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  صفحه  کنندهدستگاه اجراء  تاریخ تصویب  ) وحدت رویهاءقوانین و مقررات و مصوبات آر(عنوان مندرجات 

  تومان ۴۵۰۰تك شماره 

   نامه٢ابطال بند :  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع١٨٠٥ و ١٨٠٤هاي  رأي شماره
  ر مالياتي مديركل دفتر فني و حسابرسي مالياتي سازمان امو١٠/١١/١٣٩٦صـ  /١٩٣٥٧/٢٣٢ شماره 

ـ ١٣٥٣٠ بخشنامه شماره ٤بند ) ب( و نيز جزء     رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور٢٧/٧/١٣٨٤ 
  ١  سازمان امور مالياتي كشور  ١٨/١١/١٣٩٩

 از تعرفه ٢ و ماده ١ابطال ماده :  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع١٨٠٧رأي شماره 
  ٣  شوراي اسالمي شهر آمل  ٢/١٢/١٣٩٩   آمل از تاريخ تصويب شوراي اسالمي شهر١٣٩٨عوارض محلي سال 

ـ تعارض در آراء شعب :  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع١٨٦٠رأي شماره  اعالم تعارض 
  هاي مالياتي ديوان عدالت اداري در رسيدگي به دادخواست اشخاص به خواسته اعمال معافيت

   بر سقف خالص دريافت تعيين شده
  ٤  شعب ديوان عدالت و ساير مراجع اداري  ٢/١٢/١٣٩٩

ـ صدور مجوز تاكسيراني با :  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع١٨٦١رأي شماره  اعالم تعارض 
  تواند به بهانه اشباع بودن بازار از صدور پروانه خودداري كند شهرداري است و شهرداري نمي

  جمله شوراي اسالمي شهر است  من و اين امر منصرف از صالحيت ساير مراجع
  ٥  شعب ديوان عدالت و ساير مراجع اداري  ٢/١٢/١٣٩٩

 ٥/١١/١٣٩٤ابطال مصوبه مورخ :  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع١٨٦٢رأي شماره 
  ٦  رفاه اجتماعيوزارت تعاون، كار و   ٢/١٢/١٣٩٩  شوراي عالي حفاظت فني وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي از تاريخ تصويب

   بخشنامه ٣ و ٢ابطال بندهاي :  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع١٨٦٣رأي شماره 
  ٧  سازمان ثبت اسناد و امالك كشور  ٢/١٢/١٣٩٩   معاونت امور اسناد سازمان ثبت اسناد و امالك كشور٢٧/٨/١٣٩٤ـ ١٤٧٢٠٤/٩٤شماره 

) ب(ابطال اطالق بند : وان عدالت اداري با موضوع هيأت عمومي دي١٨٦٦  و ١٨٦٥هاي  رأي شماره
   ١ كاركنان اداري قوه قضاييه و تذكر ١٣٩٦مربوط به داوطلبان بومي در آزمون استخدامي سال 

  گيرد آن كه براي داوطلبان بومي استان نيز امتيازي را در روند استخدام آنها در نظر مي
  ٨  قوه قضائيه  ٢/١٢/١٣٩٩

 ١١ از تعرفه ٣ابطال تبصره:  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع١٨٨٣ شماره رأي
 ٧ و تبصره١١ از تعرفه شماره ٧ ـ ٦ ـ ٥ـ ٤هاي    و تبصره٩/١١/١٣٩٧ ـ ١٢٧٥مصوبه شماره 

  ١٣٩٨ شوراي اسالمي شهر محالت براي سال ١١تعرفه شماره 
  ٩  شوراي اسالمي شهر محالت  ٥/١٢/١٣٩٩

  هاي  ابطال مصوبه:  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع١٨٨٤رأي شماره 
   و تبصره ذيل جدول عوارض پذيره مصوبه١٢/١١/١٣٩٥ مورخ ١٨٧ و ١١٦/١٣٨٣ـ ٥٠٣شماره 
 ١٨/٨/١٣٨٧ـ ١٨٢ و ١٠/١١/١٣٨٨ ـ ٣٨٧ و ٣٠/٥/١٣٩٥ مورخ ٩٣ و ١٤/١١/١٣٨٤ ـ ٥٠٥ شماره 

  شوراي اسالمي شهر قزوين از تاريخ تصويب ١٤/١١/١٣٨٩ ـ ٥٨٦ و ١٨/١١/١٣٨٨ ـ ٣٦٩و 
  ١١  شوراي اسالمي شهر قزوين  ٥/١٢/١٣٩٩

  
  
  
  

  ٢٤/١٢/١٣٩٩                                                                      ٩٨٠١٨٨٦شماره
 بسمه تعالي

  جناب آقاي اكبرپور
  ي اسالمي ايرانمديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهور رئيس هيأت

هاي  يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري بـه شمـاره دادنـامه
:  با موضوع١٨/١١/١٣٩٩ مورخ ٩٩٠٩٩٧٠٩٠٥٨١١٨٠٥ و ٩٩٠٩٩٧٠٩٠٥٨١١٨٠٤

  مديركل دفتر فني و حسابرسي١٠/١١/١٣٩٦ص ـ /١٩٣٥٧/٢٣٢ نامه شماره ٢بند ابطال «
 ٢٧/٧/١٣٨٤ ـ ١٣٥٣٠ بخشنامه شماره ٤بند ) ب(ء مالياتي سازمان امور مالياتي و نيز جز

 جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست» رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور
  .گردد مي ارسال

  مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين
  

 ١٨٠٤ ـ ١٨٠٥ :شماره دادنامه           ١٨/١١/١٣٩٩: تاريخ دادنامه
  ٩٨٠١٨٨٦ـ ٩٩٠١٢٢٧: ماره پروندهش

   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري:مرجع رسيدگي

 
  ٢٢١٩٠ شماره هفتمسال هفتاد و 

)١٤١٠( 

 ١٤٠٠ اهـم  خـردادمچهـار هــشنب هـس
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  آقاي بهمن زبردست: شاکي
 بخشنامه ٤بند ) ب(يک عبارت از جزء ـ ١ ابطال :موضوع شکايت و خواسته

 نامه شماره ٢بند ـ ٢ رئيس سازمان امور مالياتي کشور ٢٧/٧/١٣٨٤ ـ ١٣٥٣٠شماره 
 مديرکل دفتر فني و حسابرسي مالياتي سازمان امور ١٠/١١/١٣٩٦ ـ ص/١٩٣٥٧/٢٣٢

  مالياتي کشور
) ب( يک عبارت از جزء هايي جداگانه ابطال  شاکي به موجب دادخواست:کار گردش

 ٢ بند  و رئيس سازمان امور مالياتي کشور٢٧/٧/١٣٨٤ ـ ١٣٥٣٠ بخشنامه شماره ٤بند 
فتر فني و حسابرسي مالياتي  مديرکل د١٠/١١/١٣٩٦ ـ ص/١٩٣٥٧/٢٣٢نامه شماره 

  :را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعالم کرده است کهسازمان امور مالياتي کشور 
بخشنامه شماره ) بند) ب(شرح دادخواست براي ابطال يک عبارت از جزء ) الف«
   رئيس سازمان امور مالياتي کشور٢٧/٧/١٣٨٤ ـ ١٣٥٣٠

  رياست محترم ديوان عدالت اداري
رساند، در جزء   سالم و احترام، ضمن تقديم بخشنامه مذکور، به استحضار ميبا

 موعدي براي تسليم اظهارنامه ٥٧چون در ماده « بخشنامه آمده که ٤بند ) ب(
دي در هر مرحله از مراحل تشخيص و حل ؤمخصوص اين ماده معين نشده، م

تقاضاي اعطاي تسهيالت تواند با تسليم اظهارنامه مذکور  اختالف و وصول و اجرا مي
دي ثابت ؤموضوع اين ماده را بنمايد و واحدهاي مالياتي مادام که خالف اظهارات م

 ٥٧که ماده  در حالي» .باشند نشده، ملزم به قبول مندرجات اظهارنامه تسليمي مي
هاي مستقيم، از جمله مواد فصل اول از باب سوم اين قانون بوده، موعد  قانون ماليات

 قانون مارالذکر به اين شرح ٨٠هارنامه مؤديان موضوع اين فصل در ماده اظ تسليم
خود را روي  اند اظهارنامه مالياتي  مؤديان موضوع اين فصل مکلف«: تعيين شده است

گيرد،  اي که از طرف سازمان امور مالياتي کشور تهيه و در دسترس آنها قرار مي نمونه
 اين قانون تا سي ٧٤يز مؤديان موضوع ماده محل و ن تنظيم و در مورد حق واگذاري 

مدارک  ماه سال بعد به انضمام  روز پس از انجام معامله و در ساير موارد تا آخر تير
مربوط به اداره امور مالياتي محل وقوع ملک تسليم و ماليات متعلّق را طبق مقررات 

ديان موضوع ماده به مؤ» ساير موارد«لذا با توجه به شمول عبارت » .پرداخت نمايند
 قانون مالياتهاي مستقيم، اين حکم که موعدي براي تسليم اظهارنامه شان تعيين ٥٧

چرا که قانونگذار براي هر الزام به تسليم اظهارنامه . نشده نادرست و خالف قانون است
مالياتي، موعدي را مقرر نموده، مؤديان نيز قانوناً ملزم به رعايت اين مواعد قانوني 

در پايان عرايضم با توجه به مغايرت فراز نقل شده از بخشنامه مورد اعتراض . هستند
هاي مستقيم و خارج از حدود اختيارات بودن حکمي که طي   قانون ماليات٨٠با ماده 

آن در خصوص قانون مقرر شده، از آن مقام عالي درخواست ابطال عبارتي که عيناً از 
 . نقل شد را دارم بخشنامه مورد اعتراض٤بند ) ب(جزء 

 ١٠/١١/١٣٩٦ ـ ص/١٩٣٥٧/٢٣٢ نامه شماره ٢شرح دادخواست براي ابطال بند ) ب
  مديرکل دفتر فني و حسابرسي مالياتي سازمان امور مالياتي کشور

  رياست محترم ديوان عدالت اداري
رساند، در بند دوم نامه  با سالم و احترام، ضمن تقديم نامه مذکور، به استحضار مي

 موعدي براي تسليم ٥٧ اين بخشنامه چون در ماده ٤بند ) ب(طبق جزء « که آمده
اظهارنامه مخصوص اين ماده معين نشده، مؤدي در هر مرحله از مراحل تشخيص و حل 

تواند با تسليم اظهارنامه مذکور تقاضاي اعطاي تسهيالت  اختالف و وصول اجرا مي
مادام که خالف اظهارات مؤدي ثابت موضوع اين ماده را نمايد و واحدهاي مالياتي 

لذا با توجه به موارد فوق، . باشند نشده، ملزم به قبول مندرجات اظهارنامه تسليمي مي
هاي مستقيم در   قانون ماليات٥٧به نظر اين دفتر براي تسليم اظهارنامه مخصوص ماده 

هاي   قانون ماليات٥٧در حاليکه ماده » .قانون مذکور موعدي تعيين نشده است
مستقيم، از جمله مواد فصل اول از باب سوم اين قانون بوده، موعد تسليم اظهارنامه 

:  قانون مارالذکر به اين شرح تعيين شده است٨٠مؤديان موضوع اين فصل در ماده 
اي که از طرف  خود را روي نمونه اند اظهارنامه مالياتي  مؤديان موضوع اين فصل مکلف«

گيرد، تنظيم و در مورد حق  ور تهيه و در دسترس آنها قرار ميسازمان امور مالياتي کش
 اين قانون تا سي روز پس از انجام معامله و ٧٤محل و نيز مؤديان موضوع ماده  واگذاري 

مدارک مربوط به اداره امور مالياتي  در ساير موارد تا آخر تيرماه سال بعد به انضمام 
لذا با توجه » . طبق مقررات پرداخت نمايندمحل وقوع ملک تسليم و ماليات متعلّق را

 قانون مالياتهاي مستقيم، اين ٥٧به مؤديان موضوع ماده » ساير موارد«به شمول عبارت 
. شان تعيين نشده نادرست و خالف قانون است حکم که موعدي براي تسليم اظهارنامه

ي را مقرر نموده، چرا که قانونگذار براي هر الزام به تسليم اظهارنامه مالياتي، موعد
در پايان عرايضم با توجه به . مؤديان نيز قانوناً ملزم به رعايت اين مواعد قانوني هستند

هاي مستقيم و   قانون ماليات٨٠مغايرت فراز نقل شده از نامه مورد اعتراض با ماده 

خارج از حدود اختيارات بودن حکمي که طي آن در خصوص قانون مقرر شده، از آن 
 ». از نامه مورد اعتراض که عيناً نقل شد را دارم٢لي درخواست ابطال بند شماره مقام عا

  :هاي مورد شکايت به شرح زير است متن مقرره
 رئيس سازمان امور ٢٧/٧/١٣٨٤ ـ ١٣٥٣٠بخشنامه شماره  ٤بند ) ب(جزء : الف«

  مالياتي کشور
  :٥٧ راجع به ماده ـ٤
  ... :الف
  تسليم اظهارنامه مخصوص اين ماده معين نشده، موعدي براي٥٧چون در ماده  ـ ب

تواند با تسليم  دي در هر مرحله از مراحل تشخيص و حل اختالف و وصول و اجرا ميؤم
اظهارنامه مذکور تقاضاي اعطاي تسهيالت موضوع اين ماده را بنمايد و واحدهاي مالياتي 

ت اظهارنامه تسليمي دي ثابت نشده، ملزم به قبول مندرجاؤمادام که خالف اظهارات م
 باشند، ضمناً در مواردي که مودي نياز به اخذ گواهي انجام معامله داشته باشد، نبايستي مي

 .صدور آن را موکول به اخذ تأييديه از اداره امور مالياتي محل سکونت او بنمايند
  مديرکل دفتر فني و حسابرسي١٠/١١/١٣٩٦ ـ ص/١٩٣٥٧/٢٣٢شماره  نامه ٢بند : ب
  تي سازمان امور مالياتي کشورماليا

  موعدي براي تسليم اظهارنامه٥٧ اين بخشنامه چون در ماده ٤بند ) ب(ـ طبق جزء ٢
مخصوص اين ماده معين نشده، مؤدي در هر مرحله از مراحل تشخيص و حل اختالف و 

تواند با تسليم اظهارنامه مذکور تقاضاي اعطاي تسهيالت موضوع اين  وصول و اجرا مي
 را نمايد و واحدهاي مالياتي مادام که خالف اظهارات مؤدي ثابت نشده، ملزم به قبول ماده

لذا با توجه به موارد فوق، به نظر اين دفتر براي . باشند مندرجات اظهارنامه تسليمي مي
هاي مستقيم در قانون مذکور موعدي   قانون ماليات٥٧تسليم اظهارنامه مخصوص ماده 

  ».تعيين نشده است
 پاسخ به شکايات مذکور، مديرکل دفتر حقوقي سازمان امور مالياتي کشور به موجبدر 

 توضيحاتي ١٢/٦/١٣٩٩ ـ ص/٩٧٠٦/٢١٢ و ١٦/٦/١٣٩٨ ـ د/٢٨٥٠٧/٢١٢لوايح شماره 
  :داده است که خالصه آن به قرار زير است

  جناب آقاي دربين«
  مديرکل محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

  با سالم و احترام
 و اصالحات بعدي آن ١٣٦٦هاي مستقيم مصوب   قانون ماليات٨٠به موجب ماده 

اي که از طرف  خود را روي نمونه اند اظهارنامه مالياتي  مؤديان موضوع اين فصل مکلف«
گيرد، تنظيم و در مورد حق  دسترس آنها قرار مي سازمان امور مالياتي کشور تهيه و در

 اين قانون تا سي روز پس از انجام معامله و ٧٤ضوع ماده محل و نيز مؤديان مو واگذاري 
مدارک مربوط به اداره امور مالياتي محل  ماه سال بعد به انضمام  در ساير موارد تا آخر تير

همچنين به استناد » .وقوع ملک تسليم و ماليات متعلّق را طبق مقررات پرداخت نمايند
ي که هيچ گونه درآمدي ندارد تا ميزان  قانون فوق، در مورد شخص حقيق٥٧صدر ماده 

 اين قانون از درآمد مشمول ماليات ساالنه و ٨٤معافيت مالياتي درآمد حقوق موضوع ماده 
 مشموالن. باشد مستغالت از ماليات معاف و مازاد طبق مقررات اين فصل مشمول ماليات مي

ن امور مالياتي کشور اي که از طرف سازما اين ماده بايد اظهارنامه مخصوصي طبق نمونه
تهيه خواهد شد به اداره امور مالياتي محل وقوع ملک تسليم و اعالم نمايند که هيچ گونه 

 قانون ٥٧با توجه به مراتب فوق، اظهارنامه مخصوص موضوع ماده . درآمد ديگري ندارند
راي ياد شده، صرفاً به منظور اعالم اينکه شخص حقيقي هيچ گونه درآمد ديگري ندارد و ب

 و تسليم آن تکليف قانوني مؤدي گردد ميمندي از معافيت مقرر در اين ماده تسليم  بهره
به عالوه تسليم اظهارنامه مذکور، . شود براي تشخيص و پرداخت ماليات محسوب نمي

  اشخاص را براي ارائه اظهارنامه مالياتي مربوط به ابراز درآمد ناشي از امالک به منظورتکليف
اعم از اظهارنامه اجاره ملک، اظهارنامه مربوط (سبه و پرداخت ماليات متعلق تشخيص، محا

 .نمايد ساقط نمي...) به انتقال حق واگذاري محل و
  قانون مذکور، صرفاً در خصوص تکليف تسليم اظهارنامه مالياتي٨٠بنابراين مقررات ماده 

 مندي اني که به منظور بهرهمقام مؤدي، براي محاسبه ماليات، موضوعيت داشته و به مؤديدر 
نمايند،   مورد بحث اقدام به تسليم اظهارنامه مخصوص مربوط مي٥٧از تسهيالت ماده 

 و مهلتي نيز گردد ميتسري ندارد و اظهارنامه موصوف از مصاديق اظهارنامه مالياتي تلقي ن
نيز از طرفي جريمه خالف واقع بودن آن . براي تسليم آن در قانون تعريف نشده است

 طور خاص قانونگذار در متن ماده مذکور، تعيين نموده در حاليکه جريمه عدم تسليم به
لذا . بيني شده است  قانون صدرالذکر به طور منفک پيش١٩٢اظهارنامه مالياتي در ماده 

 نامه شماره ٢ و بند ٢٧/٧/١٣٨٤ ـ ١٣٥٣٠ بخشنامه شماره ٤از بند ) ب(مقررات رديف 
 مديرکل دفتر فني و حسابرسي مالياتي سازمان امور مالياتي ١٠/١١/١٣٩٦ ـ ص/١٩٣٥٧/٢٣٢
  ».کننده نظر قانونگذار بوده و هيچ گونه مغايرتي با قانون نداشته است  تبيينکشور
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 با حضور رئيس و معاونين ١٨/١١/١٣٩٩هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 
 و عب ديوان تشکيل شد و پس از بحثديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان ش

  .بررسي با اکثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت کرده است
 

  رأي هيأت عمومي
مؤديان موضوع اين «: هاي مستقيم مقرر شده است  قانون ماليات٨٠به موجب ماده 

 اتي کشوراي که از طرف سازمان امور مالي مکلفند اظهارنامه مالياتي خود را روي نمونهفصل 
گيرد، تنظيم و در مورد حق واگذاري محل و نيز مؤديان  تهيه و در دسترس آنها قرار مي

 اين قانون تا سي روز پس از انجام معامله و در ساير موارد تا آخر تير ماه ٧٤موضوع ماده 
سال بعد به انضمام مدارک مربوط به اداره امور مالياتي محل وقوع ملک تسليم و ماليات 

نظر به اينکه حکم فوق در خصوص تعيين تاريخ » .ق را طبق مقررات پرداخت نمايندمتعل
هاي  تسليم اظهارنامه مالياتي شامل کليه موارد مقرر در فصل اول از باب سوم قانون ماليات

 نامه ٢شود، بنابراين بند   اين قانون مي٥٧مستقيم و از جمله مورد ذکر شده در ماده 
 مديرکل دفتر فني و حسابرسي مالياتي سازمان ١٠/١١/١٣٩٦ ـ ص/١٩٣٥٧/٢٣٢شماره 

  رئيس کل سازمان٢٧/٧/١٣٨٤ ـ ١٣٥٣٠ بخشنامه شماره ٤بند ) ب(مالياتي و نيز جزء امور 
 ٥٧مالياتي کشور که بر اساس آن اعالم شده است که براي تسليم اظهارنامه موضوع ماده امور 

 هاي مستقيم  قانون ماليات٨٠، مغاير با ماده هاي مستقيم موعدي تعيين نشده مالياتقانون 
  قانون تشکيالت و آيين دادرسي٨٨ و ماده ١٢ ماده ١خارج از اختيار است و مستند به بند و 

  .شود  ابطال مي١٣٩٢ديوان عدالت اداري مصوب سال 
  رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدکاظم بهرامي                      

  
  ٢٤/١٢/١٣٩٩                                                                        ٩٨٠٣١٩٤شماره

 بسمه تعالي
  جناب آقاي اكبرپور

  مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسالمي ايران رئيس هيأت
 يك نسخـه از رأي هيـأت عمومـي ديـوان عـدالت اداري بـه شمـاره دادنـامه

 از ٢ و ماده ١ابطال ماده «:  با موضوع٠٢/١٢/١٣٩٩ مورخ ٩٩٠٩٩٧٠٩٠٥٨١١٨٠٧
جهت درج در »  شوراي اسالمي شهر آمل از تاريخ تصويب١٣٩٨تعرفه عوارض محلي سال 

  .گردد ميروزنامه رسمي به پيوست ارسال 
  مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين

  
  ٩٨٠٣١٩٤ :شماره پرونده        ١٨٠٧ :شماره دادنامه        ٢/١٢/١٣٩٩ :تاريخ دادنامه

   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري:مرجع رسيدگي
   حميد يداهللا تبار عمران:شاکي

 ١٣٩٨ تعرفه عوارض محلي سال ١ـ ماده ١ ابطال :موضوع شکايت و خواسته
   توضيحات٣شوراي اسالمي شهر آمل به استثناي بند 

   شوراي اسالمي شهر آمل١٣٩٨ تعرفه عوارض محلي سال ٢ـ ماده ٢
   شوراي اسالمي شهر آمل١٣٩٨ تعرفه عوارض محلي سال ١١ـ ماده ٣

 ٣ و همچنين بند ١١ و ٢، ١ـ شاکي به موجب دادخواستي ابطال مواد ١ :کار گردش
 و ده شوراي اسالمي شهر آمل را خواستار ش١٣٩٨ از تعرفه عوارض محلي سال ١توضيحات ماده 

  :در جهت تبيين خواسته به طور خالصه اعالم کرده است که
 رساند شهرداري آمل در اجراي مصوبات شوراي شهر عوارضي احتراماً به استحضار مي«

تحت عنوان عوارض استقرار بنا، عوارض تغيير کاربري و عوارض بهاي خدمات از اشخاص 
  .نمايد مطالبه مي

 اعتبار مالکيت مشروع اشخاص و همچنين عوارض مورد شکايت با اصل تسليط و
 نامه اجرايي نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهاي اسالمي مغايرتي  آيين١٤ و ٥مواد 

اين در حالي است که مطابق آراء هيأت عمومي براي اکثر شهرهاي ايران . فاحش دارد
 نمونه دادنامه به عنوان. (عوارض تغيير کاربري و عوارض استقرار بنا ابطال گرديده است

 شوراي اسالمي شهر که صالحيتي براي تغيير کاربري: ١٦/٩/١٣٩٥ ـ ٦٩٥ الي ٦٨٦ شماره 
تواند در اين خصوص مبادرت به وضع قاعده کند و از بابت  به طريق اولي نمي ،ندارداراضي 
، ١١واد لذا با استناد به م). ها قسمتي از اراضي مردم يا مبلغ آن را دريافت کند کاربريتغيير 
 ». قانون آيين دادرسي ديوان عدالت اداري تقاضاي ابطال مصوبات ياد شده را دارم٢٠ و ١٣

 که به دفتر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ٤/٣/١٣٩٩ـ شاکي به موجب اليحه مورخ ٢
  :ارائه داده اينگونه اعالم کرده است که

 ٩٨٠٣١٩٤عمران که طي شماره احتراماً در خصوص دادخواست اينجانب حميد يداهللا تبار «
اي که اشاره به نظريه  دارم در اليحه در آن هيأت تحت رسيدگي قرار دارد معروض مي

ام فقط جهت استحضار بوده و بنده  محترم نگهبان از بعد خالف شرع بودن را قيد کردهشوراي 
. بوده استام و منظورم خالف از بعد خالف شرع ن در اين خصوص خالف قانون را تقاضا کرده

  ».خواهشمند است دستور فرماييد تا اقدامات الزم معمول فرمايند
 که به دفتر هيأت عمومي ١/٦/١٣٩٩ـ شاکي همچنين به موجب اليحه مورخ ٣

  :ديوان عدالت اداري ارائه داده اعالم کرده است که
  بر اساس١٣٩٧ تا ١٣٩٥از آنجايي که مصوبات شوراي اسالمي شهر آمل در سالهاي «

  شماره رديفها و کدهاي مربوطه١٣٩٨ بوده و در سال ٣ـ٢٢ و يا ٢ـ١٣ و ٢ـ١٢هاي  رديفد ک
  و عوارض ارزش افزوده ناشي از تغيير کاربري٢٢ صفحه ١١ به شماره ماده ٢ـ١٢يافته و تغيير 

 ٣٨ـ٣٧ـ٣٦ در صفحات ٢ و ماده ١ به ماده ٢ـ١٣و يا استفاده از طرح موصوف از شماره 
 گنجانده و تغيير يافته لذا به پيوست تصوير مصوبات مورد درخواست ١٣٩٨ل عوارض ساتعرفه 

  ». خواهشمند است مساعدت و اقدامات مساعد معمول فرمايند١٣٩٨اينجانب براي سال 
 :هاي مورد اعتراض به شرح زير است ـ متن تعرفه٤
   شوراي اسالمي شهر آمل١٣٩٨ تعرفه عوارض محلي سال ١ماده : الف«

  :وارض ناشي از تغيير طرحهاي تفصيلي بنا به درخواست مالک عـ١ماده 
  
اولويت 
 کاربري

٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١ 

 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ١

٣٥ ٢B + ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٣٠٠/٠٠٠ 

٤٠ ٣B + ٣٢ ٣٠٠/٠٠٠B + ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٣٠٠/٠٠٠ 

٥٥ ٤B + ٤٥ ٥٠٠/٠٠٠B + ٤٥٠/٠٠٠ 
٣٠B + 

٣٥٠/٠٠٠ 
 ـ ـ ـ ـ ـ

١١٨ ٥B + ٩٥ ٩٠٠/٠٠٠B + ٩٠٠/٠٠٠ 
٦٦B + 

٣٠٠/٠٠٠ 

٤٠B + 

٣٠٠/٠٠٠ 
 ـ ـ ـ ـ

١٢٧ ٦B + ١٠٧ ١/٠٠٠/٠٠٠B + ١/٠٠٠/٠٠٠ 
٧٧B + 

٧٠٠/٠٠٠ 

٥٥B + 

٣٥٠/٠٠٠ 
٤٥B ـ ـ ـ 

١٣٤ ٧B + ١١٥ ١/٠٠٠/٠٠٠B + ١/٠٠٠/٠٠٠ 
٨٠B + 

٧٠٠/٠٠٠ 

٦٠B + 

٧٠٠/٠٠٠ 
٤٧B ١٥B ـ ـ 

١٣٧ ٨B + ١١٧ ١/٠٠٠/٠٠٠B + ١/٠٠٠/٠٠٠ 
٨٤B + 

٧٠٠/٠٠٠ 

٦٥B + 

٧٠٠/٠٠٠ 
٥٠B ١٦B ١٢B ـ 

  
  :راهنماي جدول

   مسکونيـ اداري ــ کاربري مختلط تجاري ١
   بازار روزـ تجاري شهري ـ تجاري نواري ـ تجاري ناحيه ــ تجاري محله ٢
   تجاري مسکونيــ مختلط فرهنگي پذيرايي مسکوني ٣
   انبارـ کارگاهي ـ صنعتي ـ پذيرايي ـ گردشي ــ تفريحي ٤
  ـ مسکوني ٥
 ـداري ا ـ ورزشي ـ آموزشي ـ پارکينگ ـ تأسيسات تجهيزات ـ انبار ـ پايانه ـ ٦

 واقع ـ فضاي باز شهري ـ آموزش عالي ـ فرهنگي ـ مذهبي ـدرماني ـ  نظامي ـانتظامي 
   فاقد کاربريـنهر و کوچه متروکه ـ در طرح معابر 

   فضاي سبزـ حريم سبز ـ باغ ــ اراضي زراعي ٧
  ه داخل حريمـ خارج از محدود ٨

 بنا به تقاضاي متقاضي، ٤چنانچه هر يک از کاربريهاي اشاره شده در رديف : تذکر
 را داشته باشند) ٥رديف (درخواست تغيير به کاربري ديگري در همان رديف و يا به مسکوني 

 براي هر مترمربع از عرصه قابل دريافت ٣٠٠/٠٠٠ + ٢٠Bعوارض تغيير کاربري معادل 
 .باشد مي

   شوراي اسالمي شهر آمل١٣٩٨ تعرفه عوارض محلي سال ٢اده م: ب
  هاي طرح تفصيلي قبلي و جديد  مغايرت کاربريـ٢ماده 
ـ چنانچه پالکي برابر طرح تفصيلي قبلي داراي کاربري مسکوني بوده ولي در ١

تعيين گرديده باشد و ) غيرمسکوني(داري و غيره  باغ طرح تفصيلي جديد کاربري آن
را ) طرح تفصيلي قبلي(ست تغيير طرح تفصيلي و بازگشت به کاربري اوليه مالک درخوا
  :داشته باشد
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 نحوه محاسبه  شرح رديف

 معاف . باشد و بنا ساخته شده باشد٨٥در صورتيکه داراي پروانه ساختمان قبل از سال  ١

 که عوارض بناي احداثي تسويه ٦٦در صورتيکه داراي بناي قديمي قبل از سال  ٢
  باشدشده

 معاف

 معاف  باشد و جريمه آن پرداخت شده باشد٨٥در صورتيکه داراي رأي جريمه قبل از سال  ٣

 %٥٠  باشد ولي احداث نشده باشد٨٥در صورتيکه داراي پروانه ساختمان قبل از سال  ٤

 %٥٠  باشد و جريمه پرداخت نشده باشد٨٥در صورتيکه داراي رأي جريمه قبل از سال  ٥

 %٥٠ رتيکه عرصه فاقد اعيان باشددر صو ٦

 %٥٠ در صورتيکه داراي پروانه ساختمان که در اجراي ماده واحده صادر شده باشد ٧

) طرح جامع(به مسکوني ) ٦٤سال (در صورتي که عوارض تغيير کاربري از غيرمسکوني  ٨
 به غيرمسکوني تغيير يابد) ٨٥سال (پرداخت شده باشد و در طرح تفصيلي جديد 

 افمع

تمام يا قسمتي از ) ٨٥سال ( چنانچه برابر طرح تفصيلي جديد ٨در مورد بند  ٩
 پالک به تجاري تغيير يابد

به ميزان مساحت تجاري 
 .باشد قابل دريافت مي

  
ـ در صورتيکه مالک درخواست تغيير طرح تفصيلي به تجاري، صنعتي، کارگاهي ٢

را داشته باشد؛ پس از تأييد واحدهاي ذيربط ) به کاربري اوليه و يا کاربري مشابه آنبرگشت (
 باشد، ٨٥به ميزان بناي تجاري، صنعتي، کارگاهي که داراي سابقه و پرداختي قبل از سال 

نيز باشد و در صورتي که عرصه فاقد اعيان  تعرفه قابل محاسبه مي% ٥٠و مابقي به مأخذ معاف 
  .باشد تعرفه قابل محاسبه مي% ٥٠به مأخذ 
در صورت درخواست اصالح و تغيير ) ٢ و ١به جز بند (ها  رد ساير کاربريـ در مو٣

  .باشد طرح تفصيلي و بازگشت به کاربري اوليه موارد جدول فوق نيز قابل لحاظ مي
   شوراي اسالمي شهر آمل١٣٩٨ تعرفه عوارض محلي سال ١١ماده : ج

  اخذ عوارض تغيير در استقرار بناـ١١ماده 
) مغاير با پروانه صادره(ربع عدم رعايت حد نصاب فاصله با معبر به ازاي هر يک مترم

   B*s*١٠:                         يک سطح به شرح ذيل قابل وصول استدر
S :مساحت تعدي يا تفريط از فاصله مجاز مبنا طرح تفصيلي  

عوارض فوق براي بناهاي احداثي بدون پروانه ساختماني پس از صدور رأي : تبصره
  ».باشد  صد مبني بر ابقاء بنا قابل محاسبه و دريافت ميماده

رغم ابالغ دادخواست و ضمائم آن به طرف شکايت تا زمان رسيدگي به پرونده  ـ علي ٥
  .در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري پاسخي از طرف شکايت واصل نشده است

تشکيالت و  قانون ٩٢ـ رسيدگي به موضوع از جمله موارد اعمال مقررات ماده  ٦
 شناخته نشد و پرونده در اجراي ١٣٩٢آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 

 به هيأت ١٣٩٢ قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ٨٤ماده 
 تخصصي شوراهاي اسالمي ديوان عدالت اداري ارجاع شد و هيأت مذکور به موجب دادنامه

 ١٣٩٨ تعرفه عوارض محلي سال ١ از قسمت توضيحات ماده ٣ بند ١١/٨/١٣٩٩ ـ١١٢١ شماره
. شوراي اسالمي شهر آمل را قابل ابطال تشخيص نداد و رأي به رد شکايت صادر کرد

 مذکور به علت عدم اعتراض از سوي رئيس ديوان عدالت اداري يا ده نفر از قضات رأي
  .ديوان عدالت اداري قطعيت يافت

 شوراي اسالمي ١٣٩٨ از تعرفه عوارض محلي سال ١١ و ٢، ١رسيدگي به مواد «
  ».شهر آمل در دستورکار هيأت عمومي قرار گرفت

 با حضور رئيس و معاونين ٢/١٢/١٣٩٩هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 
 و ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث

  .ت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت کرده استبررسي با اکثري
 

  رأي هيأت عمومي
  قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران بررسي و تصويب٥ـ طبق ماده ١
 هاي تفصيلي شهري و تغييرات آنها در هر استان به وسيله کميسيوني به رياست استاندار طرح

و با عضويت شهردار و نمايندگان وزارت مسکن ) و در غياب وي معاون عمراني استانداري(
 شهرسازي، وزارت جهاد کشاورزي و سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و صنايع دستيو 

ربط و نماينده سازمان نظام مهندسي استان  و همچنين رئيس شوراي اسالمي شهر ذي
 ض ارزش افزودهشود و تعيين عوار بدون حق رأي انجام مي) تخصص معماري يا شهرسازي با(

 يا بدون اخذ مجوز از مراجع ذيربط ٥ امالک يا اراضي قبل از طرح در کميسيون ماده براي
 تحت عنوان ١قانوني، مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات بوده بنابراين اطالق ماده 

هاي تفصيلي بنا به درخواست مالک، مصوب شوراي اسالمي  عوارض ناشي از تغيير طرح

 قانون تشکيالت و ١٣ و ٨٨ و مواد ١٢ ماده ١ مستند به بند ١٣٩٨ل براي سال شهر آم
  .شود  از تاريخ تصويب ابطال مي١٣٩٢آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 

ـ هر چند طبق آراء متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري عوارض ارزش افزوده ٢
 در مصوبات شوراهاي اسالمي شهرها مغاير هاي توسعه شهري و تغيير کاربري ناشي از طرح

 تأسيس  قانون٥قانون و خارج از حدود اختيارات قانوني تشخيص نشده است، لکن طبق ماده 
هاي تفصيلي شهري و  شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران بررسي و تصويب طرح
ين عوارض شود و تعي تغييرات آنها در هر استان توسط کميسيون مندرج در آن انجام مي
 يا بدون اخذ مجوز ٥ارزش افزوده براي امالک يا اراضي قبل از طرح در کميسيون ماده 

 تحت ٢ مراجع ذيربط قانوني مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات بوده بنابراين ماده از
هاي طرح تفصيلي قبلي و جديد مصوب شوراي اسالمي شهر آمل  کاربري عنوان مغايرت

  قانون تشکيالت و آيين دادرسي١٣  و ٨٨ و مواد ١٢ ماده ١ مستند به بند ١٣٩٨سال براي 
 .شود  از تاريخ تصويب ابطال مي١٣٩٢ديوان عدالت اداري مصوب سال 

 ١٣٨٧ قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال ٥٠ ماده ١ـ طبق تبصره٣
کليف آنها شوراهاي اسالمي شهر و بخش جهت وضع هر يک از عوارض محلي جديد، که ت

در اين قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال 
براي اجراء در سال بعد، تصويب و اعالم عمومي نمايند و نظر به اينکه اخذ عوارض تغيير 

  شوراي اسالمي١٣٩٨از تعرفه سال ) ١١(استقرار بنا، عوارض مضاعف است، بنابراين ماده در 
 آمل مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات قانوني شوراي اسالمي شهر است و شهر

 قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت ١٣ و ٨٨ و مواد ١٢ ماده ١مستند به بند 
  .شود  از تاريخ تصويب ابطال مي١٣٩٢اداري مصوب سال 

  محمدکاظم بهراميرئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ                       
  

  ١٠/١/١٤٠٠                                                                          ٩٩٠١٧٥٥شماره
  بسمه تعالي

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

ماره دادنامه يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به ش
اعالم تعارض ـ تعارض در آراء «:  با موضوع٢/١٢/١٣٩٩ مورخ ٩٩٠٩٩٧٠٩٠٥٨١١٨٦٠

شعب ديوان عدالت اداري در رسيدگي به دادخواست اشخاص به خواسته اعمال 
جهت درج در روزنامه رسمي » هاي مالياتي بر سقف خالص دريافت تعيين شده معافيت

  . گردد مي پيوست ارسال به
ـ مهدي دربينمديركل ه   يأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري 

  
  ٩٩٠١٧٥٥: رونده پشماره    ١٨٦٠ :ماره دادنامهش      ٢/١٢/١٣٩٩: خ دادنامهتاري

   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري:مرجع رسيدگي
   آقاي حسن کاظم زاده:کننده تعارض اعالم

  يوان عدالت اداري   اعالم تعارض در آراء صادر شده از شعب د:موضوع
هاي مالياتي بر سقف   در خصوص دادخواست افزايش اعمال معافيت:گردش کار

ـ ٦٤٧٤٤٤ مصوبه ٣سه برابر حداکثر حقوق موضوع ماده (خالص دريافتي تعيين شده 
، شعب ديوان عدالت اداري، آراء متفاوتي ) از سوي شوراي حقوق و دستمزد١١/٥/١٣٩٥

  .اند صادر کرده
  :ها و مشروح آراء به قرار زير است پروندهگردش کار 

 بدوي ديوان عدالت اداري با موضوع دادخواست آقاي حسن ٣٩ شعبه :  الف
زاده به طرفيت شرکت نفت و گاز پارس و به خواسته الزام به اصالح نحوه محاسبه  کاظم

ه رساني ب  قانون جامع خدمات٩١ و ٣٧دقيق و صحيح حقوق و مزايا با توجه به مواد 
ايثارگران و با رعايت مصوبه شوراي حقوق و دستمزد به موجب دادنامه شماره 

  : به شرح زير رأي صادر کرده است١٧/٢/١٣٩٩ ـ ٩٩٠٩٩٧٠٩٥٧٦٠٠٣٧٨
 صادره از ١١/٥/١٣٩٥ـ ٦٤٧٤٤٤با عنايت به مفاد و محتواي بخشنامه شماره   

سته قانوني وي دارد و شوراي حقوق و دستمزد که داللت بر استحقاق شاکي بر اجابت خوا
ها و مزايا را  رساني به ايثارگران که معافيت  قانون جامع خدمات٣٧همچنين توجه به ماده 

براي ايثارگران در نظر گرفته است و نيز با توجه به عدم دفاع مؤثر طرف شکايت در اليحه 
ن دادرسي  قانون تشکيالت و آيي١٧ و ١١، ١٠ارسالي به دفتر اين شعبه، مستند به مواد 

 ٢٠رأي صادره ظرف مهلت . گردد ميديوان عدالت اداري حکم به ورود شکايت شاکي صادر 
  .باشد روز از تاريخ ابالغ قابل تجديدنظرخواهي در شعب تجديدنظر ديوان عدالت اداري مي

 ٩٩٠٩٩٧٠٩٥٩٣٠١٦٧٧ تجديدنظر ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه شماره ٢٣شعبه
  :ح زير رأي صادر کرده است به شر٥/٥/١٣٩٩ـ 
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 که مورد استناد تجديدنظر ١١/٥/١٣٩٥ـ ٦٤٧٤٤٤نظر به اينکه بخشنامه شماره 
باشد مربوط به سقف حقوق و مزايا است و با عنايت به اينکه به موجب تبصره  خوانده مي

هاي مستمر نبايد از  العاده  قانون مديريت خدمات کشوري سقف حقوق ثابت و فوق٧٦ماده 
هاي مستمر تجاوز کند و در اين خصوص قانونگذار  العاده ابر حداقل حقوق ثابت و فوق بر٧

تفاوتي براي جانبازان و سايرين قائل نگرديده است و در مقررات قانون ايثارگران از مازاد 
اند، بنابراين با پذيرش تجديدنظرخواهي و مستنداً به ماده  سقف حقوق و مزايا معاف نگرديده

شکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري ضمن نقض دادنامه مورد اعتراض  قانون ت٧١
  .رأي صادره قطعي است. گردد ميحکم به رد شکايت شاکي صادر و اعالم 

هاي آقايان محمود   بدوي ديوان عدالت اداري با موضوع دادخواست٤٥ شعبه :ب
ي الزام به اجراي ها صادقي، عليرضا غفاري نژاد و محمدرسول درويشي و به خواسته

 مبني بر معافيت ماليات و کسورات بازنشستگي و ١١/٥/١٣٩٥ـ ٦٤٧٤٤٤بخشنامه شماره 
 به موجب ١١/٥/١٣٩٥خريد مرخصي ايثارگران و استرداد وجوه کسر شده از تاريخ 

 ـ ٩٧٠٩٩٧٠٩٠٤٢٠٢٣٦٥، ١٧/٦/١٣٩٧ ـ ٩٧٠٩٩٧٠٩٠٤٢٠١٦١٦هاي شماره  دادنامه
  : به شرح زير رأي صادرکرده است٢/٤/١٣٩٨ـ ٩٨٠٩٩٧٠٩٠٤٢٠٠٩٢٢ و ٢٣/٨/١٣٩٧

در خصوص دادخواست تقديمي خواهان به خواسته مارالبيان با بررسي، تدقيق و 
مداقه جميع اوراق و محتويات پرونده، مفاد و محتواي دادخواست تقديمي و مستندات 

شاکي و ابرازي پيوست به شرح مضبوط و مندرج در جوف پرونده و امعان نظر به خواسته 
رساني به ايثارگران و مصوبه شماره   قانون جامع خدمات٩١ و ٣٧مستفاد از مواد 

 شوراي حقوق و دستمزد، تصوير کارت شناسايي شاکي به عنوان ١١/٥/١٣٩٥ ـ ٦٤٧٤٤٤
جانباز پنجاه درصد و التفات به اليحه دفاعيه تقديمي از ناحيه طرف شکايت، که دفاع 

اي شاکي را فراهم آورده و مبين عدم استحقاقش باشد به مؤثري که موجبات تزلزل ادع
اند عليهذا نظر به مراتب معنونه شکايت و ادعاي شاکي را وارد و محرز دانسته  عمل نياورده

 و ٦٠، ٥٨، ١٧، ١٠، ١ قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران و مواد ١٧٣به استناد اصل 
داري، حکم به ورود شکايت به شرح  قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت ا٦٥

رأي صادره ظرف بيست روز براي اشخاص مقيم ايران و . نمايد خواسته صادر و اعالم مي
دو ماه براي اشخاص مقيم خارج از کشور از تاريخ ابالغ قابل تجديدنظر در شعب 

  .باشد تجديدنظر ديوان عدالت اداري مي
 ـ ٩٨٠٩٩٧٠٩٥٥٩٠٠٥٨٨ شماره هاي  آراء مذکور به ترتيب به موجب دادنامه

 ٢٧/٩/١٣٩٨ـ ٩٨٠٩٩٧٠٩٥٥٩٠٢٩١٤ و ٢٩/٢/١٣٩٨ـ ٩٨٠٩٩٧٠٩٥٥٩٠٠٤٨١، ١٢/٣/١٣٩٨
  . تجديدنظر ديوان عدالت اداري تأييد شده است٢٦در شعبه 

 با حضور رئيس و ٢/١٢/١٣٩٩   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 
ن و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشارا

  .پس از بحث و بررسي با اکثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت کرده است
  . ـ تعارض در آراء محرز است الف هيأت عموميرأي
موضوع حداکثر حقوق و مزاياي مستمر موضوع تبصره : اوالً  ـ با توجه به اينکهب

سقف «:  که در آن مقرر شده٨/٧/١٣٨٦ مصوب يقانون مديريت خدمات کشور  ٧٦ماده 
هاي  العاده  برابر حداقل حقوق ثابت و فوق٧هاي مستمر نبايد از  العاده حقوق ثابت و فوق
 شوراي ١١/٥/١٣٩٥ـ ٦٤٧٤٤٤ بخشنامه شماره ٣با موضوع بند » .مستمر تجاوز کند

 کليه مديران و سقف خالص پرداختي ماهيانه به ساير مقامات و«: مذکور که مقرر کرده
 برابر سقف حقوق ٣کارکنان مشمول اين مصوبه پس از کسر قانوني و ماليات نبايد از 

متوسط اين سقف به .  تجاوز نمايدقانون مديريت خدمات کشوري ٧٦تعيين شده در ماده 
پرداخت به کارکنان و مديران شاغل در : تبصره. طور ساليانه مالک محاسبه خواهد بود

اتي مستقر در مناطق جغرافيايي بد آب و هوا و محروم از تسهيالت زندگي واحدهاي عملي
تا سي درصد باالتر از سقف مقرر در اين بند ) به تشخيص شوراي حقوق و دستمزد(

 ٧٤متفاوت است و شوراي حقوق و دستمزد، سقف مذکور را بر اساس ماده » .بالمانع است
 ـ ٢٩٥ موجب دادنامه شماره قانون مذکور تعيين کرده است و اين مصوبه به

 هيأت تخصصي اداري و استخدامي ديوان عدالت اداري و دادنامه شماره ١٨/١١/١٣٩٦
 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مغاير با ٢٦/٩/١٣٩٨ مورخ ٢٧٦٢ـ ٢٧٦١ ـ ٢٧٦٠

 ـ ١٧٣٥شرع و قانون تشخيص و ابطال نشده است و مستفاد از دادنامه شماره 
ومي ديوان عدالت اداري رعايت مفاد مصوبه شوراي حقوق و  هيأت عم١٦/١٠/١٣٩٩

اين سقف براي سال . (باشد هاي زير مجموعه وزارت نفت نيز حاکم مي دستمزد در شرکت
معادل   ريال ـ حداقل حقوق و مزاياي مستمر ـ و٥٠٠/٩٧٤/١٧ برابر ٢١ برابر با ١٣٩٩
 درصد قابل ٣٠ بد آب و هوا تا باشد که در مناطق  ريال ميانگين ماهانه مي٥٠٠/٤٦٤/٣٧٧

 »سقف خالص پرداختي ماهيانه”در مصوبه شوراي حقوق و دستمزد: ثانياً). افزايش هست
باشد، بنابراين  ها مي  شده است که اين سقف با لحاظ اعمال کسور قانوني و معافيتتعيين

فاقد هاي مالياتي آنها به اين سقف  اجابت خواسته شاکيان مبني بر افزايش معافيت

 تجديدنظر ديوان عدالت اداري به ٢٣وجاهت قانوني است و به همين جهت رأي شعبه 
 که بر غيروارد دانستن شکايت صادر شده صحيح و ٥/٥/١٣٩٩ ـ ١٦٧٧شماره دادنامه 

قانون تشکيالت و آيين  ٨٩ و ماده ١٢ ماده ٢استناد بند اين رأي به . موافق مقررات است
 براي شعب ديوان عدالت اداري و ساير ١٣٩٢مصوب سال  دادرسي ديوان عدالت اداري

  .االتباع است مراجع اداري مربوط در موارد مشابه الزم
  رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي

  
  ١٠/١/١٤٠٠                                                                          ٩٩٠١٣١٨شماره

  ليبسمه تعا
  جناب آقاي اكبرپور

  مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسالمي ايران رئيس هيأت
يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 

اعالم تعارض ـ صدور مجوز «:  با موضوع٢/١٢/١٣٩٩ مورخ ٩٩٠٩٩٧٠٩٠٥٨١١٨٦١
اند به بهانه اشباع بودن بازار از صدور پروانه تو تاكسيراني با شهرداري است و شهرداري نمي

جمله شوراي اسالمي شهر  خودداري كند و اين امر منصرف از صالحيت ساير مراجع من
  . گردد ميجهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال  »است

ـ مهدي دربين   مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري 
  

  ٩٩٠١٣١٨: رونده پشماره     ١٨٦١ :ماره دادنامهش    ٢/١٢/١٣٩٩: خ دادنامهتاري
   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري:مرجع رسيدگي

   معاونت نظارت و بازرسي ديوان عدالت اداري :کننده تعارض اعالم
   اعالم تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري  :موضوع
ري در خواسته الزام به صدور مجوز تاکسيراني  شعب ديوان عدالت ادا:کار گردش

  .اند آراي متفاوتي صادر کرده
  :ها و مشروح آراء به قرار زير است گردش کار پرونده

 بدوي ديوان عدالت اداري با موضوع دادخواست آقاي علي يوسفي ٢٩ شعبه :  الف
کسيراني درون ايل ذوله به طرفيت شهرداري کنگاور و به خواسته الزام به صدور مجوز تا

 به شرح زير ١٤/١١/١٣٩٨ـ ٩٨٠٩٩٧٠٩٠٠٩٠٥٥١٤شهري به موجب دادنامه شماره 
  :رأي صادر کرده است

نظر به اينکه صدور مجوز تاکسيراني منوط به اعالم نياز شهرداري و تصويب   
شوراي اسالمي است که در مانحن فيه اعالم نياز نشده است در صورت اعالم نياز مجدد و 

در موقعيت فعلي به شرح مذکور شکايت وارد . ايط شاکي در اولويت خواهد بوداحراز شر
 قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري حکم ١٠لذا مستفاد به ماده . نيست

 قانون تشکيالت و آيين ٦٥رأي صادره وفق ماده . گردد ميبه رد شکايت وي صادر و اعالم 
بيست روز پس از ابالغ قابل تجديدنظرخواهي در شعب دادرسي ديوان عدالت اداري ظرف 
  .تجديدنظر ديوان عدالت اداري است

 ١٣/٢/١٣٩٩ ـ ٩٩٠٩٩٧٠٩٥٩٩٠٠٤٨٨رأي مذکور به موجب دادنامه شماره   
  تجديدنظر ديوان عدالت اداري با اضافه کردن اصالحاتي به شرح زير ٢٩در شعبه

  .تأييد شده است
 ٢٩ه نسبت به دادنامه مارالبيان صادره از شعبه  در خصوص اعتراض تجديدنظرخوا

بدوي ديوان عدالت اداري با بررسي، تدقيق و مداقه جميع اوراق و محتويات پرونده، مفاد 
دادخواست تقديمي در مرحله بدوي و مفاد و محتواي دادنامه مورد اعتراض و نيز اظهارات 

دنظر خوانده به شرح مثبوت تجديدنظرخواه در دادخواست تجديدنظرخواهي و پاسخ تجدي
و مندرج در جوف پرونده و التفات به اينکه صدور مجوز عالوه بر وجود و القاء شرايط الزم 
قانوني در شخص متفاضي مستلزم جري تشريفات قانوني الزم در مراجع ذي صالح قانوني 

 نظر به اينکه تجديدنظرخواهي به عمل آمده به کيفيتي نيست که موجبات نقض. است
هاي به عمل آمده  دادنامه تجديدنظر خواسته را فراهم آورد و از سوي ديگر حسب بررسي

عليهذا نظر به مراتب . باشد ايراد شکلي و ماهوي مؤثري از حيث رسيدگي بر آن وارد نمي
 و ٧١، ١٧معنونه تجديدنظرخواهي به عمل آمده را غيروارد تشخيص و به استناد مواد 

 ناظر به ماده ١٣٩٢يين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب  قانون تشکيالت و آ١٢٢
ـ ١١٣هاي عمومي انقالب در امور مدني و دادنامه شماره   قانون آيين دادرسي دادگاه٣٤٩
 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ضمن رد تجديدنظرخواهي به عمل آمده ٢١/٨/١٣٧٠

. نمايد کايت را تأييد و ابرام ميدادنامه تجديدنظر خواسته با اصالح حکم رد به قرار رد ش
  .رأي صادره قطعي است

 بدوي ديوان عدالت اداري با موضوع دادخواست آقاي علي رحمتي پناه ٦ شعبه :ب
به طرفيت شهرداري کنگاور و به خواسته الزام طرف شکايت به صدور مجوز تاکسيراني 
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 به شرح ١٤/١١/١٣٩٦ ـ ٩٦٠٩٩٧٠٩٠٣٠٠٣٨٧٦درون شهري به موجب دادنامه شماره 
الذکر با عنايت به   در خصوص دادخواست شاکي به خواسته فوق:زير رأي صادر کرده است

 قانون توسعه ٩محتويات پرونده و نظر به اينکه مديريت حمل و نقل بار و مسافر وفق ماده 
نامه اجرايي قانون الحاق يک   آيين٣حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت و ماده 

اده واحده قانون راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسيراني در صالحيت تبصره به م
شهرداري قرار گرفته و اين امر منصرف از صالحيت ساير مراجع من جمله شوراي اسالمي 
شهر است و نظر به اينکه شرايط الزم براي دريافت پروانه تاکسيراني به شرح مقرر در ماده 

 طرف شکايت  دليلي بر عدم وجود شرايط ذکر شده باشد که نامه اخيرالذکر مي  آيين٦
 قانون ٢٨اعالم ننموده است لذا مدافعات شهرداري غيرموجه تلقي و مستند به اصل 

 قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري حکم بر ١١ و ١٠، ١اساسي و مواد 
طابق ضوابط صادر و ورود شکايت و ماالً الزام طرف شکايت به صدور پروانه تاکسيراني م

رأي اصداري ظرف مدت بيست روز پس از ابالغ قابل تجديدنظرخواهي در . نمايد اعالم مي
  .باشد شعب تجديدنظر ديوان عدالت اداري مي

 در ١/٣/١٣٩٧ ـ ٩٧٠٩٩٧٠٩٥٥٧٠١٣٠٠رأي مذکور به موجب دادنامه شماره   
   . تجديدنظر ديوان عدالت اداري تأييد شده است٣شعبه 

 با حضور رئيس و ٢/١٢/١٣٩٩أت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ    هي
معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و 

  .پس از بحث و بررسي با اکثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت کرده است
  

   هيأت عموميرأي
  .الف ـ تعارض در آراء محرز است

قانون راجع به تمرکز امور مطابق قانون الحاق يک تبصره به ماده واحده :  ـ اولب
 شوراي ٢٨/٣/١٣٥٩ مصوب مربوط به تاکسيراني شهر تهران زير نظر شهرداري تهران

انقالب جمهوري اسالمي ايران، امور تاکسيراني ساير شهرهاي کشور ناظر به انواع 
همچنين . ي مربوط اداره خواهد شدها هاي تاکسي شهري توسط شهرداري سرويس

 مصوب قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت ٩مطابق ماده 
 مديريت حمل و نقل بار و مسافر در ٢٠/٢/١٣٩٦ با آخرين اصالحات تا تاريخ ١٨/٩/١٣٨٦

  .محدوده شهر و حومه آن به عهده شهرداري است
قانون راجع به يک تبصره به ماده واحده نامه قانون الحاق   آيين٤مطابق ماده : دوم

 ٢٨/٣/١٣٥٩ مصوب تمرکز امور مربوط به تاکسيراني شهر تهران زير نظر شهرداري تهران
 پروانه اشتغال به حمل و نقل ١٣٧٤شوراي انقالب جمهوري اسالمي ايران مصوب سال 

  .شود عمومي مسافر درون شهري با تاکسي توسط شهرداري صادر مي
نامه پيش گفته، تعداد پروانه تاکسيراني و پروانه   آيين٥ ماده ٢تبصرهمطابق : سوم

هاي تاکسي شهري در هر شهر با رعايت ضوابط مصوب  برداري از امتياز سرويس بهره
  . شود شوراي عالي ترافيک توسط شهرداري تعيين مي

 هاي کلي اجراي سياست  قانون٧ و ٦، ١قانون اصالح مواد  ٣مطابق ماده : چهارم
به منظور تسهيل سرمايه گذاري در ايران، ، ١٣٩٣ مصوب سال  قانون اساسي٤٤اصل 

مراجع صدور مجوزهاي کسب و کار موظفند شرايط و فرآيند صدور يا تمديد مجوزهاي 
کسب و کار را به نحوي ساده کنند که هر متقاضي مجوز کسب و کار در صورت ارائه 

هاي کسب و کار، بتواند در حداقل زمان ممکن، رساني مجوز مدارک مصرح در پايگاه اطالع
سقف زماني براي صدور مجوز در هر کسب و کار، . مجوز موردنظر خود را دريافت کند

تعيين و در پايگاه » هيأت مقررات زدايي و تسهيل صدور مجوزهاي کسب و کار«توسط 
هر يک اد شده  قانون ي٣ ماده ٢همچنين مطابق تبصره. دشو رساني مذکور اعالم مي اطالع

موظفند درخواست متقاضيان مجوز کسب و کار را  مجوز کسب و کار کننده صادراز مراجع 
 صادرکنندگان .رساني مذکور دريافت و بررسي کنند مطابق شرايط مصرح در پايگاه اطالع

، از پذيرش تقاضا يا صدور »اشباع بودن بازار«مجوز کسب و کار اجازه ندارند به دليل 
با عنايت به مراتب مذکور نظر به اينکه صدور مجوز . و کار امتناع کنندمجوز کسب 

تاکسيراني با شهرداري است و اين امر منصرف از صالحيت ساير مراجع من جمله شوراي 
تواند به بهانه اشباع بودن بازار از صدور پروانه  اسالمي شهر است و همچنين شهرداري نمي

 بدوي که به موجب ٦ شعبه ١٤/١١/١٣٩٦ ـ ٣٨٧٦ماره خودداري کند، بنابراين دادنامه ش
 تجديدنظر ديوان عدالت اداري تأييد شده از ٣ شعبه ١/٣/١٣٩٧ ـ ١٣٠٠دادنامه شماره 

جهت تعيين شهرداري و الزام اين مرجع به صدور پروانه تاکسيراني مطابق قانون صحيح و 
قانون تشکيالت و آيين  ٨٩ده  و ما١٢ ماده ٢بند اين رأي به استناد . موافق مقررات است

 براي شعب ديوان عدالت اداري و ساير ١٣٩٢مصوب سال  دادرسي ديوان عدالت اداري
  .االتباع است مراجع اداري مربوط در موارد مشابه الزم

  رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي

  ١٠/١/١٤٠٠                                                                          ٩٨٠٣٨٨٧شماره
  بسمه تعالي

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

يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 
 ٥/١١/١٣٩٤ ابطال مصوبه مورخ«:  با موضوع٢/١٢/١٣٩٩ مورخ ٩٩٠٩٩٧٠٩٠٥٨١١٨٦٢

جهت درج » شوراي عالي حفاظت فني وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي از تاريخ تصويب
  . گردد ميدر روزنامه رسمي به پيوست ارسال 

ـ مهدي دربين   مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري 
  

  ٩٨٠٣٨٨٧: ندهرو پشماره    ١٨٦٢ :ماره دادنامهش      ٢/١٢/١٣٩٩: خ دادنامهتاري
   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري:مرجع رسيدگي

   آقاي سعيد کنعاني:يشاك
 شوراي عالي ٥/١١/١٣٩٤ ابطال مصوبه مورخ :موضوع شکايت و خواسته

  حفاظت فني وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي 
  شوراي عالي٥/١١/١٣٩٤ابطال مصوبه مورخ  شاکي به موجب دادخواستي :کار گردش

را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته حفاظت فني وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي 
  :اعالم کرده است که

 قانون تأمين اجتماعي و دادنامه هيأت عمومي به شماره ٧٦مصوبه مذکور با ماده  "  
 کارهاي سخت و ١٠بخشنامه شماره «: دارد ، که بيان مي)٢٩/٩/١٣٨٣ (٤٧٥ ـ ٤٨٠
سازمان تأمين اجتماعي که به بهانه تعطيل يا داير نبودن کارگاه، بررسي مشاغل آور  زيان

مذکور را فاقد موضوعيت و منتفي اعالم داشته است، خالف حکم قانونگذار تشخيص داده 
شعب متعدد ديوان عدالت نيز در اين موارد، با اين استدالل که . ، مغايرت دارد»شود مي

مندي از   از اراده کارگر بودن، مسقط حق قانوني وي در بهرهتعطيلي کارگاه در زمان خارج
   ". آور نخواهد بود، حکم به ورود شکايات داده اند مزاياي مشاغل سخت و زيان

هاي  آن دسته از مشاغل کارگاه «: " متن مقرره مورد شکايت به شرح زير است
قرار ) ب(غل گروه تعطيل که با توجه به مصوبات شوراي عالي حفاظت فني در زمره مشا

 و تبصره آن بررسي ٢دارند و همچنين مشاغلي که در زمان داير بودن کارگاه مطابق ماده 
  "».هاي استاني مورد رسيدگي قرار گيرند کارشناسي انجام شده است، کماکان در کميته

  در پاسخ به شکايت مذکور مديرکل بازرسي کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي 
  : توضيح داده است که٧/١٢/١٣٩٨ ـ ٢٣٦٦٠٠ اليحه شماره به موجب
آور  نامه اجرايي مشاغل سخت و زيان  آيين١٥با عنايت به صراحت قانوني ماده   " 

ها و مزاياي مندرج در قانون براي مواردي که  آثار محدوديت“دارد  که اشعار مي
ان شغل در همان کارگاه شود منحصر به  هم نامه ايجاد مي بازنشستگي به موجب اين آيين

و » باشد ها نمي هاي مشابه  در ساير کارگاه خاص بوده و قابل تسري و تعميم به ديگر شغل
 هيأت تخصصي بيمه کار و ٨/٧/١٣٩٤ـ ٤٢/ب/٩٢٢٣١همچنين لحاظ رأي شماره 

هاي استاني را موکول به ارائه  کارگري ديوان عدالت اداري که اتخاذ تصميم در کميته
الينده سنجي در مورد کارگاه مورد ادعا نموده که صراحتاً طي آن تعميم گزارشات آ

ها منع  گزارشات آالينده سنجي مربوط به يک کارگاه را به مشاغل مشابه در ساير کارگاه
 شوراي عالي حفاظت با کسب اختيار حاصل از ٥/١١/١٣٩٤نموده است، لذا مصوبه مورخ 

 ـ هـ٣٦٠٠٥ت/١٥٣٥٦نامه  آور موضوع تصويب و زياننامه اجرايي کارهاي سخت   آيين٧ماده 
آور   هيأت وزيران مبني بر سياست گذاري کشوري کارهاي سخت و زيان٥/٢/١٣٨٦

که ) ب(توسط شوراي مذکور و با ملحوظ نظر قرار دادن اين موضوع که مشاغل گروه 
ه مطابق آور است و همچنين مشاغلي که در زمان داير بودن کارگا ماهيتاً سخت و زيان

نامه اخيرالذکر و تبصره آن در خصوص آنان بررسي کارشناسي انجام شده   آيين٢ماده 
باشد و بر اين اساس طي مصوبه  است  نيازمند آالينده سنجي در زمان تعطيلي کارگاه نمي

 هاي تعطيل که با توجه به مصوبات آن دسته از مشاغل کارگاه«: دارد  مقرر مي٥/١١/١٣٩٤
قرار دارند و همچنين مشاغلي که در ) ب(فاظت فني در زمره مشاغل گروه شوراي عالي ح

کارشناسي انجام شده است،   و تبصره آن بررسي٢زمان داير بودن کارگاه مطابق ماده 
هذا بر اساس الزامات و  علي» .هاي استاني مورد رسيدگي قرار گيرند کماکان در کميته

 شوراي عالي حفاظت فني در ١٥/١١/١٣٩٤مستندات قانوني مذکور، مصوبه مورخ 
. هاي تعطيل، فاقد ايراد و اشکال قانوني است خصوص نحوه تصميم گيري در مورد کارگاه

شايان ذکر است در خصوص موارد تناقض در آراي شعب ديوان عدالت اداري راجع به 
لي  شوراي عا٥/١١/١٣٩٤هاي تعطيل و آگاه نمودن ديوان عدالت اداري از مصوبه  کارگاه

حفاظت فني، استعالمي از سوي معاون روابط کار و رئيس شوراي عالي حفاظت فني از 
معاون قضايي ديوان عدالت اداري در امور کار و تأمين اجتماعي طي نامه شماره 

http://www.RRK.IR
http://www.DASTOUR.IR


 ٧ صفحه                             WWW.RRK.IR                         ٤/٣/١٤٠٠       روزنامه رسمي                 WWW.DASTOUR.IR                      ٢٢١٩٠شماره 

ـ ٩٢٣٩/٢٧١ به عمل آمده که پاسخ واصله طي نامه شماره ١٨/٩/١٣٩٧ـ ١٨١٢٢٤
  " . عدم اشکال بر آن مصوبه است از سوي معاونت قضايي دليلي بر٢٢/١٠/١٣٩٧

 با حضور رئيس و معاونين ٢/١٢/١٣٩٩هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 
ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از 

  .بحث و بررسي با اکثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت کرده است
  

   هيأت عموميرأي
هاي  هاي استاني را در خصوص کارگاه مصوبه معترض عنه، بررسي در کميته: اوالً

ها کرده است و اين  تعطيل، منوط به وجود نظر کارشناسي در زمان داير بودن اين کارگاه
معنا داللت بر آن دارد که در صورت فقدان نظر کارشناسي در زمان داير بودن کارگاه، 

مطابق ماده : ثانياً. رسي درخواست متقاضي را نخواهند داشتهاي استاني امکان بر کميته
 جز ٥نامه اجرايي بند   و اصالحات و الحاقات بعدي آن و آيينقانون تأمين اجتماعي ٧٦

هاي استاني وظيفه بررسي  ، کميته٧٦ الحاقي ماده ٢قانون اصالح تبصرهماده واحده ) ب(
شدگان متقاضي را دارند و اعطاي  يمهآور بودن شغل ب درخواست رسيدگي به سخت و زيان

صالحيت عدم بررسي نيازمند دليل قانوني است و مقرره مذکور دامنه وظيفه قانوني 
 هيأت عمومي ديوان ١٧/٤/١٣٩٩ـ ٥٥٤از طرفي مفاد دادنامه . کند ها را محدود مي کميته

آور بودن  عدالت اداري نيز صراحتاً داللت بر لزوم بررسي درخواست متقاضي سخت و زيان
ها در فرض تعطيلي کارگاه دارد و محدوديت در وظيفه مذکور با رأي  شغل در کميته

مصوبه شوراي عالي حفاظت فني بر خالف قانون و رأي : ثالثاً. هيأت عمومي مغاير است
هيأت عمومي، در شرايط عدم وجود نظر کارشناسي در زمان فعاليت کارگاه، امکان بررسي 

اين در حالي است که بايد ميان عدم . کند ها سلب مي  از کميتهدرخواست متقاضي را
بررسي درخواست متقاضي و بررسي درخواست و پذيرش و عدم پذيرش آن به لحاظ 

مصوبه مورد : رابعاً. آور بودن شغل، قائل به تفکيک شد فقدان ادله اثباتي سخت و زيان
د بود که داليل متقني غيراز شدگان در مواردي خواه شکايت منجر به تضييع حقوق بيمه

بررسي کارشناسي مانند ابتالي به بيماري مرتبط با وظايف شغلي در زمان اشتغال به کار 
لزوم وجود بررسي کارشناسي در زمان «بنا بر مراتب، قيد . در کارگاه مورد ادعا وجود دارد

تاني در هاي اس جهت طرح درخواست متقاضي در کميته» هاي تعطيل داير بودن کارگاه
ـ ٥٥٤ و دادنامه شماره قانون تأمين اجتماعي ٧٦مقرره مورد اعتراض مغاير ماده 

 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري است و به همين دليل قيد مذکور در ١٧/٤/١٣٩٩
قانون تشکيالت و آيين  ١٣ و ٨٨ و مواد ١٢ ماده ١بند مقرره مورد اعتراض مستند به 
  .شود  ابطال ميتاريخ تصويب از ١٣٩٢وب سال مص دادرسي ديوان عدالت اداري

  رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي
  

  ١٠/١/١٤٠٠                                                                          ٩٨٠٤١٨٥شماره
  بسمه تعالي

  جناب آقاي اكبرپور
  مه رسمي جمهوري اسالمي ايرانمديره و مديرعامل محترم روزنا رئيس هيأت

يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 
 بخشنامه ٣ و ٢ابطال بندهاي «:  با موضوع٢/١٢/١٣٩٩ مورخ ٩٩٠٩٩٧٠٩٠٥٨١١٨٦٣

»  معاونت امور اسناد سازمان ثبت اسناد و امالك كشور٢٧/٨/١٣٩٤ـ ١٤٧٢٠٤/٩٤شماره 
  . گردد ميمي به پيوست ارسال جهت درج در روزنامه رس

ـ مهدي دربين   مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري 
  

  ٩٨٠٤١٨٥: رونده پشماره     ١٨٦٣ :ماره دادنامهش    ٢/١٢/١٣٩٩: خ دادنامهتاري
   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري:مرجع رسيدگي

   آقاي محمد سهيم بادپا:يشاك
ـ ١٤٧٢٠٤/٩٤ بخشنامه شماره ٣ و ٢ ابطال بندهاي :هموضوع شکايت و خواست

   معاونت امور اسناد سازمان ثبت اسناد و امالک کشور٢٧/٨/١٣٩٤
ـ ١٤٧٢٠٤/٩٤ابطال بخشنامه شماره  شاکي به موجب دادخواستي :گردش کار

 را خواستار شده و در  معاونت امور اسناد سازمان ثبت اسناد و امالک کشور٢٧/٨/١٣٩٤
  : خواسته اعالم کرده است کهجهت تبيين

براي نقل و انتقال اموال منقول از جمله خودرو : رساند با سالم و احترام به استحضار مي" 
نيازي به تنظيم سند رسمي در دفاتر اسناد رسمي وجود ندارد و سند صادره از سوي 

حيت شود چون در حدود صال راهنمايي و رانندگي به عنوان سند رسمي مالکيت محسوب مي

و از سوي ديگر مجلس شوراي )  قانون مدني١٢٨٧ماده . (گردد آنها و طبق مقررات تنظيم مي
اسالمي نيز در نظريه نهايي خود بر اختياري بودن ثبت رسمي خودرو در دفاتر اسناد رسمي 

 قانون حمل و نقل و عبور کاالهاي خارجي از قلمرو جمهوري ٢٢مستند به ماده “: بيان داشته
 مسئوليت صدور گواهينامه رانندگي، اسناد مالکيت و ١٧/٦/١٣٨٨ ايران اصالحي اسالمي

همچنين با . پالک خودرو در قلمرو جمهوري اسالمي ايران بر عهده نيروي انتظامي است
 و ٨/١٢/١٣٨٩انندگي مصوب  قانون رسيدگي به تخلفات راهنمايي و ر٢٩توجه به متن ماده 

 قانون ٤٧وطه و همچنين با توجه به اين امر که در ماده ذاکرات تصويب قانون مربمشروح م
ثبت،ثبت اسناد صرفاً به ثبت اموال غيرمنقول اشاره شده است و مستند قانوني مبني بر الزام 
مراجعه به دفترخانه اسناد رسمي جهت نقل و انتقال خودرو يافت نشد و به موجب ماده 

 نيروي انتظامي رسميت داشته و به ويژه  قانون مدني سند خودروي صادر شده از سوي١٢٨٧
 ٣٥ به وسيله ماده ١٣٥٠ قانون اخذ جرايم راهنمايي و رانندگي مصوب سال ١٠با نسخ ماده 

 در طرح دعاوي محاکم قضايي ٨/١٢/١٣٨٩قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب 
ات معنونه فوق اگر متاسفانه عليرغم موارد و مستند.) تواند به عنوان سند رسمي تلقي شود مي

شخصي پس از خريد خودرو اقدام به انتقال رسمي خودرو ننموده باشد و صرفاً تعويض پالک 
کرده و سند رسمي مالکيت راهنمايي و رانندگي اخذ و بخواهد به ديگري وکالت در تعويض 
پالک و اخذ سند راهنمايي و رانندگي بدهد دفاتر اسناد رسمي خريدار را مکلف به ثبت 

نمايند اگر خريدار اقدام به تنظيم سند رسمي ننمايد، دفاتر اسناد رسمي به  سمي انتقال مير
کنند که اين  دليل عدم انتقال رسمي خودرو از تنظيم وکالت نامه تعويض پالک خودداري مي

امر خاصاً براي کسي که در شهرستان ديگري غيراز محل سکونت خود خودرويي را خريداري 
. اي شده است ض پالک را در شهر خود انجام دهد موجب بروز مشکالت عديدهو بخواهد تعوي

با وجود اعتراض مراجعين نسبت به عدم تنظيم وکالت در تعويض پالک، دفاتر اسناد رسمي 
اين در حالي است که مطابق . دهند بخشنامه فوق را مستند عدم تنظيم وکالتنامه قرار مي

 ١٣٥٤ و کانون سردفتران و دفترياران مصوب سال  قانون  دفاتر اسناد رسمي٣٠ماده 
سردفتران و دفترياران موظفند نسبت به تنظيم و ثبت اسناد مراجعين اقدام نمايند مگر آن 
که مفاد و مدلول سند مخالف با قوانين و مقررات موضوعه و نظم عمومي و اخالق حسنه 

حاليه با عنايت به . کننده اعالم نمايد باشد که در اين صورت بايد علت امتناع را حتماً به تقاضا
اختياري بودن ثبت رسمي خودرو، علت موجه قانوني براي عدم تنظيم وکالتنامه تعويض 
پالک وجود ندارد و اينکه سند وکالت تعويض پالک مخالف قانون، اخالق حسنه و نظم 

کشور مخالف باشد و بخشنامه معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و امالک  عمومي نمي
 ١٣٥٤ قانون دفاتر اسناد رسمي و کانون سردفتران و دفترياران مصوب سال ٣٠صريح ماده 

هاي به مراتب بيشتري براي نقل و انتقال کنندگان  باشد و از طرفي موجب تحميل هزينه مي
گردد لذا تقاضاي صدور حکم بر ابطال بخشنامه به شرح موضوع شکايت مورد  خودرو مي
  "  .استدعاست

  :متن مقرره مورد شکايت به شرح زير است
 ها مديران کل محترم ثبت اسناد و امالک استان "

  سالم عليکم
هاي معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع  با توجه به پيشنهادهاي مدير پيشگيري
هاي تعويض پالک و فروش  هاي ناشي از وکالت جرم قوه قضائيه و به منظور کاهش آسيب

  فرماييد مراتب ذيل به دفاتر اسناد رسمي ابالغ گرددخودرو دستور 
بيني  هنگام تنظيم وکالت تعويض پالک و نقل و انتقال خودرو، طرفين به پيش ـ ١

مهلت مناسب براي انجام مورد وکالت که ترجيحاً از يک ماه تجاوز ننمايد راهنمايي شوند 
  .و در صورت توافق آنها اين موضوع در سند درج شود

 منظور پيشگيري از نقل و انتقال خودروها بدون تنظيم سند رسمي ضمن به ـ ٢
هاي  هاي تعويض پالک و وکالتنامه االمکان در وکالت تذکر به طرفين و ارشاد آنها حتي

  .فروش خودرو از ذکر اختيار تفويض وکالت خودداري شود
 ضرورت قانوني  قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي و با توجه به٢٩در اجراي ماده  ـ ٣

ثبت رسمي نقل و انتقال خودرو کساني که تعويض پالک به نام آنها انجام شده تنها پس از ثبت 
توانند به عنوان مالک خودرو را به ديگري منتقل نمايند يا براي تعويض  سند رسمي انتقال مي

   "نادمعاون امور اسـ . مجدد پالک و انتقال مالکيت خودرو به شخص ديگري وکالت دهند
 در پاسخ به شکايت مذکور مديرکل دفتر حقوقي و امور مجلس سازمان ثبت اسناد 

 توضيح ٧/٢/١٣٩٩ ـ ١٣٩٩٥٥٧٣٢١٠٣٠٠٠٠٠٦و امالک کشور به موجب اليحه شماره 
 و ١٣٨٩ قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب سال ٢٩مطابق ماده  :داده است که

 نقل و انتقال خودرو به ١٣٩١ور مصوب سال مذکنامه اجرايي ماده   آيين٣ و ٢مواد 
شود، دارندگان وسايل نقليه مکلفند قبل از هرگونه نقل و  موجب سند رسمي انجام مي
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انتقال وسايل مذکور در دفاتر اسناد رسمي، ابتدا به ادارات راهنمايي و رانندگي يا مراکز 
ل نقليه، هويت مالک، تعيين شده از سوي راهنمايي و رانندگي براي بررسي اصالت وساي

لذا در . ها و ديون معوق و تعويض پالک به نام مالک جديد مراجعه نمايند پرداخت جريمه
اجراي مفاد مواد مذکور، دارندگان وسايل نقليه موتوري ملزم به تنظيم سند رسمي نقل و 

امالت باشند و اسناد مربوط به مع انتقال در دفاتر اسناد رسمي بعد از هر تعويض پالک مي
گيرد و مقنن انتقاالت خارج از سند رسمي  خودرو لزوماً در دفتر اسناد رسمي صورت مي

شناسنامه (در دفاتر اسناد رسمي را به رسميت نشناخته و صدور سند مالکيت خودرو 
توسط نيروي انتظامي به هيچ وجه به معني بي نياز بودن فروشنده و خريدار از ) خودرو

باشد و صدور سند مالکيت توسط نيروي انتظامي يا  دفترخانه نميتنظيم سند انتقال در 
لذا در صورت عدم . همان برگ سبز و شناسنامه خودرو از الزامات تعويض پالک است

الذکر در مواردي که سلسله ايادي مراعات نشده باشد ثبت سند به  رعايت مواد قانوني فوق
با اشکال مواجه است و ) سمي نباشدکه مستند سند ر(نام آخرين خريدار از يد ماقبل 

الزم است نسبت به تمام انتقاالت مذکور با رعايت سلسله ايادي سند رسمي تنظيم و 
حقوق دولتي وصول گردد و تنظيم هر نوع سند نسبت به شناسنامه خودرو منوط به 
مالحظه برگ کمپاني يا گمرکي و يا سند رسمي تنظيمي در دفاتر اسناد رسمي است و 

 معاون امور اسناد سازمان ثبت در اجراي ٢٧/٨/١٣٩٤ـ ١٤٧٢٠٤/٩٤امه شماره بخشن
هاي   مديرکل پيشگيري٣/٥/١٣٩٤ ـ ٣٨/٨٠٠/٩٠٠٠تکاليف قانوني ياد شده و نامه شماره 

هاي  قضايي معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضاييه به منظور کاهش آسيب
ضمناً به موجب . ش خودرو صادر گرديده استهاي تعويض پالک و فرو ناشي از وکالت

 رياست قوه قضاييه مقرر گرديد ٢١/١٢/١٣٩٥ ـ ٩٠٠٠/٦٩٠٠٦/١٠٠بخشنامه شماره 
واحدهاي قضايي و ادارت اجرايي ثبت، اسناد معامالت خودرو که در دفاتر اسناد رسمي 

از اعتبار ثبت گرديده را به عنوان مالک قانوني تشخيص مالکيت مورد توجه قرار داده و 
بخشيدن و اتکا به مدارک مربوط به تعويض پالک خودرو به عنوان سند رسمي مالکيت 

   " .الذکر رد شکايت شاکي مورد استدعاست لذا بنا به داليل فوق. اکيداً پرهيز نمايند
 قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب ٨٤ در اجراي ماده 

 تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري ارجاع  پرونده به هيأت١٣٩٢سال 
 بخشنامه ١ بند ٣١/٦/١٣٩٩ ـ ٨٤٠شود و هيأت مذکور به موجب دادنامه شماره  مي

 معاونت امور اسناد سازمان ثبت اسناد و امالک کشور ٢٧/٨/١٣٩٤ـ ١٤٧٢٠٤/٩٤شماره 
ور به علّت عدم رأي مذک. را قابل ابطال تشخيص نداد وحکم به رد شکايت صادر کرد

اعتراض از سوي رئيس ديوان عدالت اداري و يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري 
  .قطعيت يافت

 معاونت ٢٧/٨/١٣٩٤ـ ١٤٧٢٠٤/٩٤ بخشنامه شماره ٣ و ٢رسيدگي به بندهاي 
  .امور اسناد سازمان ثبت اسناد و امالک کشور در دستورکار هيأت عمومي قرار گرفت

 با حضور رئيس و معاونين ٢/١٢/١٣٩٩ي ديوان عدالت اداري در تاريخ هيأت عموم
ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از 

  .بحث و بررسي با اکثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت کرده است
  

   هيأت عموميرأي
 موارد ١٣١٠ مصوب سال  ثبت اسناد و امالکقانون ٤٧ و ٤٦قانونگذار در مواد : اوالً

ثبت اجباري معامالت را ذکر کرده است و ساير موارد از جمله ثبت معامالت راجع به 
: ثانياً. اموال منقول اختياري بوده و الزامي براي مراجعه به دفاتر اسناد رسمي وجود ندارد

ي خارجي از قلمرو جمهوري  قانون حمل و نقل و عبور کاالها٢٢قانون اصالح ماده مطابق 
، مسئوليت صدور گواهينامه رانندگي، اسناد مالکيت و ١٣٨٨ مصوب سال اسالمي ايران

پالک خودرو در قلمرو جمهوري اسالمي ايران بر عهده نيروي انتظامي جمهوري اسالمي 
انعقاد عقد وکالت و حق توکيل به غير، از جمله حقوقي است که : ثالثاً. ايران است

 و مواد بعد به آن تصريح کرده است، بنابراين بند دوم قانون مدني ٦٥٦گذار در ماده قانون
بخشنامه مورد شکايت، که متضمن تکليف دفاتر اسناد رسمي به خودداري از درج اختيار 

هاي فروش خودرو است،  هاي تعويض پالک و وکالت نامه تفويض وکالت در وکالت
بني بر اينکه کساني که تعويض پالک به نام آنها همچنين بند سوم بخشنامه ياد شده م

توانند به عنوان مالک، براي تعويض  انجام شده تنها پس از ثبت سند رسمي انتقال مي
مجدد پالک و انتقال مالکيت خودرو به شخص ديگري وکالت دهند، مغاير قوانين ياد شده 

خالف حقوق مدني است و از آن حيث که محدوديتي براي توکيل به غيرمقرر کرده م
قانون تشکيالت و  ٨٨ و ماده ١٢ ماده ١بند اشخاص است و بندهاي مذکور مستند به 

  .شود  ابطال مي١٣٩٢مصوب سال  آيين دادرسي ديوان عدالت اداري
  رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي

  ١٠/١/١٤٠٠                                                                          ٩٨٠٠١٠٠شماره
  بسمه تعالي

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

يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 
ابطال «:  با موضوع٢/١٢/١٣٩٩مورخ  ٩٩٠٩٩٧٠٩٠٥٨١١٨٦٦و  ٩٩٠٩٩٧٠٩٠٥٨١١٨٦٥

 كاركنان اداري ١٣٩٦مربوط به داوطلبان بومي در آزمون استخدامي سال ) ب(اطالق بند 
 آن كه براي داوطلبان بومي استان نيز امتيازي را در روند استخدام آنها ١قوه قضاييه و تذكر 

  . گردد ميجهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال » گيرد در نظر مي
ـ مهدي دربينمديركل هيأت عمومي و    هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري 

  
         ١٨٦٥ :ماره دادنامهش          ٢/١٢/١٣٩٩: خ دادنامهتاري

  ٩٨٠٠١٠٠ و ٩٨٠٠١٣٨: رونده پشماره
   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري:مرجع رسيدگي

   آقايان عنايت مکي و سعيد عربيان:يشاك
امتيازات و “) ب(نه بومي از جزء ابطال قسمت داوطلبا: موضوع شکايت و خواسته

   کارکنان اداري قوه قضاييه١٣٩٦اطالعيه آزمون استخدامي سال » سهميه قانوني
ابطال بند هاي جداگانه اما با متن مشابه  شاکيان به موجب دادخواست: گردش کار

 کارکنان اداري ١٣٩٦اطالعيه آزمون استخدامي سال » امتيازات و سهميه قانوني“) ب(
  :اند که را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعالم کردهضاييه قوه ق

شرايط . يکي از شرايط آزمون استخدامي قوه قضاييه، استخدام داوطلبان بومي بوده است " 
 معاونت توسعه و سرمايه ١٩/٧/١٣٩٣ـ  ٩٧٥٧/٩٣/٢٠٠ بخشنامه شماره ١داوطلب بومي در ماده 

 ١٧/٧/١٣٩٧ـ  ١٦٢٩ الي ١٦٢٧ به استناد رأي شماره جمهور مشخص شده، ولي انساني رئيس
هاي  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، شرط اعمال امتياز و اولويت براي افراد بومي در استخدام

 ١٣دولتي به منظور جلوگيري از تضييع حقوق اشخاص و همچنين به استناد قسمت اخير ماده 
. اري، از تاريخ تصويب، ابطال گرديده استقانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اد

 قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران رفع تبعيضات ناروا و ايجاد ٣ اصل ٩همچنين به موجب بند 
هاي مادي و معنوي از جمله وظايفي است که دولت براي  امکانات عادالنه براي همه در تمام زمينه

دولت “:  قانون اساسي نيز مقرر داشته٢٨ اصل تحقق آن بايد همه امکانات خود را به کار برد و
موظف است با رعايت نياز جامعه به مشاغل گوناگون، براي همه افراد امکان اشتغال به کار و شرايط 

و اعطاي امتياز و اولويت استخدامي براي اشخاص بومي » مساوي را براي احراز مشاغل ايجاد نمايد
ست و امتياز بومي بودن از يک طرف، امتياز خاص براي در هيچ يک از قوانين کشور لحاظ نشده ا

بخشي از افراد جامعه و از طرفي ايجاد محدوديت و محروميت براي بخش ديگري از افراد جامعه در 
آورد و از اين حيث نياز به تصريح قانونگذار دارد و آراء متعددي نيز از سوي  اين زمينه به وجود مي

هاي دولتي را  ولويت براي افراد بومي در استخدامي اعمال امتياز و اهيأت عمومي ديوان عدالت ادار
 و ابطال شرط بومي ١٣٩٦خالف قانون اعالم کرده است، حال با توجه به برگزاري آزمون در سال 

بودن از تاريخ تصويب، اعمال امتياز بومي در خصوص ساير متقاضيان خالف قانون و عدالت 
 تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري  قانون١٠٩استخدامي بوده و در اجراي تبصره ماده 

تقاضاي بررسي مجدد و محاسبه نمرات در رشته شغلي مددکار اجتماعي در دادگستري استان 
  " .تهران، بدون اعمال سهميه بومي و اعالم نتيجه نهايي را  داريم

  :متن مقرره مورد اعتراض به شرح زير است
  :داوطلبان بومي" 

و بومي شهرستان با ضريب ) ٢/١(بومي استان با ضريب يک و دو دهم  نمره داوطلبان 
نمره مکتسبه در هر حيطه از آزمون و مصاحبه استخدامي و صرفاً در ) ٤/١(يک و چهار دهم 

  .گردد ميصورت کسب حد نصاب آزمون در مرحله معرفي براي مصاحبه محاسبه 
ها که محل خدمت آنها در  هاي دادگستري استان ـ استخدام براي شغل و محل١ تذکر

هاي همان استان بومي  مرکز استان قرار دارد، براي تمامي داوطلبان همان استان و شهرستان
استان محسوب گرديده و کليه داوطلبان بومي اعم از بومي استان و شهرستان صرفاً از امتياز 

چستان، خراسان هاي سيستان و بلو ـ در استان. برخوردار خواهند شد) ٢/١(يک و دو دهم 
جنوبي، هرمزگان صرفاً افراد بومي حق شرکت در آزمون استخدامي را دارند و افراد غيربومي در 

  " .گردد صورت پذيرفته شدن مراحل اداري و استخدامي نامبردگان متوقف مي
الملل سازمان    در پاسخ به شکايت مذکور، مديرکل دفتر رياست، روابط عمومي و امور بين

  : توضيح داده است که٢٦/٢/١٣٩٨ـ ٨٩٦٣زش کشور به موجب نامه شماره سنجش آمو
 قانون وصول بخشي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين ٢٢طبق ماده " 

هاي   به سازمان سنجش آموزش کشور اجازه داده شده است آزمون١٣٧٣مصوب سال 
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 درصد درآمد حاصله را به ١٠٠استخدامي و پژوهشي براي اشخاص حقيقي و حقوقي برگزار و 
بر اساس ماده مرقوم سازمان سنجش آموزش کشور با انعقاد قرارداد . حساب خزانه واريز کند
هاي  هاي استخدامي از جمله کارآموزي و وکالت، منصب قضا، دستگاه رسمي برخي آزمون

تيجه آن را  را برگزار و ن١٣٩٦اجرايي کشور و آزمون استخدامي کارکنان قوه قضاييه در سال 
باشد و  هاي مذکور صرفاً برگزاري آزمون کتبي مي تعهدات اين سازمان در آزمون. نمايد اعالم مي

در تدوين شرايط و ضوابط آزمون، نحوه اعطاي امتيازات و تسهيالت و غيره هيچ نقش و 
 ١٣٩٦عليهذا شاکيان تقاضاي ابطال برخي امتيازات در آزمون استخدامي سال . صالحيتي ندارد

در پاسخ به اين درخواست به لحاظ صالحيت ذاتي موضوع . کارکنان قوه قضاييه را نموده اند
سازمان سنجش آموزش کشور . خواسته و شکايت از حدود و اختيارات اين سازمان خارج است

به عنوان يک پيمانکار صرفاً مجري برگزاري آزمون مذکور بوده و با برگزاري آزمون و تسليم فايل 
 قانون ٥٣ماده ) پ(لذا مستنداً به بند . عات به قوه قضاييه تعهداتش خاتمه يافته استاطال

   " .تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري صدور قرار رد شکايت مورد تقاضا است
در امور اداري و استخدامي کارکنان ( همچنين معاونت منابع انساني قوه قضاييه 

  : توضيح داده است که١٣/٥/١٣٩٨ ـ ٥٠٠٠/٥٤٥٤١/٩٠٠٠ به موجب نامه شماره) اداري
 الي ١٦٢٧شاکيان جهت ابطال بند مربوط به داوطلبان بومي، به رأي شماره   " 
که به   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري استناد نموده اند، درحالي١٧/٧/١٣٩٧ ـ ١٦٢٩

ه است که ارتباطي ابطال شد» بومي محل مورد تقاضا“موجب رأي مذکور، بند مربوط به  
 هيأت عمومي ديوان ١٥/١٢/١٣٩٦ ـ ١٢٦٥به استناد رأي شماره . به اين موضوع ندارد

هاي اجرايي حذف شده  هاي استخدامي دستگاه عدالت اداري، شرايط بومي بودن در آزمون
 برگزار شد، در حالي که رأي ١٠/٩/١٣٩٦آزمون استخدامي قوه قضاييه در تاريخ . است

 قانون تشکيالت و آيين ٨٩ صادر شده است و طبق ماده ١٥/١٢/١٣٩٦مورخ اخيرالذکر، 
دادرسي ديوان عدالت اداري، اثر آراي وحدت رويه، نسبت به آينده است و موجب نقض 

نام و تاريخ برگزاري آزمون، مورد شکايت  لذا با توجه به تاريخ ثبت. شود آراي سابق نمي
 ١شرايط بومي بودن، وفق ماده . گيرد يشاکي در شمول رأي هيأت عمومي قرار نم

 معاونت توسعه و سرمايه انساني رئيس ١٩/٧/١٣٩٧ ـ ٩٧٥٧/٩٣/٢٠٠بخشنامه شماره 
 ١٣٩٦جمهور لحاظ شده و عيناً همان متن ماده در آگهي آزمون استخدامي سال 

شکايت بايستي به طرفيت سازمان اداري و . کارکنان اداري قوه قضاييه منعکس شده است
تخدامي کشور، به عنوان تنها مرجع صالحيتدار قانوني صدور مجوز آزمون استخدامي اس

   " .مطرح گردد
قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب  ٨٤  در اجراي ماده 

شود و   استخدامي ديوان عدالت اداري ارجاع مي، پرونده به هيأت تخصصي١٣٩٢سال 
، بخش دوم اطالعيه ٦/٩/١٣٩٨ـ ٥٧٣ و ٥٧٤ه شماره هيأت مذکور به موجب دادنام

آزمون استخدامي که ناظر بر اختصاص سهميه استخدامي به افراد بومي مناطق محروم در 
باشد را قابل ابطال  هاي سيستان و بلوچستان، خراسان جنوبي و هرمزگان مي استان

 اعتراض از سوي رأي مذکور به علّت عدم. تشخيص نداد و رأي به رد شکايت صادر کرد
  .                                 رئيس ديوان عدالت اداري و يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قطعيت يافت

بخش اول اطالعيه آزمون استخدامي ) ب(رسيدگي به قسمت داوطلبان بومي از جزء «
ر دستورکار هيأت که به صورت مطلق براي استخدام افراد بومي امتياز قائل شده است، د

 با حضور رئيس و ٢/١٢/١٣٩٩ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ».عمومي قرار گرفت
معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از 

  .بحث و بررسي با اکثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت کرده است
  

  مومي هيأت عرأي
 قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران رفع تبعيضات ناروا و ٣ اصل ٩به موجب بند 

هاي مادي و معنوي از جمله وظايفي است  ايجاد امكانات عادالنه براي همه در تمام زمينه
 قانون اساسي ٢٨در اصل . كه دولت براي تحقق آن بايد همه امكانات خود را به كار برد

دولت موظف است با رعايت نياز جامعه به مشاغل گوناگون، براي «: نيز مقرر شده است كه
با » .همه افراد امكان اشتغال به كار و شرايط مساوي را براي احراز مشاغل ايجاد نمايد

 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب ٤٤عنايت به اينكه براساس قانون اصالح ماده 
ي جذب داوطلبان بومي شهرستاني شوراي توسعه مديريت مكلف است برا«: ١٦/٦/١٣٩٩

امتيازات و ) ب(، لذا اطالق بند »ها اولويت قائل شود به استثناي شهر تهران و مراكز استان
 ١ كاركنان اداري قوه قضاييه و تذكر ١٣٩٦سهميه قانوني اطالعيه آزمون استخدامي سال 

گيرد،  آنها در نظر ميآن كه براي داوطلبان بومي استان نيز، امتيازي را در روند استخدام 
 قانون ٨٨ و ماده ١٢ ماده ١مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات است و مستند به بند

  .شود  ابطال مي١٣٩٢تشكيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 
  رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي

  ١٠/١/١٤٠٠                                                                          ٩٨٠٠٥٦٢شماره
  بسمه تعالي

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

يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 
 ١١ از تعرفه ٣ابطال تبصره«:  با موضوع٥/١٢/١٣٩٩ مورخ ٩٩٠٩٩٧٠٩٠٥٨١١٨٨٣

 و ١١ از تعرفه شماره ٧ ـ ٦ ـ ٥ـ ٤هاي    و تبصره٩/١١/١٣٩٧ ـ ١٢٧٥مصوبه شماره 
جهت درج در » ١٣٩٨ شوراي اسالمي شهر محالت براي سال ١١ تعرفه شماره ٧تبصره

  . گردد ميروزنامه رسمي به پيوست ارسال 
ـ مهدي دربينعمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت مديركل هيأت    اداري 

  
  ٩٨٠٠٥٦٢: رونده پ شماره  ١٨٨٣ :ماره دادنامهش   ٥/١٢/١٣٩٩: خ دادنامهتاري

   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري:مرجع رسيدگي
   آقاي رضا علي خاني:يشاك

 ١١ از تعرفه شماره ٧ـ  ٦ ـ ٥ـ ٤ـ ٣هاي   تبصره ابطال:موضوع شکايت و خواسته
   شوراي اسالمي شهر محالت٩/١١/١٣٩٧ ـ ١٢٧٥مصوبه شماره 

  : شاکي به موجب دادخواستي اعالم کرده است که:گردش کار
 قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت ٩٢با سالم و احترام در اجراي ماده  " 

 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، تعرفه ٢٨/٩/١٣٩٦ـ  ٩٥٠اداري با توجه به رأي شماره 
 ٧٥/٤٢ شهرداري محالت در خصوص تجويز و تکليف به اخذ ١٣٩٨ل  عوارض سا١١شماره 

درصد از زمين بابت تفکيک عرصه به صورت مطلق و ثابت و بدون لحاظ تناسب و ميزان مورد 
نياز شوارع و سرانه خدمات و فضاي عمومي در زمان تفکيک و با توجه به اينکه قانونگذار در 

 ٢٥تا سقف “ با عبارت ٢٨/١/١٣٩٨ها مصوب   اصالحي قانون شهرداري١٠١ ماده ٣تبصره
حداکثر ميزان مجاز دريافت و اختصاص زمين جهت تأمين سرانه فضاي عمومي و » درصد

خدماتي و شوارع را مشخص نموده که مبين آن است که تحت شرايط متفاوت دريافت 
تيارات پذير خواهد بود، خارج از حدود اخ السهم کمتر از سقف تعيين شده نيز امکان حق

 اين تعرفه ٢همچنين در تبصره. باشد شوراي اسالمي شهر و مغاير صريح قانون مصوب مي
 درصد از اراضي اشخاص حقيقي و حقوقي، اراضي دولتي را ٧٥/٤٣عالوه برتجويز به اخذ ثابت 

 که در ١٠١ ماده ٢نيز که از طريق اداره مسکن و شهرسازي تفکيک گرديده برخالف تبصره
تي به طور مطلق مورد حکم قرار گرفته و برخالف نظريه حقوقي صريح و آن اراضي دول

هاي اجرايي  االجراي معاونت حقوقي رياست جمهوري در راستاي رفع اختالف بين دستگاه الزم
 ١٨/٦/١٣٩٢ ـ ١١٧٤٨٩/١٧١٣٥ و ٢١/٦/١٣٩١ ـ ١٢٢٣١٣٣/١٧١٢٥هاي شماره  طي نامه

شوراي شهر محالت اراضي .  ندانسته است١٠١که اراضي دولتي تفکيک شده را مشمول ماده 
 اين تعرفه نيز ٧ و ٦، ٥، ٤هاي   دانسته و در تبصره١٠١ ماده ٣دولتي را نيز مشمول تبصره

برخالف اختيارات و در مغايرت با قانون مذکور و آراي متعدد هيأت عمومي از جمله رأي 
، نسبت به برقراري و  در خصوص ابطال عوارض تفکيک شهر محالت١٤/٦/١٣٩٦ـ ٥٦٤شماره 

 ١٣٩٨ عوارض سال ١١تصويب مجدد عوارض تفکيک اقدام نموده، لذا ابطال تعرفه شماره 
  " . آن تعرفه مورد استدعاست٧ و ٦، ٥، ٤، ٣هاي  شهرداري محالت و همچنين تبصره

  :متن مقرره مورد شکايت به شرح زير است
افراز اراضي و امالک داخل قدرالسهم شهرداري ناشي از تفکيک و : ـ عنوان١١" 

 محدوده و حريم شهر
 قانون ٣قدرالسهم شهرداري از بابت خدمات و معابر عمومي موضوع تبصره: شرح

شهرداري مکلف است در راستاي :  قانون شهرداري مأخذ و نحوه محاسبه١٠١اصالح ماده 
 درصد ٧٥/٤٣ها در هر تفکيک يا افراز معادل   قانون شهرداري١٠١قانون اصالحيه ماده 

  .مساحت اوليه اراضي و امالک را دريافت نمايد
ها   قانون شهرداري١٠١االجرا شدن قانون اصالح ماده  چنانچه بعد از الزم: ٣تبصره

جهت دريافت هر گونه خدمات (متعاقب مراجعه مالک به شهرداري ) ٢٨/١/١٣٩٠مورخ (
 تفکيکي يا افرازي توسط مشخص شود که مالک يا مالکين بدون تاييد نقشه) از شهرداري

شهرداري و پرداخت سهم زمين مربوطه، از طريق مراجع ديگر من جمله، محاکم قضايي، 
نسبت به تفکيک و يا افراز ملک ...  اداره ثبت اسناد، اداره مسکن و شهرسازي و ١٤٧ماده 

  درصد قدرالسهم به نسبت٧٥/٣٢خود اقدام نموده باشند، شهرداري مجاز است به ميزان 
زمين مورد افراز يا تفکيک به عنوان خدمات و سهم معبر ناشي از تفکيک، به قميت روز 

  .زمين طبق نظر کارشناسي و با تصويب شوراي شهر دريافت نمايد
 قانون ١٠١مالکين کليه اراضي و امالکي که قبل از قانون اصالح ماده : ٤تبصره
 اداره ثبت اسناد، اداره مسکن و از طريق محاکم قضايي،) ٢٨/١/١٣٩٠مورخ (ها  شهرداري

يا سند دريافت کرده و  نسبت به تفکيک يا افراز امالکشان اقدام نموده و... شهرسازي و 
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بايست بابت هر  عوارض تفکيک عرصه يا افراز را به شهرداري پرداخت ننموده اند، مي
  . به شهرداري پرداخت نمايند١٠ q مترمربع قطعه تفکيک يا افراز شده معادل

که مساحت شش (در صورت درخواست مالک يا مالکين چند پالک ثبتي : ٥تبصره
هاي خود  مبني بر تجميع و تفکيک پالک) باشد  مترمربع مي٥٠٠دانگ هر پالک کمتر از 

به صورتي که تعداد قطعات افزايش پيدا نکند و ضوابط ) ها در جهت بهبود شکل پالک(
شهرداري مجاز است بابت هر مترمربع قطعه طرح تفصيلي در تفکيک آنها رعايت شود، 

ضمناً پرداخت ساير عوارض متعلقه احتمالي .  دريافت نمايد٥ qتفکيک شده معادل
  .باشد الزامي مي...) عوارض حق مشرفيت، تغيير کاربري و (

 پالک و ناموزون بودن يکي از آنها چنانچه در اثر ٢در صورت همجواري : ٦تبصره
از پالکها کسر و به پالک ناموزون ملحق شود در صورت رعايت تفکيک مساحتي از يکي 

بايست بابت هر  هاي مصوب، شهرداري مي حد نصاب تعريف شده در ضوابط و طرح
  . فقط نسبت به آن مساحتي که از پالک کسر گرديده دريافت نمايد٥ q مترمربع معادل
ها،  رداري قانون شه١٠١کليه اشخاص حقوقي که طبق اصالحيه ماده : ٧تبصره

بايستي در  باشند، مي مشمول واگذاري قدرالسهم بهاي خدمات و معابر به شهرداري نمي
زمان تفکيک، نسبت به پرداخت ارزش افزوده ناشي از عمل تفکيک براساس توافقنامه 

   ".، اقدام نمايند)رسد که به تصويب شوراي اسالمي شهر مي(تنظيمي في مابين 
ئيس شوراي اسالمي شهر محالت به موجب اليحه در پاسخ به شکايت مذکور ر

  : توضيح داده است که٤/٨/١٣٩٨ ـ ٣٩١١/١/٢/١٣٩٨شماره 
اصالحي (ها   قانون شهرداري١٠١همان گونه که مستحضريد مقنن حسب ماده   " 
ها، موظفند در موقع  ادارات ثبت اسناد و امالک و حسب مورد دادگاه“تصريح نموده ) ١٣٩٠

فکيک يا افراز اراضي واقع در محدوده و حريم شهرها از سوي مالکين عمل دريافت تقاضاي ت
اي انجام دهند که قبالً به تاييد شهرداري مربوطه رسيده  تفکيک يا افراز را بر اساس نقشه

اي که مالک براي تفکيک زمين خود تهيه نموده و جهت تصويب در قبال رسيد،  نقشه. باشد
از کسر سطوح معابر و قدرالسهم شهرداري مربوطه به پس . نمايد تسليم شهرداري مي

ماه تاييد و کتباً به مالک ٣٠ين از طرف شهرداري حداکثر ظرف خدمات عمومي از کل زم
در اراضي با مساحت “ ذيل همان قانون تصريح شده که ٣و در ادامه طبق تبصره» ابالغ شود
ي براي تأمين سرانه فضاي شهردار.  مترمربع که داراي سند ششدانگ است٥٠٠بيشتر از 

و براي تأمين اراضي مورد نياز احداث شوارع و معابر عمومي % ٢٥عمومي و خدماتي تا سقف 
در تفکيک و افراز اين اراضي مطابق با طرح جامع و تفصيلي با توجه به ارزش افزوده ايجاد 

شهرداري . ايدنم از باقيمانده اراضي را دريافت مي% ٢٥شده از محل تفکيک براي مالک تا 
مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را بر اساس قيمت روز طبق نظر کارشناس 

بنابراين با عنايت به اينکه قانونگذار دريافت قدرالسهم »  رسمي دادگستري دريافت نمايد
به طوري که (ها تجويز نموده  ناشي از خدمات عمومي و سهم معبر را توسط شهرداري

% ١٠٠از % ٢٥باشند حداکثر تا سقف   منظور دريافت سهم خدمات، مجاز ميها به شهرداري
% ٢٥باقيمانده مالکين دريافت رايگان % ٧٥ملک را جهت سرانه خدماتي دريافت نمايند و از 

هاي  جمع دريافتي. بيني شده محرز است از ملک به عنوان سهم شوارع ومعابر پيش
باشد که نسبت به اين مقدار  مي% ٧٥/٢٣ک معادل شهرداري در زمان تفکيک و يا افراز امال

حال با توجه به . ها هيچ گونه الزامي به پرداخت غرامت نداشته و ندارند دريافتي، شهرداري
از ملک مورد تفکيک در طرح % ٢٥اينکه طبق طرح تفصيلي هر سهم، امکان دارد بيش از 

مشهود . به پرداخت غرامت نداردشهرداري الزام % ٢٥توسعه مسير و شوارع قرار گيرد و تا 
باشد که چنانچه بيش از  است مفهوم مخالف آن قسمت از ماده واحده مبين اين موضوع مي

جز % ٢٥از باقيمانده ملک در توسعه مسير قرار گيرد پرداخت غرامت نسبت به مازاد % ٢٥
ي، عمدتاً گيرد به طوري که در صورت وقوع چنين حالت تعهدات و تکاليف شهرداري قرار مي

معبر را از سهم خدمات عمومي خود کسر نموده % ٢٥ها ميزان قدرالسهم مازاد بر  شهرداري
وقوع (لذا نظر به اينکه حدوث چنين حالتي . و در پي اين اقدام رضايت مالک جلب گردد

در شهرها شايع و ) از ملک در طرح توسعه مسير در زمان تفکيک و افراز امالک% ٢٥بيش از 
 ذيل ماده واحده ٤مشهود است قانونگذار مطابق با شق دوم تبصره. باشد فتني ميتحقق يا

در مواردي که امکان تأمين انواع سرانه شوارع و معابر از زمين مورد “قانونگذار مقرر داشته 
تواند با تصويب شوراي اسالمي شهر، معادل قيمت  تفکيک و افراز ميسر نباشد شهرداري مي

 که ١از اين رو با مداقه در مفاد آن قسمت از تبصره» .اسي دريافت نمايدآن را به نرخ کارشن
اعالم شده چنانچه به لحاظ وقوع ملک در بر معبر و داشتن راه دسترسي و يا عدم حد نصاب 
براي واگذاري ملک امکان تأمين سرانه وجود نداشته باشد شهرداري مجاز گرديده با تصويب 

اين ) يافت قيمت آن مطابق با نرخ کارشناسي اقدام نمايدشوراي اسالمي شهر نسبت به در
 ذيل ماده ٤نمايد که چه ضرورت داشت مقنن شق دوم تبصره سوال به ذهن خطور مي

واحده را تصويب نمايد؟ به طوري که اگر اجراي اين قسمت از تبصره ضرورت نداشته باشد و 
ن نتيجه رسيد که مقنن کاري توان به اي وضع و تصويب اين بند کاربرد نداشته باشد مي

باشد چرا که  بيهوده و پوچ انجام داده که انتساب اين عمل به قانونگذار غيرممکن و بعيد مي
رسيدن به «و » وقوع نتيجه«وضع و تصويب هر جمله و يا حتي کلمه از نظر قانونگذار 

  .باشد پذير نمي را در برداشته که خالف آن امکان» هدفي
اي در راستاي اجراي نص   صرفاً مصوبه١١جه به اينکه مفاد تعرفه شماره حال با تو اي  علي

ها،   قانون شهرداري١٠١همچنان مفاد ماده . صريح قانون بوده که اگر آن مصوبه نيز باطل گردد
اي  اي خدشه مضاف بر آن که وجود چنين مصوبه. باشد براي شهرداري محالت ساري و جاري مي

آورد چرا که در قانون مارالذکر واگذاري  ان تفکيک و افراز وارد نميبه حقوق مالکين و متقاضي
بيني شده و صدور حکم مبني بر رد شکايت شاکي مورد  قدرالسهم خدمات و معبر پيش

گردد که شهرداري مجاز  به رغم آن که از منطوق ماده واحده برداشت مي: چرا که اوالً. تقاضاست
سهم خدمات دريافت نمايد اگر شهرداري نسبت به از ملک را جهت % ٢٥گرديده تا سقف 

به عنوان سهم خدمات عمومي اقدام نموده باشد هيچ گونه جرم و تخلفي % ٢٥دريافت تمامي 
و تاکيد .ضمن آن که در هيچ يک از تباصر ذيل ماده واحده به اين موضوع اشاره . انجام نداده است

باشد که به  فت قدرالسهم، دخيل و اثر گذار مينشده که شاخصه و با پارامترهاي مختلفي در دريا
. سهم خدمات را دريافت نمايند% ٢٥ها مکلف بوده باشند کمتر از  استناد آن موارد شهرداري

) ناشي از عمل تفکيک(بنابراين محرز است که متقاضيان تفکيک صرفاً جهت افزايش منافع خود 
باشند درصد خود را بين  مخير مي... ت ملک و ها بنا بر موقعي اين استدالل را دارند که شهرداري

و از % ٥مطالبه دريافت نمايند که در اين صورت ممکن است به هر دليل از شخصي % ٢٥تا % ١
تواند  اي مي و از اشخاص ديگر کمتر يا بيشتر وصول گردد که دريافت سليقه% ١٧شخص ديگر 

مراه داشته که با وضع و تصويب ماده واحده عالوه بر ايجاد رانت ايجاد فساد اداري و کاري را به ه
 کامالً بعيد است که مقنن قصد داشته باشد نتيجه تصويب آن ماده واحده ايجاد ١٣٩٠در سال 

  .نارضايتي و تبعيض في مابين متقاضيان افراز و تفکيک بوده باشد
ره گردد مقنن حسب آن تبص  ذيل ماده واحده مشاهده مي٥با مداقه در تبصره:  ثانياً

تصريح نموده که هرگونه تخلف از موضوع اين قانون در تفکيک يا افراز اراضي جرم تلقي شده و 
متخلفين طبق قانون مجازات اسالمي و قانون تخلفات اداري تحت پيگرد قانوني قرار خواهند 

حال با عنايت به اينکه قانونگذار از وضع و تصويب اين ماده واحده و تباصر ذيل آن . گرفت
رسد  به نظر مي. باشد  و مرادي داشته و انجام کار بيهوده و عبث از جانب مقنن بعيد ميهدف

) ٥موضوع تبصره(تواند جز مصاديق مجرمانه  اي مي دريافت قدرالسهم به صورت سليقه
محسوب گردد که شهرداري محالت به منظور جلوگيري از وقوع اين جرم اجراي نص صريح 

حال با عنايت به اينکه به رغم وجود نص صريح  اي علي.  داده استقانون را در دستورکار قرار
اي اقدام نموده که چنانچه آن مصوبه شورا  قانوني اين شورا نسبت به وضع و تصويب مصوبه

ها ساري و جاري خواهد بود   قانون شهرداري١٠١ابطال گردد همچنان مفاد قانون اصالح ماده 
االجرا نخواهد بود از آن مقامات قضايي تقاضا دارد   قانون الزمو ابطال مصوبه شورا مانع از اجراي

ها و مفاد اليحه تقديمي در   قانون شهرداري١٠١با مداقه در مفاد ماده واحده قانون اصالح ماده 
  " .خصوص رد شکايت شاکي اقدام الزم صورت پذيرد

  قانون تشکيالت و آيين٩٢رسيدگي به موضوع از جمله مصاديق حکم ماده 
  .دادرسي ديوان عدالت اداري تشخيص نشد

قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب  ٨٤در اجراي ماده 
 شود  شوراهاي اسالمي ديوان عدالت اداري ارجاع مي، پرونده به هيأت تخصصي١٣٩٢ سال

  تعرفه يازده از تعرفه١٥/١١/١٣٩٨ ـ ٩١٧و هيأت مذکور به موجب دادنامه شماره 
 ماده مذکور به استثناء اطالق آن ٣ تبصره١٣٩٨عوارض شهرداري محالت براي سال 

 تفکيک يا افراز شده و سند ١٣٩٠ بر اراضي که قبل از سال ٣مبني بر تسري حکم تبصره
هايي که از طريق دولت تفکيک و   مذکور به استثناء زمين٧و تبصرهاند  ثبتي دريافت نموده

شوراي اسالمي شهر محالت را قابل ابطال تشخيص نداد و رأي به اند از مصوبات  افراز شده
رأي مذکور به علّت عدم اعتراض از سوي رئيس ديوان عدالت اداري . رد شکايت صادر کرد

  . و يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قطعيت يافت
 ـ ١٢٧٥ مصوبه شماره ١١از تعرفه شماره  ٧ ـ ٦ ـ ٥ـ ٤ـ ٣هاي  رسيدگي به تبصره

  . شوراي اسالمي شهر محالت در دستورکار هيأت عمومي قرار گرفت٩/١١/١٣٩٧
 با حضور رئيس و معاونين ٥/١٢/١٣٩٩هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 

ديوان عدالت اداريو رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث 
  . بررسي با اکثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت کرده استو

  
   هيأت عموميرأي

 قبل از اصالح آن، ها قانون شهرداري ١٠١ـ با توجه به اينکه طبق مقررات ماده ١
گرفت،  ها و معابر در اثر تفکيک به رايگان در اختيار شهرداري قرار مي فقط شوارع، کوچه

 شوراي اسالمي شهر محالت ناظر بر ٩/١١/١٣٩٧ ـ ١٢٧٥مصوبه  ١١ تعرفه ٣ اطالق تبصره
 اصالحي نسبت به اراضي که قبل از ١٠١ ماده ٣اخذ حق السهم شهرداري طبق تبصره
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 تفکيک يا افراز شده است يا قبل تصويب قانون، قانون شهرداري اصالحي ١٠١حاکميت ماده 
قانون  ٨٨ و ماده ١٢ ماده ١ بند اند مغاير قانون است و مستند به اسناد ثبتي اخذ کرده

  . شود آن ابطال مي  اطالق١٣٩٢ مصوب سال تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري
ـ با توجه به اينکه در آراء متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري وضع عوارض ٢

براي تفکيک در اشکال مختلف آن در مصوبات شوراهاي اسالمي شهرها مغاير قانون و 
خارج از حدود اختيارات تشخيص و ابطال شده است بنابراين مصوبه شوراي اسالمي شهر 

 مبني بر وضع عوارض براي تفکيک و تجميع در ١٣٩٨محالت براي اجرا در سال 
 هيأت ١٣/٤/١٣٩٦ ـ ٣١٥ به داليل مندرج در راي شماره ١١ تعرفه ٦ و ٥، ٤هاي  تبصره

 و خارج از حدود اختيارات قانوني شوراي اسالمي عمومي ديوان عدالت اداري مغاير قانون
قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان  ٨٨ و ماده ١٢ ماده ١شهر است و مستند به بند 

  . شود  ابطال مي١٣٩٢ مصوب سال عدالت اداري
، تفکيک اراضي دولتي ها قانون شهرداري اصالحي ١٠١ ماده ٢ـ طبق تبصره٣

بنابر .  اقدام خواهد شد١٣٦٦ مصوب سال زمين شهريقانون  ١١ ماده ١مطابق تبصره
 شوراي اسالمي شهر محالت براي سال ١١ تعرفه شماره ٧حکم مذکور اطالق تبصره

 ماده صد به اراضي دولتي مغاير قانون است و مستند ٣ مبني بر تعميم حکم تبصره١٣٩٨
 مصوب الت اداريقانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عد ٨٨ و ماده ١٢ ماده ١به بند 

  .شود  ابطال مي٧تبصره  اطالق١٣٩٢سال 
  رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي

  
  ١٠/١/١٤٠٠                                                                          ٩٨٠٣٠٤٢شماره

  بسمه تعالي
  جناب آقاي اكبرپور

  محترم روزنامه رسمي جمهوري اسالمي ايرانمديره و مديرعامل  رئيس هيأت
يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 

ـ ٥٠٣هاي شماره  ابطال مصوبه«:  با موضوع٥/١٢/١٣٩٩ مورخ ٩٩٠٩٩٧٠٩٠٥٨١١٨٨٤
 و تبصره ذيل جدول عوارض پذيره مصوبه شماره ١٢/١١/١٣٩٥ مورخ ١٨٧ و ١١٦/١٣٨٣
ـ ١٨٢ و ١٠/١١/١٣٨٨ ـ ٣٨٧ و ٣٠/٥/١٣٩٥ مورخ ٩٣ و ١٤/١١/١٣٨٤ ـ ٥٠٥
 شوراي اسالمي شهر قزوين ١٤/١١/١٣٨٩ ـ ٥٨٦ و ١٨/١١/١٣٨٨ ـ ٣٦٩ و ١٨/٨/١٣٨٧

  . گردد ميجهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال » از تاريخ تصويب
ـ مهدي دربين   مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري 

  
  ٩٨٠٣٠٤٢ :شماره پرونده      ١٨٨٤ :شماره دادنامه    ٥/١٢/١٣٩٩:  دادنامهتاريخ

   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري:مرجع رسيدگي
  آقاي عبداله نوري :شاکي

تبصره ذيل جدول عوارض پذيره مصوبه  ـ ١ابطال : موضوع شکايت و خواسته
   شوراي اسالمي شهر قزوين١٤/١١/١٣٨٤ ـ ٥٠٥شماره 
   شوراي اسالمي شهر قزوين١٠/١١/١٣٨٨ ـ ٣٧٨ماره ـ مصوبه ش٢
   شوراي اسالمي شهر قزوين١٨/٨/١٣٨٧ـ ١٨٢ـ مصوبه شماره ٣
   شوراي اسالمي شهر قزوين٨/١١/١٣٨٨ ـ ٣٦٩ـ مصوبه شماره ٤
   شوراي اسالمي شهر قزوين١٤/١١/١٣٨٩ ـ ٥٨٦ ـ مصوبه شماره ٥
  زوين شوراي اسالمي شهر ق٣٠/٥/١٣٩٥ـ ٩٣ ـ مصوبه شماره ٦
   شوراي اسالمي شهر قزوين٢٢/٧/١٣٩٦ ـ ٣٥مصوبه شماره ) ج( ـ بند ٧
   شوراي اسالمي شهر قزوين١٢/١١/١٣٩٥ ـ ١٨٧ ـ مصوبه شماره ٨
   شوراي اسالمي شهر قزوين٦/١١/١٣٨٣ـ ٥٠٣ ـ مصوبه شماره ٩

 ،١٤/١١/١٣٨٤ـ  ٥٠٥مصوبات شماره ـ شاکي به موجب دادخواستي ابطال ١ :گردش کار
، ٨/١١/١٣٨٨ ـ ٣٦٩، ١٨/٨/١٣٨٧ـ ١٨٢، ١٠/١١/١٣٨٨ ـ ٣٧٨، ٢٧/٨/١٣٩٣ـ ١٨٣
، ١٢/١١/١٣٩٥ ـ ١٨٧، ٢٢/٧/١٣٩٦ ـ ٣٥، ٣٠/٥/١٣٩٥ـ ٩٣، ١٤/١١/١٣٨٩ ـ ٥٨٦
 ٥/١٠/١٣٨٣ ـ ٤٥٩ و ٦/١١/١٣٨٨ ـ ٣٥٥، ٦/١/١٣٨٣ ـ ٥١٠، ٦/١١/١٣٨٣ ـ ٥٠٣

 طور ن خواسته بهخواستار شده و در جهت تبييرا همگي مصوب شوراي اسالمي شهر قزوين 
  :خالصه اعالم کرده است که

اينجانب عبداله نوري به داليل زير مصوبات مورد اعتراض را خالف قانون و خارج از  "
حدود اختيار شوراي مذکور دانسته و استدعا دارم مصوبات مورد شکايت از تاريخ تصويب 

  .ردد مأخوذه ميسر گابطال گردد تا اعاده حق و استرداد وجوه نامشروع
در :  قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت٤ـ نقض و ناديده گرفتن حکم ماده ١

دريافت هرگونه وجه، کاال  يا خدمات تحت هر عنوان از : ماده قانوني مذکور آمده است
ها، مؤسسات و شرکتهاي دولتي غيراز مواردي  اشخاص حقيقي و حقوقي توسط وزارتخانه

شود، همچنين اخذ هدايا و کمک نقدي و  ط معين شده يا ميکه در مقررات قانوني مربو
ها و مؤسسات  جنسي در قبال کليه معامالت اعم از داخلي و خارجي توسط وزارتخانه

دولتي و شرکتهاي دولتي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي، مؤسسات و 
و يا تابع قوانين هايي که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام يا تصريح نام است  شرکت

  .باشد خاص هستند ممنوع مي
شود مگر  بر اساس اين اصل هيچ نوع ماليات وضع نمي:  قانون اساسي٥١ـ نقض اصل ٢

موارد معافيت و بخشودگي و تخفيف مالياتي به موجب قانون مشخص . به موجب قانون
امل عوارض نيز با توجه به نظر علماي حقوق در اين اصل، معناي عام ماليات که ش. شود مي
 ١٠٠ ماده ٥در نتيجه وقتي ضمانت اجراي منحر قانوني در تبصره. گردد، مورد نظر است مي

قانون شهرداري ، جريمه تعيين گرديده است، لذا اخذ عوارض و تصويب آن توسط شوراي شهر 
نه تنها در حدود صالحيت شوراي شهر نيست بلکه دخالت در امر قانونگذاري است که مختص 

 قانون ٦٢ ماده ٣ـ مخالفت با حکم مقرر در تبصره.  مقننه و مجلس شوراي اسالمي استقوه
هاي   قانون برنامه پنجم توسعه مقرر داشته است دستگاه٦٢ ماده ٣تبصره: برنامه پنجم توسعه

اجرايي مذکور در مقابل ارائه خدمات يا اعطاء انواع مجوز حتي با توافق، مجاز به اخذ 
تخلف از . باشند نچه که در قوانين و مقررات قانوني تجويز شده است، نميمبالغي بيش از آ

 قانون مجازات ٦٠٠اجراي اين حکم و ساير احکام اين ماده مشمول مجازات موضوع ماده 
  .اسالمي است

بر اساس اصل مذکور حکم به مجازات و اجرا آن :  قانون اساسي٣٦ـ نقض اصل ٤
با توجه به اينکه اخذ عوارض .  به موجب قانون باشدبايد تنها از طريق دادگاه صالح و

 قانون شهرداري است به نوعي مجازات ١٠٠مضاف بر جريمه قانوني مورد تصريح ماده 
ها در حدود اختيارات  شود در حالي که تنها مراجع قانوني و دادگاه ذينفع تلقي مي

 قانون شهرداري و ١٠٠ قانونگذار به شرح ماده. تفويضي مجاز به مجازات متخلفين هستند
هاي آن انواع تخلفات ساختماني از جمله عدم رعايت اصول شهرسازي يا فني يا  تبصره

بهداشتي يا اضافه بنا زائد بر مساحد زيربناي مندرج در پروانه ساختماني اعم از مسکوني، 
 تجاري، صنعتي و اداري را تببين و مشخص نموده و تعيين تکليف تخلفات ساختماني اعم
از تخريب، تعطيل و اعاده به وضع مجاز و يا تعيين جريمه را در صالحيت کميسيونهاي 

 ماده مزبور بعد از ٤ و ٣، ٢، ١هاي  مقرر در ماده مزبور قرار داده است و به صراحت تبصره
اتخاذ تصميم توسط کميسيون موضوع تبصره يک آن ماده، شهرداري را مکلف به وصول 

ليکن شوراي شهر قزوين بدون وجود اختيار . سيون نموده استجريمه بر اساس نظر کمي
الذکر نموده و در آن عالوه بر جريمه کميسيون ماده  قانوني اقدام به صدور مصوبات فوق

  .، دريافت عوارض متعلقه نسبت به بناي خالف را نيز مقرر کرده است١٠٠
ذ عوارض مطرح اخ:  ـ مغايرت مصوبه با آراي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري٥

 به غيراز اين ١٠٠هاي ماده  هاي مندرج در تبصره شده در موضوع شکايت عالوه بر جريمه
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري . باشد مغاير رويه قضايي نيز هست که خالف مقررات مي

در آراء متعددي به صراحت، اصل موضوع مورد استفاده توسط شوراي اسالمي شهر قزوين 
ليکن . تعيين عوارض ساالنه را غيرقانوني و مورد ابطال قرار داده استجهت وضع و 

رغم اعالن آراي مذکور در روزنامه رسمي يا حتي اعالم مستقيم آن توسط اشخاص به  علي
آن شورا، تأثيري در روند نادرست آن شورا نداشته و مرجع مذکور يا نسبت به موضوع بي 

ات خود به اصل موضوع ابطالي توسط هيأت عمومي اعتنا بوده و يا با تغييرات در مصوب
به . نمايد ديوان عدالت اداري، موجبات دور زدن قوانين و آراي آن ديوان را فراهم مي

  عنوان تعدادي از آراي مذکور عبارتند از
 راجع به ابطال مصوبه شوراي اسالمي ٢٥/٣/١٣٩٥ ـ ٢٢٩ ـ دادنامه شماره ٥ـ ١

  شهر کرج
 درباره ١٢/١٢/١٣٨٦ ـ ١٤٧٩ تا ١٤٧٧ و ١٤٨٠ و ١٤٨١ره  ـ دادنامه شما٥ـ ٢

  ابطال مصوبه شوراي اسالمي شهر يزد
 راجع به ابطال مصوبه شوراي اسالمي ٥/١٠/١٣٩٦ ـ ١٠٠٥ ـ دادنامه شماره ٥ـ ٣

  شهر رشت
ـ دادنامه ٥ـ ٤ ـ ١١٤٩     راجع به ابطال مصوبه شوراي اسالمي شهر سنندج١٠/١١/١٣٩٦ 

هي به عنوان عوارض بر جرايم کميسيون ماده صد خالف قانون از آنجا که اخذ وجو
شهرداريها دانسته شده لذا هيچ توجيهي براي اخذ اين وجوه پذيرفته نيست و به استناد 

کسي که عمداً يا اشتباهاً چيزي را که مستحق نبوده است «: دارد  که مقرر مي٣٠١ماده 
 قانون مذکور که اشعار ٣٠٢و ماده » .نددريافت کند ملزم است که آن را به مالک تسليم ک

دانست آن دين را تاديه کند حق دارد از  اگر کسي که اشتباهاً خود را مديون مي«: دارد مي
 در اين ٣٠٣همچنين ماده » .کسي که آن را بدون حق، اخذ کرده است استرداد نمايد

ست ضامن عين و هرکسي که مالي را من غيرحق، دريافت کرده ا«: رابطه تصريح دارد که
شهرداري قزوين » .منافع آن است اعم از اين که به عدم استحقاق خود عالم باشد يا جاهل

http://www.DASTOUR.IR
http://www.RRK.IR


 ٢٢١٩٠شماره                         WWW.DASTOUR.IR                         ٤/٣/١٤٠٠ي روزنامه رسم                        WWW.RRK.IR                         ١٢صفحه 

با مصوبات مذکور نسبت به اخذ چنين مبالغي خالف قانون و من غيرحق، مبادرت 
لذا جلوگيري از اخذ اين وجوه غيرقانوني مستلزم اقدام اعضاي هيأت عمومي . ورزد مي

 مبني بر ١٣٩٢ قانون ديوان عدالت اداري سال ١٣ري بر اساس ماده ديوان عدالت ادا
  ."باشد ابطال مصوبه از زمان تصويب مي

تبصره ذيل جدول عوارض :  الف ":هاي مورد اعتراض به شرح زير است ـ متن مقرره٢
   شوراي اسالمي شهر قزوين١٤/١١/١٣٨٤ ـ ٥٠٥پذيره مصوبه شماره 

هاي تجاري که براساس ضوابط طرح تفصيلي به هر به عوارض پذيره ساختمان: تبصره
توانند پارکينگ مورد نياز را تأمين نمايند به ازاي هر واحد کسري پارکينگ به  دليل نمي

  .گردد مي اضافه بر عوارض پذيره محاسبه و اخذ ١٨ *٢٥pميزان 
   شوراي اسالمي شهر قزوين١٠/١١/١٣٨٨ ـ ٣٧٨مصوبه شماره : ب

 از طرف شهرداري قزوين متن ٢٥٠٠٢/١٣٨٨/١٠دي شماره عطف به اليحه پيشنها
 شوراي اسالمي شهر قزوين ١٠/١١/١٣٨٨ در جلسه علني مورخ ٣٧٨مصوبه شماره 

  .گردد ميمشتمل بر ماده واحده و سه تبصره ابالغ 
 قانون تشکيالت و وظايف شوراي اسالمي ٧١ ماده ٢٦بر اساس بند : ماده واحده

  :شود  به شهردار، قزوين اجازه داده مي١٣٧٥صوب کشور و انتخاب شهرداران م
 قانون ماليات بر ارزش افزوده در خصوص وصول عوارض ٥٠ ماده ١در اجراي تبصره

  . برابر دستورالعمل ذيل ممهور به مهر شوراي اسالمي شهر قزوين اقدام نمايد١٣٨٩تفکيک سال 
  )ها عرصه(تفکيک اراضي : الف
  اي روز دارايي قيمت منطقه% ٢٠ کاربري مسکوني  تفکيک اراضي بامترمربعـ هر ١
اي  قيمت منطقه% ١٠٠ تفکيک اراضي با کاربري تجاري و صنعتي و مترمربعـ هر٢

  روز دارايي
ـ هر مترمربع تفکيک اراضي با ساير کاربريهاي توسعه شهري، چنانچه اراضي، ٣

عمومي مذکور به موسسات موضوع بند ب قانون زمين شهري براي ارائه خدمات 
  اي روز دارايي قيمت منطقه% ٢٠اختصاصي بابت 
در خصوص زمينهاي با کاربري مختلط مانند مسکوني و تجاري و نظاير آن : تبصره

  .با قدرالسهم در کاربري از کاربري مختلط هر زمين محاسبه صورت خواهد گرفت
ار  بناي مفيد هنگام صدور پايان کمترمربعبراي تفکيک هر : ها تفکيک اعياني

  .شود عوارض تفکيک به شرح ذيل محاسبه و اخذ مي
  :ها ـ ب ـ مسکوني١

  اي روز دارايي قيمت منطقه% ٢٠                              مترمربع ١٠٠الف ـ تا 
  اي روز دارايي قيمت منطقه% ٢٥ متر                ١٢٠ مترمربع تا ١٠١ب ـ از 
  اي روز دارايي قيمت منطقه% ٢٠              مترمربع به باال            ١٣١ج ـ از 
  :ها ـ ب ـ تجاري٢

  اي روز دارايي  برابر قيمت منطقه٢الف ـ در طبقه همکف                                
  اي روز دارايي ب ـ در طبقه زيرزمين                                معادل قيمت منطقه

  اي روز دارايي  برابر قيمت منطقه٥/١                ج ـ در طبقه باالي همکف          
  اي روز دارايي د ـ در ساير طبقات                                   معادل قيمت منطقه

  .مساحت بالکن به بناي مفيد اضافه خواهد شد: تبصره
  يياي روز دارا قيمت منطقه% ٢٠براي هر مترمربع بناي مفيد : ـ ب ـ ساير کاربريها٣

رعايت صرفه و صالح شهرداري در اجراي مصوبه مذکور به عهده شخص : تبصره
  .باشد شهردار محترم قزوين مي

   شوراي اسالمي شهر قزوين١٨/٨/١٣٨٧ مورخ ١٨٢مصوبه شماره : ج
 از طرف ٠٨/٠٧/١٣٨٧ مورخ ٢٧٠٨٢/٣٠/٢/٥عطف به اليحه پيشنهادي شماره 

 شوراي ١٨/٨/١٣٨٧لسه علني مورخ  در ج١٨٢شماره  رداري قزوين متن مصوبهشه
  .گردد مياسالمي شهر قزوين مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره ابالغ 

 قانون تشکيالت و وظايف شوراهاي اسالمي کشور ١٧ ماده ١٤بر اساس بند : ماده واحده
در خصوص : شود  به شهرداري قزوين اجازه داده مي١٣٧٥و انتخاب شهرداران مصوبه شماره 

نامه نحوه محاسبات ارزش افزوده ناشي از بناي مازاد تراکم پايه و تغيير کاربري و  ييناجراي آ
  .نامه پيوست ممهور به مهر شوراي اسالمي شهر اقدام نمايد تفکيک برابر آيين
نامه با توافق شهردار و مالک و تصويب  موارد خاص مشمول اين آيين: تبصره يک

  .انجام خواهد شد) ١٣٨٧(شوراي شهر تا پايان سال جاري 
باشد و  مدت زمان اجراي يکسال پس از تاريخ ابالغ بصورت آزمايشي مي: تبصره دو

  .در پايان مجدداً تصميم گيري خواهد شد
رعايت صرفه و صالح شهرداري در اجراي مصوبه مذکور بر عهده شخص : تبصره سه

  رئيس شوراي اسالمي شهر قزوين. شهردار محترم قزوين خواهد بود

نامه نحوه محاسبه ارزش افزوده ناشي از درخواست مازاد تراکم، تغيير کاربري و  يينآ
  :تفکيک اراضي

  :نحوه محاسبه ارزش افزوده: ١ماده 
نامه مبناي محاسبه ارزش افزوده را مشابه فرمول و ضرايب ارزش معامالتي  آئين

  . قانون شهرداريها قرار داده است١٠٠ ماده ١١موضوع تبصره
)T+  ١()P+ D ٢ (KBC= A  

A ١٠٠ ماده ١١ بنا يا عرصه موضوع تبصرهمترمربع ـ ارزش افزوده يک  
K تعيين گرديده است٣ و ٢ ـ ضريب کاربري مورد توافق که طبق ماده .  
Bجدول شماره يک(اي شهرداري   ـ ضريب منطقه(  
C جدول شماره دو( ـ ضريب طبقه(  
D قانون ماليتهاي مستقيم بر ٦٤در اجراي ماده ( ـ ارزش معامالتي ساختمان 

  )حسب اسکلت فلزي
P مالياتهاي مستقيم بر حسب محل ٦٤در اجراي ماده ( ـ ارزش معامالتي عرصه 

  )جدول شماره سه( ـ ضريب تراکم بر حسب تراکم مجاز کاربري T )وقوع ملک
، حداکثر تراکمي است که )T(تراکم مجاز در محاسبه ضريب تراکم : تبصره يک
  .ط و مقررات شهرسازي براي آن پالک منظور شده استبراساس ضواب
براي محاسبه ارزش افزوده درخواست ديوارکشي و فنس کشي، گلخانه و : تبصره دو

مرتبط طبق دفترچه ارزش معامالتي سال دارايي ) D(استخر و امثالهم از ارزش معامالتي 
  .گردد مياستفاده 

  .کاهش يابد% ٢٠ در مناطق اوقافي سطح شهر نرخ مصوب: تبصره سه
  .نحوه محاسبه ارزش افزوده ناشي از بناي مازاد بر تراکم: ٢ماده 

 ـ ٣٤٨ارزش افزوده ناشي از مازاد تراکم مسکوني منطبق بر مصوبه شماره 
مبني بر تعيين قيمت مازاد تراکم امالک واقع در ( شوراي اسالمي شهر ٣١/٦/١٣٨٦

مبني بر افزايش :  شوراي اسالمي شهر٣١/١/١٣٨٧ـ ٢١محدوده شهر و به مصوبه شماره 
  .اقدام گردد) سازي هايي جهت انبوه نرخ تراکم و تخفيف

  :ارزش افزوده ناشي از مازاد تراکم در کاربري غيرمسکوني
)T+  ١)(P+ D ٢ (KBC= A  

براي محاسبه ارزش افزوده ناشي از بناي مازاد تراکم به شرح ) K(ضريب کاربري 
  .باشد  مي٤جدول شماره 

  KBC= A) ٢ P+ D)(١  +T: (نحوه محاسبه ارزش افزوده ناشي از تغيير کاربري: ٣ماده 
براي محاسبه ارزش افزوده ناشي از تغيير کاربري پالک با طبقه ) K(ضريب کاربري 

 اين ٢شود و مازاد بر آن طبق ماده   محاسبه مي٥تا حـد تراکم پايه به شرح جدول شماره 
 . منظور گرديده استC=١ين حالت در ا. نامه عمل گردد آيين

تغيير کاربريهاي آموزشي، درماني، ورزشي، فرهنگي و ساير کاربريهاي : تبصره يک
در جلساتي با حضور روساي دستگاههاي ) مرتبط با ساير دستگاههاي اجرايي(عمومي 

ذيربط و مالکين با نماينده قانوني آنها و مدير منطقه و نماينده معاونت شهرسازي و 
  .گيرد وقي مطرح و پس از طي مراحل قانوني صورت ميحق

موارد و تقاضاهاي خاص نظير تقاضاي تغيير کاربري باغ و اراضي به : تبصره دو
در ) نامه است بيني شده در اين آئين که خارج از موارد پيش(ورزشي و فرهنگي و غيره 

اينده معاونت شهرسازي و جلساتي با حضور مالکين با نماينده قانوني آنها، مدير منطقه، نم
  .گيرد حقوقي مطرح و يا رعايت ضوابط مربوطه پس از اخذ رأي مراجع ذيصالح صورت مي

  :نحوه محاسبه ارزش افزوده ناشي از تفکيک: ٤ماده 
برداري مالکين از مزاياي خدمات شهري براي اراضي با مساحت بيش  به منظور بهره

وني در سهم مالکين و مابقي پالک با کاربري خالص مسک% ٣٩، معادل مترمربعاز يکهزار 
در سهم ) به منظور تأمين خدمات عمومي شهر(شوارع، خدماتي، مسکوني و غيره 

 ٣در غيراينصورت سهم مالکين مشمول عوارض موضوع ماده . گردد ميشهرداري منظور 
  .گردد مينامه ن آئين

  Bضريب منطقه : ١جدول شماره
  

  )B(ضريب منطقه   منطقه
٨/٠  ١  
١  ٢  
٩/٠  ٣  

  ٥/٠  حريم شهر
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  Cضريب طبقه : ٢جدول شماره
  

  )C(  طبقه
  ١  همکف

  ٧/٠  زيرزمين و اول
  ٥/٠  دوم و باالتر

  
  Tضريب تراکم : ٣جدول شماره

  
  )T(  تراکم مجاز

  ٥/٠  ٦/٠کمتر از 
  ٦/٠  %٦٠تراکم 
  ـ  ـ
  ـ  ـ
  ـ  ـ
  ٨٠/١  %١٨٠تراکم 

  ٢  %١٨٠بيشتر از 
  

  ٢براي محاسبه بناي مازاد تراکم ـ ماده ) K(ربري ـ ضريب کا٤جدول شماره
  

  K  کاربري
  ٥ تجاري
  ٢  ساير

  
  ٣براي تغيير پالک ـ ماده ) K( ـ ضريب کاربري ٥جدول شماره

  
  )K(  کاربري جديد
  ٣  مسکوني
  ١٠  تجاري
  ٢  ساير

  
   شوراي اسالمي شهر قزوين٨/١١/١٣٨٨ ـ ٣٦٩مصوبه شماره : د

 از طرف ٢٩/١٠/١٣٨٨ ـ ٢٥٨٥١/١٢٨٨/١٠اره عطف به اليحه پيشنهادي شم
 شوراي ٨/١١/١٣٨٨ در جلسه علني مورخ ٣٦٩شهرداري قزوين متن مصوبه شماره 

  .گردد مياسالمي شهر قزوين مشتمل بر ماده واحده و يک تبصره ابالغ 
 قانون تشکيالت و وظايف شوراهاي اسالمي ١٧ ماده ١٤بر اساس بند : ماده واحده
  :شود  به شهرداري قزوين اجازه داده مي١٣٧٥هرداران مصوبه شماره کشور و انتخاب ش

نامه نحوه محاسبات ارزش افزوده ناشي از بناي مازاد تراکم پايه و  در خصوص اجراي آيين
  .نامه پيوست ممهور به مهر شوراي اسالمي شهر اقدام نمايد تغيير کاربري و تفکيک برابر آيين

ر اجراي مصوب مذکور بر عهده شخص شهردار رعايت تبصره و صالح شهرداري د
  .محترم قزوين خواهد بود

نامه مبناي محاسبه ارزش افزوده ناشي از درخواست مازاد تراکم تغيير کاربري و  آئين
 . قانون شهرداري قرار داده است١٠٠ ماده ١١ضرايب موضوع تبصره

)T+  ١)(P+ D ٢ (KBC= A  
A ١٠٠ ماده ١١صه موضوع تبصره بنا يا عرمترمربع ـ ارزش افزوده يک  
K تعيين گرديده است٣ و ٢ ـ ضريب کاربري مورد توافق که طبق ماده .  
Bجدول شماره يک(اي شهرداري   ـ ضريب منطقه(  
C جدول شماره دو( ـ ضريب طبق(  
P مالياتهاي مستقيم بر حسب محل ٦٤در اجراي ماده ( ـ ارزش معامالتي عرصه 

  )وقوع ملک
Tجدول شماره سه(ر حسب تراکم مجاز کاربري  ـ ضريب تراکم ب(  

، حداکثر تراکمي است که )T(تراکم مجاز در محاسبه ضريب تراکم : تبصره يک
  .براساس ضوابط و مقررات شهرسازي براي آن پالک منظور شده است

براي محاسبه ارزش افزوده درخواست ديوارکشي و فنس کشي، گلخانه و : تبصره دو
مرتبط طبق دفترچه ارزش معامالتي سال دارايي ) D(ارزش معامالتي استخر و امثالهم از 

  .گردد مياستفاده 
  .نحوه محاسبه ارزش افزوده ناشي از بناي تراکم مسکوني: ٢ماده 

 ـ ٣٤٨ارزش افزوده ناشي از مازاد تراکم مسکوني منطبق بر مصوبه شماره 
راکم امالک واقع در مبني بر تعيين قيمت مازاد ت( شوراي اسالمي شهر ٣١/٦/١٣٨٦

مبني بر افزايش ( شوراي اسالمي شهر ٣١/١/١٣٨٧ـ ٢١محدوده شهر و مصوبه شماره 
  .اقدام گردد) سازي هايي جهت انبوه نرخ تراکم و تخفيف

  :ارزش افزوده ناشي از مازاد تراکم در کاربري غيرمسکوني
)T+  ١)(P+ D ٢ (KBC= A  

ه ناشي از بناي مازاد تراکم به شرح براي محاسبه ارزش افزود) K(ضريب کاربري 
  .باشد  مي٤جدول شماره 

  KBC= A) ٢ P+ D)(١  +T: (نحوه محاسبه ارزش افزوده ناشي از تغيير کاربري: ٢ماده 
برابر محاسبه ارزش افزوده ناشي از تغيير کاربري پالک تا حد ) K(ضريب کاربري 

 اين ٢اد بر آن طبق ماده شود و ماز  محاسبه مي٥تراکم پايه به شرح جدول شماره 
  .نامه عمل گردد آيين

تغيير کاربريهاي آموزشي، درماني، ورزشي، فرهنگي و ساير کاربريهاي : تبصره يک
در جلساتي با حضور روساي دستگاههاي ) مرتبط با ساير دستگاههاي اجرايي(عمومي 

ت شهرسازي و ذيربط و مالکين با نماينده قانوني آنها و مدير منطقه و نماينده معاون
  . گيرد حقوقي مطرح و پس از طي مراحل قانوني صورت مي

منظور از کاربري در پالکهاي مختلط کاربري غالب در مجموعه :   تبصره دو
داراي ضريب (باشد که کل براي تغيير کاربري از طبقه باالتر  هاي قابل طرح مي اعياني
  .شود تر ارزش افزوده محاسبه نمي به طبقه پايين) باالتر

K ضريب خواهد بود٣ براي تغيير کاربري طبقه پايين به کاربري باالتر تفاضل . 
 :نحوه محاسبه ارزش افزوده ناشي از تفکيک: ٤ماده 

برداري مالکين از مزاياي خدمات شهري براي اراضي با مساحت بيش  به منظور بهره
بقي پالک با کاربري خالص مسکوني در سهم مالکين و ما% ٣٩، معادل مترمربعاز يکهزار 

در سهم ) به منظور تأمين خدمات عمومي شهر(شوارع، خدماتي، مسکوني و غيره 
 ٣در غيراينصورت سهم مالکين مشمول عوارض موضوع ماده . گردد ميشهرداري منظور 

  .گردد مينامه ن اين آئين
از خالص % ٤٠چنانچه کاربري تجاري مورد درخواست مالکين باشد معادل : تبصره

  .باشد و مابقي در سهم شهرداري منظور خواهد شد سکوني سهم مالکين قابل محاسبه ميم
  Bضريب منطقه : ١جدول شماره

  
  )B(ضريب منطقه   منطقه
٨/٠  ١  
١  ٢  
٩/٠  ٣  

  ٥/٠  حريم شهر
  

  Cضريب طبقه : ٢جدول شماره
  

  )C(  طبقه
  ١  همکف

  ٧/٠  زيرزمين اول
  ٥/٠  دوم و باالتر

  
  T تراکم ضريب: ٣جدول شماره

  
  )T(  تراکم مجاز

  ٥/٠  ٦/٠کمتر از 
  ٦/٠  %٦٠تراکم 
  ـ  ـ
  ـ  ـ
  ـ  ـ
  ٨٠/١  %١٨٠تراکم 

  ٢  %١٨٠بيشتر از 
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  ٢براي محاسبه بناي مازاد تراکم ـ ماده ) K(ـ ضريب کاربري ٤جدول شماره
  

  K  کاربري
  ٥ تجاري
  ٢  ساير

  
  ٣براي تغيير پالک ـ ماده ) K( ـ ضريب کاربري ٥جدول شماره

  
  )K(  کاربري جديد
  ٣  تجاري

  ١٠  تجاري مختلط
  ٢  مسکوني

  ٢  اداري،صنعتي،کارگاهي،انبار،حمل و نقل
  ١  ساير

  
   شوراي اسالمي شهر قزوين١٤/١١/١٣٨٩ ـ ٥٨٦مصوبه شماره : ه ـ 

 از طرف ١٤/١١/١٣٨٩ ـ ٤١٣٦٦/١٣٨٩/١٠عطف به اليحه پيشنهادي شماره 
 شوراي ١٤/١١/١٣٨٩ در جلسه علني مورخ ٥٨٦شهرداري قزوين متن مصوبه شماره 

  .گردد مياسالمي شهر قزوين مشتمل بر ماده واحده و يک تبصره ابالغ 
 قانون تشکيالت و وظايف شوراهاي اسالمي ١٧ ماده ١٤بر اساس بند : ماده واحده

  .شود  به شهرداري قزوين اجازه داده مي١٣٧٥کشور و انتخاب شهرداران مصوبه شماره 
نامه نحوه محاسبات ارزش افزوده ناشي از بناي مازاد تراکم  جراي آييندر خصوص ا

نامه پيوست ممهور به مهر شوراي اسالمي شهر  برابر آيين پايه و تغيير کاربري و تفکيک
 .اقدام نمايد

رعايت تبصره و صالح شهرداري در اجراي مصوب مذکور بر عهده شخص شهردار 
  .محترم قزوين خواهد بود

  :نحوه محاسبه ارزش افزوده: ماده يک
نامه مبناي محاسبه ارزش افزوده را مشابه فرمول و ضرايب ارزش معامالتي  اين آئين
  . قانون شهرداريها قرار داده است١٠٠ ماده ١١موضوع تبصره

)T+  ١)(P+ D ٢ (KBC= A  
A ١٠٠ ماده ١١ بنا يا عرصه موضوع تبصرهمترمربع ـ ارزش افزوده يک  
Kتعيين گرديده است٣ و ٢ مورد توافق که طبق ماده  ـ ضريب کاربري .  
Bجدول شماره يک(اي شهرداري   ـ ضريب منطقه(  
C جدول شماره دو( ـ ضريب طبقه(  
D قانون ماليتهاي مستقيم بر ٦٤در اجراي ماده ( ـ ارزش معامالتي ساختمان 

  )حسب اسکلت فلزي
P مستقيم بر حسب محل  مالياتهاي ٦٤در اجراي ماده ( ـ ارزش معامالتي عرصه

  )وقوع ملک
T جدول شماره سه( ـ ضريب تراکم بر حسب تراکم مجاز کاربري(  

، حداکثر تراکمي است که )T(تراکم مجاز در محاسبه ضريب تراکم : تبصره يک
  .براساس ضوابط و مقررات شهرسازي براي آن پالک منظور شده است

  .ازاد بر تراکمنحوه محاسبه ارزش افزوده ناشي از بناي م: ٢ماده 
 ـ ٣٤٨ارزش افزوده ناشي از مازاد تراکم مسکوني منطبق بر مصوبه شماره 

مبني بر تعيين قيمت مازاد تراکم امالک واقع در ( شوراي اسالمي شهر ٣١/٦/١٣٨٦
مبني بر افزايش ( شوراي اسالمي شهر ١٩/١٠/١٣٨٨ ـ ٣٣٦محدوده شهر و مصوبه شماره 

  .اقدام گردد) سازي انبوههايي جهت  نرخ تراکم و تخفيف
  :ارزش افزوده ناشي از مازاد تراکم در کاربري غيرمسکوني

)T+  ١)(P+ D ٢ (KBC= A  
براي محاسبه ارزش افزوده ناشي از بناي مازاد تراکم به شرح ) K(ضريب کاربري 

  .باشد  مي٤جدول شماره 
  :نحوه محاسبه ارزش افزوده ناشي از تغيير کاربري: ٢ماده 

)T+  ١)(P+ D ٢ (KBC= A  
براي محاسبه ارزش افزوده ناشي از تغيير کاربري پالک تا حد ) K(ضريب کاربري 

 اين ٢شود و مازاد بر آن طبق ماده   محاسبه مي٥تراکم پايه به شرح جدول شماره 
  . نامه عمل گردد آيين

 تغيير مقرر گرديد در زمينهاي با کاربري زراعي، باغ و فضاي سبز که درخواست: تبصره يک
  . ابتدا بايستي مساحت کل زمين به سطح اراضي شهري تغيير يابد. کاربري پالک را دارند

  .مساحت تغيير کاربري هر يک از طبقات برابر جدول مربوطه محاسبه گردد: تبصره دو
به ارزش افزوده ) داراي ضريب باالتر(براي تغيير کاربري از ارزش باالتر : تبصره سه
  .شود محاسبه نمي

 ضريب ٢ براي تغيير کاربري طبقه پايين به کاربري باالتر تفاصل K: تبصره چهار
  . خواهد بود
  :نحوه محاسبه ارزش افزوده ناشي از تغيير کاربري و تفکيک: ٤ماده 

برداري مالکين  کليه اراضي بدون کاربري با کاربريهاي کشاورزي و باغ به منظور بهره
% ٣٩ با مساحت بيش از يک هزار مترمربع معادل از مزاياي خدمات شهري براي اراضي

خالص مسکوني در سهم مالکين و مابقي پالک با کاربري شوارع، خدماتي، مسکوني و 
در اين . گردد ميدر سهم شهرداري منظور ) به منظور تأمين خدمات عمومي شهر(غيره 

  .گردد مينامه ن  اين آيين٣صورت سهم مالکين مشمول عوارض موضوع ماده 
ارزش افزوده ناشي از تفکيک اراضي واقع در محدوده شهر در صورت تاييد : تبصره

 P٨ و تجاري ٦ Pضوابط تفکيک توسط شهرسازي از قرار هر مترمربع با کاربري مسکوني 
  .گردد مينسبت به کل زمين محاسبه 

  Bضريب منطقه : ١جدول شماره
  

  )B(ضريب منطقه   منطقه
٨/٠  ١  
١  ٢  
٩/٠  ٣  

  ٥/٠  حريم شهر
  

  Cضريب طبقه : ٢جدول شماره
  

  )C(  طبقه
  ١  همکف

  ٧/٠  زيرزمين اول
  ٥/٠  دوم و باالتر

  
  Tضريب تراکم : ٣جدول شماره

  
  )T(  تراکم مجاز

  ٥/٠  ٦/٠کمتر از 
  ٦/٠  %٦٠تراکم 
  ـ  ـ
  ـ  ـ
  ـ  ـ
  ٨٠/١  %١٨٠تراکم 

  ٢  %١٨٠بيشتر از 
  

  ٢ي مازاد تراکم ـ ماده براي محاسبه بنا) K(ـ ضريب کاربري ٤جدول شماره
  

  K  کاربري
  ٥ تجاري
  ٢  ساير

  
  ٣براي تغيير پالک ـ ماده ) K( ـ ضريب کاربري ٥جدول شماره

  
  )K(  کاربري جديد
  ٣  تجاري

  ١٠  تجاري مختلط
  ٢  مسکوني

  ٢  اداري،صنعتي،کارگاهي،انبار،حمل و نقل
  ١  ساير
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  ين شوراي اسالمي شهر قزو٣٠/٥/١٣٩٥ـ ٩٣مصوبه شماره : و
 مصوبه شماره ١٣/٥/١٣٩٥ ـ ١٦٥٦٢/١٣٩٥/١٠عطف به اليحه پيشنهادي شماره 

 شوراي اسالمي شهر قزوين مشتمل بر ماده ٣٠/٠٥/١٣٩٥ در جلسه علني مورخ ٩٣
  .گردد ميواحده و سه تبصره ابالغ 

 قانون تشکيالت و وظايف شوراي اسالمي ٧١ ماده ٢٦براساس بند : ماده واحده
  :شود  به شهردار، قزوين اجازه داده مي١٣٧٥داران مصوب کشور و انتخاب شهر

ـ ٢٦٩٥/١٣٨٩/٢٢موضوع مصوبه شماره (نسبت به تغيير عنوان عوارض نقل و انتقال امالک 
ش ـ /٥٩٤ مصوبه شماره موضوع(و عوارض واگذاري سرقفلي مکانهاي تجاري ) ٢٠/١١/١٣٨٩
  . اقدام نمايد٣١١٦به بهاي خدمات پاسخگويي با کد درآمدي ) ٣/٥/١٣٨٤

  .در خصوص تخفيف احتمالي در فرصتهاي آتي اليحه آن به شورا تقديم گردد: تبصره يک
 قانون شوراها چنانچه در مدت زمان قانوني ٨٣مصوبه مذکور برابر ماده : تبصره دو

  .االجرا خواهد بود مورد اعتراض مراجع ذيربط قرار نگرفت الزم
ري در اجراي مصوبه مذکور به عهده شخص رعايت صرفه و صالح شهردا: تبصره سه

   .باشد شهردار محترم قزوين مي
   شوراي اسالمي شهر قزوين٢٢/٧/١٣٩٦ مورخ ٣٥مصوبه شماره ) ج(بند : ز
  )درب(بهاي خدمات کارشناسي و هزينه پالک آبي ) ج
  

  ارقام به ريال  شرح  رديف
  ٠٠٠/٥٠  خدمات کارشناسي  ١
  ٠٠٠/٥٠  پالک آبي هر عدد  ٢
  ٠٠٠/٥٠٠   هر عددLED پالک  ٣

  
هايي که پروانه ساختماني آنها   منبعد براي کليه ساختمانLEDنصب پالک : تبصره

 اجباري بوده و هر گونه صدور پايان کار گردد ميبعد از تاريخ ابالغ اين مصوبه صادر 
  .مشروط به نصب اين پالک خواهد بود

ها و معابر با استفاده از  شهرداري منبعد موظف به نصب تابلوهاي کوچه: تبصره دو
  .باشد مي  LEDتابلوي 
   شوراي اسالمي شهر قزوين١٢/١١/١٣٩٥ ـ ١٨٧مصوبه شماره : ح

 در خصوص ٥/١١/١٣٩٥ ـ ٤٢١٠٥/١٣٩٥/١٠عطف به اليحه پيشنهادي شماره 
جرايم و عوارض ناشي از کسري با حذف پارکينگ موضوع در صحن علني شوراي اسالمي 

 مشتمل ١٨٧ مطرح و پس از بحث و بررسي متن شماره ١٢/١١/١٣٩٥شهر قزوين مورخ 
  .گردد ميبر ماده واحده و دو تبصره ابالغ 

 ماده ١٦ قانون ماليات بر ارزش افزوده و بند ٥٠ ماده ١به استناد تبصره: ماده واحده
 و ١٣٧٥ قانون تشکيالت و وظايف شوراي اسالمي کشور و انتخاب شهرداران مصوب ٧١

 :شود ماده صد قانون شهرداريها، به قزوين اجازه داده مي ذيل ١١تبصره
به منظور اجراي ضوابط و مقررات شهرسازي و همچنين جهت بازدارندگي از اشاعه 
تخلفات ناشي از کسري و يا حذف پارکينگ نسبت به محاسبه کسري و يا حذف 

  :پارکينگ به شرح ذيل اقدام نمايد
  :زمان صدور پروانه ساختماني) الف
  ٣٧ Pکوني مس

  ٢٧ Pتجاري 
کاربريهاي مشابه تجاري مانند بانکها، موسسات مالي و اعتباري صندوقهاي : ١تبصره

هاي انبار و غيره بصورت تجاري  هاي توليدي و کارگاه ه، ادارات، شرکتها، کارگاهالحسن قرض
  .محاسبه گردند
لت، دفاتر دفاتر مهندسي، دفاتر وکا(کاربريهاي مجاز در حوزه مسکوني : ٢تبصره

ورزشي، فرهنگي، ) ازدواج و طالق، دفاتر اسناد رسمي، آرايشگاه زنانه، مطب پزشک
  .آموزشي، سينما و سالن اجتماعات بصورت مسکوني محاسبه گردند

هايي قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه،  ساختمان در بر کوچه: ٣تبصره
  . P٣امکان عبور اتومبيل نباشد 

هاي فرسوده سطح شهر مطابق با ماده  ارکينگ مسکوني دربافتکسري پ: ٤تبصره
 قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه ١٦ قانون برنامه پنجم توسعه و ماده ١٧١

  . درصد کاهش محاسبه و وصول خواهد شد٥٠مسکن با 
  .باشد  مترمربع مي٢٥مساحت هر پارکينگ با احتساب گردش : ٥تبصره
  . باشد از اين مصوبه مستثني مي) به استثناي دانش(شهري نواحي منفصل : ٦تبصره
  .گردد ميکليه مصوبات قبلي در اين خصوص ملغي : ٧تبصره

از محل درآمد حاصل از پارکينگ عمومي احداث گردد و هر سه ماه : ٨تبصره 
  .اقدامات صورت گرفته به شورا گزارش گردد

  :زمان صدور پايانکار ساختماني) ب
  .باشد ها مي تحت هر شرايطي منوط به بررسي پارکينگصدور پايانکار 

 برداري  و قبل از آن ساخته شده و پايان کار اخذ و بهره١٣٥٠هايي که در سال  پالک
  .گردند قرار گرفته است مشمول اخذ هزينه کسري پارکينگ نمي

اند پارکينگها براساس  پالکهايي که قبل از طرح تفصيلي شارمند احداث گرديده
  .گردد ميتاييد شده زمان صدور پروانه بررسي نقشه 

  . باشد  ميمترمربع ٢٥مساحت هر پارکينگ با احتساب گردش : ١تبصره
از محل درآمد حاصل از پارکينگ عمومي احداث گردد و هر سه ماه : ٢تبصره

  .اقدامات صورت گرفته به شورا گزارش گردد
  کميسيون ماده صد) ج

 به بعد تخلف ١٣٩٦باشد که از ابتداي سال  ياين تعرفه مشمول ساختمانهايي م
بوده و بنا به هر ) قبل از تصويب تعرفه جديد(هايي که داراي رأي بدوي  و پروندهاند  نموده

 مشمول ضوابط و گردد ميدليلي به کميسيون تجديدنظر و همعرض ماده صد ارسال 
  .باشند فرمول گذشته مي

  ٤٨ D + Pمسکوني 
   ٣٥ D + Pتجاري 
کاربريهاي مشابه تجاري مانند بانکها، موسسات مالي و اعتباري، صندوقهاي : ١تبصره
ه، ادارات، شرکتها، سازمانها، ساختمان پزشکان، مراکز بهداشتي و الحسن قرضصندوقهاي 

هاي  درماني، داروخانه، آزمايشگاه، رستوران، هتل و مسافرخانه، تاالر، کارخانجات، کارگاه
  .ار و غيره بصورت تجاري محاسبه گردندهاي انب توليدي و کارگاه
دفاتر مهندسي، دفاتر وکالت، دافتر (کاربريهاي مجاز در حوزه مسکوني : ٢تبصره

ورزشي، فرهنگي، آموزشي، سينما و ) ازدواج و طالق، دفاتر اسناد رسمي، آرايشگاه زنانه
  .سالن اجتماعات بصورت مسکوني محاسبه گردند

   قانون مالياتهاي مستقيم ٦٤تمان در اجراي ماده  ارزش معامالتي ساخD: ٣تبصره
  .باشد  مترمربع مي٢٥مساحت هر پارکينگ با احتساب گردش : ٤تبصره
  .باشد  قانون شهرداريها الزامي مي١٠٠ ماده ٥رعايت تبصره: ٥تبصره
  .باشد از اين مصوبه مستثني مي) به استثناي دانش(نواحي منفصل شهري : ٦تبصره
رآمد حاصل از پارکينگ عمومي احداث گردد و هر سه ماه از محل د: ٧تبصره

  . اقدامات صورت گرفته به شورا گزارش گردد
 قانون شوراها چنانچه در مدت زمان قانوني ٨٣مصوبه مذکور برابر ماده : تبصره يک

  .االجرا خواهد بود مورد اعتراض مراجع ذيريط قرار نگرفت الزم
ري در اجراي مصوبه مذکور به عهده شخص رعايت صرفه و صالح شهردا: تبصره دو

  .باشد شهردار محترم قزوين مي
   شوراي اسالمي شهر قزوين٦/١١/١٣٨٣ـ  ٥٠٣مصوبه شماره : ط

 از طرف شهرداري ١١/٨/١٣٨٣ ـ ٨٦٨٠/٢٠/٢/٥عطف به اليحه پيشنهادي شماره 
  شوراي اسالمي شهر٠٦/١١/١٣٨٣ در جلسه علني مورخ ٥٠٣قزوين متن مصوبه شماره 

  .گردد ميقزوين مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره ابالغ 
 قانون تشکيالت و وظايف شوراي ٧٧ و ٧١ ماده ١٦براساس بند : ماده واحده

  :شود  به شهردار، قزوين اجازه داده مي١٣٧٥اسالمي کشور و انتخاب شهرداران مصوب 
موسوم به ... ( قانون اصالح موادي از برنامه سوم توسعه٥ ماده ١در اجراي تبصره

وصول عوارض حذف پارکينگ به شرح دستورالعمل ذيل به عنوان يکي از ) تجميع عوارض
  . وصول نمايد١٣٨٤عوارضات محلي برقرار و از ابتداي سال 

  دستورالعمل محاسبه عوارض حذف پارکينگ: تبصره يک
عوارض موضوع اين تعرفه به هنگام صدور پروانه احداث ساختمان و در 

اعم از مسکوني، تجاري، اداري، (که امکان تأمين پارکينگ در ساختمانها مناطقي 
وجود نداشته باشد به هر مترمربع فضاي حذف شده پارکينگ ) صنعتي و کارگاهي

 ٣عوارضي معادل )  مترمربع٢٥ هادي ـ هر واحد پارکينگ  مطابق طرح تفصيلي و(
 قانون مالياتهاي ٦٤ده بندي مالک عمل روز دارايي موضوع ما برابر قيمت منطقه

مستقيم مشروط بر آنکه از يک سوم ارزش روز ساختمان براي هر مترمربع تجاوز 
  . نکند تعلق خواهد گرفت

در مواردي که حذف پارکينگ در کميسيونهاي ماده صد و تجديدنظر مورد : تبصره
  .شندبا رسيدگي و صدور رأي جريمه قرار گرفته باشند از شمول اين تعرفه مستثني مي

 اعم از مسکوني،(از نظر اين تعرفه مناطقي که امکان تأمين پارکينگ در ساختمانها 
  .باشند وجود نداشته باشد به شرح ذيل مي) صنعتي و کارگاهي اداري، تجاري،
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 متر و بيشتر قرار داشته و ٤٥ـ ساختمان در بر خيابانهاي سريع السير به عرض ١
  .اشددسترسي به محل اتومبيل رو نداشته ب

 متر و بيشتر ٢٠نهاي به عرض ـ ساختمان در فاصله يکصد متري تقاطع خيابا٢
  .شده و دسترسي به محل اتومبيل رو نداشته باشد واقع

ـ ساختمان در محلي قرار گرفته باشد که ورود به پارکينگ مستلزم قطع ٣
  .درختهاي کهن باشد و شهرداري اجازه قطع آنها را نداده است

هايي قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه، امکان   بر کوچهـ ساختمان در٤
  .عبور اتومبيل نباشد

 ـ ساختمان در معبري قرار گرفته باشد که بعلت شيب زياد، احداث پارکينگ در ٥
  .آن از نظر فني مقدور نباشد

که از نظر فني .  ـ در صورتي که وضع و فرم زمين زير ساختمان بصورتي باشد٦
  ." سطح طبقات احداث پارکينگ نمودنتوان در
ـ در پاسخ به شکايت مذکور، رئيس شوراي اسالمي شهر قزوين به موجب اليحه ٣
 توضيح داده ٢٢/١٢/١٣٩٥ ـ ٤١٤٣٥/١٣٩٨/١٠ و ٥/١٠/١٣٩٨ـ ٣٣١١/١٣٩٨/٢٢شماره 
  :است که
به صورت کلي و ) اوليه(همانگونه که استحضار دارند شاکي در شکوائيه تقديمي  "
وضوعات مختلف و متفاوت پيرامون امور مرتبط با وظايف نجز تنها به ذکر برخي ممغير

رغم تصريح قانوني هيچگونه  شهرداري و شوراي اسالمي شهر مبادرت نموده و علي
مشخصاتي از مصوبات ادعايي موضوع شکايت خود اعالم ننموده بود به نحوي که 

) ب( و مستنداً به بند ٥/١٠/١٣٩٨ـ ٢٣١١/١٣٩٨/٩٢شهرداري قزوين وفق اليحه شماره 
 که ٢٢/٩/١٣٩٠ قانون تشکيالت و آئين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب ٨٠از ماده 

اي که رافع هرگونه  اعالم داشته مشخصات دقيق مصوبه يا مصوبات مورد اعتراض به گونه
تقاضاي ابطال مصوبات در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ابهام باشد در خصوص 

باشد تقاضاي رسيدگي و رد شکايت مطروحه را خواستار گرديده و آن مرجع  روري ميض
. نيز بر اين اساس نسبت به ارسال اخطاريه رفع نقص در حق شاکي اقدام نموده است

ليکن به رغم صدور اخطار رفع نقص و ابالغ آن مرجع مبني بر لزوم اعالم مشخصات و 
لي رغم الزام آن مرجع مبني بر لزوم ارائه شماره و تاريخ مصوبات ادعايي شاکي ع

مستندات دادخواهي بدون توجه به مفاد اخطار ارسالي ضمن تکرار مطلب پيشين از 
مشخصات مصوبات ) شماره و تاريخ(اجراي دستور صادره تخطي و هيچگونه تصويري از 
عدالت اداري اي به هيأت عمومي ديوان  مورد ادعا ارائه ننموده است و تنها با ارسال نامه

مجدداً همان مطالب مذکور در دادخواست خود را تکرار و آن را ضميمه شکوائيه اوليه 
ات دقيقي از مصوبات ادعايي خود ارائه ونه مشخصنموده است و از آنجايي که شاکي هيچگ

ننموده است، نفياً و اثباتاً امکان بررسي وجود هرگونه مصوباتي از سوي شوراي اسالمي 
باشد مضافاً با مداقه در مستندات  پذير نمي وص موضوعات مورد ادعا امکانشهر در خص

ضميمه دادخواست نيز اين امر محرز است که بعضاً مستندات مذکور مربوط به سنوات 
پيشين بوده که توسط شهرداري و شوراي اسالمي شهر لغو گرديده و حاليه عوارضي با 

ر واضح است که خود شاکي نيز با علم به اين پ. گردد ميعناوين مطروحه از مؤديان اخذ ن
موضوع با توسل به کلي گويي ضمن بيان موضوعات پراکنده و مختلف مبادرت به طرح 

 قانون تشکيالت و آئين دادرسي ديوان ٨٠لذا مستنداً به ماده . شکايت واهي نموده است
  ."باشد عدالت اداري و با توجه به عدم رفع نقص شکايت مطروحه در خور رد مي

 قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب ٨٤ـ در اجراي ماده ٤
 پرونده به هيأت تخصصي شوراهاي اسالمي ديوان عدالت اداري ارجاع شد و ١٣٩٢سال 

، ٢٧/٨/١٣٩٣ـ ١٨٣ مصوبات شماره ١٦/٦/١٣٩٩هيأت مذکور به موجب دادنامه شماره ـ 
 ١٤/١١/١٣٨٤ ـ ٥٠٥ و ٥/١٠/١٣٨٣ ـ ٤٥٩، ١٦/١١/١٣٨٨ ـ ٣٥٥، ٦/١١/١٣٨٣ ـ ٥١٠

 به ٢٢/٧/١٣٩٦ ـ ٣٥به استثناي تبصره ذيل جدول عوارض پذيره واحد تجاري و مصوبه 
هزينه پالک آبي همگي مصوب شوراي اسالمي شهر قزوين را قابل ) ج(استثناي بند 

راض از رأي مذکور به علت عدم اعت. ابطال تشخيص نداد و رأي به رد شکايت صادر کرد
  .سوي رئيس ديوان عدالت اداري و يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قطعيت يافت

 ـ ٣٦٩، ١٨/٨/١٣٨٧ـ ١٨٢، ١٠/١١/١٣٨٨ ـ ٣٧٨رسيدگي به مصوبات شماره «
ـ  ٥٠٣، ١٢/١١/١٣٩٥ ـ ١٨٧، ٣٠/٥/١٣٩٥ـ ٩٣، ١٤/١١/١٣٨٩ ـ ٥٨٦، ٨/١١/١٣٨٨
 و بند ١٤/١١/١٣٨٤ ـ ٥٠٥وبه شماره  و تبصره ذيل جدول عوارض پذيره مص٦/١١/١٣٨٣
 همگي مصوب شوراي اسالمي ٢٢/٧/١٣٩٦ ـ ٣٥هزينه پالک آبي از مصوبه شماره ) ج(

  ».شهر قزوين در دستور کار هيأت عمومي قرار گرفت

 با حضور رئيس و معاونين ٥/١٢/١٣٩٩هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 
ن و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشارا

  .بحث و بررسي با اکثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت کرده است
  

  رأي هيأت عمومي
ـ با توجه به اينکه در آراء متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري وضع عوارض ١

شهرها، مغاير براي کسري، حذف يا عدم تأمين پارکينگ در مصوبات شوراهاي اسالمي 
 ٥٠٣قانون و خارج از حدود اختيارات تشخيص و ابطال شده است، بنابراين مصوبه شماره 

 ١٢/١١/١٣٩٥ ـ ١٨٧ تحت عنوان عوارض حذف پارکينگ و مصوبه شماره ٦/١١/١٣٨٣ـ 
 ـ ٥٠٥تحت عنوان کسري پارکينگ و تبصره ذيل جدول عوارض پذيره از مصوبه 

 الي ٩٧ي شهر قزوين به داليل مندرج در رأي شماره  مصوب شوراي اسالم١٤/١١/١٣٨٤
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري  ١٤/٦/١٣٩٦ـ  ٥٧٣ و رأي شماره ١٦/٢/١٣٩٢ ـ ١٠٠

 ١مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات شوراي اسالمي شهر قزوين است و مستند به بند 
مصوب  عدالت اداري قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان ١٣ و ٨٨ و مواد ١٢ماده 
  .شود  ابطال مي تاريخ تصويباز ١٣٩٢سال 
ـ با توجه به اينکه در آراء متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري وضع عوارض ٢

براي نقل و انتقال امالک و اراضي با کاربري مسکوني تجاري سرقفلي و غيره در تمام 
ن و خارج از حدود اختيارات اشکال آن در مصوبات شوراهاي اسالمي شهرها مغاير قانو

 تحت عنوان ٣٠/٥/١٣٩٥ـ ٩٣شده است، بنابراين مصوبه شماره  قانوني تشخيص و ابطال
بهاي خدمات پاسخگويي مصوب شوراي اسالمي شهر قزوين به داليل مندرج در رأي 

 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مغاير قانون و خارج از حدود ١/٤/١٣٩٥ـ ٢٤٣شماره 
 ١٣ و ٨٨ و مواد ١٢ ماده ١شوراي اسالمي شهر است و مستند به بند قانوني اختيارات 

  تاريخ تصويباز ١٣٩٢مصوب سال ديوان عدالت اداري  قانون تشکيالت و آيين دادرسي
  .شود ابطال مي
قانون تشکيالت، وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي  ٨٠ ماده ٢٦ـ طبق بند ٣

 با اصالحات بعدي تصويب نرخ خدمات ارائه شده ١٣٧٥مصوب کشور و انتخاب شهرداران 
نامه مالي و معامالت شهرداري  هاي وابسته به آن با رعايت آيين توسط شهرداري و سازمان
قانون  ٥٠ ماده ١هاي شوراي اسالمي شهرهاست و در تبصره از جمله وظايف و مسئوليت

 رعايت مقررات مربوطه ، وضع عوارض محلي جديد با١٣٨٥مصوب ماليات بر ارزش افزوده 
 تحت عنوان نصب ٢٢/٧/١٣٩٦ ـ ٣٥مصوبه شماره ) ج(تجويز شده است بنابراين بند 

  .مغاير قانون نيست و ابطال نشد) LED( آبي و هزينه پالک آبي LEDپالک 
ـ با توجه به اينکه در آراء متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري وضع عوارض ٤  

ال آن در مصوبات شوراهاي اسالمي شهرها مغاير قانون و خارج براي تفکيک در تمام اشک
 ـ ٣٧٨شده است، بنابراين مصوبه شماره  از حدود اختيارات قانوني تشخيص و ابطال

 تحت عنوان بهاي خدمات مازاد ناشي از افزايش عرصه و اعيان به داليل ١٠/١١/١٣٨٨
 عدالت اداري مغاير قانون  هيأت عمومي ديوان١٣/٤/١٣٩٦ ـ ٣١٥مندرج در رأي شماره 

 و ١٢ ماده ١شوراي اسالمي شهر است و مستند به بند و خارج از حدود اختيارات قانوني 
 از ١٣٩٢مصوب سال قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري  ١٣ و ٨٨مواد 

  .شود  ابطال ميتاريخ تصويب
داري عوارض ارزش  ـ هر چند طبق آراء متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت ا٥

هاي توسعه شهري و تغيير کاربري در مصوبات شوراهاي اسالمي  افزوده ناشي از طرح
شهرها مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات قانوني تشخيص نگرديده است لکن طبق 

 بررسي و تصويب قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران ٥ماده 
يرات آنها در هر استان توسط کميسيون مندرج در آن طرحهاي تفصيلي شهري و تغي

شود و تعيين عوارض ارزش افزوده براي امالک يا اراضي قبل از طرح در  انجام مي
مراجع ذيربط قانوني مغاير قانون و خارج از   يا بدون اخذ مجوز از٥کميسيون ماده 

ـ ١٨٢ هاي شماره حدود اختيارات شوراي اسالمي شهر است، بنابراين مصوبه
 تحت عنوان ارزش افزوده ١٤/١١/١٣٨٩ ـ ٥٨٦، ٨/١١/١٣٨٨ ـ ٣٦٩، ١٨/٨/١٣٨٧

ناشي از بناي مازاد تراکم پايه و تغيير کاربري و تفکيک مصوب شوراي اسالمي شهر 
 و ١٢ ماده ١قزوين خارج از حدود اختيارات شوراي اسالمي شهر است و مستند به بند 

 ١٣٩٢مصوب سال ن دادرسي ديوان عدالت اداري قانون تشکيالت و آيي ١٣ و ٨٨مواد 
  .شود ابطال مي تاريخ تصويب از

  رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي

http://www.RRK.IR
http://www.DASTOUR.IR

