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بسم هللا الرحمن الرحیم
شماره دادنامھ: 140109970905811294 و 140109970905811295

تاریخ دادنامھ: 19؍7؍1401
شماره پرونده: 0004226- 0004213

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: 1- سازمان بازرسی کل کشور 2- آقای سجاد کریمی پاشاکی
موضـوع شکـایت و خـواستھ: 1- ابطال مصوبھ شماره 2933؍98؍3؍5؍5 مورخ 15؍11؍1398 رئیس شورای اسالمی شھر کرج در خصوص الیحھ

دستورالعمل ساماندھی و نحوه محاسبھ پرداخت مزایای غیر مستمر کارکنان شھرداری کرج (اضافھ کار- تعطیل کار)
2- ابطال مصوبھ شماره 1944؍96؍41؍4 مورخ 28؍4؍1396 رئیس شورای اسالمی شھر کرج در خصوص دستورالعمل پرداخت حقوق و مزایای

مدیران و مسئولین شھرداری کرج در تمامی سطوح مرکزی، مناطق و سازمان ھا
گردش کار: شاکیان بھ موجب دادخواست ھای جداگانھ ای ابطال مصوبھ ھای شماره 2933؍98؍3؍5؍5 -15؍11؍1398 و 1944؍96؍41؍4

-28؍4؍1396 رئیس شورای اسالمی شھر کرج را خواستار شده اند و در مقام تبیین خواستھ اعالم کرده اند کھ:
 الف- متن دادخواست سرپرست معاونت حقوقی، نظارت ھمگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور

" 1-شھرداری کرج مستند بھ ابالغیھ  ھای شورای اسالمی شھر بھ شماره ھای: 1944؍96؍41؍4-28؍4؍1396، 4197؍96؍5؍3؍5-15؍11؍1396، 4628؍96؍5؍10؍5
-13؍12؍1396، 4825؍96؍5؍10؍5 -23؍12؍1396، 547؍98؍005؍2؍5 -28؍4؍1398 و 2933؍98؍5؍5 -5؍11؍1398 اقدام بھ پرداخت حق مسئولیت و مزایا تحت

عنوان مزایای غیر مستمر بھ کارکنان و مدیران خود نموده است.
2- بررسی و نحوه تصویب و ابالغ مراتب مذکور مؤید آن است کھ: شورای اسالمی شھر کرج در تاریخ 20؍1؍1396 و در جریان جلسھ 284 خود، علی رغم مخالفت
ھیأت تطبیق فرمانداری و متعاقباً عدم اعالم نظر بھ موقع از سوی ھیأت حال ختالف استانداری البرز، اقدام بھ تصویب «دستورالعمل پرداخت حقوق و مزایای

مسئولین شھرداری کرج در تمامی سطوح » و ابالغ آن طی نامھ شماره 1944؍96؍41؍4 مورخ 28؍4؍1396 بھ شھردار کرج نموده است.
3- شورای مذکور در تاریخ 22؍10؍1398 و در جریان جلسھ 188 خود نیز اقدام بھ تصویب «دستورالعمل ساماندھی و نحوه محاسبھ پرداخت مزایای غیر مستمر
کارکنان شھرداری کرج» و ابالغ آن طی نامھ شماره 3933؍98؍5؍5 مورخ 15؍11؍1398 نموده و بھ موجب آن نھ تنھا برای ھمھ کارکنان حداقل 120 ساعت اضافھ

کار و 4 روز تعطیل کاری بدون حضور، تعیین شده بلکھ برای مدیران نیز مزایای مدیریتی وضع گردیده است. موارد مذکور در حالی است کھ:
بر اساس اصل یکصد و پنجم قانون اساسی مصوبات شوراھا نباید مخالف موازین اسالم و قوانین کشور باشد و بھ موجب ماده (80) قانون تشکیالت، وظایف و
انتخابات شوراھای اسالمی کشور و انتخاب شھرداران مصوب 1؍3؍1375 با اصالحات بعدی، شوراھای اسالمی شھر دارای صالحیت در امر تعیین حقوق و مزایای
کارکنان نیستند و قانون گـذار حسب مورد طی قـوانین استخدام کشوری ، مـدیریت خدمات کشـوری و کار، نسبت بھ تبیین سازوکار و معرفی مرجع حقوق و مزایا

اقدام نموده است.
ضمن آنکھ، بابت پرداخت حق  الزحمھ کارکنان و سایر مزایا از جملھ؛ حق  جلسھ، ایاب و ذھاب، ھزینھ تلفن و ... نیز در قوانین و مقررات موضوعھ و ضوابط
اجرایی بودجھ سنواتی کھ توسط ھیأت وزیران ابالغ می شود تعیین  تکلیف گـردیده است. از طـرف دیگر در مـاده (38) قـانون استخدام کشـوری نیز نسبت بھ تعیین
فوق  العـاده شغل برای کارکنان مشمول پیش  بینی الزم صورت گرفتھ است. ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامھ شماره 3335 مورخ 29؍11؍1398، اقدام
بھ	ابطال مصوبھ شورای اسالمی شھر کاشان با موضوع پرداخت حق مسئولیت برای مدیران شھرداری کاشان	نموده است. بنا بھ مراتب مصوبات دویست و ھشتاد و
چھارمین جلسھ رسمی شورای اسالمی شھر کرج بھ تاریخ 20؍1؍1396 موضوع ابالغیھ شماره 1944؍96؍41؍4 -28؍4؍1396 و یکصد و ھشتاد و ھشتمین جلسھ
آن شورا 	بھ تاریخ 22؍10؍1398 موضوع ابالغیھ شماره 2933؍98؍5؍5 -15؍11؍1398 مغایر با قوانین و مقررات مذکور، رأی ھیأت عمومی دیوان	و خارج از
حدود اختیارات شورای اسالمی شھر یاد شده	تشخیص و ابطال آن ھا	در ھیأت عمومی دیوان (بھ صورت فوق العاده و خارج از نوبت)	از تاریخ تصویب، مورد

تقاضا می باشد.

   ب- متن دادخواست آقای سجاد کریمی پاشاکی
بھ استحضار می رساند ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی آراء متعددی مداخلھ شوراھای اسالمی شھر در وضع مقررات اداری و استخدامی و تعیین مبانی
پرداختی را خارج از حدود اختیارات و مغایر قوانین دانستھ است کھ از جملھ آن دادنامھ شماره 3335 مورخ 29؍11؍1398 می باشد. فلذا نظر بھ اینکھ شورای
اسالمی شھر کرج بدواً نسبت بھ وضع مقرره موضوع شکایت اقدام و دستورالعمل پرداخت حقوق و مزایای مدیران و مسئولین شھرداری کرج در تمامی سطوح
مرکزی، مناطق و سازمان ھا را مصوب نموده کھ مورد ایراد ھیأت تطبیق مصوبات فرمانداری کرج واقع و بھ دلیل اصرار شـورای اسـالمی بر مصـوبھ خـود بھ
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ھـیأت حل اختالف مربوطھ ارجاع کھ بھ علت عدم  تشکیل ھیأت مذکور در مورد پیش بینی قانونی مصوبھ قطعی و اجرایی می شود از این رو مصوبھ مذکور کھ بھ
تعیین پرداخت ھایی متجاوز از قانون استخدام کشوری و نیز قانون نظام ھماھنگ پرداخت کھ بر شھرداری ھا مجرا ھستند منتھی شده است صراحتاً، خارج از حدود

اختیار و تکالیف قانونی طرف شکایت و نیز مغایر ماده 43 قانون استخدام کشوری و نیز ماده 12 قانون نظام ھماھنگ پرداخت می باشد.

از سوی دیگر یکی از آیتم ھای تجویزی پرداخت کھ مبتال بھ شھرداری ھای دیگر نیز می باشد، مندرج در	بند 5 تصویب نامھ یعنی تجویز پرداخت؛	شب کاری و
تعطیل کاری	بھ کارمندان است. این در حالی است کھ در قوانین یادشده، چنین پرداختی اساساً تأسیس نشده و کارمندان مشمول دریافت شب کاری و تعطیل کاری نمی
شوند و اضافھ کاری و نوبت کاری ... از شئون حاکم بر پرداخت ایشان می باشد. از این رو من حیث المجموع طرف شکایت خالف قوانین و مقررات و علیرغم
دادنامھ ھای صادره ھیأت عمومی این مصوبھ را وضع و استمرار داده و موجب پرداخت من غیر حق از بودجھ عمومی شھر بھ کارکنان شھرداری شده کھ رقم ھای

ھنگفتی بھ ناحق از بودجھ جاری شھر تضییع شده است علیھذا ابطال کل این دستورالعمل را از بدو تصویب استدعا دارد."

  متن مقرره ھای مورد شکایت بھ شرح زیر است:

" الف- مصوبھ شماره 1944؍96؍41؍4 مورخ 28؍4؍1396 شورای اسالمی شھر کرج 
شھردار محترم کرج

موضوع: مصوبھ در خصوص دستورالعمل پرداخت حقوق و مزایای مدیران و مسئولین شھرداری کرج در تمامی سطوح مرکزی، مناطق و سازمان ھا
الیحھ بھ شھرداری بھ شماره 27670؍99؍ش مورخ 9؍3؍1394 بھ شرح ذیل: «پیرو مکاتبات آن شورا و نیز مذاکرات انجام شده در حضور تعدادی از اعضای
کمیسیون برنامھ و بودجھ مبنی بر ارسال دستورالعمل پرداخت حقوق و مزایای مسئولین شھرداری کرج در تمامی سطوح مرکزی-	مناطق و سازمان ھا، دستورالعمل

مذکور کھ از سوی این شھرداری تھیھ شده جھت استحضار و ھرگونھ اقدام بھ پیوست ارسال می گردد.»
«دستورالعمل پرداخت حقوق و مزایای مسئولین شھرداری کرج در تمامی سطوح مرکزی، مناطق و سازمان ھا» در راستای شفاف سازی و انتظام بخشی کلیھ
پرداخت ھای پرسنلی بھ مسئولین مجموعھ شھرداری کرج (ستاد، مناطق و سـازمان ھا) کھ با قـبول مسـئولیت وقت بیشتری را برای برنامھ ریزی و انجـام کار

جھت خدمت رسانی ھر چھ بھتر
بھ مردم و نیز کاھش حجم کار در تنظیم اسناد مالی و برقراری عدالت نسبی و وحدت رویھ در پرداخت مزایا و ھمچنین ایجاد انگیزه و ارتقاء کارآمدی در شھرداری

دستورالعمل ذیل تھیھ می گردد.
جدول تطبیقی

درصد به نسبت حقوق شهردارعناوین شغلی (مسئولیتی)سطوح

%75قائم مقام؍معاونین؍مدیرکل حوزه شهردار؍مدیران بازرسی و حراستالف

سایر مدیران تحت نظر مستقیم شهردار؍مدیران مناطق؍مدیران عامل سازمان ها و مدیران و شهرسازي؍امور مالی؍اداري و سرمایه انسانی؍درآمد؍ماده صد؍هماهنگی و نظارت بر خدماتب

شهري؍بررسی فنی تقاطعات؍کنترل و نظارت

65%

%55سایر مدیران ستادي، جانشینان معاونین شهردار؍معاونان بازرسی و حراست و فرمانده حوزه بسیج شهرداريج

%50مشاورین شهردار؍معاونین مدیران؍روساي ادارات و حراست مرکز؍مسئولین حراست و بازرسی حوزه ها، مناطق و سازمان هاد

%45روساي ادارات و فرمانده پایگاه مقاومت بسیج ستاد شهرداري؍مسئولین دفاتر اعضاي شوراي اسالمی شهر؍مسئولین دفاتر سطح الفهـ

%35مسئولین واحدها و مسئولین امور؍فرماندهان پایگاه هاي مقاومت بسیج مناطق و سازمانها؍مسئولینو

 حقوق شھردار کرج- ضریب حقوقی×7500

مالحظات و ضوابط:
1- تعاریف:

1-1) مسئول واحد (امور)-چھارمین سطح سازمانی است کھ حداقل 2 پست سازمانی تحت نظر ایشان وجود داشتھ باشد.
2-1) گروه(اداره) سومین سطح سازمانی است کھ حداقل 4 پست سازمانی تحت نظر ایشان وجود داشتھ باشد.

3-1) مدیریت؍اداره کل؍دفتر؍ھستھ- دومین سطح سازمانی است کھ حداقل 8 پست سازمانی تحت نظر ایشان وجود داشتھ باشد.
4-1) معاونت-باالترین سطح سازمانی

5-1) ضریب حقوق- عبارت است ضریبی کھ ھر سالھ دولت در جھت تعیین حقـوق کارکنان شھـرداری ھا اعالم می نماید.1-6) مبنای پرداخت-جایگاه سازمانی
خواھد بود کھ بر اساس ابالغ اداری شخص در آن انجام وظیفھ می نماید.

2- تطبیق مدارک تحصیلی:
1-2) کمتر از فوق دیپلم معادل 75% فوق دیپلم

2-2) فوق دیپلم معادل 75% لیسانس
3-2) لیسانس معادل 75% فوق لیسانس
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4-2) فوق لیسانس معادل 75% دکترا
3- نحوه محاسبھ سوابق خدمتی:

1-3) در صورتی کھ ھر یک از مسئولین در سطح خود دارای حداقل بیست سال سابقھ خدمت با مدرک تحصیلی فوق لیسانس یا معادل آن را داشتھ باشد از %100
مزایای مذکور بھره مند خواھد شد.

2-3) در صورتی کھ ھر یک از مسئولین در سطح خود دارای حداقل پانزده سال سابقھ خدمت با مدرک تحصیلی فوق لیسانس یا معادل آن را داشتھ باشد از %95
مزایای مذکور بھره مند خواھد شد.

3-3) در صورتی کھ ھر یک از مسئولین در سطـح خـود دارای حـداقل ده سال سـابقھ خدمت با مدرک تحصیلی فوق لیسانس یا معادل آن را داشتھ باشد از %90
مزایای مذکور بھره مند خواھد شد.

4-3) در صورتی کھ ھر یک از مسئولین در سطح خود دارای حداقل مدرک پنج سال سابقھ خدمت با مدرک تحصیلی فوق لیسانس یا معادل آن را داشتھ باشد از
85% مزایای مذکور بھره مند خواھد شد.

5-3) در صـورتی کھ ھـر یک از مسئولین در سطـح خـود کمـتر از پنج سال سـابقھ خـدمت با مـدرک تحصـیلی فوق لیسانس یا معادل آن را داشتھ باشد از %80

مزایای مذکور بھره مند خواھد شد.
4- با اجرای این دستورالعمل ھرگونھ پرداخت تحت عنوان کمک ھزینھ ھای ایاب و ذھاب، حق تالش، حق الجلسھ و ھزینھ تلفن ھمراه برای سطوح قید شده در

جدول فوق ممنوع می باشد.
تبصره: از آنجائیکھ در ضریب قید شده درصدی بھ عنوان کمک ھزینھ ایاب و ذھاب مسئولین سطوح فوق برای انجام مأموریت ھای شھری با شرایط نرمال لحاظ

گردیده است لذا مسئولین مشمـول بھ ھر ترتیب بایستی نسبت بھ تأمین وسیلھ نقلیھ مورد نیاز اداری خود راساً اقدام نمایند و در این چارچوب از خودروھای اداری

استفاده ننمایند.
5- پرداخت مبالغ تخصیصی با احتساب حقوق و مزایای مستمر (حکم کارگزینی یا قرارداد) و غیر مستمر اعم از اضافھ کاری، شب کاری و تعطیل کاری، در نظر

گرفتھ شده و مابھ التفاوت آن خارج از فیش قابل پرداخت است.
6- چنانچھ مبنای حقوق کارکنان شھرداری براساس قوانین و مصوبات مربوطھ تغییر نماید دستورالعمل اصالحی از سوی شھرداری تھیھ و پس از تائید بھ مورد

اجراء گذاشتھ خواھد شد.
7- باتوجھ بھ اینکھ چارت سازمانی مناطق 10 و 11 و 12 در مرحلھ تصویب می باشد لذا پست ھای سازمانی مناطق مذکور عیناً مطابق سایر مناطق لحاظ و اعمال

می گردد.
8- رؤسای ادارات عمران مناطق ھمطراز معاونین مدیران و مسئولین حمل و نقل و ترافیک مناطق ھمطراز رؤسای ادارات در نظر گرفتھ می شوند.

9- از آنجائیکھ چارت مصوب شھرداری در حال تغییر می باشد چنانچھ در جایگاه عناوین تغییراتی ایجاد گردد شھردار کرج می تواند در جھت ھمطرازی جایگاه ھا
و عناوین جدید با سطوح تعریف شده در جدول تطبیق و با رعایت ضوابط تشکیالتی شھرداری ھا کھ طی شمـاره 11645-2/2/1394 بھ تصویب سازمان مدیریت و

برنامھ ریزی کشور رسیده اقدام نماید.
10- چنانچھ بنا بر ضرورت ھر یک از مسئولین بھ صورت ھمزمان مسئولیت دو یا چند حوزه سازمانی را در مجموعھ شھرداری کرج (مرکز، مناطق، سازمان

ھا....) بر عھده داشتھ باشد صرفاً مجاز بھ استفاده از یکی از مزایای مسئولیتی خواھد بود.
11- با برقراری این دستورالعمل، شھرداری می تواند از سرجمع مانده اعتبارات ردیف حقوق و دستمزد و سایر مزایا در امور رفاھی سایر کارکنان ھزینھ نماید.

12- باتوجھ بھ حجم وظایف و نوع عملکـرد مسئولین در تمامی سطـوح، شھردار می تواند تا سقف ده درصد افزایش نسبت بھ ھر یک از سایر مسئولین ھمان سطح
برای دوره یکسالھ اعمال نماید.

13- در موارد ضروری شھردار می تواند با صدور ابالغ داخلی تا سقف پنج نفر را برای دوره یکسالھ مشمول مزایای یک رده باالتر نماید.
14- در موارد خاص شھردار می تواند تا سقف ده نفر از کارشناسان برجستھ شھرداری را برای دوره یکسالھ مشمول یکی از سطوح ششگانھ فوق نماید.

15- اجرای این دستورالعمل از تاریخ 1؍1؍1394 در شھرداری کرج، مناطق و سازمانھای وابستھ قابل اجرا خواھد بود.» کھ در ھشتاد و ھشتمین جلسھ کمیسیون
برنامھ و بودجھ و امور مالی شورای اسالمی شھر کرج مورخ 2؍8؍1395 مطرح و مقرر گردیده بود کمیتھ ای متشکل از آقایان کیان، سعیدی، کاویانی، وحیدی،
شریفی، احمدی، آقامحمدی، کمالی نژاد تشکیل سپس نتیجھ در جلسھ آتی کمیسیون برنامھ و بودجھ شورای اسالمی شھر اتخاذ تصمیم گردد. کھ مجدداً آئین نامھ فوق

بھ شرح ذیل:
«آئین تعیین مزایای شغلی مدیران و معاونین و مسئولین واحدھا»

ھدف: جھت ایجاد انتظام در پرداختی ھای مدیران مجموعھ شھرداری و سازمانھا این آئین نامھ تھیھ شده است.
دامنھ کاربرد: شھرداری کرج و سازمان ھای تابعھ

روش اجرا:
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1- جھت ایجـاد عدالت نسبی در دریافتی ھا، حـداکثر دریافتی نباید بیـش از 5 برابر حداقل دریافتی باشد.

2- جدول پیوست بھ شرح ردیف ھای مربوطھ جھت ھریک از پست ھای سازمانی تعیین گردیده است.
تبصره:

1- مبالغ این دستورالعمـل عالوه بر حقـوق کـارکنان کھ براسـاس حقوق (حکم کارگزینی، اضافھ کار، نوبت کاری،
شب کاری) است پرداخت شده و بھ عنوان کلیھ مزایای شغل بوده و باید خارج از حکم حقوق پرداخت شود.

2- این مبالغ فقط تا زمانی قابل پرداخت است کھ فرد در آن پست شاغل باشد و بھ محض خروج از پست مربوطھ قابل پرداخت نیست.
3- در پرداخت حقوق و مزایا سقف پرداخت کھ براساس مصوبھ ھیأت محترم وزیران می باشد باید رعایت و از آن تجاوز ننماید.

4- مزایای شغل شامل ایاب و ذھاب، تلفن ھمراه، حق تالش، حق عضویت در ھیأت مدیره، حق الجلسات شورای سازمان ھا و کمیسیون ھا و پاداش ھیأت مدیره و
شورای سازمان ھا می باشد.

5- ھر شش ماه یکبار ارزشیابی عملکرد مدیران سطوح ھفتگانھ بھ عمل آمده و مزایای شغل براساس امتیاز مکتسبھ از مبلغ حداکثر مالک عمل خواھد بود و شیوه
کاری بدین ترتیب است کھ در پایان ھر ماه مبلغ حداقل بھ افراد پرداخت و ما بھ التفاوت مبلغ ناشی از امتیاز مکتسبھ در پایان ھر شش ماه بھ صورت یکجا پرداخت

خواھد شد.
6- ارزشیابی می بایست بھ گونھ ای انجام شود کھ نتایج آن قابل تفکیک بھ شرح جدول ذیل باشد.

جدول امتیاز ارزشیابی
هـدجبالفگروه

کمتر از 5555-6564-7574-8584-100نمره ارزشیابی

0%25%50%75%100اختالف مبلغ حداکثر و حداقل تعیین شد

%20%2020%20%20درصد افراد واجد شرایط

 

جدول مزایای پرداختی
ارقام به ریالعناوین شغلیردیف

الف
قائم مقام

معاونین

000؍000؍60

000؍000؍50

000؍000؍30

مدیران مناطق؍مدیران عامل سازمانها؍مدیر مالی مرکزب
000؍000؍40

000؍000؍20

ج
مدیران تحت نظر مستقیم شهردار؍مشاورین شهردار مطابق چارت تشکیالتی؍مدیرهسته گزینش؍مدیر درآمد؍ماده صد؍مدیر شهرسازي؍مدیرکل سرمایه انسانی؍مدیران کل و مدیر اداره

بودجه و اعتبارات

000؍000؍30

000؍000؍20

مدیران ستادي؍معاونتهاي مناطق؍مدیرامور اداري و مالی شوراد
000؍000؍25

000؍000؍15

معاونین ادارات کل و مدیران ستادي؍معاونین مدیران عامل سازمانهاهـ
000؍000؍20

000؍000؍10

روساي ادارات ستادي، مناطق و سازمانها؍ مسئولین حراست و بازرسی؍امالك؍درآمد؍حقوقی؍کاربردار؍مسئولین دفاتر مدیران سطح الف؍مسئولین نشتارود و مشهدو
000؍000؍12

000؍000؍6

000؍000؍10- 000؍000؍5مسئولین دفاتر مدیران مناطق و سازمانها و ادارات کل؍ مسئولین واحدهاز

000؍000؍10مسئولین دفاتر اعضاي شوراح

 کھ در نود و چھارمین صورتجلسھ کمیسیون برنامھ و بودجھ شورای اسالمی شھر کرج مورخ 14/10/1395 بررسی و با قید اینکھ پرداخت ھرگونھ وجھی خارج از

جدول فوق مغایر قانون بوده و تصرف در اموال عمومی می باشد موافقت گردید. موضوع در دویست و ھشتاد و یکمین جلسھ رسمی شورای اسالمی شھر کرج
مورخ 15؍12؍1395 مطرح و کلیات مصوبھ کمیسیون با قید اینکھ در جدول، مزایای پرداختی شھردار مبلغ 000؍000؍10 تومان باشد و اجرا از ابتدای سال 1396
و ھمچنین سالیانھ 5% بھ مبلغ مصوب اضافھ گردید با اکثریت آراء بھ تصویب رسید کھ فرمانداری طی نامھ شماره 14045؍4؍2121 مورخ 28؍12؍95 بھ شرح ذیل

اعالم نمود: « بھ دالیل ذیل مصوبھ وجاھت قانونی ندارد:
اوالً: بھ اسـتناد ماده یک آئین نامھ استخدامی کـارکنان شھرداری ھای کشـور مصوب 1381 کلیھ کارکنان شھـرداری ھا تابع آئین نامھ استخدامی مذکور ھستند.

ثانیاً: طبق الیحھ قانونی مشمول قانون استخدام کشوری درباره کارکنان شھرداری ھای سراسر کشور مصوب 1358 کارکنان شھرداری ھا تابع این قانون شناختھ
شده اند.

www.dotic.ir

https://dotic.ir


دادنامه هیات عمومی

کالسه پرونده: 0004213
شماره پرونده:

دادنامه: 140109970905811294
تاریخ: 1401/07/19

پیوست:

دیوان عدالت اداري - تهران - بزرگراه ستاري - بلوار شهید مخبري - نبش خیابان ایران زمین - ساختمان دیوان عدالت اداري - تلفن: داخلی 7535) 021 - 51200)

ثالثاً: طبق ماده 43 قانون استخدام کشوری ھـرگونھ پرداخت بھ شمـول قـانون استخـدام کشوری تابع قانون مذکورمی باشند و ھرگونھ پرداخت خارج از آن ممنوع
اعالم شده است.

رابعاً: طبق ماده 11 قانون مدیریت خدمات کشوری شھرداری ھا از شمول قانون مذکور مستثناء گردیده اند.
خامساً: اقدام شورا مغایر با اصل 105 قانون اساسی می باشد علیھذا بنا بر مراتب فوق ھرگونھ تصمیم گیری در باب استخدام و ھمچنین پرداخت پرسنل شھـرداری
خارج از چـارچوب قـانون فـوق می باشد و لذا با مصـوبھ مخالفت می گردد.» موضوع در دویست و ھشتاد و چھارمین جلسھ رسمی شورای اسالمی شھر کرج مورخ

20/1/1396 مطرح و با توجھ بھ توضیحات مشاور حقوقی شورا بھ شرح ذیل:

مجموع اقدامات شھرداری و شورا در راستای تنظیم لوایح مزبور مبنی بر تدوین دستورالعمل پرداخت حقوق و مزایای مدیران و مسئولین شھرداری و تصویب آن
در صحن رسمی در راستای ھماھنگی و یکسان سازی مزایایی بوده است کھ بھ صورت ھای مختلف و در ارتباط با وظایف محولھ و تصدی پست ھای مربوطھ بھ
مسئولین امر تعلق گرفتھ است و ھمزمان افزایش معقول و متناسب آن با رشد حقوق و مزایای قانونی بوده است و در واقع مصوبات مذکور بودن اعمال ھرگونھ
تغییر در مبانی حقوق و دستمزد ایشان و صرفاً درخصوص مزایا و با ھدف تأمین اجتماعی ایشان صورت گرفتھ است.» اعتراض فرمانداری بھ تصویب نرسید
(مخالفت گردید.) کھ فرمانداری مجدداً طی نامھ شماره 00792/4/2121 مورخ 21/1/1396 بھ شرح ذیل اعالم نمود: «پرداخت حقوق و مزایای مسئولین شھرداری

با توجھ بھ اصرار و قانع کننده نبودن توضیحات مقرر شد بھ حل اختالف استان ارجاع شود و لذا از اجرای مصوبھ تا تعیین تکلیف قطعی خودداری گردد.» موضوع
در دویست و ھشتاد و ششمین جلسھ رسمی شورای اسالمی شھر کرج مورخ 3/2/1396 قرائت گردید لذا باتوجھ بھ سپری شدن مھلت قانونی (از تاریخ

31/1/1396 لغایت 27/4/1396 بیشتر از 60 روز) و عدم پاسخ از سوی فرمانداری و ھیأت حل اختالف استان مراتب جھت اطالع و اقدام بھ حضـور ارسال می

گردد. – رئیس شورای اسالمی شھر کرج

     ب: مصوبھ شماره 2933؍98؍3؍5؍5 مورخ 15؍11؍1398 شورای اسالمی شھر کرج
شھردار محترم کرج

موضوع: مصوبھ شورا درخصوص الیحھ دستورالعمل ساماندھی و نحوه محاسبھ پرداخت مزایای	غیر مستمر کارکنان شھرداری کرج (اضافھ کار- تعطیل کار)
با سالم و احترام

الیحھ شھرداری بھ شماره 81684/58/ش -25؍6؍1398 بھ شرح ذیل: «پیرو الیحھ دستور العمل ساماندھی و نحوه محاسبھ پرداخت مزایای غیر مستمر کارکنان

شھرداری کرج کھ در جلسات گذشتھ کمیسیون مورد بررسی قرار گرفتھ بود و مقرر گردیده بود تا متن دستورالعمل در اختیار اعضای محترم شورای اسالمی شھر
کرج جھت ارائھ نظر قرارداده شود الیحھ و دستورالعمل مذکور طی نامھ شماره 2946 در تاریخ 27؍8؍1398 در اختیار اعضای محترم قرار گرفت و تا زمان
برگزاری کمیسیون نظری در این خصوص بھ کمیسیون توسط اعضای محترم واصل نگردید. پیرو الیحھ شماره 144795/99 -1؍12؍1397 بھ شرح ذیل:

«دستورالعمل پیشنھادی ساماندھی پرداختھای کارکنان از طریق نظام ارزیابی عملکرد سیستم مزایای غیر مستمر کارکنان شھرداری کرج» و پذیرش کلیات آن در
جلسھ کمیسیون نظارت و تحول اداری مورخ 19؍1؍1398 (بھ شماره دبیرخانھ 270 -4؍2؍1397) و تکلیف بھ شھرداری در خصوص تھیھ جزئیات اجرایی
دستورالعمل مربوطھ یا عنوان صدرالذکر بھ ھمراه مستندات بھ حضور ایفاد می گردد. خواھشمند است دستور فرمایید مراتب در صحن علنی شورای اسالمی
شھرکرج مطرح و نتیجھ را ابالغ فرمایید متن الیحھ: ضمن موافقت با الحیھ شھرداری کرج مبنی بر" دستورالعمل ساماندھی و نحوه محاسبھ پرداخت مزایای غیر
مستمر کارکنان شھرداری کرج" دستورالعمل مذکور تصویب و شھرداری کرج مکلف می گردد در انواع استخدام اعم از کارگری و کارمندی و طی دوره ھای

ارزیابی عملکرد سھ ماھھ از این دستورالعمل تبعیت نماید.»
در بیستمین جلسھ کمـیسیون نظـارت و تحـول اداری شـورای اسالمی شھـر کـرج مـورخ 16؍9؍1398 مطرح و با اصالحاتی در دستورالعمل ارسالی موافقت گردید.
موضوع در یکصد و ھفتاد و ھشتمین جلسھ رسمی شورای اسالمی مورخ 22؍10؍1398مطرح و مصوبھ کمیسیون با اکثریت آراء بھ تصویب رسید. کھ فرمانداری
طی نامھ شماره 16125/4/2121 -8؍11؍1398 بھ شرح ذیل اعالم نمود «موضوع نحوه محاسبھ پرداخت مزایای غیر مستمر کارکنان» و نظریھ فرمانداری مبنی بر

اینکھ چنانچھ الف: تبصره 1 دستورالعمل ساماندھی نحوه محاسبھ و پرداخت مزایای غیر مستمر کارکنان مشمول بند1 دستورالعمل ابالغی شماره 33412
-4؍4؍1398 موضوع ماده 26 قانون کار نباشد و ھمچنین ب: مفاد و مندرجات تبصره 2 و 3 و 4 بخش دوم دستورالعمل اشاره شده در بند الف ردیف تحت تأثیر و
مندرجات جدول شماره یک ماده 21 آئین نامھ انضباط کار شھرداری کرج موضوع تبصره 2 ماده 27 قانون کار و تبصره یک ماده 83 ابالغی شماره 14785
-6؍6؍1396 اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان البرز رعایت شود. اجرای مصوبھ بالمانع خواھد بود. ج: اجرا و اقدام بر روی مفاد و مندرجات جدول شماره
یک (مزایای قابل پرداخت مدیران در سال 1398) براساس کلیات دستورالعمل پرداخت حقوق و مزایای مدیران و مسئولین شھرداری کرج در ادوار و سنوات گذشتھ
در صورت داشتن ردیف بودجھ ای مصوب و تأمین اعتبار برابر مقررات و ضوابط جاری دستورالعمل ھای مالی ابالغ شده از سوی سازمان شھرداری ھای وزارت
محترم کشور امکانپذیر خواھد بود.» کھ موضوع در یکصد و ھشتاد و دومین جلسھ رسمی شورای اسالمی شھر کرج مورخ 13؍11؍1398 قرائت گردید لذا مراتب

جھت اطالع و اقدام الزم بھ حضور ارسال می گردد. – رئیس شورای اسالمی شھر کرج"

  در پاسخ بھ شکایت مذکور، رئیس شورای اسالمی شھر کرج بھ موجب الیحھ 135؍01؍6؍1؍6 -1؍2؍1401 توضیح داده است کھ: 
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"اوالً بر خالف ادعای شاکی مستند بھ اصل یکصد و پنجم قانون اساسی و تجویز بند 9 ماده 80 قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراھای اسالمی کشور و
انتخاب شھرداران آیین نامھ و دستورالعمل تنظیمی از سـوی شھرداری را در قالب مصوبھ با رعایت دستورالعمل ھای وزارت کشور از وظایف شورای اسالمی شھر

قرار داده است.

ثانیاً: شاکی در شرح دادخواست بدون بیان مصادیق آن ادعا نموده مصوبھ یاد شده با قوانین موضوعھ مغایرت دارد و ھیچ مستند و مدرکی کھ ادعای مطروحھ را
اثبات نماید پیوست دادخواست ننموده اند لذا از آنجا کھ رسیدگی در دیوان عدالت اداری صرفاً از حیث نقض قوانین و یا مغایرت با آن می باشد، شکایت طرح شده با

این کیفیت قابلیت استناد نخواھد داشت.
ثالثاً: شاکی در شرح دادخواست بھ ماده 43 قانون استخدام کشوری اشاره نموده کھ ناظر بر تصدی بیش از یک پست سازمانی برای کارکنان مشمول می باشد، در
پاسخ بھ این نحو استدالل باید بیان داشت شھرداری کرج بدون آنکھ از چارچوب قانون و قوانین موضوعھ تخطی نماید مبادرت بھ تنظیم دستورالعمل پرداخت حق
مسئولیت ورزیده است بدین توضیح کھ در دستورالعمل موصوف صرفاً موارد و آیتم ھای مشمول فوق العاده شغل از قبیل فوق العاده ھا و پاداش و ھزینھ ایاب و ذھاب،
حق الجلسھ و ... تحت عنوانی واحد در قالب حق مسئولیت متمرکز شده است کھ این موضوع را نھ می توان وضع حقوق و مزایا نامید و نھ خلق امتیازاتی خارج از

قانون! بنابراین آنچھ کھ موجب برداشت ناصواب شاکی گردیده تغییر نام موارد تجویز شده در قانون می باشد کھ دارای ماھیت یکسان است.
رابعاً: فلسفھ یکسان سازی پرداخت فوق العاده شغل بھ شرح بند فوق، ممانعت از فوت وقت در محاسبھ و برآورد موارد مندرج در قانون و پرداخت بھ موقع حقوق
پرسنل و سوء استفاده احتمالی از موارد مندرج در قانون می باشد. مضافاً حق مسئولیت پیش بینی شده در مصوبھ معترض عنھ از سال 1396 تاریخ تصویب بھ
صورت ثابت بوده و تنھا با پنج درصد افزایش مواجھ گردیده است بھ عبارت دیگر افزایش چشمگیر حقوق پرسنل در ابتدای ھر سال از سال 1396 تاکنون در
میزان حق مسئولیت نادیده انگاشتھ شده است و ھمان مبلغ تعیین شده در مصوبھ مالک عمل بوده است بھ طور مثال مزایای مسئولیت رؤسای ادارات شھرداری
کرج کھ جایگزین آیتم ھای فوق العاده شغـل از قبیل ھـزینھ ایاب و ذھاب، حق جلـسھ و ... گـردیده در سـال 1396 شش میلیون لایر بوده کھ در سـال 1401 بھ مبلغ

شش میلیون و سیصد ھزار لایر تغییر کرده است.
مع الوصف اقتضا داشت شاکی پیش از طرح ادعای حاضر با تطبیق مزایای ثابت مسئولیت موضوع مصوبھ معترض عنھ با موارد مندرج در قانون بھ صورت مستدل

و مستند طرح شکایت می نمودند، پر واضح است کھ صرفاً تغییر عنوان موصوف مستمسک اظھارات شاکی و دستاویزی برای اقامھ شکایت شده است!
خامساً: قطع نظر از آنکھ حقوق و مزایا با بھره وری و کارایی و کارآمدی پرسنل گره خورده و با وجود جلسات، کمیتھ ھا، و کمیسیون ھـای کثیر متشکلھ در نھـادی
ھمچـون شھـرداری کھ البتھ جزو الینفک امـورات داخلی شھرداری ھا است، دستیابی بھ نظام پرداخت منصفانھ و عدالت محور در گرو مسدود نمودن راه ھای
دریافت حقوق نجومی و از بین بردن تبعیض است، در ما نحن فیھ ھمانطور کھ پیشتر تقدیم حضور گردید دستورالعمل تنفیذ شده از سوی شورای اسالمی شھر کرج
با ھمین مقصود تدوین و اجرا شده است، حالیھ چگونھ است شاکی بدون آنکھ اثبات نماید حق مسئولیت پرداختی از سوی شھرداری کرج مازاد بر تعرفھ قانونی

است مغایرت آن با ھدف قانونگذار از وضع قوانین مربوطھ را ادعا نموده اند؟
سادساً: نکتھ قابل تأمل آنکھ؛ برخی از مشمولین مصوبھ معترض عنھ با توجھ بھ نوع قرارداد استخدامی ایشان با شھرداری، مقررات قانون کار بر نظام پرداخت
حوق و مزایا بھ آنان حاکم بوده لذا ضرورت داشت شاکی بھ طور شفاف دالیل ممنوعیت مشموالن قانون کار را از دریافت مزایای شغلی احصا و بیان می نمودند کھ

این مھم مورد عنایت واقع نشده است.
در تأیید مطلب فوق باید اضافھ نمود، مطابق تبصره ذیل ماده 4 قانون استخدام کشوری افرادی کھ طبق قانون کار بھ خدمات دولت مشغول می شوند کارگر شناختھ

شده و با آنان طبق قانون کار رفتار خواھد شد. فلذا کارگران مشمول قانون کار از شمول این قانون خارج اند.

در پایان نظر بھ مطالب معنونھ و مستند بھ اینکھ مصـوبھ شـورای اسالمی شھـر کرج وفق ضوابط و مقررات بھ شرح فوق وضع و ھرگز متضمن تدوین حقوق و

مزایا نبوده و صـرفاً موارد و آیتم ھای مندرج در قانون تحت عنوانی واحد متمرکز گـردیده و این ھـرگز بھ منزلھ خلق امـتیازاتی خـارج از چارچوب قانون نبوده و
شاکی دالیل و مستندات مغایرت مصوبھ معترض عنھ با قانون و مخالفت با آن را ارایھ نداده، رد شکایت مطروحھ مورد استدعاست."

  ھیأت عمـومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 19؍7؍1401 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب
دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء بھ شرح زیر بھ صدور رأی مبادرت کرده است.

رأي هیأت عمومی

با توجھ بھ اینکھ براساس آرای مختلف ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جملھ رأی شماره 9809970905813335 -29؍11؍1398 این ھیأت،
وضع ضوابط و دستورالعمل درخصوص حقوق و مزایای مدیران و کارکنان شھرداری توسط شوراھای اسالمی شھر مغایر با قانون و خارج از
حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبھ شورای اسالمی شھر کرج با عنوان مصوبھ درخصوص دستورالعمل پرداخت حقوق و
مزایای مدیران و مسئولین شھرداری کرج در تمامی سطوح مرکزی، مناطق و سازمان ھا (ابالغی بھ موجب نامھ شماره 1944؍96؍41؍4
-28؍4؍1396 رئیس شورای اسالمی شھر کرج) و ھمچنین مصوبھ شورای اسالمی شھر کرج تحت عنوان مصوبھ شورا درخصوص الیحھ
دستورالعمل ساماندھی و نحوه محاسبھ پرداخت مزایای غیرمستمر کارکنان شھرداری کرج (ابالغی بھ موجب نامھ شماره 2933؍98؍3؍5؍5
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-15؍11؍1398 رئیس شورای اسالمی شھر کرج) بھ دالیل مندرج در آرای مذکور ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری خالف قانون و خارج از حدود
اختیار است و مستند بھ بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال

می شود./
                                                               حکمتعلی مظفري

                                                                  رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداري
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