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به شرح دادخواست و ضمائم آن و  يات پرونده و اظهارات شاکيمحتوت به يبا عنا
 يثبت دفتر شده و با بررس ٦/٧/١٣٩١ ـ١٤٤٧ت که تحت شماره يحه طرف شکايمفاد ال

از کارکنان اداره  ين که پدر شاکين نظر به ايه طرفياز ناح يل و مدارک ابرازيدال
 مؤثري ز دفاعيوانده نـه و اداره خوت کردـفه فيام وظـن انجينه بوده که در حـع يتکـمش

ـ ١٣١١٠٠/٤٣٣٤٦به عمل نياورده است. لذا بنا به مراتب فوق، شاکي مشمول مصوبه شماره 
ص و به الزام خوانده به اجابت يت مطروح وارد تشخيران است. شکايأت وزيه ٢/٧/١٣٨٨

 است. يوان قطعيد ي. رأشود ميخواسته به شرح متن دادخواست حکم صادر 
ماره ـرونده شـبه پ يدگـيدر رس يوان عدالت اداريـبه دهم دـعش ج:

اداره راه  ـ١ت يبه طرف يبا موضوع دادخواست خانم آمنه کاظم ٩٠٠٩٩٨٠٩٠٠٠٩٨٣٨٣
الم و به خواسته الزام ياستان ا ياستاندارريزي  معاونت برنامه ـ٢الم ياستان ا يو شهرساز

ران به يأت وزيه ١/٧/١٣٨٨ ـ١٣١١٠٠/٤٣٣٤٦مصوبه شماره  يبه استخدام در اجرا
نده به ي، مفاداً به شرح آ١٧/١١/١٣٩١ ـ٩١٠٩٩٧٠٩٠١٠٠٢٣٥٧موجب دادنامه شماره 

 مبادرت کرده است: يصدور رأ
 يول يمرحوم آقا ين عنوان داشته است که پدر ويم دادخواست چنيبا تقد يشاک

ر اثر تصادف فوت ت دين انجام مأمورياداره خوانده که در ح ياز کارمندان رسم يکاظم
ا بازنشسته ي ياحد از فرزندان متوف يريکه به کارگاي  اعمال مفاد بخشنامه يکرده، تقاضا

که  را در اولويت استخدام قرار داده شده، با بررسي محتويات پرونده و مفاد اليحه طرف شکايت
ن که طبق مفاد بخشنامه يثبت دفتر شده نظر به ا ٢٢/٣/١٣٩١ـ١٩٤٩تحت شماره 

 ياست جمهوريه معاون اول ريصادر شده از ناح ١٨/٧/١٣٨٨ ـ١٣١١٠٠/٤٣٣٤٦ره شما
هذا  ياورده است. عليبه عمل ن يحق مکتسبه است و اداره خوانده دفاع موجه يدارا يشاک
 يوان عدالت ادارـيانون دـاز ق ٧و  ١٣ص و مستنداً به ماده يشخـت مطروح وارد تياـشک

. شود ميواندگان به اجابت خواسته خواهان حکم صادر ت و الزام خيبه وارد دانستن شکا
 است. يوان قطعيد يرأ

رونده شمـاره بـه پـ يـدگيدر رس يوان عدالت اداريشعبـه دهـم د د:
ت يبـه طرف ينيم حسيد عبدالکريس يا موضوع دادخواست آقاب ٨٩٠٩٩٨٠٩٠٠٠٥٨٩٥١

 ـ اداره کل راه و ترابري٢حمد ريزي استانداري شهرستان کهگيلويه و بويرا ـ معاونت برنامه١
مصوبه شماره  يراحمد به خواسته الزام به استخدام در اجـرايه و بويلويشهرستان کهگ

 ٨٩٠٩٩٧٠٩٠١٠٠١٦٣٢وزيران، به موجب دادنامه شماره  هيأت ١/٧/١٣٨٨ـ ١٣١١٠٠/٤٣٣٤٦
 مبادرت کرده است:  ينده به صدور رأي، مفاداً به شرح آ٢٠/١١/١٣٨٩ـ

فه ين انجام وظيدر ح يپرونده و مدارک ارائه شده که پدر شاک يحتوابا توجه به م
حه و مصوبه شماره يعنه بوده است با توجه به ال يفوت کرده است و از کارکنان اداره مشتک

دفاع  عنه مشتکياداره  ين که از سويأت دولت و ايه ١/٧/١٣٨٨ ـ١٣١١٠٠/٤٣٣٤٦
حکم  يخواسته شاک يبه الزام اجرا وارد و يت شاکيامده است. شکايبه عمل ن يموجه

 است. يوان قطعيد يد. رأينما مي صادر و اعالم
اد شده با حضور رؤسا، مستشاران و يخ يدر تار يوان عدالت اداريد يأت عموميه

ت آراء به شرح آينده ي، با اکثريث و بررسـل شد. پس از بحـيوان تشکيدادرسان شعب د
 .کند ميمبادرت  يبه صدور رأ

 
 يأت عموميه رأي
 اوالً: تعارض در آراء محرز است.

 يياجرا يورود به خدمت و استخدام در دستگاهها ين که چگونگياً: با توجه به ايثان
ن ييآن قانون تع ٤٥و  ٤٤، ٤٣، ٤٢، ٣٢در مواد  يت خدمات کشوريريموضوع قانون مد

ان که ريأت وزيه ١/٧/١٣٨٨ ـ١٣١١٠٠/٤٣٣٤٦ف شده است و مفاد مصوبه شماره يتکل
تواند برخالف قانون  يب شده است نميتصو يت خدمات کشوريريت قانون مديدر حاکم

ران که يأت وزيه ٥/١٢/١٣٨٩ـ ٢٧٨٠٩٦/٤٣٣٤٦جاد کند و در مصوبه شماره يف ايتکل
 يت خدمات کشوريريت قانون مديران است بر رعايأت وزيش گفته هيمصوبه پ ياصالح
ت خدمات يرير از احکام مقرر در قانون مديغ ن بهيشده است، بنابرا تأکيدح و يتصر
ر يپذ يي موضوع قانون امکاناجرا ي، ورود به خدمت و استخدام در دستگاههايکشور

به شماره دادنامه  يوان عدالت اداريد ١٣شعبه  يصادر شده از سو يست و رأين
ح و يرا وارد ندانسته است صح يت شاکيکه شکا ٢٧/١/١٣٩٢ـ٩٢٠٩٩٧٠٩٠١٣٠٠١٤٤

قانون  ٨٩و ماده  ١٢ماده  ٢به استناد بند  ين رأي. اشود ميص يق مقررات تشخمواف
وان يشعب د يبرا ١٣٩٢مصوب سال  يوان عدالت اداريد ين دادرسييو آ التيتشک

 مربوط در موارد مشابه الزم االتباع است. ير مراجع اداريو سا يعدالت ادار
 منتظريمحمدجعفر  ـ رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري 

 ٧/١١/١٣٩٣                                                                            ٩٢/٣٠٢ رهشما
 ٩٢/٣٠٢رونده: السه پک    1789 ماره دادنامه:ش    ٢٢/١٠/١٣٩٣خ دادنامه: تاري

 يوان عدالت اداريد يأت عموميه مرجع رسيدگي:
 يالواسطه آقا با وکالت مع ييل بابايخل يز آقافرامرز نظر پور به وکالت ا يآقا ي:شاك

 تکانلو يبهزاد آقاخانلو
 يتعرفه عوارض محل ٤٧شق الف ماده  ٢ابطال بند  موضوع شكايت و خواسته:

 زيشهر تبر ياسالم يمصوبه شورا ١٣٩١سال 
با وکالت مع الواسطه  ييل بابايخل يفرامرز نظرپور به وکالت از آقا يآقا گردش كار:

تعرفه  ٤٧شق الف ماده  ٢ابطال بند  يتکانلو به موجب دادخواست يزاد آقاخانلوبه يآقا
ز را خواستار شده و در جهت يشهر تبر ياسالم يمصوبه شورا ١٣٩١سال  يعوارض محل

 ن خواسته اعالم کرده است که:ييتب
 يمات و اقدامات و مصوبه شوراينسبت به تصم ياحتراماً، در اعتراض و تظلم خواه«
ط عوارض به استناد دفترچه يز در خصوص اخذ کارمزد از بابت تقسيکالنشهر تبر ياسالم

 :رساند مي ي، به استحضار عاليتعرفه عوارض محل
تبريز،  ٣شهرداري منطقه  ١٠٠ـ موکل بنده به موجب رأي کميسيون ماده ١
م يو از بابت جرا ي، در خصوص تخلفات ساختمان١٧/١١/١٣٩٠ ـ٨٦/٣/١٧٩٧شماره  تحت
ال شده که از مبلغ ير ٩٢٨/٣٠٣/٤٢١/٩عوارض متعلقه، محکوم به پرداخت مبلغ و 

 ال نقداً پرداخت شده است.ير ٠٠٠/٠٠٠/٤٣٠/٢موصوف، حدود 
م و عوارض و جهت يمبالغ جرا يبا مراجعه موکل بنده جهت پرداخت الباق ـ٢

ره سند ان به شمايل چک مؤديصورتجلسه تحو يز، طيتبر ٣منطقه  يط آن، شهرداريتقس
ال در ير ٤٠٠/٢٦٠/٩١٤/٧، مبلغ مانده را معادل ١٤/٥/١٣٩١ ـ٩١١٠٠٣٠٠٠٠٠٠٠٢٣٧

که مبلغ اند  افت کردهيفقره چک به شرح صورتجلسه مزبور از موکل بنده در ١٢
 ٤٧از شق الف ماده  ٢ط به استناد بند يال آن، تحت عنوان کارمزد تقسير ٩٢٠٠٠٠٠٠٠

 افت شده است.يز دريکالنشهر تبر يماسال يمصوب شورا يتعرفه عوارض محل
و  ي، اجتماعياز قانون سوم توسعه اقتصاد يک قانون اصالح مواديطبق ماده  ـ٣
ر وجوه که يو وصول عوارض و سا يبرقرار يران و چگونگيا ياسالم يجمهور يفرهنگ

م يقانون تنظ ٧٣ت به ماده يز با عنايز شده است و نيصرفاً در قلمرو قانون مذکور، تجو
نامه  نييآ ٣٢که در مقام اصالح ماده  ١٣٨٠دولت مصوب سال  ياز مقررات مال يبخش
تا صرفاً مطالبات  شود ميها، اجازه داده يده و به شهرداريب رسيها به تصويشهردار يمال

ماهه مطابق  ٣٦ن) با اقساط حداکثر ير عناويبدون بهره و کارمزد و سا( خود را
رسد،  مي شهر مربوط ياسالم يب شورايدار به تصوشنهاد شهريکه به پ يدستورالعمل

ن که اخذ هر گونه وجه از اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي، ـدريافت دارند و نظر به اي
ا مأذون از قبل مقنن است، وضع ي، منوط به حکم قانونگذار يط بدهيجمله کارمزد تقس از

در قسمت  يرض محلدر قالب تعرفه عوا ياسالم يب قاعده آمره توسط شوراهايو تصو
بوده و  مربوط به اخذ کارمزد تقسيط بدهي، برخالف قانون و خارج از حدود اختيارات آن شورا

و  ١٩ماده  ١و بند  ١ران و ماده يا ياسالم يجمهور يقانون اساس ١٧٠به استناد اصل 
 .باشد مي، قابل ابطال يوان عدالت اداريقانون د ٤٢ماده 

در  يوان عدالت اداريد يأت عموميه ١٦/١١/١٣٨٦ ـ١٣٥٨شماره  يبا توجه به رأ
ا يط عوارض ياز بابت کارمزد تقس يکردن اخذ هر گونه وجه يتلق ير قانونيخصوص غ

و مخالفت آن با قانون و شرع انور و  يو حقوق يقير مطالبات از اشخاص حقيم و سايجرا
، مصوب ١٣٩١ سال يدفترچه تعرفه عوارض محل ٤٧شق الف از ماده  ٢مستفاد از بند 

 دارد: مي ز، که مقرريکالنشهر تبر ياسالم يشورا
 ط:يتقس ـ٤٧ماده 

 ٣٢دولت و اصالح ماده  ياز مقررات مال يم بخشيقانون تنظ ٧٣ماده  يدر اجرا
 ل است:يبه شرح ذ يط مطالبات شهرداريها، تقسيشهردار يمال نامه آيين

 
 
 
 
 
 

ط ير قابل تقسيان به شرح زيؤدم يبده يش پرداخت، مابقيپس از وصول پ ـ الف
 است:

 ک سال بدون اعمال کارمزديتا  ـ١
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 درصد کارمزد ٦سال با اعمال  ٢تا  ـ٢
ز و وصول يتبر ٣منطقه  يد به شهرداريسررس يدارا يل چکهايل تحويبدواً به دل

از آن، نسبت به صدور قرار  يده ناشيان عديب آنها و ورود خسارات و ضرر و زيعن قر
ابطال  يه استدعايمعمول فرموده و النها يمصوبه مزبور، اقدام مقتض ييت اجراايتوقف عمل

 ياسالم يمصوب شورا ١٣٩١سال  يدفترچه عوارض محل ٤٧از شق الف ماده  ٢بند 
 »ي، خواستارم.وان عدالت اداريز را از ديکالنشهر تبر

 ر است:يمصوبه مورد اعتراض به قرار ز
 طيتقس ـ ٤٧ماده «

 ٣٢دولت واصالح ماده  ياز مقررات مال يم بخشيقانون تنظ ٧٣ماده  يدر اجرا
 .باشد مير يبه شرح جدول ز يط مطالبات شهرداريها تقسيشهردار يمال نامه آيين

 

 ديانميزان بدهي مؤ
ديان جهت تقسيط ؤميزان پيش پرداخت م

 مابقي بدهي

 درصد ٢٠حداقل  ميليون ريال ٣٠٠تا 

 درصد ٢٥حداقل  ميليون ريال ٣٠٠بيش از 

 الف ـ پس از وصول پيش پرداخت، مابقي بدهي مؤديان به شرح زير قابل تقسيط است:
 ک سال بدون اعمال کارمزديتا  ـ١
 درصد کارمزد ٦تا دو سال با اعمال  ـ٢
 درصد کارمزد ٨ش از دو سال و حداکثر تا سه سال با اعمال يب ـ٣
ل به حال شده يمانده تبد يدر پرداخت سه قسط، مطالبات باق تأخير در صورت ـ ب
وصول  يبرا ربط ذي يو مراجع قانون يق مبادياز طر يتواند اقدام قانون ي ميو شهردار

 ه مطالبات خود به عمل آورد.يکل
 يقيچک اشخاص حق يکه مؤد ياخذ در صورت يبه تعداد اقساط، چک از مؤد ـ ج
موظف است  يد. شهردارينما يم شهرداريخود تسل يگر را از بابت اقساط بدهيد يو حقوق

 مالک ملک برساند. يمذکور را به امضا يچکها يسيبه عنوان پشت نو
 ٢ تأخير هر ماه، يه ازاـساط توسط بدهکاران بـک از اقيدر هر  تأخير در صورت ـ د

                                   ر محاسبه خواهد شد:يدرصد مطابق فرمول ز
 
 

                  
                                           

ک، يتفک يهر نوع معامالت) گواه( معامله، نقل و انتقال يدور گواهـص ـ1تبصره
 .باشد مي يه حساب قطعيو تسو يان کار منوط به وصول تمام بدهيو پا يعدم خالف
ازات انشعاب آب، گاز، فاضالب ياستفاده از امت يمالک برا يهنگام تقاضا ـ2تبصره  

) يپروانه ساختمان( فاقد مجوزهاي  يانيف اعين تکلييپس از تع يپاسخ استعالمات بانک و
شوند با محاسبه عوارض  ميها ابقاء يقانون شهردار ١٠٠ماده  يونهايسيکم يکه از سو

 ينسبت به صدور گواه يط بدون در نظر گرفتن بدهيم متعلقه و در صورت تقسيوجرا
 اقدام خواهد شد.
 .باشد ميز ين ماده نين تعرفه قابل اعمال در ايا ٢ماده ٢تبصره  ـ3تبصره
 » عوارضي از قبيل نوسازي، مشاغل، پسماند و حفاري قابل تقسيط نيست. ـ4تبصره

حه شماره يز به موجب اليشهر تبر ياسالم يس شورايت مذکور رئيدر پاسخ به شکا
 ح داده است که:يتوض ١٠/٦/١٣٩٢ ـ /ش/ت٣ـ١/١٩١٠

) ٩٢/٣٠٢کالسه پرونده ( ١٠٩٩٨٠٩٠٠٠٨٨٤٧٢، عطف به پرونده شماره احتراماً«
 :رساند ميو در مقام دفاع به استحضار  ييل بابايخل يت آقايدر خصوص شکا
، ١٣٨٠نظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب ـقانون ت ٧٣ب ماده ـبه موج

ماهه مطابق  ٣٦کثر ها اجازه داده شده است که مطالبات خود را با اقساط حدايشهردار به
 افت دارند.يرسد، در مي شهر مربوطه ياسالم يب شورايکه به تصو يدستورالعمل

 که: شود ميمارالذکر مشخص  يبا دقت در حکم قانون
ن يستند بلکه حق و اجازه اقدام به ايط مطالبات خود نيها مکلف به تقسياوالً: شهردار

 امر را دارند.
شهر مربوطه  ياسالم يابق دستورالعمل مصوب شوراط مطالبات مطياً: نحوه تقسيثان

 خواهد بود.
الذکر و به منظور کمک  شوراي اسالمي شهر تبريز با استفاده از اختيار قانوني فوق

تعرفه  ٤٧، به موجب ماده يون خود به شهرداريل پرداخت ديشهروندان جهت تسه به

تا مطالبات خود از  اجازه داده است يت، به شهرداريمورد شکا ١٣٩١ يعوارض محل
 % کارمزد تقسيط نمايند.٦شهروندان را تا يک سال بدون اعمال کارمزد و تا دو سال با اعمال 

بر دوش  يفيچ گونه تکليعنه ه شود در مصوبه معترضٌ ميهمان گونه که مالحظه 
ت ـازه داده شده اسـت رفاه حال آنان اجـت و صرفاً در جهـده اسـهاده نشـهروندان نـش

صورتي که خود آنها مايل و راضي باشند به تقسيط بدهي خود با کارمزد ناچيزي در 
را ملزم  ين که قانون مورد استناد شهرداريگر با امعان نظر بر ايند. به عبارت دينما اقدام

ز يشهر تبر ياسالم يشورا عنه معترضٌط مطالبات خود نکرده است و مصوبه يبه تقس
خود با پرداخت کارمزد نکرده است لذا هر دو طرف  يهايدهط بيشهروندان را ملزم به تقس

ند ينما يز تراضيشهر تبر ياسالم يط برابر مصوبه شورايار دارند آزادانه نسبت به تقسياخت
و در نتيجه هيـچ شهروندي ملزم به تقسيط و به تبع آن پرداخت کارمزد نشده است تا 

ا مأذون از قبل يبه حکم قانونگذار شده و منوط  ياخذ وجه از اشخاص تلق يزعم شاک به
خود  يقانون يتهايشهر در محدوده صالح ياسالم يمقنن بوده باشد هر چند که شوراها

فوق و استقبال  يواصول ين حوزه هستند با توجه به مراتب قانونيدر ا ياراتياخت يدارا
در صورت  ن کهيک سو و با در نظر داشتن اياز  عنه معترضٌر شهروندان از مصوبه يچشمگ

با توجه به فقدان ( ط مطالبات خودياز تقس يشهردار يابطال آن و به تبع آن خوددار
، اي مواجه خواهند شد تکليف قانوني) شهروندان در پرداخت بدهيهاي خود با مشکالت عديده

 »يت را دارد.بر رد شکا يگر درخواست صدور حکم مبنيد ياز سو
اد شده با حضور رؤسا، مستشاران و يخ يردر تا يوان عدالت اداريد يأت عموميه

ت آراء به شرح آينده ي، با اکثرـيد. پس از بحث و بررسـل شيوان تشکيدادرسان شعب د
 .کند ميمبادرت  يبه صدور رأ

 
 هيأت عمومي رأي

از  با توجه به اين که اخذ کارمزد در تقسيط بدهيهاي افراد توسط شهرداري در هيچ يک
قانون  ٦٢به ماده  يالحاق ٣ز نشده است و مطابق تبصره يتجو ن و مقررات مربوطيقوان

ن يران اخذ هر گونه وجوه، برخالف آنچه در قوانيا ياسالم يبرنامه پنجم توسعه جمهور
ط يتقس يها ممنوع است، لذا وضع کارمزد برايز شده است توسط شهرداريمربوط تجو

ن که مطابق يافراد با توجه به اه از يتأد تأخير ن اخذيو همچن يافراد به شهردار يبده
قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقالب در امور مدني صدور حکم  ٥٢٢ماده 

صوبه ـطي شده است که در مـقق شرايـأديه منوط به تحـت تأخير به وصول خسارت
تعرفه  ٤٧ق د ماده ـق الف و شـش ٣و  ٢ يت لحاظ نشده است لذا بندهايشکا مورد

ز خالف قانون و يشهر تبر ياسالم يمصوب شورا ١٣٩١ز در سال يتبر يارعوارض شهرد
و  ١٢ماده  ١و به استناد بند  شود ميص داده يارات مرجع وضع تشخيخارج از حدود اخت

، از ١٣٩٢مصوب سال  يوان عدالت اداريد ين دادرسييالت و آيقانون تشک ٨٨و  ١٣مواد 
 .ودش ميت ابطال يب مصوبه مورد شکايخ تصويتار

 محمدجعفر منتظري ـ رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري 
 


