي منطقهقيمت 

  
  )۸اصالح تعرفه شماره (
  يتعرفه عوارض شهردار

  
عوارض عدم امکان تأمين پارکينگ   نوع عوارض

  توضيحات  هاي ساختماني هنگام صدور پروانه

  P × 25 × N × 150  ۲و  ۱مسکوني منطقه 
هاي  : ساختمان۱تبصره 

تجاري، مسکوني، اداري 
 ۵۸و... که قبل از سال 

اند و داراي  احداث شده
 کسري پارکينگ

ض باشند مشمول عوار مي
  باشند. فوق نمي

: ساختماني ۲تبصره 
تجاري که قبالً عوارض 
کسر پارکينگ پرداخت 

اند و تقاضاي  نموده
بازسازي دارند. معادل 

تعداد پارکينگ پرداختي، 
عوارض تأمين پارکينگ 

  شود. محاسبه نمي
: چنانچه حسب ۳تبصره 

 ۵مصوبه کميسيون ماده 
پالکي تغيير کاربري شده 

باشد و نوع تجاري 
شخص نشده باشد بر م

محاسبه  ۲اساس ت
  گردد.

ماده  ۱۶بند   منشاء قانوني:
قانون موسوم به  ۷۱

ماده  ۱شوراها و تبصره 
قانون ماليات بر ارزش  ۵۰

  افزوده

  P × 25 × N × 100  ۲و  ۱غير مسکوني منطقه 
  P × 25 × N × 150  ۲مسکوني منطقه 

  P × 25 × N × 200  ۳غير مسکوني منطقه 
  P × 25 × N × 140  ۵و  ۴منطقه  مسکوني

  P × 25 × N × 120  ۵و  ۴غير مسکوني منطقه 
  باشد. ريال مي ۰۰۰/۰۰۰/۳۰۰: حداکثر قيمت يک واحد تأمين پارکينگ تجاري مبلغ ۱تبصره 

  باشد. ريال مي ۰۰۰/۰۰۰/۱۵۰ـ حداکثر قيمت يک واحد تأمين پارکينگ مسکوني مبلغ ۲
  باشد. مي ريال ۰۰۰/۰۰۰/۳۰پارکينگ مسکوني مبلغ  ـ حداقل قيمت يک واحد تأمين۳
  باشد. مي ريال ۰۰۰/۰۰۰/۶۰ـ حداقل قيمت يک واحد تأمين پارکينگ مسکوني مبلغ ۴

  بيني شده در طرح تفصيلي حذف پارکينگ عموماً ممنوع يم باشد مگر در موارد پيش
ر و بيشتر مت ۴۵ـ ساختمان در بر خيابان سريع السير به عرض ۱ـ بند طبق طرح:  ۵

  قرار داشته و دسترسي به محل اتومبيل رو نداشته باشد.
متر و بيشتر واقع  ۲۰ـ ساختمان در فاصله يکصد متري تقاطع خيابانهاي به عرض ۲

  شده و دسترسي به محل اتومبيل رو نداشته باشد.
ـ ساختمان در محلي قرار گرفته باشد که ورود به پارکينگ مستلزم قطع درختهاي ۳

  اشد و شهرداري اجازه قطع آنها را نداده است.کهن ب
ـ ساختمان در بر کوچه هايي قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه، امکان عبور ۴

  اتومبيل نباشد.
ـ در صورتي که وضع و فرم زمين زير ساختمان بصورتي باشد. که از نظر فني نتوان در  ۵

  سطح طبقات احداث پارکينگ نمود.
قانون شهرداري داراي رأي کميسيون  ۱۰۰ماده  ۵کي که بر اساس تبصره : امال۵تبصره 
باشند و اخذ هرگونه وجه  باشند مشمول اين تعرفه نمي مي مبني بر جريمه ۱۰۰ماده 

  ديگر فاقد وجاهت قانوني است.
P بندي منطقه: قيمت                   N فضاي گردش25              : تعداد کسري پارکينگ :  

  ) ۱۰ره (تعرفه شما  
    يتعرفه عوارض شهردار

ماخذ و نحوه   نوع عوارض
  توضيحات      محاسبه عوارض

عوارض زير حد 
نصاب مسکوني، 
  تجاري، باغات و....

  حداکثر  حداقل  نحوه محاسبه
: عوارض فوق مشمول باغات ١تبصره 

تفکيک شده و ساختمانهاي احداث 
در نجف اباد و  ٥٨شده قبل از سال 

 باشد. احي نميقبل از الحاق در نو
: باغاتي که در محدوده شهر از ٢تبصره 

و يا به صورت فيزيکي  ١٤٧طريق ماده 
  باشد. تقسيم گرديد مالک محاسبه مي

قانون  ٧١ماده  ١٦بند   منشاء قانوني:
 ٥٠ماده  ١موسوم به شوراها و تبصره 

  قانون ماليات بر ارزش افزوده

 p×s×10  باغات
گرانترين  ۱۲/۰

قيمت 
  يبند منطقه

گرانترين  ۲۵/۱
قيمت 

  بندي منطقه

  p×s×18  غير باغات
گرانترين  ۴/۰

قيمت 
  بندي منطقه

گرانترين  ۲۵/۱
قيمت 

  بندي منطقه
  

     ) ۱۲اصالح تعرفه شماره (
  يتعرفه عوارض شهردار

  
  توضيحات  مأخذ و نحوه محاسبه عوارض  نوع عوارض
     تمديد پروانه:

منشاء 
 ۱۶بند   قانوني:
قانون  ۷۱ماده 

وسوم به شوراها م
ماده  ۱و تبصره 

قانون ماليات  ۵۰
  بر ارزش افزوده

باشد که در صورت مراجعه در  هاي ساختماني در مرحله اول داراي سه سال اعتبار مي کليه پروانه
مرحله هر مرحله يک سال تمديد  ۲مهلت ذکر شده در پروانه بدون پرداخت عوارض تمديد طي 

از مهلت ذکر شده در پروانه فقط ما به التفاوت عوارض پذيره يا گردد. در صورت مراجعه پس  مي
  گردد. زيربنا وصول و پروانه تمديد مي

: چنانچه مالکي پروانه ساختماني اخذ و در مدت پنچ سال عمليات ساختماني آن به پايان ۱بند 
سال صادر  ۳مدت  نرسيده باشد پروانه ابطال و مجدداً ما به التفاوت عوارض اخذ و پروانه جديد براي

  گردد) گردد. (عوارض تفکيک، کاربري، پارکينگ، تراکم ارتفاع مشمول نمي مي
  : به هنگام صدور پايان کار پس از مهلت اعتبار طبق بند يک محاسبه و دريافت گردد.۲بند 
ل : در صورتيکه ساختماني صرفاً نماسازي باقيمانده باشد صرفاً عوارض تأخير در نماسازي معاد۳بند 
  باشد. % عوارض زيربناي مالک عمل شهرداري در زمان مراجعه جهت تمديد پروانه ساختماني مي۱۰

   
                    ) ۲۵تعرفه شماره (

  يتعرفه عوارض شهردار
  
نوع 

  عوارض
مأخذ و نحوه 
  توضيحات  محاسبه عوارض

فضاي 
  سبز

عوارض فضاي سبز 
% عوارض ۵معادل 

زيربنا و پذيره و نيم 
  متعلقه درصد تراکم

اين عوارض هنگام صدور پروانه ساختمان و در بناهايي که بدون اخذ پروانه و يا مازاد بر 
پروانه ساختماني تبديل و يا احداث شده و طبق آراء کميسيونهاي ماده صد حکم ابقاء 

  باشد. گردد براي يک مرتبه براي هر ملک قابل وصول مي آنها صادر مي
قانون ماليات  ۵۰ماده  ۱قانون موسوم به شوراها و تبصره  ۷۱ماده  ۱۶بند   منشاء قانوني:

  بر ارزش افزوده

  ت پرسنل از پرداخت عوارضيدر خصوص معاف ۲۷/۱تعرفه شماره 
  يمهندس منتظر يجناب آقا

  شهردار محترم نجف آباد
نامه تخفيفات پرسنلي  موضوع آيين ۱۶/۱۲/۱۳۹۵ـ  ۸۰۶۶۳/۹۵احتراماً، عطف به نامه شماره 

ـتاد و نهمين  ۱اري و سازمانهاي وابسته، بدين وسيله رونوشت بند شهرد مصـوبه دويست و هش
الم مي   رئيس شوراي اسالمي شهر نجف آباد گردد. جلسه شوراي اسـالمي شهر به شرح زير اـع

  :۱رونوشت بند   
 ۱۶/۱۲/۱۳۹۵ـ  ۴۱۵۸/۹۵شهرداري (به شماره  ۱۶/۱۲/۱۳۹۵ـ۸۰۶۶۳/۹۵نامه شماره 

 ۲۷راي اسالمي شهر) با عنايت به اينکه شهرداري نجف آباد در نظر دارد در اجراي تعرفه دبيرخانه شو
نامه استخدامي کارکنان شهرداريهاي  آيين ۴۴دفترچه عوارض محلي و همچنين در راستاي ماده 

با موضوع ايجاد تسهيالت رفاه براي کارکنان و بازنشستگان نسبت به  ۱۴/۱۲/۱۳۸۱کشور مصوب 
  يالت در قالب اعمال تخفيف بدهي ساختماني، به شرح ذيل اقدام نمايد:ارائه تسه

  آباد: شرايط کلي اعطاي تسهيالت تخفيف به پرسنل شاغل و بازنشسته شهرداري نجف
و  يمانيپ ي،وابسته اعم از رسم يو سازمانها يالف) پرسنل شاغل در شهردار

هاي  يال بابت بدهير ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰سال سابقه کار مستمر مبلغ  ۳با حداقل  يقرارداد
هاي  يال بابت بدهير ۰۰۰/۰۰۰/۵۰ا مبلغ يو  يت سند رسميبا مدرک مالک يساختمان
  )ي(قولنامه ا يت عاديبا مدرک مالک يساختمان

ال ير ۰۰۰/۰۰۰/۶۰وابسته تا سقف  يو سازمانها يب) پرسنل بازنشسته شهردار
ال ير ۰۰۰/۰۰۰/۳۰ا مبلغ يو  يت سند رسميساختمان با مدرک فعالهاي  يبابت بده
  (قولنامه) يت عاديبا مدرک مالک يساختمانهاي  يبابت بده

ال ير ۰۰۰/۰۰۰/۷۰سال سابقه کار مستمر مبلغ  ۲با حداقل  يج) پرسنل شرکت
ال ير ۰۰۰/۰۰۰/۳۵ا مبلغ يو  يت سند رسميبا مدرک مالک يساختمانهاي  يبابت بده
  (قولنامه) يادت عيبا مدرک مالک يساختمانهاي  يبابت بده

  شان باشد.يا همسر ايست صرفاً به نام پرسنل و يبا مي تيد) مدارک مالک
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آنان ثبت  يک از کارکنان و بازنشستگان در پرونده پرسنليبه هر  يف اهدائيهـ) تخف
  ک بار تعلق خواهد گرفت.ي يا دوران بازنشستگيو تنها در طول خدمت و 

از آن مانع استفاده  يحسوب و برخوردارم يالت پرسنليفوق تسه يف اهدائيو) تخف
  گردد. نمي ر شهروندانيبه سا يفات جارين از تخفيمشمول

  باشد. ي ميو ادار يا معاون ماليار شهردار و يفات در اختي) دستور تخفي
  " مطرح که پس از بحث و بررسي مراتب فوق مورد موافقت قرار گرفت و به تصويب رسيد.

حه يشهر نجف آباد به موجب ال ياسالم يس شورايرئ ت مذکور،يدر پاسخ به شکا  
  ح داده است که:يتوض ١٢/٧/١٣٩٩ـ  ١٩٥٨/٩٩شماره 
ـ برخالف اظهارات سازمان بازرسي مصوبات مورد نظر آن سازمان تماماً منطبق با ١"   

قانون و با رعايت حدود اختيارات شوراهاي اسالمي شهر تصويب گرديده و از هر حيث منطبق با 
باشد در اين ارتباط همان گونه که مستحضريد بنا بر تصريح قانونگذار در قوانين متعدد از  ون ميقان

 ١٦قانون ماليات بر ارزش افزوده و بند  ٥٠ماده  ١قانون شهرداريها، تبصره  ٥٥ماده  ٢٦جمله بند 
ي کشور و و تبصره آن از قانون تشکيالت، وظايف و انتخابات شوراهاي اسالم ٨٥و ماده  ٨٠ماده 

انتخاب شهرداران، از جمله وظايف شوراهاي اسالمي شهر تصويب عوارض برقراري يا لغو عوارض 
شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آنهاست، بر اين اساس کوچکترين ترديد و ابهامي در خصوص 
صالحيت شوراهاي اسالمي شهرها در خصوص تصويب مصوبات مربوطه با موضوع وصول عوارض 

باشد مصوبات مورد نظر  ه وجود نداشته و ايرادي از اين جهت به مصوبات مذکور وارد نميمتعلق
هاي صحيح محل  کليه مراحل قانوني خود را منطبق با قانون طي نموده و اکنون به صورت مقرره

باشد و تاکنون نيز مصون از هرگونه ايراد و اشکال باقيمانده که در توضيح  استناد و مورد عمل مي
  رساند: شتر مراتب ذيل را به استحضار ميبي

اصالحي قانون  ١٠١دارد ماده  معروض مي ١٠و  ٦، ٥هاي شماره  ـ در ارتباط با تعرفه٢ 
مترمربع را به آن تصريح  ٥٠٠شهرداريها صرفاً قدرالسهم قانوني مخصوص اراضي بيش از 

عيين تکليف در خصوص هاي قانوني شوراهاي اسالمي شهر عدم ت نموده و با توجه به صالحيت
متر مانع از رسيدگي و اتخاذ تصميم در ارتباط با آنها در شوراهاي اسالمي  ٥٠٠اراضي کمتر از 

اصالحي قانون  ١٠١ماده  ٤باشد که مويد اين موضوع بخش پاياني تبصره  شهرها نمي
انواع  در مواردي که امکان تأمين«باشد که بنا بر تصريح صورت گرفته طي آن  شهرداريها مي

تواند باتصويب  سرانه شوارع و معابر از زمين مورد تفکيک و افراز مسير نباشد، شهرداري مي
عالوه بر آن که توجه » شوراي اسالمي شهر معادل قيمت آن را به نرخ کارشناسي دريافت کند

نمايد که تاريخ تصويب مصوبات شوراي  رياست ديوان عدالت اداري را به اينکه جلب مي
قانون  ١٠١و اصالح ماده  ١٣٩٠شهر نجف آباد در اين خصوص مربوط به قبل از سال  اسالمي

فرماييد تصويب آن به هيچ روي  شهرداريها بوده و بر اين اساس همان گونه که مالحظه مي
دفترچه عوارض محلي با عنوان عوارض  ٨تعارضي با قانون نداشته در خصوص تعرفه شماره 

قانون شهرداريها  ١٠٠ماده  ٥رساند آنچه به موجب تبصره  مي تأمين پارکينگ به استحضار
باشد در صورتي که وضع عوارض  راجع به آن تعيين تکليف گرديده صرفاً مربوط به جريمه مي

مورد اشاره به معني دستور به اخذ مجدد جريمه نبوده و در  واقع وضع جريمه مضاعف تلقين 
هاي ناشي از کسري پارکينگ به شهر و  هزينهگردد بلکه عوارضي است که جهت تأمين  مي

گردد. در  اجتماع و با رعـايت صالحيتهاي شـوراي اسالمي شهر مصوب و اقدام به اخذ آن مي
با موضوع عوارض تمديد پروانه به استحضار  ١٢ادامـه و در خصوص اصالح تعرفه شماره 

ماده  ٢ضوعي با تبصره رساند مصوبه شراي اسالمي شهر در اين خصوص داراي تفاوت مو مي
بيني شده در قانون  قانون نوسازي و عمران شهري داشته مضافاً بر آن که عوارض پيش ٢٩

نيز که ميزان  ٢٩ماده  ٢نوسازي و عمران شهري نوعاً منسوخ شده و بر اين اساس تبصره 
 عوارض را به عوارض قبلي ارجاع داده منسوخ ضمني شده است عالوه بر آن که بديهي است
در صورتي که شهرداري جهت تمديد پروانه اقدامات و خدمات محدودي ارائه دهد از جمله 
بازديد مامورين شهرسازي و بررسي مجدد سوابق و... عوارض مابه ازاء خدمات ارائه شده به آنها 

دارد ذکر  به عنوان عوارض فضاي سبز نيز معروض مي ١/٢٥گردد در خصوص تعرفه  تعلق مي
ون حفظ و گسترش فضاي سبز مانع صالحيتهاي شورا در خصوص وضع عوارض عوارض در قان

هاي شوراهاي اسالمي در خصوص وضع عوارض در قانون  نبوده چنان که مباني و صالحيت
تشکيالت، وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي کشور وانتخاب شهرداران و قانون ماليات بر 

آن که قانون مذکور در باب نحوه مجازات قطع بدون ارزش افزوده و... مشخص گرديد مضافاً بر 
مجوز اشجار و چگونگي صدور پروانه و يا غرس اشجار جايگزين ورود نموده حال آن که مصوبه 
شوراي اسالمي شهر در خصوص وضع عوارض فضاي سبز در بناهايي که بدون اخذ پروانه و يا 

صد رأي به ابقاء بنا صادر گرديده وضع مازاد بر پروانه احداث شده و طبق رأي کميسيون ماده 
بيني و وضع تسهيالتي در خصوص  شده و مغايرتي با قانون مذکور ندارد و اما در ارتباط با پيش
دارد وضع اين  نيز معروض مي ١/٢٧پرسنل شاغل در شهرداري نجف آباد موضوع تعرفه شماره 

مي شهر و مقررات موجود در اين مصوبه نيز با توجه به اختيارات و صالحيتهاي شوراهاي اسال
قانون تشکيالت، وظايف و انتخابات  ٨٠خصوص از جمله به موجب بندهاي مختلف ماده 

شوراهاي اسالمي کشور و انتخابات شهرداران (مبني بر صالحيت شورا در تصويب و نظارت بر 
هرگونه ايراد  هاي اين شورا بوده  و مصون از امور مالي شهرداريها) داخل در وظايف و صالحيت

باشد. عليهذا با توجه به مراتب فوق و رعايت قانون در اتخاذ تصميمات و مصوبات  و خدشه مي
  مورد اشاره استدعاي اتخاذ تصميم شايسته در تأييد و ابرام آنها را دارد."

قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان  ٩٢رسيدگي به موضوع از جمله مصاديق حکم ماده 
قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت  ٨٤تشخيص نشد و در اجراي ماده  عدالت اداري

پرونده به هيأت تخصصي شوراهاي اسالمي ديوان عدالت اداري ارجاع  ١٣٩٢اداري مصوب سال 
عوارض تفکيک  ٢٧/٨/١٣٩٩ـ ١١٤١و  ١١٤٢شودو هيأت مذکور به موجب دادنامه شماره  مي

شوراي اسالمي شهر نجف آباد را قابل ابطال  ١٣٩٤ال س ٥عرصه مسکوني از تعرفه شماره 
تشخيص نداد و رأي به رد شکايت صادر کرد. رأي مذکور به علت عدم اعتراض از سوي رئيس 

  ديوان عدالت اداري و يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قطعيت يافت.
 يعوارض محل از تعرفه ١/٢٧و  ١/٢٥، ١٢، ١٠، ٨، ٦شماره هاي  به تعرفه يدگيرس 
  قرار گرفت. يأت عموميشهر نجف آباد در دستورکار ه ياسالم يشورا ١٣٩٤سال 

ن يس و معاونيبا حضور رئ ٤/٣/١٤٠٠خ يدر تار يوان عدالت اداريد يأت عموميه   
ل شد و پس از يوان تشکيو رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب د يوان عدالت اداريد

  مبادرت کرده است. ير به صدور رأيشرح ز ت آراء بهيبا اکثر يبحث و بررس
  

  هيأت عمومي رأي
از جمله  يوان عدالت اداريد يأت عموميمتعدد ه ينکه در آرايالف. با توجه به ا

ک در تمام اشکال يتفک يأت، وضع عوارض براين هيا ١٣/٤/١٣٩٦ـ  ٣١٥دادنامه شماره 
ص و يتشخ يار قانونيد اختر قانون و خـارج از حـدويشهر مغا ياسالم يآن توسط شوراها

شهر  يشهردار ١٣٩٤سال  از تعرفه عوارض ٦ن تعرفه شماره يشده است، بنابرا  ابطال
 ١٠١مشمول ماده ي غيرک عرصه اراضينجف آباد که با عنوان  عوارض صدور مجوز تفک

ده، خالف قانون و خارج از يشهر نجف آباد رس ياسالم يب شورايمتر به تصو ٥٠٠ر يز
 نييآ و التيتشک قانون ۸۸ و ١٣مواد  و ۱۲ ماده ۱ بند به ر است و مستندايحدود اخت

  شود. يم ب ابطاليخ تصوياز تار ۱۳۹۲ سال مصوب يادار عدالت وانيد يدادرس
 دادنامه جمله از اداري عدالت ديوان عمومي هيأت متعدد آراي در اينکه به توجه با .ب

 توسط تفکيک نصاب حد کسري براي عوارض وضع هيأت، اين ٥/١٠/١٣٩٦ـ  ١٠٠٦ شماره
 و است شده  ابطال و تشخيص اختيار حدود از خارج و قانون با مغاير شهر اسالمي شوراهاي

 اجراي به مکلّف شهرداريها ايران معماري و شهرسازي عالي شورايتأسيس  قانون ٧ ماده مطابق
 هستند، مذکور قانون ٢ ماده مقررات برمبناي ايران معماري و شهرسازي عالي شوراي مصوبات
شهرداري نجف آباد که با عنوان عوارض زير  ١٣٩٤ سال عوارض تعرفه ١٠ شماره تعرفه  بنابراين

حدنصاب مسکوني، تجاري، باغات و غيرباغات به تصويب شوراي اسالمي اين شهر رسيده، خالف 
 و تشکيالت قانون ۸۸ و ١٣مواد  و ۱۲ ماده ۱ بند به و مستند  قانون و خارج از حدود اختيار است

  شود. مي از تاريخ تصويب ابطال ۱۳۹۲ سال مصوب اداري عدالت ديوان دادرسي آيين
 ،۱۳۴۷ سال مصوب شهري عمران و نوسازي قانون ۲۹ ماده ۲ تبصره در ج. قانونگذار

 و کرده ينيب شيپ يساختمان يها پروانه ديتمد عوارض اخذ و نييتع يرا برا يخاص روش
 ساختمان پروانه ديتمد عوارض وضع يادار عدالت وانيد يعموم أتيه متعدد يآرا در

 شده ابطال و صيتشخ ارياخت حدود از خارج و قانون ريمغا شهر ياسالم يتوسط شوراها
نجف آباد با  يشهردار ١٣٩٤از تعرفه عوارض سال  ١٢ن اصالح تعرفه شماره ياست. بنابرا

ده، خالف قانون و ين شهر رسيا ياسالم يب شورايد پروانه که به تصويعنوان عوارض تمد
 و التيتشک قانون ۸۸ و ١٣مواد  و ۱۲ ماده ۱ بند به و مستند  ار استياز حدود اخت خارج

  شود. يم ب ابطاليخ تصوياز تار ۱۳۹۲ سال مصوب يادار عدالت وانيد يدادرس نييآ
 يسالما يف و انتخابات شوراهايالت، وظايقانون تشک ۸۰ماده  ۱۶هرچند در بند د. 

ارات يزان عوارض از اختين نرخ و ميي، تع۱۳۷۵کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 
قانون برنامه  ۱۷۴ذکر شده است، لکن طبق بند (الف) مـاده شهر  ياسالم يشوراها

است يک سي، بـه عنوان ۱۳۸۹ران مصوب سال يا ياسالم يپنجساله پنجم توسعه جمهور
قرار  تأکيد مختلف مورد يهايدر کاربر يانه ساختمان، کاهش نـرخ عوارض صدور پرويکلّ

سبز  يسبز از جمله قانون گسترش فضا ين مرتبط با فضايگر در قوانيد يو از سو گرفته
. نشده است ينيب شيپ يسبز شهر يآن، عوارض فضا يبعد يها هيشهرها و اصالح

باد که با عنوان نجف آ يشهردار ١٣٩٤از تعرفه عوارض سال  ١/٢٥ن تعرفه شماره يبنابرا
ده، خالف قانون و خارج يشهر نجف آباد رس ياسالم يب شورايسبز به تصو يعوارض فضا
 نييآ و التيتشک قانون ۸۸ و ١٣مواد  و ۱۲ ماده ۱ بند به و مستند  ار استياز حدود اخت

  شود. يم ب ابطاليخ تصوياز تار ۱۳۹۲ سال مصوب يادار عدالت وانيد يدادرس
ران بر رفع يا ياسالم يجمهور ياصل سوم قانون اساس ٩نکه در بند يت به ايو. با عنا

 ي تأکيدو معنو يماد يها نهيهمه در تمام زم يجاد امکانات عـادالنه برايضات ناروا و ايتبع
، ١٣٨٧ات بر ارزش افزوده مصوب سال يقانون مال ٥٠ماده  ٣شده و به موجب تبصره 

ا وجوه به يت از پرداخت عوارض يا معافيف يتخف ين و مقررات مربوط به اعطايقوان
شهرداريها و دهياريها ملغي گرديده است و با لحاظ اين امر که در آراي متعدد هيأت عمومي 

 ١٥/١/١٣٩٦ـ  ٢٦و شماره  ٤/٧/١٣٩٧ـ ٦٢٧هاي شماره  ديوان عدالت اداري از جمله دادنامه
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ن، مغاير با قانون و خارج از اعطاي تخفيف و يا معافيت از پرداخت عوارض يا موارد مشابه آ
 ١٣٩٤از تعرفه عوارض سال  ١/٢٧شده است، بنابراين تعرفه شماره  حدود اختيار دانسته

شهرداري نجف آباد که درخصوص اعطاي تسهيالت تخفيف به پرسنل شاغل و بازنشسته 
شهرداري توسط شوراي اسالمي شهر نجف آباد وضع شده، خالف قانون و خارج از حدود 

 دادرسي آيين و تشکيالت قانون ۸۸ و ١٣مواد  و ۱۲ ماده ۱ بند به و مستند  ار استاختي
  شود. مي از تاريخ تصويب ابطال ۱۳۹۲ سال مصوب اداري عدالت ديوان

با توجه به اينکه براساس آراي متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله هـ . 
وضع عوارض براي  ١٤/٦/١٣٩٦ـ ٥٧٣شماره و  ١٦/٢/١٣٩٢ـ  ١٠٠الي  ٩٧هاي شماره  دادنامه

کسري، حذف يا عدم تأمين پارکينگ توسط شوراهاي اسالمي شهر مغاير قانون و خارج از حدود 
ه شماره   ١٣٩٤از تعرفه عـوارض سال  ٨اختيار تشخيص و ابطال شده است، بنابراين تعرـف

هاي  نگام صدور پروانهشهرداري نجف آباد با عنوان عـوارض عـدم امکان تأمين پارکينگ ه
ساختماني (غير مسکوني) که به تصويب شوراي اسالمي اين شهر رسيده، خالف قانون و خارج از 

 دادرسي آيين و تشکيالت قانون ۸۸ و ١٣مواد  و ۱۲ ماده ۱ بند به و مستند  حدود اختيار است
  شود. مي از تاريخ تصويب ابطال ۱۳۹۲ سال مصوب اداري عدالت ديوان

  محمد مصدقأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ رئيس هي
  

  ٢٢/٤/١٤٠٠                                                                          ٩٩٠٠٦٩٤شماره
  بسمه تعالي

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

ي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه يك نسخه از رأي هيأت عموم
ـ ٢٣٢٨٦٦ابطال نامه شماره «با موضوع:  ٨/٣/١٤٠٠مورخ  ١٤٠٠٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٠٤٨٠

» مديركل روابط كار و جبران خدمت وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي ١٠/١٢/١٣٩٣
  . گردد ميجهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال 

ـ  مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي   فرد يداهللا اسمعيليتخصصي ديوان عدالت اداري 
  

  ٩٩٠٠٦٩٤شماره پرونده:      ٤٨٠شماره دادنامه:      ٨/٣/١٤٠٠تاريخ دادنامه: 
  يوان عدالت اداريد يأت عموميه مرجع رسيدگي:

  يد کنعانيسع يآقا شاکي:
رکل يمد ١٠/١٢/١٣٩٣ـ  ٢٣٢٨٦٦ابطال نامه شماره  موضوع شکايت و خواسته:

  يکار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماع روابط
ـ  ٢٣٢٨٦٦ابطال نامه شماره  يبه موجب دادخواست يشاک گردش کار:

را  يرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعيمد ١٠/١٢/١٣٩٣
  ن خواسته اعالم کرده است که:ييخواستار شده و در جهت تب

  ين عدالت ادارواياست محترم دير "
  با سالم و احترام

قانون کار با شخصيت مستقل از وزارت کار  ١٦٠و  ١٥٧ـ مراجع حل اختالف وفق مواد ١
قانون يادشده،  ١٦٤ها مطابق با ماده  اند و هرگونه امر و نهي، دخالت و تغيير در رويه هيأت ايجاد شده

هيأت عمومي ديوان  ١/٨/٩٧ـ ١٦٩٢ه صرفاً در صالحيت شوراي عالي کار بوده و براساس رأي شمار
اي که قاعده امره ايجاد کند در  نامه و بخشنامه عدالت اداري تهيه و تنظيم دستورالعمل و آيين

صالحيت مديرکل روابط کار نيست، لذا هيچ محمل قانون براي تعيين تکليف از جانب کارمندان 
   قاعده الزام آور انشاء کنند.شود تا به اتکاي آن، وحدت رويه و  روابط کار مشاهده نمي

چ ارزش و يل، هيبه اص ياست که ابالغ رأ ين معنيد ايمف عنه معترضبخشنامه ـ ٢
ت کارگر و کارفرما، ينده ابالغ نشود، وضعيل و نمايبه وک يکه رأ ينداشته و مادام ياعتبار

ه ف و نامشخص است، چراکي، بالتکليو مواعد فرجام خواه يت رأيمهلت اعتراض، قطع
قانون کار  ١٥٩که ماده  يشناسد، در حال نمي تيل را به رسميابالغ شده به اص يرأ

ن امر يقائل نشده و اطالق دارد لکن بخشنامه مذکور ا يصيدرخصوص ابالغ، استثنا و تخص
ن مخدوش ير ماده مذکور است. همچنيمغا عنه معترضد نموده است. لذا بخشنامه يرا مق

ز در يکار ن ين دادرسييآ ٨آنها با ماده  ياز اجرا يريجلوگت آرا و طبعاً يساختن قطع
م که يابي مي کار در ين دادرسييآ ٣٩ماده  يانيباشد. مضافاً با دقت در فراز پا مي رتيمغا

ز شده که در حکم (به مثابه و مشابه) ابالغ به يرفته و تجوين جهت پذينده از ايابالغ به نما
    اعتبار است. يل دارايابالغ به اص ياولق ين به طريباشد. بنابرا مي لياص

ا افراد ثالث ي ينياز پرسنل و کارگز يان احدينکه اغلب کارفرمايصرف نظر از اـ ٣
به مشخصات و اقامتگاه آنان  ينموده و اساساً دسترس ينده معرفيمطلع را به عنوان نما

ار يرغم تام االخت ينده علينکه نمايرد و با قطع نظر از ايصورت گ يست تا ابالغيمتصور ن
ن اساس صحت يرا ندارد و برا يدگيو ادامه رس يدنظرخواهيبودن، حق اعتراض و تجد

وان عدالت يأت حل اختالف و ديکه در مرجع باالتر مانند ه يندگانين نمايابالغ به چن
کار بر اصل  ين دادرسييد است، لکن در مقدمه و صدر آيندارند محل ترد يسمت يادار

کار حاکم است. حال اگر  يبر دعاو يفاتيرتشريشده، لذا اصل غ تأکيد بودن يفاتيرتشريغ
ندگان پرونده هم ابالغ يد به تک تک نمايل، بايبه اص يرغم ابالغ واقع يم که عليشرط کن

د يست، خود باعث تجديمتصور ن يچ اقداميجه همه ابالغات واصل نشده هيشود و تا نت
  نت است."يبودن در مبا يفاتيرتشريشد و با اصل غخواهد  يمداوم اوقات و اطاله دادرس
  ر است:يت به قرار زيمتن مقرره مورد شکا

  استان البرز ير کل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعيمد "
  با سالم و احترام

  رسانم: ي ميبه آگاه ١٩/٨/١٣٩٣ـ ١٢٦٤٤بازگشت به نامه شماره 
که نماينده معرفي شده باشد مورد  موضوع ابالغ به نماينده در جريان رسيدگي هنگامي

آيين دادرسي کار مقرر  ٣٩بررسي مجدد و دقيق قرارگرفت. صرف نظر از اين که ابتداي ماده 
شود و اين موضوع  دارد: درصورت معرفي نماينده، اوراق دعوا و دادنامه به نماينده ابالغ مي مي

باشد؛ از  ر به ابالغ به نماينده ميبرخالف برداشت آن اداره کل به معني الزام آيين دادرسي کا
نظر جريان دادرسي نيز بهتر است زماني که نماينده معرفي شده است اوراق دعوا به نماينده 

آيين دادرسي کار  ٣٩شود که برابر با ماده  ابالغ شود. به هرحال از نظر وحدت رويه اعالم مي
ه ابالغ دادنامه بايد به نماينده صورت ها از جمل شود، تمام ابالغ درصورتي که نماينده معرفي مي

پذيرد وگرنه اعتبار نداشته و قطعيت آرا محقق نخواهد شد. بنابراين خواهشمندم دستور 
فرماييد به منظور جلوگيري از مشکالت بعدي آموزش الزم در اين خصوص به مأمورين ابالغ 

  روابط کار و جبران خدمت"داده شده و نتيجه را به اين اداره کل اعالم نمايند. ـ مدير کل 
به  يوزارت تعاون، کار و رفاه اجتماع ير کل حقوقيت مذکور، مديدر پاسخ به شکا

اداره  ٦/٥/١٣٩٩ـ  ٧٧٥٤٦ر نامه شماره ي، تصو٨/٥/١٣٩٩ـ ٧٩٢٤٣حه شماره يموجب ال
  ح داده است که:يکل روابط کار و جبران خدمت را ارسال که به طور خالصه توض

  رام" با سالم و احت
ـ اداره کل در راستاي ايفاي وظايف قانوني و نظارتي خود از طريق مکاتبات رسمي و ١

نمايد. ليکن  اداري قواعد کلي قانوني و نظرات کارشناسي را به ادارات و مراجع مربوط اعالم مي
اعمال اين نظارت به منزله نفوذ و يا سلب اختيار از اعضاي مراجع حل اختالف کار محسوب 

عنه  د، بلکه ناظر بر حسن انجام وظيفه در چهارچوب مقررات قانوني است. نامه معترضشو نمي
در پاسخ به استعالم اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعي استان البرز صادر شده و در بردارنده 

باشد و در نامه مذکور هيچ گونه وضع ضـابطه يا  حکم يا تصميم خالف قانون و شرع نمي
  مقررات به منظور تبعيت مراجع حل اختالف ارائه نگرديده است. ازتفـسير جديد 

و  ٣٤رسد. برابر مواد  ـ مخاطب ابالغ، شخصي است که موضوع ابالغ به آگاهي وي مي٢
آيين دادرسي کار، حسب مورد مخاطب ابالغ يکي از طرفين دعوا يا هردو طرف دعوا  ١٠٥

گيرد ليکن درصورت  اصيل صورت مي هستند. بديهي است که علي االصول ابالغ به شخص
شود و ابالغ به نماينده در حکم ابالغ  معرفي نماينده اوراق دعوا و دادنامه به نماينده ابالغ مي

شود. مگر اينکه عليرغم ابالغ به اصيل نماينده در جلسه  طبق قواعد حقوقي به نماينده ابالغ مي
فه اين امر جلوگيري از اقدامات متناقض از دادرسي حاضر شده و به دفاع از دعوا بپردازد. فلس

  باشد. سوي وکال و موکلين و در نتيجه پيچيده شدن رسيدگي در مراجع و محاکم مي
شده است  يمعرف يدگيحضور در جلسه رس ينده صرفاً برايکه نما يدرحالتـ ٣

عالم به همان آدرس ا يکند و اوراق دعو نمي دايت پينده موضوعياصوالً بحث ابالغ به نما
مصداق  يشاک يگردد. لذا فرض مطرح شده از سو مي ل ابالغيشده در دادخواست و به اص

گردد.  نمي وارد يدگيان رسيبه جر ين موارد خلليکار نبوده و در ا ين دادرسييآ ٣٩ماده 
تمام  ينده برايابد که نماي مي مصداق يکار در موارد ين دادرسييآ ٣٩در هرحال ماده 

  گردد." يدنظر معرفيا تجدي يمرحله بدودر  يان دادرسيجر
ن يس و معاونيبا حضور رئ ٨/٣/١٤٠٠خ يدر تار يـوان عدالت اداريد يأت عموميه

ل شد و پس از يوان تشکيو رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب د يوان عدالت اداريد
  مبادرت کرده است. ير به صـدور رأيت آراء به شرح زيبا اکثـر يبحث و بررس

  
  أت عموميهي رأي

وزير تعاون، کار و  ٧/١١/١٣٩١نامه آيين دادرسي کار مصوب  آيين ٣٩و  ٢٦هرچند مواد 
هاي صادره از مراجع حل اختالف کار در  رفاه اجتماعي در رابطه با مخاطب ابالغ اوراق و دادنامه

اجع فرضي که نماينده معرفي شـده از سـوي اصـيل، تام االختيار نبوده و حق اعـتراض در مـر
قانون آيين دادرسي  ٤٧براساس تبصره ماده  باالتر را نداشته باشد، ساکت است؛ ولي

در «مقرر شده است که:  ١٣٧٩مصوب سال  دادگاههاي عمومي و انقالب در امور مدني
وسيله وکيل جريان يافته و وکيل يادشده حق وکالت در   مواردي که طرح دعوا يا دفاع به

ابالغ شود و مبدأ مهلتها و مواعد از تاريخ ابالغ   او لّيه آراي صادره بايد به مرحله باالتر را دارد، ک
و مستفاد از حکم مذکور اين است که در غيراز اين موارد، صرف » گردد  وکيل محسوب مي به 

ها به وکيل واجد اثر قانوني نخواهد بود. بنا به مراتب فوق، اطالق نامه  ابالغ اوراق و دادنامه
مديرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه  ١٠/١٢/١٣٩٣ـ  ٢٣٢٨٦٦شماره 

 اجتماعي که با تأکيد بر عدم اعتبار و عدم حصول قطعيت آراي صادره از مراجع حل اختالف
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