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  ر است:يمتن مقرره مورد اعتراض به شرح ز
ل، يذ يط عمومياز شرا بايست يمان جذب و استخدام در مؤسسه يمتقاض ـ٤ماده«

  برخوردار باشند:
ت مضاعف در طول يا کسب تابعير ييران  و عدم تغيا ياسالم يت جمهوريتابع ـ الف

  دوران خدمت
  هيت فقيران و اعتقاد به واليا ياسالم يجمهور يبه قانون اساس يالتزام عمل ـ ب
رفته شده در قانون يان پذيداز ا يکيا ين اسالم ين مبيبه د ياعتقاد و التزام عمل ـ ج
  رانيا ياسالم يجمهور ياساس

  هاي سياسي معارض با نظام اسالمي ايران د ـ عدم سابقه عضويت يا وابستگي به گروه
و اعمال و رفتار خالف  ياخالق يعدم اشتهار به فسق و فجور و عمل به مناه ـه 

  يت و شرافت و شئون شغليثيح
  رموث يفرينه کيشينداشتن سوء پ ـو
صادره  يقطع يبر اساس رأ يدولت يت از خدمات دائميت به محروميعدم محکوم ـز
  صالح.يمراجع ذ ياز سو

  ر آنيو نظا يد و فروش مواد مخدر، مشروبات الکياد و اشتهار به خريعدم اعت ـ ح
 يبرا(دائم  يت قانونيا معافيو  يفه عموميان خدمت وظيدارا بودن مدرک پا ـ ط

  )انيآقا
  ي متناسب با خدمت مورد نظرروان يياز سالمت و توانا يداربرخور ي ـ
  متناسب با خدمت مورد نظر يجسمان يياز سالمت و توانا يبرخوردار ـ ک
  يک حوزويا سطح ي يل کاردانيدارا بودن حداقل مدرک تحص ـ ل
دارندگان  يسال تمام برا ٣٠سال تمام و حداکثر  ٢٠دارا بودن حداقل سن  ـ م

سال تمام  ٣٥، حداکثر يک و دو حوزويو سطوح  ي، کارشناسياردانک يليمدرک تحص
و  يو سطح سه حوزو يا حرفه يارشد، دکتر يکارشناس يليدارندگان مدرک تحص يبرا

ا سطح چهار ي يتخصص يدکتر يلين با مدرک تحصيمتخصص يسال تمام برا ٤٠حداکثر 
يحوزو

، چنانچه يدانشگاه يليهمتراز با مقطع تحص يليدارندگان مدارک تحص ـ١تبصره
مراجع  تأييدمورد  يارزش استخدام يآنان براساس ضوابط و مقررات مربوط دارا يهمتراز

  رند.يگ ين ماده قرار ميصالح باشد، در شمول ايذ
ن يا» ٤«ماده » م«و » ل« يت مفاد بندهايمؤسسه بدون الزام به رعا ـ٢تبصره

شاغل  يو ... اعضا ي، علمي، پژوهشيره امشاو ي، مجاز به استفاده از خدمات فننامه آيين
و  يياجرا هاي و دستگاه يو فناور ي، پژوهشيو مؤسسات آموزش عال ها در دانشگاه
تها به عنوان شغل ين نوع فعاليد. اباش مي، در قالب قرار داد ير شاغل دولتيخبرگان غ

د. کشور نخواهد بو ١٣٤٤قانون بوجه سال » ٢٩«ده و مشمول تبصره يمحسوب نگرد
، متناسب با يياجرا هيأت تأييدو  يشنهاد واحد متقاضين افراد به پيا الزحمه حقزان يم

شاغل مشابه،  ياعضا ياي) برابر حقوق و مزا٥/١م (يک و ني، تاسقف يساعات کار هفتگ
  .گردد مين و پرداخت ييتع

 /ص ـ٢٧٦١در پاسخ به شکايت مذکور، سرپرست دانشگاه تبريز به موجب اليحه شماره 
  ح داده است که:يتوض ٤/٧/١٣٩٧

  يوان عدالت اداريد يتخصص يهاهيأتو  يعموم هيأتر محترم دفتر يمد«
  با سالم و احترام؛

 يمنضم به دادخواست سازمان بازرس ٢٩/٥/١٣٩٧ـ  ٦٦٤٦٠عطف به نامه شماره 
با موضوع ابطال  ٩٧٠١٦٧٥به کالسه  ٩٧٠٩٩٨٠٩٠٥٨٠٠٩٩٤کل کشور به شماره پرونده 

نامه استخدامي اعضاي غير هيأت علمي دانشگاه تبريز به استحضار  آيين ٤ماده  ٢تبصره 
  رساند: مي

ک يد مربوط به يف جديبر شغل بودن و دارا بودن وظا يمبن ياستناد شاک ـ١ـ١
ه استفاده يد چرا که صراحتاً در مانحن فباش ميح نيدر تبصره موصوف صح يپست سازمان
 يو امثالهم مورد توجه قرار گرفته است و از سو ي، علميو مشاوره پژوهش ياز خدمات فن

ند اقدام به استخدام افراد توان ميخود ن يازهايرفع ن يبرا ها ه دانشگاهي است کهيگر بديد
 هاي گوناگون نمايند لذا جهت جلوگيري از انباشت نيروي انساني و جهت ممانعت تخصصبا 
 مندي قراردادهاي مشاوره جهت بهرههاي مضاعف مبادرت به انعقاد  تحميل هزينهاز 
 نمايند. مضاف بر اين که عمالً ها مي ها و يا دانشگاه خدمات افراد متخصص از ساير دستگاهاز 
و  شود ميز ارائه نين يت مورد انتظار، توسط بخش خصوصيفيبا ک يا ن خدمات مشاورهيا

استخدام نداشته و  يابر يه منطقيد، لذا توجباش مي ياز به طور موقت و مقطعين نيچون ا
ن خدمات يان ذکر است اي. شاشود مي يسازمان يازهاين راهکار مبادرت به رفع نيبا ا صرفاً

ف ي. تحت عنوان وظاگيرد ميانجام  يکه عمدتاً در خارج از ساعات ادار يمشاوره ا

 ١٤١با اصل  يرتين جهت مغايو از ا شود ميقرار ندارند و اصوالً شغل محسوب ن يسازمان
ندارد. يانون اساسق

 هاي سازماني ـ همچنان که شاکي در بند (ب) شکوائيه اذعان نموده است، سمت٢ـ١
ن امر متوجه يو مشاوره که مداقه در ا ي، سرپرستيتيريمد هاي گاهيعبارت است از جا

ن يلذا استفاده از شاغل شود مين يسمت بود و شغل تلق الذکر فوقم شد که موارد يخواه
  ندارد. ين خصوص منع قانونيدر ا يا مراکز دانشگاهيو  يياجرا هاي ر دستگاهيسا

ـ در خصوص استفاده از خدمات خبرگان غير شاغل دولتي نيز بايستي اذعان شود ٣ـ١
موقت ارائه خدمات  ين اشخاص به صورت قراردادهايا يا که استفاده از خدمات مشاوره

مختلف  يدر مجار يين قراردادهايو چن دنماي ميچ عنوان افاده استخدام ني، به هيا مشاوره
آزمون و مراعات ضوابط  يد و بالطبع واضح است که برگزارباش ميکشور مرسوم و معمول 

به استفاده از خدمات  يچ ارتباطيبوده و ه يانسان يروهايرو مربوط به استخدام نيجذب ن
  ي موقت ندارد.ن نوع قراردادها و افراد در قالب قراردادهايا

، دارد ميتوسعه کشور اشعار  هاي برنامه يک قانون  احکام دائمينچه ماده چنا ـ٢
ژه قانون يبه و يدولت ها حاکم بر دستگاه ين و مقررات عموميت قوانيبدون رعا ها دانشگاه

ن و مقررات و اصالحات ير قوانيو سا يت خدمات کشوريريقانون مد يمحاسبات عموم
و  يادار يمعامالت يمال هاي نامه آيينصوبات و آنها، فقط در چارچوب م يالحاقات بعد

 ها ن وجود، دانشگاهيامناء عمل خواهند کرد. با ا هيأتمصوب  يالتيو تشک ياستخدام
 هاي ياد شده خود ندارند و اين امر توسط نامه به رعايت ساير قوانين در خصوص آيين يالزام

قرار گرفته است.ب يو تصو تأييدح، يمقنن و به موجب قانون الحق مورد تصر
 يح قانون احکام دائميد با توجه به صريهمچنان که در بند فوق اشاره گرد ـ٣
ن در ير قوانين و مفاد سايت موازيبه رعا يچ الزاميه ها توسعه کشور، دانشگاه هاي برنامه
رت مفاد تبصره يبر مغا يمبن يراد شاکين اساس ايمارالذکر خود ندارند و بر ا هاي نامه آيين
  د.رس ميح به نظر نيصوف با قانون منع مداخله کارکنان صحمو

ت يقابل يدر صورت يدولت هاي ن دستگاهيبا شاغل يا انعقاد قرارداد خدمات مشاوره ـ٤
ا با يو  يف طرف قرارداد در خارج از اوقات اداريخواهد داشت کـه انجام وظا يياجرا
 ين امر نه تنها تناقضيالوصف در ا معر بوده و يپذ امکان يقانون يياز راهکارها مندي بهره

هاي توسعه کشور،  شود بلکه مطابق تصريح ماده يک قانون احکام دائمي برنامه نميمشاهده 
ن ندارند و فقط در چارچوب ير قوانين سايت موازيبه رعا ين مورد الزاميدر ا ها دانشگاه

  »عمل خواهند نمود. ها امناء دانشگاه هاي هيأتمصوبات 
وان ين ديبا حضور معاون ٥/٦/١٣٩٨خ يدر تار يوان عدالت اداريد يمعمو هيأت
ل شد و پس از بحث و يوان تشکيو رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب د يعدالت ادار

  مبادرت کرده است. ير به صدور رأيت آراء به شرح زيبا اکثر يبررس

  رأي هيأت عمومي
ول قانون راجع به منع مداخله وزراء ماده ا ٣تبصره  ٥نکه به موجب بند يبا توجه به ا

 نمايندگان مجلس و کارمندان در معامالت دولتي و کشوري، قراردادهاي مشاوره مشمولو 
 يامنا هيأت يقانون هاي تيد و از آنجا که صالحباش مين قانون يموضوع ا يانگار جرم

ه مفاد تبصره باشد و از آنجا ک يفريل و توقف نصوص کيد متضمن تعطتوان مين ها دانشگاه
قانون احکام دائمي  ١ماده  ٧تبصره  ١مورد اعتراض از شمول استثناي مقرر در بند 

نامه استخدامي  آيين ٤ماده  ٢هاي توسعه کشور خارج است، در نتيجه تبصره  برنامه
 ١٢ماده  ١اعضاي غير هيأت علمي دانشگاه تبريز خالف قانون است  و مستند به بند 

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

  يوان عدالت اداريد يعموم هيأتس يرئ           
  ياشراق يعل يمرتضي ـ وان عدالت اداريد ييمعاون قضا  

٢٤/٦/١٣٩٨     ٩٧٠٢٨١٣ شماره
  بسمه تعالي

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

وان عـدالت اداري بـه شمـاره دادنـامـه ـعمـومي دي هيـأتيك نسخـه از رأي 
بخشنامه  ٥الي  ١بندهاي  ابطال«با موضوع:  ٥/٦/١٣٩٨ مورخ ٩٨٠٩٩٧٠٩٠٥٨١١٠٥٦

جهت » معاون فني و درآمد سازمان تأمين اجتماعي ١٢/١٠/١٣٩٤ـ  ٨٥٣٨/٩٤/٥٠٢٠شماره 
  گردد. درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي

  هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربينهيأتعمومي و  هيأتمديركل 
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حوزه فنی و 
درآمد

  ٩٧/٢٨١٣شماره پرونده:        ١٠٥٦شماره دادنامه:        ۵/۶/۱۳۹۸تاريخ دادنامه: 
  يوان عدالت اداريد يعموم هيأت مرجع رسيدگي:

  يميقه فهيشرکت کاردانه با وکالت خانم صد شاكي:
 ١٢/١٠/١٣٩٤ـ  ٨٥٣٨/٩٤/٥٠٢٠ابطال دستور اداري شماره  موضوع شکايت و خواسته:

  ياجتماع تأمينو درآمد سازمان  يمعاون فن
 يبه وکالت از شرکت کاردانه به موجب دادخواست يميقه فهيخانم صد کار: ردشگ

و درآمد سازمان  يمعاون فن ١٢/١٠/١٣٩٤ ـ ٨٥٣٨/٩٤/٥٠٢٠شماره  يابطال دستور ادار
  يين خواسته اعالم کرده است:را خواستار شده و در جهت تب ياجتماع تأمين
 هيأتم ينما يکت کاردانه اظهار مبه وکالت از شر يميقه فهين جانب صدياحتراماً ا«
 ٧٢٤ هاي شماره هاي (دادنامه ١٠/٦/١٣٩٤م مورخ يدر تصم يوان عدالت اداريد يعموم

و  يمعاونت فن ٢٤/١١/١٣٩٠ـ  ٥٢٤٨٨/٩٠/٥٠٢٠شماره  ي) دستور ادار٧٧٩و  ٧٢٦ يال
م ابطال شده مقرر شده بود: يرا ابطال نمود. در تصم ياجتماع تأميندرآمد سازمان 

س از وزارت صنعت، معدن و تجارت يا جواز تأسيو  برداري بهرهپروانه  يدارا هاي ارگاهک«
م يمعاونت بالفاصله پس از تصم» دباش ميت خارج يدر زمره کارخانه بوده و از شمول معاف

اظهار نمود و  ٨٥٣٨/٩٤/٥٠٢٠به شماره  ١٢/١٠/١٣٩٤خ يدر تار يگرياد شده، دستور دي
 پنجم دوبار به تقسيم کارخانه و کارگاه پرداخته است. در حالي کهبند به خصوص بند  ٥ در

نفر  ٥يک آيين دادرسي قانون معافيت از پرداخت سهم بيمه کارفرماياني که حداکثر  تبصره
 ) فهرست فعاليتهاي مشمول معافيت را مشخص نموده که موکل١٣٦١دارند (مصوب کارگر 
م يبه ذکر است سازمان دوباره در تصم . الزمشود ميت ين فهرست مشمول معافيطبق ا
قانون  ٥که به موجب بند  ين موضوعه پرداخته در حالير قوانيگر به تفسيد خود بار ديجد
هاي توليدي، صنعتي و ... حقي بر عهده هيأت وزيران قرار داده شده  تعيين نوع کارگاهت يمعاف

 ١٦٠٠٢هاي شماره  مهنا (در سازمان تأمين اجتماعي) و هيأت وزيران نيز در تصويب
فهرست فعاليتهاي توليدي مشمول  ١٢/٢/١٣٩٢هـ ـ ٢٣/ت١٠٦٢٥٤و  ١٢/٣/١٣٦٢ مورخ

معافيت را احصا کرده است. الزم به يادآوري است تقسيم کليه قوانين عادي بر عهده 
که  ين ندارد درحالير قوانيجهت تفس يارياخت ياجتماع تأمينمقننه بوده و سازمان  قوه

خود  ٥در بند  يق کارخانه پرداخته و حتين مصاديير و تعيضوع دعوا به تفسم مويدر تصم
ن ييکارخانه دست خود را جهت تع يارهايق و معين مصادييبا ذکر عبارت (و ...) در تع

 يو در راستا يم قبليم مشابه تصميق بازگذاشته است. در واقع سازمان مزبور تصميمصاد
ن يه قوانير کلينکه تفسيت به ايم نموده است. با عناوان اقدايم به حق دياستنکاف از تصم

ن يير و تعيدر تفس يد دخالتينبا ياجتماع تأمينبر عهده قوه مقننه بوده و سازمان  يعاد
 يارين اختيز چنين يبعد هاي هيارها داشته باشد و در قانون مبدأ و الحاقيق و معيمصاد
 يوان عدالت اداريقانون د ٨ماده  در نظر گرفته نشده است وفق شق آخر بند ت يو يبرا

»م را دارم.يدرخواست ابطال تصم
  ر است:يمتن مقرره مورد اعتراض به قرار ز

  الي ۷۲۴هاي شماره  موضوع: دادنامه
   ۱۰/۶/۱۳۹۴مورخ  ۷۷۹و  ۷۲۶ 

عدالت اداري هيأت عمومي ديوان

  ادارات کل استان
  با سالم
مه سهم يت از پرداخت حق بيه قانون معافماده واحد ۳نکه طبق تبصره ينظر به ا
و اصالحات  ياسالم يمجلس شورا ۶/۱۲/۱۳۶۱نفر کارگر مصوب  ۵زان يکارفرما تا م

 ين قانون مستثنياز شمول ا يخارج يمانکاران و شرکتهايآن کارخانجات، معادن، پ يبعد
 هيأت ۱۰/۶/۱۳۹۲ـ۷۷۹و  ۷۲۶ يال ۷۲۴به استناد دادنامه شماره  يند. از طرفباش مي

اداره  ۲۴/۱۱/۱۳۹۰ـ۵۲۴۸۸/۹۰/۵۰۲۰موضوع نامه شماره  يوان عدالت اداريد يعموم
ق مفاد يدق يده است. لذا جهت اجرايراد واقع و ابطال گرديمه مورد ايکل درآمد حق ب

جهت  ييمه سهم کارفرمايت حق بيه در اعمال معافيجاد وحدت روياد شده و ايدادنامه 
ن و يخارج از قوان يجاد هرگونه بار مالياز ا يريو جلوگ يصنعتو  ي، فنيديتول هاي کارگاه

اد يماده واحده قانون  ۳کارخانجات موضوع تبصره  ييشناسا يمقررات به دولت و چگونگ
.نمايد ميل جلب يتابعه را به نکات ذ يياجرا يشده توجه واحدها

 يجوزهاهستند که در چارچوب مقررات و با توجه به م ييکارخانجات واحدها ـ۱
 برداري بهرهس و پروانه يجواز تاس يجاد و دارايا يصالح رسميمراجع ذ يصادره از سو

  د مشخص شده است.يت توليزان و ظرفيبوده و در آن نوع محصول، م
کارگاه و محصول  يس منوط به طراحيجاد کارخانه با توجه به جواز تاسيا ـ۲

مشابه  يو فن يعموم يهايژگيو يک سري يدارا يديد. ضمن آن که محصوالت تولباش مي
 يد واقعيزان انبوه توليس به ميف شده در پروانه تاسيتعر يت اسميند که با ظرفباش مي
به چهار  يديستم به عنوان محصول توليس يمواد تا خروج يند وروديگردند و فرآ يم

  :پذيرد ميل صورت يروش ذ
  ک نوع محصولي ـ نيک نوع ماشي

  حصولک نوع مي ـ نيچند نوع ماش
  چند نوع محصول ـ نيک نوع ماشي

  چند نوع محصول ـ نيچند نوع ماش
آن  يد که طباش ميدات کارخانه يحاکم بر تول يهايژگيان مواد از ويجر يطراح ـ۳

رات ييند و حرکت در سطح و اعمال تغيفرا يد شده و پس از طيستم توليمواد وارد س
  گردد. ميآن کارخانه  يديل به محصول توليتبد

ستم به عنوان يس يد و خروجيت کارخانه منجر به تولينکه فعاليبا توجه به ا ـ۴
م قابل استفاده توسط مصرف کنده يا به صورت مستقين محصول ي، لذا اگردد ميمحصول 
توسط  يير محصوالت نهايل سايا تکميل يد و تبديجهت تول يا جزء مواد اصليبوده و 

د.باش ميگر يع ديا صنايکارخانجات و 
و برداري و يا اينکه کارگاه در شهرک صنعتي  ـ صرف نظر از جواز تأسيس يا پروانه بهره ۵

بايست با در نظر  يا نواحي صنعتي واقع شده است يا خير (موضوع دادنامه يادشده)، شعب مي
گرفتن نوع فعاليت، تعداد پرسنل، فرايند توليد، محل استقرار، مجوزهاي صادره و .... 

 ۵ارخانه بودن محل، از اعمال معافيت حق بيمه سهم کارفرمايي تا ميزان صورت احراز ک در
  »نفر کارگر خودداري نمايند.

 ياجتماع تأمينسازمان  يو دعاو ير کل دفتر حقوقيت مذکور، مديدر پاسخ به شکا
  ح داده است که:يتوض ١٢/٣/١٣٩٨ ـ ١٣٨٥/٩٨/٧١٠٠حه شماره يبه موجب ال

  يو جهات رد دادخواست و دعو بخشنامه صادره يقانون يمبان«
و  ۱۸ت موارد مذکور در مواد يرادات وارده بر دادخواست به خصوص عدم رعايا ـ۱

  يوان عدالت اداريد ين دادرسييالت و آيقانون تشک ۸۰
ن سازمان يت عام ايبر صالح يمبن ياجتماع تأمينقانون  ۴۰و  ۳۰، ۳۹، ۳۶مواد  ـ۲

و  ۱۰/۳/۱۳۸۹ـ  ۹۰شماره  هاي و دادنامهکارفرما  ييمه و شناسايدر وصول حق ب
 يعموم هيأت ۷۲۰و دادنامه شماره  يوان عدالت اداريد يعموم هيأت ۲/۴/۱۳۹۳ـ۶۰۰

ر يق آن و سايو انطباق قانون با مصاد يمه پردازيط الزم بيکشور که احراز شرا يوان عاليد
  ته است.سازمان شناخ هاي تيرا از صالح ياجتماع تأمينموارد مذکور در قانون 

   ۲/۳/۱۳۷۸ـ  ۶۷ـ آراء هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به خصوص دادنامه شماره ۳
  لير موارد به شرح ذيسا ـ۴
رادات وارد بر دادخواست مطروحهيمشروح ا ـ ب
ه يخود را عل يدعوا يل شاکيتوسط وک يه در طرح دعويت اصول اوليفقد رعا ـ۱

ن ينکه در حال حاضر ايده است غافل از ان سازمان مطرح نمويو درآمد ا يمعاونت فن
ن يا يمه اينکه به هر حال معاونت بيد، ضمن اباش ميو درآمد  يسازمان فاقد معاونت فن

الت ياز تشک يافته است، بخشيسازمان که بخشنامه مبحوث عنه در حوزه آن اصدار 
ه بر است ک يمستقل يت حقوقيمحسوب شده و فاقد شخص ياجتماع تأمينسازمان  يادار
سازمان  يت حقوقياز شخص يه آن شود، بلکه بخشيعل يآن اقدام به طرح دعو يمبنا
  ر قابل استماع است.يت مطروحه غيفيد، لذا دعوا به کباش مي

قانون تشکيالت  ۱۸ـ عدم ضم دليل سمت، به رغم اينکه به موجب نص صريح ماده ۲
به امضاء از  يالتنامه ممضل سمت خود (وکيد دليبا يوان عدالت اداريد ين دادرسييو آ
رات شرکت موکل را يين تغين روزنامه متضمن آخرير عامل شرکت) همچنيمد يسو
  مه نکرده است.يک از مدارک مذکور را ضميچ يد، هيمه نمايضم

ن ييالت و آيقانون تشک ۸۰ح ماده يرت دادخواست  مطروحه با نص صريمغا ـ۳
رت يمغا يکه ادعا يا مواد قانوني يشرعح به حکم يکه تصر يوان عدالت اداريد يدادرس

ا يرت مصوبه با شرع يث مغايل و جهات اعتراض از حين داليمصوبه با آن شده همچن
دانسته  يرا ضرور کننده بيارات مرجع تصويا خروج از اختين ير قوانيا ساي يقانون اساس
ک از يم ن سازمان با کدايا يمشخص نکرده است که دستور ادار يکه شاک ياست در حال

دستور 
  اداري
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ن سازمان کامالً منطبق با يا ينکه دستور اداريرت دارد ضمن اين و مقررات حاکم مغايقوان
  افته است.ياصدار  يو هاي تيارات و صالحياخت

است که توسط سازمان  يمدع ينکه شاکيت: با توجه به ايبودن شکا يمورد ـ۴
است از  يمورد يت وين موضوع شکايت شناخته نشده است بنابرايمشمول قانون معاف

ابتدا  يقت شاکي. در حقشود مين يعموم هيأتت يبه آن در صالح يدگين رو رسيا
باشد  يکه مطلوب نظر و يکن چون پاسخيت خود را در شعبه مطرح کرده است ليشکا
  مربوط را نموده است. يافت ننموده اقدام به درخواست ابطال دستور اداريدر

يعورد د يل ماهويدال يليشرح تفص ـ ج
است. بخشنامه  يالت اداريه تشکيارات کلياز اخت يصدور بخشنامه و دستور ادار ـ۱

ت اصل سلسله يحاکم ياست که در راستا يمقامات ادار يمات قانونيبه مفهوم عام تصم
ن و مصوبات يقوان يصادر و ناظر بر اجرا يخطاب به اداره و مأموران ادار يمراتب ادار

آنها به  يب اجرايو ترت ها نامه آيينن و يما به معمول قوان ياست. در نظام حقوق يدولت
 ين قسم از ضوابط حاوي، مطابق با مفهوم مذکور اشود ميله بخشنامه به ادارات ابالغ يوس
است  يف و اموريمحسوب شده و در جهت انجام وظا يو داخل يمات و ارشادات اداريتعل

ن مبنا اصدار يز بر هميمبحوث عنه ن يدارکه قانون بر عهده سازمان گذارده است. دستور ا
قانون مربوط به  يتحت امر در اجرا ياست که واحدها ياتييجز يافته است و حاوي

د مد نظر قرار يمه سهم کارفرما باير پنج نفر کارگر از پرداخت حق بيز هاي ت کارگاهيمعاف
 ييکه دامنه اجرا يآن بوده متضمن قواعد آمره ا يوه اجراين قانون و شييدهند و فقط تب

ت ين است که شکايقت امر ايد که ابطال گردد. حقباش ميا توسعه دهد نيق ييقانون را تض
ره شمول آن خارج شناخته شده است.ين سبب است که از داياز قانون و به ا يشاک

از انواع  يره شمول قانون را محدود به برخيح قانون است که داين حکم صريا ـ۲
 ي، صنعتي و فني دانسته که حداکثر پنج نفر کارگر داشته و از کارخانجاتهاي توليد کارگاه
ن مبنا يک و سه) بر اي هاي مانکاران قرار نداشته باشند (تبصرهيا در عداد معادن و پينبوده 

گر موضوع يان حکم مقنن بوده است. به سخن ديسازمان فقط در مقام ب يدستور ادار
قانون  ۳ن تبصره ييطال آن را مطرح کرده است، تبدرخواست اب يکه شاک يدستور ادار

 يعني؛ اند شده ياست که از شمول قانون مستثن يماده واحده در خصوص موارد
  د.باش مي يخارج هاي مانکاران و شرکتيکارخانجات، معادن، پ

ران است. صرف نظر از آن، بر يوز هيأتمشمول با  هاي ن نوع کارگاهييفقط تع ـ۳
 هاي ن نوع کارگاهييماده واحده قانون تع ۵نکه تبصره يبا توجه به ا ،يشاک يخالف ادعا

ران قرار داده (هر يوز هيأتعهده  را بر شوند ميکه مشمول قانون  يو فن يدي، توليصنعت
 ۲۵/۱/۱۳۸۷مصوب  ياجتماع تأمينقانون اصالح قانون  ۲چند به موجب بند ب از ماده 

وان عدالت يد يعموم هيأت ۱۸/۶/۱۳۸۶ـ  ۴۱۸ن در ضمن دادنامه شماره يهمچن يملغ
ن نوع ييدر جهت تع ين سازمان اقداميده)، ايآن ابطال گرد ۱ن ماده يش از ايز پين يادار

نکه به يران راسا، نکرده است. ضمن ايوز هيأتبه  ييار اعطايمذکور و اعمال اخت ها کارگاه
که  يانيدارک کارفرمام ين سازمان در بررسيا يت قانونيصالح ين موضوع نافيهر حال ا

ا انطباق آن با قانون يق يص مصاديا تشخيدانند  يخود را در زمره مشموالن قانون م
آن  يياجرا نامه آيين ۱ماده  ۱ز تبصره ي. مضاف بر آنکه در مورد فهرست مذکور نشود مين

عالوه بر فهرست منتشره توسط  هايي تير فعالين ساييو تع ييمقرر داشته که شناسا
و  يستي(بهز يستيس سازمان بهزيو رئ يکار و امور اجتماع يران توسط وزرايوز هيأت
ن يين سازمان در مورد تعيت ايصالح ييحا شناسايکه تلو شود ميه ي) تهياجتماع تأمين

د.باش ميز ين يو فن يدي، توليصنعت هاي نوع کارگاه
احراز موارد  ن سازمان دريف ايتکل يقانون از بودجه عموم ينه اجرايهز تأمين ـ۴

نکه يضمن ا د. با استنباط از مفاد قانون،يافزا يق آن مياستثناء از شمول قانون و مصاد
 هاي صنعتي، توليدي و فني بوده نه کارخانجات، پيمانکاران يا معادن..... هدف تشويق کارگاه

ت يلکه فعا هايي ا کارگاهيماده واحده قانون)  ۳شده از قانون در تبصره  ي(موارد مستثن
مه يحق ب يعنين قانون يا ينه اجرايدارند، مقرر شده هز يو فن ي، صنعتيديتولريغ

مشموالن  يين سازمان را در شناسايف ايشود که تکل تأمين يمتعلقه از محل بودجه عموم
 ۱۲و  ۲به خصوص مواد  ي. الزم به ذکر است که بر طبق قانون نظام صنفنمايد ميشتر يب

د و يل، خريد، تبديرا اعم از تول يصنف هاي تيکه فعال ينفف واحد صيآن که ضمن تعر
س يکه قبل از تأس نمايد ميرا موظف  يف و افراد صنفيتعر يع و خدمات فنيا توزيفروش 

ن از نظر يند، بنابراياقدام به کسب مجوز نما يتيا اشتغال به هر فعالي يهر نوع واحد صنف
دارد. مضاف بر آن که جهت  يا ندهکن نييت تعيت اهميس و فعاليمجوز تأس يقانون

نه شود و موارد استثنا از آن يهز يق قانون که مقرر است از بودجه عموميمصاد ييشناسا
  .شود مين يتلق ير قانونياقدام غ

ـ به هر حال وصول حق بيمه و به تبع آن شناسايي کارفرماي متعهد از تکاليف  ۵
الحيت اعمال قدرت عمومي (صدور اجراييه همراه با ص قانوني و ماموريت اصلي اين سازمان

قانون تأمين اجتماعي  ۴۰و  ۳۰، ۳۶، ۳۹و اجراي آن) است. با توجه به اينکه مطابق با مواد 
کارفرما مسئول کسر حق بيمه سهم کارگر و پرداخت سهم خود و کارگر در ظرف مهلت 

تکليف مکلف به  مقرر در قانون به اين سازمان است و در صورت خودداري از انجام اين
قانون بدون لزوم مراجعه به مراجع  ۵۰وصول حق بيمه از کارفرما (با صدور اجرائيه وفق ماده 

باشد، بنابراين  قضايي) و ارائه خدمات به بيمه شده حتي با وجود عدم پرداخت حق بيمه مي
مکلف به طور کلي قانون تأمين اجتماعي صالحيت عامي براي اين سازمان شناخته و وي را 

ساخته که در اجراي قانون تأمين اجتماعي نسبت به شناسايي کارفرما و وصول حق بيمه از 
وي اقدام نمايد، در کنار اين صالحيت عام، قانون معافيت کارفرما از پرداخت حق بيمه سهم 

هايي که حداکثر پنج کارگر دارد، پرداخت حق بيمه موضوع قانون را از  خود در کارگاه
بيني نمايد ولي صالحيت عام  شناخته که بايد در قوانين بودجه سنواتي پيش وظايف دولت

سازمان را در شناسايي کارفرما و مشموالن پرداخت يا معافيت از پرداخت ننموده است و اين 
وظيفه سازمان همچنان به قوت خود باقي است.

د موضوع ن سازمان در مورياقدامات ا تأييداز  يز حاکين يعموم هيأته يرو ـ ۶
در خصوص  يوان عدالت اداريد يعموم هيأت ۲/۳/۷۸مورخ  ۶۷است. دادنامه شماره 

ه ينکه قانون ماده واحده کليبر ا ين سازمان مبنيا ۱۴۰دادخواست ابطال بخشنامه شماره 
ت نموده و بخشنامه مذکور برخالف يرا مشمول معاف يو فن ي، صعنتيديتول هاي کارگاه

اد شده متضمن وضع قاعده آمره ينکه بخشنامه ي، با استناد به اافتهين موضوع اصدار يا
ران يوز هيأت ۸/۸/۱۳۶۸ـ  ۶۷ست، حکم به رد دادخواست صادر کرده است، ين يخاص

ن مفاد دادنامه ينموده است همچن تأييدن سازمان در خصوص موضوع را يبخشنامه ا
 يعموم هيأت ۶۰۰و  ۹۰کشور و دادنامه شماره  يوان عاليد يعموم هيأت ۷۲۰شماره 

مه به ين سازمان در وصول حق بيارات ايو اخت ها تيدر مورد صالح يوان عدالت اداريد
ان، يکارفرما ييف به شناساين سازمان، تکلين مهم است که به هر حال ايد ايوضوح مو

 يمقرر برا يط قانوني، احراز شراياجتماع تأمينر مشموالن قانون يکارگران و سا
زان يت بر ميمانند قانون معاف يره را دارد و قانونيموضوع قانون و غ يايمزا از يبرخوردار

 يکه مدع يد نه از آن کاسته شده و ملزم است هر شخصيافزا ين سازمان ميف ايتکال
رد.يشمول قانون نسبت به خود است را بپذ

مورخ  يرات شرکت منتشره در روزنامه رسميين تغيآخر ينکه آگهيبا توجه به ا ـ۷
د باش ميخـاص  ي) شرکت سهامين است که شـرکت کاردانه (شاکياز ا يحاک ۷/۴/۱۳۹۱

 يو فن ي، صنعتيديتول هاي نکه صـدر مـاده واحـده قانون به صراحت کارگاهيو نظر بـه ا
مانکاران را از شمول يز پيت دانسته است، مضاف بر آنکه تبصره سوم آن نيرا مشمول معاف
و  يدي، توليت صنعتياگر فعال يحت ها لذا از آنجا که شرکت نموده است، يقانون مستثن

ن شرکت يند، بنابراينما ين کار ميمان مبادرت به ايز، در قالب پيداشته باشند ن يفن
با فرض ابطال بخشنامه مبحوث عنه اساساً در  يمانکار محسوب شده و لذا حتيپ يشاک

  .گيرد ميزمره مشمول قانون قرار ن
که نوع  يو فن يدي، توليصنعت هاي ح قانون کارگاهيمطابق نص صر افزون بر آن، ـ ۸
که مطابق با موضوع  شود مين قانون يد مشمول اکن مين ييران تعيوز هيأتآنها را 

 هاي تيع و گسترده بوده و از فعاليار وسياساسنامه آن که بس ۳شرکت؛ مندرج در ماده 
تا واردات و  يو قطعات صنعت يه ادوات کشاورزيد و فروش کليد، خريمربوط به تول

 يه و هر گونه کااليو مواد اول ها و ادوات و دستگاه آالت و ابزار آالت نيصادرات انواع ماش
که در رابطه با شرکت  ياتين انجام هر گونه عمليمجاز از داخل و خارج و همچن يتجار
د در توان مين ي، به طور قطع شرکت شاکگيرد ميم باشد را در بر ير مستقيا غيم يمستق

  هاي موضوع قانون محسوب شود. زمره کارگاه
خود برخالف آن عمل کرده است. در  ير قانون منع، وليسازمان را از تفس يشاک ـ۹
 هاي تير قانون از صالحيشده است که تفس يمدع يد اشاره شود که شاکيخاتمه با

است که دست به  ين خود ويکه ا ين سازمان است در حاليو نه ا ياسالم يمجلس شورا
  ر قانون زده و شرکت را در زمره مشموالن آن شناخته است.يتفس

با توجه به شرح معنونه و داليل مطروحه؛ ايرادات متعددي بر دادخواست وارد و داليل 
اي به شرح فوق بر ردد دعوي و انطباق دستور اداري اين سازمان با قوانين و مقررات حاکم  عديده

»تناد به تمامي موارد مذکور رد دادخواست و دعوي مورد استدعا است.وجود دارد لذا با اس
وان ين ديبا حضور معاون ٥/٦/١٣٩٨خ يدر تار يوان عدالت اداريد يعموم هيأت
ل شد و پس از بحث و يوان تشکيو رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب د يعدالت ادار

  کرده است.مبادرت  ير به صدور رأيت آراء به شرح زيبا اکثر يبررس
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١٣صفحه   WWW.RRK.IR    ۴/۸/۱۳۹۸روزنامه رسمي   WWW.DASTOUR.IR  ۲۱۷۳۳شماره 

  رأي هيأت عمومي
ان که يمه کارفرمايت از پرداخت سهم بيماده واحده قانون معاف ٥بر اساس تبصره 

هاي توليدي، صنعتي و فني بر  تعيين نوع کارگاه ١٣٦١نفر کارگر دارند مصوب سال  ٥حداکثر 
ـ  ١٦٠٠٢هاي شماره  نامه عهده هيأت وزيران محول شده و آن هيأت نيز در تصويب

 فهرست فعاليتهاي توليدي، صنعتي و فني ١٢/٢/١٣٦٩هـ ـ ٢٣/ت١٠٦٢٥٤و  ١٢/٣/١٣٦٢
مشمول معافيت حق بيمه سهم کارفرما را احصاء کرده است، ليکن سازمان تأمين اجتماعي 

ن مفهوم ها و معيارهايي را براي تعيي بخشنامه مورد شکايت شاخص ٥الي  ١در بندهاي 
 باشد، بنابراين از حدود اختيارات آن سازمان خارج مي کارخانه مقرر کرده است و اين امر

قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري  ٨٨و ماده  ١٢ماده  ١به استناد بند 
 ١٢/١٠/١٣٩٤ـ  ٨٥٣٨/٩٤/٥٠٢٠بخشنامه شماره  ٥الي  ١بندهاي  ١٣٩٢مصوب سال 

  شود. معاون فني و درآمد سازمان تأمين اجتماعـي ابطال مي
  يوان عدالت اداريد يعموم هيأتس يرئ         

  ياشراق يعل يمرتضي ـ وان عدالت اداريد ييمعاون قضا          

٢٥/٦/١٣٩٨     ٩٧٠١٩٨٨ شماره
  بسمه تعالي

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

وان عـدالت اداري بـه شمـاره دادنـامـه ـعمـومي دي هيـأتيك نسخـه از رأي 
غير الزامي دانستن استعالم از «با موضوع:  ١٧/٦/١٣٩٨مورخ  ٩٨٠٩٩٧٠٩٠٥٨١١٠٧٢

جهت درج » شود دور و يا تمديد پروانه كسب، مغاير قانون است و ابطال ميشهرداريها براي ص
  گردد. در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي

  هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربينهيأتعمومي و  هيأتمديركل 

  ٩٧/١٩٨٨شماره پرونده:       ١٠٧٢شماره دادنامه:       ۱۲/۶/۱۳۹۸تاريخ دادنامه: 
  يوان عدالت اداريد يعموم هيأت سيدگي:مرجع ر
  بجنورد يشهردار شاكي:

معاون  ٢٦/٧/١٣٩٦ ـ ١٦٨٧٩٤/٦٠ابطال نامه شماره  موضوع شکايت و خواسته:
ـ ٨٥٢٤/٠٦/٧وزارت صنعت، معدن و تجارت و بخشنامه شماره  يو بازرگان يامور اقتصاد

  يراناتاق اصناف ا ١٧/٨/١٣٩٦
 ١٩/١٠/١٣٩٦مورخ  ٨٢٧٥٦/١٠/٩٦نامه شماره شاکي به موجب شکايت  کار: گردش

  اعالم کرده است که:
  يوان عدالت اداريد يعموم هيأتاست محترم ير«

 ـ ١٦٨٧٩٤/٦٠موضوع: ابطال بخشنامه معاونت وزارت صنعت، معدن و تجارت به شماره 
  ١٧/٨/١٣٩٦ـ ٨٥٢٤/٠٦/٧ران به شماره يو اتاق اصناف ا ٢٦/٧/١٣٩٦

  کميسالم عل
آن مرجع  يد مطابق دادنامه صادره از سورسان ميله به استحضار ين وسياحتراماً بد

 به جهت جلوگيري از تضييع حقوقات ٩٤/٢٧٦کالسه پرونده  ٣٠/٣/١٣٩٦ـ ٢٧١به شماره 
مرکز استان  يصنف يون نظارت بر سازمانهايسيکم ١/٨/١٣٩٣مصوبه مورخ  يعموم

د پروانه يا تمديها جهت صدور و يداراز به اخذ استعالم از شهريانگر عدم نيکرمانشاه که ب
 يپس از صدور رأ متأسفانهرت با قانون ابطال شده است. يت به مغايد، با عناباش ميکسب 

مرقومه شماره  يوزارت صنعت، معدن و تجارت ط يو بازرگان يمذکور معاونت امور اقتصاد
ماره مرقومه ش يران طيس اتاق اصناف ايين ريو همچن ٢٦/٧/١٣٩٦ـ  ١٦٨٧٩٤/٦٠
 اند داشتهاصناف سراسر کشور اعالم  ياتاقها يساؤخطاب به ر ١٧/٨/١٣٩٦ـ ٨٥٢٤/٠٦/٧

 ياز نبوده و عمالً رأيد پروانه کسب مورد نيا تمديها جهت صدور و يکه استعالم از شهردار
ت به موارد ي. با عنااند کردهرا نقض  يوان عدالت اداريد يعموم هيأت يصادره از سو

 يوان عدالت اداريد ين دادرسييالت و آيقانون تشک ٩٢ز مستنداً به ماده يو ن االشعار فوق
 هاي ابطال مرقومه يع حقوق عموميياز تض يريجلوگ يو در راستا ١٣٩٢مصوب 

»مورد استدعاست. الذکر فوق
ارسال شده بود،  يشاک يبرا يعموم هيأتکه از دفتر  ياخطار رفع نقص يدر پ

پاسخ داده است که: ٢٨/٧/١٣٩٧ـ ٦٦٢٤٧/١٠/٩٧شماره  شهردار بجنورد به موجب اليحه

  يوان عدالت اداريد يعموم هيأتاست محترم ير«
  د پروانه کسب يها جهت صدور و تمديموضوع: ضرورت اخذ استعالم از شهردار

  کم:يسالم عل
احتراماً بازگشت به اخطاريه صادره از سوي آن مرجع موضوع پرونده مطروحه 

د: رسان ميبه استحضار  ۹۷۰۱۹۸۸و کالسه پرونده  ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۱۳۷۵شماره  به
اعالم شده است، معاونت  ۱۹/۱۰/۱۳۹۶ـ  ۸۲۷۵۶/۱۰/۹۶همان گونه که مطابق مرقومه 

 ـ ۱۶۸۷۹۴/۶۰امور اقتصادي و بازرگاني وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب نامه شماره 
خطاب  ۱۷/۸/۱۳۹۶ـ ۸۵۲۴/۰۶/۷ران به موجب نامه يس اتاق اصناف اييو ر ۲۶/۷/۱۳۹۶

ها جهت يکه استعالم از شهردار اند داشتهاصناف سراسر کشور اعالم  ياتاقها يبه روسا
هر  يقانون نظام صنف ۱۲د. مطابق ماده باش مياز نيد پروانه کسب مورد نيا تمديصدور و 
ه مربوطه پروانه يت داشته باشد مکلف است قبل از شروع از اتحاديکه قصد فعال يشخص

 يرش تقاضا مکلف به معرفيز پس از پذيه نيافت و اتحاديسب (در چهارچوب قانون) درک
الزم  هاي ربط جهت اخذ پاسخ استعالميذ هاي مربوطه به ارگان هاي به همراه فرم يمتقاض
صدور پروانه «که قانونگذار اعالم داشته است  يقانون نظام صنف ۸۰د. مطابق ماده باش مي

ص و اعالم يلذا جهت تشخ» بالمانع است يا کارگاهي يادار يربراماکن با کا يکسب برا
 يدر راستا يو جرائم احتمال ياحتمال يتخلفات ساختمان ين بررسيو همچن يفعل يکاربر
د که رس ميبه نظر  يز ضروريها نياستعالم از شهردار يع حقوق عموميياز تض يريجلوگ

 ۳۰/۳/۱۳۹۶ـ ۲۷۱و همچنين دادنامه  ۱۳۰۲الي  ۱۳۰۱هاي  آن مرجع نيز به موجب دادنامه
ر با ضرورت يمغا هاي ن امر صحه گذاشته و بخشنامهيبه ا ۷۲۶/۹۴موضوع کالسه پرونده 
ها را باطل کرده است.ياخذ استعالم از شهردار

ح ير مخالف صرياخ هاي ت به موارد فوق آنچه که محرز و مسلم است بخشنامهيبا عنا
بوده لذا  ۳۰/۳/۱۳۹۶ـ ۲۷۱آن مرجع خصوصاً دادنامه  ياز سو ياصدار هاي مفاد دادنامه
امالک و  يفعل يهايص کاربرين تشخيو همچن يع حقوق عموميياز تض يريجهت جلوگ

جلوگيري از تبعات ناشي از صدور پروانه کسب جهت مشاغل مزاحم شهري (که تشخيص آن 
 هاي بطال بخشنامهباشد) ا قانون شهرداريها بر عهده شهرداري مي ۵۵ماده  ۲۰مطابق بند 

  »صادره مورد استدعاست.
  ر است:يمورد اعتراض به قرار ز هاي متن مقرره

وزارت  يو بازرگان يمعاون امور اقتصاد ٢٦/٧/١٣٩٦ ـ ١٦٨٧٩٤/٦٠الف) نامه شماره 
  صنعت، معدن و تجارت:

  طاهرپور يجناب آقا«
  و مجلس يمعاون محترم امور حقوق

  کميسالم عل
ت در خصوص درخواس ۸/۶/۱۳۹۶ـ  ۱۳۳۹۱۹/۶۰نامه شماره احتراماً، بازگشت به 

د پروانه يدر زمان صدور و تمد يدم استعالم از شهردارشهردار بجستان (موضوع علت ع
  :گردد ميربط اعالم يذ يل جهت انعکاس به مباديکسب) مراتب ذ

دال بر الزام  يفين موضوعه تکليگر قوانيو د يبراساس قانون و مقررات نظام صنف ـ۱
ن ينشده و همچن بيني پيش يهايمراجع صدور پروانه کسب به منظور استعالم از شهردار

 ي) قانون اجرا۷) و (۶)، (۱) قانون اصالح مواد (۷ل ماده (ي) ذ۴به استناد تبصره (
مجوز کسب و کار  کننده ، مراجع صادرياصل چهل و چهارم قانون اساس يکل هاي استيس

ش از آنچه در يباي  نهيا هزي يا مدرکيچ شرط يمجوز ه يبا توافق متقاض يحق ندارند حت
رساني مربوطه تصريح شده از متقاضي دريافت مجوز کسب و کار مطالبه کنند و  پايگاه اطالع

) قانون مجازات اسالمي است.۶۰۰تخلف از اين تبصره مشمول مجازات موضوع ماده (
که برخالف  يدر صورتها ي) قانون شهردار۵۵) ماده (۲۴مطابق تبصره بند ( ـ۲

 تجاري، محل کسب يا پيشه يا تجارت داير شودغير مندرجات پروانه ساختماني در منطقه
 نمايد ) اين قانون مطرح مي۱۰۰) ذيل ماده (۱شهرداري مورد را در کميسيون مقرر در تبصره (

محل کسب اقدام  يليا مستاجر نسبت به تعطيون در صورت احراز تخلف مالک يسيو کم
  .نمايد مي

 نامه اجرايي علي ايحال نظر به اينکه شرايط صدور و تمديد پروانه کسب به موجب آيين
از  ) قانون نظام صنفي تشريح گرديده است. لذا مطالبه هرگونه مدرک اضافي۱۷موضوع ماده (

  »د.باش ميان مجاز نيمتقاض
  ران:ياتاق اصناف ا ۱۷/۸/۱۳۹۶ـ ۸۵۲۴/۰۶/۷ب) بخشنامه شماره 
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