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

   ١٤ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال قسمتي از ماده ١٣٥٤رأي شماره 
   ١٣٩٥ تعرفه عوارض محلي شوراي اسالمي شهر مرند در سال ٢١و ماده 

  صوص اخذ عوارض حذف و يا كسري پاركينگدرخ
  ٢  شوراي اسالمي شهر مرند  ١٧/١٢/١٣٩٥

  طرح تفصيلي١ـ٣ابطال بند  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ١٤٤٣رأي شماره 
   درخصوص وضع ضوابط تفكيك اراضي١٣٩٣شهر اسالمشهر مصوب سال 

   قانون تشكيالت٩٢ماده  در كاربريهاي پيشنهادي طرح تفصيلي در اجراي مقررات 
  ١٣٩٢دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال   و آيين

٢٤/١٢/١٣٩٥  
   قانون تأسيس ٥مادهكميسيون 

  شوراي شهرسازي و معماري ايران 
  اسالمي شهر اسالمشهرشوراي 

٣  

  ابطال مصوبه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ١٤٤٤ رأي شماره
ـ ٢٥٥٤ شماره    نامه  شوراي اسالمي شهر شانديز موضوع آيين٢٤/١١/١٣٩١ 

  مات عمومي و معابر نحوه محاسبه عوارض ورود به محدوده و سهم خد
   در محدوده طرح جامع شانديز از تاريخ تصويب

  ٤  شوراي اسالمي شهر شانديز  ٢٤/١٢/١٣٩٥

   ٤ابطال تعرفه شماره  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ١٤٤٦رأي شماره 
   با عنوان عوارض كاربري١٣٩٣از فصل دوم تعرفه عوارض شهرداري اراك در سال 

  ري از تاريخ تصويب با قابليت تجا
  ٦  شهرداري اراك  ٢٤/١٢/١٣٩٥

ابطال قسمتي از مصوبه   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع١٤٤٨رأي شماره 
   درصد٦٥ شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مبني بر اختصاص ١٣/٧/١٣٨٨

   اراضي به فضاي عمومي و فضاي مفيد شهري
  ٨  يرانامعماري شوراي عالي شهرسازي و   ٢٤/١٢/١٣٩٥

ـ ٨٠٥هاي  رأي شماره   ابطال مصوبه   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع٨٠٤ 
ـ ـ ٣٤٦٨٥ت/٢٦٤٩٤شماره    ١٠  هيأت وزيران  ١٤/١٠/١٣٩٥  وزيران  هيأت١٧/٣/١٣٨٥ه

   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري١٣٤٩  ،١٣٤٨ ، ١٣٤٧هاي  رأي شماره
   روابط كار ١٧مل شماره  دستورالع٤ و ٥ابطال بندهاي  با موضوع 

  ]تعاون، كار و رفاه اجتماعي[وزارت كار و امور اجتماعي 
  ١٢  وزارت كار و امور اجتماعي  ١٧/١٢/١٣٩٥

  ابطال  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ١٣٥٥رأي شماره 
  ١٩  شوراي اسالمي شهر مالير  ١٧/١٢/١٣٩٥   شوراي اسالمي شهر مالير از تاريخ تصويب١٣٩٤قسمتهايي از دفترچه تعرفه عوارض سال 

ابطال مصوبات شوراي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع  ١٣٥٩الي  ١٣٥٦رأي شماره 
  ٢٧  شوراي اسالمي شهرهاي مالير و تبريز  ١٧/١٢/١٣٩٥  ١٣٩٥ و ١٣٩٤اسالمي شهرهاي مالير و تبريز درخصوص تعرفه عوارض محلي در سالهاي 

  ٣٢  هاي اجرايي دستگاهليه ك  ــ  هاي توسعه كشور قانون احكام دائمي برنامه اصالحيه

  ٣٢  ــ  ــ   مشورتي اداره كل حقوقي قوة قضائيهايه هنظري
  

 ١٣٩٦ماه  نهم ارديبهشت شنبه
 

  ٢١٠٠٩ شمارهوم سسال هفتاد و 
  

)٩٥٠( 
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  ٢٧/١/١٣٩٦                                                                         ٩٥/٩٨٩/ره هـشما
  بسمه تعالي

  جناب آقاي جاسبي
  مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسالمي ايران

  با سالم
 مورخ ١٣٥٤ ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه وميهيأت عميك نسخه از رأي 

  : با موضوع١٧/١٢/١٣٩٥
  تعرفه عوارض محلي شوراي اسالمي شهر مرند٢١ و ماده ١٤ابطال قسمتي از ماده «

 جهت درج در روزنامه»  درخصوص اخذ عوارض حذف و يا كسري پاركينگ١٣٩٥در سال 
  .گردد رسمي به پيوست ارسال مي

  مهدي دربين ـ مومي و سرپرست هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداريعهيأت مديركل 
  

  ٩٥/٩٨٩: پرونده کالسه    ١٣٥٤: دادنامه شماره    ١٧/١٢/١٣٩٥: دادنامه تاريخ
  يادار عدالت وانيد عمومي هيأت :يدگيرس مرجع
  يميابراه قاسم يآقا :يشاك

 عوارض عرفهت ٢١ ماده و ١٤ ماده از يقسمت ابطال :خواسته و تيشکا موضوع
 اي و حذف عوارض اخذ خصوص در ١٣٩٥ سال در مرند شهر ياسالم يشورا يمحل
  نگيپارک يکسر

 و ١٤ ماده از يقسمت ابطال عمومي هيأت ٩٥/٩٨٩ کالسه پرونده در) ١ :کار گردش
 اخذ خصوص در ١٣٩٥ سال در مرند شهر ياسالم يشورا يمحل عوارض تعرفه ٢١ ماده

  .است شده  درخواست نگيکپار يکسر اي و حذف عوارض
  :است ليذ شرح به اعتراض موردهاي  مقرره متن )٢
   ساختمان يابقا عوارض :١٤ماده«
...  
  

    :توقفگاه بدونهاي  ساختمان يابقا عوارض
ـ عوارض ابقاي ساختمانهاي غير مجاز فاقد توقفگاه ١
  ٢٥*٢٥*)P+١٥٠٠٠(  )توقفگاه تأمين ارزش افزوده عدم(

رائي پروانه که اقدام به تبديل  توقفگاه ـ عوارض ابقاي دا٢
 تأمين ارزش افزوده  حذف(مقرر در پروانه به استفاده غير  

  )توقفگاه
 *S)١٠٠٠٠+P(*١٠٠  

  
  :تبصره
 را توقفگاه بدونهاي  ساختمان يابقا عوارض از حاصل ددرآم است موظف يشهردار

 نگيپارک احداث منظور به صرفاً و زيوار شود  ميافتتاح که يا داگانهج  و خاص حساب در
 استفاده گونه هر است يهيبد. دينما نهيهز يشهردار ساالنه بودجه مطابق يعموم) توقفگاه(
  .باشد  مييقانون ريغ ماده نيا وجوه از يطيشرا هر تحت و ريغ

   نگيپارک احداث ضوابط : ٢١ماده
 طرح ضوابط قمطاب يستيبا و بوده يالزام ساختمانها در نگيپارک تأمين و بيني پيش

 مصرف تيريمد و نقل و حمل توسعه قانون ١ ماده ياجرا در و يليتفص اي يهاد اي جامع
  . گردد اقدام نگيپارک جاديا به نسبت آن يياجرا نامه آيين و سوخت

   مرند يشهردار ١٣٩٥ سال يمحل عوارض تعرفه
 پروانه توقفگاه تأمين بدون تواند  مييياستثنا صورت به يشهردار که يموارد *

  :است ريز شرح به دينما صادر
 کهن درختان قطع مستلزم توقفگاه به ورود که شود واقع يمحل در ساختمان ـ١

 و حفظ حهيال در مقرر ونيسيکم عهده به امر نيا صيتشخ. نباشد ازمج آنها قطع و بوده
  .بود خواهد شهرها سبز يفضا گسترش
 فرم و وضع اد،يز بيش علت هب که باشد گرفته قرار يمعبر بر در ساختمانـ ٢

 ملک اضالع ريسا از توقفگاه يورود بيني پيش و امکان يفن نظر از توقفگاه احداث نيزم

 مسئول ـ يشهرساز مسئول اي معاون( يشهردار عهده به امر نيا صيتشخ. نباشد مقدور
  .باشد مي) يفن کارشناس ـ پروانه صدور ـ يگذربند و طرح

 يستيبا تقاطع وها  چهارراه و يانيشرهاي  ابانيخ و معابر به مشرف امالک نيمالک ـ٣
 يمزاحمت و مشکل که کنند يطراح چنان را نگيپارک و ملک به خودرو يدسترس راه
 معاون (يشهردار عهده به امر نيا صيتشخ. اوردين وجود به نيعابر و يعبور يخودروها به
  .باشد مي) يفن کارشناس ـ هپروان صدور ـ يگذربند و طرح مسئول ـ يشهرساز مسئول اي

 و خودرو تردد يبرا مستقل يدسترس امکان که کم عرض با قطعات ورود ـ٤
  .نباشد مقدور توقفگاه استفاده

 استفاده به پروانه يداراهاي  ساختمان نگيپارک ليتبد صورت در :١تبصره
 و قانون به توجه با و يدگيرس ١٠٠ ماده ونيسيکم توسط ديبا موضوع نگ،يرپارکيغ

 يليتبد آثار قلع و هياول حالت به برگشت يرأ پروانه، مفاد و موضوع ضرورت و تياهم
 امکان عدم و ابقاء ١٠٠ ماده ونيسيکم توسط آن خالف بر که يصورت در. گردد صادر

 يشهردار توسط يبدو يرأ به اعتراض بر عالوه ساختمان گريد قسمت در نگيپارک جاديا
 مذکور تخلف يابقا اي يبدو يرأ دييتأ و) يقطع (رنظ ديتجد يرأ صدور صورت در و
 عنوان تحت يعوارض آن، صادره ميجرا اخذ و ونيسيکم يرأ ياجرا ضمن فوق شرح به

  . شد خواهد وصول مربوطه تعرفه مطابق ابقاء
 )پروانه فاقد اي مازاد( مجاز ريغ صورت به نگيپارک تأمين بدون کههايي  ساختمان

  .بود خواهدها  يانياع يابقا عوارض و ماده نيا تمقررا مشمول شوند احداث
 ١٠٠ ماده ونيسيکم توسط يرأ و انکاريپا و ساخت پروانه صدور در :٢تبصره

 و نقل و حمل توسعه قانون ژهيو به و يشهر توسعه طرح ضوابط و پروانه مفاد تيرعا
  .است يالزام آن يياجرا نامه آيين و سوخت مصرف تيريمد

 نيا بيتصو در که است کرده اعالم يدادخواست موجب به يميهابرا قاسم يآقا )٣
ـ ١١٦ و ١٨/١٠/١٣٩١ـ ٧٧ شماره يآرا جمله از عمومي هيأت متعدد يآرا مفاد مصوبه

  .است نشده تيرعا ٢٣/٢/١٣٩٢
  :است شرح نيبد يشاک استناد مورد عمومي هيأت يآرا متن) ٤

  :عمومي هيأت ١٨/١٠/١٣٩١ـ ٧٧٠ شماره يرأ) الف
 آن يکسر اي نگيپارک تيرعا عدم خصوص در قانونگذار که نيا به وجهت با«

 کرده فيتکل نييتع ،١٣٥٨ سال ياصالح يشهردار قانون ١٠٠ ماده ٥ تبصره شرح به
 مورخ ١٤٧٧ ،١٤٧٨ ،١٤٧٩ ،١٤٨٠ و ١٤٨١ شماره يرأ) و (بند در و است
 يقانون حکم ظلحا با مشابه مورد در يادار عدالت وانيد عمومي هيأت ،١٢/١٢/١٣٨٦

 آن تأمين عدم اي نگيپارک يکسر لحاظ به عوارض اخذ بر يمبن مربوط مصوبه مذکور
 در مصرح استدالل از تيتبع و الذکر فوق قانون لحاظ با نيبنابرا است، کرده ابطال را
 موضوع بوشهر شهر ياسالم يشورا ٤/١١/١٣٨٨ مورخ مصوبه از قست آن شده، ادي يرأ

 اخذ زيتجو در ١٣٨٩ سال در بوشهر يشهردار يدرآمد منابعهاي  تعرفه و عوارض وضع
 مرجع اراتياخت حدود از خارج و قانون خالف نگيپارک کسر اي حذف بابت عوارض
 عدالت وانيد قانون ٤٢ ماده و ١٩ ماده ١ بند استناد به و شود  ميداده صيتشخ وضع
  ».شود  ميابطال يادار

  :موميع هيأت ٢٣/٢/١٣٩٢ـ١١٦ شماره يرأ) ب
 نگيپارک يکسر اي تأمين تيرعا عدم خصوص در قانونگذار که نيا به توجه با«

 کرده فيتکل نييتع ،١٣٥٨ سال ياصالح يشهردار قانون ١٠٠ ماده ٥ تبصره شرح به
 ،١٤٧٩ ،١٤٨٠ و١٤٨١ شماره يرأ) و (بند در يادار عدالت وانيد عمومي هيأت و است

 و ١٨/١٠/١٣٩١ ـ٩١١٠٠٩٠٩٠٥٨٠٠٧٧٠ شماره يرأ و ١٢/١٢/١٣٨٦ ـ ١٤٧٧ ،١٤٧٨
 مصوبات مذکور، قانون حکم لحاظ با مشابه مورد در ١٦/٢/١٣٩٢ ـ١٠٠ يال ٩٧ شماره يرأ

 است، کرده ابطال را نگيپارک تأمين عدم اي يکسر لحاظ به عوارض اخذ بر يمبن مربوط
 مصوبه شده، ادي آراء در مصرح استدالل از تيتبع و الذکر فوق قانون لحاظ با نيبنابرا
 خارج و قانون خالف نگيپارک کسر اي حذف بابت عوارض وضع موضوع با تيشکا مورد

 و ١٩ ماده ١ بند استناد به و شود  ميداده صيتشخ وضع مرجع اراتياخت حدود از
 و صادر بيتصو خيتار از آن ابطال به حکم يادار عدالت وانيد قانون ٤٢ ماده و ٢٠ ماده
  ».دارد  مياعالم

 دادرسي آيين و التيتشک قانون ٩٢ ماده ياجرا در يادار عدالت وانيد سيرئ )٥
  .کند  ميارجاع عمومي هيأت به را موضوع ١٣٩٢ سال مصوب يادار عدالت وانيد

 مصوب يادار عدالت وانيد دادرسي آيين و التيتشک قانون ٩٢ ماده ياجرا در
 جلسه به را ودخ ندهينما شد خواسته مرند شهر ياسالم يشورا از ١٣٩٢ سال

  .کند يمعرف عمومي هيأت

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


 ٣صفحه     WWW.RRK.IR                         ٩/٢/١٣٩٦       روزنامه رسمي                 WWW.DASTOUR.IR                      ٢١٠٠٩شماره

 نيمعاون و سيرئ حضور با ١٧/١٢/١٣٩٥ خيتار در يادار عدالت وانيد عمومي هيأت
 ندهينما حضور با زين و وانيد شعب دادرسان و مستشاران و رؤسا وي ادار عدالت وانيد

 شرح به آراء تياکثر با يبررس و بحث از پس و شد ليتشک تيشکا طرف از شده يمعرف
  .است کرده مبادرت يرأ صدور به ريز

  
  عمومي هيأت يرأ

 سال مصوب يادار عدالت وانيد دادرسي آيين و التيتشک قانون ٩٢ ماده مطابق
 مفاد تيرعا شود، ابطال عمومي هيأت دراي  مصوبه چنانچه«: که است شده مقرر ،١٣٩٢

 يديجد مصوبه ط،مربو مراجع هرگاه. است يالزام يبعد مصوبات در عمومي هيأت يرأ
 تيرعا بدون نوبت، از خارج را موضوع وانيد سيرئ کنند، بيتصو عمومي هيأت يرأ ريمغا

 عمومي هيأت در کننده تصويب مرجع ندهينما دعوت با فقط و مذکور قانون ٨٣ ماده مفاد
 ٢٣/٢/١٣٩٢ ـ ١١٦ و ١٨/١٠/١٣٩١ ـ ٧٧٠ شماره آراء در نکهيا به نظر» .دينما  ميمطرح
 کشور يشهرها از يتعداد ياسالم يشوراها مصوبات يادار عدالت وانيد وميعم هيأت

 از خروج و قانون با رتيمغا لحاظ به نگيپارک يکسر اي حذف عوارض وضع بر يمبن
 ٢١ و ١٤ مواد بيتصو در مرند شهر ياسالم يشورا و است شده ابطال اراتياخت حدود

 مصوبه از رالذکرياخ مواد نيبنابرا است، کرده عوارض وضع نگيپارک کسر اي حذف يبرا
 استناد با عمومي هيأت آراء مفاد با رتيمغا لحاظ به مرند شهر ياسالم يشورا ١٣٩٥ سال

 يادار عدالت وانيد دادرسي آيين و التيتشک قانون ٩٢ و ٨٨ مواد و ١٢ ماده ١ بند به
  .شود  ميابطال ١٣٩٢ سال مصوب

  ياشراق يعل يمرتضي ـ ادار عدالت وانيد ييقضا معاون
  

  ٢٧/١/١٣٩٦                                                                        ٩٥/٤٨٣/شماره هـ
  بسمه تعالي

  جناب آقاي جاسبي
  مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسالمي ايران

  با سالم
 مورخ ١٤٤٣عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه  يك نسخه از رأي هيأت

  : با موضوع٢٤/١٢/١٣٩٥
 درخصوص وضع ١٣٩٣ طرح تفصيلي شهر اسالمشهر مصوب سال ١ـ٣ابطال بند «

 ٩٢ضوابط تفكيك اراضي در كاربريهاي پيشنهادي طرح تفصيلي در اجراي مقررات ماده 
جهت درج در » .١٣٩٢دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال  قانون تشكيالت و آيين

  .گردد ه پيوست ارسال ميروزنامه رسمي ب
  مهدي دربين ـ عمومي و سرپرست هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداريهيأت مديركل 

  
  ٩٥/٤٨٣: کالسه پرونده   ١٤٤٣: شماره دادنامه    ٢٤/١٢/١٣٩٥: تاريخ دادنامه

  عمومي ديوان عدالت اداري  هيأت:مرجع رسيدگي
   آقاي حجت اله اسماعيلي:شاكي

 طرح تفصيلي شهر اسالمشهر مصوب ١ـ٣ ابطال بند :تهموضوع شکايت و خواس
 در خصوص وضع ضوابط تفکيک اراضي در کاربريهاي پيشنهادي طرح ١٣٩٣سال 

دادرسي ديوان عدالت اداري   قانون تشکيالت و آيين٩٢تفصيلي در اجراي مقررات ماده 
  ١٣٩٢مصوب سال 

مصوب سال  طرح تفصيلي شهر اسالمشهر ١ـ٣ به موجب بند ـ١ :گردش کار
 در خصوص وضع ضوابط تفکيک اراضي در کاربريهاي پيشنهادي طرح تفصيلي ١٣٩٣

  : مقرر شده است که
   مقررات تفکيک در اراضي واقع در کاربريهاي پيشنهادي طرح تفصيليـ١ـ٣«

اراضي خدمات عمومي مشخص شده در نقشه کاربري اراضي طرح تفصيلي، 
جهيزات شهري، تفريحي و ورزشي، مجاز شامل آموزش عالي، تجاري نمايشگاهي، ت

  .باشند  تفکيک نميبه
براساس مصوبه شوراي عالي شهر سازي و معماري ايران صدور پروانه ساختمان در 

مانند تعميرگاه، دامداري، (اراضي خالي و مستحدثات ويژه با کاربري نامتجانس شهري 
در يک پالک و يا ( مترمربع ٥٠٠٠با وسعت بيش از ...)  وزارت دفاع، پادگاني و  ـاراضي

که پيش از تهيه طرح جامع در محدوده شهر قرار داشته اند، با هر کاربري ) چند پالک
  .باشد  استان مي٥استفاده از زمين که باشد، منوط به تصويب در کميسيون ماده 

براساس مصوبه شوراي عالي شهر سازي و معماري ايران صدور پروانه ساختمان در 
 دامداري، ،مانند تعميرگاه(ري  نامتجانس شه و مستحدثات ويژه با کاربرياراضي خالي

در يک پالک و يا ( متر مربع ٥٠٠٠با وسعت بيش از ...)  پادگاني و،اراضي ـ وزارت دفاع
که پيش از تهيه طرح جامع در محدوده شهر قرار داشته اند، با هر کاربري ) چند پالک

 درصد از مساحت ناخالص زمين به عنوان ٧٠ تعيين استفاده از زمين که باشد، منوط به
  ».خدمات است تأمين سهم شهرداري به صورت رايگان براي

آقاي حجت اله اسماعيلي به موجب دادخواستي اعالم کرده است که در تصويب ـ ٢
ـ ١٧٣ تا ١٧٢ و ٣٠/٨/١٣٧١ـ١٨٦ضوابط و مقررات مورد شکايت مفاد آراي شماره 

 و ٢٧/٢/١٣٨٨ ـ ١٨٧تا ١٨٦، ١١/٩/١٣٨٦ ـ ٩٦٤، ٢٩/١٠/١٣٨١ ـ ٣٨٦ ،٢٧/٥/١٣٨١
  .عمومي ديوان عدالت اداري رعايت نشده است  از هيأت١٥/٧/١٣٩٢  ـ  ٤٥٤

  .عمومي بدين شرح است  متن آراء هيأتـ٣
  :عمومي  هيأت٢٩/١٠/١٣٨١ ـ ٣٨٦رأي شماره ) الف

 ١٣٥١صوب شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران م تأسيس  قانون٥طبق ماده «
بررسي و تصويب طرحهاي تفصيلي شهري و تغييرات آنها در هر استان يا فرمانداري كل 

نظر به وظايف كميسيون . به عهده كميسيون مقرر در ماده مزبور محول شده است
 قانون ١ ماده ٣الذكر با عنايت به تعريف قانوني طرح تفصيلي به شرح مقرر در بند  فوق

ني و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازي و تعيين وظايف آن مصوب تغيير نام وزارت آبادا
 تأسيس  قانون٥ كميسيون ماده ٢٢/٢/١٣٧٥ ـ مصوبه ١ عموم و اطالق بند ١٣٥٣

شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مستقر در استان همدان كه كل فضاهاي سبز 
آنها را  تغييركاربري موجود در شهر را به عنوان فضاهاي سبز حفاظت شده قلمداد كرده و

را  تغييركاربري حتي در صورت تحقق و اجتماع شرايط الزم ممنوع اعالم داشته و مطلق
منحصراً به نظر و تشخيص آن كميسيون محول نموده است، مغاير قانون و حدود و 

  .شود صالحيت و اختيارات آن كميسيون تشخيص داده مي
 استاندار همدان و قائم ٢١/٦/١٣٧٥ مورخ ٢٩٥٣١/٦١همچنين دستورالعمل شماره 

مقام شوراي شهر مزبور كه متضمن وضع قاعده خاص در خصوص ضرورت واگذاري و 
باشد مغاير حكم مقنن  زمين كشاورزي و يا باغ به طور رايگان به شهرداري مي% ٧٠انتقال 

در باب اعتبار اصل تسليط و حاكميت مشروع اشخاص در اراضي كشاورزي و باغ است، 
 قانون ٢٥ مصوبه و دستورالعمل مورد اعتراض مستنداً به قسمت دوم ماده ١براين بند بنا

  ».شود ديوان عدالت اداري ابطال مي
  :عمومي  هيأت١٣٨٦/ ١١/٦ ـ ٩٦٤رأي شماره ) ب
 فقهاي محترم شوراي ٢٥/١/١٣٨٦ مورخ ٢٠٩٢٨/٣٠/٨٦به شرح نظريه شماره «
 نحوه محاسبه درصد مربوط به تأسيسات دستورالعمل) ٢ ـالف( بند ٢تبصره «نگهبان 

 ـ ١٧٧٤شهري امالک و اراضي داخل محدوده خدماتي شهر کرمان به شماره 
از اين نظر ...  شوراي اسالمي شهر کرمان ١٤/٨/١٣٨٠ مصوب جلسه مورخ ١٨/١٠/١٣٨٠

 درصد امالک شخصي واقع در اجراء طرح تفصيلي را ١٥دهد تا  که به شهرداري اجازه مي
الذکر با  و همچنين تبصره فوق» . مجاني اخذ کند، خالف موازين شرع شناخته شدبه طور

 قانون مدني و عدم جواز ٣٠عنايت به اصل اعتبار و حرمت مالکيت مشروع موضوع ماده 
تملک بخشي از اراضي اشخاص به طور رايگان که از نوع اسباب تملک مقرر در قانون 

قانوني نحوه خريد و تملک اراضي و امالک شود و مصرحات اليحه  مدني محسوب نمي
 شوراي ١٧/١١/١٣٥٨هاي عمومي و عمراني و نظامي دولت مصوب  براي اجراي برنامه

 ١٣٦٧انقالب و قانون تعيين وضعيت امالک واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريها مصوب 
و مادتين  ١٩ ماده ١ و بند ١شود و مستنداً به ماده  خالف قانوني نيز تشخيص داده مي

  ».گردد  قانون ديوان عدالت اداري از تاريخ تصويب ابطال مي٤٢ و ٤١
  :عمومي  هيأت٢٧/٥/١٣٨١ـ١٧٣رأي شماره ) ج
 ١٣٥١وراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب ش تأسيس  قانون٥طبق ماده «

وظيفه و مسئوليت كميسيون مذكور در اين ماده بررسي و تصويب طرحهاي تفصيلي 
نظر به اينكه وضع قاعده آمره در جهت تحديد يا . ب مقررات مربوط استشهري حس

سلب مالكيت مشروع و قانوني اشخاص اختصاص به حكم صريح قانونگذار دارد بنابراين 
  شهرستان قزوين مبني بر الزام اشخاص٥ كميسيون ماده ٢٣/٧/١٣٧٣مصوبه مورخ 

  متر و٣اري به عمق حداقل به واگذاري قسمتي از امالك خود در مجاورت محور تج
پياده رو مغاير حكم مقنن در باب حرمت مالكيت اشخاص  تأمين به طول بر پالك به منظور

و اصل تسليط و خارج از حدود اختيارات آن كميسيون در وضع مقررات دولتي تشخيص 
  ».گردد  قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي٢٥شود و به استناد قسمت دوم ماده  داده مي
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  : عمومي  هيأت١٣٧١/ ٣٠/٨ ـ ١٧٦رأي شماره ) د
شوراي عالي شهرسازي و معماري  تأسيس  قانون٥كه به موجب ماده  نظر به اين«

ايران وظيفه و مسئوليت قانوني كميسيون موضوع ماده مذكور بررسي و تصويب طرحهاي 
 ١ ماده ٣ تفصيلي شهري و تغييرات آنها در محدوده تعريف طرح تفصيلي مذكور در بند

قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازي و تعيين وظايف آن 
باشد لذا وضع قاعده خاصي مبني بر   با اصالحيه بعدي آن مي١٣٥٣ تير ماه ١٦مصوب 

كسر امالك متقاضيان تفكيك و افراز از تراكم محدوده عمل تحت عنوان سرانه خدمات 
مقوله تصويب طرحهاي تفصيلي و امور مربوط به آن به شمار شهري و شهرسازي از 

ثانياً استفاده . رود و حسب مقررات كميسيون مزبور اجازه و اختياري در اين باب ندارد نمي
نيازمنديها و تأسيسات عمومي شهري به حكم قوانين  تأمين از امالك اشخاص به منظور

 مصوبه شماره ٩مفاد بند يرد بنابراين موضوعه بايد از طريق خريد و تملك آنها صورت گ
 مبني بر موكول نمودن موافقت با تقاضاي تفكيك و افراز اراضي و ٥ كميسيون ماده ١٦٤

امالك اشخاص به كسر كردن تراكم يا اختصاص و منظور نمودن درصدي از امالك 
ون ديگران تحت عنوان سرانه خدمات شهري و شهرسازي خارج از حدود اختيارات قان

كميسيون مزبور و خالف قانون موضوعه در باب اعتبار اصل مالكيت مشروع و آثار مترتب 
 قانون ديوان عدالت اداري ٢٥شود و مستنداً به قسمت دوم ماده  بر آن تشخيص مي

  ».گردد  ابطال مي٤/١١/١٣٦٠مصوب 
دادرسي   قانون تشکيالت و آيين٩٢ رئيس ديوان عدالت اداري در اجراي ماده ـ٤

  .کند عمومي ارجاع مي  موضوع را به هيأت١٣٩٢ديوان عدالت اداري مصوب سال 
 با حضور رئيس و معاونين ٢٤/١٢/١٣٩٥عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ  هيأت

علي رغم . ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد
 براي شرکت در جلسه و اداي توضيحات، دعوت از نماينده شوراي اسالمي شهر اسالمشهر

  .عمومي معرفي نشد از سوي شورا به هيأتاي  نماينده
عمومي پس از بحث و بررسي با اکثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت  هيأت
  .کرده است

  
  عمومي رأي هيأت

دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال   قانون تشکيالت و آيين٩٢مطابق ماده 
عمومي ابطال شود، رعايت مفاد  در هيأتاي  چنانچه مصوبه«:  مقرر شده است که١٣٩٢

هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جديدي . عمومي در مصوبات بعدي الزامي است رأي هيأت
عمومي تصويب کنند، رئيس ديوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعايت  مغاير رأي هيأت

عمومي   در هيأتکننده تصويبدعوت نماينده مرجع  قانون مذکور و فقط با ٨٣مفاد ماده 
 و ١١/٩/١٣٨٦ـ ٩٦٤، ٢٩/١٠/١٣٨١ـ ٣٨٦نظر به اينکه در آراء شماره » .نمايد مطرح مي

عمومي ديوان عدالت اداري، مصوبات شوراهاي اسالمي شهرهاي   هيأت٢٧/٥/١٣٨١ ـ١٧٣
شهرسازي و شوراي عالي  تأسيس  قانون٥همدان و کرمان و همچنين کميسيون ماده 

معماري ايران مستقر در قزوين مبني بر الزام اشخاص به واگذاري قسمتي از امالک خود 
به طور رايگان به شهرداري به لحاظ مغايرت با قانون و خروج از حدود اختيارات ابطال 

شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در  تأسيس  قانون٥شده است و کميسيون ماده 
مقررات تفکيک در « طرح تفصيلي اسالمشهر با عنوان ١ـ٣ بند تصويب قسمت اخير

  »اراضي واقع در کاربريهاي پيشنهادي طرح تفصيلي
 درصد از مساحت ناخالص زمين به عنوان سهم شهرداري به صورت ٧٠اختصاص 

رايگان را در هنگام صدور پروانه ساختماني در اراضي داراي مشخصات مذکور در مصوبه 
عمومي ديوان  ، بنابراين قسمت ياد شده به لحاظ مغايرت با آراء هيأتتکليف کرده است

دادرسي   قانون تشکيالت و آيين٨٨ و ٩٢ و مواد ١٢ ماده ١عدالت اداري با استناد به بند 
  .شود  ابطال مي١٣٩٢ديوان عدالت اداري مصوب سال 

  عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي رئيس هيأت
  

  ٢٧/١/١٣٩٦                                                                       ٩٢/١٢٦٥/شماره هـ
  بسمه تعالي

  جناب آقاي جاسبي
  مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسالمي ايران

  با سالم
 مورخ ١٤٤٤عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه  يك نسخه از رأي هيأت

  :وضوع با م٢٤/١٢/١٣٩٥

 شوراي اسالمي شهر شانديز موضوع ٢٤/١١/١٣٩١ ـ ٢٥٥٤ابطال مصوبه شماره «
نامه نحوه محاسبه عوارض ورود به محدوده و سهم خدمات عمومي و معابر در  آيين

جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست » .محدوده طرح جامع شانديز از تاريخ تصويب
  .گردد ارسال مي

  مهدي دربين ـ رست هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداريعمومي و سرپهيأت مديركل 
  

  ٩٢/١٢٦٥: کالسه پرونده   ١٤٤٤: شماره دادنامه     ٢٤/١٢/١٣٩٥: تاريخ دادنامه
  عمومي ديوان عدالت اداري هيأت: مرجع رسيدگي

  آقاي حمزه شکريان زيني: شاكي
ي  شورا٢٤/١١/١٣٩١ ـ ٢٥٥٤ابطال مصوبه شماره : موضوع شکايت و خواسته

نامه نحوه محاسبه عوارض ورود به محدوده و سهم  آيين«اسالمي شهر شانديز موضوع 
  »خدمات عمومي و معابر در محدوده طرح جامع شانديز

 ٢٤/١١/١٣٩١ـ ٢٥٥٤شاکي به موجب دادخواستي ابطال مصوبه شماره : گردش کار
 محدوده و هنامه نحوه محاسبه عوارض ورود ب آيين«شوراي اسالمي شهر شانديز موضوع 

و در جهت را خواستار شده » سهم خدمات عمومي و معابر در محدوده طرح جامع شانديز
  :تبيين خواسته اعالم کرده است که

  سالم عليکم«
 ٢٤/١١/١٣٩١رساند شوراي اسالمي شهر شانديز در تاريخ  احتراماً به استحضار مي

ساس اين مصوبه، شهرداري نمايد که برا  مي٢٥٥٤اي به شماره  اقدام به تصويب مصوبه
بابت تغيير کاربري امالک و همچنين ورود به محدوده شهري درصدي از عرصه ملک 

 اين مصوبه. دارد الي ملک را از شهروندان به صورت رايگان دريافت ميـو يا ارزش ري
ده است که در دو بند ذيل، جهات فوق ـات قانوني خالف قانون به تصويب رسيـبه جه

  :گردد ر ميبه ترتيب ذک
در خصوص عوارض تغيير کاربري، همان طور که در آراء وحدت رويه از آن : الف

هيأت صادر گرديده، تصويب اخذ عوارض تغيير کاربري توسط شوراهاي اسالمي شهر، 
خارج از حدود اختيارات قانوني آن شورا بوده و اين اقدام برخالف مواد متعدد قانوني از 

 قانون محاسبات عمومي ٤٥م بخشي از مقررات مالي دولت، ماده  قانون تنظي٤جمله ماده 
 به تخلفات  قانون رسيدگي٨ ماده ١٧ قانون برنامه پنجم توسعه، بند ٦٢ ماده ٣کشور، تبصره 
مطابق اين مواد، اخذ هر گونه وجه، . باشد مي...  قانون مجازات اسالمي و ٦٠٠اداري، ماده 

رايي از جمله شهرداريها منوط به تجويز قانونگذار کاال و خدمات از سوي دستگاههاي اج
شده است که در هيچ يک از مواد قانوني اخذ رايگان اراضي شهروندان و يا قيمت ريالي 

  .آن از سوي شهرداريها تجويز نشده است
 در خصوص ابطال ٢٠/٩/١٣٩١  ـ٦٢٧توان به رأي شماره  از جمله اين آراء مي

 در خصوص ابطال مصوبه ١١/١٠/١٣٩١ ـ٧١٧رأي شماره مصوبه شوراي شهر گرگان و يا 
بنابراين صدور مصوبه معترض عنه از حدود اختيارات قانوني . شوراي شهر کرج نام برد

. شوراي شهر شانديز خارج بوده و با توجه به مواد پيش گفته، مغاير قانون صادر شده است
 ١دالت اداري تقاضاي ابطال ماده  قانون ديوان ع١٣ و ماده ١٢ ماده ١لذا مستنداً به بند 

  .اين مصوبه را از تاريخ تصويب آن دارم
 ماده واحده قانون ٤در خصوص عوارض ورود به محدوده مطابق تبصره : ب

تعيين وضعيت امالک واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريها، در صورتي که در اثر 
ين استفاده مالک از افزايش محدوده شهري، ملکي وارد محدوده شود، در هنگام اول

ملک را به صورت رايگان به شهرداري واگذار % ٢٠بايد  مزاياي محدوده شهري، مي
 مصوبه معترض عنه درصد مذکور در قانون افزايش يافته و در ٢در ماده. نمايد

اين موضوع نيز بر . ملک نيز افزايش يافته است% ٧٠برخي از موارد، اين موضوع تا 
الي دولت، ـشي از مقررات مـ قانون تنظيم بخ٤ته ماده ش گفـمبناي مقررات پي

 قانون برنامه پنجم ٦٢ ماده ٣ قانون محاسبات عمومي کشور، تبصره ٤٥ماده 
 قانون مجازات ٦٠٠تخلفات اداري، ماده   قانون رسيدگي به٨ ماده ١٧توسعه، بند 

دره از به علت تجويز اخذ قسمتي از اراضي شهروندان مازاد بر مجوز صا) اسالمي
عالوه . سوي مقنن، خارج از حدود اختيارات قانوني شوراي شهر شانديز بوده است

عمومي   صادره از هيأت٣٠/٢/١٣٩٢ـ١٥٣بر آن که مطابق رأي وحدت رويه شماره 
ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال مصوبه شوراي شهر تبريز، تصويب مصوبه از 

بابت ورود % ٢٠راضي مالکان بيشتر از سوي شوراي شهرها مبني بر اخذ قسمتي از ا
 و ١٢ ماده ١د ـنداً به بنـابراين مستـبن. قانوني اعالم شده استدوده غيرـبه مح
 مصوبه معترض عنه ٢ قانون ديوان عدالت اداري، ابطال آن قسمت از ماده ١٣ماده 
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 که مازاد بر مجوز قانوني، اخذ قسمتي از اراضي مالکان را تجويز نموده است، از
 مصوبه معترض ٢الزم به ذکر است که در ذيل ماده . تاريخ تصويب آن خواستارم

 اين عوارض ٢عنه مجدداً عنوان تغيير کاربري آمده است که با توجه به متن ماده 
  ».به طور حتم عوارض ورود به محدوده خواهد بود

  :متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زير است
  يزمصوبه شوراي اسالمي شهر شاند«

  شهرداري محترم شانديز
نامه نحوه   در خصوص آيين١٩/٩/١٣٩١ـ ١٦٢٣٩احتراماً، عطف به اليحه شماره 

  محاسبه عوارض ورود به محدوده و سهم خدمات عمومي و معابر
  . مطرح و به شرح ذيل تصويب گرديد١٩/٩/١٣٩١  ـ٥٢٦موضوع در جلسه شماره 

رض ورود به محدوده و سهم نامه نحوه محاسبه عوا به پيوست يک جلد آيين«
 تبصره که ٤خدمات عمومي و معابر در محدوده طرح جامع شانديز مشتمل بر دو ماده و 

مقتضي است پس از . گردد با اکثريت آراء به تصويب رسيده است جهت اجرا ارسال مي
نامه مذکور   قانون شوراهاي اسالمي کشور، نسبت به اجراي آيين٨٠رعايت تشريفات ماده 

  .ام فرماييداقد
  »ـ رئيس شوراي اسالمي شهر شانديز. لذا شايسته است دستورات الزم را صادر فرماييد

  
نامه نحوه محاسبه عوارض ورود به محدوده و سهم خدمات عمومي و معابر  آيين

  در محدوده طرح جامع شانديز
   نظر به ابالغ رسمي طرح تفصيلي شهر شانديز توسط مراجع ذيصالح و در راستاي
ايجاد وحدت رويه و پاسخگويي عادالنه به مراجعين و شهروندان و در اجراي مفاد ضوابط 

اراضي و فضاهاي مورد  تأمين طرح تفصيلي و ساير قوانين مصوب و همچنين به منظور
نامه تهيه و  هاي عمراني وکاربريهاي خدماتي در محدوده قانوني شهر اين آيين نياز طرح

  .گردد تدوين مي
با عنايت به اين که براساس طرح تفصيلي برخي از اراضي موجود در محدوده  :١ماده

اند، شهرداري مکلف است پس از دريافت عوارض  طرح هادي تغيير کاربري يافته
 ذيل نسبت به صدور پروانه ساختماني مالکين براساس سطح و سطوح مجاز برابر به شرح

  .ضوابط طرح اقدام نمايد
روعي يا باغات به سکونت دو يا چند خانواري با رعايت  تغيير کاربري از مزـ١

 ) شوراي اسالمي شهر١٨/١١/١٣٨٨ـ ٢٦٨١موضوع مصوبه شماره (بندي باغات  پهنه
  .گردد به شرح ذيل دريافت مي

  )درصد از عرصه ملک يا ارزش ريالي آن(سهم شهرداري بابت تغيير کاربري 
  :  باغات١پهنه ) الف
   درصد٥:  باغات٢پهنه ) ب
   درصد٢٠:  باغات و مزروعي٣پهنه ) پ

چنانچه در اجراي شبکه معابر براساس طرح تفصيلي نياز به رعايت عقب : تبصره
 درصد کل ملک عالوه ٢٠نشيني در اين دسته از امالک باشد، مالک موظف است تا سقف 

  بدون دريافت وجه يا امتياز از شهرداري نسبت١بر پرداخت درصدهاي مندرج در ماده 
  .به رعايت معابر اقدام نمايد

  . بدون دريافت وجه يا امتياز از شهرداري نسبت به رعايت معابر اقدام نمايدـ١
 تغيير کاربري از مزروعي يا باغات به سکونت موقت با رعايت پهنه بندي باغات ـ٢

  .گردد به شرح ذيل دريافت مي) موضوع مصوبه شماره مورخ شوراي اسالمي شهر(
  )درصد از عرصه ملک يا ارزش ريالي آن(بابت تغيير کاربري سهم شهرداري 

  :  باغات١پهنه ) الف
  :  باغات و مزروعي٢پهنه ) ب
   درصد٢٠:  باغات٣پهنه ) پ

 چنانچه در اجراي شبکه معابر براساس طرح تفصيلي نياز به رعايت عقب :تبصره
د کل ملک عالوه  درص٢٠نشيني در اين دسته از امالک باشد، مالک موظف است تا سقف 

 بدون دريافت وجه يا امتياز از شهرداري نسبت به ١بر پرداخت درصدهاي مندرج در ماده 
  .رعايت معابر اقدام نمايد

   درصد٣٠:  تغيير کاربري از مزروعي و باغات به توريستيـ٣

   درصد٥٠:  تغيير کاربري از مزروعي و باغات به تجاريـ٤
   درصد٢٠: ات به صنعتي تغييرکاربري از مزروعي و باغ ـ٥
   درصد١٥:  تغيير کاربري از مسکوني و باغ مسکوني به توريستي ـ٦
   درصد٣٠:  تغيير کاربري از مسکوني و باغ مسکوني به تجاريـ٧
   درصد١٠:  تغيير کاربري از مسکوني و باغ مسکوني به صنعتي ـ٨
  صد در١٠:  تغيير کاربري از خدماتي به باغ مسکوني يا سکونت موقتـ٩

   درصد١٥:  تغيير کاربري از خدماتي به مسکونيـ١٠
   درصد٥٠:  تغيير کاربري از خدماتي به تجاريـ١١
   درصد٢٠:  تغيير کاربري از خدماتي به صنعتيـ١٢

در صورت تنزل کاربري نسبت به طرح هادي و در صورت تقاضاي مالک : تبصره
ربري مندرج در طرح هادي تواند نسبت به پاسخگويي به مالک براساس کا شهرداري مي

) خدماتي(همچنين در صورت رضايت مالک به رعايت کاربري جديد . اقدام نمايد
  .استفاده نمايد... تواند از ابزارهاي تشويقي نظير صدور پروانه رايگان و  شهرداري مي
 در مورد آن دسته از اراضي که قبالً در حريم طرح هادي و فاقد کاربري :٢ماده

ده خدماتي قرار گرفته اند، شهرداري مکلف است وبراساس طرح تفصيلي در محداند و  بوده
  .پس از دريافت عوارض ورود به محدوده به شرح ذيل نسبت به صدور پروانه اقدام نمايد

  )درصد از عرصه ملک يا ارزش ريالي آن(سهم شهرداري بابت تغيير کاربري 
   درصد٥٦:  کاربري سکونت دو يا چند خانواريـ١
   درصد٥٠:  کاربري سکونت موقتـ٢
   درصد٣٠:  کاربري باغاتـ٣
   درصد٦٠:  کاربري توريستي و تفريحيـ٤
   درصد٧٠:  کاربري تجاري ـ٥
   درصد٥٦:  کاربري صنعتي ـ٦

 جديد که ه در راستاي تشويق آن دسته از مالکين اراضي واقع در محدود:١تبصره
نمايند، شهرداري  نامه مي  آيين٢ه اقدام به واگذاري زمين در ازاي عوارض موضوع ماد

  . درصد از عوارض مذکور را تخفيف دهد١٥تواند با نظر کميسيون توافقات تا سقف  مي
  ورود به محدوده، نسبتشهرداري موظف است پس از محاسبه عوارض :٢تبصره

  .به محاسبه و دريافت ساير عوارض قانوني براساس مصوبات شوراي شهر اقدام نمايد
 در آن دسته از اراضي واقع در محدوده جديد که داراي کاربريهاي :٣تبصره 

...) آموزشي، ورزشي، فرهنگي، تاريخي، درماني، حمل و نقل و : نظير(خدماتي 
فضاهاي عمومي و خدماتي و در  تأمين باشند و در راستاي تشويق مالکين به مي

ر طرح و بدون تواند پس از کسر معابر براب صورت درخواست مالک، شهرداري مي
دريافت عوارض ورود به محدوده، نسبت به صدور پروانه با کاربري مندرج در طرح 

 ١٩/٩/١٣٩١ تبصره در جلسه مورخ ٤نامه در دو ماده و  اين آيين. تفصيلي اقدام نمايد
شوراي شهر مطرح و با اکثريت آراء به تصويب رسيد و از تاريخ ابالغ با رعايت مفاد 

رئيس شوراي اسالمي  ـ .باشد االجرا مي راهاي اسالمي کشور الزم قانون شو٨٠ماده 
   »شهر شانديز

در پاسخ به شکايت مذکور، رئيس شوراي اسالمي شهر شانديز به موجب اليحه 
  : توضيح داده است که٢٦/٣/١٣٩٣ ـ٤٠١شماره 
  عمومي محترم ديوان عدالت اداري هيأت«

  با اهداي سالم و احترام،
 ٩٢٠٩٩٨٠٩٠٠٠٠٨٩٧٤قاي حمزه شکريان زيني با شماره پرونده خصوص دادخواست آدر

 شوراي اسالمي شهر شانديز مطالب زير جهت ٢٥٥٤به خواسته ابطال مصوبه شماره 
  :رسد ي به استحضار ميبردار بهره

 قانون تشکيالت، وظايف و انتخابات شوراهاي ٧٠ ماده ١٦  در راستاي بند 
 ٨٠اليحه عوارض شهر نموده که با لحاظ ماده اسالمي، شوراي شهر اقدام به تصويب 

البته مصوبه فوق تاکنون . همان قانون در موعد مقرر مورد اعتراض قرار نگرفته است
در شهرداري شانديز اجرايي نشده است شاکي نفع و سمتي در دعواي مطروح ندارد و 

 تعيين  قانون٤ قانون شهرداريها و اصالحيه آن و تبصره ١٠١مالک مقرر در ماده 
در حقيقت شوراي اسالمي شهر صرفاً پيشنهاد نحوه . وضعيت مالک عمل بوده است

مصالحه شهرداري با افراد را مشخص نموده و اصل را بر توافق شهرداري و مالکين 
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گذاشته و هيچ قاعده الزام آوري را در مصوبه اعالم نکرده است که مالکين را يک 
جبار کرده باشد و ميزان سهم تعيين شده توسط طرفه به خواسته شهرداري يا شورا ا

اگر . بيني شده است شوراي اسالمي شهر کمتر از آن چيزي است که در قوانين پيش
 قانون ١٠مصالحه با مالکين اراضي و امالک خالف شرع و قانون است جايگاه ماده 

  قانون مدني داراي١٠مدني و کاربرد آن در چه مواردي است؟ حال آن که ماده 
  .اعتبار است و هرگز خالف شرع اعالم نشده است

شاکي در دادخواست خود قيد نموده در هيچ يک از مواد قانوني اخذ رايگان اراضي 
شهروندان و يا قيمت ريالي آن از سوي شهرداري تجويز نشده در حالي که شاهد مثال 

عيت است که  قانون تعيين وض٤ قانون شهرداريها و تبصره ١٠١نقض ادعاي شاکي ماده 
  .باشد صراحت آن محل ترديد نمي

 که قانونگذار به شهرداري اختيار داده ١٣٩٠ قانون شهرداري مصوب ١٠١ماده 
ها و همچنين معابر عمومي از مالکين  بابت سطوح خدماتي و سرانه% ٥٠است تا حداکثر 

مي هنگام تفکيک زمين اخذ و يا ارزش ريالي آن به قيمت روز با تصويب شوراي اسال
  .شهر وصول نمايد

 ماده واحده قانون تعيين وضعيت امالک واقع در ٤همچنين به موجب تبصره 
وب ابالغي ـهاي مصـابق طرحـمامي امالکي که مطـي و شهرداريها، تـطرحهاي دولت

گردند و مالکان آن براي اولين بار از  به شهرداريها، وارد محدوده خدمات شهري مي
انه، سه ونمايند، در هنگام اخذ پر پروانه ساختماني را ميشهرداري تقاضاي دريافت 

  :تعهد بالعوض دارند
  .انجام تعهدات عمران و آماده سازي زمين: اوالً

  .واگذاري سطوح الزم براي تاسيسات و خدمات عمومي: دوماً
 درصد ملک به شهرداري به عنوان عوارض ورود ٢٠داکثر ـواگذاري ح: سوماً
  .به محدوده

ين وضعيت عام است و انجام تعهدات فوق را محدود به نوع خاص قانون تعي
  .گيرد شوند تعلق مي کاربري اراضي ننموده، لذا به کليه اراضي که وارد محدوده مي

 مورد استناد شاکي استحضاراً اعالم ٦٢٧در خصوص رأي وحدت رويه شماره 
شناور اراضي شود مصوبه شوراي شهر گرگان در خصوص تفکيک و افراز و عوارض  مي

 درباره مصوبه شوراي شهر کرج ٧١٧همچنين دادنامه شماره . داخل محدوده بوده است
نيز درباره مصوبه در خصوص باغات و اراضي از اين نوع است که سند آن باغ بوده ولي 

لذا آراي صادر شده وحدت رويه صادره در باب تفکيک و افراز و . کاربري آن مسکوني است
ره تخصصاً از موضوع خارج است و اخذ هرگونه وحدت مالک گرفتن از ساير عوارض مقر

آنها که در حقيقت همان قياس مستنبط العله است جهت صدور احکام واحد براي 
 رد دادخواست بنابراين تقاضاي. موضوعات متفاوت فاقد اعتبار شرعي در فقه اماميه است

  ».خواهان را دارم
 ثبت دفتر ١٣/٧/١٣٩٤ ـ ٩٢٣که به شماره اي  متعاقباً شاکي به موجب اليحه

  :عمومي شده اعالم کرده است که انديکاتور هيأت
  عمومي ديوان عدالت اداري رياست محترم هيأت«

  سالم عليکم
ز ـانديـرفيت شهرداري شـکايت اينجانب به طـده شـصوص پرونـاحتراماً در خ

 ٩٢/١٢٦٥ه پرونده  و به شمار٢٤/١١/١٣٩١ ـ٢٥٥٤به خواسته ابطال مصوبه شماره 
  :رساند به استحضار مي

باشد، لذا به شرح  با توجه به اينکه مصوبه معترض عنه مغاير شرع مقدس نيز مي
  :ذيل تقاضاي رسيدگي به اين جنبه اعتراض نيز مورد استدعاست

، خريد و فروش )ره(با عنايت به احکام بيع در قانون مدني و رساله امام خميني 
بايست اختياري و در کمال آزادي و رغبت  ل از يد هر شخص، ميامالک و خروج اموا

اين مفهوم بر . انجام پذيرد و در غير اين صورت از موارد غصب به حساب خواهد آمد
من اتلف مال الغير، فهو له «، »الناس مسلطون علي اموالهم«مبناي قواعد فقهي از جمله 

حرمه مال المومن «، »و اهلک العبادمن طلب الخراج بغير اماره اخرب البالد «، »ضامن
در موازين : باشد به عبارتي ديگر مي... و » الضرر و ال ضرار في االسالم«، »کحرمه دمه

بايد با  اسالم و قوانين جاري اخذ مجاني نداريم و هرگونه خروج مال از دارايي اشخاص، مي
  .دليل شرعي صورت پذيرد

زيرا .  و بر خالف شرع مقدس استعنه نيز بدون تجويز قانوني مصوبه معترض
شوراي شهر شانديز بدون آن که اختيار قانوني داشته باشد، عمالً و باالجبار 
شهروندان را ملزم به واگذاري رايگان درصدي از ملک خود براي تغيير کاربري و 

نمايد که اين موضوع مسلماً بر خالف اصل تسليط و حرمت  ورود به محدوده مي
نظر به مراتب ياد شده تقاضاي ابطال مصوبه از تاريخ تصويب . تاموال اشخاص اس

  ».آن را دارم
در خصوص ادعاي مغايرت موضوع مصوبه مورد اعتراض با شرع مقدس اسالم، قائم 

 اعالم کرده ٣/٥/١٣٩٥ ـ ١٦٧٦/١٠٢/٩٥مقام دبير شوراي نگهبان به موجب اليحه شماره 
  :است که
  :٢٣/٨/١٣٩٤ ـ ٢٠٠/١٣٠٢١١/٢١٠/٩٠٠٠عطف به نامه شماره «

 شوراي اسالمي شهر شانديز، در جلسه ٢٤/١١/١٣٩١ـ٢٥٥٤موضوع مصوبه شماره 
 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر ٢٣/٤/١٣٩٥مورخ 

  :گردد فقها به شرح ذيل اعالم مي
صادق با استظهار به اينکه عنوان عوارض بر اخذ اراضي اشخاص به صورت مجاني 

  ».باشد بنابراين مصوبه مذکور خالف موازين شرع شناخته شد نمي
 با حضور رئيس و معاونين ٢٤/١٢/١٣٩٥عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ  هيأت

ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از 
  .ي مبادرت کرده استبحث و بررسي با اکثريت آراء به شرح زير به صدور رأ

  
  عمومي رأي هيأت

 ـ ١٦٧٦/١٠٢/٩٥امه شماره ه موجب ننظر به اينکه قائم مقام دبير شوراي نگهبان ب
 شوراي ٢٤/١١/١٣٩١ـ٢٥٥٤موضوع مصوبه شماره «:  اعالم کرده است که٣/٥/١٣٩٥

فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد  ٢٣/٤/١٣٩٥اسالمي شهر شانديز، در جلسه مورخ 
با استظهار به اينکه «: گردد ررسي قرار گرفت و نظر فقها به شرح ذيل اعالم ميبحث و ب

باشد، بنابراين مصوبه  عنوان عوارض بر اخذ اراضي اشخاص به صورت مجاني صادق نمي
 ٢بنابراين در اجراي حکم مقرر در تبصره » .مذکور، خالف موازين شرع شناخته شد

 ١٣٩٢دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال  ين قانون تشکيالت و آي٨٧ و ماده ٨٤ماده
نامه مورد اعتراض به لحاظ مغايرت با شرع  و تبعيت از نظر فقهاي شوراي نگهبان، آيين

 ٨٧ و ماده ٨٤ ماده ٢ و تبصره ١٣ و ٨٨ و مواد ١٢ ماده ١مقدس اسالم، مستند به بند 
  .شود قانون پيش گفته از تاريخ تصويب ابطال مي

  مي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهراميعمو رئيس هيأت
  

  ٢٧/١/١٣٩٦                                                                         ٩٤/٨٢٦/شماره هـ
  بسمه تعالي

  جناب آقاي جاسبي
  مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسالمي ايران

  با سالم
 مورخ ١٤٤٦الت اداري به شماره دادنامه عمومي ديوان عد يك نسخه از رأي هيأت

  : با موضوع٢٤/١٢/١٣٩٥
 با ١٣٩٣ از فصل دوم تعرفه عوارض شهرداري اراك در سال ٤ابطال تعرفه شماره «

 جهت درج در روزنامه رسمي» .عنوان عوارض كاربري با قابليت تجاري از تاريخ تصويب
  .گردد به پيوست ارسال مي

  مهدي دربين ـ  هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداريعمومي و سرپرستهيأت مديركل 
  

  ١٤٤٦: شماره دادنامه           ٢٤/١٢/١٣٩٥: تاريخ دادنامه
  ٩٤/٨٢٦: کالسه پرونده

  عمومي ديوان عدالت اداري  هيأت:مرجع رسيدگي
   آقاي حميد عبدي:شاكي

از فصل دوم تعرفه ) ٤( ابطال تعرفه شماره :موضوع شکايت و خواسته
 با عنوان عوارض کاربري با قابليت تجاري از ١٣٩٣رداري اراک در سال عوارض شه

  تاريخ تصويب
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از فصل دوم ) ٤( شاکي به موجب دادخواستي ابطال تعرفه شماره :گردش کار
 با عنوان عوارض کاربري با قابليت تجاري از ١٣٩٣تعرفه عوارض شهرداري اراک در سال 

  :تبيين خواسته اعالم کرده است کهتاريخ تصويب را خواستار شده و در جهت 
  با سالم و احترام«

) افزايش متراژ تجاري(رساند اينجانب داراي يک باب مغازه به دليل  به استحضار مي
 ٢٩/٢/١٣٩٤ ـ٤٣٦ از سوي شهرداري تشکيل پرونده و براساس تصوير رأي ١٣٩٣در سال 

متراژ تجاري  طبق نظر وگزارش شهرداري افزايش ١٠٠کميسيون تجديدنظر ماده 
 ريال در وجه شهرداري ٣٦٠/٦٨٧/٣٠٧/٢ مشخص و به مبلغ ١٣٨٢اينجانب را به سال 

ق مالي به صورت نقد و اقساط ـلغ جريمه با توجه به ذيـکوم که ضمن تمکين به مبـمح
  .باشم در حال پرداخت مي

  ):دارم توجه به توضيح مختصر مقدمه شرح شکايت خود را تقديم مي با(
 و عوارضات ١٠٠اک عالوه بر وصول جريمه کميسيون ماده شهرداري ار

متعلقه اعم از عوارض پذيره تجاري، عوارض اضافه بنا، عوارض آماده سازي، پذيره 
نشاني و عوارض فضاي سبز،  انباري تجاري، عوارض ارزش افزوده، عوارض آتش

اري  ريال ديگر با عنوان عوارض فروش کاربري تج٩٠٠/٢٢١/٨١٦/٣مجدداً مبلغ 
لذا با توجه به اينکه مصوبه ياد . نمايد به استناد مصوبه شوراي شهر مطالبه مي

شده با عنايت به شرح داليل و مستندات قانوني ذيل مغاير صريح قوانين تصويب 
 از ٤عمومي ديوان تقاضاي ابطال تعرفه شماره  شده است، لذا از محضر هيأت

 را از بدو ١٣٩٣ري اراک سال فصل دوم، تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهردا
  .باشم تصويب خواستار مي

  :شرح دالئل و مستندات
 وزارت ٢٠/١١/١٣٦٩ـ٢٤١٥٠ با توجه به اينکه شهرداري به استناد بخشنامه ـ١

کشور عوارض پذيره تجاري را در هنگام صدور پروانه تجاري و يا امالک تجاري داراي 
نمايد لذا اخذ عوارض فروش  اخذ مي ١٠٠تخلف بعد از ابقاء توسط کميسيون ماده 

جدا از مضاعف بودن اخذ عوارض ياد شده، الزم . باشد کاربري تجاري، عوارض مضاعف مي
عمومي ديوان را در روند غير قانوني نحوه افزايش عوارض مذکور که  دانم توجه هيأت مي

 خصوص باشد جلب نمايد، توضيح اينکه ضرايب اعالمي در خارج از اختيارات شورا مي
  .باشد محل ملک اينجانب مي

 برابر قيمت ارزش ١٨٠ ضريب جدول فروش کاربري تجاري ١٣٨٩در سال ) الف
  .معامالتي بوده است

 برابر ارزش معامالتي افزايش داده ٥٤٠ به ٣ با اعمال ضريب ١٣٩٠در سال ) ب
  .شده است

  .ه است برابر ارزش معامالتي افزايش و تصويب گرديد٧١٤ به ١٣٩١در سال ) ج
الزم به توضيح . ضريب عوارض افزايش داده شده است% ٣٠٠يعني ساليانه 

اينکه حتي اگر شوراي اسالمي افزايشي را اعمال ننمايد با توجه به اينکه همه 
ساله قيمت ارزش معامالتي دارايي افزايش داشته و دارد خود به خود اين افزايش 

زم را به همراه دارد، کما اينکه در محاسبه عوارض شهرداري تاثير و افزايش ال
)  ريال٠٠٠/٣٢ (١٣٩٠ارزش معامالتي اعالمي از سوي اداره دارايي در سال 

 ٠٠٠/٥٣ (١٣٩٣و در سال )  ريال٠٠٠/٥٠ (١٣٩١جهت ملک اينجانب در سال 
حال چنانچه ضرايب تصويبي شورا و همچنين قيمت ارزش . بوده است) ريال

ارض شهرداري قرار دهيم مبالغ به دست آمده معامالتي را در جدول محاسبه عو
  :باشد به شرح زير مي

  

سال 
  نظرمورد

قيمت ارزش، 
  معامالتي اعالمي
   از سوي دارائي

ضريب جدول 
مصوبه شوراي 

  شهر
مبلغ پرداختي   متراژ

  عوارض

٤٠٠/٦٢٢/٦٤٣  ٧٤/١١١  ١٨٠  ٣٢٠٠٠  ١٣٨٩  

٢٠٠/٨٦٧/٩٣٠/١  ٧٤/١١١  ١٣٨٠×٣=٥٤٠  ٣٢٠٠٠  ١٣٩٠  

٠٠٠/١١٨/٩٨٩/٣  ٧٤/١١١  ٧١٤  ٥٠٠٠٠  ١٣٩١  

٠٨٠/٦٤٥/٢٢٨/٤  ٧٤/١١١  ٧١٤  ٥٣٠٠٠  ١٣٩٣  

 قانون تشکيالت، وظايف و انتخابات ٧٧ و ماده ٧١ و ماده ١٦به صراحت بند 
 اختيار شوراهاي اسالمي ١٣٧٥شوراهاي اسالمي کشور و انتخاب شهرداران مصوب 

تهاي کلي دولت و شهر در وضع و برقراري عوارض مقيد و مشروط به رعايت سياس
نامه اجرايي نحوه وضع و وصول   آيين١٥ و ١٤ضوابط و شرايط مندرج در مادتين 

وزيران   هيأت١٣٧٨عوارض توسط شوراهاي اسالمي شهر، بخش و شهرک مصوب 
نامه مزبور   آيين١٥ ويژه عدم تجاوز ميزان عوارض از حداکثر مقرر در تبصره ماده به

لذا نظر به مراتب . التي دارايي و ثروت اشخاص استبه ميزان نيم درصد ارزش معام
 برابر ارزش معامالتي در ٧١٤الذکر مصوبه فروش کاربري تجاري بر مبناي  فوق

 ١ جدول منظم به تعرفه ياد شده به ازاي ٧٩خصوص ملک اينجانب در رديف 
. باشد مترمربع، خالف قانون و خارج از حدود اختيارات آن شورا در وضع عوارض مي

تاکيد قانونگذار مبني بر درصدي از ارزش معامالتي که پايه محاسبه عوارض 
کما آنکه اليحه اصالح قانون مالياتهاي مستقيم موضوع ماده . باشد شهرداريهاست مي

در مواردي که ارزش .  چنين آمده است٣ تبصره ١٤ در بند ١٣٩٣ قانون در سال ٦٤
مربوط ماخذ محاسبه ساير عوارض و وجوه معامالتي اين ماده مطابق قوانين و مقررات 

گيرد ماخذ محاسبه عوارض و وجوه ياد شده بر مبناي درصدي از ارزش  قرار مي
معامالتي موضوع اين ماده خواهد بود که بيش از نرخ تورم رسمي از طرف مراجع 

ضريب ارزش معامالتي % ١٠٠در حالي که مصوبه فوق . ذيربط افزايش نيافته باشد
ده که اين موضوع با نظر قانونگذار مخالف کما اينکه شورا از اختيارات مصوب گردي

قانوني پا فراتر گذاشته و در بعضي از رديفهاي جدول مربوطه به طور مثال از جمله 
 برابر ارزش ١٢٢١ تا ٣٩ رديف  ـ برابر١١٧٦ تا ٧٨ رديف  ـ برابر١٥٤٨ تا ٦٢رديف 

 متر مربع فروش کاربري تجاري تعيين معامالتي و ديگر رديفهاي جدول به ازاي يک
مصوبه فوق مصداق بارز و عامل اصلي گراني و تورم در اين شهر . و مصوب کرده است

تاکيد قانونگذار مبني بر دريافت هر گونه وجه از اشخاص طبق قانون اساسي . باشد مي
 منوط به تدوين قانون و مقررات خاص در اين زمينه را دانسته لذا محرز است که
تعرفه ياد شده مصوب شوراي شهر که مبادرت به وضع قانون وگام نهادن در فراتر از 

وظايف شوراها . حدود اختيارات خود و وظايف محوله بوده است با قانون مغاير است
وضع . در راستاي عمل به تکاليف قانوني و ارائه خدمات بـه عموم افراد جامعه است

تواند برخالف قوانين  ض منافات دارد و نميچنين عوارضي با فلسفه وجودي عوار
 قانون اساسي جمهوري اسالمي مصوبات شوراها فقط ١٠٥با توجه به اصل . باشد
وصول هرگونه وجهي از اشخاص بايد مستند . بايد در راستاي قوانين تصويب گردد مي

ين به قانون و در مانحن فيه قانوني وجود نداشته باشد تا شهرداري استحقاق اخذ چن
  .وجوهي را داشته باشد

 جدا از موضوع عدم اختيار شورا در خصوص تصويب فروش کاربري تجاري و ـ٢
هاي جامع شهري و تفصيلي  نحوه افزايش آن، وظيفه شورا در مقابل کاربريها و طرح

 قانون تشکيالت، وظايف و انتخابات شهرداران، ١٣٨٢ الحاقي سال ٣٤مطابق با بند 
هاي تفصيلي و جامع شهري ارائه شده از سوي  فند طرحشوراهاي اسالمي مکل

قانون . شهرداريها را پس از بررسي به مراجع ذيصالح جهت تصويب نهايي ارسال دارد
هاي  مذکور اثبات اين امر است که شوراهاي شهر صرفاً ناظر بر اجراي صحيح طرح

هيچ يک هاي تفصيلي و در  شود، نه فروش طرح تفصيلي و جامع شهري محسوب مي
 و شوراي ٥از قوانين و دستورالعملهاي ابالغي اجازه فروش مصوبات کميسيون ماده 

لذا شهرداري و شورا در . عالي شهرسازي و معماري ايران به شوراها داده نشده است
خصوص اخذ فروش کاربري تجاري و کاربري انباري با توجه به توضيحات شرح فوق 

 و ٧١ ماده ١٦ق قانون ماليات بر ارزش افزوده بند ارائه دهنده خدمتي نيست تا مطاب
 قانون تشکيالت، وظايف و انتخابات شهرداران امکان برقراري عوارض براي ٧٧ماده 

  .خدمتي داشته باشد
هاي تفصيلي و تغيير   تصويب طرح٥که وظايف کميسيون ماده ن با توجه به ايـ٣

ب در طرح تفصيلي در کاربري مسکوني باشد و با توجه به اينکه ملک اينجان کاربري آن مي
 کاربري آن به تجاري تغيير نيافته که شورا خود ٥قرار دارد بودن تصويب کميسيون ماده 

  .داند را محق عوارض فروش کاربري تجاري مي
لذا با توجه به موارد ذکر شده و شرح مستندات قانوني تقاضاي پذيرش نقض و 

 با عنوان ١٣٩٣فه عوارض شهرداري اراک سال  از فصل دوم تعر٤ابطال تعرفه شماره 
  ».باشم فروش کاربري تجاري از بدو تصويب را خواستار مي
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  :به قرار زير است) ٤(متن تعرفه شماره 
  

  ١٣٩٣   مورد عمل براي سال    عوارض کاربري با قابليت تجاري    : فصل دو) ٤(تعرفه شماره 
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ماخذ و نحوه   نوع تعرفه
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 امالکي که براساس طرح تفصيلي داراي کاربري تجاري :١تبصره
 متر در قالب يک واحد و رعايت ٣٥بوده و متقاضي حداکثر شناور 

باشند مشمول پرداخت اين عوارض بوده از  ساير ضوابط مي
متقاضياني که بر خالف پروانه ساختماني نسبت به احداث تجاري 
اقدام نموده اند پس از ابقاء توسط کميسيون ماده صد قابل وصول 

جاري پس از اخذ است همچنين متقاضيان تغيير کاربري به ت
 متر و بيشتراز يک واحد ٢٥ و يا مازاد بر ٥مصوبه کميسيون ماده 

 درصد ارزش افزوده تجاري احداثي از طريق قرارداد ٣٥معادل 
مشارکت در مقابل عوارض و حقوق قانوني و با رعايت شيوه نامه 

گذاري ابالغي وزير کشور با شهرداري در هنگام اخذ پروانه  سرمايه
  .ز خواهد بودو يا مجو

در اين روش استفاده از روشهاي تهاتري براي توسعه و اداره شهر 
در نظر گرفته شده جايگزيني روشهاي تهاتري با روشهاي نقدينگي 

سازي منابع مالي شهرداري  ها و بهينه در راستاي کاهش هزينه
گزاراني که با کمبود  باشد به طوري که شهروندان و يا سرمايه مي

اجه هستند در صورت  تمايل در قبال عوارض صدور نقدينگي مو
پروانه با عقد قرارداد مشارکت پس از ساخت و ساز در قبال 

نمايد به اين  عوارض و حقوق قانوني شهرداري ملک واگذار مي
يابد و هم منابع موجود و  صورت هم ساخت و ساز گسترش مي

ي شهر ارزش افزوده آن در جهت توسعه و اجراي پروژه هاي عمران
  .شود استفاده مي

ميدان انقالب ـ (گردد  مشمول يک دوم ضرايب فروش کاربري مي
ميدان امام حسين ـ ميدان فراهان ـ ميدان حافظيه به سمت 
فاطميه ـ رودکي گردو ـ کوي امام علي و سوم شعبان ـ کوي 

  ).هجرت ـ کوي سجاد ـ شهداء گرهرود ـ سنجان
ميدان انقالب ـ (گردد  يمشمول يک دوم ضرايب فروش کاربري م

ميدان امام حسين ـ ميدان فراهان ـ ميدان حافظيه به سمت 
فاطميه ـ رودکي گردو ـ کوي امام علي و سوم شعبان ـ کوي 

  ).هجرت ـ کوي سجاد ـ شهداء گرهرود ـ سنجان
در مجتمع هاي تجاري و پاساژها، عالوه بر فضاي باز : ٢تبصره

ها، آسانسور، سرويس  پله ، راهها وسط طبقات راهروي جلوي مغازه
بهداشتي و نمازخانه از پرداخت عوارض فروش کاربري تجاري 

  .معاف بوده و صرفاً عوارض پذيره از آنها قابل وصول است
هاي تجاري براي طبقه   محاسبه اين عوارض در مجتمع:٣تبصره

ـ طبقه اول % ٨٠ براي زيرزمين  ـ همکف معادل ضريب مصوب
محاسبه % ٥٠و از طبقه سوم به باال معادل % ٦٠ـ طبقه دوم % ٧٠
همچنين عمق جبهه اول برابر ضريب مصوب و مازاد بر . گردد مي

و بعد از آن تا انتهاي مجتمع % ٨٠ متر پشت جبهه اول ١٠آن تا 
  .گردد جبهه اول محاسبه مي% ٦٠معادل 
 عمق جبهه اول بر اساس ضوابط طرح تفصيلي تعيين :٤تبصره

  .گردد مي
 در خصوص بالکن داخل مغازه و انباري ملحق به مغازه :٥رهتبص
  .باشد تعرفه قابل وصول مي% ٥٠و مجزا از مغازه % ٣٠

 براساس سال مراجعه مالک به P مبناي محاسبه :٦تبصره
  .باشد شهرداري و صدور مفاصا حساب مي

 منظور از مجتمع تجاري بيش از ده واحد تجاري با کليه :٧تبصره
  .نات رفاهي و ضوابط مربوطهخدمات و امکا

کليه معابر و خيابانها، که در جدول پيوست قيد نگرديده : ٨تبصره
  .براساس نزديکترين معبر اصلي قابل محاسبه خواهدبود

هاي   به منظور تشويق سرمايه گذاران در احداث مجتمع:٩تبصره 
تجاري در محدوده مناطق ذيل به شرط احداث مجتمع يا حداقل 

بع زيربنا و رعايت کليه ضوابط و مقررات اصول  مترمر١٠٠٠
  شهرسازي

جدول فروش کاربري تجاري پيوست (
  )شماره يک

    

  
علي رغم ارسال نسخه ثاني شکايت و ضمائم آن براي طرف شکايت، تا زمان 

عمومي ديوان عدالت اداري هيچ پاسخي از طرف شکايت  رسيدگي به پرونده در هيأت
  .واصل نشده است

 با حضور رئيس و معاونين ٢٤/١٢/١٣٩٥مي ديوان عدالت اداري در تاريخ عمو هيأت
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
  

  عمومي رأي هيأت
زارت آباداني و مسکن به وزارت مسکن و  قانون تغيير نام و١ ماده ٣مطابق بند 

، طرح تفصيلي عبارت از طرحي است که براساس معيارها و ١٣٥٣شهرسازي مصوب سال 
ضوابط کلي طرح جامع شهر، نحوه استفاده از زمينهاي شهري در سطح محالت مختلف 

ه شود  و براساس ماد شهر و موقعيت و مساحت دقيق زمين براي هر يک از آنها تعيين مي
، ١٣٨٨شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب سال  تأسيس  اصالحي قانون٥

بررسي و تصويب طرحهاي تفصيلي شهري و تغييرات آنها در هر استان به کميسيوني 
 قانون ٧١خاص محول شده است و از سويي وظايف شوراي اسالمي شهرها در ماده 

ور و انتخاب شهرداران مصوب سال تشکيالت، وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي کش
 با اصالحات بعدي تعيين شده است و در اين ماده قانوني امر تغيير کاربري اراضي ١٣٧٥

با توجه به مراتب شوراي اسالمي . بيني نشده است در صالحيت شوراي اسالمي شهر پيش
 اين تواند در شهر که صالحيتي براي تغيير کاربري اراضي ندارد، به طريق اولي نمي

 از فصل دوم ٤خصوص مبادرت به وضع قاعده و اخذ عوارض کند، عليهذا تعرفه شماره 
شوراي اسالمي شهر اراک مغاير قانون و   مصوب١٣٩٣عوارض شهرداري اراک در سال 

 و ١٢ ماده ١شود و مستند به بند  خارج از حدود اختيارات مرجع تصويب تشخيص مي
 از ١٣٩٢دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال  ن قانون تشکيالت و آيي٨٨ و ١٣مواد 

  .شود تاريخ تصويب ابطال مي
  عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي رئيس هيأت

  
  ٢٧/١/١٣٩٦                                                                         ٩١/٥٦٣/شماره هـ

  بسمه تعالي
  جناب آقاي جاسبي

  ل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسالمي ايرانمديرعام
  با سالم

 مورخ ١٤٤٨عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه  يك نسخه از رأي هيأت
  : با موضوع٢٤/١٢/١٣٩٥

 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران ١٣/٧/١٣٨٨ابطال قسمتي از مصوبه «
جهت درج » . مفيد شهري درصد اراضي به فضاي عمومي و فضاي٦٥مبني بر اختصاص 

  .گردد در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي
  مهدي دربين ـ عمومي و سرپرست هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداريهيأت مديركل 

  
  ٩١/٥٦٣: کالسه پرونده     ١٤٤٨: شماره دادنامه    ٢٤/١٢/١٣٩٥: تاريخ دادنامه

  عمومي ديوان عدالت اداري  هيأت:مرجع رسيدگي
  آقاي محمدعلي منصوري گواري :شاكي

 شوراي ١٣/٧/١٣٨٨ ابطال قسمتي از مصوبه مورخ :موضوع شکايت و خواسته
 ١٦/٦/١٣٨٧ـ٩٧٣٤٣/٤٠٦٥٢ مصوبه شماره ٧عالي شهرسازي و معماري ايران پيرو بند 

 و توسعه استان مرکزي ريزي برنامه شوراي ٢٩/٧/١٣٨٧ و مصوبه مورخ وزيران هيأت
  ١٥/٧/١٣٨٨ـ ٣٤٩٤٨/٣١٠/٣٠٠ابالغي به شماره 
 ١٣/٧/١٣٨٨ شاکي به موجب دادخواستي ابطال قسمتي از مصوبه مورخ :گردش کار

 ـ ٩٧٣٤٣/٤٠٦٥٢ مصوبه شماره ٧شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرو بند 
 و توسعه استان ريزي برنامه شوراي ٢٩/٧/١٣٨٧ و مصوبه مورخ وزيران هيأت ١٦/٦/١٣٨٧

 را خواستار شده و در جهت ١٥/٧/١٣٨٨ ـ ٣٤٩٤٨/٣١٠/٣٠٠اره مرکزي ابالغي به شم
  :تبيين خواسته اعالم کرده است که

  رياست محترم ديوان عدالت اداري«
  با عرض سالم و ادب

رساند اينجانب به موجب دو فقره سند رسمي  احتراماً به استحضار عالي مي
لک دو قطعه زمين  اراک، ما٢ واقع در بخش ١٤٥٧ و ١٥١٧هاي  مالکيت به شماره

اين امالک که در حومه شهر اراک قرار . باشم ششدانگ با حدود اربعه مشخص مي
اند به مناطق مسکوني تبديل شده و در  اند و هم اکنون متصل به شهر گرديده داشته

با مراجعه به شهرداري، متوجه . امالک مجاور بناهاي متعددي احداث گرديده است
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که در راستاي مصوبات (به شوراي اسالمي شهر اراک شدم که با استناد به مصو
از اين % ٦٥تقاضاي تملک رايگان ) شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران بوده است

 تأمين باشند را دارد و علت آن را  مترمربع مي١٠٠٠دو قطعه که هر کدام حدود 
هيچ وجهي داند و از اين بابت  شوارع و اجراي طرحهاي مربوط به خدمات عمومي مي

اي حال با عنايت به حق مسلم مالکيت بنده و  علي. نمايند از اين بابت پرداخت نمي
وان عدالت اداري ـعمومي دي أتـبالوجه بودن درخواست شهرداري و نيز آراء هي

 ـ ٤٥٩ و ٤/١١/١٣٨٩ـ٤٩٢اي ـه امهـ و دادن٩/٨/١٣٩٠ـ  ٣٣٣هاي   شمارهبه
 و ساير مقررات که اجماالً مبين ٩/٤/١٣٨٧ـ ٢٠١٨ و ٢٩/٩/١٣٨٩ و ٢٠/١٠/١٣٨٩

از ملک و يا معادل آن % !!) ٦٥(ممنوعيت الزام اشخاص به واگذاري رايگان قسمتي 
 قانون اصالحي ٢ اصالحي ماده ١باشد و از طرفي با توجه به آن که طبق تبصره  مي

ز  متر ا٥٠٠مالکين تا ميزان ) ١/٨/١٣٨٥(قانون حفظ کاربري اراضي زراعي و باغها 
باشند لذا خواهشمند است در خصوص عدم  پرداخت هرگونه عوارض معاف مي
از دو قطعه زمين بنده با احتساب معافيت % ٦٥استحقاق شهرداري اراک به دريافت 

در پايان شايان ذکر است که بنده خود پدر .  متر مورد اشاره اصدار رأي فرماييد٥٠٠
 و دو جانباز و ايثارگر ٢٤١٤٦/٦٢شهيد محمد منصوري گواري به شماره پرونده 

باشد و اين زيبنده  باشم که کپي کارت جانبازي و ايثارگري آنها ضميمه مي مي
با . حکومت اسالمي نيست که در حق مردم و باالخص خانواده شهداء اجحاف گردد

کمال تقديرو سپاس خواهشمند است نسبت به اعمال قانون معافيت خانواده شهدا 
گيرد امر  داخت عوارض شهرداري که مورد لحاظ شهرداري قرار نمياز پر) پدر شهيد(

   »).به اجرا فرماييد
 قانون ديوان عدالت اداري مصوب ٣٨در پي اخطار رفع نقصي که در اجراي ماده 

عمومي براي شاکي از حيث اعالم مشخصات دقيق مصوبه   از طرف هيأت١٣٨٥سال 
يخ ارسال شده بود، وي به موجب شوراي اسالمي شهر اراک از حيث شماره و تار

عمومي شده پاسخ   ثبت دفتر انديکاتور هيأت١٢/٦/١٣٩١ـ١١٨٧اي که به شماره  اليحه
  :داده است که

  عمومي ديوان عدالت اداري رياست محترم هيأت«
  با عرض سالم و ادب

 در پرونده کالسه ١١/٥/١٣٩١احتراماً عطف به اخطاريه رفع نقص مورخ 
 که در آن امر به اعالم مشخصات دقيق مصوبه شوراي ٩١٠٩٩٨٠٩٠٠٠٣١٤٩٧

گردد  اسالمي شهر اراک از حيث شماره و تاريخ شده است، لذا بدين وسيله اعالم مي
طرح ( مصوبه شوراي شهر ١٥/٧/١٣٨٨ ـ ٣٤٩٤٨/٣١٠/٣٠٠که به موجب نامه شماره 

 تاريخ مصوبه مذکور. به استاندار مرکزي اعالم شده است) جامع شهر اراک
 ـ ٩٧٣٤٣/٤٠٦٥٢ مصوبه شماره ٧باشد که اين امر پيرو بند   مي٢٩/٧/١٣٨٧
وزيران اعالم شده است، مراتب به پيوست يک نسخه از کليه   هيأت١٦/٦/١٣٨٧

شايان ذکر است که شهرداري اراک و يا . گردد مدارک مربوطه به حضورتان اعالم مي
ات متعدد همکاري الزم را با شوراي اسالمي شهر علي رغم صرف وقت فراوان و مکاتب

در . خواهشمند است در خصوص خواسته بنده رسيدگي فرماييد. نمايند اينجانب نمي
پايان استدعا دارم که با توجه به احراز اين حقيقت که طبق مدارک پيوستي وجود 

باشد در صورت لزوم آن رياست محترم از شهرداري درخواست  اين طرح مسلم مي
   ».ه را بنمايدمدارک مورد دلخوا

 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران به قرار ١٣/٧/١٣٨٨متن مصوبه مورخ 
  :زير است

  جناب آقاي شعباني فرد جهرمي«
  استاندار محترم استان مرکزي

  اعالم مصوبه شوراي عالي: موضوع
  :با سالم

ه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در جلس: رساند احتراماً، به استحضار مي
موضوع الحاق ( مغايرت اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهر اراک ١٣/٧/١٣٨٨مورخ 

 ـ٩٧٣٤٣/٤٠٦٥٢ مصوبه شماره ٧را پيرو بند )  هکتاري موسوم به گردو١١٣اراضي 
 و توسعه استان ريزي برنامه شوراي ٢٩/٧/١٣٨٧ و مصوبه مورخ وزيران هيأت ١٦/٦/١٣٨٧

  : نمودمرکزي را با رعايت موارد زير تصويب
  .حريم راه آهن و کمربندي رعايت شود

  .اراضي به فضاي عمومي و فضاي مفيد شهري اختصاص يابد% ٦٥

  .هاي مشاور در مورد طراحي رعايت شود توصيه
 . هکتار اراضي در اختيار وزارت نيرو جهت کاربري فضاي سبز در نظر گرفته شود٣٥

   »ري ايران معاون  وزير و دبير شوراي عالي شهرسازي و معماـ
در پاسخ به شکايت مذکور، رئيس شوراي اسالمي شهر اراک به موجب اليحه شماره 

  : توضيح داده است که١٩/٩/١٣٩١  ـش/٢٨٦٤/٩١
  عمومي ديوان عدالت اداري رياست محترم هيأت«

  سالم عليکم
 موضوع شکايت آقاي محمدعلي ٩١/٥٦٣احتراماً، در خصوص کالسه پرونده 

واسته ابطال مصوبه مربوط به شرايط تغيير کاربري، دفاعيات مربوطه منصوري گواري به خ
  :دارد را به شرح ذيل اعالم مي

 مرجع تصويب مصوبه مورد شکايت، همان گونه که مستحضرند، شوراي عالي ـ١
باشد و شهرداري و شوراي شهر تنها مجري مصوبات شوراي مذکور  شهرسازي مي

رداري و شوراي شهر وضع کننده مقررات موضوع باشند، بنابراين از آنجا که شه مي
باشند، شکايت مطروحه با کيفيت مذکور با اشکال قانوني روبرو بوده و از  شکايت نمي

اين حيث اقتضاء دارد شکايت به طرفيت شوراي عالي شهرسازي و سازمان راه و 
  .شهرسازي اقامه گردد

هاي  هـي خود به دادناماـات ادعـي براي اثبـذکور، شاکـرغم ايراد م يـ علـ٢
عمومي ديوان استناد نموده که منصرف   هيأت٩/٤/١٣٨٧ـ ٢١٨ و ٤/١١/١٣٨٩ ـ٤٩٢

از خروج موضوعي آراء مذکور به دليل اينکه ناظر به مصوبات مربوط به تفکيک و افراز 
هستند نه تغيير کاربري، نکته قابل تامل در اينجاست که عليرغم اينکه در آراء مذکور 

ومي الزام متقاضيان تفکيک و افراز به واگذاري بخشي از ملک به صورت عم هيأت
رايگان، مغاير با اصل تسليط و احکام شرع دانسته شده با اين حال مجلس شوراي 

 قانون شهرداري مقررات کامالً مشابهي وضع و به ١٠١اسالمي در اصالحيه ماده 
ورد تقاضاي افراز و تفکيک را به  درصد از امالک م٥٠شهرداريها اختيار داده تا ميزان 

هاي خدمات عمومي و بدون پرداخت و جه يا اعطاي معوض  هزينه تأمين عنوان
تملک نمايد که شوراي نگهبان نيز مصوبه اخير را مطابق شرع و قانون دانسته و آن را 

بنابراين مقررات قانوني اخير هيچ مغايرتي با شرع و قاعده تسليط . تاييد کرده است
گمان شوراي نگهبان مصوبه را جهت اصالح و  شته چرا که اگر مغايرت داشت بيندا

حال که فرض مغايرت مصوبه با احکام شرع منتفي . داد مقننه عودت مي تغيير به قوه
گرديد ممکن است قضات ديوان فرض خروج از حدود اختيارات را مطرح کنند که در 

   هيأت٩/٤/١٣٨٧ـ ٢١٨ و ٤/١١/١٣٨٩ـ٤٩٢هاي  دارد در دادنامه پاسخ اعالم مي
عمومي دليل ابطال مصوبات صرفاً مغايرت مفاد مصوبات با احکام شرعي بوده و 

اي به خروج از حدود اختيارات نشده مضافاً به اينکه شهرداريها به عنوان نهادي  اشاره
ها  عمومي جهت ارائه خدمات مطلوب به شهروندان ناگزير به دريافت بخشي از هزينه

  .باشند عموم مردم مياز 
 در پايان با عنايت به عرايض مذکور و انتفاء فرض مغايرت مصوبه با احکام شرع ـ٣

 اصالحي قانون شهرداري که مورد تاييد شوراي ١٠١ ويژه به لحاظ وحدت مالک با ماده به
  ».نمايد نگهبان قرار گرفته حسب مورد صدور قرار يا حکم بر رد شکايت شاکي را استدعا مي

 ثبت ١٩/١٠/١٣٩١ ـ ٢٢٠٧کـه بـه شماره اي    متعاقباً شاکي بـه موجب اليحه
  :عمومي شده اعالم کرده است که دفتر انديکاتور هيأت

  عمومي ديوان عدالت اداري رياست محترم هيأت«
  با عرض سالم و ادب

، موضوع دادخواست  ٩١٠٩٩٨٠٩٠٠٠٣١٤٩٧احتراماً در خصوص پرونده کالسه 
ابطال مصوبه «لي منصوري گواري به طرفيت شهرداري اراک مبني بر اينجانب محمدع

 درصد از ٦٥شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران داير بر عدم استحقاق بر دريافت 
به استحضار »  مترمربع از عوارض٥٠٠اراضي در ازاي تغيير کاربري و نيز احتساب معافيت 

 شوراي عالي ١٣/٧/١٣٨٨به مورخ رساند با توجه به اينکه به موجب مصو عالي مي
 ابالغ ١٥/٧/١٣٨٨  ـ ٣٤٩٤٨/٣١٠/٣١٠شهرسازي و معماري ايران که با نامه شماره 

 درصد از مالکيت بنده و البته ديگران در ازاي ٦٥گرديده است، موجب شده تا به ناحق 
درخواست تغيير کاربري تضييع گردد و از طرفي چون مسئول اجراي اين طرح شهرداري 

 .باشد لذا شکايت بنده بر همين اساس عليه شهرداري مطرح گرديده است اک ميار
به عبارت ديگر هدف بنده ابطال مصوبه مذکور بوده است و شهرداري نيز از بابت مسؤول 
مستقيم اجراي طرح، طرف دعوي قرار گرفته است و لذا با اين وصف و با توجه به اينکه 
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ه نيست که هم اينک که دچار کهولت سن بوده سالها پيگير اين امر هستم، شايست
باشم به واسطه تصميمات  و پدر شهيد و نيز پدر دو جانباز جنگ تحميلي مي) سالگي٨٠(

  .يک طرفه حق بنده تضييع گردد
با نظر و (معذالک با عنايت به مراتب فوق استدعاي رسيدگي و احقاق حقوق خود 

                    ». محترم و قضات معزز دارماسترا از آن ري) اغماض نسبت به مسائل جزئي
 با حضور رئيس و معاونين ٢٤/١٢/١٣٩٥عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ  هيأت

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

  
  عمومي رأي هيأت

شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب  تأسيس  قانون١به موجب ماده 
، شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران به منظور ايجاد هماهنگي در ٢٢/١٢/١٣٥١

تدارک محيط زيست بهتر براي مردم همچنين به منظور اعتالي هنر معماري ايران، 
هاي اصيل آن با در   و ملي و ارائه ضوابط و جنبهرعايت سبکهاي مختلف معماري سنتي

هاي اصولي و مناسب  نظر گرفتن روشهاي نوين علمي و فني در نتيجه يافتن شيوه
ساختماني در مناطق مختلف کشور با توجه به شرايط اقليمي و طرز زندگي و مقتضيات 

اي مزبور  قانون مذکور وظايف و مسئوليتهاي شور٢گرديده و در ماده  تأسيس محلي
نظر به اينکه وضع قاعده خاص متضمن الزام مالکان اراضي مورد نظر در . تعيين شده است

 درصد اراضي به فضاي عمومي و فضاي مفيد شهري از مصاديق ٦٥مصوبه به اختصاص 
باشد، بنابراين آن قسمت از مصوبه  اهداف و وظايف و اختيارات قانوني آن شورا نمي

 درصد اراضي ٦٥شهرسازي و معماري ايران مبني بر اختصاص  شوراي عالي ١٣/٧/١٣٨٨
به فضاي عمومي و فضاي مفيد شهري خالف قانون و خارج از حدود اختيارات شوراي 

 و ماده ١٢ ماده ١شود و مستنداً به بند  عالي شهرسازي و معماري ايران تشخيص داده مي
  .شود  ابطال مي١٣٩٢ب سال دادرسي ديوان عدالت اداري مصو  قانون تشکيالت و آيين٨٨

  عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي رئيس هيأت
  

  ٢٧/١/١٣٩٦                                                        ٩٤/٣٣٥هـو  ٩٣/٨٣٧/شماره هـ
  بسمه تعالي

  جناب آقاي جاسبي
  مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسالمي ايران

  با سالم
 ٨٠٥ ـ ٨٠٤عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه  نسخه از رأي هيأتيك 

  : با موضوع١٤/١٠/١٣٩٥مورخ 
جهت » .وزيران هيأت ١٧/٣/١٣٨٥هـ ـ ٣٤٦٨٥ت/٢٦٤٩٤ابطال مصوبه شماره «

  .گردد درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي
  مهدي دربين ـ داريعمومي و سرپرست هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اهيأت مديركل 

  
  ٨٠٤ ـ ٨٠٥: شماره دادنامه             ١٤/١٠/١٣٩٥: تاريخ دادنامه
  ٩٤/٣٣٥، ٩٣/٨٣٧: کالسه پرونده

  عمومي ديوان عدالت اداري  هيأت:مرجع رسيدگي
   سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي کشور:شاكي

 ١٧/٣/١٣٨٥ـ  هـ٣٤٦٨٥ت/٢٦٤٩٤ ابطال مصوبه شماره :موضوع شکايت و خواسته
  وزيران هيأت

 معاون قضايي و اجراي احکام سازمان زندانها و اقدامات تاميني و :گردش کار
، ابطال مصوبه ١٢/٧/١٣٩٤ ـ١٢٠٩/١٤٣/٦تربيتي کشور به موجب شکايت نامه شماره 

 را خواستار شده و درجهت تبيين وزيران هيأت ١٧/٣/١٣٨٥ ـ هـ٣٤٦٨٥ت/٢٦٤٩٤شماره 
  : کرده است کهخواسته اعالم

  عمومي ديوان عدالت اداري رياست محترم هيأت«
  :با سالم

 مربوط به تقاضاي اين سازمان داير بر ٩٣/٨٣٧احتراماً، در خصوص پرونده کالسه 
با ( هيأت محترم وزيران ١٧/٣/١٣٨٥ ـ هـ٣٤٦٨٥ت/٢٦٤٩٤نامه شماره  ابطال تصويب

انها و تاسيسات آموزشي متعلق موضوع انتقال حق استفاده از عرصه و اعياني ساختم
 قواي سه گانه به وزارت آموزش و پرورش که براساس نياز با مجوز يا بدون مجوز در به

اختيار آن وزارتخانه قرارگرفته و اصالح اسناد اراضي و امالک و صدور سند جديد بدون 
و پيرو ) ر داردنياز به اخذ نظريه سازمان متصرف و يا سازماني که اسناد مالکيت را در اختيا

 سازمان متبوع و در پاسخ به اليحه شماره ٥/١١/١٣٩٣ـ  ١٢٩/٦٩/٦اليحه شماره 
 معاون محترم امور حقوقي دولت و ضمائم آن به ترتيب ١٨/٥/١٣٩٤ ـ ٦٢٦٠٨/٢٤٨٨٩

  :گردد مذکور در اليحه اخيرالذکر، پاسخ تکميلي به شرح ذيل به حضورتان تقديم مي
ستي سازمان زندانها يک موسسه دولتي زير مجموعه  در اليحه مذکور به درـ١

گيري اشتباهي از اين تعريف و جايگاه شده بدين نحو که   اعالم ولي نتيجهقضائيه قوه
 بردار را در اسناد مالکيت اين سازمان توسط هيأت دولت بدون نياز تغيير دستگاه بهره

لي که اين امر به صراحت به کسب تکليف از سازمان متبوع و قوه قضاييه دانسته در حا
 ـ٤٣٢مخالف اصل استقالل و تفکيک قوا و مستندات و مندرجات رأي شماره 

  .باشد عمومي ديوان عدالت اداري مي  هيأت٢٨/١٠/١٣٨٢
در :  داير بر اينکه١٣٩٤ قانون بودجه سال ١٣ بند الف تبصره ٢ با اشاره به جزء ـ٢

 قانون مديريت ٥ايي موضوع ماده  ساختمانهاي متعلق به دستگاههاي اجر١٣٩٤سال 
خدمات کشوري که به عنوان مدرسه مورد استفاده قرار گرفته است همچنان در اختيار 

و (با لحاظ حاکميت قانون بودجه در يک سال . ماند وزارت آموزش و پرورش باقي مي
 اين مقرره صرفاً مربوط به سال مالي مربوطه بوده و) همچنان که در صدر آن آمده است
زير مجموعه  (بردار بهره به تغيير دستگاه وزيران هيأتبه هيچ عنوان نيز داللت بر اختيار 

  . نداردوزيران هيأتو تاييد مصوبه خالف قانون ) قضائيه قوه
 ٤٣٢ برخالف آنچه در اليحه معاون محترم حقوقي دولت آمده است رأي شماره ـ٣

 صراحت به قانون تنظيم بخشي از عمومي ديوان عدالت اداري با  هيأت٢٨/١٠/١٣٨٢ ـ 
 و ١١٤از جمله مواد ( و قانون محاسبات عمومي ٦٩مقررات مالي دولت از جمله ماده 

و اصول قانون اساسي اشاره نموده و با يک ديد همه جانبه نسبت به موضوع عدم ) ١١٥
يسته و  نگرمجريه قوهامکان انتقال اموال قوه قضاييه و دستگاههاي زير مجموعه آن، توسط 

که بدون ( داير بر انتقال زندان اوين وزيران هيأتبر همين مبنا نسبت به ابطال مصوبه 
اقدام نموده است بنابراين با لحاظ رأي )  بودهقضائيه قوهکسب تکليف از رياست محترم 

 ١٣٤٩٥٨/٨٧عمومي ديوان عدالت اداري و مفاد بخشنامه شماره  الذکر هيأت فوق
 و رياست سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اين قضائيه قوهترم  معاون مح٢٧/١٢/١٣٨٧ـ

با وجود رأي ) مجريه قوه(بند از اليحه ايشان نيز تفسير به رأي بوده و هيأت محترم وزيران 
سابق الصدور هيأت محترم عمومي ديوان عدالت اداري مجاز به تصويب مصوبه مشابه و 

ر مجموعه آن نبوده و از اين باب نيز مصوبه  و دستگاههاي زيقضائيه قوهتعرض به اموال 
نامه  لذا با عنايت به مراتب فوق ابطال تصويب.  اقتضاي ابطال داردوزيران هيأت
  ».وزيران مورد تقاضا است هيأت ١٧/٣/١٣٨٥ ـ هـ٣٤٦٨٥ت/٢٦٤٩٤شماره

عمومي ديوان عدالت اداري  در پاسخ به اخطار رفع نقصي که از طرف دفتر هيأت
 پاسخ داده ٥/١١/١٣٩٣  ـ١٢٩/٦٩/٦ارسال شده بود به موجب اليحه شماره براي شاکي 

  :است که
 ٢٤/١٠/١٣٩٣ ـ ٩٣٠٩٩٨٠٩٥٨٠٠٠٠٦٦احتراماً، عطف به اخطاريه شماره پرونده «

 به اين سازمان ابالغ گرديده است و در جهت ٢٩/١٠/١٣٩٣ـ  ٩٣/٨٣٧در کالسه پرونده 
که مبين خالف قانون و شرع ) يحه تکميليبه عنوان ال(رفع نقص مورد نظر موارد ذيل 

 هيأت محترم وزيران و خروج آن از ١٧/٣/١٣٨٥ـ٣٤٦٨٥ت/٢٦٤٩٤بودن مصوبه شماره 
عمومي ديوان   و همچنين مغايرت آن با رأي سابق الصدور هيأتمجريه قوهحدود اختيارات 

  :رساند عدالت اداري است به استحضار عالي مي
عمومي ديوان عدالت اداري به شماره   با رأي هيأتنوزيرا هيأت مغايرت مصوبه ـ١

  :٢٨/١٠/١٣٨٢ـ ٤٣٢
 آمده است، مصوبه ١٦/٩/١٣٩٣ ـ ١٢٩/٣٦/٦همان گونه که در خواسته شماره 

گيرد و اين سازمان از  هيأت محترم وزيران اموال غير منقول سازمان زندانها را نيز در بر مي
باشد و بدون استيذان از رياست محترم   ميقضائيه قوهجمله سازمانهاي زير مجموعه 

 امکان انتقال اموال غير منقول آن به ساير دستگاهها خصوصا دستگاههاي خارج قضائيه قوه
که براساس مصوبه هيأت محترم وزيران اي   وجود ندارد و در مورد مشابهقضائيه قوهاز 

ت محترم وقت زندان اوين به دانشگاه شهيد بهشتي واگذار شده بود حسب شکايت رياس
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 وزيران هيأت، هيأت محترم عمومي ديوان عدالت اداري نسبت به ابطال مصوبه قضائيه قوه
اقدام نموده است بر اين اساس و با لحاظ اينکه هيأت محترم وزيران موظف بوده در 

عمومي ديوان عدالت اداري را رعايت نمايد، بديهي  مصوبات بعدي خويش مفاد رأي هيأت
 که ١٧/٣/١٣٨٥ ـ هـ٣٤٦٨٥ت/٢٦٤٩٤ر هيأت محترم وزيران به شماره است مصوبه موخ

عمومي ديوان عدالت اداري از جمله استيذان از  بدون رعايت جهات مندرج در رأي هيأت
قضائيه و لحاظ تفکيک و استقالل قوا، تصويب گرديده مغاير با مفاد  رياست محترم قوه

 بوده و نسبت ٢٨/١٠/١٣٨٢ ـ ٤٣٢عمومي ديوان عدالت اداري به شماره  رأي هيأت
، دستگاههاي زير مجموعه از جمله سازمان زندانها اقتضاء ابطال دارد لذا قضائيه قوه به

دادرسي ديوان عدالت اداري   قانون تشکيالت و آيين٩٢مستدعي است براساس ماده 
  .دستور شايسته در جهت ابطال مصوبه موخر از زمان تصويب به عمل آيد

  :مجريه قوهصوبه هيأت محترم وزيران با حدود و اختيارات  مغايرت مـ٢
 قانون اساسي قواي حاکم در جمهوري اسالمي ايران عبارتند از ١٥٧براساس اصل 

 که از نظر واليت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول قضائيه قوه و مجريه قوه، مقننه قوه
 به قضائيه قوهز يکديگرند بنابراين گردند و اين قوا مستقل ا آينده اين قانون اعمال مي

عنوان يکي از قواي سه گانه در جمهوري اسالمي ايران مستقل از ساير قوا بوده و 
 و انتقال اموال گيري تصميم به عنوان يکي از قواي سه گانه ديگر مجاز به مجريه قوه
و زير  مجريه قوهبه ) سازمان زندانها(هاي آن  مجموعه  و زيرقضائيه قوهمنقول رغي

باشد و مفاد مصوبه اخير هيأت  نمي) از جمله وزارت آموزش و پرورش(هاي آن  مجموعه
 و سازمان زير مجموعه آن صورت گرفته، قضائيه قوهمحترم وزيران که بدون استيذان از 

 بوده و اين در حاليست که سازمان زندانها براساس مواد مجريه قوهخارج از حدود اختيارات 
و تربيتي کشور به سازمان  ي تأمينبديل شوراي سرپرستي زندانها و اقدامات قانون ت٥ و ١

 زير نظر مستقيم شوراي عالي ١٣٦٤زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي کشور مصوب 
نمايد نتيجتاً همان  ميوظيفه انجام ) قضائيه قوهو در حال حاضر رياست محترم (قضايي 

 هيأت محترم عمومي ديوان ٢٨/١٠/١٣٨٢  ـ٤٣٢گونه که از مفاد مندرجات رأي شماره 
فرماييد که مفاد مصوبه هيأت محترم وزيران بر  آيد مالحظه مي عدالت اداري نيز بر مي
 و دستگاههاي زير مجموعه آن از جمله سازمان زندانها قضائيه قوهانتقال اموال غير منقول 

ج از حدود اختيارات  و اين سازمان خارقضائيه قوهبدون استيذان از رياست محترم 
 و زير قضائيه قوه بوده و مصوبه هيأت محترم وزيران نسبت به ساير قوا از جمله مجريه قوه

  .هاي آن از اين جهت نيز اقتضاء ابطال از زمان تصويب را دارد مجموعه
  : مغايرت مصوبه هيأت محترم وزيران با قانونـ٣

فرماييد که مصوبه هيأت  ظه مي اين اليحه مالح٢ و ١با مراجعه مجدد به بندهاي 
 هاي قضائيه و زير مجموعه محترم وزيران داير بر انتقال اموال غير منقول ساير قوا از جمله قوه

 قانون اساسي و استقالل قواي ١٥٧به صراحت مغاير با اصل ) از جمله سازمان زندانها(آن 
ها به سازمان زندانها  قانون تبديل شوراي سرپرستي زندان٥ و ١سه گانه مندرجات مواد 

 باشد و از اين جهت نيز مصوبه هيأت محترم وزيران مغاير قوانين ياد شده  مي١٣٦٤مصوب 
  .تلقي و از اين باب نيز مصوبه مذکور اقتضاء ابطال از زمان تصويب را دارد

  : مغايرت مصوبه هيأت محترم وزيران با شرعـ٤
قوانين و مقررات مدني، جزايي،  قانون اساسي کليه ٤از آنجائي که براساس اصل 

مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و غير اينها بايد براساس موازين اسالمي 
باشد و اين اصل بر اطالق يا عموم همه اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر حاکم 

 قوانين از بديهي است که کليه. و تشخيص اين امر بر عهده فقهاي شوراي نگهبان است
 اين اليحه منطبق با موازين اسالمي و به عبارت ٣ تا ١جمله قوانين مندرج در بندهاي 

ديگر منطبق با شرع مقدس بوده و مغايرت مصوبه هيأت محترم وزيران با قوانين ياد شده 
گردد و اين در حاليست که  باشند مغايرت با شرع مقدس تلقي مي که منطبق با شرع مي

کل ما حکم به العقل حکم به شرع و کل ما حکم به شرع «: رر  داشتهشرع مقدس مق
بنابراين با لحاظ اينکه قوانين در جامعه اسالمي محصول عقلي عقالء » حکم به العقل

رسد  است و ايضا به تاييد شوراي محترم نگهبان نيز مي) مجلس شوراي اسالمي(جامعه 
از اين باب نيز مغاير با شرع ) الء جامعهعقل عق(بديهي است که مصوبه مغاير با قوانين 

مقدس تلقي، نتيجتاً مصوبه ياد شده هيأت محترم وزيران به جهت مغايرت با قوانين 
مغاير با شرع نيز بوده و از اين جهت نيز اقتضاء ابطال از ) عقلي عقالي جامعه( شده ياد

  .زمان تصويب را دارد

 رت مصوبه شمارهـه و مغايروضـيع جهات معـ  در پايان با عنايت به جم
عمومي ديوان   هيأت محترم وزيران با رأي هيأت١٧/٣/١٣٨٥ ـ هـ٣٤٦٨٥ت/٢٦٤٩٤

 و همچنين خروج مصوبه ياد شده از حدود و ٢٨/١٠/١٣٨٢  ـ٤٣٢عدالت اداري به شماره 
 و مغايرت آن با قانون و شرع به شرح پيش گفته، با توسل به اختيارات مجريه قوهاختيارات 

دادرسي ديوان عدالت اداري که اشعار   قانون تشکيالت و آيين٨٦عالي در ماده حضرت
 يا رئيس ديوان به هر نحو از مغايرت يک قضائيه قوهدر صورتي که رئيس «: دارد مي

 مطلع شوند موظفند کننده تصويبموضوع با شرع يا قانون يا خروج آن از اختيارات مقام 
، مستنداً به ماده ».بطال مصوبه را درخواست نمايندعمومي مطرح و ا موضوع را در هيأت

عمومي ابطال شود،  در هيأتاي  چنانچه مصوبه««: دارد  قانون اخيرالذکر که مقرر مي٩٢
و از آنجا که براساس رأي » عمومي در مصوبات بعدي الزامي است رعايت مفاد رأي هيأت

ري و نقل و انتقال اموال و عمومي ديوان هرگونه واگذا  هيأت٢٨/١٠/١٣٨٢ ـ ٤٣٢شماره 
امالک دستگاهاي مربوطه با کسب نظر و موافقت رئيس قوه و در محدوده اجازه صحيح 

 مرعي نگرديده است، دستور به ابطال وزيران هيأتخواهد بود که اين امر در مصوبه اخير 
ه الذکر هيأت محترم وزيران از زمان تصويب و بدواً توقف اجراي آن نسبت ب مصوبه فوق

 و دستگاههاي زير مجموعه آن، از جمله سازمان زندانها مورد استدعاست تا با قضائيه قوه
استفاده از ابطال مصوبه هيأت محترم وزيران نسبت به اعاده حقوق سازمان در پرونده 
مربوط به امالک اين سازمان در شهرستان فالورجان اقدام و از تعرضات احتمالي آتي 

 و ساير دستگاههاي زير مجموعه قضائيه قوهازمان متبوع و نسبت به ساير امالک س
  ».دعمل آي  نيز جلوگيري الزم بهقضائيه قوه

  : به شرح زير استوزيران هيأت ١٧/٣/١٣٨٥ ـ هـ٣٤٦٨٥ت/٢٦٤٩٤متن مصوبه شماره 
ـ ٥٢٤٨/١٤٠ بنا به پيشنهاد شماره ١٧/٢/١٣٨٥ در جلسه مورخ وزيران هيأت«

قانون تنظيم بخشي از ) ٦٩(پرورش و به استناد ماده  وزارت آموزش و ١٦/٢/١٣٨٥
  : تصويب نمود١٣٨٠مقررات مالي دولت مصوب 

 حق استفاده از عرصه و اعياني ساختمانها و تاسيسات آموزشي متعلق به قواي ـ١
ها و موسسات دولتي از جمله موسساتي  اعم از وزارتخانه(سه گانه جمهوري اسالمي ايران 

) آنها مستلزم ذکر نام يا تصريح نام يا تابع مقررات و قوانين خاص استکه شمول قانون بر 
که براساس نياز با مجوز يا بدون مجوز در اختيار وزارت آموزش و پرورش قرار گرفته 

  .شود است، با رعايت قوانين و مقررات مربوط به وزارت مذکور منتقل مي
اراضي و امالک موضوع بند  سازمان ثبت اسناد و امالک کشور موظف است اسناد ـ٢

را براساس قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و يا اعالم وزارت امور اقتصادي و ) ١(
دارايي و بدون نياز به اخذ نظر سازمان متصرف و يا سازماني که اسناد مالکيت را در اختيار 

 درجه اعتبار زبا صدور سند جديد، اسناد قبلي ا. دارد، اصالح و سند جديد صادر کند
  ».ساقط خواهند بود

حوزه معاونت حقوقي (در پاسخ به شکايت مذکور، معاون امور حقوقي دولت 
  : توضيح داده است که١٨/٥/١٣٩٤ ـ ٦٢٦٠٨/٢٤٨٨٩طي اليحه شماره ) جمهور رئيس

  جناب آقاي دربين«
  عمومي ديوان مستشار محترم ديوان عدالت اداري و مديرکل هيأت

  :با سالم و احترام
 مربوط به تقاضاي ابطال ٩٣/٨٣٧در خصوص دادخواست موضوع پرونده شماره 

موضوع واگذاري حق استفاده از  (١٧/٣/١٣٨٥ ـ هـ٣٤٦٨٥ت/٢٦٤٩٤ نامه شماره تصويب
عرصه و اعياني ساختمانها و تاسيسات آموزشي متعلق به قواي سه گانه به وزارت آموزش 

ک کشور براي اصالح اسناد اراضي و امالک و و پرورش و الزام سازمان ثبت اسناد و امال
، )صدور سند جديد بدون اخذ نظر سازمان متصرف قبلي و يا سازمان دارنده اسناد مالکيت

 وزارت امور اقتصادي و دارايي و ١٩/١/١٣٩٤  ـ٣٥٩٨/٩١هاي شماره  با تقديم نامه
  :دارد  وزارت آموزش و پرورش اعالم مي٣/١٢/١٣٩٣  ـ٢٢٢٧٦٩/٨١٠

قانون مديريت خدمات کشوري ) ٢(ا توجه به اينکه از يک طرف به موجب ماده  بـ١
واحد سازماني مشخصي است که به موجب قانون ايجاد : موسسه دولتي«: مقرر شده است

شود و با داشتن استقالل حقوقي، بخشي از وظايف و اموري را که بر عهده يکي  شده يا مي
  .دهد باشد انجام مي ي مياز قواي سه گانه و ساير مراجع قانون

کليه سازمانهايي که در قانون اساسي نامبرده شده است در حکم موسسه دولتي 
  :قانون محاسبات عمومي مقرر شده است) ٣(و نيز به موجب ماده » .شود شناخته مي
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موسسه دولتي واحد سازماني مشخصي است که به موجب قانون ايجاد و زير نظر «
  ».شود و عنوان وزارتخانه ندارد داره مييکي از قواي سه گانه ا

بدين تعبير سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي کشور موسسه دولتي بوده و 
و از . مشمول تکاليف و اختيارات دولت نسبت به سازمانها و موسسات دولتي خواهد بود

  :قرر شده استقانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت م) ٦٩(طرف ديگر به موجب ماده 
ها، موسسات  که براي استفاده وزارتخانهاي   کليه اراضي، امالک و ابنيه ـ٦٩ماده«

دولتي از جمله موسساتي که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام يا تصريح نام يا تابع 
مقررات و قوانين خاص است به يکي از طرق قانوني تملک شده است و يا به نام آن 

 شود متعلق به دولت بوده و در اسناد مالکيت آنها سه خريداري شده يا ميوزارتخانه، موس
نام دولت جمهوري اسالمي ايران به عنوان مالک با حق استفاده وزارتخانه يا موسسه 

. باشد  در هر مورد به عهده هيأت وزيران ميبردار بهرهتغييردستگاه . گردد مربوط درج مي
مرتبط با اين اموال در اختيار وزارت امور اقتصادي و دارايي کليه اسناد، سوابق، مدارک موجود 

گيرد و در خصوص واگذاري حق استفاده از ساختمانهاي مازاد  قرار مي) اداره کل اموال دولتي(
  ».اين قانون اقدام خواهدشد) ٨٩(ماده ) ب(دستگاههاي مذکور مطابق بند 

که به موجب قانون تبديل  (لذا سازمان زندانها و اقدمات تاميني و تربيتي کشور
شوراي سرپرستي زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي کشور به سازمان زندانها و اقدامات 

موسسه دولتي )  استقضائيه قوهايجاد و زير نظر ) ١٣٦٤مصوب (تاميني و تربيتي کشور 
ازمان بر اراضي و امالک مورد نياز جهت انجام ماموريتهاي قانوني س تأمين شود و تلقي مي

 تأمين  پرونده درخواست سازمان جهت٢٠عهده دولت بوده و در حال حاضر نيز بيش از 
. باشد  ميگيري تصميماراضي و امالک دولتي براي سازمان مذکور در دست بررسي و 

از ( امالک متعلق به آن سازمان بردار بهره در مورد تغيير گيري تصميمبنابراين بديهي است 
جهت مزيد . در حيطه اختيارات هيأت محترم وزيران است) ظرجمله ملک مورد ن
قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، ) ١١٤(نمايد طبق ماده  استحضار اضافه مي

  .کليه قوانين مغاير ملغي شده است
  کل کشور که١٣٩٤قانون بودجه سال ) ١٣(تبصره » الف«بند » ٢« جزء ـ٢

 ساختمانهاي متعلق به دستگاههاي اجرايي ١٣٩٤ در سال«به موجب آن مقرر شده است 
قانون مديريت خدمات کشوري که به عنوان مدرسه مورد استفاده قرار ) ٥(موضوع ماده 

دليل بر شمول » .ماند گرفته است، همچنان در اختيار وزارت آموزش وپرورش باقي مي
نامه  تاييد مفاد تصويبقانون برکليه سازمانها و موسسات دولتي از جمله سازمان زندانها و 

  .باشد مورد شکايت از سوي قانونگذار مي
که در  (٣/١٠/١٣٨٢ ـهـ٢٩٨٧٠ت/٥٥١١٢نامه شماره   مستند تصويب تصويبـ٣

 ٤٣٢مشابه، مستند قرار گرفته و به موجب دادنامه شماره  دادخواست به عنوان مورد
باشد که با مستند  قانون محاسبات مي) ١١٤(ماده )  ابطال گرديده است٣٠/١٠/١٣٨٢ـ

  .نامه مورد شکايت متفاوت است تصويب تصويب
  ».باشد  با توجه به مراتب فوق، رد شکايت شاکي مورد تقاضا ميـ٤

 هـ٣٤٦٨٥ت/٢٦٤٩٤در خصوص ادعاي شاکي مبني بر مغايرت مصوبه شماره 
  با شرع مقدس اسالم، قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجبوزيران هيأت ١٧/٣/١٣٨٥ـ

  : اعالم کرده است که٢٩/٤/١٣٩٥ـ١٦٣٥/١٠٢/٩٥نامه شماره 
  عمومي ديوان عدالت اداري رئيس محترم هيأت«

  :١٩/٥/١٣٩٤  ـ ٢٠٠/٧٦٥٤٢/٢١٠/٩٠٠٠عطف به نامه شماره 
 در جلسه وزيران هيأت ١٧/٣/١٣٨٥ ـ هـ٣٤٦٨٥ت/٢٦٤٩٤موضوع مصوبه شماره 

ث و بررسي قرار گرفت و خالف  فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بح١٠/٤/١٣٩٥مورخ 
  » نگهبانقائم مقام دبير شوراي ـ .موازين شرع دانسته نشد

 با حضور رئيس و معاونين ١٤/١٠/١٣٩٥عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ  هيأت
ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از 

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

  عمومي رأي هيأت
 با توجه به اينکه قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره  ـالف

 اعالم کرده است که مصوبه مورد اعتراض توسط فقهاي ٢٩/٤/١٣٩٥ ـ ١٦٣٥/١٠٢/٩٥
 ٢تبصره  حکم مقرر در شوراي نگهبان خالف موازين شرع شناخته نشد، در اجراي

 ١٣٩٢سال  دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب  قانون تشکيالت و آيين٨٧ و ماده ٨٤ادهم
به از   ابطال مصوبه معترضٌو در راستاي تبعيت از نظر فقهاي شوراي نگهبان، موجبي براي

  .بعد مغايرت با موازين شرعي وجود ندارد
   هيأت٢٨/١٠/١٣٨٢  ـ٤٣٢ با توجه به مفاد استدالل مصرح در رأي شماره  ـب

 هيأت ١٧/٣/١٣٨٥ ـ هـ٣٤٦٨٥ت/٢٦٤٩٤عمومي ديوان عدالت اداري مصوبه شماره 
 قانون تشکيالت و ٨٨ و ماده ١٢ ماده ١ مغاير قانون است و با استناد به بند وزيران 

  .شود  ابطال مي١٣٩٢دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال  آيين
   ـ محمدكاظم بهراميعمومي ديوان عدالت اداري رئيس هيأت

  
  ٢٧/١/١٣٩٦                                                                         ٩٤/٣٥٩/شماره هـ

  بسمه تعالي
  جناب آقاي جاسبي

  مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسالمي ايران
  با سالم

، ١٣٤٨، ١٣٤٩ادنامه عمومي ديوان عدالت اداري به شماره د يك نسخه از رأي هيأت
  : با موضوع١٧/١٢/١٣٩٥ مورخ ١٣٤٧

 روابط كار وزارت كار و امور اجتماعي ١٧ دستورالعمل شماره ٤ و ٥ابطال بندهاي «
  .گردد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي» .]تعاون، كار و رفاه اجتماعي[

  مهدي دربين ـ اداريعمومي و سرپرست هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت هيأت مديركل 
  

  ١٣٤٧، ١٣٤٨، ١٣٤٩: شماره دادنامه       ١٧/١٢/١٣٩٥: تاريخ دادنامه
  ٩٤/٣٥٩، ٩٤/٣٨٠، ٩٤/١٠٥٥: کالسه پرونده

  عمومي ديوان عدالت اداري  هيأت:مرجع رسيدگي
 سازمان بازرسي ـ٣ آقاي سعيد کنعاني ـ٢ رئيس ديوان عدالت اداري ـ١ :شاكي

  کل کشور
روابط کار ) ١٧( دستورالعمل شماره ٤ و ٥ابطال بندهاي : واستهموضوع شکايت و خ

  ]تعاون، کار و رفاه اجتماعي[وزارت کار و امور اجتماعي 
معاون قضايي و رئيس هيأت تطبيق مطبوعات و تشخيص )  الف:گردش کار

دادرسي ديوان عدالت اداري طي گزارش   قانون تشکيالت و آيين٨٦مغايرت موضوع ماده 
  :کند که  به ديوان عدالت اداري اعالم مي٢١/١١/١٣٩٣ ـ ١٩٥٧٦/٢٣٠شماره 
  رئيس محترم ديوان عدالت اداري«

  با سالم و تحيات
 قانون تشکيالت و ٨٦رساند در راستاي اجراي ماده  احتراماً به استحضار مي

اداره کل تنظيم و نظارت بر ) ١٧(دادرسي ديوان عدالت اداري، دستورالمل شماره  آيين
 در خصوص ١٦/٣/١٣٩٠ط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي صادره به تاريخ رواب

مقررات حاکم بر ترک کار در روابط کارگري توسط هيأت تطبيق مصوبات و تشخيص 
 مورد بررسي قرار گرفت که گزارش اعالم مغايرت آن با قانون کار ٨٦مغايرت موضوع ماده 

  .گردد ذيالً جهت دستور مقتضي تقديم مي
در خصوص مقررات حاکم بر ترک کار در ) ١٧(توضيح اينکه در دستورالعمل شماره 

در بند » ترک کار«روابط کارگري، اداره کل تنظيم و نظارت بر روابط کار، ضمن تعريف 
» فسخ يکجانبه قرارداد کار از طرف کارگر بدون مجوز قانوني«دستورالعمل به عنوان ) ١(

بايست قصد و نيت انجام  اي محقق شدن ترک کار کارگر ميبر«البته با اين توضيح که 
چنين عمل حقوقي را داشته باشد، بنابراين در صورتي که قصد و نيت فسخ قرارداد وجود 

» .شود ترک کار محسوب نمي) عدم حضور در کارگاه(نداشته باشد عمل انجام شده 
رت ترک کار مبادرت به وضع مقرراتي در خصوص نحوه پرداخت حق سنوات در صو

  :توسط کارگران کرده است
 با توجه به اين که قانونگذار براي ترک کار مزاياي پايان کار در نظر نگرفته ـ٤«

و مبادرت به ترک کار نمايد، ) غير موقت(است، چنانچه کارگر داراي قرارداد دائم باشد 
  .به وي تعلق نخواهد گرفت) فقط حق سنوات(مزاياي پايان کار 

 کارگر داراي قرارداد کار مدت موقت باشد و مبادرت به ترک کار نمايد،  چنانچه ـ٥
در صورتي که مزاياي پايان کار قراردادهاي سابق را در هنگام اتمام هر قرارداد دريافت 
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نموده باشد، يا آن مزايا به حساب او منظور شده باشد، صرفاً مزاياي پايان کار آخرين 
ليکن چنانچه قراردادهاي قبلي با کارگر تسويه حساب . گيرد قرارداد به وي تعلق نمي

  ».نشده باشد، مستحق مزاياي پايان کار کل مدت کارکرد خود نخواهد بود
در خصوص دستورالعمل فوق چند نکته از سوي اعضاي هيأت قابل ايراد قانوني 

  :شود قلمداده شده است که ذيالً به آنها اشاره مي
 ٨ قانون کار با اصالحاتي که به موجب ماده ٢١ نظر به اينکه در ماده  ـالف

گذاري صنعتي در آن اعمال شده است، در  قانون رفع برخي از موانع توليد و سرمايه
فسخ قرارداد به نحوي «بيان مصاديق خاتمه قرارداد کار، جداي از استعفاي کارگر، به 

ترک «اسايي ، اشاره شده است، لذا شن»بيني گرديده است که در متن قرارداد پيش
بيني چنين امري در  نوان يکي از مصاديق خاتمه قرارداد کار بدون پيشبه ع» کار

 دستورالعمل کنندهخارج از حدود اختيارات مرجع صادرمتن قرارداد مغاير مواد مذکور و 
  .رسد به نظر مي

 قانون کار، ترک کار و به عبارتي، کم کاري يا سهل انگاري در ٢٧ طبق ماده  ـب
م وظايف محوله و تعطيل خدمت در خالل ساعات موظف کاري توسط کارگر، از انجا

تواند قلمداد شود که در اين صورت، کارفرما بايد با  مصاديق تخلف انضباطي کارگر مي
، پس از اخذ نظر مثبت ٢٧پرداخت مطالبات و حقوق معوقه و حق سنوات مذکور در ماده 

 را فسخ نمايد، لذا شناسايي ترک کار توسط کارگر مراجع مذکور در اين ماده، قرارداد خود
به عنوان يکي از مصاديق خاتمه قرارداد کار به طور مستقل و وضع حق سنوات به طور 

 ٢٧ دستورالعمل مغاير حکم مذکور در ماده ٥ و ٤خاص در چنين حالتي طبق بندهاي 
  .رسد قانون کار به نظر مي

ي از طرق خاتمه قرارداد کار و اين که  در فرض پذيرش ترک کار به عنوان يک ـج
بيني ننموده است، عمل اداره کل  چون قانونگذار براي اين مورد خاص حق سنوات را پيش

تنظيم و نظارت بر روابط کار خالي از ايراد بوده است، جمله پاياني بند پنجم اين 
ه حساب نشده چنانچه قراردادهاي قبلي با کارگر تسوي«: دارد دستورالعمل که اشعار مي

چون موجب تضييع » .باشد، مستحق مزاياي پايان کار کل مدت کارکرد خود نخواهد بود
 ٢٤شود، مغاير ماده   مي٢١ماده ) د(حق سنوات قراردادهاي موقت پايان يافته موضوع بند 

  ».رسد قانون کار به نظر مي
 قانون ٨٦رئيس ديوان عدالت اداري با پذيرش استدالل مذکور، در اجراي ماده 

 رسيدگي به موضوع را ١٣٩٢دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال  تشکيالت و آيين
  .کند عمومي ارجاع مي به هيأت

در پاسخ به شکايت مذکور، مديرکل حقوقي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي 
 ١/٦/١٣٩٤ـ١٠١٦٧٨ تصوير اليحه شماره ٣/٦/١٣٩٤ـ١٠٣٦٩٧ موجب نامه شماره به

ابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي را ارسال کرده که مديرکل رو
  :متن آن به قرار زير است

قانون کار در نگاه ) ٢١(اگر چه ظاهر ماده :  در خصوص بند الف ايرادات واردهـ١«
هاي پايان رابطه کار به موارد ذکر شده در اين  آورد که راه اول اين تصور را به وجود مي

شود که موارد پايان کار   منحصر است ليکن با مراجعه به مواد ديگر قانونکار روشن ميماده
به آن چه در اين ماده آمده، منحصر نبوده و به برخي از موارد بسيار مهم در اين ماده 

اين مساله امري است که به تاييد اساتيد مسلم حقوق کار کشور نيز . نشده استاي  اشاره
ه جناب آقاي دکتر عراقي که در کتاب خود به صراحت به اين مساله رسيده است، از جمل

موارد ) قانون کار) ٢١(يعني تمثيلي بودن ماده (از موارد مويد اين نظر . نمايند اشاره مي
  :ذيل است

در اين ماده به اخراج کارگر توسط کارفرما در نتيجه : قانون کار) ٢٧(ماده لف ـ ا
اخراج که همان فسخ يکجانبه قرارداد کار از سوي .  استقصور و بي انضباطي اشاره شده

کار است نيز موجب  قانون) ٢٧(کارفرما با رعايت شرايط شکلي و ماهوي مقرر در ماده 
آيا به اين اعتبار . از آن ياد نشده است) ٢١(گردد ليکن در ماده  پايان يافتن قرارداد کار مي

  رارداد کار دانست؟اخراج کارگر را نيز نبايد از موارد خاتمه ق
به موجب مفهوم مخالف اين مواد، قرارداد کار : قانون کار) ١٨(و ) ١٧( ماده  ـب

امري که مورد تاييد آن . شود گردد منفسخ مي کارگري که توقيف و در نهايت محکوم مي
داللت  به صراحت بر آن ١٤/٥/١٣٨٠ ـ١٥٥ديوان نيز قرارگرفته و رأي وحدت رويه شماره 

 نشده نيز از قانون کار از آن ياد) ٢١(اين علت که در ماده   انفساخ قرارداد کار صرفاً بهآيا. دارد

موارد خاتمه قرارداد کار نيست؟ اگر چنين است، ماهيت اين عمل حقوقي را چه چيز 
  بايد دانست؟

شايان ذکر است اگر چه تفسير تحت اللفظي يکي از انواع تفسير قانون و راهي براي 
ود مقنن است ليکن به اتفاق علماي حقوق تفسير منطقي بر ساير انواع دريافتن مقص

قانون کار جيزي جز ) ٢١(مسلماً اذعان دارند انحصاري دانستن ماده . تفسير برتري دارد
  .تفسيري تحت اللفظي از اين ماده و مجموعه مقررات قانون کار نيست

دهد که اتخاذ  تفاقي روي مي صرفنظر از موارد فوق، از نظر حقوقي، گاه در عمل ا ـج
 کار و يا هر دادرسي اختالف حلهر گونه تصميم در خصوص آن توسط اعضاي مراجع 

به عنوان مثال در موضوع مانحن فيه، اگر . نيازمند شناسايي ماهيت حقوق آن عمل است
 کارگر در عمل اقدام به قطع رابطه کار موجود نمايد و قرارداد کار ديگري را با کارفرماي

که با قصد خاتمه (ثالثي انعقاد نموده و براي او کار کند عمل انجام شده توسط کارگر را 
بايد چه بدانيم؟ به عبارت ديگر ماهيت حقوقي عمل واقع ) دادن به قرارداد کار واقع شده

  شده چه خواهد بود؟
رسد در اين بند نوعي اشتباه در  به نظر مي:  در خصوص بند ب ايرادات واردهـ٢

روابط کار و خلط بين مفاهيم ترک کار و غيبت ) ١٧(يافت مقصود دستورالعمل شماره در
مسلماً غيبت، کم کاري و سهل انگاري در انجام . شود و قصور در انجام کار ديده مي

  .وظايف با ترک کار يکي نيست، نه از نظر ماهيت و نه از نظر آثار
است فسخ يکجانبه قرارداد آمده ترک کار همان گونه که در دستورالعمل به صراحت 

اين عمل حقوقي يکجانبه بايد با قصد . ن رعايت ضوابط قانوني از سوي کارگر استکار بدو
و رضا همراه باشد تا بتوان حکم به تحقق آن و ايجاد آثارش داد، يعني کارگر ) اراده(

 عدم وجود چنين بخواهد که قرارداد را خاتمه دهد و با توجه به اينکه اصل عدم، داللت بر
در کارگر دارد اين کارفرماست که بايد با توسل به ادله اثبات دعوا تحقق ترک اي  خواسته

کار از سوي کارگر را اثبات نمايد از سوي ديگر در کم کاري، سهل انگاري و در شديدترين 
کند ليکن هرگز  حالت آن يعني غيبت اگر چه کارگر از حضور در محل کار خودداري مي

تواند موجب   برهم زدن رابطه کاري موجود را ندارد و لذا به تصريح دستورالعمل نميقصد
قطع رابطه کاري شود بلکه صرفاً به کارفرما حق اخراج کارگر را برابر تشريفات مقرر در 

  .دهد قانون کار مي) ٢٧(ماده 
وع ماده تواند از انواع تقصير موض بنابراين اذعان دارند که ترک کار با غيبت که مي

  .قانون کار تلقي شود از نظر ماهيتي تفاوت دارد) ٢٧(
 دستورالعمل«) ٥(ايرادات وارده مبني بر درخواست ابطال بند ) ج( درخصوص بند ـ٣
 شرح دفاعيه اين اداره کل به» ١٦/٣/١٣٩٠  ـ ٢١٥٣٨ روابط کار صادره به شماره ١٧شماره 

  :باشد ذيل مي
 گذاري سرمايه قانون رفع برخي از موانع توليد و الحاقي) ٤( به موجب تبصره  ـالف

 مجمع تشخيص مصلحت نظام و ٢٥/٨/١٣٨٧قانون کار مصوب ) ٧(صنعتي به ماده 
پذير و ارتقاي نظام مالي  قانون رفع موانع توليد رقابت«) ٤١(ماده ) ٤(تجديد آن در تبصره 

 کارگران با  مجلس شوراي اسالمي کارفرمايان موظفند به١/٢/١٣٩٤مصوب » کشور
قرارداد مدت موقت به نسبت مدت کارکرد، مزاياي قانوني پايان کار را به ماخذ هر سال 

  .يک ماه آخرين مزد پرداخت نمايند
قانون کار، قرارداد کار در صورت انقضاء مدت ) ٢١(ماده ) د( به موجب بند  ـب

يا ضمني تجديد نشده يابد که قرارداد به صورت صريح  قرارداد صرفاً در صورتي خاتمه مي
يابد بلکه به حيات خود  باشد، پس با تجديد قرارداد مدت موقت، قرارداد قبلي خاتمه نمي

لذا تا قبل از پايان مدت تعيين شده جديد . دهد تا پايان مدت تعيين شده جديد ادامه مي
  ).ودش حقي از اساس ايجاد نمي(شود  حق مطالبه مزاياي پايان کار براي کارگر ثابت نمي

يابد که اين  کند مزاياي پايان کار تعلق نمي  به کارگري که اقدام به ترک کار مي ـج
و ) و البته مورد شکايت قرار نگرفته است(امر در ساير بندهاي اين دستورالعمل ذکر شده 

با توجه به اينکه خارج از موضوع شکايت سازمان بازرسي کل کشور است صرفاً مزيد 
نابان به مهمترين داليل اين امر پس از اتمام دفاعيات و در پايان اين استحضار آن عالي ج

  .شود اليحه اشاره مي
با توجه به اينکه حق مطالبه : شود  از جمع مقدمات فوق اين نتيجه استنباط مي ـد

شود و با عنايت به اينکه  مزاياي پايان کار، صرفاً در صورت پايان کار براي کارگر ايجاد مي
گيرد و از سوي ديگر نظر به  کند مزاياي پايان کار تعلق نمي  که ترک کار ميبه کارگري
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يابد، لذا  شود تا سررسيد جديد خاتمه نمي اينکه قرارداد مدت موقتي که تجديد مي
چنانچه کارگر داراي قرارداد موقتي که قراردادهاي قبلي او تمديد شده است ترک کار کند 

  .شود از مزاياي پايان کار محروم مي
شايان ذکر است بر مبناي همين امر است که کارگر داراي قرارداد مدت موقت در 

راي تمامي ار بهنگام تسويه حساب نهايي با کارفرما مستحق دريافت مزاياي پايان ک
با توجه . بـر مبناي آخرين حقوق دريافتي خواهد بود) ل سابقهک( کارکرد خـود سالهاي

چنين کارگري » من له الغنم فعليه الغرم«ده فقهي ـ حقوقي  اين امر و نيز نظر به قاعبه
در صورت اثبات ترک کار و عدم دريافت مزاياي پايان کار در قراردادهاي سابق مستحق 
دريافت مزاياي پايان کار کل مدت کارکرد خود نخواهد بود و هرگونه حکمي جز اين 

  .مصداق مثل معروف يک بام و دو هوا محسوب خواهد شد
گردد صدور حکمي غير از اين به اين نتيجه منتج خواهد شد که کارگران  کر ميمتذ

داراي قرارداد کار مدت موقت که قراردادشان براي چند دوره تمديد شده است در پايان 
که کمتر از آخرين (قرارداد آخر، مستحق دريافت سنواتي معادل مزد کارگر در هر قرارداد 

جه به اينکه ترک کار و محروميت از مزاياي پايان کار در با تو. خواهند بود) مزدش است
شود در حالي که تعداد کارگران داراي قرارداد  مورد تعداد بسيار کمي از کارگران واقع مي
شود و کارگر در پايان آخرين قرارداد سنوات  موقتي که قراردادهاي آنان مرتبا تمديد مي

 تأمين د به مراتب بيشتر است لذا لزومکن خود را بر مبناي آخرين حقوق دريافت مي
روح حمايتي قانون کار نيز . نمايد منفعت اکثر بر اقل نيز پذيرش اين قاعده را موجه مي

  .مويد ديگري بر اين تفسير است
گردد محروم شدن از مزاياي پايان کار  پايان و جهت مزيد استحضار متذکر مي در

وابط تعيين شده قانوني و بر خالف آيه کارگري که برخالف تعهدات قانوني خود و ض
نمايد  شريفه اوفوا بالعقود و حديث نبوي المومنون عند شروطهم اقدام به نقض قرارداد مي

رانه و بر و قبل از اتمام مدت، به تعهدات خود پشت پا زده و به صورت يکجانبه و خودس
الزام کارفرما . موجه استکند، امري کامالً منطقي و   ترک کار ميخالف اصل لزوم قرارداد

به پرداخت مزاياي پايان کار به دليل تعارض با اصل عدم، نيازمند دليل و مستند قانوني 
است و از آنجا که در قانون کار و مقررات مربوط پرداخت مزاياي پايان خدمت به کارگري 

وني که اقدام به ترک کار يعني فسخ يکجانبه قرارداد کار بدون رعايت تشريفات قان
بنابراين الزام کارفرما به پرداخت مزاياي مذکور به چنين . بيني نشده است نمايد، پيش مي

  . باشد کارگري خالف قانون مي
نمايد الزام کارفرما به پرداخت مزاياي پايان کار به کارگري که ترک  موکداً تاکيد مي

به نقض تعهدات کار کرده است با عدالت سازگار نيست و تشويق خاطيان و عهد شکنان 
در خاتمه درخواست دارم در صورت صالحديد نماينده اين اداره کل براي . قانوني آنهاست

  ».عمومي ديوان عدالت اداري حاضر شود اداي توضيحات در محضر قضات محترم هيأت
 دستورالعمل ٤ و ٥آقاي سعيد کنعاني به موجب دادخواستي ابطال بندهاي ) ب
ارت کار و امور اجتماعي را خواستار شده و در جهت تبيين روابط کار وز) ١٧(شماره 

  :خواسته اعالم کرده است که
  با عرض سالم محضر رياست عاليقدر ديوان عدالت اداري«

سنوات پايان کار مزايايي است که بابت سالهاي سپري شده از زندگي کارگر در 
 اختيار کارگر قرار گيرد و هنگام قطع همکاري دراي  کارگاه بوده و بايد به عنوان سرمايه

حق سنوات مربوط به حقوقي است که در نتيجه از زحمات سالهاي قبلي کارکرد ايجاد 
شود چرا که بابت جبران سالهايي است که کارگران  شده است و با ترک کار تضييع نمي

  .نيروي جواني و تجربه کاري خود را در توسعه کارگاه صرف کرده اند
ايان کار براي جبران بخشي از استهالک جسمي و روحي حق سنوات خدمت در پ

شود زيرا کارگر در طول مدت کار در کارگاه، از نيروي کار، جواني و  کارگر پرداخت مي
تخصص خود در جهت سودآوري و افزايش سرمايه کارفرما هزينه کرده است و اين مزايا 

ن کارگران بتوانند از عهده بايد در زمان قطع رابطه کاري پرداخت شود تا به پشتوانه آ
  .مخارج سالمندي برآيند

با اين اوصاف، طرف شکايت به موجب دستورالعمل معترض عنه، کارگران را از حق 
نمايد و تلقي خالف قانون به عدم تعلق حق سنوات  سنوات به لحاظ ترک کار محروم مي

حق سنوات در . تدر ترک کار فاقد محمل قانوني و اين استدالل برخالف قانون کار اس
 شود ولي با نتيجه اشتغال به کار در سنوات گذشته ايجاد و در ذمه کارفرما مستقر مي

شود و ارتباطي با ايام  ترک کار صرفاً رابطه قراردادي در زمان حال و آينده قطع مي
 قانون کار حق سنوات در هر حال به کارگر ٢٤اشتغال سالهاي قبل ندارد و طبق ماده 

  .يردگ تعلق مي
 بوده و اعمال االتباع الزمطبق قاعده حقوقي در موارد مشکوک فيها رعايت اصل 

استثناء فقط در امر مقطوع به است و با توجه به اينکه قانونگذار اصل را بر پرداخت حق 
سنوات دانسته و موارد مستثني را ذکر نکرده است، وزارت کار ملزم است اصل را جاري 

ديقي از پرداخت نشدن حق سنوات را انشاء نمايد زيرا اعمال استثنا تواند مصا نموده و نمي
محتاج به نص قانون است که چنين نصي در بين نبوده و تطبيق و تفسير موضوع با حکم 

  .مقنن نيز از عهده وزارت کار خارج است
اصوالً به فرض ترک کار از ناحيه کارگر دليل قانوني که سالب حق سنوات کارگر 

لذا حق سنوات حق مکتسب و . شود يچ يک از مقررات قانون کار مالحظه نميباشد در ه
قانوني کارگر است و ترک کار موجب تضييع حق مکتسب ناشي از اشتغال در ايام گذشته 

باشد و آراي قطعي  شود که رويه شعب ديوان عدالت اداري نيز به همين منوال مي نمي
  :اند  ندانستهذيل نيز ترک کار کارگر را نافي حق سنوات

 ٩١٠٩٩٧٠٩٠١٨٠٢٩١٥ ديوان عدالت اداري دادنامه شماره ١٨ شعبه  ـالف
 ـ ٩٢٠٩٩٧٠٩٠١٨٠٠٠١٦به طرفيت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعي شرق تهران، دادنامه شماره 

   به طرفيت اداره کار تعاون و امور اجتماعي شهرستان گرگان١٤/١/١٣٩٢
 ـ ٩١٠٩٩٧٠٩٠١٩٠٥٨٥٢دادنامه شماره  ديوان عدالت اداري ١٩ شعبه  ـب

٦/١٢/١٣٩١  
  »٩١٠٩٩٧٠٩٠٢٠٠٢٥١٥ادنامه شماره  ديوان عدالت اداري د٢٠ شعبه  ـج

در پاسخ به شکايت مذکور، مديرکل حقوقي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي به 
 ـ ٢٤٠٣٤٥ تصوير اليحه جوابيه شماره ١٢/١٢/١٣٩٤ ـ ٣٥٢٤٢٧موجب نامه شماره 

خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي را   مديرکل روابط کار و جبران١٠/١٢/١٣٩٣
  :ارسال کرده که متن آن به قرار زير است

  درحال حاضر شکايت ديگري در همين خصوص طي پروندهـوالًا «
در ديوان ) با شکايت سازمان بازرسي کل کشور (٧/٤/١٣٩٤  ـ٩٤٠٩٩٨٠٩٠٠٠٠٠١٦٨
  .باشد عدالت اداري مطرح مي

  : از نظر ماهوي موارد ذيل قابل ذکر است ـثانياً
 روابط کار صادره ١٧دستورالعمل شماره «) ٤( در خصوص درخواست ابطال بند ـ١

  :باشد دفاعيه اين اداره کل به شرح ذيل مي» ١٦/٣/١٣٩٠ ـ ٢١٥٣٨به شماره 
ارگر  تعهد اصلي کارفرما در مقابل کارگر پرداخت مزد در برابر کاري است که ک ـالف
دهد و پرداخت هرگونه مبلغ مازاد از قبيل کمک هزينه عائله مندي، کمک  انجام مي

هزينه مسکن، مزاياي پايان کار و پراخت مزد بابت روزهايي که کارگر به داليل مختلف از 
الزام . دهد نيازمند دليل و مستند قانوني است جمله مرخصي استحقاقي کاري انجام نمي

در بحث . هرگونه وجهي به کارگر نيازمند دليل و مستند قانوني استکارفرما به پرداخت 
ترک کار، در قانون کار و ساير مقررات مرتبط، دليل و مستندي مبني بر پرداخت مزاياي 

شود و لذا الزام کارفرما در اين  پايان کار به کارگري که ترک کار نموده است ديده نمي
  .وص فاقد وجاهت قانوني استصخ

م شدن از مزاياي پايان کار کارگري که بر خالف تعهدات قانوني خود و  محرو ـب
ضوابط تعيين شده قانوني و بر خالف آيه شريفه اوفوا بالعقود و حديث نبوي المومنون عند 

نمايد و قبل از اتمام مدت، به تعهدات خود پشت پا زده  شروطهم اقدام به نقض قرارداد مي
کند، امري   و بر خالف اصل الزام قراردادها ترک کار ميو به صورت يکجانبه و خودسرانه

  .کامالً منطقي و موجه است
 نامبرده در شکواييه خود مزاياي پايان کار را حق مکتسبه کارگران دانسته است  ـج

رسد چنين استداللي ناشي از بـرداشت نادرست از مفهوم حـق  در حالي که به نظر مي
حقي است که به طور قطع و  حضار داريد حـق مکتسبهمکتسبه است همـان گونه که است

توان آن را از بين برد ولي با انتظارات  شود و از اين رو نمي حتمي براي شخص ايجاد مي
حق سنوات حقي است که در پايان . رود تفاوت دارد احتمالي که اميد رسيدن به آن مي

زان آن بر مبناي سالهاي شود نه قبل از آن و فقط مي خدمت کارگر براي وي ايجاد مي
رود که در پايان  شود و در طول خدمت صرفاً انتظار مي خدمت کارگر در کارگاه تعيين مي

 خدمت اين مبلغ به وي تعلق گيرد و به همين دليل مبالغي که کارفرما در طول سال
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بنابراين . شود پردازد علي الحساب محسوب مي به کارگر تحت عنوان مزايا پايان کار مي
کند  ي که ترک کار ميراين استدالل که حق سنوات حق مکتسبه کارگر است و به کارگ

  .نيز بايد تعلق يابد استدالل صحيحي نيست
 هم چنان که فوقاً نيز ذکر گرديد با انعقاد قرارداد کار، کارگر و کارفرما تعهداتي  ـد

توانند اين عقد  ايي نميگيرند و هيچ يک از طرفين به تنه ميرا در قبال يکديگر بر عهده 
الوفا را برهم بزنند و از انجام تعهدات خود سرباز زنند، از سوي ديگر قانونگذار براي  الزم

 بيني کرده است تا افراد اجباراً تن رعايت حال کارگر امکان استعفا را در قانون کار پيش
ود خسارت به کاري ندهند که تمايل انجامش را ندارند، ليکن براي جلوگيري از ور

احتمالي ناشي از قطع يک سويه و ناگهاني رابطه کار توسط کارگر تشريفاتي را در نظر 
گرفته است و تنها ضمانت اجراي اين تشريفات را عدم پرداخت مزاياي پايان کار به کار 

آيد که چه داليلي  توان دانست و در غير اين صورت اين سوال پيش مي متخلف بدعهد مي
  بيني شود؟  تشريفات استعفاء در قانون پيشوجود داشته که

نمايم الزام کارفرما به پرداخت مزاياي پايان کار به دليل تعارض   موکداً بيان ميـ ـه
با اصل عدم، نيازمند دليل و مستند قانوني است و از آنجا که در قانون کار و مقررات 

کار يعني فسخ يکجانبه اخت مزاياي پايان خدمت به کارگري که اقدام به ترک دمربوط پر
بيني نشده است، بنابراين الزام  نمايد، پيش قرارداد کار بدون رعايت تشريفات قانوني مي

الزام کارفرما . باشد کارفرما بـه پرداخت مـزاياي مـذکور به چنين کارگري خالف قانون مي
ازگار نيست به پرداخت مزاياي پايـان کار بـه کارگري که ترک کار کرده است بـا عدالت س

  .تعهدات قانوني آنهاست و تشويق خاطيان و عهـدشکنان بـه نقض
 روابط کار صادره ١٧دستورالعمل شماره «) ٥( در خصوص درخواست ابطال بند ـ٢

  :باشد نيز دفاعيه اين اداره کل به شرح ذيل مي» ١٦/٣/١٣٩٠ ـ ٢١٥٣٨به شماره 
 گذاري سرمايهاز موانع توليد و الحاقي قانون رفع برخي ) ٤( به موجب تبصره  ـالف

 مجمع تشخيص مصلحت نظام و ٢٥/٨/١٣٨٧قانون کار مصوب ) ٧(صنعتي به ماده 
قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام «) ٤١(ماده ) ٤(تجديد آن در تبصره 

 مجلس شوراي اسالمي کارفرمايان موظفند به کارگران با ١/٢/١٣٩٤مصوب » مالي کشور
داد مدت موقت به نسبت مدت کارکرد، مزاياي قانوني پايان کار را به ماخذ هر سال قرار

  .يک ماه آخرين مزد پرداخت نمايند
قانون کار، قرارداد کار در صورت انقضاء مدت ) ٢١(ماده ) د( به موجب بند  ـب

ده يابد که قرارداد به صورت صريح يا ضمني تجديد نش مي خاتمه قرارداد صرفاً در صورتي
يابد بلکه به حيات خود  باشد، پس با تجديد قرارداد مدت موقت، قرارداد قبلي خاتمه نمي

لذا تا قبل از پايان مدت تعيين شده جديد . دهد تا پايان مدت تعيين شده جديد ادامه مي
  ).شود حقي از اساس ايجاد نمي(شود  حق مطالبه مزاياي پايان کار براي کارگر ثابت نمي

به کارگري که اقدام به ترک کار ) ١٧(دستورالعمل شماره ) ٤( به بند  با توجه ـج
  .يابد کند مزاياي پايان کار تعلق نمي مي

شود، با توجه به اينکه حق مطالب   از جمع مقدمات فوق اين نتيجه استنباط مي ـد
 اينکه شود و با عنايت به مزاياي پايان کار، صرفاً در صورت پايان کار براي کارگر ايجاد مي

گيرد و از سوي ديگر نظر  کند مزاياي پايان کار تعلق نمي به کارگري که ترک کار مي
يابد، لذا  شود تا سررسيد جديد خاتمه نمي به اينکه قرارداد مدت موقتي که تجديد مي

چنانچه کارگر داراي قرارداد موقتي که قراردادهاي قبلي او تمـديد شده است ترک کار 
  .شود محروم مي يان کارکند از مزاياي پا

 شايان ذکر است بر مبناي همين امر است که کارگر داراي قرارداد مدت موقت  ـهـ
 به عبارت و(چنانچه در پايان هر قرارداد نسبت به دريافت مزاياي پايان کار خود اقدام ننمايد 

ا مستحق در هنگام تسويه حساب نهايي با کارفرم) بهتر قراردادهاي سابق را تسويه ننمايد
بر مبناي آخرين ) کل سابقه(دريافت مزاياي پايان کار براي تمامي سالهاي کارکرد خود 

 الغنم من له« حقوقي  ـ با توجه به اين امر و نيز نظر به قاعده فقهي. حقوق دريافتي خواهد بود
 کار درچنين کارگري در صورت اثبات تر ک کار و عدم دريافت مزاياي پايان » فعليه الغرم

 بود و هاي سابق مستحق دريافت مزاياي پايان کار کل مدت کارکرد خود نخواهددقراردا
  .هرگونه حکمي جز اين مصداق مثل معروف يک بام و دو هوا محسوب خواهد شد

نمايم و در صورت  با عنايت توجه به موارد فوق، تقاضاي رد شکايت شاکي را مي
 نماينده وزارت متبوع براي دفاع در جلسه صالحديد خواهشمندم ترتيبي اتخاذ فرماييد تا

  ».أت حضور بهم رسانندآن هي

 ـ١٩٢که به شماره اي  شاکي پس از مالحظه دفاعيه طرف شکايت، به موجب اليحه
  :عمومي شده اعالم کرده است که  ثبت دفتر انديکاتور هيأت١٩/٢/١٣٩٥

که دفاعي در قبال احتراماً، طرف شکايت دفاعيات را به محضر ديوان ارسال نموده «
ايرادات شاکي به عمل نياورده، زيرا عمده داليل و استدالل طرف شکايت بر اين است که 

چون واژه ترک کار در قانون کار نيامده، پس سنوات پايان خدمت به آن تعلق : اوالً«
 کارگري:  قانون کار دارد و ثانيا٢١ًگيرد و حق سنوات، صرفاً داللت و صراحت بر ماده  نمي

نمايد مرتکب تخلف و قانون شکني شده و بايد مجازات شود و عدم  که ترک کار مي
چون حق سنوات در پايان : پرداخت سنوات نيز مجازات و محکوميت متخلف است و ثالثاً

  ».باشد گردد لذا حق مکتسب نمي کار و در آينده پرداخت مي
قام نيست چرا که محتواي موارد مذکور در اليحه ارسالي بنا به شرح ذيل، موثر در م

هاي شخصي  تمام اين موارد، بدون تکيه بر مباني قانوني بوده و مبتني بر استنباط و رويه
عمومي اتخاذ  گردد تا هيأت ميفاد بنابراين وفق شرح ذيل موارد ناقض قانون اي. است

  .تصميم فرمايند
رج است و اينکه آيا تطبيق و تفسير موضوع با حکم مقنن از عهده وزارت کار خا) اوالً

 قانون کار است، بر ٢١سنوات پايان خدمت مقيد و محصور به موارد احصاء شده در ماده 
باشد و مقام اداري حق ورود به حوزه تقنين و صالحيتهاي اختصاصي  عهده قانونگذار مي

خود را مضافاً با تسري استدالل وزارت کار، اگر کارگر و کارفرما همکاري . قانونگذار را ندارد
کارفرما ملزم به پرداخت سنوات نخواهد بود ) نه در قالب استعفاء(با تراضي قطع نمايند 

شود  چرا که توافق و مصالحه از صور موارد خاتمه کار نبوده و در قانون کار هم ديده نمي
لذا کارگر مستحق به دريافت سنوات پايان خدمت نيست که نشانگر ناصحيح بودن 

  .باشداستدالل ياد شده 
و » مجازات بايد به موجب قانون باشد« قانون اساسي ٣٦طبق اصل ) ثانياً

تعيين انواع « ديوان عدالت اداري ٢٥/٦/١٣٨٦ ـ ٤٣٦مستفاد از رأي وحدت رويه 
جرائم و مطلق تخلفات و ميزان مجازات هر يک از آنها از وظايف اختصاصي قانونگذار 

مجازات جداي از وزارت کار است و خارج از بنابراين مرجع احراز جرم و اعمال » است
  .باشد اختيارات آن مي

البات مانده طاز طرف ديگر با تعميم استنباط وزارت کار، اگر کارگر ترک کار نمود، م
مرخصي هم نبايد پرداخت شود و چه بسا چندي ديگر، در اين رابطه نيز دستورالعملي را 

ي مشابه با حق سنوات کارگر را از مطالبه صادر نموده و با تشديد مجازات و با استدالل
  .هاي ذخيره شده محروم نمايد مرخصي

حال سوالي مطرح است اگر کارگري، کارفرمايش را به قتل برساند وکارگاه را 
منفجر و به آتش بکشاند و تماماً آن را نابود کند، بـابت سالهايي کـه کارگر در 

تخلف و  گيرد؟ آيـا حسب ت تعلق ميکـارگاه کار و فعاليت نموده، آيـا حق سنوا
شود؟ و آيا  ام داده، از دريافت حق سنوات سالهاي کارکرد محروم ميـجرمي که انج

 قانون کار، هر گونه قصور و تخلف کارگر موجب محروم شدن او از ٢٧به داللت ماده 
  گردد؟ حق سنوات مي

 ١٣٣٧کار در سال اجراي نخستين قانون  پر واضح است که از زمان تصويب و) ثالثاً
زد همواره به عنوان يکي از حقوق اکتسابي متتا به امروز، حق سنوات پايان کار در کنار دس

کارگر ايراني تعريف شده است اما وزارت کار با استنباطي بي نظير و از آنجا که حق 
بايد در خاتمه کار داده شود، آن را حق مکتسب ندانسته پس بر اين اساس  سنوات مي

ات مرخصي ذخيره شده نيز حق مکتسب نبوده، زيرا آن هم در پايان و اتمام مطالب
البته عيدي نيز به همين منوال است و در پايان سال بايد  شود و همکاري داده مي

يابيم  پرداخت شود و حق مکتسب کارگر نيست و با کمي تعمق در استدالل مذکور در مي
مامي حقوق، مزد، عيدي، سنوات و مرخصي که کارگر اصالً حق مکستبي ندارد چرا که ت

شود و در  را يا آخر ماه ميگيرد يا پايان سال يا در اتمام کار، لذا چون بعداً پرداخت مي
 او نيست و چه استدالل جالب و جديدي النهايه با توجه كتسبمگيرد، پس حق  آينده مي
انسته و موارد مستثني را  قانون کار، قانونگذار اصل را بر پرداخت حق سنوات د٢٤به ماده 

تواند مصاديقي از پرداخت  ذکر ننموده لذا وزارت کار ملزم است اصل را جاري نموده و نمي
اء محتاج به نص قانون است و در موارد ثن را انشاء نمايد زيرا اعمال استنشدن حق سنوات

ع به است و  فقط در امر مقطوستثناءا بوده و اعمال االتباع الزممشکوک فيها رعايت اصل 
تلقي خالف قانون به عدم تعلق حق سنوات در ترک کار فاقد محمل قانوني است زيرا 
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دليل قانوني که سالب حق سنوات کارگر باشد در هيچ يک از مقررات قانون کار مالحظه 
  .گردد و حق سنوات حق مکتسب و قانوني کارگر است نمي

شود و حق  لهاي قبل ايجاد ميمضافاً حق سنوات در نتيجه زحمات و اشتغال در سا
مکتسب است چرا که کارگر در طول مدت کار در کارگاه، از نيروي کار، جواني و تخصص 
خود در جهت سودآوري و افزايش سرمايه کارفرما هزينه کرده است و اين مزايا بايد در 

 رجزمان قطع رابطه کاري پرداخت شود تا به پشتوانه آن کارگران بتوانند از عهده مخا
شود و ارتباطي  سالمندي برآيند و با ترک کار صرفاً رابطه در زمان حال و آينده قطع مي

همچنين به فرض ترک کار از ناحيه کارگر، دليل . به ايام اشتغال در سالهاي قبل ندارد
مصرح قانوني که نافي حق مکتسب کارگر در مطالبه حق سنوات باشد، در هيچ يک از 

 قانون کار، مبني بر عدم تعلق حق ٢٤گردد و تفسير ماده  حظه نميمقررات قانون کار مال
سنوات به کارگر در صورت ترک کار به استناد خاتمه قرارداد کار، ضمن اينکه سالب حق 

باشد، اصوالً با روح حاکم بر قانون کار و جنبه حمايتي آن از کارگر  مکتسب کارگر مي
 کار در سنوات گذشته بوده براي جبران مغاير است و حق سنوات در نتيجه اشتغال به

  . گردد بخشي از استهالک جسمي و روحي کارگر پرداخت مي
 قانون کار، در صورت تخلف کارگر از جمله غيبت، ٢٧از طرف ديگر مستند به ماده 

عدم حضور، ترک کار و يا عناوين مشابه مترادف آن، کارفرما بايد حق سنوات وي 
حروم نمودن کارگر از حقوق قانوني نياز به نص صريح قانوني راپرداخت نمايد از طرفي م

دارد لذا موجبي براي تضييع حق کارگر وجود نداشته است و ترک کار موجب تضييع 
  ».شود حقوق مکتسب ناشي از اشتغال ايام گذشته نمي

 ١٩/٢/١٣٩٤ ـ ٣٢٨٧٠سازمان بازرسي کل کشور به موجب شکايت نامه شماره ) ج
  : کهاعالم کرده است

  رئيس محترم ديوان عدالت اداري«
  سالم عليکم

احتراماً، به پيوست تصويري از گزارش اداره کل بازرسي امور تعاون، کار و رفاه 
هاي معاونت روابط  نامه اجتماعي و مستندات مرتبط با آن راجع به مغايرت برخي از آيين

مصوبات دستگاههاي اداري کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي که در کميسيون تطبيق 
گردد به حکايت  با قانون اين سازمان مورد بررسي و تاييد قرار گرفته است، ارسال مي

  :گزارش مزبور
هاي انضباطي و جلوگيري از  نامه  وزارت مذکور به منظور نظارت بر تدوين آيينـ١

ن وفق دستورالعمل رانامه مذکور و برخورد با کارگ سوء استفاده احتمالي کارفرمايان از آيين
 پيرامون تعيين موارد قصور و نقض دستورالعملها و ١٥/١٠/١٣٨٨ ـ١٠٤٥٨١شماره 

مقرر داشته )  قانون کار٢٧ ماده ٢موضوع تبصره (هاي انضباط کار در کارگاهها  نامه آيين
هاي کارگاهي پس از کسب نظر تشکل کارگري ذيربط به منظور  نامه کليه آيين«: است

نون کار به ادارات کل کار و امور اجتماعي استان يا اداره کل روابط کار و انطباق با قا
جبران خدمت ارسال و پس از تاييد توسط ادارات کل مذکور کتباً به کارفرما اعالم 

موارد قصور و نقض «: نامه ياد شده عنوان گرديده است  آيين٢در تبصره ماده . »شود مي
نامه  يت خالف و ميزان تکرار يا استمرار آن در آييننامه انضباطي با توجه به ماه آيين

  .»انضباطي لحاظ خواهد گرديد
هاي  نامه آيينموارد قصور و دستورالعملها و «: دارد  قانون کار بيان مي٢٧ ماده ٢تبصره 

 به تصويب انضباطي کارگاهها به موجب مقررات است که با پيشنهاد شوراي عالي کار
  .» خواهد رسيدوزير کار و امور اجتماعي

نامه اخيرالذکر تعيين کليه موارد قصور را به عهده   آيين٢نظر به اينکه تبصره ماده 
گردد چرا که طبق   قانون کار تشخيص مي٢٧ ماده ٢کارفرما گذاشته است مغاير با تبصره 

هاي انضباطي کارگاه به موجب مقرراتي  نامه اين تبصره موارد قصور دستورالعملها و آيين
  .بايد با پيشنهاد شوراي عالي کار به تصويب وزير کار و امور اجتماعي برسد  که مياست

 قانون کار به منظور ١٦٤در اجراي ماده ) سابق( وزارت کار و امور اجتماعي ـ٢
نامه  آيين«تنظيم مقررات مربوط به انتخاب اعضاء هيأتهاي تشخيص اقدام به صدور 

  . نموده است٢/٩/١٣٨٧ ـ ٩١٩١٠اره به شم» انتخاب اعضاء هيأتهاي تشخيص
در صورت فقدان کانون هماهنگي «: دارد نامه مزبور بيان مي  آيين٢ ماده ١تبصره 

اين ) ٧(عدم معرفي نمايندگان واجد شرايط مقرر در ماده  شوراهاي اسالمي کار استان يا
انون شود، ک نامه در مهلتي که توسط اداره کل کار و امور اجتماعي تعيين مي آيين

هماهنگي شوراهاي اسالمي کار کشور مسؤول انتخاب و معرفي نمايندگان کارگران در 
  .»باشد هيأتهاي تشخيص مي

در صورت فقدان کانون انجمنهاي صنفي «: دارد  اين ماده عنوان مي٢تبصره 
کارفرمايي استان يا عدم معرفي نمايندگان واجد شرايط در مهلتي که توسط اداره کل کار 

شود، کانون عالي انجمنهاي صنفي کارفرمايي کشور مسؤول   اجتماعي تعيين ميو امور
  ».باشد انتخاب و معرفي نمايندگان مديران در هيأتهاي تشخيص مي

در صورت فقدان هر يک از تشکلهاي عالي «: دارد  ماده مزبور مقرر مي٣تبصره
) ٣(ت مقرر در ماده کارگري و کارفرمايي يا عدم معرفي نمايندگان واجد شرايط در مهل

ماعي استان با کسب نظر واحد کار و امور اجتماعي تنامه، اداره کل کار و امور اج اين آيين
  .»نمايند محل نمايندگان کارگران يا مديران را انتخاب مي

هيأتهاي تشخيص مذکور در اين قانون از «:  قانون کار اشعار داشته است١٥٨ماده 
  :شود افراد ذيل تشکيل مي

  .يک نفر نماينده وزارت کار و امور اجتماعي ـ١
  . يک نفر نماينده کارگران به انتخاب کانون هماهنگي شوراهاي اسالمي کار استانـ٢
 يک نفر نماينده مديران صنايع به انتخاب کانون انجمن صنفي کارفرمايان استان ـ٣

تواند نسبت  ماعي ميدر صورت لزوم و با توجه به ميزان کار هيأتها، وزارت کار و امور اجت
  .»به تشکيل چند هيأت تشخيص در سطح استان اقدام نمايد

 ٣ و ٢نامه موصوف مغاير با بند   آيين٢ ماده ٣ و ٢، ١ها  بنا به مراتب فوق، تبصره
باشد زيرا در اين ماده از قانون ياد شده انتخاب نماينده کارگران بر   قانون کار مي١٥٨ماده 

راهاي کار استان و انتخاب نماينده مديران صنايع به انتخاب عهده کانون هماهنگي شو
  .انجمنهاي صنفي کارفرمايان استان محول شده است

 قانون کار به منظور تنظيم مقررات مربوط ١٦٤ وزارت ياد شده در اجراي ماده ـ٣
انتخاب اعضاء هيأتهاي «نامه   اقدام به صدور آييناختالف حلبه انتخاب اعضاء هيأتهاي 

  . نموده است٢/٩/١٣٨٧  ـ٩١٩١١به شماره » اختالف حل
مرجع انتخاب نمايندگان کارگران در هيأتهاي «: دارد نامه ابراز مي  اين آيين٢ماده 

  ».باشد  تشکل کارگري حائز اکثريت  استان مياختالف حل
در صورت فقدان تشکلهاي «: دارد نامه موصوف عنوان مي  آيين٢ ماده ٢تبصره 
ي يا عدم معرفي نمايندگان واجد شرايط در مهلت مقرر، تشکل عالي کارگري استان

مشخص و نسبت به انتخاب ) ١(کارگري حائز اکثريت، به ترتيب مندرج در تبصره 
 اقدام و آنان را به اداره کل کار و امور اجتماعي اختالف حلنمايندگان کارگران در هيأتهاي 

  ».نمايد استان معرفي مي
در صورت فقدان تشکلهاي عالي «: دارد نامه مذکور بيان مي ين آي٢ ماده ٣تبصره 

يا عدم معرفي نمايندگان واجد شرايط در مهلت مقرر در ) ٢(کارگري مذکور در تبصره 
نامه، اداره کل کار و امور اجتماعي استان با کسب نظر واحد کار و امور  اين آيين) ٣(ماده 

  ».نمايد  مياجتماعي محل نمايندگان کارگران را انتخاب
 استان از سه نفر نماينده اختالف حلهيأت «:  قانون کار مقرر داشته است١٦٠ماده 

کارگران به انتخاب کانون هماهنگي شوراهاي اسالمي کار استان يا کانون انجمنهاي 
صنفي کارگران و يا مجمع نمايندگان کارگران واحدهاي منطقه و سه نفر نماينده 

مديرکل کار و (ديران واحدهاي منطقه و سه نفر نماينده دولت کارفرمايان به انتخاب م
 سال ٢براي مدت ) امور اجتماعي، فرماندار و رئيس دادگستري محل و يا نمايندگان آن

در صورت لزوم و با توجه به ميزان کار هيأتها، وزارت کار و امور اجتماعي . شود تشکيل مي
  .» در سطح استان اقدام نمايدفاختال حلتواند نسبت به تشکيل چند هيأت  مي

 آن در انتخاب نمايندگان ٣ و ٢هاي  نامه و تبصره  آيين٢بنا به مراتب فوق، ماده 
باشد که انتخاب نماينده کارگران در هيأتهاي   قانون کار مي١٦٠کارگران مغاير با  ماده 

 را به کانون هماهنگي شوراهاي اسالمي کار استان يا کانون انجمنهاي صنفي اختالف حل
  .کارگران و يا  مجمع نمايندگان کارگران واحدهاي منطقه محول نموده است

ـ ٢١٥٣٨ صادره به شماره ١ وزارت کار و امور اجتماعي طي دستورالعمل شماره ـ٤
ا مصوب و براي اجرا به واحدهاي ر) سنوات( نحوه پرداخت مزاياي پايان کار ١٦/٣/١٣٩٠

  .تابعه ابالغ کرده است
چنانچه کارگري داراي قرارداد کار مدت «: دارد  دستورالعمل مزبور بيان مي٥بند 

موقت باشد و مبادرت به ترک کار نمايد، در صورتي که مزاياي پايان کار قراردادهاي سابق 

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


 ١٧صفحه     WWW.RRK.IR                         ٩/٢/١٣٩٦       روزنامه رسمي                 WWW.DASTOUR.IR                      ٢١٠٠٩شماره

يا آن مزايا به حساب او منظور شده را در هنگام اتمام هر قرارداد دريافت نموده باشد، 
گيرد، ليکن چنانچه  باشد، صرفاً مزاياي پايان کار آخرين قرارداد به وي تعلق نمي

قراردادهاي قبلي تسويه حساب نشده باشد، مستحق مزاياي پايان کار کل مدت کارکرد 
  .»نخواهد بود
ر، کار معين يا در صورت خاتمه قرارداد کا«:  قانون کار مقرر داشته است٢٤ماده 

مدت موقت، کارفرما مکلف است، به کارگري که مطابق قرارداد، يک سال يا بيشتر، به کار 
اشتغال داشته است براي هر سال سابقه، اعم از متوالي يا متناوب براساس آخرين حقوق 

  .»مبلغي معادل يک ماه حقوق به عنوان مزاياي پايان کار به وي پرداخت نمايد
 کارفرمايان موظفند به کارگران«:  قانون کار بيان داشته است٧قي به ماده  الحا٤تبصره 

با قرارداد موقت به نسبت مدت کارکرد مزاياي قانوني پايان کار به ماخذ هر سال يک ماه 
  ».آخرين مزد پرداخت نمايند

 تدريج با عنايت به اينکه مزاياي پايان کار يک حق مکتسبه است که طي زمان و به
باشد،   قانون کار که نسخ نشده و داراي اعتبار مي٢٤گردد و وفق ماده  ميايجاد 

کارفرما مکلف گرديده که در صورت خاتمه قرارداد کار، کار معين يا مدت موقت، 
عدم اقدام از سوي کارگر در وصول . نسبت به پرداخت مزاياي پايان کار اقدام نمايد

ليل بر عدم استحقاق بر دريافت مزاياي حقوق و مزاياي پايان کار خود از کارفرما د
موظف به پرداخت مزايا در پايان  زيرا، طبق قانون کار، کارفرما. باشد مذکور نمي

لذا عدم پرداخت مزاياي مذکور از طرف کارفرما به صرف ادعاي . قرارداد شده است
صره ترک کار از سوي کارفرما براي قراردادهاي قبلي توجيه پذير نبوده و براساس تب

باشند به کارگران با قرارداد موقت   قانون کار، کارفرمايان مکلف مي٧ الحاقي به ماده ٤
مزاياي قانون پايان کار ) شوند به هر دليل که منفک مي(نسبت به مدت کارکرد 

 دستورالعمل شماره ٥لذا بند .  ماخذ هر سال يک ماه آخرين مزد پراخت نمايندبه
 قانون ٧ الحاقي به ماده ٤ و تبصره ٢٤ي مغاير با ماده  وزارت کار و امور اجتماع١٧

  .گردد کار تشخيص مي
قانون ) ٢(ماده ) ٢(بنا به مراتب خواهشمند است دستور فرماييد در اجراي تبصره 

عمومي آن ديوان مطرح و به طور فوق العاده و خارج  تشکيل اين سازمان موضوع در هيأت
جب امتنان است که از تصميم متخذه اين سازمان را مو. از نوبت مورد رسيدگي قرار گيرد

  ».ندمطلع فرماي
 در پاسخ به شکايت مذکور، مديرکل حقوقي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي

  ـ٨٧٨٧٠ تصوير اليحه جوابيه شماره ٢٤/٥/١٣٩٤ـ٩٤١٦٩به موجب نامه شماره 
 رفاه اجتماعي را  مديرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و١٤/٥/١٣٩٤

  :ارسال کرده است که متن آن به قرار زير است
مقررات تعيين موارد قصور و «) ٢( درخصوص درخواست ابطال تبصره ماده ـ١«

) ٢٧(ماده ) ٢(هاي انضباط کار در کارگاهها موضوع تبصره  نامه نقض دستورالعملها و آيين
  :باشد ه شرح ذيل مي دفاعيه اين اداره کل ب١٥/١٠/١٣٨٨مصوب » قانون کار
نامه انضباط  تواند داراي آيين قانون کار، هر کارگاهي مي) ٢٧( با توجه به ماده  ـالف

کار مختص خود باشد، از سوي ديگر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي به موجب تبصره 
اين ماده مکلف شده است مقرراتي در خصوص موارد قصور مندرج در صدر اين ماده و 

امه انضباطي کارگاهها تدوين و تصويب نمايد و به عبارت ديگر کليات تدوين    ن آيين
ن امر نامه انضباط کار کارگاهها و موارد قصور مندرج در آن را مشخص نمايد که اي آيين

مقررات تعيين موارد قصور و نقض «نامه  موجب آيين ه ب١٣٧٠ابتدائاً در سال 
قانون ) ٢٧(ماده ) ٢(ط کار در کارگاهها موضوع تبصره هاي انضبا نامه دستورالعملها و آيين

  . مورد بازنگري و اصالح قرار گرفت١٣٨٨انجام و در سال » کار
موارد قصور و نقض  «١٥/١٠/١٣٨٨وب صمقررات م) ٢( به موجب تبصره ماده  ـب

نامه  نامه انضباطي با توجه به ماهيت خالف و ميزان تکرار يا استمرار آن در آيين آيين
) ١(شايان ذکر است اين تبصره دقيقاً همان تبصره ماده » .نضباطي لحاظ خواهد گرديدا

  . بوده و هيچ گونه تغييري نداشته است٨/٢/١٣٧٠مقررات قبلي مصوب 
گيرد نقض  که قصور در انجام وظايف را نيز در بر مي) انتظامي( تخلف انضباطي  ـج

) نظير کارگاه( تبع عضويت در گروه اصول و مقررات صنفي يا گروهي است که اشخاص به
مسلماً حفظ . استاي  اند و حافظ نظم و بقاي گروه و اتحاديه صنفي و حرفه آن را پذيرفته

باشد و تدوين  نظم هر گروه تابع شرايط خاص آن گروه و اقتضائات ويژه هر کارگاه مي

ور بدون در نظر نامه انضباط کار واحد با جزئيات يکسان براي کليه کارگاههاي کش آيين
  .گرفتن شرايط و اقتضائات خاص هر کارگاه صحيح و قابل اجرا نيست

اگرچه از قصور و تخلف انضباطي در متون حقوقي تعاريف مختلف و تقسيم بنديهاي 
گوناگوني به عمل آمده، معهذا در بخش دولتي نيز با توجه به شرايط کار متفاوت در 

ن و مقررات انضباطي متناسبي با هر يک از محيطهاي کاري مختلف به ناچار قواني
بيني شده است به عنوان مثال به منظور برقراري  بخشهاي نظام کشوري و لشکري پيش

نظم و جلوگيري از تکرار تخلفات در محيطهاي اداري، قانون رسيدگي به تخلفات اداري و 
گاهي، قانون در محيط نظامي، قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح و در محيطهاي دانش

  ...مقررات انتظامي هيأت علمي دانشگاهها  و موسسات آموزش عالي و تحقيقاتي کشور 
در بخش خصوصي نيز به دليل تنوع خيلي زياد محيطهاي کارگاهي و مشاغل 
خاص هر کارگاه عمالً احصاء موارد قصور تمامي کارگاهها امکان پذير نيست و هر 

طي و موارد قصور خاص محيط کاري خود را داشته نامه انضبا بايد آيين کارگاهي مي
به عنوان مثال تخلفات کارکنان بانک با تخلفات کارگران يک کارگاه توليدي . (باشند
  .)کامل يکسان باشد تواند به طور نمي

لزوم وجود انعطاف پذيري در روابط کارگري و کارفرمايي نيز مويد لزوم وجود تبصره 
توجه به ضرورت عيني نياز هر کارگاه به مقررات انضباطي خاص در واقع با . است) ٢(ماده 

، تعيين موارد قصور و بي انضباطي ١٥/١٠/١٣٨٨مقررات مصوب ) ٢(خود، در تبصره ماده 
ليکن بر خالف آنجه در . نامه انضباطي خاص هر کارگاه تفويض شده است به خود آيين

 موارد در اختيار مطلق کارفرما دادخواست سازمان بازرسي کل کشور ذکر شده تعيين اين
نامه انضباطي کارگاه را  نامه رسميت داشتن آيين آيين) ٤(قرار نگرفته است بلکه ماده 

اين ماده ) ١(موکول به تاييد آن در اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعي محل دانسته و تبصره 
 با قانون کار و مقررات نامه را از نظر تطبيق نيز مرجع مذکور را مکلف نموده تا اين آيين

مرتبط مورد بررسي قرار داده و در صورت عدم وجود هر گونه مغايرتي نسبت به تاييد آن 
نامه  شود هيچ گونه تخلفي در وضع اين آيين اقدام نمايد، پس همان گونه که مالحظه مي

  .صورت نگرفته است
نامه انتخاب  ينآي«) ٢(ماده ) ٣(و ) ٢(، )١( در خصوص درخواست ابطال تبصره ـ٢

  :باشد دفاعيه اين اداره کل به شرح ذيل مي» ٢/٩/١٣٨٧اعضاي هيأتهاي تشخيص مصوب 
قانون کار، انتخاب نماينده کارگران و مديران ) ١٥٨(ماده ) ٣(و ) ٢(اگرچه بندهاي 

صنايع را به کانون هماهنگي شوراهاي اسالمي کار استان و کانون انجمنهاي صنفي 
نامه انتخاب اعضاي  آيين) ٢( واگذار کرده است که اين امر نيز در ماده کارفرمايان استان

هيأتهاي تشخيص به صراحت قيد شده است ليکن در برخي موارد ممکن است اين 
کانونها در سطح استان تشکيل نشده باشند و يا در صورت تشکيل از معرفي نماينده 

د از تشکيل هيأتهاي تشخيص خودداري نمايند، در اين موارد تکليف چيست؟ آيا باي
خودداري نمود و يا اينکه ضابطه ديگري براي تعيين اعضاي هيأتهاي تشخيص برگزيد؟ 

ون کار انتخاب نمايندگان قان) ١٣٦(اده دانيد بـه موجب حکم عام م همان گونه که مي
 ، شوراي عالياختالف حلکارگران در سازمان جهاني کار، هيأتهاي تشخيص و  رسمي
جتماعي و نظاير آن حسب مورد توسط کانون عالي شوراهاي اسالمي کار، کانون اتأمين 

عالي انجمنهاي صنفي کارگران و يا مجمع نمايندگان کارگران تعيين شده است و تبصره 
اين ماده نيز وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي را در صورت عدم وجود تشکالت عالي ) ٢(

ب نمايندگان مزبور دانسته است پس در جايي که کارگري و کارفرمايي مسؤول انتخا
قانون کار وجود ندارد يعني در حالتي که استان ) ١٥٨(امکان اعمال حکم خاص ماده 

فاقد کانون هماهنگي شوراهاي اسالمي کار استان باشد و يا اين کانون از انتخاب نماينده 
) ١٣٦(کم عام ماده براي عضويت در هيأت تشخيص خودداري نمايد مکلف به رجوع به ح

زيرا خاص فقط در قدر متيقن خود بر عام حکومت دارد و در ساير (و تبصره آن هستيم 
لذا در درجه اول کانون عالي شوراهاي اسالمي کار .) موارد بايد حکم عام را اجرا نمود

کشور مسؤول انتخاب و معرفي نماينده کارگران خواهد بود و در مرحله بعد اين مهم با 
 تعاون، کار و رفاه اجتماعي است که با توجه به عدم منع تفويض اين اختيار به وزير

نامه مصوب خود به ادارات  مديران کل اجرايي در مقررات مربوط اين امر به موجب آيين
در خصوص انتخاب نماينده . کل تعاون، کار و رفاه اجتماعي استانها واگذار شده است

نامه  آيين) ٢(ماده ) ٣(و ) ٢(ايد گفت که تبصره مديران در هيأتهاي تشخيص نيز ب
آن ) ٢(و تبصره ) ١٣٦(انتخاب اعضاي هيأتهاي تشخيص با استفاده از وحدت مالک ماده 

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


 ٢١٠٠٩شماره                         WWW.DASTOUR.IR                       ٩/٢/١٣٩٦روزنامه رسمي                          WWW.RRK.IR                         ١٨صفحه 

شايان ذکر است که استفاده از وحدت مالک يکي از مهمترين اصول . (تدوين شده است
شود با   متذکر مي.)تفسير و بيان حکم در مواردي است که فاقد حکم خاص قانوني اند

هاي  اند عدم تدوين تبصره الذکر که همه مبتني بر اصول مهم حقوقي توجه به موارد فوق
  .شد نامه انتخاب اعضاي هيأتهاي تشخيص خالف قانون محسوب مي آيين) ٣(و ) ٢(، )١(

نامه  آيين«آن از ) ٣(و ) ٢(و تبصره ) ٢( در خصوص درخواست ابطال ماده ـ٣
دفاعيه اين اداره کل به شرح » ٢/٩/١٣٨٧ مصوب اختالف حلأتهاي انتخاب اعضاي هي

  :باشد ذيل مي
 را بر عهده اختالف حلقانون کار، انتخاب نماينده کارگران در هيأتهاي ) ١٦٠(ماده 

اسالمي کار استان يا کانون انجمنهاي صنفي کارگران و يا  کانون هماهنگي شوراهاي
در متن ماده » يا«واژه . استطقه قرار داده مجمع نمايندگان کارگران واحدهاي من

دهنده آن است که فقط يکي از اين سه مرجع بايد نسبت به انتخاب نماينده  نشان
ليکن تکليف را در حالتي که هر سه مرجع در سطح استان و جود . کارگران اقدام نمايد

ه مرجع  فقط يکي از اين سمشخص نکرده است به عبارت ديگر در حالي که بايددارد 
اب نماينده کارگران اقدام کنند هيچ يک از اين مراجع بر ديگري ترجيح خ به انتنسبت

قانون کار تدوين مقررات مربوط به انتخاب ) ١٦٤(از سوي ديگر ماده . داده نشده است
نامه مصوب وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي موکول   را به آييناختالف حلاعضاي هيأتهاي 

ها مقرراتي هستند که مقامات صالحيتدار  نامه ن گونه که مستحضريد آيينهما. کرده است
مانند وزير به منظور تسهيل اجرا و تشريح قوانين موضوعه موجود و يا در مواردي که 

بنابراين . گذارند اساساً قانوني در آن خصوص وجود ندارد وضع نموده و در معرض اجرا مي
اجراي قانون و بيان جزئيات و رفع موارد ابهام و نامه ممکن است با هدف تسهيل  آيين

اين . شود نامه اجرايي گفته مي نقض آن وضع شود که در اين صورت، به آن آيين
نامه انتخاب اعضاي هيأتهاي  از نظر ماهيت مکمل قانون هستند آيينها،  نامه آيين
نامه بايد راه  ينشود پس در اين آي ها محسوب مي نامه اختالف نيز از اين قبيل آيين حل

شد تا بتوان با دليلي منطقي  قانون کار ارائه مي) ١٦٠(حلي براي مشکل مقرر در ماده 
و قابل توجيه يکي از اين سه مرجع را بر ديگري ترجيح داد زيرا تعيين هر يک از اين 

اختالف  مراجع به عنوان مرجع انتخاب کننده نمايندگان کارگران در هيأتهاي حل
 حقوقي است واعدقشد که خالف منطق و   ترجيح بال مرجح محسوب ميبدون دليل،

به عنوان ضابطه ترجيح » تشکل کارگري حائز اکثريت«نامه ضابطه  لذا در اين آيين
اي معقول و متعارف بوده و در عين حال مغايرتي با قانون  تعيين شده است که ضابطه
مللي کار نيز مالک مزبور يک هنجار ال هاي سازمان بين نامه ندارد ضمن آنکه در مقاوله

  .باشد پذيرفته شده مي
خاب نماينده از ت  در صورت فقدان چنين تشکيالتي در سطح استان و يا عدم ان

شدکه اينجا نيز با رجوع به  براي رفع مشکل ارائه مي سوي تشکل استاني نيز بايد راه حلي
اين نامه ) ٢(ل اشاره شده در بند آن به دالي) ٢(قانون کار و تبصره ) ١٣٦(حکم عام ماده 

 تدوين شد تا اختالف حلنامه انتخاب اعضاي هيأتهاي  آيين) ٢(ماده ) ٣(و ) ٢(تبصره 
مسلماً اذعان . همان طور که گفته شد زمينه اجراي صحيح قانون کار فراهم شود

  .شد نمايند که اتخاذ هر راه حلي جز اين امر تخلف محسوب مي مي
 روابط کار صادره ١٧دستورالعمل شماره «) ٥(ست ابطال بند  در خصوص درخواـ٤

  :باشد دفاعيه اين اداره کل به شرح ذيل مي» ١٦/٣/١٣٩٠ ـ ٢١٥٣٨به شماره 
 گذاري سرمايهالحاقي قانون رفع برخي از موانع توليد و ) ٤( به موجب تبصره  ـالف

م و اظت ن مجمع تشخيص مصلح٢٥/٨/١٣٨٧قانون کار مصوب ) ٧(صنعتي به ماده 
قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام «) ٤١(ماده ) ٤(تجديد آن در تبصره 

 مجلس شوراي اسالمي کارفرمايان موظفند به کارگران با ١/٢/١٣٩٤مصوب » مالي کشور
قرارداد مدت موقت به نسبت مدت کارکرد، مزاياي قانوني پايان کار را به ماخذ هر سال 

  .مزد پرداخت نماينديک ماه آخرين 
 قرارداد کار در صورت انقضاء مدت قانون کار) ٢١(ماده ) د(وجب بند  به م ـب

يابد که قرارداد به صورت صريح يا ضمني تجديد  قرارداد صرفاً در صورتي خاتمه مي
يابد بلکه  ديد قرارداد مدت موقت، قرارداد قبلي خاتمه نميـنشده باشد، پس با تج

لذا تا قبل از پايان مدت . دهد ايان مدت تعيين شده جديد ادامه مي حيات خود تا پبه
حقي از (شود  تعيين شده جديد حق مطالبه مزاياي پايان کار براي کارگر ثابت نمي

  ).شود اساس ايجاد نمي

يابد که اين  کند مزاياي پايان کار تعلق نمي  به کارگري که اقدام به ترک کار مي ـج
و ) و البته مورد شکايت قرا رنگرفته است(ين دستورالعمل ذکر شده امر در ساير بندهاي ا

با توجه به اينکه خارج از موضوع شکايت سازمان بازرسي کل کشور است صرفاً مزيد 
پايان اين  استحضار آن عالي جنابان به  مهمترين داليل اين امر پس از اتمام دفاعيات و در

  .شود اليحه اشاره مي
با توجه به اينکه حق مطالبه : شود  فوق اين نتيجه استنباط مي از جمع مقدمات ـد

شود و با عنايت به اينکه  مزاياي پايان کار، صرفاً در صورت پايان کار براي کارگر ايجاد مي
 گيرد و از سوي ديگر نظر کند مزاياي پايان کار تعلق نمي به کارگري که ترک کار مي

يابد، لذا  شود تا سررسيد جديد خاتمه نمي  ميبه اينکه قرارداد مدت موقتي که تجديد
چنانچه کارگر داراي قرارداد موقتي که قراردادهاي قبلي او تمديد شده است ترک کار کند 

  .شود از مزاياي پايان کار محروم مي
شايان ذکر است بر مبناي همين امر است که کارگر داراي قرارداد مدت موقت 

 و(ت به دريافت مزاياي پايان کار خود اقدام ننمايدچنانچه در پايان هر قرارداد نسب
در هنگام تسويه حساب نهايي با کارفرما ) هاي سابق را تسويه ننمايد به عبارت بهتر قرارداد

بر مبناي ) کل سابقه(مستحق دريافت مزاياي پايان کار براي تمامي سالهاي کارکرد خود 
 امر و نيز نظر به قاعده فقهي ـ حقوقي با توجه به اين. آخرين حقوق دريافتي خواهد بود

چنين کارگري در صورت اثبات ترک کار و عدم دريافت مزاياي » من له الغنم فعليه الغرم«
پايان کار در قراردادهاي سابق مستحق دريافت مزاياي پايان کار کل مدت کارکرد خود 

ا محسوب نخواهد بود و هرگونه حکمي جز اين مصداق مثل معروف يک بام و دو هو
  .خواهد شد

گردد محروم شدن از مزاياي پايان  در پايان و جهت مزيد استحضار متذکر مي
کار کارگري که بر خالف تعهدات قانوني خود و ضوابط تعيين شده قانوني و بر خالف 
آيه شريفه اوفوا بالعقود و حديث نبوي المومنون عند شروطهم اقدام به نقض قرارداد 

اتمام مدت، به تعهدات خود پشت پا زده و به صورت يکجانبه و نمايد و قبل از  مي
کند، امري کامالً منطقي و  خودسرانه و بر خالف اصل لزوم قراردادها ترک کار مي

الزام کارفرما به پرداخت مزاياي پايان کار به دليل تعارض با اصل عدم، . موجه است
 انون کار و مقررات مربوطنيازمند دليل و مستند قانوني است و از آنجا که در ق

پرداخت مزاياي پايان خدمت به کارگري که اقدام به ترک کار يعني فسخ يکجانبه 
بنابراين . بيني نشده است نمايد، پيش قرارداد کار بدون رعايت تشريفات قانوني مي

.  باشد الزام کارفرما به پرداخت مزاياي مذکور به چنين کارگري خالف قانون مي
نمايد الزام کارفرما به پرداخت مزاياي پايان کار به کارگري که ترک  د ميموکداً تاکي

کار کرده است با عدالت سازگار نيست و تشويق خاطيان و عهد شکنان به نقض 
با عنايت به مجموع موارد فوق تقاضاي رد شکايت شاکي را .  تعهدات قانوني آنها است

 ترتيبي اتخاذ فرماييد تا نماينده نمايم و ضمناً در صورت صالحديد خواهشمندم مي
  ».وزارت متبوع براي دفاع در جلسه آن هيأت حضور به هم رسانند

 دادرسي ديوان عدالت اداري پرونده به هيأت  قانون تشکيالت و آيين٨٤در اجراي ماده 
يأت ـن هـاي. دـاع شـت اداري ارجـوان عدالـتماعي ديـاجين ـ تأممه، کار وـتخصصي بي

نامه   آيين٢ تبصره ماده ـ١مان بازرسي کل کشور مبني بر ابطال در خصوص تقاضاي ساز
 و ٢، ١هاي   تبصرهـ٢ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي ١٥/١٠/١٣٨٨ ـ ١٠٤٥٨شماره 

 ٢/٩/١٣٨٧ ـ ٩١٩١٠نامه انتخاب اعضاء هيأتهاي تشخيص به شماره   آيين٢ ماده ٣
 انتخاب اعضاء ٣ و ٢هاي  امه و تبصرهن  آيين٢ ماده ـ٣وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي 

  وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي٢/٩/١٣٨٧ـ٩١٩١١اختالف به شماره  هيأتهاي حل
 رأي به رد شکايت صادر کرده است و رأي ٢٩/١٠/١٣٩٥ـ ٢٥٠به موجب دادنامه شماره 

 ديوان مذکور به علت عدم اعتراض از سوي رئيس ديوان عدالت اداري و يا ده نفر از قضات
  .قطعيت يافته است

تعاون، کار و [روابط کار وزارت کار و امور اجتماعي ) ١٧(متن دستورالعمل شماره 
  :به قرار زير است] رفاه اجتماعي

  مديران کل محترم کار و امور اجتماعي استانها«
با عنايت به برداشتهاي متفاوتي که از عمل حقوقي ترک کار در بين : سالم عليکم

 وجود دارد و نظر به ضرورت ايجاد رويه واحد اختالف حل روابط کار و مراجع کارشناسان
  :در اين خصوص، مقتضي است ترتيبي اتخاذ فرمايند تا موارد ذيل دقيقاً رعايت شود
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 ترک کار عبارت است از فسخ يکجانبه قرارداد کار از طرف کارگر بدون ـ١
ام ـد و نيت انجـبايد قص دن ترک کار، کارگر ميـمجوز قانوني براي محقق ش

چنين عمل حقوقي را داشته باشد، بنابراين در صورتي که قصد و نيت فسخ 
ترک کار ) عدم حضور در کارگاه(قرارداد وجود نداشته باشد عمل انجام شده 

  .شود محسوب نمي
 با توجه به اينکه اصل عدم هر چيزي است مگر اينکه وجود آن ثابت شود، ـ٢

باشد، به عبارت ديگر کارفرما که  ت ترک کار با مدعي ترک کار ميبنابراين بار اثبا
له اثبات دعوا بايست آن را به وسيله اد کند، مي االصول ادعاي ترک کار را مطرح مي علي

  .اثبات نمايد
 تفاوت غيبت با ترک کار در اين است که در غيبت قصد فسخ قرارداد وجود ـ٣

توان ارائه  ضور در کارگاه، مالک مشخصي نميندارد، بنابراين از نظر زمان عدم ح
نمود، زيرا امکان دارد يک روز يا کمتر از يک روز، عدم حضور در کارگاه به قصد ترک 
کار باشد، اما حتي ده روز يا بيشتر عدم حضور در کارگاه، غيبت محسوب شود و 

 حضور در البته هر چه زمان عدم. کارگر قصد فسخ يکجانبه قرارداد را نداشته باشد
اي به همراه قراين ديگر بر ترک کار  تواند ظاهر، اماره و قرينه کارگاه بيشتر باشد مي

  .محسوب شود
 با توجه به اينکه قانونگذار براي ترک کار مزاياي پايان کار در نظر نگرفته است، ـ٤

يان کار چنانچه کارگر داراي قرارداد کار دايم باشد و مبادرت به ترک کار نمايد مزاياي پا
  .به وي تعلق نخواهد گرفت) حق سنوات(

 چنانچه کارگر داراي قرارداد کار مدت موقت باشد و مبادرت به ترک کار  ـ٥
نمايد، در صورتي که مزاياي پايان کار قراردادهاي سابق را در هنگام اتمام هر 

مزاياي قرارداد دريافت نموده باشد يا آن مزايا به حساب او منظور شده باشد، صرفاً 
گيرد، ليکن چنانچه قراردادهاي قبلي با  پايان کار آخرين قرارداد به وي تعلق نمي

کارگر تسويه حساب نشده باشد، مستحق مزاياي پايان کار کل مدت کارکرد خود 
  .نخواهد بود

 مديران کل محترم کار و امور اجتماعي مسؤول حسن اجراي اين دستورالعمل  ـ٦
فاصله پس از ابالغ به آگاهي کليه مديران، کارشناسان و کارکنان بوده و مفاد آن بايد بال

  ».ربط رسانده شودذي
روابط کار وزارت ) ١٧( دستورالعمل شماره ٤ و ٥در خصوص تقاضاي ابطال بندهاي 

عمومي   پرونده در دستور کار هيأت] تعاون، کار و رفاه اجتماعي[کار و امور اجتماعي 
  . گرفتقرار

 با حضور رئيس و ١٧/١٢/١٣٩٥ن عدالت اداري در تاريخ عمومي ديوا هيأت
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
  

  عمومي رأي هيأت
اخت مزاياي پايان کار به کارگري با توجه به اينکه حکم قانوني مبني بر منع پرد

 قانون رفع موانع توليد ٤١که ترک کار کرده است وجود ندارد و مقنن در ماده 
 ٧ به ماده ٣ و ٤، دو تبصره ١٣٩٤پذير و ارتقاي نظام مالي کشور مصوب سال رقابت

:  قانون کار مقرر شده است که٧ ماده ٤قانون کار الحاق کرده است و در تبصره 
يان موظفند به کارگران با قرارداد موقت به نسبت مدت کارکرد، مزاياي کارفرما«

بنابراين » .قانوني پايان کار را به ماخذ هر سال يک ماه آخرين مزد پرداخت نمايند
پرداخت مزاياي پايان کار و سنوات پايان خدمت ولو به نسبت ايام کارکرد از جمله 

 ١٧ دستورالعمل شماره ٤ و ٥يب بندهاي وظايف کارفرما است، با توجه به مراتب تصو
روابط کار معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي از اين جهت که منع 
قانوني وجود ندارد از حدود اختيارات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي خارج است و 

 دارد و مستند با قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور مغايرت
دادرسي ديوان عدالت اداري   قانون تشکيالت و آيين٨٨ و ماده ١٢ ماده ١به بند 

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

  ٢٦/١/١٣٩٦                                                                       ٩٥/١٠٠٤/شماره هـ
  بسمه تعالي

  جناب آقاي جاسبي
  مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسالمي ايران

  با سالم
 مورخ ١٣٥٥عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه  يك نسخه از رأي هيأت

  : با موضوع١٧/١٢/١٣٩٥
 شوراي اسالمي شهر مالير ١٣٩٤ابطال قسمتهايي از دفترچه تعرفه عوارض سال «

  .گردد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي» .تاريخ تصويباز 
  مهدي دربين ـ عمومي و سرپرست هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداريهيأت مديركل 

  
  ٩٥/١٠٠٤: کالسه پرونده  ١٣٥٥: شماره دادنامه    ١٧/١٢/١٣٩٥: تاريخ دادنامه

  عمومي ديوان عدالت اداري  هيأت:مرجع رسيدگي
   محمدرضا بهراميـ٣ حاتم بهرامي آورزماني ـ٢ هادي بهرامي ـ١ :قايانآ: شاكي

ابراهيم اسماعيلي هريس و :  فاطمه بهرامي با وکالت آقايان ـ٥ زهره بهرامي ـ٤: خانمها
  غالمرضا داداش زاده

) ١٥ـ ٩(الي ) ١ـ٩( و بندهاي ٩، ٨، ٧، ٦ ابطال مواد :موضوع شکايت و خواسته
هاي آن   و تبصره٥٠ و ٣٧، ٣٦، ٢٨، ٢٣، ٢١، ١٩، ١٨، ١٧، ١٦، ١٥، ١٤، ١٣، ١٢و مواد 

 شوراي اسالمي شهر مالير از تاريخ تصويب ١٣٩٤مندرج در دفترچه تعرفه عوارض سال 
در خصوص عوارض وضع مازاد بر جرائم ماده صد، عدم اجراي نما، تراکم سطح، پيش 

ضي، تملک باغات نقل و آمدگي و بالکن، حذف و کسر پارکينگ، تفکيک اعياني و ارا
انتقال اموال غير منقول و سرقفلي، قراردادهاي پيمانکاري و حق النظاره و طراحي 

دادرسي   قانون تشکيالت و آيين٩٢مهندسين طرح و اصالح حد در اجراي مقررات ماده 
  ١٣٩٢ديوان عدالت اداري مصوب سال 

زاده به وکالت از آقاي  ش آقايان ابراهيم اسماعيلي هريس و غالمرضا دادا:گردش کار
  :اند که هادي بهرامي و ساير موکلين به  موجب دادخواستي اعالم کرده

هادي بهرامي و حاتم بهرامي آورزماني و : با سالم احتراماً به وکالت از طرف آقايان«
زهره و فاطمه هر دو بهرامي در خصوص مصوبات شوراي شهر : محمدرضا بهرامي و خانمها

ري مالير در ارتباط با عوارض تخلفات ساختماني بعد از جرايم مقرر در ماده مالير و شهردا
صد قانون شهرداري در قالب عوارض کميسيون ماده صد مسکوني و تجاري و عوارض 
احداث اضافه بنا و احداث مازاد طبقه بدون مجوز و عوارض عدم اجراي نما و اجراي 

هاي ذيل آنها در   و تبصره٩، ٨، ٧، ٦هاي  هماد(نامناسب نما که مطابق نقشه مصوب نباشد 
در قالب عوارض مازاد بنا و عوارض مازاد ) ١٣٩٤دفترچه تعرفه عوارض شهر مالير سال 

طبقه بيش از تراکم مجاز و يا در حد تراکم مجاز و تغيير استفاده از پيلوت در طبقه 
کم سطح و همکف و زير زمين و بالکن محصور و مسقف و غير مسقف و همچنين ترا

ارتفاع و عوارض حذف پارکينگ و کسر پارکينگ و عوارض حذف رمپ و همچنين 
 و فضاي سبز و کتابخانه عالوه بر جرايم کميسيون ماده نشاني آتشدريافت مبالغي بابت 

به علت خروج شوراي شهر مالير از حدود و اختيارات خود و تصويب ... صد شهرداري و 
 استدعاي ابطال مصوبات مذکور را از تاريخ تصويب به شرح مقرره بر خالف مفاد قانوني،

  :ذيل از آن مقام عالي دارم
اي  مبادرت به تصويب مقررهاي  شوراي اسالمي شهر مالير طي مصوبه: بخش نخست

 ٥هاي موضوع ماده صد قانون شهرداري مبالغي حدود  نموده که طي آن عالوه بر جريمه
هاي آنها در دفترچه تعرفه عوارض   و تبصره٩ الي ٦اد برابر جرايم متعلقه را براساس مو

 فوق و جرايم ماده صد قانون ٩ الي ٦همچنين عالوه بر مواد . کند مالير، دريافت مي
هاي آنها به عنوان   دفترچه تعرفه عوارض و تبصره١٣ و ١٢شهرداري مجدداً براساس ماده 

و بالکن مبالغ هنگفت ديگري عوارض تراکم سطح و تراکم ارتفاع و عوارض پيش آمدگي 
  .نمايد نيز دريافت مي

اي  مبادرت به تصويب مقررهاي  شورا و شهرداري مالير طي مصوبه: خش دومب
عوارض «اند که به موجب آن مصوبات، اقدام به دريافت مبالغ هنگفتي با عناوين  کرده

 عوارض«و » عوارض تفکيک طبقاتي تجاري و مسکوني«و » حذف و کسر پارکينگ
عوارض تجميع اعياني دو يا چند پالک ثبتي تجاري و يا مسکوني و «و » تفکيک اراضي
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عوارض تغيير عرض معبر و افزايش «و » عوارض تغيير کاربري عرصه«و » بالعکس
عوارض زمينهاي عادي و « دفترچه تعرفه عوارض و ١٩ الي ١٤هاي  در ماده» تراکم

 دفترچه ٢٣در ماده » عوارض تفکيک باغات« آن دفترچه و ٢١در ماده » ١٤٧اسناد ماده 
در ماده » تجاريعوارض نقل و انتقال اموال غير منقول و سرقفلي واحدهاي «مذکور و 

عوارض «و »  ... اجرايي وـعوارض برقراردادهاي پيمانکاري اعم از عمراني « و ٢٨
 شده ياد دفترچه ٣٧ و ٣٦هاي  در ماده» عوارض طراحي مهندسين طراح«و » النظاره حق

هاي کل مواد مذکور در   و    تبصره٥٠در ماده » عوارض بهاي خدمات اصالح حد«و 
  .نمايد دفترچه دريافت مي

  داليل و مستندات جهت ابطال بخشهاي نخست و دوم عرايض فوق
  :کننده  مغايرت مصوبات با قوانين و خروج از اختيارات قانوني مرجع تصويبـ١

ت ذيل مصوبات بخش نخست مذکور در ارتباط با با عنايت به داليل و مستندا
دريافت عوارض عالوه بر جرايم مقرر در کميسيون ماده صد قانون شهرداري مغاير با 

زيرا قانونگذار به شرح ماده صد قانون شهرداري و . ضوابط و قوانين و مقررات است
 يا فني يا هاي آن انواع تخلفات ساختماني از جمله عدم رعايت اصول شهرسازي تبصره

بهداشتي يا اضافه بناي زايد بر مساحت زير بناي مندرج در پروانه ساختماني اعم از 
 صنعتي و پارکينگ را تبيين و مشخص کرده و تعيين تکليف  ـ تجاري ـمسکوني

قانونگذار در : با اين توضيح که. تخلفات ساختماني اعم از تخريب، تعطيل قرار داده است
ارض و کيفيت احتساب جرايم تخلفات ساختماني و وصول آنها زمينه مرجع تعيين عو

در ماده صد قانون شهرداريها تعيين تکليف نموده، بنابراين مفاد مصوبه شوراي اسالمي 
شهر مالير که متضمن وضع قاعده آمره در خصوص وصول عوارض کميسيون ماده صد 

ه يا بدون پروانه که در مسکوني و عوارض زيربناي ساختمانهاي مسکوني مازاد بر پروان
گردد و عوارض مازاد طبقه  کميسيون ماده صد منجر به صدور رأي در ابقاء بنا مي

در صورت رأي ) هرسازي و طرح تفصيليـايت اصول و ضوابط شـمشروط به اينکه رع(
به ابقاء بنا توسط کميسيون ماده صد و عوارض عدم اجراي نما و اجراي نامناسب نما که 

 مصوب نباشد و تخلفاتي مانند پيش آمدگي بالکن و کثيفي آجر نما و مطابق نقشه
کيفيت نامناسب سنگ نما و در صورتي که در نماي مصوب شهرداري داراي آجر باشد 

باشد و در صورتي که رمپ طبق ضوابط و نقشه مصوب نباشد  و مالک آن را اجرا نکرده
 به هر دليلي که در اين بندها ٩  ماده١٥ـ ٩ الي ١ـ٩ و بندهاي ٩براساس ماده ... و 

در صورتي . بايست مبالغ هنگفتي به عنوان عوارض خدمات پرداخت گردد گفته شده مي
بايد در مقابل ارائه خدمتي  که عوارض خدمات همان گونه که از نامش پيداست مي

رسد که کليه موارد ذکر شده در  وصول شود که شهرداري انجام داده باشد و به نظر مي
 و بندهاي زير مجموعه آن جريمه است نه عوارض و کالً در اختيار ماده صد ٩ده ما
گونه ارتباطي با عوارض خدمات ندارد و جملگي  هاي آن است و هيچ هرداري و تبصرهش

شوند و خارج از حدود اختيارات قانوني  عالوه بر جرايم تخلفات ساختماني محسوب مي
) ٣ و ٢هاي  تبصره(هاي آن  ن شهرداري و تبصرهشوراي شهر است چرا که ماده صد قانو

حکم بناهاي مازاد بر تراکم و ساير موارد را از لحاظ نحوه رسيدگي تعيين جريمه ميزان 
 آن ماده، ٥ و ٢ و ١هاي  و نحوه وصول آن معين کرده است، به صراحت تبصره

 شهر ليکن شوراي. باشد شهرداري مکلف به وصول جريمه براساس نظر کميسيون مي
الذکر نموده و در آن عالوه بر  مالير بدون وجود اختيار قانوني اقدام به صدور مصوبه فوق
 ١٣ و ١٢ و ٩ الي ٦هاي  جريمه کميسيون ماده صد دريافت عوارض متعلقه ماده

دفترچه عوارض شهر مالير نسبت به بناي خالف را نيز مقرر کرده است و اين در حالي 
ون شهرداري صريحاً شهرداري را مکلف به وصول جريمه است که در مانحن فيه قان

الذکر فاقد  بر اين اساس مصوبه فوق. براساس نظريه کميسيون ماده صد کرده است
وجاهت قانوني و خارج از حيطه اختيارات بوده و عدول شوراي شهر مالير از موازين 

 ٤بر خالف ماده با عنايت به مطالب فوق، اخذ وجوه مذکور . آيد قانوني به شمار مي
در اين قانون دريافت هر گونه . باشد قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت نيز مي

وجه کاال و يا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقيقي و حقوقي توسط نهادهاي 
شود  عمومي غيردولتي غير از مواردي که در مقررات قانون مربوط معين شده يا مي

ه اخذ وجوهي به عنوان عوارض اضافه بنا و عوارض مازاد طبقه و ممنوع است و از آنجا ک
خالف قانون ... عوارض پيش آمدگي بالکن و عوارض نما و عوارض کسر رمپ و 

  .شهرداريها است لذا هيچ توجيهي براي اخذ اين وجوه پذيرفته نيست

   مغايرت مصوبات با آراء هيأت محترم عمومي ديوان عدالت اداريـ٢
هاي مندرج در  عالوه بر جريمه... اضافه بنا و مازاد تراکم و طبقه و اخذ عوارض 

الذکر است مغاير رويه  هاي ماده صد به غير از اينکه خالف قوانين و مقررات فوق تبصره
عمومي ديوان عدالت اداري در  به عنوان نمونه هيأت. آيد قضايي آن ديوان محترم به شمار مي

ضوع مورد استفاده توسط شوراي اسالمي شهر مالير جهت آراء متعددي به صراحت اصل مو
ليکن علي رغم . وضع و تعيين عوارض ساالنه را غير قانوني و مورد ابطال قرار داده است

اعالن آراي مذکور در روزنامه رسمي يا حتي اعالم مستقيم توسط اشخاص وحتي نامه 
 ـ٢٠٧/٣٢٣/٤٢/٩٥مديرکل دفتر امور شهري و شوراهاي استان همدان به شماره 

عمومي ديوان عدالت اداري  بودن آراء صادره از سوي هيأتاالجرا  الزم در مورد ١٤/٤/١٣٩٥
به شهرداري مالير تاثيري در روند نادرست آن شهرداري و شورا نداشته است و مراجع 

ها و تغيير اسامي  اند و يا با وضع تبصره مذکور يا نسبت به موضوع بي اعتنا بوده
 به اصطالح حذف يا اضافه يک کلمه به اصل موارد ابطالي توسط هيأت ديوان  ومختلف

دادنامه . عدالت اداري موجبات نقض مجدد قوانين و آراي آن ديوان را فراهم ساخته اند
بر  وضع قاعده آمره در خصوص وصول عوارض عالوه ١٤/١١/١٣٨٠ ـ ٣٥٨ الي ٣٥٤شماره 

 معاون ٢٥/٧/١٣٧٩ ـ ٧٩٠١٣٨٣١/٨٠ه بخشنامه شمار(جرايم تخلفات ساختماني 
اخذ عوارض  (٢/١١/١٣٩١ـ  ٧٧٠و دادنامه شماره ) شهرسازي و معماري شهرداري تهران

هاي ماده صد خالف ماده  اضافه بنا در تخلفات ساختماني عالوه بر جريمه مندرج در تبصره
 جلسه ٢٦ابطال مصوبه  (١/٤/١٣٩٥ ـ٢٤٢و دادنامه شماره ) هاي مقرر مذکور و تبصره

ب ـ در خصوص عوارض تخلفات ساختماني در قال١٣٩٤شوراي اسالمي شهر کرج در سال 
  :رسد به عنوان نمونه، به استحضار مي) بيخ تصوـراکم از تاريـره و اضافه تـعوارض پذي
   آراي وحدت رويه ديوان عدالت اداري ـ٣

  رأي هيأت محترم عمومي ديوان عدالت اداري
دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال  شکيالت و آيين قانون ت٩٢مطابق ماده 

عمومي ابطال شود، رعايت مفاد رأي  در هيأتاي  چنانچه مصوبه«:  مقرر شده است١٣٩٢
هر گاه مراجع مربوط، مصوبه جديدي مغاير . عمومي در مصوبات بعدي الزامي است هيأت

وبت بدون رعايت مفاد عمومي تصويب کنند، رئيس ديوان موضوع را خارج از ن رأي هيأت
عمومي مطرح   در هيأتکننده تصويب قانون مذکور و فقط با دعوت نماينده مرجع ٨٣ماده 

عمومي ديوان   هيأت١٤/١١/١٣٨٠ ـ ٣٥٨ الي ٣٥٤نظر به اين که در رأي » .نمايد مي
 معاون شهرسازي و ٢٥/٧/١٣٧٩ ـ ٧٩٠١٣٨٣١/٨٠عدالت اداري بخشنامه شماره 

ان در خصوص عوارض زيربنا، پذيره، اضافه تراکم و تغيير کاربري معماري شهرداري تهر
عالوه بر جرايم تخلفات ساختماني به لحاظ خروج از حدود اختيارات ابطال شده است و 

 ٢٨/١٠/١٣٩٣شوراي اسالمي شهر کرج در تصويب مصوبه بيست و ششمين جلسه مورخ 
ا وضع کرده است، بنابراين بدون رعايت مفاد رأي مذکور، عوارض تخلفات ساختماني ر

 و ١٣ و ماده ١٢ ماده ١قسمت مربوط به وضع عوارض تخلفات ساختماني با استناد به بند 
 از ١٣٩٢دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال   قانون تشکيالت و آيين٩٢ و ٨٨مواد 

  .شود تاريخ تصويب ابطال مي
 مصوبه ضوابط تفکيک ٢٥ ماده ٦ ابطال بند ١١/١٢/١٣٨٧ ـ ٨٤٨دادنامه شماره 

هاي مندرج در ماده صد  اخذ عوارض عالوه بر جريمه(اعياني شوراي اسالمي شهر اردبيل 
  ).قانون شهرداري

 اخذ مبالغ ديگر عالوه بر جريمه مقرر در رأي ٢٤/٩/١٣٩٣ـ ١٥٢٩دادنامه شماره 
شوراي اسالمي (کميسيون ماده صد تحت عنوان عوارض کسر فضاي آزاد خالف قانون 

  )شهر اردبيل
 دريافت عوارض تغيير کاربري خالف قانون ٢٢/٣/١٣٩٥ ـ ٢٢٩دادنامه شماره 

 فصل دوم تعرفه عوارض شوراي اسالمي شهر کرج در سال ١١ابطال بخش (باشد  مي
  ). از تاريخ تصويب١٣٩٤

  ابطال مصوبه مربوط به تعيين عوارض٢٥/٦/١٣٨٦ ـ ٣٤٨ و ٣٤٧دادنامه شماره 
 شوراي ٢٩/١٠/١٣٨٣در طرحهاي دولتي مصوب  بري امالک واقعبه جهت تغيير کار

  .، شوراي اسالمي شهر تهران٦/١١/١٣٨٣ ـ ١٦٠/٦٠٨/٢٠٩٤٩اسالمي شهر تهران به شماره 
 ـ ش الف س/٧٥٨٥ ابطال مصوبه شماره ٧/٩/١٣٠ ـ ٣٨١دادنامه شماره 

افزوده  شوراي اسالمي شهر شيراز در برقراري عوارض ماليات بر ارزش ٣/١٠/١٣٨٧
  .تفکيک و افراز اراضي شوراي اسالمي شهر شيراز
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بايد در قبال ارائه خدمت   عوارض شهرداري مي٦/١١/١٣٩٣ ـ ١٨١٨دادنامه شماره 
عمومي بند  رأي هيأت. باشد توسط شهرداري باشد در غير اين صورت خالف قانوني مي

تشکيالت، وظايف و  قانون ٧١ ماده ٢٦هر چند مطابق بند «. فرمايد که اظهار مي» ب«
 تصويب نرخ خدمات ١٣٧٥انتخابات شوراهاي اسالمي کشور و انتخاب شهرداران مصوب 

نامه مالي و معامالتي  ارائه شده توسط شهرداري و سازمانهاي وابسته به آن با رعايت آيين
شهرداريها از جمله وظايف شوراهاي اسالمي شهر است اما نظر به اينکه تعيين نرخ 

ط به انجام خدمتي از سوي شهرداري است و در خصوص عناوين مصرح در خدمات منو
 شوراي اسالمي شهر اردبيل ١٣٨٩ تعرفه عوارض محلي مصوب سال ١٤ ماده ٣بند 

 تعرفه مورد شکايت مغاير قانون و ١٤ ماده ٣بنابراين بند . کند شهرداري خدمتي ارائه نمي
 و ١٣ و مادتين ١٢ ماده ١ استناد بند باشد و به خارج از حدود اختيارات مرجع وضع مي

  .شود دادرسي ديوان عدالت اداري از تاريخ تصويب ابطال مي  قانون تشکيالت و آيين٨٨
 دريافت عوارض تفکيک اعياني خالف قانون است ٢٦/٣/١٣٩٥ـ٩٧دادنامه شماره 

 شوراي اسالمي شهر گرگان ١٢/١١/١٣٩٠ـ٣٨٨ از مصوبه شماره ٢٢ماده «موضوع رأي 
 خصوص وضع عوارض براي تفکيک اعياني اعم از مسکوني و تجاري و خدماتي و اداري در

  .شود و ساير مغاير قانون است و ابطال مي
. نون است دريافت عوارض نقل و انتقال خالف قا١/٤/١٣٩٥ـ٢٤٣دادنامه شماره 

 ١٢ بخش ٨ و ٧، ٦، ٢، ١ابطال بندهاي «يوان عدالت اداري عمومي د موضوع رأي هيأت
 از ١٣٩٤فصل دوم دفترچه عوارض و بهاي خدمات شوراي اسالمي شهر کرج در سال 

  »تاريخ تصويب
 تعيين عوارض بر معامله امالک و مستحدثات ٢٧/١١/١٣٩٣ ـ ١٩١٠دادنامه شماره 

  .و سرقفلي خالف قانون است
 دريافت عوارض ١/٤/١٣٩٥ـ ٢٤٤شوراي اسالمي شهر همدان، دادنامه شماره 

موضوع رأي توسط ديوان عدالت . باشد توسط شهرداري خالف قانون ميتفکيک عرصه 
 فصل دوم تعرفه عوارض و بهاي خدمات ١٢ بخش ٥ و ٤ و ٣ابطال بندهاي «اداري 

  .»١٣٩٤شوراي اسالمي شهر کرج در سال 
 دريافت عوارض از مهندسان طراح و ناظر و مجري ٢٨/٣/١٣٩٥ـ ٩٨دادنامه شماره 

موضوع رأي توسط ديوان عدالت اداري .  خالف قانون استساختمان توسط شهرداري
 موضوع ١٣٩١ جدول عوارض شهرداري اراک در سال ٣ فصل ٤ابطال تعرفه شماره «

 شوراي اسالمي شهر اراک مبني بر اخذ عوارض ٢٦/١٠/١٣٩٠ـ٣٧٠مصوبه شماره 
  .»مهندسان طراح و ناظر ساختمان

ابطال «وسط ديوان عدالت اداري  موضوع رأي ت١١/٣/١٣٩٥ ـ١٦٧دادنامه شماره 
  .»مصوبات شوراهاي اسالمي شهر کشور در خصوص برقراري عوارض بر بانکها

 دريافت عوارض تبديل کاربري از غيرمسکوني ٢١/٣/١٣٩٥ ـ ٧٦دادنامه شماره 
 ٢ابطال بند «موضوع رأي توسط ديوان عدالت اداري .  خالف قانون استبه مسکوني

راي اسالمي شهر شاهرود در خصوص اخذ عوارض تبديل  تعرفه عوارض شو٤٩صفحه 
  .کاربري از غير مسکوني به مسکوني

مصوبه « موضوع رأي توسط ديوان عدالت اداري ١٤/٢/١٣٩٥ ـ ٦٣دادنامه شماره 
العرض و   شوراي اسالمي شهر چناران در خصوص اخذ عوارض حق٢٥/٨/١٣٨٨مورخ 

  .»شود عوارض پيمانکاري خالف قانون است و ابطال مي
لذا با عنايت به اينکه ديوان عدالت اداري در آرايي مشابه اخذ چنين وجوهي از 

 که مقرر ٣٠١اضافه بنا در شهرهاي ديگر را خالف قانون قلمداد کرده و به استناد ماده 
دارد کسي که عمداً يا اشتباهاً چيزي را که مستحق نبوده است دريافت کند ملزم  مي

اگر «دارد   قانون مذکور که اشعار مي٣٠٢ تسليم کند و ماده است که آن را به مالک
کند، حق دارد از کسي  تأديه دانست که آن دين را اشتباهاً خود را مديون مي کسي که

 قانون مدني در ٣٠٣همچنين ماده » که آن را بدون حق اخذ کرده است استرداد نمايد
 حق دريافت کرده است ضامن هرکسي که مالي را من غير«اين رابطه تصريح دارد که 

شهرداري » عين و منافع آن است اعم از اينکه به عدم استحقاق خود عالم باشد يا جاهل
مالير با مصوبات پيش گفته همچنان به اخذ چنين مبالغي خالف قانون و من غير حق 

  .نمايد مبادرت مي
ي علي هذا جلوگيري از اخذ چنين وجوهي غير قانوني مستلزم تصميم اعضا

 ١٣٩٢ قانون ديوان عدالت اداري سال ١٣عمومي ديوان عدالت اداري براساس ماده  هيأت

 قانون ديوان ٩٢ضمن اينکه اعمال ماده . مبني بر ابطال مصوبه از زمان تصويب است
بنا بر مراتب فوق و . تواند مانع تجري شهرداري و شوراي شهر مالير گردد عدالت اداري مي

وراي اسالمي شهر مالير در خصوص عوارض تخلفات ساختماني در نظر به اينکه مصوبه ش
قالب عوارض کميسيون ماده صد و عوارض مازاد تراکم سطح و ارتفاع و عوارض کسري 

 با ماده صد قانون نشاني آتشرمپ و عوارض کتابخانه و عوارض فضاي سبز و عوارض 
 در تجويز اخذ شهرداري مغايرت دارد و وضع عوارض توسط شوراي اسالمي مذکور

 ١٣عوارض فوق، خالف قانون وخارج از حدود اختيارات آن شورا است لذا مستنداً به مواد 
 استدعاي ابطال مصوبه ١٣٩٢ قانون ديوان عدالت اداري سال ٩٢ و ٨٨ و ١٢ ماده ١بند 

شوراي اسالمي شهر مالير و جلوگيري از اخذ عوارض غير قانوني شهرداري مالير را از 
مصوبات مورد اعتراض عوارضاتي که عالوه بر جرايم . يب و خارج از نوبت داردزمان تصو

  :گردد به قرار زير هستند کميسيون ماده صد توسط شهرداري مالير دريافت مي
، ٢١، ١٩، ١٨، ١٧، ١٦، ١٥، ١٤، ١٣، ١٢و ) ١٥ـ ٩ الي ١ـ٩( و ٩ و ٨، ٧، ٦مواد 

آن مندرج در دفترچه تعرفه عوارض هاي   و تبصره٦١ و ٥٠، ٣٧، ٣٦، ٣٣، ٣٢، ٢٨، ٢٣
 شوراي اسالمي شهر مالير و همچنين عوارض مازاد پارکينگ مسکوني با ١٣٩٤سال 

 عوارض مازاد پارکينگ وجود ندارد به نرخ  ـتوجه به اينکه در دفترچه تعرفه عوارض
که به علت کثرت صفحات تصويب مواد فوق تقديم . گردد مسکوني عوارض اخذ مي

  ».گردد مي
  :هاي مورد اعتراض به قرار زير است متن تعرفه

 نحوه محاسبه عوارض زيربناي ساختمانهاي مسکوني مازاد بر پروانه يا :٦ماده«
  .گردد بدون پروانه که در کميسيون ماده صد منجر به صدور رأي بر ابقاء بنا مي

  :گردد  مي عوارض مازاد بر پروانه يا بدون پروانه از طريق فرمول زير محاسبه:١تبصره
×K×A×Pعوارض مازاد بنا= ٢٠ 

                
                                                                   

K :ضريب  
A :متراژ زيربناي بدون پروانه يا مازاد بر پروانه  
T :تعداد طبقات در هر مرحله تخلف  
P :قيمت منطقه اي  
S :مساحت عرصه  

 به ازاي هر ١عوارض مازاد بناي محاسبه شده مربوط به تبصره حداکثر مبلغ : ١بند 
  .باشد مي  ريال٠٠٠/٥٠٠/٢مترمربع 

عوارض تغيير نوع استفاده از پيلوت براساس فرمولهاي زير محاسبه و : ٢تبصره
  :گردد وصول مي

A×P*عوارض تغيير نوع استفاده از پيلوت در زيرزمين = ٥٠  
A×P *ده از پيلوت در همکفعوارض تغيير نوع استفا = ٣٠  

 به ازاي ٢حداکثر مبلغ عوارض تغيير نوع استفاده از پيلوت مربوط به تبصره : ١بند 
  .باشد مي  ريال٠٠٠/٥٠٠/٣هرمترمربع 
شود هنگام وصول جرايم کميسيون ماده  به شهرداري مالير اجازه داده مي: ٣تبصره

جرايم کميسيون ماده % ٧٥/١صد به منظور حفظ و نگهداري فضاي سبز شهر به ميزان 
ماده صد عوارض دريافت نمايد  جرايم کميسيون% ٥/٢ نشاني آتشصد و نيز جهت تجهيز 

بايست توسط  باشد که مي  عالوه بر جرايم ماده صد مي٣تبصره ) درصدهاي(مبالغ 
  .شهرداري وصول گردد

شود امالکي که فاقد شناسنامه   به شهرداري مالير اجازه داده مي:٤تبصره
ختمان بوده و در کميسيون ماده صد رأي تخريب يا برگشت به حالت اوليه صادر شده سا

اما در کميسيون دوم يا کميسيون همعرض رأي ابقاء داده شده به منظور مديريت بهينه 
 و ٦بر ساخت و ساز و کاهش ساخت و سازهاي غير مجاز عوارض مربوطه مندرج در ماده 

 عوارض مربوط به جرايم تجاري، اداري و خدماتي و مربوط به مسکوني و( اين تعرفه ٧
 ١ و بند ١ تبصره ١با رعايت بند . (گردد  برابر محاسبه و وصول مي٥/١به ماخذ ) غيره

  )١٩ صفحه ٦ ماده ٢تبصره 
 کليه عوارض متعلق به جرايم کميسيون ماده صد براساس نرخ روز :٥تبصره

  .گردد محاسبه و دريافت مي
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مشروط به رعايت اصول و ضوابط شهرسازي و طرح (د طبقه  عوارض مازا:٧ماده
  .در صورت رأي به ابقاء بنا توسط کميسيون ماده صد) تفصيلي

شود امالکي که مرتکب تخلف مازاد   به شهرداري مالير اجازه داده مي:١تبصره
شود عوارض  شوند و پرونده آنها در کميسيون مطرح و دستور ابقاء بنا صادر مي طبقه مي

  .شود  شرح ذيل محاسبه و وصول ميبه
 شوند به ماخذ  عوارض امالکي که در حد تراکم مجاز مرتکب تخلف مازاد طبقه ميـ١

  .گردد  برابر فرمول مازاد بنا محاسبه مي٥/١
شوند   مرتکب تخلف مازاد طبقه ميعوارض امالکي که بيش از حد تراکم مجاز ـ٢

  .گردد مي برابر فرمول مازاد بنا محاسبه ٣به ماخذ 
  .باشد  مي١ برابر tدر محاسبه عوارض مازاد طبقه : ١بند
  .گردد پيلوت به عنوان مازاد طبقه محسوب نمي: ٢بند
حداکثر مبلغ عوارض اضافه بنا به صورت مازاد طبقه در حد تراکم مجاز به ازاي : ٣بند

م مجاز  ريال و در خصوص اضافه بناي مازاد طبقه بيش از تراک٠٠٠/٧٥٠/٣هر مترمربع 
  .باشد  ريال مي٠٠٠/٠٠٠/٦ حداکثر مبلغ محاسبه شده به ازاي هر مترمربع

هاي اجرايي و  شود از کليه دستگاه  به شهرداري مالير اجازه داده مي:٢تبصره
اشخاص حقيقي و حقوقي که اقدام به اخذ پروانه ساختماني نموده يا برابر آراء کميسيون 

اند و يا  شده، اما عوارض مربوطه را پرداخت نکردهماده صد حکم ابقاء بنا آنان صادر 
اند نسبت به محاسبه   خصوص پرداخت عوارض توافق نموده اما به توافقنامه عمل نکردهدر

و تعيين عوارض به نرخ روز به نسبت مابه التفاوت درصد پرداختي با کل درصد عوارض 
  .اقدام نمايدمحاسبه شده و دريافت درصد عوارض پرداخت نشده به نرخ روز 

 چنانچه براساس رأي کميسيون ماده صد ملکي ملزم به تخريب يا برگشت :٨ماده
به حالت اوليه گردد و رأي در ديوان عدالت اداري تاييد گردد و مالک پس از اجراي 
رأي مجدد اقدام به احداث بنا نموده و پرونده مجدداً به کميسيون ماده صد ارجاع گردد 

 برابر مبناي تعرفه محاسبه و ٢ صادر شود، عوارض متعلقه به ميزان و رأي به ابقاء بنا
  .گردد دريافت مي
 به شهرداري مالير اجازه داده شده است عوارض عدم اجراي نما و اجراي :٩ماده 

  :نامناسب نما که مطابق با نقشه مصوب نباشد را به صورت ذيل محاسبه و وصول نمايد
  ):١٥ـ ٩(الي ) ١ـ٩(بندهاي 

  آجر: ١ـ٩ه ماد«
) داراي شوره(در صورتي که کيفيت آجر مصرفي در نماي بنا مناسب نباشد : ١  بند

  :باشد مبلغ عوارض به شرح ذيل مي) کثيفي آجر نما(و ياکيفيت اجراي آن نامناسب باشد 
  عوارض نما=  ٢٥٠٠٠٠ *  S×P١: ١فرمول شماره

  
  ٦جدول شماره 

 ١P  يا مت منطقهيق
  ٢  الي ر٧٠٠٠٠ـ٢٥٠٠٠
  ٤  ال به باالي ر٧٠٠٠٠

  
P :ضريبي است که مطابق جدول فوق اعمال خواهد شد.  

براساس قيمت آجر محاسبه شده است و در ابتداي هر سال در عوارض : ٢٥٠٠٠٠
  .جديد تغيير خواهد کرد

S :باشد مساحت خالص قسمت آجري در نما مي.  
 مالک آن را در صورتي که نقشه نماي مصوب شهرداري داراي آجر باشد ولي) ب

  :باشد اجرا نکرده باشد مبلغ عوارض به شرح ذيل مي
  عوارض نما=  ٢٥٠٠٠٠ *  S×P١: ٢فرمول شماره

  
  ٧جدول شماره 

 ١P  يا مت منطقهيق
  ٢  الي ر٧٠٠٠٠ـ٢٥٠٠٠
  ٤  ال به باالي ر٧٠٠٠٠

  
١P :ضريبي است که مطابق جدول فوق اعمال خواهد شد.  

ده است و در ابتداي هر سال در عوارض براساس قيمت آجر محاسبه ش: ٢٥٠٠٠٠
  .جديد تغيير خواهد کرد

S :باشد مساحت ناخالص قسمت آجري در نما مي.  

  سنگ : ٢ـ٩
در صورتي که سنگ مصرفي در نماي بنا از کيفيت مناسب برخوردار نباشد مبلغ 

  :باشد عوارض به شرح ذيل مي
  عوارض نما= اي مت منطقهقي ×٤،١٤*S: ٢فرمول شماره

 ضريبي است که براساس قيمت سنگ محاسبه شده است و در ابتداي هر :١٤,٤
  .سال در عوارض جديد تغيير خواهد کرد

S :باشد مساحت خالص قسمت سنگي در نما مي.  
   عدم تطبيق نما با نقشهـ٣ـ٩

در صورتي که مالک اقدام به اجراي نما بنمايد اما نماي اجرايي مطابق با نماي 
  :باشد بلغ عوارض به شرح ذيل ميمصوب شهرداري نباشد، م

 براي محاسبه آجري که مغاير با طرح نماي ٢استفاده از فرمول :  ٤فرمول شماره
  .مصوب شهرداري است

 براي محاسبه قسمت سنگي که مغاير با طرح نماي مصوب ٣استفاده از فرمول 
  .شهرداري است

   اجراي نما بدون مجوز شهرداريـ٤ـ٩
 تاييد نقشه نما در شهرداري اقدام به اجراي نما بنمايد در صورتي که مالک قبل از

  :باشد مي مبلغ عوارض به شرح ذيل
  عوارض نما= اي  قيمت منطقه ×١٧*S:  ٥فرمول شماره 

S :باشد مساحت ناخالص نما مي.  
الزم به ذکر است در صورت استفاده از مصالح ممنوع مانند سراميک در نما در 

  . استفاده خواهد شد٥رمول تعيين مبلغ عوارض نما از ف
ضريبي است که براساس قيمت مصالح محاسبه شده است و در ابتداي هر سال : ١٧

  .در عوارض جديد تغيير خواهد کرد
   عدم اجراي فالورباکس ـ٥ـ ٩

در صورتي که مالک با توجه به  نقشه نماي مصوب شهرداري ملزم به اجراي فالورباکس 
  :باشد م به اجراي آن ننمايد مبلغ عوارض به شرح ذيل ميباشد اما در نماي اجرايي اقدا

  عوارض نما به ازاي هر فالورباکس=  تومان ٠٠٠/٠٠٠/١: ٦فرمول شماره 
الزم به ذکر است اجراي فالورباکس طبق ضوابط نماي شهر مالير براي ساختمانهاي 

  .باشد  طبقه الزامي مي٥/٣ و ٥/٢
ر عوارض جديد قيمت هر عدد فالورباکس توجه به تغيير قيمت مصالح در هر سال د

  .نيز تغيير خواهد کرد
  )شاسي کشي(عدم رعايت برجستگي : ٦ـ٩

که مالک با توجه به نقشه نماي مصوب شهرداري ملزم به اجراي  يدر صورت
برجستگي باشد اما در نماي اجرايي اقدام به اجراي آن ننمايد مبلغ عوارض به شرح 

  :باشد ذيل مي
S :باشد لص قسمت برجستگي در نما ميمساحت ناخا .  

  عوارض نما= اي قيمت منطقه ×١٧*S: ٧فرمول شماره
  ها در نما کنندهعدم اجراي جدا: ٧ـ٩

در صورتي که مالک با توجه به نقشه نماي مصوب شهرداري ملزم به اجراي 
به ها در نما باشد اما در نماي اجرايي اقدام به اجراي آن ننمايد مبلغ عوارض  جداکننده

  :باشد شرح ذيل مي
  عوارض نما= اي  قيمت منطقه ×١٧*S: ٨فرمول شماره 

S :باشد مساحت ناخالص قسمت محصور در جداکننده در نما مي.  
ضريبي است که براساس قيمت مصالح محاسبه شده است و در ابتداي هر سال : ١٧

  .در عوارض جديد تغيير خواهد کرد
  عدم اجراي نورپردازي در نما: ٨ـ ٩
ر صورتي که مالک با توجه به نقشه نماي مصوب شهرداري ملزم به اجراي نورپردازي د

  :باشد باشد اما در نماي اجرايي اقدام به اجراي آن ننمايد مبلغ عوارض به شرح ذيل مي
  عوارض نما% = ٥٠اي  قيمت منطقه ×١٧*S: ٩فرمول شماره 

مالير براي ساختمانهاي الزم به ذکر است اجراي نورپردازي طبق ضوابط نماي شهر 
  .باشد  طبقه به باال و تمامي نماهاي بر خيابانهاي اصلي با هر تعداد طبقه الزامي مي٥/٥

ضريبي است که براساس قيمت مصالح محاسبه شده است و در ابتداي هر سال : ١٧
  .در عوارض جديد تغيير خواهد کرد
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 ي که اقدام به تغيير وکليه ادارات و موسسات و شرکتهاي دولتي و غيردولت: ٩ـ٩
نمايند چنانچه جهت اخذ مجوز به شهرداري مراجعه نمايند عوارض  ايجاد نماي جديد مي

مربوط طي فرمول ذيل دريافت و چنانچه بدون اخذ مجوز اقدام به ايجاد يا تغيير نماي 
  :گردد  برابر محاسبه مي٢جديد نمايند فرمول به ماخذ 

  رض نماعوا = P*٢٥*S:  ١٠فرمول شماره 
در صورت قرار دادن هر گونه تاسيسات نمايان در بالکن به ازاي هر دستگاه : ١٠ـ٩

  .گردد  ريال عوارض تعيين مي٠٠٠/٠٠٠/١٥
از اماکن و ساختمانهايي که طبق پروانه ساخت يا نظريه کميسيون ماده صد : ١١ـ٩

اند به ازاي هر  هبايست از دربهاي برقي استفاده نمايند ولي در زمان ساخت اجرا نکرد مي
  .شود  ريال عوارض دريافت مي٠٠٠/٠٠٠/١٥دهنه 

هاي درگذر که توسط کميسيون ماده صد رأي بر  در خصوص احداث پله: ١٢ـ٩
شود و يا امکان اصالح آن وجود ندارد عوارض به طور ساليانه به شرح  ابقاء صادر مي
  :گردد ذيل اخذ مي

  عوارض = ٢٠٠×سطح مقطع×اي قيمت منطقه: ١١فرمول شماره 
در صورت عدم اجراي راه پله طبق ضوابط و نقشه مصوب ساختمان به ازاي : ١٣ـ٩

  .گردد مي  ريال عوارض برقرار٠٠٠/٠٠٠/٣٠هر مترمربع کسري مبلغ 
حداقل عوارض دريافتي بابت عدم اجراي راه پله مصوب به ميزان هر مقدار : ١تبصره

  .باشد  ريال مي٠٠٠/٠٠٠/٣٠تخلف 
ورت عدم اجراي آسانسور طبق ضوابط و نقشه مصوب ساختمان به ازاي در ص: ١٤ـ٩

  .گردد  ريال عوارض برقرار مي٠٠٠/٠٠٠/٥٠هر مترمربع کسري مبلغ 
 حداقل عوارض دريافتي بابت عدم اجراي آسانسور مصوب به ميزان هر :١تبصره
  .باشد  ريال به ازاي هر طبقه مي٠٠٠/٠٠٠/٣٠مقدار تخلف 
دام به اجراي آسانسور در چشم پله گردد به ازاي هر طبقه  چنانچه اق:٢تبصره

  .گردد  ريال عوارض تعيين مي٠٠٠/٠٠٠/٢٠
در صورت عدم اجراي رمپ طبق ضوابط و نقشه مصوب به ازاي هر مترمربع : ١٥ـ ٩

  .گردد  ريال عوارض تعيين مي٠٠٠/٠٠٠/٣٠
ن هر مقدار  حداقل عوارض دريافتي بابت عدم اجراي رمپ مصوب به ميزا:١تبصره

  ».باشد مي  ريال٠٠٠/٠٠٠/٣٠تخلف 
  عوارض تراکم سطح و ارتفاع: ١٢ماده

شود مشروط به رعايت اصول و ضوابط   به شهرداري مالير اجازه داده مي:١تبصره
  شهرسازي و طرح تفصيلي و قوانين و مقررات

لي هاي احداث بناي طرحهاي جامع و يا تفصي  کليه تراکم١٣٩٤از ابتداي سال : الف
 حداکثر تا سقف پايه ١٢٠عمل شده و مازاد بر تراکم مبنا% ٦٠به صورت سطح اشغال 

براساس جدول ذيل محاسبه و وصول نمايد ) زيرزمين(بدون احتساب پيلوت يا پارکينگ 
  ) طبقه٥/٢تا (

  
  ٨جدول شماره 

  عوارض تراکم سطح
  زان عوارضيب و ميضر  يکاربر  فيرد

  ٦,٣  P  يمسکون  ١
  ٧,٥  P  يتجار  ٢
  ١٧,٥  P  يادار  ٣
  ١٠,٥  P  ريسا  ٤

  
عوارض ناشي از فروش تراکم مازاد بر ضوابط و مقررات طرح تفصيلي عالوه بر 

  ) طبقه٥/٢باالي . (عوارض بر تراکم بنا به شرح ذيل محاسبه و وصول خواهد شد
  

  ٩جدول شماره 
  عوارض تراکم ارتفاع

  ضريب و ميزان عوارض  کاربري  رديف
  ٨,٥  P  يمسکون  ١
  ٩,٢  P  يتجار  ٢
  ١٧,٥  P  يادار  ٣
  ٩,٣  P  ريسا  ٤

در صورت تقاضاي مالکين مبني بر افزايش تراکم ارتفاع، مازاد بر تراکم : ١بند 
 مورد موافقت قرار ٥که توسط کميسيون ماده % ٦٠مجاز و يا بيشتر از سطح اشغال 

 به تراکم سطح و ارتفاع  برابر جداول مربوط١٠گرفته باشد عوارض تراکم اضافه شده 
  .گردد محاسبه و وصول مي

   عوارض پيش آمدگي و بالکن:١٣ماده 
پيش آمدگي مسقف عبارت است از پيش آمدگي در معابر عمومي که به صورت رو 

پيش . گيرد قرار مي... هاي مسکوني، تجاري، اداري و  بسته و زيربناي مفيد مورد استفاده
صورت سايه بان مورد استفاده قرار گيرد مشمول آمدگي مسقف آخرين طبقه که به 

رعايت اصول و ضوابط فني، شهرسازي و بهداشتي و طرح تفصيلي . گردد عوارض نمي
  .الزامي است

 تعرفه عوارض پيش آمدگي مشرف به معابر عمومي به شرح ذيل محاسبه :١تبصره 
  .و وصول خواهد شد

  
  ١٠جدول شماره 

  ضوابط اد برماز  رمسقفيغ  مسقف  يکاربر  فيرد
  ٣٠ p  ٤,٦ p  P١١,٥  يتجار  ١
  ٣٠ p  ٢,٨٥ p  p٥,٧٥  يمسکون  ٢
  ٣٠ p  ٤,١ p  p٨,١  يخدمات  ٣
  ٣٠ p  ٥,٥ p  p١٠,٥  ري و سايادار  ٤

  
بان مورد  چنانچه پيش آمدگي مسقف آخرين طبقه بنا صرفاً به صورت سايه: ١بند

  .استفاده قرار گيرد، مشمول عوارض فوق نخواهد شد
پيش آمدگي در معابر عمومي : از پيش آمدگي مسقف عبارت است ازمنظور : ٢بند

که به صورت رو بسته و زيربناي مفيد مورد استفاده واحدهاي مسکوني، تجاري، اداري، 
  .قرار گيرد... صنعتي و 
در صورتي که احداث پيش آمدگي در صحن حياط باشد، عوارض احداث : ٣بند

  .باشد  ضرايب جدول فوق مي½پيش آمدگي مازاد بر ضوابط به ميزان 
منظور از پيش آمدگي غير مسقف عبارت است از پيش آمدگي در معبر : ٤بند

  .گيرد عمومي که به صورت بناي غير مفيد صرفاً به صورت بالکن مورد استفاده قرار مي
باشد و در بناي مفيد ) زيباسازي(چنانچه پيش آمدگي به منظور طراحي نما : ٥بند 

  )متر  سانتي٤٠حداکثر ( نداشته باشد مشمول عوارض فوق نخواهد شد ساختمان تاثيري
چنانچه ملکي طبق ضوابط قابليت احداث بالکن را داشته ولي در پروانه : ٦  بند

ساختماني اقدام به اخذ آن ننموده است عوارض متراژ متعلقه براساس شرايط صدور پروانه 
ازي اقدام به احداث پيش آمدگي محاسبه و در صورتي که ملک بر خالف ضوابط شهرس

نمايد و در اجراي آراء جرايم کميسيون ماده صد يا  محاکم قضايي و يا اداري به دليل 
اند عالوه بر پرداخت جريمه متعلقه، عوارض متراژ احداث  عدم ضرورت قلع بنا جريمه شده

  مازاد بر ضوابط، براساس 
  .گردد ستون مازاد بر ضوابط جدول پيش آمدگي محاسبه مي

  عوارض حذف و کسر پارکينگ: ١٤ماده 
 ـ ٣٤/٣/٢٣٣١٨عوارض حذف پارکينگ صرفاً براساس دستورالعمل شماره 

رعايت ضوابط طرح . گردد  وزارت کشور و به شرح تعرفه ذيل قبض وصول مي٢/٧/١٣٧١
  .تفصيلي و اصول شهرسازي و ساير مقررات و قوانين جاريه الزامي است

شود جهت حذف پارکينگ واحدهاي   مالير اجازه داده مي به شهرداري:١تبصره 
  .مسکوني به ازاي هر واحد مبلغ ذيل را محاسبه و وصول نمايد

X=٤٦p ٢٥×  
شود جهت حذف پارکينگ واحدهاي  به شهرداري مالير اجازه داده مي: ٢تبصره 

  .تجاري و ساير کاربريها به ازاي هر واحد مبلغ ذيل را محاسبه و وصول نمايد
X=٤٦p ٢٥×  

 ريال و ٠٠٠/٠٠٠/٢٣ميزان حداقل حذف پارکينگ واحدهاي مسکوني : ١بند
 نبايد کمتر يا بيشتر از ١ ريال تعيين گرديد که محاسبه تبصره ٠٠٠/٧٥٠/٥١حداکثر آن 

  .مبالغ اعالم شده در اين تبصره باشد
 ريال و ٠٠٠/٠٠٠/٤٦ميزان حداقل مبلغ حذف پارکينگ واحدهاي تجاري : ٢بند
 نبايد کمتر يا بيشتر ٢ ريال تعيين گرديده که محاسبه تبصره ٠٠٠/٠٠٠/٩٢ آن حداکثر

  .از مبالغ اعالم شده در اين تبصره باشد
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عوارض فوق شامل موارد حذف پارکينگ در هنگام صدور پروانه و امالکي که : ٣بند
  .باشد گردد مي در کميسيون ماده صد جريمه و رأي بر ابقاي آن صادر مي

 اري موظف است مبالغ دريافتي بابت حذف و کسر پارکينگ را جهتشهرد: ٤بند
  .نقل و ترافيک در سطح شهر هزينه نمايد پارکينگهاي عمومي و حمل وتأمين 

در صورتي که استقرار و جانمايي پارکينگ براي هر واحد استقرار کمتر از : ٥بند 
 ١س فرمول تبصره  مترمربع امکان پذير باشد، مجموع مساحت کسر پارکينگ براسا٢٥

گردد   براي تجاري و ساير کاربريها محاسبه و وصول مي٢براي مسکوني و فرمول تبصره 
ضمن اينکه حداکثر عوارض کسر پارکينگ با توجه به نوع کاربري به ازاي هر مترمربع 

  .باشد  شرح جدول ذيل ميبه
  

  ١١جدول شماره 

حداکثر عوارض کسر پارکينگ   کاربري  رديف
  ر مترمربعبه ازاي ه

  الي ر٠٠٠/٧٢٥/١  يتجار  ١

  الي ر٠٠٠/٩٢٠  يمسکون  ٢

  الي ر٠٠٠/٠٠٠/١٢  يادار  ٣

  الي ر٠٠٠/٥٠٠/١  هاير کاربريسا  ٤

  
نحوه محاسبه عوارض هر واحد حذف پارکينگ مسکوني در مناطق محروم : ٦بند

اطق من. باشد  مي١طبق فرمول مربوطه و بدون در نظر گرفتن حداقل مبلغ مندرج در بند 
  .محروم به تصويب شوراي اسالمي دور دوم رسيده است

در ساختمانهاي مختلط اولويت اختصاص پارکينگ با واحدهاي مسکوني : ٧بند
  .باشد پارکينگ مجاز به حذف پارکينگهاي مسکوني نمي تأمين باشد و در صورت امکان مي

يرزمين و پارکينگ مورد نياز جهت واحدهاي تجاري تک واحدي واقع در ز: ٨بند 
سوييتهاي تجاري و همچنين پارکينگهاي مورد نياز جهت نمايشگاههاي مبل در طبقه 

 متر يک واحد ١٥٠ مترمربع و از طبقه همکف به باال به ازاي هر ٥٠همکف به ازاي هر 
 گردد مشروط باشد و در صورت تغيير کاربري برابر مقررات محاسبه مي مي) متر٢٥(

  .رح تفصيليبه عدم مغايرت با ضوابط ط
واحدهاي تجاري داراي سابقه پرداخت عوارض حذف پارکينگ در صورتي که : ٩بند 

تعداد و متراژ واحدهاي تجاري احداثي دقيقاً به ميزان سوابق آن احداث گردد مشمول 
در صورتي که تعداد  بديهي است. گردند عوارض حذف پارکينگ مي% ٥پرداخت 

 نگهاي داراي سابقه باشد عوارض حذف پارکي مغازههاي احداثي بيشتر از تعداد  مغازه
  .گردد  محاسبه مي٢هاي مازاد به صورت کامل و براساس فرمول تبصره  مغازه

ميزان حداقل مبلغ هر واحد حذف پارکينگ ادارات، سازمانها، بانکها و :  ١٠بند
 ريال تعيين گرديده که ٠٠٠/٠٠٠/٣٠٠ ريال و حداکثر آن ٠٠٠/٠٠٠/٢٠٠موسسات 

  . نبايد کمتر يا بيشتر از مبالغ اعالم شده در اين تبصره باشد٢اسبه تبصره مح
   تفکيک طبقاتي:١٥ماده 

  :تفکيک طبقاتي واحدهاي تجاري
بهاي اعيان در کل متراژ اعياني تجاري محاسبه و % ٢٥ به ميزان :١تبصره 

  .گردد وصول مي
  :تفکيک طبقاتي واحدهاي مسکوني

ي اعيان درکل متراژ اعياني مسکوني محاسبه و بها% ١٥ به ميزان :٢تبصره 
  .گردد وصول مي

  .باشد  بهاي اعيان، مالک عمل اداره اقتصاد و دارايي مي٢ و ١در تبصره : ١بند
زمينهاي عادي و فاقد طرح تفکيکي مصوب اداره محترم ثبت اسناد و : ٢بند

هرداري مالير اجازه اند به ش  سند مالکيت دريافت نموده١٤٧زمينهايي که از طريق ماده 
  .شود عوارض مربوط به تفکيک زمين يا واحدهاي احداثي را دريافت نمايد داده مي

   عوارض تفکيک اراضي:١٦ماده 
با (شود عوارض تفکيک اراضي  به شهرداري مالير اجازه داده مي: ١تبصره

و اداري که قابليت تفکيک دارند با کاربري غير از تجاري ) مستحدثات يا بدون مستحدثات
 قانون شهرداريها ١٠١رعايت قانون اصالح ماده . به صورت ذيل محاسبه و وصول نمايد

    . مترمربع الزم االجراست٥٠٠ در خصوص تفکيک اراضي باالتر از ١٣٩٠مصوب 

  ١٢جدول شماره 
  عوارض به ازاي هر مترمربع  متراژ  رديف

  ٥,٧٥ p×s   متر٥٠٠ر يز  ١
  

شود عوارض تفکيک اراضي با کاربري  جازه داده ميبه شهرداري مالير ا: ٢تبصره 
  .تجاري و اداري را به صورت ذيل محاسبه و وصول نمايد

p×s عوارض تجاري= ١٩,٦  
p×s عوارض اداري= ٣٥  

  .باشد  مساحت کل عرصه ميSالذکر  در مورد فوق: ١بند 
رح ضوابط تفکيک و افراز اراضي ساير کاربريها برابر ضوابط مندرج در ط: ٢بند 

  .شود تفصيلي انجام مي
شمول عوارض تفکيک و افراز اراضي شامل کليه اشخاص حقيقي و حقوقي و : ٣بند 

  .باشد اراضي دولتي و غيردولتي مي
چنانچه اراضي و عرصه امالک کمتر از حد نصابهاي مقرر در ضوابط معماري : ٤بند

 مساحت تفکيک با و شهرسازي طرحهاي جامع و تفصيلي باشند به ازاي هر مترمربع و 
محاسبه و )  قانون مالياتهاي مستقيم٦٤موضوع ماده ( ٢ pافراز تا حد نصاب قانون 

  .وصول گردد
S =               عوارض حد نصاب تفکيکيp×sعوارض حد نصاب= ٢  

شود عوارض تفکيک و افراز امالک عادي،  به شهرداري مالير اجازه داده مي: ٥بند 
اند براساس موارد   هماهنگي شهرداري اقدام به تفکيک نمودهثبتي و اوقافي که بدون

ضمناً در صورتي که اوقاف با  .  برابر محاسبه و وصول نمايد٢ به ماخذ ١٦مندرج ماده 
متولي موقوفه جهت اجاره بهاء مطالبه وجه نمايد عارض تغيير عرض معبر، ارزش افزوده، 

فرمولها از اداره اوقاف يا % ٧٠ه ميزان ي و تغيير کاربري ببردار بهرهتجميع و تفکيک، 
  .شود متولي موقوفه عالوه بر عوارض محاسبه شده جهت مالک اعيان و ذينفع دريافت مي

  .باشد جهت تفکيک و الحاق مساحت مالک عمل قطعه الحاقي مي: ٦بند
شود عوارض افراز امالک و اراضي   به شهرداري مالير اجازه داده مي:٣تبصره

  :را به صورت ذيل محاسبه و دريافت نمايد)  و اداره ثبت اسنادتوسط دادگاه(
  

  ١٣جدول شماره 

عوارض به ازاء هر مترمربع با   فيرد
  ي مسکونيکاربر

 يعوارض به ازاء هر مترمربع با کاربر
  يرمسکونيغ

١  p×s ٥,٧٥  p×s ١٩,٦  
  
S :مساحت  

کيک يک واحد عوارض تجميع اعياني دو يا چند پالک ثبتي و عوارض تف: ١٧ماده 
    مسکوني به دو يا چند واحد و عوارض تجميع يک واحد تجاري به دو يا چند واحد و بالعکس

 عوارض فوق در صورت رعايت اصول شهرسازي و ضوابط طرح هادي و تفصيلي
  :به شرح ذيل قابل وصول است

  :عوارض تبديل يک واحد تجاري به دو يا چند باب و بالعکس:
يک و تبديل واحدهاي تجاري بزرگ به چند واحد تجاري و  در صورت تفک:١تبصره

همچنين تجميع چند باب واحد تجاري به يک واحد تجاري بزرگ در صورت رعايت 
ضوابط شهرسازي در مورد دهنه و ارتفاع مجاز با توجه به اينکه شهرداري عمالً بايد 

الير اجازه داده به شهرداري م.  تعداد واحدهاي تجاري بيشتري خدمات ارائه نمايدبه
  . عوارض تفکيک را به صورت ذيل محاسبه و وصول نمايد١٣٩٤شود از ابتداي سال  مي

  عوارض تفكيك واحدهاي تجاري به دو يا چند واحد = ٩,٢* (P٢+P١)* S: ١بند
ارزش   تجاري غير هم دو يا چند واحدجميعتعوارض  = ٥,٧٥* (P٢+P١)* S: ٢بند

  به يك
هم ارزش تجميع دو يا چند واحد تجاري عوارض  = ٢,٣*(P٢+P١)* S: ٣بند

   يك واحد درخصوص بانكها و مؤسسات و ارگانهاي دولتيبه
 برابر ٢عوارض تجميع واحدهاي اداري، بانکها و موسسات دولتي به ماخذ : ٤ندب

  .گردد واحدهاي تجاري محاسبه مي
اد همه بايست پارکينگ به تعد در صورت تفکيک يک واحد به چند واحد، مي: ٥بند 

بايست عوارض حذف  در غير اين صورت مي. گردد تأمين واحدهاي بعد از تفکيک
  .پارکينگ به تعداد محاسبه و وصول گردد
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هم ارزش ملکي است که در بر اصلي خيابان، خيابان يا معبر قرار داشته باشد : ٦بند
ر جبهه باشد و غير هم ارزش، امالکي است که د و ارزش هر مترمربع امالک يکسان مي

  .دوم قرار داشته و هر مترمربع امالک با هم متفاوت باشد
  :عوارض تفکيک يک واحد مسکوني به دو يا چند واحد) ٢

در صورت تفکيک يک واحد مسکوني به دو يا چند واحد مسکوني عوارض : ١تبصره
  :گردد به شرح ذيل محاسبه و وصول مي

          مسكوني به دو يا چند واحدعوارض تفكيك يك واحد  = ١,٧٥* (P٢+P١)* S: ٤بند
S :مساحت کل  

Pقيمت عرصه  : ١  
Pمالک عمل دارايي(قيمت اعيان : ٢(  

عوارض تفکيک اراضي موقوفه چنانچه براساس نظريه فقهاي شوراي : ٢تبصره 
واگذاري معابر و سهم تفکيک رايگان ) ١٠١ قانون اصالحي ماده ٣ماده (محترم نگهبان 

  .شود  برابر جدول مربوطه اخذ مي٣ق تفکيک عرصه به ماخذ نباشد آنگاه عوارض ح
   عوارض تغيير کاربري عرصه:١٨ماده 
شود بابت عوارض ناشي از تغيير کاربري   به شهرداري مالير اجازه داده مي:١تبصره

  .موارد ذيل را محاسبه و وصول نمايد
   

  ١٤جدول شماره 
  عوارض  ير کاربريينوع تغ  فيرد

 ×P×S ٢٨,٧٥  ي انتفاعي به عموميرانتفاعيغ ي عموميکاربر  ١

  ×P×S ٥٧,٥  ي به تجاريرانتفاعي غي عموميکاربر  ٢
  ×P×S ٤٦  ي به مسکونيرانتفاعي غي عموميکاربر  ٣
  ×P×S ٤٠,٢٥  ي به تجاري مسکونيکاربر  ٤
  ×P×S ٣٤,٥  ي مسکوني به تجاري مسکونيکاربر  ٥
  ×P×S ٢٣  نگي به پارکيرانتفاعي غي عموميکاربر  ٦
  ×P×S ٢٨,٧٥  ي انتفاعي و ارتقاء به کاربرير کاربرييتغ  ٧

  
S : مساحت کل عرصه وP :قيمت منطقه اي  

 جدول فوق ٦ تا ١شامل مواردي از تغيير کاربري است که در رديف : ١بند
  .بيني نگرديده است پيش

شود،  در صورت تغيير کاربري به مختلط به شهرداري مالير اجازه داده مي: ٢بند
ري ضريب جدول را انتخاب و تغيير کاربري و ارزش افزوده را محاسبه نمايد در باالت

عالوه بر عوارض دريافتي از % ٥٠صورتي که مالک عرصه و اعيان متفاوت باشند به ميزان 
  .مالک عرصه بابت تغيير کاربري و ارزش افزوده وصول گردد

  .باشد ي ميمالک تشخيص تغيير کاربري به تجاري سطح اشغال تجار: ٣بند
اراضي و امالکي که براساس طرح بازنگري از کاربري عمومي يا غير انتفاعي : ٤بند

  .يابد مشمول عوارض فوق نخواهد بود خارج و به ساير کاربريها تنزل مي
% ٥٠چنانچه تغيير کاربري به پارکينگ عمومي در مرکز شهر باشد شامل : ٥بند

  .شود تخفيف مي
کسب تجاري  داراي سابقه موجوديت يا ١٣٧٣سال امالکي که قبل از : ٦بند

باشند و با توجه به اسناد مثبت ارائه شده شهرداري اقدام به صدور مجوز تجاري  مي
مشروط به اينکه براساس . (گردند گردد مشمول پرداخت عوارض تغيير کاربري مي مي

  ).د تغيير کاربري يافته باش٥طرح جامعه يا تفصيلي يا مصوبه کميسيون ماده
قانون تعيين وضعيت (هاي ساختماني مسکوني که در اجراي ماده واحده  پروانه: ٧بند

شوندعالوه بر  صادر مي) ١٣٦٧امالک واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريها مصوب 
  .گردد عوارض آيتمهاي مشمول توجه به فرمول ذيل محاسبه و اخذ مي

)٢٥×(P× S *عوارض= %١٠  
شوند و نيز در  تجاري که در اجراي ماده واحده صادر ميهاي ساختماني  پروانه: ٨بند

ي بردار بهرهخصوص آراء کميسيون ماده صد صادره مبني بر ابقاء بنا بابت تغيير در نحوه 
  . گردد عالوه بر عوارض آيتمهاي مشمول با توجه به فرمول ذيل محاسبه و اخذ مي

)٢٥×( P× S *عوارض= %٥٠  
 صورتي که پروانه ساختماني جهت آن صادر عوارض تغيير نوعيت زمين در: ٩ندب

حسب مورد (نشده باشد و يا در آن احداث بنا نشده باشد و داراي مجوز احداث بنا نباشد 

با توجه به فرمول زير محاسبه و )  يا توسط کميسيون ماده صد جريمه شده باشد٦٦از 
  .شود دريافت مي

)٢٥×( P× S *عوارض= %٢٠  
 جامع و تفصيلي گذشته داراي کاربري تجاري و امالکي که در طرحهاي: ١٠ند ب

اند و در آخرين  مسکوني بوده و به واسطه طرحهاي تفصيلي و جامع دچار تغيير شده
اند مشمول  بازنگري طرح تفصيلي با حفظ مالکيت اوليه به کاربري سابق خود برگشته

  .گردند کاربري نميپرداخت عوارض تغيير
عم از اينکه به موجب قانون يا احکام صادره از محاکم عوارض تغيير کاربري ا: ١١بند 

قضايي و يا کميسيونهاي مربوطه و يا مراجع ذيصالح و يا کميسيون ماده صد مشمول 
  .شود موارد فوق مي

  عوارض تغيير عرض معبر و افزايش تراکم: ١٩ماده 
   امالک مسکوني:١تبصره

عرض معبر براساس طرح شود چنانچه تغيير  به شهرداري مالير اجازه داده مي
بيني شود بابت ارزش افزوده اين تغيير از ملک مالکان مبلغ  تفصيلي يا نظر شهرداري پيش

  :ذيل را  محاسبه و دريافت نمايد
  عوارض ارزش افزوده مسکوني=  S*K*١١,٥×P *ضريب معبر

  ...امالک تجاري و : ٢تبصره 
زوده واحدهاي تجاري و ساير شود عوارض ارزش اف به شهرداري مالير اجازه داده مي

  .کاربريها به صورت ذيل محاسبه و وصول نمايد
  ...تجاري و عوارض ارزش افزوده =  S*K*٣٤,٥×P *ضريب معبر

  .باشد جديد مي التفاوت عرض معبر قديم و  ضريب معبر حاصل مابه:٣تبصره
  ضريب معبر=  عرض معبر جديد ـ عرض معبر قديم

K :رداري به جهت مساعدت با توجه به شرايط باشد که شه ضريب تخفيف مي
  .باشد  نمي١اين ضريب هيچگاه بيشتر از . کند  آن را لحاظ مي١٥مندرج در جدول شماره 

  
  ١٥جدول شماره 

ب يضر  ر عرض معبرييج حاصل از تغينتا  فيرد
  فيتخف

  K = ١  .ش تراکم گرددي که باعث افزايدر حالت  ١

  K = ٠,٤  )يجاد دسترسيبدون ا. (گردد  ميرينورگجاد يش بر ملک که منجر به ايافزا  ٢

  K = ٠,٥  اده رو در بناي به اندازه پيجاد دسترسيا  ٣

  K = ٠,١  اطياده رو در صحن حي به اندازه پيجاد دسترسيا  ٤

 که قبالً درب ياط در صورتين در صحن حي به اندازه ماشيجاد دسترسيا  ٥
  K= ٠,٢  .ن رو داشته استيماش

 که قبالً درب ياط در صورتين در صحن حي به اندازه ماشيجاد دسترسيا  ٦
  K = ٠,٥  .ن رو نداشته استيماش

  K = ٠,٧  ن در بناي به اندازه ماشيجاد دسترسيا  ٧

  K = ٠,٢  .گردد  ميش عرض معبرير عرض معبر صرفاً منجر به افزاييتغ  ٨
  

شهرداري باشد که ضرورت طرح از طرف   در صورتي قابل اجرا مي١تبصره : ١بند
  .تشخيص داده شود

در صورت درخواست غرامت از طرف مالک شهرداري موظف است مبلغ ارزش : ٢بند
  .افزوده را به صورت کامل از مالک يا مالکان محاسبه و دريافت نمايد

عوارض فوق به هنگام تغيير عرض معبر از مالک يا مالکان محاسبه و وصول : ٣بند
 از دريافت غرامت ملک خودداري نمايند عوارض فوق خواهد شد و در صورتي که مالکين

  .با غرامت ملک تهاتر خواهد شد
در خصوص اراضي که مالکين عرصه و اعيان آن متفاوت است به شهرداري : ٤بند

شود که عالوه بر دريافت عوارض جدول فوق از ذينفع يا مالک اعيان،  مالير اجازه داده مي
  .ي از مالک عرصه نيز دريافت نمايدبردار بهرهر و عوارض تغيير عرض معب% ٥٠به ماخذ 
عدم دريافت عوارض تغيير عرض معبر مشروط بر اين است که کليه متصرفين و : ٥بند

حقوق متصوره معارضين احتمالي اعم از سرقفلي، حق کسب و پيشه و مالکيت و ساير موارد 
  .ضايت شودمشابه توسط متقاضي جهت دسترسي به معبر اصلي توسط مالک جلب ر

ايت صاحبان حقوق و منافع ا جلب رضشهرداري در قبول ارزش افزوده ي: ٦دبن
  .باشد  مختار مي٥در ماده اصلي يا بند ) تجاري(قسمتهاي حائل به معابر اصلي 

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


 ٢١٠٠٩شماره                         WWW.DASTOUR.IR                       ٩/٢/١٣٩٦روزنامه رسمي                          WWW.RRK.IR                         ٢٦صفحه 

کليه اراضي و امالکي که بر اثر اجراي طرحهاي مصوب شهري به منظور احداث، : ٧بند
بر گذر احداثي يا اصالحي يا تعريضي يا توسعه واقع توسعه و اصالح معابر و ميادين در 

گيرد که در هنگام اخذ پروانه،  شوند عوارض تغيير عرض معبر براي يک بار تعلق مي مي
  .باشد پايانکار و يا نقل و انتقال از صاحبان اين قبيل امالک قابل محاسبه و وصول مي

 شهرداري در آيند آن قسمت از اراضي که در اجراي تعريض به مالکيت: ٨بند
  .گيرد چنانچه به امالک همجوار تجميع شوند عوارض ارزش افزوده به آنان تعلق مي

چنانچه مالکين همجوار پشت جبهه نسبت به خريد امالک جبهه اول معابر : ٩بند
  .گيرد تعريضي اقدام نمايند عوارض تغيير عرض معبر به آنان تعلق مي

در بر معابر تعريضي قرار دارند و در اجراي مالکين اراضي و امالکي که : ١٠بند
گيرد به دليل ارزش افزوده ناشي از  تعريض فقط ملک مقابل آنها در مسير تعريض قرار مي

  .گيرد تعريض عوارض تغيير عرض معبر به آنان تعلق مي
چنانچه بر اثر تجميع چند پالک يا افزايش عرض معبر پالکي که در معبر : ١١بند

جبهه بوده به معبر اصلي دسترسي پيدا کند شامل عوارض ارزش افزوده بن بست يا پشت 
  .گردد ناشي از افزايش عرض معبر مي

کليه اراضي و امالک واقع در محدوده قانوني وحريم مصوب شهر که در اثر : ١٢بند 
 قانون تعيين وضعيت ٤ قانون شهرداريها تفکيک و يا در اجراي تبصره ١٠١اعمال ماده 
گردند اعم از مالک عرصه و   در طرحهاي دولتي و شهرها تعيين وضعيت ميامالک واقع

  .گردند اعيان مشمول پرداخت عوارض تغيير عرض معبر نمي
  .شود اي نمي تخفيف عوارض تغيير عرض معبر مشمول اراضي وکالتي و قولنامه: ١٣بند

  ١٤٧عوارض زمينهاي عادي و اسناد ماده : ٢١ماده 
شود جهت امالک عادي و اسناد ماده  الير اجازه داده ميبه شهرداري م: ١تبصره

) P١,٥×عرصه (نمايند عوارض آنها به ماخذ   که اقدام به اخذ پروانه ساخت مي١٤٧
  .محاسبه و وصول گردد

شود جهت امالک عادي و اسناد   به شهرداري مالير اجازه داده مي:٢تبصره
نمايند پس از ارجاع به کميسيون   که بدون اخذ مجوز اقدام به ساخت بنا مي١٤٧ماده

) P٢×عرصه (ماده صد دستور به ابقاء بنا و صدور رأي جريمه عوارض آنها به ماخذ 
  .محاسبه و وصول نمايد

 عالوه بر عوارض فوق کليه عوارضات ١٤٧  امالک عادي و اسناد ماده :٣تبصره
  .گردد بهاي خدمات شامل تفکيک نيز دريافت مي

  ک باغات عوارض تفکي:٢٣ماده 
شود پس از اخذ مجوز از کميسيون   به شهرداري مالير اجازه داده مي:١تبصره

 عوارض تفکيک باغات واقع در محدوده قانوني و حريم مصوب ١٣٩٤ از ابتداي سال ٥ماده
شهر در صورتي که به صورت باغ باقي بماند را به شرح جدول ذيل محاسبه و وصول 

رات مربوطه و اصول و ضوابط شهرسازي و طرح تفصيلي رعايت کليه قوانين و مقر. (گردد
  .)الزامي است

  
  ١٦جدول شماره 

  عوارض براساس هر مترمربع  مساحت باغ بر اساس مترمربع  فيرد
  ٥ P   متر٠تا صد  ١
  ٤ P   مترمربع٢٠٠٠ تا ١از صد  ٢
  ٢,٧٥ P   مترمربع٣٠٠٠ تا ٢٠٠١از   ٣
  ٢ P   مترمربع٤٠٠٠ تا ٣٠٠١از   ٤
  ١,٥ P  ترمربع به باال م٤٠٠١از   ٥

  
عوارض مذکور از کليه باغاتي که تحت هر شرايطي براساس قوانين و مقررات : ١بند

موضوعه از طريق ثبت اسناد تفکيک شده و داراي سند ششدانگ هستند محاسبه و 
  .وصول خواهد شد

  .گردد وصول عوارض مذکور تحت هيچ شرايطي مجوز تغيير حالت باغ تلقي نمي: ٢بند
رعايت نصابهاي مقرر در ضوابط و مقررات و قوانين موضوعه به هنگام تفکيک : ٣بند

  .باغات به منظور جلوگيري از تفکيک يا کاهش مساحت باغات الزامي است
در خصوص اراضي اوقافي و يا اراضي که مالک عرصه و اعيان آن متفاوت است : ٤بند

عوارض از مالک عرصه يا % ٥٠ميزان عالوه بر دريافت عوارض از مالک اعيان يا ذينفع به 
  .شود متولي موقوفه در صورت مطالبه اجاره دريافت مي

 مترمربع که داراي سند ششدانگ است ٥٠٠ باغات با مساحت بيشتر از :٢تبصره 
  ١٠١بعد از قانون اصالحي ماده (

 قانون شهرداري تفکيک کرده و يا قصد تفکيک داشته باشند شهرداري براي
اراضي مورد نياز  تأمين و براي% ٢٥ فضاي عمومي و خدماتي تا سقف سرانهتأمين 

احداث شوارع و معابر عمومي شهر در اثر تفکيک و افراز اين باغات طبق طرح جامع و 
از % ٢٥تفصيلي با توجه به ارزش افزوده ايجاد شده از محل تفکيک براي مالک تا 

ز است مالک قدرالسهم مذکور را نمايد شهرداري مجا باقيمانده اراضي را دريافت مي
طبق نظر کارشناس رسمي دادگستري % ٤٣,٧٥براساس قيمت روز زمين حداکثر 

 قانون ١٠١ مشروط به عدم مغايرت با قانون اصالحي ماده ٢در تبصره . (دريافت نمايد
  ).باشد  مي١٣٩٠شهرداريها مصوب 

  واحدهاي تجاري عوارض نقل و انتقاالت اموال غير منقول و سرقفلي :٢٨ماده 
 قانون ماليات بر ارزش افزوده و ١٢ ماده ٨به شهرداري مالير به استناد بند : ١تبصره

ارزش معامالتي دارايي را به عنوان % ٢شود   قانون برنامه پنجم توسعه اجازه داده مي١٧٤ماده 
گان دهند کليه انتقال. عوارض بر معامالت اموال غير منقول به صورت رسمي دريافت نمايد

  .گردند مي قوقي مشمول پرداخت اين عوارضامالک اعم از اشخاص حقيقي يا ح
از پرداخت عوارض نقل و انتقاالت هر ملک براي ) پدر مادر، همسر و فرزند(اول ارثي 

  )مسکوني و تجاري. (باشند  معاف مي١٣٩٤يک بار در طول سال 
  :ارزش سرقفلي

 صورت ود بابت نقل و انتقال سرقفلي بهش  به شهرداري مالير اجازه داده مي:٢تبصره
مالک عمل شهرداريهاي . (مبلغ سرقفلي را محاسبه و وصول نمايد% ٢رسمي و اوقافي 

  )استان و سنوات قبل
 انتقال يافته ولي ١٣٩١ الي ١٣٨٧امالک عادي يا اوقافي که بين سالهاي : ٣تبصره

مبلغ به سرقفلي % ١اند  هجهت پرداخت عوارض نقل و انتقال به شهرداري مراجعه ننمود
  .گردد اعالم شده از اداره دارايي محاسبه و دريافت مي

  :ارزش افزوده سرقفلي
شود بابت نقل و انتقال امالکي که   به شهرداري مالير اجازه داده مي:٤تبصره

نقل و انتقال، مبالغ را با توجه % ٢باشد عالوه بر  ت آن در اختيار شهرداري ميـمالکي
  .ل محاسبه و وصول نمايد فرمول ذيبه
  حق مالکانه%= ١٥×)مابه التفاوت ارزش سرقفلي برابر نظريه کارشناس منتخب شهرداري(

اي،   عوارض بر قراردادهاي پيمانکاري اعم از عمراني، اجرايي، مشاوره:٣٦ماده 
به ماخذ نيم درصد مبلغ قرارداد در ... مطالعاتي، بازرگاني، تجاري، خدماتي و فني و 

  .باشد ده قانوني و حريم مصوب شهر قابل وصول ميمحدو
شود عوارض بر قراردادهاي پيمانکاري   به شهرداري مالير اجازه داده مي:١تبصره

 وزير کشور به استناد و بخشنامه ١٥/٢/١٣٧٢  ـ٢٦١٦١٣٣٤موضوع بخشنامه شماره 
 ه معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان برنامه و بودج١/٩/١٣٧٢ـ١٥٣٧٧/٥٤/١٤٣١

به دستگاههاي اجرايي و مهندسان قراردادهاي پيمانکاران به ماخذ نيم درصد مبلغ کل 
  .گردد، محاسبه و وصول نمايد تعيين مي) تعديل+مبلغ پيمان(قرارداد 

دادهايي که محل ر قانون شهرداريها براي قرا٩٩ ماده ٢ بند ٢به استناد تبصره : ١بند
  مالير قرار گرفته مبلغ کل قرارداد)محدوده قانوني(اجراي آن در حوزه شهري 

 پيمانهاي(عوارض تعيين که عوارض مذکور شامل قراردادهاي ساخت ) مبلغ پيمان+تعديل(
نامه معامالت  است که بعد از تاريخ منعقد شده و مبلغ آنها با توجه به آيين) پيمانکاري

  .دولتي جزء معامالت دولتي عمده باشد
بنيه، راهسازي، ساختمان و تاسيسات اخذ عوارض از منظور از عقد قرارداد ا: ٢بند

  .کليه قراردادهاي پيمانکاري است
منظور از تاسيسات عبارت است از اجراي تاسيسات شامل نصب و اجرا در : ٣بند

  .هاي امور صنعتي، برق، آب و فاضالب، گاز و مخابرات زمينه
 مفاد پيمان پيمانکاران کل مبالغي است که در: منظور از کل قرارداد در مصوبه: ٤بند

افزايش هزينه تعليق کار % ٢٥دارند اعم از تعديل  مي به عناوين مختلف دريافت
  ...)هاي عمومي، حفاظتي، حراست، کارگاه و  هزينه(

 عدم تعلق عوارض نسبت به خريد کاال، تجهيزات در مصوبه قراردادهايي است : ٥بند
  .ده استکه صرفاً جهت خريد کاال و تجهيزات تنظيم ش

بخش ارزي کليه : منظور از عدم تعلق عوارض به بخش ارزي قرارداد در مصوبه: ٦بند
  .قراردادهاي عمراني است
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پرداخت عوارض قراردادهاي موضوع ماده مذکور نيم درصد مبلغ هر صورت : ٧بند
وضعيت و تعديل پيمانکار بابت عوارض شهرداري از محل اعتبار طرح مربوط برداشت شده 

  .حساب شهرداري مالير واريز گرددو به 
مبلغ مابه التفاوت مصالح، مبالغ ناشي از تجديدنظر در نرخ پيمانها، بخش : ٨بند

ارزي قراردادها، بخش مربوط به خريد مصالح، تجهيزات، ماشين آالت، در قراردادها تهيه و 
نصب تاسيسات صنعتي و همچنين قراردادهاي مربوط به خريد مصالح، تجهيزات و 

  .گردد الذکر مي آالت مشمول عوارض فوق ماشين
  عوارض حق النظاره و عوارض طراحي مهندسين طراح: ٣٧ماده 
 عوارض حق النظاره و مهندسين ناظر و مجري ذيصالح واقع در محدوده :١تبصره

حق الزحمه ناظرين و مجريان ذيصالح محاسبه و وصول % ٣قانوني و حريم شهر به ميزان 
  .خواهد شد

شود از مبلغ طراحي دريافتي مهندسين  به شهرداري مالير اجازه داده مي: ٢تبصره
  .گردد به عنوان عوارض محاسبه مي% ٢طراح واقع در محدوده قانوني و حريم مصوب به ميزان 

شود بهاي خدمات اصالح حد را به صورت  به شهرداري مالير اجازه داده مي: ٥٠ماده
  .ذيل محاسبه و وصول نمايد

  
P×عوارض =½ طح کوچه بر ملکس*١٥  

  
 امالکي که مشمول عوارض ارزش افزوده ناشي از تغيير عرض معبر :١تبصره

  ،.گيرد  نميگردند عوارض اصالح حد تعلق مي
رئيس ديوان عدالت اداري پس از مالحظه نظريه مشاوران خود مبني بر اين که 

 ٩٢ ماده با اعمال. عمومي مغاير است مصوبات مورد اعتراض يا مفاد آراي مذکور هيأت
  .کند دادرسي ديوان عدالت اداري در خصوص موضوع موافقت مي قانون تشکيالت و آيين
دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال   قانون تشکيالت و آيين٩٢در اجراي ماده 

عمومي  د را به جلسه هيأت از شوراي اسالمي شهر مالير خواسته شد نماينده خو١٣٩٢
  .       کنند معرفي 

 با حضور رئيس و معاونين ١٧/١٢/١٣٩٥عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ  تهيأ
ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان و نيز با حضور نماينده 
معرفي شده از طرف شکايت تشکيل شد و پس از بحث و بررسي با اکثريت آراء به شرح 

  .زير به صدور رأي مبادرت کرده است
  

  عمومي أي هيأتر
دادرسي ديوان عدالت   قانون تشکيالت و آيين٩٢با توجه به حکم مقرر در ماده 

عمومي ابطال  در هيأتاي  چنانچه مصوبه«:  که مقرر داشته است١٣٩٢اداري مصوب سال 
هرگاه مراجع مربوط، . عمومي در مصوبات بعدي الزامي است شود، رعايت مفاد رأي هيأت

عمومي تصويب کنند، رئيس ديوان موضوع را خارج از  رأي هيأتمصوبه جديدي مغاير 
 قانون مذکور و فقط با دعوت نماينده مرجع ٨٣نوبت، بدون رعايت مفاد ماده 

بنابراين بندهاي مورد اعتراض از تعرفه » .نمايد عمومي مطرح مي  در هيأتکننده تصويب
. عمومي تصويب شده يأت شوراي اسالمي شهر مالير که مغاير آراء ه١٣٩٤عوارض سال 

دادرسي ديوان   قانون تشکيالت و آيين١٣ و ٨٨ و ٩٢ و مواد ١٢ ماده ١مستند به بند 
  .شود  از تاريخ تصويب ابطال مي١٣٩٢عدالت اداري مصوب سال 

  تضي علي اشراقي ـ مرمعاون قضايي ديوان عدالت اداري
  

  ٢٧/١٢/١٣٩٥                                                                    ٩٥/١١٠٣/شماره هـ
  بسمه تعالي

  جناب آقاي جاسبي
  مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسالمي ايران

  با سالم
 الي ١٣٥٦عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه  يك نسخه از رأي هيأت

  : با موضوع١٧/١٢/١٣٩٥ مورخ ١٣٥٩
رهاي مالير و تبريز درخصوص تعرفه عوارض ابطال مصوبات شوراي اسالمي شه«

  .گردد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي» ١٣٩٥ و ١٣٩٤محلي در سالهاي 
  مهدي دربين ـ عمومي و سرپرست هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداريهيأت مديركل 

  ١٣٥٩ الي ١٣٥٦: شماره دادنامه         ١٧/١٢/١٣٩٥: تاريخ دادنامه
  ٩٥/٨٥٣، ٩٥/١٠٤٨، ٩٥/١٠٤٩، ٩٥/١١٠٣: روندهکالسه پ

  عمومي ديوان عدالت اداري  هيأت:مرجع رسيدگي
 اسماعيل، رامين و رامتين خودکار و آقاي ولي کسانقي همگي با ـ١ آقايان :شاكي

   آقاي نقي صدفي کرگجـ٣ آقاي جواد حجارزاده ـ٢وکالت آقاي محمد فرضي 
 تعرفه عوارض محلي شوراي ٦اده  م ـ ابطال الف:موضوع شکايت و خواسته

  :١٣٩٤اسالمي شهر مالير در سال 
  :١٣٩٥ تعرفه عوارض محلي شوراي اسالمي شهر مالير در سال ٦ ماده  ـب
 تعرفه عوارض محلي شوراي ١٧، ماده ١٠ ماده ١ ـ بند الف٦ قسمت اخير شق  ـج

  :١٣٩٥اسالمي شهر تبريز در سال 
تعرفه عوارض محلي شوراي اسالمي شهر تبريز  ١٨ ماده ٣ و بند ١ بند ٤ـ١ شق  ـد

  :١٣٩٤در سال 
  :١٣٩٥ تعرفه عوارض محلي شوراي اسالمي شهر تبريز در سال ٢٦ و ٢٠، ١٨ مواد  ـهـ
  :١٣٩٥ تعرفه عوارض محلي شوراي اسالمي شهر تبريز در سال ٢٣ ماده ٣ بند  ـو

مالير در  تعرفه عوارض شوراي اسالمي شهر ٦ به موجب ماده ـ١ :گردش کار
 بند ٤ـ١، شق ١٧، ماده ١٠ ماده ١ ـ بند الف٦، قسمت اخير شق ١٣٩٥ و ١٣٩٤سالهاي 

 و مواد ١٣٩٤ تعرفه عوارض محلي شوراي اسالمي شهر تبريز در سال ١٨ ماده ٣ و بند ١
 تعرفه عوارض محلي شوراي اسالمي شهر تبريز در ٢٦ و ماده ٢٣ ماده ٣، بند ٢٠، ١٨

 عوارض مازاد بر تراکم، تفکيک و افراز، مشرفيت، تغيير  در خصوص وضع١٣٩٥سال 
  : مقرر شده است که١٠٠کاربري و مازاد بر جرايم ماده 

  :١٣٩٤ تعرفه عوارض شوراي اسالمي شهر مالير در سال ٦ ماده  ـالف
 نحوه محاسبه عوارض زيربناي ساختمانهاي مسکوني مازاد بر پروانه يا :٦ماده «

  .گردد  منجر به صدور رأي بر ابقاء بنا مي١٠٠سيون ماده بدون پروانه که در کمي
  .گردد  عوارض مازاد بر پروانه يا بدون پروانه از طريق فرمول زير محاسبه مي:١تبصره

K×A×P*عوارض مازاد بنا= ٢٠  
  

                                                                              
K :  ضريب  
A : زيربناي بدون پروانه يا مازاد بر پروانهمتراژ   
T : تعداد طبقات در هر مرحله تخلف  
P : قيمت منطقه اي  
S : مساحت عرصه  

 به ازاي هر مترمربع ١حداکثر مبلغ مازاد بناي محاسبه شده مربوط به تبصره : ١بند
  .باشد مي  ريال٠٠٠/٥٠٠/٢

  :گردد مولهاي زير محاسبه مي عوارض تغيير نوع استفاده از پيلوت براساس فر:٢تبصره
A×P*عوارض تغيير نوع استفاده از پيلوت در زير زمين = ٥٠  
A×P*عوارض تغيير نوع استفاده از پيلوت در همکف= ٣٠  

 به ازاي ٢حداکثر مبلغ عوارض تغيير نوع استفاده از پيلوت مربوط به تبصره : ١بند
  .باشد  ريال مي٠٠٠/٥٠٠/٣هر مترمربع 
شود هنگام وصول جرايم کميسيون ماده  اري مالير اجازه داده ميبه شهرد: ٣تبصره

جرايم کميسيون ماده % ٧٥/١ به منظور حفظ و نگهداري فضاي سبز شهر به ميزان ١٠٠
 عوارض دريافت ١٠٠جرايم کميسيون ماده % ٥/٢ نشاني آتش و نيز جهت تجهيز ١٠٠
بايست توسط  باشد که مي  مي١٠٠ عالوه بر جرايم ماده ٣تبصره ) درصدهاي(مبالغ . نمايد

  .شهرداري وصول گردد
شود امالکي که فاقد شناسنامه   به شهرداري مالير اجازه داده مي:٤تبصره

 رأي تخريب يا برگشت به حالت اوليه صادر شده ١٠٠ساختمان بوده و در کميسيون ماده 
يريت بهينه اما در کميسيون دوم يا کميسيون همعرض رأي ابقاء داده شده به منظور مد

 ٦بر ساخت و ساز و کاهش ساخت و سازهاي غير مجاز عوارض مربوطه مندرج در ماده 
) مربوط به مسکوني و عوارض مربوط به جرايم تجاري، اداري و خدماتي و غيره(اين تعرفه 
 ٢ تبصره ١ و بند ١ تبصره ١با رعايت بند . (گردد  برابر محاسبه و وصول مي٥/١به ماخذ 

  )١٩  صفحه٦ماده 
 براساس نرخ روز ١٠٠ کليه عوارض متعلق به جرايم کميسيون ماده :تبصره

  ».گردد محاسبه و دريافت مي
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  :١٣٩٥ تعرفه عوارض شوراي اسالمي شهر مالير در سال ٦ ماده  ـب
 نحوه محاسبه عوارض زيربناي ساختمانهاي مسکوني مازاد بر پروانه يا :٦ماده «

  .گردد  منجر به صدور رأي بر ابقاء بنا مي١٠٠ه بدون پروانه که در کميسيون ماد
دون پروانه از طريق فرمول زير محاسبه روانه يا بـ عوارض مازاد بر پ:١تبصره

  .گردد مي
K×A×P*عوارض مازاد بنا= ٣٠  

                                                               

K :  ضريب  
A : مازاد بر پروانهمتراژ زيربناي بدون پروانه يا   
T : تعداد طبقات در هر مرحله تخلف  
P : قيمت منطقه اي  
S : مساحت عرصه  

 به ازاي هر ١حداکثر مبلغ عوارض مازاد بناي محاسبه شده مربوط به تبصره : ١بند
  .باشد  ريال مي٠٠٠/٥٠٠/٢مترمربع 

  عوارض تغيير نوع استفاده از پيلوت براساس فرمولهاي زير محاسبه:٢تبصره
  :گردد مي

A×P *عوارض تغيير نوع استفاده از پيلوت در زير زمين=  ٥٠  
A×P* عوارض تغيير نوع استفاده از پيلوت در همکف=  ٣٠  

 به ازاي ٢حداکثر مبلغ عوارض تغيير نوع استفاده از پيلوت مربوط به تبصره : ١بند
  .باشد  ريال مي٠٠٠/٥٠٠/٣هر مترمربع 
شود هنگام وصول جرايم کميسيون ماده  ه داده مي به شهرداري مالير اجاز:٣تبصره

جرايم کميسيون ماده % ٧٥/١ به منظور حفظ و نگهداري فضاي سبز شهر به ميزان ١٠٠
 عوارض دريافت ١٠٠جرايم کميسيون ماده % ٥/٢ نشاني آتش و نيز جهت تجهيز ١٠٠
ت توسط بايس باشد که مي  مي١٠٠ عالوه بر جرايم ماده ٣تبصره ) درصدهاي. (نمايد

  .شهرداري وصول گردد
شود امالکي که فاقد شناسنامه   به شهرداري مالير اجازه داده مي:٤تبصره

 رأي تخريب يا برگشت به حالت اوليه صادر شده ١٠٠ساختمان بوده و در کميسيون ماده 
اما در کميسيون دوم يا کميسيون همعرض رأي ابقاء داده شده به منظور مديريت بهينه 

 ٦ ساز و کاهش ساخت و سازهاي غير مجاز عوارض مربوطه مندرج در ماده بر ساخت و
) مربوط به مسکوني و عوارض مربوط به جرايم تجاري، اداري و خدماتي و غيره(اين تعرفه 
 ٢ تبصره ١ و بند ١ تبصره ١با رعايت بند . (گردد  برابر محاسبه و وصول مي٥/١به ماخذ 

  )١٩ صفحه ٦ماده 
 براساس نرخ روز ١٠٠ارض متعلق به جرايم کميسيون ماده  کليه عو:٥تبصره

  ».گردد محاسبه و دريافت مي
تعرفه عوارض محلي شوراي ١٠ ماده ١ ـ بند الف٦ قسمت اخير شق  ـج

  :١٣٩٥اسالمي شهر تبريز در سال 
  :عوارض زيربناي پروانه ساختماني در کاربري مربوطه ـ١٠ماده «

  :اکم عوارض مازاد بر ترـ١ ـالف..... 
پيوست ( در صورت وجود شرايط صدور پروانه براي طبقات مازاد خارج از جدول  ـ٦
و زيربناي بيش از سطح اشغال مصوب با رعايت حقوق هم جواري، )  تعرفه٣شماره 

 برابر عالوه بر ٢پارکينگ و فضاي باز مازاد بر تراکم آن  تأمين اشرافيت، سايه اندازي،
  .مربوط محاسبه خواهد شدعوارض مازاد بر تراکم رديف 

  ».باشد  تعرفه مي١٨ قابل تسري و لحاظ در ماده ٢٠/١ضمناً عوارض اين بند فقط با ضريب
 تعرفه عوارض محلي شوراي اسالمي ١٨ ماده ٣ و بند ١ بند ٤ـ١ شق  ـد

  :١٣٩٤شهر تبريز سال 
  ها عوارض ابقاي اعياني ـ١٨ماده «
   مسکونيـ١
پارکينگ و فضاي باز  تأمين وانه ساختماني بدون شهرداري مجاز به صدور پرـ٤ـ١

هاي احداثي از  فضاي باز و ابقاء اعياني تأمين در صورت تخلف ساختماني بدون. باشد نمي
عوارض  ١٥٠ P به ازاي هر مترمربع فضاي باز از بين رفته ١٠٠طريق کميسيونهاي ماده 

  .محاسبه و وصول خواهد شد
  :ابقاء شده عوارض کسري پارکينگ واحدهاي ـ٣

هاي ابقا شده توسط آراي کميسيونهاي ماده  عوارض کسري پارکينگ اعياني
  . جدول ذيل محاسبه و اخذ خواهد شد به شرح١٠٠

  ٤جدول شماره 
  رابطه عوارض  ينوع کاربر  فيرد

  ٢٥×٢×P١٥  يمسکون  ١

  ٢٥×٢×P٢٠  يرمسکونيغ  ٢

  
 عوارض کسري  در محاسبه١٨ ماده ٢ و شماره ١٠ضرايب جداول شماره ) الف

  .باشد پارکينگ به شرح جدول فوق قابل تسري نمي
 از سوي ١٣٨٣عوارض کسري پارکينگ واحدهاي ابقا شده قبل از سال ) ب

   ».محاسبه خواهد شد) ٢٥×P٤( معادل ١٠٠کميسيونهاي ماده 
 تعرفه عوارض محلي شوراي اسالمي شهر تبريز در ٢٦ و ٢٠، ١٨ مواد ـ ـه

  :١٣٩٥سال 
  وارض ابقاي اعياني ها عـ١٨ماده 

   مسکونيـ١
بناهايي که بدون اخذ پروانه ساختماني و يا مازاد بر مجوزهاي احداث صادره ساخته 

شوند و همچنين هرگونه تبديل و تغييراتي که نسبت به مجوزهاي مربوطه صورت  مي
تعيين  حکم ابقاء آنها با تعيين جريمه يا بدون ١٠٠گرفته و مطابق آراء کميسيونهاي ماده 

جريمه صادر شده باشد مشمول عوارض مترتب اين تعرفه بوده و ضرايب عوارض آنها 
هاي  مرجع تشخيص سال احداث يا تبديل اعياني. (مطابق جدول ذيل محاسبه خواهد شد

باشد که بايد حداکثر ظرف مدت  مسکوني توسط هيأت تشخيص شهرسازي مناطق مي
ني اقدام نموده و نظريه کارشناسي و قطعي خود  روز نسبت به بررسي و معاينه دقيق ف١٠

  )را در پرونده ثبت نمايد
  

  جدول شماره يک

ف
ردي

سال احداث يا   
  نحوه محاسبه عوارض  شرح  تبديل

  يک برابر عوارض روز مشمول اين تعرفه  ها کليه احداثي  ١٣٨٣قبل از سال   ١
   مشمول اين تعرفه برابر عوارض روز٥/١  مطابق ضوابط و کاربري

  ١٣٨٣از اول سال   ٢   برابر عوارض روز مشمول اين تعرفه٢  خالف ضوابط و مطابق کاربريها

   برابر عوارض روز مشمول اين تعرفه٣  خالف ضوابط و مطابق کاربريها

  
 ضوابط و مقررات طرح تفصيلي قديم و ١٣٧٤هاي قبل از سال   مبناي احداثيـ١ـ١

  .باشد بعد از آن طرح جامع و تفصيلي جديد مي
شود که  هاي تخلف ساختماني شامل مواردي مي  عوارض احتسابي براي پروندهـ٢ـ١

  . مطرح و حکم بر ابقاء آنها صادر شده است١٠٠صرفاً در کميسيونهاي ماده 
 نسبت به پروانه و ساير ١٣٧٤ در مواردي که مالک ساختمان بعد از سال ـ٣ـ١

 مسکوني ناشي از افزايش واحدها و مجوزهاي احداث صادره اقدام به تبديل واحدهاي
تبديل دوبلکس و يا تغيير استفاده از يک واحد به واحدهاي بيشتر نمايد عوارض ارزش 
اضافه شده ناشي از تفکيک و افزايش تعداد واحدها نسبت به پروانه يا ساير مجوزها به 

که تا ) ه پلهپس از کسر مساحت آسانسور و را(ازاي هر مترمربع واحد اضافه شده بزرگ تر 
و از  P٥ رأي ابقا بر آنها صادر شده است ١٠٠ از سوي کميسيونهاي ماده ١٣٩٣آخر سال 
و براي تبديل زير زمين انباري مسکوني به واحد  ١٥ P عوارض آن ١٣٩٤اول سال 
خواهد شد و زيربناي بيش از سطح اشغال مصوب  به عنوان عوارض محاسبه P٥مسکوني 

پارکينگ و فضاي باز مازاد بر  تأمين ي، اشرافيت، سايه اندازي،با رعايت حقوق هم جوار
  . برابر عالوه بر عوارض مازاد بر تراکم رديف مربوط محاسبه خواهد شد٢تراکم آن 

پارکينگ و فضاي باز  تأمين  شهرداري مجاز به صدور پروانه ساختماني بدونـ٤ـ١
هاي احداثي از  ز و ابقاء اعيانيفضاي با تأمين در صورت تخلف ساختماني بدون. باشد نمي

 عوارض P١٥٠ به ازاي هر مترمربع فضاي باز از بين رفته ١٠٠طريق کميسيونهاي ماده 
  .محاسبه و وصول خواهد شد

هاي مسکوني ابقاء شده که سال احداث   عوارض مازاد بر تراکم براي اعياني ـ٥ـ ١
  .گردد باشد، شامل نمي  مي١٣٧٤آنها قبل از سال 

 اين تعرفه نيز ١٨ شامل ضرايب ماده ١٠ ماده ٥عوارض ذکر شده در بند   ـ٦ـ١
براي ) خارج از ضوابط شهرسازي(باشد و همچنين در صورتي که اضافه پيش آمدگي  مي

هاي غير از تجاري و خدماتي و انباري تجاري و  واحدهاي مسکوني اختصاص يابد  استفاده
 ماده ٥ارضي معادل عوارض قيد شده در بند  ابقاء شود عو١٠٠و از طريق کميسيون ماده 

  . به غير از ساير عوارض مشمول خواهد بود١٨ با اعمال ضرايب ماده ١٠
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  مسکوني غيرـ٢
جاهايي که بدون اخذ پروانه ساختماني و يا مازاد بر پروانه ساختماني احداث و يا تبديل 

 حکم ١٠٠کميسيونهاي ماده شوند و متعاقباً توسط  به کاربريهاي غير از مجوزهاي صادره مي
گردد عوارض آنها برابر جدول ذيل  ابقاء با تعيين جريمه يا بدون تعيين جريمه آن صادر مي

ها به غيرمسکوني توسط هيأت  مرجع تشخيص سال احداث يا تبديل اعياني. (خواهد بود
 روز نسبت به بررسي و ١٠باشد که بايد حداکثر ظرف مدت  تشخيص شهرسازي مناطق مي

  ).معاينه دقيق فني اقدام نموده و نظريه کارشناسي و قطعي خود را در پرونده ثبت نمايند
  

  جدول شماره دو
  نحوه محاسبه عوارض  شرح  فيرد

   برابر عوارض پروانه روز مشمول اين تعرفه٥/١  مطابق ضوابط و مطابق کاربري  ١
  وارض روز مشمول اين تعرفه برابر ع٢ارزش تقويم روز و % ٣٠  خالف ضوابط و مطابق کاربري  ٢
   برابر عوارض روز مشمول اين تعرفه٣ارزش تقويم روز و % ٢٠  خالف ضوابط و خالف کاربري  ٣

 در صورت افزايش عرض دهنه و ارتفاع واحدهاي غير مسکوني به جزء ـ١ـ٢
تفريحي و صدور رأي  ـ کاربريهاي فرهنگي، آموزشي، بهداشتي درماني، ورزشي، توريستي

 درصد ارزش اضافه شده تقويم روز ٢٠ عوارض آنها ١٠٠از سوي کميسيونهاي ماده ابقاء 
  .شود محاسبه و اخذ مي

 در صورت احداث و توسعه بالکن داخل مغازه و يا افزايش سطح بالکن به بيش ـ٢ـ٢
 درصد ارزش اضافه شده تقويم روز به عنوان عوارض پس از ٢٠از نصف مساحت مغازه، 

  .باشد  ميابقاء قابل محاسبه
همين ) ١٠( عوارض زيربناي غير مسکوني در کاربري مربوطه براساس ماده ـ٣ـ٢

  . اين ماده محاسبه و وصول خواهد شد٢تعرفه با اعمال ضرايب جدول شماره 
 در صورتي که قسمتي از عوارض قبالً به صورت پيش پرداخت از سوي ذينفع ـ٤ـ٢

 ماه از زمان واريزي بدون افزايش و پس پرداخت شده باشد در موقع تسويه حساب تا سه
از سپري شدن سه ماه عوارض به روز محاسبه و مبالغ واريزي ذينفع به صورت تناسب 

  .مستقيم کارسازي خواهد شد
 داير بر ابقاي اعياني تجاري، خدماتي ١٠٠ در صورتي که آراء کميسيون ماده  ـ٥ـ ٢

موضوع جدول شماره سه و رابطه (مان و بالکن داخل مغازه براساس ارزش معامالتي ساخت
ارزش تقويم روز % ٣٥صادر شده باشد عوارض آن براساس ) باالي جدول اين ماده

محاسبه و عمل خواهد شد و براي مساحت مشاعات و سرويس بهداشتي در حياط و 
 همين ١٠ماده ) ج(خدماتي عوارض مندرج در بند  ـ هاي رو باز واحدهاي تجاري بالکن

  . اقدام خواهد شد١٨ ماده ٢اعمال ضرايب جدول شماره تعرفه با 
 در صورت احداث بالکن رو پوشيده به شارع خالف ضوابط شهرسازي در  ـ٦ـ٢

کاربريهاي مسکوني و غيرمسکوني و بدون پروانه، يا مازاد بر پروانه ساختماني و ابقاء از سوي 
  . خواهد بودP٦٠ربع  نحوه محاسبه عوارض آن به ازاي هر متر م١٠٠کميسيون ماده 

 اين تعرفه عوارض مربوط ١٧هاي مطابق ضوابط شهرسازي برابر ماده  ضمناً بالکن(
  )گردد با اعمال ضرايب جدول همين ماده محاسبه مي

  ١٠٠رابطه تعيين ارزش معامالتي اعياني براي اعمال جرايم ماده 
P) ها مالتي اعيانيارزش معا= ارزش معامالتي ساختمان طبق جدول ذيل )+ ارزش روز  
  

  ٣جدول شماره 

  شرح  فيرد
ارزش معامالتي 

ها براي هر  اعياني
  )ريال(مترمربع 

    ياني اسکلت اعـ انواع ساختمان  ـالف  
  ٤٠٠٠٠٠   هر مترمربعـاي   طبقه سازه٥ با هر نوع سقف تا ياسکلت بتون  ١

 هر ـاي   طبقه سازه٥ش از ي با هر نوع سقف بياسکلت بتون  ٢
  ٥٠٠٠٠٠  مترمربع

  ٣٦٠٠٠٠   هر مترمربعـ يا  طبقه سازه٥ با هر نوع سقف تا ياسکلت فلز  ٣
  ٤٦٠٠٠٠   هر مترمربعـاي   طبقه سازه٥اسکلت فلزي با هر نوع سقف بيش از   ٤

 که معموالً در يا بتوني ي فلزي با ستونهاياسکلت مختلط بنائ  ٥
  ٣٣٠٠٠٠  شود يوسط ساختمان اجرا م

  ٢٠٠٠٠٠  )يسقف فلز(اسکلت آجر   ٦
  ١٣٠٠٠٠  )خشت و گل و سنگ و چوب(اسکلت مخلوط   ٧
  ١٦٠٠٠٠  )يفقط سقف چوب (ياسکلت آجر  ٨

  شرح  فيرد
ارزش معامالتي 

ها براي هر  اعياني
  )ريال(مترمربع 

  ٤٨٠٠٠٠  )پيش ساخته شده از چوبهاي صنعتي و اشباع شده(ساختمان تمام صنعتي   ٩
     متر طول٤ انبارها با دهنه بيش از  ـب  
  ٢٠٠٠٠٠   با هر نوع سقفيا سنگي يا بتونياسکلت آجر   ١
  ٢٠٠٠٠٠  ش ساخته با هر نوع سقفيا سوله پي ياسکلت فلز  ٢
  ٢٤٠٠٠  ش ساخته با هر نوع سقفي پيمه بتونيا ني يمه فلزياسکلت ن  ٣

    ها  سالنها با توفقگاه ـج  
  ٢٤٠٠٠٠  يماني بلوک سـ آجرـ سنگ ييبا مصالح بنا  ١
  ٣١٠٠٠٠  يا فلزي بتون آرمه ي با ستونهاياسکلت فلز  ٢
  ٢٥٠٠٠٠  يمه بتونيا ني يمه فلزياسکلت ن  ٣
  ٦٠٠٠٠  گلخانه با هر نوع مصالح و هر نوع سقف  ٤

     آشيانه ها و سايه بانها ـد  
  ٧٦٠٠٠   با هر نوع سقفيي و مصالح بناي چوبيه هايبا پا  ١
  ١٠٠٠٠٠  ا بتون آرمه با هر نوع سقفي ي فلزيه هايبا پا  ٢

     تاسيسات ـهـ  
  ١٧٠٠٠  سانترال  ـ شوفاژي مرکزي حرارتيدستگاه ها  ١
  ٣٠٠٠٠  )کننده  و خنکيشيگرما(ه مطبوع يتهو  ٢
  ٧٠٠٠٠   هر مترمربعيآسانسور برا  ٣

     ساير موارد ـو  
  ٥٠٠٠٠   متر مکعب باالتر٦ از يي هواـ ينيرزميانواع مخازن اعم از ز  ١
  ٦٠٠٠٠  سکوها و باراندازها هر مترمربع  ٢
  ٥٠٠٠٠   با هر نوع مصالحيا حصارکشي يوارکشيد  ٣

 در صورتي که واحدهاي تجاري و خدماتي مجاز بدون دريافت مجوز اقدام به ـ٧ـ٢
 حکم به ابقاء ١٠٠تجديد بنا يا تعويض سقف نمايند و سپس از سوي کميسيونهاي ماده 

 همين تعرفه ١٠ماده ) ج(آنها صادر شود عوارض آن سه برابر عوارض مندرج در بند 
  .محاسبه و اخذ خواهد شد

ر صورت تبديل انباري تجاري مجاز به تجاري و ابقاء آن در کميسيونهاي ماده  د ـ٨ـ ٢
  .باشد  درصد ارزش اضافه شده تقويم روز به عنوان عوارض قابل احتساب و اخذ مي٢٠، ١٠٠

 درصد ارزش اضافه شده تقويم روز ١٥ در صورت تفکيک اعياني غير مسکوني ـ٩ـ٢
  )با کسر مشترکات. (باشد بقاء قابل وصول ميحاصل از تفکيک به عنوان عوارض پس از ا

 عوارض مازاد بر تراکم زيربناي تجاري و خدماتي و انباري تجاري براساس بند ـ١٠ـ٢
  . همين ماده محاسبه و وصول خواهد شد٢ و مطابق ضرايب جدول رديف ١٠ماده ) ١ ـالف(

ه که سال هاي غير مسکوني ابقاء شد  عوارض مازاد بر تراکم براي اعيانيـ١١ـ٢
  .گردد باشد شامل نمي  مي١٣٧٤احداث آنها قبل از سال 

 فضاهاي بازي که به صورت غير مسکوني جهت بعضي مشاغل از جمله  ـ ١٢ ـ ٢
 حکم به ١٠٠شود و از سوي کميسيونهاي ماده  سنگ فروشي و آهن فروشي استفاده مي

 ١٠ورد استفاده ماهانه ابقاء آنها صادر ميگردد عوارض آن به ازاي هر مترمربع عرصه م
توضيح اينکه اخذ عوارض فوق صرفاً . گردد  بدون حق تبديل به اعياني تعيين ميPدرصد 
ي از کاربري فوق بوده و هيچ حقي در مورد تغيير کاربري ايجاد نخواهد بردار بهرهبراي 

کليه اقدامات شهرداري براساس کاربري مصوب طرح تفصيلي صورت خواهد گرفت و . کرد
 صورت درخواست پروانه ساختماني احداث برابر کاربري مصوب و يا تغيير کاربري با در

  .اخذ عوارض قانوني خواهد بود
  : عوارض کسري پارکينگ واحدهاي ابقاء شدهـ٣

 ١٠٠هاي ابقاء شده توسط آراي کميسيونهاي ماده  عوارض کسري پارکينگ اعياني
  .به شرح جدول ذيل محاسبه و اخذ خواهد شد
  

  ٤ول شماره جد
  رابطه عوارض  ينوع کاربر  فيرد

  ٢٥×٢×P١٥  يمسکون  ١
  ٢٥×٢×P٢٠  ير مسکونيغ  ٢

 در محاسبه عوارض کسري ١٨ ماده ٢ و شماره ١٠ضرايب جداول شماره ) الف
  .باشد پارکينگ به شرح جدول فوق قابل تسري نمي
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 از سوي ١٣٨٣عوارض کسري پارکينگ واحدهاي ابقا شده قبل از سال ) ب
   ».محاسبه خواهد شد) ٢٥*P٤( معادل ١٠٠سيونهاي ماده کمي

   عوارض تفکيک عرصه و افرازـ٢٠ماده
 قانون شهرداريها عوارض تفکيک و افراز و ١٠١ اصالح ماده ٣ به استناد تبصره ـ١

  .گردد ها به شرح زير تعيين مي سهم خدمات عمومي و سرانه شوارع عرصه
ترمربع سه برابر ارزش معامالتي اراضي  م٥٠٠هاي تا   عوارض تفکيک عرصه ـالف

ضمناً در موقع الحاق عوارض تفکيک فقط براي اندازه الحاقي . براي هر مترمربع خواهد بود
  .محاسبه خواهد شد

 مترمربع برابر جدول ذيل سهم خدمات عمومي و ٥٠٠هاي بيشتر از   در عرصه ـب
 تأمين ر مواردي که امکانضمناً د. شوارع از عرصه به شهرداري اختصاص خواهد يافت

تواند  انواع سرانه، شوارع و معابر از زمين مورد تفکيک و افراز ميسر نباشد، شهرداري مي
  .معادل قيمت آن را به نرخ کارشناسي دريافت نمايد

  

  رديف
درصد سهم 

شده  تأمين شوارع
  )X(در محل 

درصد سهم 
خدمات 
  عمومي

  رديف
درصد سهم 

شده  تأمين شوارع
  )X(در محل 

درصد سهم 
خدمات 
  عمومي

١  x١٤  ٨  ٧  ٢٥x١٤  ١٢  
٢٥  ٢x١٢  ٩  ٨  ٢٣x١٥  ١٠  
٢٣  ٣x١٠  ١٠  ٩  ٢١x١٦  ٨  
٢١  ٤x٨  ١١  ١٠  ٢٠x١٧  ٦  
٢٠  ٥x٦  ١٢  ١١  ١٨x١٨  ٤  
١٨  ٦x٤  ١٣  ١٢  ١٦x١٩  ٢  
١٦  ٧x٢  ١٤  ١٣  ١٤x٢٠  ٠  

ظر گرفتن ضوابط و  در ارتباط با عوارض کسري مساحت، مواقعي که بدون در نـ٢
مقررات شهرسازي کمتر از حد نصاب تفکيک طرح جامع و تفصيلي، تفکيک يا قطعه بندي 

آخرين قطعه برابر ضوابط % ٢٠شده و منجر به صدور سند گردد يا در مورد کاهش مساحت 
  .طرح تفصيلي به شرح بندهاي ذيل عوارض کسري مساحت محاسبه خواهد شد

انجام ) سال تصويب طرح جامع جديد (١٣٧٤از سال هايي که قبل   تفکيک ـالف
يافته معادل يک برابر ارزش معامالتي اراضي روز به عنوان عوارض کسري مساحت از حد 

  .نصاب محاسبه خواهد شد
انجام ) سال تصويب طرح جامع جديد (١٣٧٤هايي که از اول سال   تفکيک ـب

تي اراضي با آخرين ارزش  برابر ارزش معامال٢گرفته عوارض کسري مساحت معادل 
  .معامالتي اراضي روز محاسبه خواهد شد

صدور سند به اراضي کمتر از حد نصاب تفکيک از طريق اداره ثبت مانع : ١تبصره
  .وصول عوارض تفکيک و کسري مساحت نخواهد بود

 در ارتباط با تقاضاي تفکيک در کليه کاربريهاي شهري رعايت ضوابط و :٢تبصره
  .زي الزامي استمقررات شهرسا
 اسناد مالکيتي که بدون استعالم از شهرداري از طريق اداره ثبت اسناد و :٣تبصره

شوند در صورتي که قبالً عوارض تفکيک و سهم شهرداري را  امالک صادر شده و مي
  .باشند پرداخت نکرده باشند مشمول پرداخت سهم و عوارض مندرج در اين ماده مي

 ٥٠٠٠٠مالتي اراضي قابل احتساب در اين ماده کمتر از  حداقل ارزش معا:٤تبصره
  .ريال نخواهد بود

هاي آبرساني و   چنانچه ملکي به دو يا چند قطعه بر اثر عبور خيابان، عبور لولهـ٣
گاز و همچنين با عبور دکلها و تيرهاي برق و مانند آنها با حفظ کاربري تقسيم گردد 

  .تفکيک قهري تلقي و عوارضي ندارد
 عوارض تفکيک اراضي مشجر و مزروعي که به صورت وضع موجود حفظ خواهند ـ٤

شد با در نظر گرفتن ضوابط و مقررات شهرسازي و قانون حفظ و گسترش فضاي سبز از 
 عرصه محاسبه و وصول نظر تفکيک حد نصاب متراژ معادل يک برابر ارزش معامالتي

  ».خواهد شد
  ثبيت کاربري عوارض ناشي از تغيير يا تـ٢٦ماده «

   قانون برنامه پنجم١٧٤در راستاي اجراي مفاد بند الف ماده 
 با در نظر گرفتن ارزش اضافه شده ناشي از تغيير کاربري صورت گرفته در طرح ـ١

تفصيلي جديد و يا ساير طرحها و مصوبات براي امالک فاقد اعياني يا داراي اعياني عوارض 
هاي معامله،  هاي ذيل و در زمان صدور گواهي تبصرهتغيير کاربري برابر جدول و بند و 

  .عدم خالف، پايانکار، پروانه ساختماني و ساير مجوزهاي احداث قابل اخذ خواهد بود

جدول نحوه محاسبه عوارض ناشي از تغيير کاربري به غير تجاري با اعمال تمام 
   مترمربع از عرصه٥٠٠بندهاي اين ماده تا 

  
ين يا نوع سابقه نوع زم  رديف

کاربري فعلي بر اساس   کاربري قبلي  سند
  طرح تفصيلي جديد

ضريب به ازاي 
  هر مترمربع

  ١٠  مسکوني  عمومي يا خيلي کم  عمومي و يا باير مسکوني  ١

  ٣٠  مسکوني  عمومي يا خيلي کم   باغ ـمزروعي  ٢

  ٣٥  مسکوني  فضاي سبز   باغ ـمزروعي  ٣

  ٥  متوسطمسکوني تراکم   مسکوني تراکم کم  مسکوني  ٤

  ١٣  )عمومي(غيرمسکوني   فضاي سبز يا خيلي کم   باغ ـمزروعي  ٥

  ٣٢  کارگاهي  فضاي سبز يا خيلي کم   باغ ـمزروعي  ٦

  ١٦  مسکوني  کارگاهي  کارگاهي ـ باير مسکوني  ٧

  ١٣  کارگاهي  فضاي سبز  باير مسکوني  ٨

  ٧  کارگاهي  عمومي  باير مسکوني  ٩

  ٢٦  مسکوني  کارگاهي   باغ ـمزروعي  ١٠

  ٢٠  کارگاهي  عمومي   باغ ـمزروعي  ١١

  ٧  توريستي تفريحي   فضاي سبز ـعمومي   باغ ـمزروعي  ١٢

  ٣  توريستي تفريحي   فضاي سبز ـعمومي  باير مسکوني  ١٣

  ٣  عمومي  عمومي   باغ ـمزروعي  ١٤
  
 داراي کاربري مسکوني بوده و بعداً به ١٣٥٨ در صورتي که ملکي قبل از سال ـ١ـ١

هاي موضعي مصوب به کاربريهاي عمومي  نها و شهرداري و يا طبق طرحدليل نياز ارگا
تبديل شده و مجدداً بدون انجام معامله در طرح تفصيلي جديد به کاربري اوليه قبل از 

گردند اين امر تبديل کاربري ملک به حالت اوليه محسوب و عوارض   بر مي١٣٥٨سال 
  .گردد موضوع اين ماده شامل آنها نمي

 مترمربع و کمتر باشد به ٥٠٠ صورتي که وضع موجود عرصه با مساحت  درـ٢ـ١
شرط داشتن اسناد مجزاي ششدانگ مشمول عوارض جدول اين ماده خواهد بود و مازاد 

 و به صورت P٤٠ مترمربع به باال ١٠٠١ و از P٥٠ مترمربع ١٠٠٠ مترمربع تا ٥٠٠بر 
ومي شامل ورزشي، بهداشتي و به استثناء کاربريهاي عم(پلکاني محاسبه خواهد شد 

درماني، پارکينگ، فرهنگي و اجتماعي، توريستي و تفريحي که عوارض آن براي مازاد بر 
  ) برابر رديف مربوطه جدول خواهد بود٥/١ مترمربع ٥٠٠

 آن دسته از امالکي که بدون مراجعه به شهرداري براي آنها از طريق اداره ثبت ـ٣ـ١
تغيير کاربري در آن امالک صورت گرفته باشد مشمول اسناد و امالک سند صادر و 

  .عوارض اين ماده خواهد بود
نامه قانون حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها   آيين١ماده ) د( برابر بند ـ٤ـ١

شود که حداقل يکي از مشخصات ذيل را  ، باغ به محلي اطالق مي١٣٨٩مصوب سال 
  .داشته باشد

 قبل از تفکيک به عنوان باغ، باغچه، زمين مشجر و سند مالکيت و يا سند مادر) الف
  باغ عمارت

   قانون زمين شهري١٢سابقه رأي داير باغ، داير باغچه، داير مشجر از کميسيون ماده ) ب
  .هايي که در حريم شهر توسط وزارت کشاورزي باغ شناخته شده اند محل) ج
ن حفظ وگسترش باغ نامه قانو  آيين٧هايي که به تشخيص کميسيون ماده  محل) د

  .شوند شناخته مي
 مترمربع ٥٠٠ سندهايي با عنوان خانه باغچه که مساحت آن کمتر از  ـ٥ ـ١

 به عنوان خانه تلقي شده و مشمول رديف مسکوني در جدول فوق خواهد بود ولي باشد
 ١ماده ) د( مترمربع و بيشتر مطابق رديف يک بند ٥٠٠هايي با مساحت  براي خانه باغچه

  .گردد نامه اقدام مي  همان آيين٧نامه قانون حفظ و گسترش از طريق کميسيون ماده  نآيي
  : عوارض تغيير و تثبيت کاربري عرصه به تجاريـ٢

 درصد ارزش ٣٠ عوارض تغيير عرصه مسکوني به تجاري و خدماتي معادل  ـالف
  .روز تجاري و خدماتي محاسبه خواهد شد

زراعي و يا باغات به تجاري و خدماتي ـ  سبزاي عوارض تغيير کاربري عرصه فض ـب
  .درصد ارزش روز تجاري و خدماتي عرصه محاسبه خواهد شد٤٠معادل 
 عوارض تغيير کاربري عرصه از ساير کاربريهاي کم ارزش تر از کاربري مسکوني  ـج

  . درصد ارزش روز تجاري و خدماتي عرصه خواهد شد٣٥به تجاري و خدماتي معادل 
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 براي عرصه ٢ورد امالکي که عوارض تغيير کاربري آن برابر بند  در مـ١ـ٢
 باشد در صورت درخواست تبديل محاسبه و وصول خواهد شد و ملک داراي اعياني مي

) ج(برابر بند % ١٢٠ به استفاده غير مسکوني مطابق کاربري، عوارض آن تا تراکم اعياني
قيمت تقويم روز محاسبه % ٣٥مبناي ياد شده، عوارضي بر % ١٢٠ و براي بيش از ١٠ماده 

  .و وصول خواهد شد
باشند و   امالکي که در وضع موجود داراي اعياني تجاري و کارگاهي مجاز ميـ٢ـ٢

کاربري عرصه آن به تجاري و يا کارگاهي تغيير يافته است در حد اعياني تجاري 
  .باشد وکارگاهي موجود شامل عوارض تغيير کاربري   نمي

 که در سنوات گذشته از ملکي عوارض ورود به محدوده دريافت و اعياني  در صورتيـ٣
آنها تعيين تکليف شده باشد و مطابق طرح تفصيلي جديد در آن ملک تغيير و يا تثبيت 

  .عوارض موضوع همين ماده محاسبه و وصول خواهد شد% ٣٠کاربري صورت گيرد، صرفاً 
اري نموده و درخواست تبديل  اگر مالک از پرداخت عوارض اين ماده خوددـ٤

کاربري جديد به کاربري قبلي را داشته باشد با تسليم تقاضاي کتبي و سپردن تعهد 
محضري مبني بر سلب ايراد و اعتراض بعدي از خود، مراتب از سوي شهرداري به 

  . جهت اعاده به کاربري قبلي ارجاع خواهد شد٥کميسيون ماده 
داثي در کاربريهاي غير مربوطه در داخل محدوده و هاي اح  در صورتي که اعياني ـ٥

 ابقاء شوند عوارض عرصه آن با مد نظر قرار ١٠٠حريم شهر از طريق کميسيونهاي ماده 
  ».ن ماده اخذ خواهد شددادن کاربري مصوب و ابقاء شده براساس اي

 تعرفه عوارض محلي شوراي اسالمي شهر تبريز در ٢٣ ماده ٣ بند  ـو
  :١٣٩٥سال 

   عوارض مشرفيت و ارزش اضافه شدهـ٢٣ادهم«
کليه امالک واقع در معابر شهر که با خريد و يا با تملک به مالکيت شهرداري در 

آيند شهرداري حق تصرف و احداث ديوار به منظور ممانعت از ورود اشخاص را داشته  مي
ين تا زماني که ي از آن را بدون مجوز شهرداري ندارد بنابرابردار بهرهو هيچ شهروندي حق 

اند حق ايجاد درب به اين امالک را  مالکين همجوار چنين امالک از شهرداري اجازه نگرفته
ندارند هر چند که اين امالک به خيابان مشرف شده باشند مگر اينکه حق ارتفاق داشته 

  .که مستلزم پرداخت حق مشرفيت خواهد بود
و امالکي که بر اثر اجراي عوارض مشرفيت براي کليه اراضي : عوارض مشرفيت

هاي مصوب شهري در بر خيابانهاي احداثي جديد واقع شوند در زمان نقل و انتقال،  طرح
صدور گواهي عدم خالف، اصالح سند، پايانکار ساختماني، تفکيک و پروانه ساختماني 

  .محاسبه خواهد شد
 که قبل از  عوارض مشرفيت مساحت باقي مانده تمامي امالک واقع در مسيرهاييـ٣

  ». روز محاسبه خواهد شد برابر ارزش معامالتي اراضي٣اند معادل   اجرا شده١٣٨٣سال 
 آقاي محمد فرضي به وکالت از آقايان اسماعيل، رامين و رامتين خودکار و ولي ـ٢

کسانقي و آقايان جواد مجاز زاده و نقي صدفي کرگج اصالتاً به موجب دادخواستهايي اعالم 
ومي از جمله آراي شماره  در تصويب اين مصوبات مفاد آراي متعدد هيأت عماند که کرده
 و ٢/١١/١٣٩١ـ٧٧٠، ٩/٤/١٣٨٧ـ٢١٨، ٩/٤/١٣٨٧ـ٤١٨، ١٤/١١/١٣٨٠ ـ٣٥٨ الي ٣٥٤
  . رعايت نشده است٢٥/٣/١٣٩٤ـ٣٥

  :عمومي بدين شرح است  متن آراي هيأتـ٣
  :عمومي  هيأت١/١١/١٣٨٠ مورخ ٣٥٨ الي ٣٥٤ رأي شماره  ـالف

كه وضع قاعده آمره در باب اخذ هرگونه وجه از جمله عوارض شهرداري  نظر به اين«
 اختصاص دارد و قانونگذار در زمينه مرجع تعيين مقننه قوهو جرايم تخلفات ساختماني به 

عوارض مذكور و كيفيت احتساب جرايم تخلفات ساختماني و وصول آنها تعيين تكليف 
 كه متضمن ٢٥/٧/١٣٧٩ مورخ ٧٩٠١٣٨٣١/٨٠شنامه شماره كرده است، بنابراين مفاد بخ

 تغييركاربري وضع قاعده آمره در خصوص وصول عوارض زيربنا، پذيره، اضافه تراكم و
خارج از حدود اختيارات قانوني معاون . باشد عالوه بر جرايم تخلفات ساختماني مي

مه مزبور مستنداً شود و بخشنا داده مي شهرسازي و معماري شهرداري تهران تشخيص 
  ».گردد يوان عدالت اداري ابطال مي قانون د٢٥ قسمت دوم ماده به

  :عمومي  هيأت٩/٤/١٣٨٧ مورخ ٢١٨ رأي شماره  ـب
 اصالحي قانون ثبت اسناد و امالک ١٥٤ قانون شهرداري و ماده ١٠١طبق ماده «

ا رعايت کشور وظيفه تفکيک و افراز اراضي واقع در محدوده شهرها و حريم آنها ب
طرحهاي جامع، تفصيلي يا هادي و ساير ضوابط مربوط به شهرسازي و نقشه مورد تاييد و 
تصويب شهرداري محل، به عهده ادارات ثبت اسناد و امالک کشور و مراجع ذيصالح 
دادگستري محل وقوع ملک محول شده است  و در صورت عدم اظهارنظر کتبي شهرداري 

 در مهلت قانوني مراجع مذکور نسبت به افراز و تفکيک نسبت به نقشه تفکيک و افراز
نظر به قسمت اول قانون موسوم به تجميع عوارض مصوب . نمايد ملک رأساً اقدام مي

 مبني بر حصر جواز اخذ هرگونه وجه از توليد کنندگان و وارد کنندگان کاال و ١٣٨١
ن مزبور و تجويز و برقراري  براساس مقررات قانو١/١/١٣٨٢خدمات از تاريخ دهندگان  ارائه

 قانون ٥عوارض محلي جديد و يا افزايش نرخ عوارض محلي به شرح تبصره يک ماده 
 قانون تشکيالت، وظايف و انتخابات ٧١ ماده ٢٦الذکر و اينکه حکم مقرر در بند  فوق

 نيز مفيد وظايف و اختيارات ١٣٧٥شوراهاي اسالمي کشور و انتخاب شهرداران مصوب 
سالمي شهر در زمينه تصويب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداري و شوراي ا

نامه مالي و معامالت شهرداريها است، مصوبات  سازمانهاي وابسته به آن با رعايت آيين
شوراي اسالمي شهر شيراز که مورد اعتراض شاکي قرار گرفته، چه از حيث اختصاص 

اري به طور رايگان و چه از لحاظ قسمتي از امالک متقاضيان تفکيک و افراز به شهرد
وصول مبلغي معادل آن به عنوان هزينه خدمات تفکيک و افراز و همچنين دريافت وجوه 
مندرج در مصوبات معترض عنه به منظور صدور پروانه احداث بناي مجاز خالف اصل 
تسليط و اعتبار مالکيت مشروع و مغاير هدف و احکام مقنن در خصوص مورد است، 

 قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران و ماده يک ١٧٠ين به استناد قسمت دوم اصل بنابرا
 مصوبات مورد ١٣٨٥ قانون ديوان عدالت اداري مصوب ٤٢ و ماده ١٩و بند يک ماده 

  ».گردند اعتراض ابطال مي
  :عمومي  هيأت٢/١١/١٣٩١ مورخ ٧٧٠ رأي شماره  ـج
عايت پارکينگ يا کسري آن به شرح با توجه به اين که قانونگذار در خصوص عدم ر«
، تعيين تکليف کرده است و در ١٣٥٨ قانون شهرداري اصالحي سال ١٠٠ ماده ٥تبصره 

، ١٢/١٢/١٣٨٦ مورخ ١٤٧٧، ١٤٧٨، ١٤٧٩، ١٤٨٠ و ١٤٨١رأي شماره ) و(بند 
عمومي ديوان عدالت اداري در مورد مشابه با لحاظ حکم قانوني مذکور مصوبه  هيأت

آن را ابطال کرده  تأمين ر اخذ عوارض به لحاظ کسري پارکينگ يا عدممربوط مبني ب
اد شده، آن الذکر و تبعيت از استدالل مصرح در رأي ي است، بنابراين با لحاظ قانون فوق

 شوراي اسالمي شهر بوشهر موضوع وضع عوارض و ٤/١١/١٣٨٨ه مورخ قست از مصوب
 در تجويز اخذ عوارض بابت ١٣٨٩ هاي منابع درآمدي شهرداري بوشهر در سال تعرفه

حذف يا کسر پارکينگ خالف قانون و خارج از حدود اختيارات مرجع وضع تشخيص داده 
  ».شود  قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي٤٢ و ماده ١٩ ماده ١شود و به استناد بند  مي

  :عمومي  هيأت٢٥/٣/١٣٩٤ مورخ ٣٥٠ رأي شماره  ـد
 تغيير نام وزارت آباداني و مسکن به وزارت مسکن و  قانون١ ماده ٣مطابق بند «

، طرح تفصيلي عبارت از طرحي است که براساس معيارها و ١٣٥٣شهرسازي مصوب سال 
ضوابط کلي طرح جامع شهر، نحوه استفاده از زمينهاي شهري در سطح محالت مختلف 

 براساس ماده شود و شهر و موقعيت و مساحت دقيق زمين براي هر يک از آنها تعيين مي
، بررسي و ١٣٥١شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب سال  تأسيس  قانون٥

تصويب طرحهاي تفصيلي شهري و تغييرات آنها در هر استان به کميسيوني خاص محول 
 قانون تشکيالت، وظايف و ٧١شده است و از طرفي وظايف شوراي اسالمي شهر در ماده 

 با اصالحات ١٣٧٥کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال انتخابات شوراهاي اسالمي 
نظر به اين که تغيير کاربري از جمله وظايف قانوني شوراي . بعدي تعيين شده است

تواند در اين خصوص وضع قاعده نمايد، بنابراين  باشد به طريق اولي نمي اسالمي نمي
اميان که براي تغيير  مصوبه شوراي اسالمي شهر ر٢٠ ماده ٧ و تبصره ١٢ و ١١بندهاي 

کاربري مبادرت به وضع عوارض کرده است، خالف قانون و خارج از حدود اختيار مرجع 
 قانون تشکيالت و ٨٨ و ماده ١٢ ماده ١شود و به استناد بند  وضع تشخيص داده مي

  ».شود مي  ابطال١٣٩٢دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال  آيين
دادرسي   قانون تشکيالت و آيين٩٢ر اجراي ماده  رئيس ديوان عدالت اداري  دـ٤

  .کند عمومي ارجاع مي  موضوع را به هيأت١٣٩٢ديوان عدالت اداري مصوب سال 
دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال   قانون تشکيالت و آيين٩٢در اجراي ماده 

 جلسه  از شوراي اسالمي شهرهاي مالير و تبريز خواسته شد نمايندگان خود را به١٣٩٢
  .عمومي معرفي کنند هيأت

 با حضور رئيس و معاونين ١٧/١٢/١٣٩٥عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ  هيأت
ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان و نيز حضور نماينده 

علي رغم دعوت از نماينده شوراي اسالمي شهر . شوراي اسالمي شهر مالير تشکيل شد
از سوي اي  براي معرفي نماينده جهت شرکت در جلسه و اداي توضيحات، نمايندهتبريز 

عمومي پس از بحث و  هيأت. عمومي معرفي نشد شوراي اسالمي شهر تبريز به هيأت
  .بررسي با اکثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت کرده است
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  عمومي رأي هيأت
سي ديوان عدالت اداري مصوب سال دادر  قانون تشکيالت و آيين٩٢مطابق ماده 

عمومي ابطال شود، رعايت مفاد  در هيأتاي  چنانچه مصوبه«: ، مقرر شده است که١٣٩٢
هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جديدي . عمومي در مصوبات بعدي الزامي است رأي هيأت

 عمومي تصويب کنند، رئيس ديوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعايت مغاير رأي هيأت
عمومي   در هيأتکننده تصويب قانون مذکور و فقط با دعوت نماينده مرجع ٨٣مفاد ماده 

  ـ٢١٨، ١/١١/١٣٨٠ـ٣٥٨  الي٣٥٤نظر به اينکه در آراء شماره » .نمايد مي مطرح
عمومي ديوان عدالت اداري   هيأت٢٥/٣/١٣٩٤ ـ ٣٥٠ و ٢/١١/١٣٩١ ـ ٧٧٠، ٩/٤/١٣٨٧

 زيربنا، پذيره، اضافه تراکم، عوارضلف درخصوص مصوبات شوراهاي اسالمي شهرهاي مخت
قسمتي از امالک متقاضيان  تغيير کاربري عالوه بر جرايم تخلفات ساختماني، اختصاص

تفکيک و افراز به شهرداري به طور رايگان و يا وصول مبلغي معادل آن به عنوان هزينه 
يير کاربري به لحاظ خدمات تفکيک و افراز، عوارض حذف يا کسري پارکينگ و عوارض تغ

مغايرت با قانون و خروج از حدود اختيارات ابطال شده است و شوراي اسالمي شهر مالير 
 در مورد زيربناي ١٣٩٥ و ١٣٩٤ تعرفه عوارض محلي سالهاي ٦در تصويب ماده 

 منجر ١٠٠ساختمانهاي مسکوني مازاد بر پروانه يا بدون پروانه که در کميسيون ماده 
گردد و شوراي اسالمي شهر تبريز در تصويب قسمت اخير  ر ابقاء بنا مي صدور رأي ببه

 تعرفه عوارض ١٨ ماده ٣ و بند ١ بند ٤ـ١، شق ١٧، ماده ١٠ ماده ١ ـ بند الف٦شق 
 تعرفه عوارض محلي سال ٢٦ و ماده ٢٣ ماده ٣، بند ٢٠، ١٨ و مواد ١٣٩٤محلي سال 

تفکيک ها،  ، ابقاي اعياني) مازاد بر تراکمعوارض( در مورد زيربناي پروانه ساختماني ١٣٩٥
عرصه و افراز ناشي از تغيير يا تثبيت کاربري و مشرفيت و ارزش اضافه شده وضع عوارض 

است، بنابراين موارد اخيرالذکر از مصوبات ياد شده شوراهاي اسالمي مالير و کرده 
 و ٩٢ و مواد ١٢ ماده ١د عمومي با استناد به بن  به لحاظ مغايرت با مفاد آراء هيأتتبريز

  .شود  ابطال مي١٣٩٢دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال   قانون تشکيالت و آيين٨٨
  مرتضي علي اشراقي ـ معاون قضايي ديوان عدالت اداري

  
  ٣/٢/١٣٩٦                                                                                  ٦٨٦٣رهشما

   آقاي محمد سينجلي جاسبيجناب
  مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور

 شماره  به١٠/١١/١٣٩٥هاي توسعه كشور مصوب  پيرو ابالغيه قانون احكام دائمي برنامه
 اصالحيه تحريري به شرح زير جهت درج در روزنامه رسمي ١٦/١/١٣٩٦ مورخ ١٠٥٤

  .گردد ارسال مي
و شركت شهر ) مادرتخصصي(«عبارت ) ٥٣(ماده ) ٥(و ) ٤(، )٣(، )١(اي زدر اج

مادرتخصصي و شركت شهر («جايگزين عبارت »» ره«فرودگاهي امام خميني 
  .شود مي» )»ره« خميني فرودگاهي امام

  رئيس مجلس شوراي اسالمي ـ علي الريجاني
  

  ٨/٨/١٣٩٥                                                                          ١٨٦٣/٩٥/٧رهشما
٤٦٤  

  ٩٤ ـ ٢٦ ـ ١٧٧٩شماره پرونده 
  سؤال

ن شده ييل اقساط تعيا تعدي حکم اعسار نسبت به کل محکوم به يا امکان اجرايـ آ١
 ر است؟يت دادنامه امکان پذيقبل از قطع

 ي ماليتهاي قانون نحوه محکوم٢٣ موضوع مفاد ماده يالخروج ا رفع ممنوعيـ آ٢
 باشد؟يت دادنامه ميدرصورت صدور حکم اعسار منوط به قطع

  ١٨/٢/١٣٩٥ ـ ٢٩٩/٩٥/٧نظريه شماره 
  

  نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه
 ٣ت آن، برابر ماده يبه محض صدور حکم اعسار و قبل از قطعـ ١

ه يعل، محکوم١٣٩٤ مصوب ي ماليهاتي محکوميقانون نحوه اجرا
نه يشيده و پاد شيرا با توجه به فلسفه وضع ماده يد آزاد شود، زيبا

 ي صورتعليه مالي، تنها درقانوني و سابقه موضوع در فقه، حبس محکوم
ن، به محض ي شود، بنابرايا مماطل تلقي ممتنع يممکن است که و

 را داده است، اعسار او را احراز ي که دستور بازداشت وينکه دادگاهيا
 دستور د بالفاصلهي ادامه بازداشت وجود ندارد و باي برايد، مجوزينما
ن ي مذکور در ا»رفته شدن اعساريپذ «ريتعب.  او را صادر کنديآزاد

عليه با صرف تقديم دادخواست ماده و نيز عدم امکان بازداشت محکوم
  .ن نظر استيد اي روز، مؤياعسار ظرف س

 ،١٣٩٤هاي مالي مصوب  قانون نحوه اجراي محکوميت٢٣ـ برابر ماده ٢
 يالخروجله، قرار ممنوع محکوميقاضاد به تي بايکننده رأمرجع اجرا

 له دادگاهبنابراين، اوالً با صرف تقاضاي محکوم. عليه را صادر کندمحکوم
عليه ظرف مکلف به صدور قرار ياد شده است و حتي اگر محکوم

م ي همان قانون، دادخواست اعسار خود را تقد٣ روز مقرر در ماده سي
له  محکومي با تقاضاي ويالخروجکرده باشد، صدور قرار ممنوع

ت يخ قطعياً مطابق اصل، احکام صادره از تاريثان. ف دادگاه استيتکل
» عليهثبوت اعسار محکوم«بنابراين، مقصود از عبارت . قابليت اجرا دارند
 است و در صورت ياد شده، صدور حکم قطعي ٢٣مذکور در ماده 

  .يد به اصل رجوع کردز بايد نيترد
  ٭٭٭٭٭

٤٦٥  
  ٩٤ ـ ٥٨ ـ ٢٣١٢پرونده شماره 

  سؤال
 استفاده از ٤٧رساند قانون مديريت خدمات كشوري طي ماده به استحضار مي

هاي هاي ثابت سازماني دستگاههاي خصوصي درانجام وظايف پستخدمات كاركنان شركت
اي اي به گونههاي مديريت حرفهدر عين حال ماهيت پست. اجرائي را ممنوع كرده است

اً نياز به تخصص  باال و پيشرفته داشته و كاركنان دستگاه قادر به اجراي است كه بعض
در عين حال افراد متخصص با سطح دانش مورد نياز دستگاه . باشندوظايف مذكور نمي

بسيار كمياب بوده و در صورت تمايل به همكاري حاضر به استخدام در بانك با حقوق 
  و٥٤ماده باشند لذا قانونگذار درداري نميهاي ابيني شده در قانون و محدوديت پيش

نيازهاي مذكور را صادر  تأمين تبصره يك آن اجازه استفاده از نيروي بخش خصوصي در
هاي تابعه بانك به دليل رويه عملي به اين صورت است كه يكي از شركت. نموده است

ام كرده و ماهيت غيردولتي، متخصصين مورد نظر را با حقوق و شرايط توافقي استخد
سپس طي قرارداد خريد خدمت با بانك افراد مورد نظر مستخدمين خود را به بانك اعزام 

دهند با توجه هاي سازماني تخصصي بانك را انجام ميكرده و افراد مذكور وظايف پست
 :گردد مراتب فوق دو سؤال مطرح ميبه

 به عنوان يك يلت آيا بانك دو٥٤ و تبصره يك ماده ٥٤و ٤٧با توجه به مواد ـ ١
تواند با انعقاد قرارداد خريد خدمت به استناد تبصره يك مذكور شركت مادر تخصصي مي

  .هاي مديريت تخصصي استفاده نمايدهاي زير مجموعه خود در پستاز كاركنان شركت
باشد متعلق به بانك مي% ١٠٠هاي زير مجموعه توضيح اينكه سهام شركت

هاي مذكور غيردولتي هاي مردمي شركته از محل سپردهسرماي تأمين  دليلليكن به
  .شوندمحسوب مي

 از خدمات اًهاي زيرمجموعه بانك بعضلتي شركت باتوجه به ماهيت غيردوـ٢
آيا در فرض انععقاد قرارداد . شودها استفاده ميكاركنان بازنشسته دولت در اين شركت

  شركت در بانك مجاز است يا خير؟الذكر حضور اين افراد بازنشسته در استخدام فوق
  ١٨/٢/١٣٩٥ ـ ٢٩٤/٩٥/٧نظريه شماره 

  
  نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه

ت يري قانون مد٥٤ و ٤٧ در فرض استعالم با توجه به مفاد مواد ـ١
ل ي ذ١ و تبصره ي با اصالحات بعد٨/٧/١٣٨٦ مصوب يخدمات کشور

 هاي اي انساني شاغل در شرکتماده قانوني اخيرالذکر، بکارگيري نيروه
 ي ثابت سازمانيها در پست ها ر مجموعه و استفاده از آني زيردولتيغ

  . باشد  مي آن بانک، ممنوعيتيريو مد
 بازنشسته در يروهاي نيري با توجه به پاسخ سؤال اول، بکارگـ٢

 يها ها در پست يرمجموعه و استفاده از آن زيردولتي غيها شرکت
  .باشد ي ميقانونير غثابت آن بانک،
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