
    

  ها ها ـ آئيننامه   ـ  عهدنامههاي قضائي  ـ رويهمذاكرات مجلس شوراي اسالمي ـ  قوانين:شامل       
WWW.DASTOUR.IRهيهاگها و آ ها ـ اساسنامه نامه ها ـ تصميم نامه تصويبتومان تک شماره

WWW.RRK.IR

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

۲۰۰

صدور حكم واحد با رعايت مقررات  هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد ٧٥٨رأي وحدت رويه شماره 
۲  شعب ديوان عالي و ساير دادگاهها  ١٣/٤/١٣٩٦   قانون آيين دادرسي كيفري۵۱۰عليه مطابق تكليف قانوني مقرر در ماده  تعدد جرم وحقوق قانوني محكوم  

مجازات جرائمي كه طبق قانون جزاي نسب وان عالي كشور در مورد  هيأت عمومي دي٧٥٩رأي وحدت رويه شماره 
   قانون مجازات اسالمي تعزير درجه هفت محسوب و رسيدگي١٩ه ماد٣است با توجه به حكم مقرر در تبصره 

   ٢ در صالحيت دادگاه كيفري١٣٩٢ قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ٣٤٠ به آن به موجب ماده 
  . در دادگاه تجديدنظر استان استو قابل تجديدنظر

  ٣  شعب ديوان عالي و ساير دادگاهها  ٢٠/٤/١٣٩٦

احداث دامداري و ساير موارد مذكور  هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد ٧٦٠رأي وحدت رويه شماره 
در آن در روستاها با موافقت سازمانهاي جهاد كشاورزي و رعايت ضوابط زيست محيطي بهينه كردن توليدات 

  شود خش كشاورزي بوده و تغيير كاربري محسوب نميب
  ٤  شعب ديوان عالي و ساير دادگاهها  ٢٠/٤/١٣٩٦

، كد ١٣٨٦ تعرفه عوارض سال ٢٣ و ٢٢كدهاي :  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع٤١٤رأي شماره 
 ٢٥ و ٢٤ و كدهاي ١٣٨٩ و ١٣٨٨ تعرفه عوارض سالهاي ٢٥ و كد ١٣٨٧ از تعرفه عوارض سال ٣٣٨عوارض 

 شوراي اسالمي شهر كبودرآهنگ در خصوص عوارض و بهاي خدمات افتتاح ٩٤ الي ٩٠تعرفه عوارض سالهاي 
  .شود تصويب ابطال ميساليانه بانكها به لحاظ مغايرت با قانون و خروج از حدود اختيارات مرجع 

  ٥  شوراي اسالمي شهر كبودرآهنگ  ٣/٥/١٣٩٦

ـ ۴۱۶هاي  رأي شماره ـ ٣٠٩٨٨ت/٤٠٥٥مصوبه شماره :  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع۴۱۵  ـ  ه
  ۷  شعب ديوان عدالت و ساير مراجع اداري  ٣/٥/١٣٩٦  قابليت اجرا ندارد) تاريخ اجرايي شدن قانون مديريت خدمات كشوري (١/١/١٣٨٨ هيأت وزيران از تاريخ ١٣/٤/١٣٨٨

  كاركنان دستگاههاي اجرايي صرفاً :  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع٤١٧ـ٤١٨هاي  رأي شماره
 در صورتي كه در مشاغل كارگري اعالم شده از ناحيه سازمان اداري و استخدامي كشور مشغول خدمت باشند

  باشند مشمول قانون كار مي
  ٩  شعب ديوان عدالت و ساير مراجع اداري  ٣/٥/١٣٩٦

ـ ٩٢٥٣ابطال قسمتي از بخشنامه شماره :  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع٤٣٢رأي شماره
از » پرداخت خدمات بيمه، درمان و تكميل درمان« سازمان امور مالياتي كشور مبني بر خروج ٩/٧/١٣٩٠

  به لحاظ خروج از حدود اختيارات سازمان امور مالياتي» زش افزودهقانون ماليات بر ار«معافيت پرداخت 
  ٩   كشورسازمان امور مالياتي  ١٠/٥/١٣٩٦

ـ  ١٦٧٦٢/٢٧/٣٣٦٨بخشنامه شماره :  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع٤٣٣رأي شماره
  انده سودهاي ايجادشدهها و م مطالبه ماليات از اندوخته:  سازمان امور مالياتي كشور مبني بر٣٠/٢/١٣٨٦

  شود  از محل سود حاصل از منابع معاف از ماليات به لحاظ مغايرت با قانون ابطال مي
  ١١  سازمان امور مالياتي كشور  ١٠/٥/١٣٩٦

 تعرفه عوارض شوراي ٢٤ و ٢٠ابطال مواد :  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع٤٣٩رأي شماره
تغيير كاربري و سرانه ) سهم شهرداري(درخصوص عوارض ارزش افزوده  ١٣٩٥اسالمي شهر گوگان در سال 

   قانون تشكيالت٩٢در اجراي مقررات ماده ) نقل و انتقال(عمومي، تفكيك اراضي و افراز و عوارض معامله 
  ١٣٩٢ و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 

  ١٢  اسالمي شهر گوگانوراي ش  ١٠/٥/١٣٩٦

   مصوبه٦٣ماده » ب« بند ٣ و ٤هاي  تبصره:  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع۴۴۰رأي شماره
  ١٤  شوراي اسالمي شهر سرعين  ١٠/٥/١٣٩٦  شود سرعين به گذشته به لحاظ مغايرت با قانون ابطال مي شوراي اسالمي شهر ١٤/١١/١٣٩٣ـ ١١٨ 

 ١٣٩٤ و ١٣٩٣ تعرفه عوارض سالهاي ٨ماده:  با موضوع هيأت عمومي ديوان عدالت اداري٤٤٣رأي شماره 
به لحاظ » عوارض حذف پاركينگ و بهاي خدمات حذف پاركينگ«شوراي اسالمي شهر صفادشت با عنوان 

  شود مغايرت با قانون و خروج از حدود اختيارات مرجع تصويب ابطال مي
  ۱۵  شوراي اسالمي شهر صفادشت  ١٠/٥/١٣٩٦

 شوراي اسالمي شهر ٧٦ مصوبه جلسه ١٧بند : مومي ديوان عدالت اداري با موضوع هيأت ع٤٤٤رأي شماره 
  شهريار درخصوص دريافت مبالغي از مردم تحت عنوان هبه جهت احداث پاركينگ عمومي به لحاظ مغايرت 

  شود با قانون و خروج از حدود اختيارات مرجع تصويب ابطال مي
  ١٧  شوراي اسالمي شهر شهريار  ١٠/٥/١٣٩٦

شوراي اسالمي   ١٣/٣/١٣٨٧ـ  ٥٢٧ابطال مصوبه شماره :  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع٤٤٥رأي شماره 
  ١٨  شوراي اسالمي شهر شانديز  ١٠/٥/١٣٩٦  و خروج از حدود اختيارات مرجع تصويبشهر شانديز در خصوص بهاي خدمات حذف پاركينگ به لحاظ مغايرت با قانون 

  

 ۱۳۹۶ماه   شـهريوردهمچهار نبهـش سه
 

  ۲۱۱۱۵ شمارهوم سسال هفتاد و 
  

)۹۸۱( 
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  صفحه  دستگاه اجراء كننده  تاريخ تصويب  ) وحدت رويهاءقوانين و مقررات و مصوبات آر(عنوان مندرجات 
شوراي اسالمي  ١٣٩٢ تعرفه عوارض سال ٨ابطال ماده :  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع٤٤٦رأي شماره

 به لحاظ مغايرت با قانون و خروج از حدود اختيارات غال مجازبهاي خدمات بيش از سطح اش«عنوان شهر اردبيل تحت 
  مرجع تصويب

  ١٩   شهر اردبيلشوراي اسالمي  ١٠/٥/١٣٩٦

هاي مركزي، خراسان شمالي، اردبيل و زنجان  در خصوص عرضه و معامله كل محصول گندم استاننامه  تصويب
  ٧/٣/١٣٩٦  در قالب سياست قيمت تضميني از طريق بورس كاالي ايران

ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي  وزارت  جهاد كشاورزي 
ـ سازمان برن امه و بودجه وزارت صنعت، معدن و تجارت 

ـ بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران   كشور 
۱۹  

  قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث) ٣٠(نامه اجرايي ماده آيين
ـ وزارت دادگستري   ٨/٥/١٣٩٦   ناشي از وسايل نقليه   وزارت امور اقتصادي و دارايي 

  ٢٠  وزارت کشور
  

  
  
  

  ١/٦/١٣٩٦                                                                   ١٠٠١٥/١٥٢/١١٠رهشما
  مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور

 هيأت عمومي ديوان عالي كشور با مقدمه ٩٦/١٣گزارش پرونده وحدت رويه رديف 
  .گردد مربوط و رأي آن به شرح ذيل تنظيم و جهت چاپ و نشر ايفاد مي

  وان عالي كشور ـ ابراهيم ابراهيميمعاون قضائي دي
  

  مقدمه
 ٩٦/١٣عمومي ديوان عالي كشور در مورد پروندة وحدت روية رديف  جلسة هيأت 

 والمسلمين  االسالم رياست حجت  به ١٣/٤/١٣٩٦شنبه مورخ   روز سه٨:٣٠رأس ساعت 
 والمسلمين  االسالم شور و با حضور حجت ک  عالي  جناب آقاي حسين کريمي رئيس ديوان 

 كشور و شركت جنابان آقايان رؤسا،  كل جناب آقاي محمدجعفر منتظري دادستان 
 عمومي تشكيل  كشور، در سالن هيأت عالي معاون كلية شعب ديوان مستشاران و اعضاي 

پرونده و طرح و بررسي  شد و پس از تالوت آياتي از كالم اهللا مجيد و قرائت گزارش 
  كل كننده در خصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم   كتنظريات مختلف اعضاي شر

 ٧٥٨قضايي شمارة   روية  صدور رأي وحدت گردد، به  مي  ذيل منعكس  ترتيب كشور كه به 
  . منتهي گرديد١٣/٤/١٣٩٦ـ 

  
  گزارش پرونده: الف

  و٩٥٠٧٥٥هاي  هاي ثبت شده به شماره طبق محتويات پرونده: دارد احتراماً معروض مي
 دبيرخانه، از شعب سي و چهارم و چهل و دوم ديوان عالي کشور، با ٩٥٠١٣١ و ٩٥١٥٠٥

 آراء ١٣٩٢ قانون آيين دادرسي کيفري مصوب ٥١٠اختالف استنباط از مقررات مادة 
  :شود متفاوت صادر گرديده است که خالصة جريان آنها به شرح ذيل گزارش مي

 شعبة سي و چهارم، آقاي ٩٥١٠٥٥و  ٩٥٠٧٥٥هاي   بر اساس مندرجات پرونده.الف
 هاي هاي مربوط به محکوميت  تهران، پرونده٤داديار شعبة چهارم اجراي احکام دادسراي ناحية 

هاي قضايي مختلف به صدور حکم منتهي  هاي حوزه را که در دادگاه... متعدد خانم ويدا 
 عالي کشور ارسال  قانون آيين دادرسي کيفري به ديوان٥١٠اند، براي اعمال مادة  شده

مشاراليها به موجب دادنامة شمارة :  توضيح داده٢٨/٦/١٣٩٥نموده و طي مشروحه مورخ 
 شعبة جزايي کيش که در دادگاه تجديدنظر استان هرمزگان قطعي ٦/٥/١٣٩٢ ـ ٤٤٠

شده، به اتهام خيانت در امانت به تحمل سه ماه و يک روز حبس و طي دادنامة شمارة 
 دادگاه جزايي تهران به اتهام صدور چک بالمحل به تحمل ١٠٢٤ شعبة ١٩/٩/١٣٩٢ ـ ٨٩٨

 ١٣٨٨دو سال حبس و ممنوعيت از داشتن دسته چک به مدت دو سال و طي دادنامة شمارة 
الذکر به تحمل پنج ماه حبس و محروميت دو  هاي اخير  دادگاه١١٠٦ شعبة ١١/١٠/١٣٩٣ـ 

 پس از ثبت در دبيرخانة ديوان عالي کشور ساله از دريافت دسته چک محکوم شده است که
براي رسيدگي به شعبة سي و چهارم ارجاع شده و هيأت محترم شعبه طي دادنامة شمارة 

ـ ٧٢٥   : چنين رأي داده است٩٥٠٧٥٥ صادر شده در پروندة شمارة ١٣/٧/١٣٩٥ 
که مرتکب جرايم متعدد گرديده در هر مورد به طور ... نظر به اينکه خانم ويدا «

جداگانه به موجب آراء صادر شده از دادگاه جزايي کيش که در دادگاه تجديدنظر استان 
هاي جزايي تهران محکوميت قطعي يافته است و با عنايت به  هرمزگان تأييد شده و دادگاه

اينکه ضرورت دارد مقررات راجع به تعدد جرم دربارة او اعمال گردد و داديار مجري حکم 
 آييـن دادرسي کيفري را نموده است، بنابراين و مستنداً ٥١٠ مادة نيز درخواسـت اعمال

به بند پ آن ماده احکام محکوميت نامبرده به شرحي که در فوق مذکور است نقض و 
پرونده را براي صدور حکم واحد به شعبة چهارم دادگاه تجديدنظر استان هرمزگان ارجاع 

يار اجراي احکام دادسراي عمومي و انقالب دارد پرونده از طريق داد نمايد و مقرر مي مي
  ».به آن دادگاه ارسال گردد) ٢ناحيه (تهران

ولي شعبة چهارم دادگاه تجديدنظر استان هرمزگان، به موجب تصميم مورخ 
 ١٣٩١صرف نظر از اينکه بزه خيانت در امانت در سال « با اين استدالل که ٢٣/٩/١٣٩٥

 ١٣٤  با رعايت مادة١٣٩٢يين دادرسي کيفري مصوب  قانون آ٥١٠وقوع يافته، اعمال مادة 
باشد و مجازات معينه از مجموع  عليه نمي  به نفع محکوم١٣٩٢قانون مجازات اسالمي 

 را قابل اعمال ندانسته و پرونده را به ٥١٠مادة » هاي فعلي بيشتر خواهد بود مجازات
با توجه به نقض احکام پس از آن داديار مجري حکم، . اجراي احکام اعاده نموده است

محکوميت متهم، پرونده را براي اقدام قانوني به ديوان عالي کشور اعاده کرده که پس از 
 و ارجاع به شعبة سي و چهارم به شرح ذيل به صدور دادنامة ٩٥١٥٠٥ثبت به شمارة 

  : منتهي شده است٢٣/١١/١٣٩٥ ـ ١٣٤١شمارة 
هر گاه پس از «:قرر داشته است قانون آيين دادرسي کيفري که م٥١٠از مادة «

هاي قطعي ديگري است و اعمال  عليه داراي محکوميت صدور حکم معلوم شود محکوم
مقررات تعدد در ميزان مجازات قابل اجرا، مؤثر است، قاضي اجراي احکام کيفري به شرح 

عدد گردد که شرط اعمال اين ماده تأثير مقررات ت چنين مستفاد مي» ...کند زير اقدام مي
پيشنهاد اعمال . باشد در ميزان مجازات قابل اجراست جرم که از موارد تشديد مجازات مي

ماده از تکاليف داديار مجري حکم و مرجع قبول پيشنهاد در مواردي که احکام محکوميت 
هاي قضايي مختلف صادر شده باشد، ديوان عالي کشور است که پس  هاي حوزه از دادگاه

يت پرونده را براي صدور حکم واحد با توجه به مقررات بندهاي از نقض احکام محکوم
اليه  بر اين اساس دادگاه مرجوع. نمايد آن ماده به دادگاه صالح ارجاع مي) ب(و ) الف(

عليه  مکلف به صدور حکم واحد است و امتناع او از اين امر به دليل اينکه به نفع محکوم
 اعمال مقررات تعدد جرم براي تشديد مجازات نيست با توجه به اطالق ماده و اين که

خصوصاً که احکام محکوميت متهم نقض و قدرت اجرايي از آنها . است، وجه قانوني ندارد
بنا به مراتب و مستنداً به بند پ مادة مذکور تصميم مورخ . سلب گرديده است

ي صدور  شعبة چهارم دادگاه تجديدنظر استان هرمزگان نقض و پرونده برا٢٣/٩/١٣٩٥
شود در موارد تعدد جرم دادگاه  ارشاداً متذکر مي. گردد حکم واحد به آن دادگاه ارجاع مي

تواند مجازات را در  ممنوع از تخفيف مجازات نيست و در صورت وجود جهات تخفيف مي
حدودي که قانون معين کرده تخفيف دهد و اين امر چون مجازات اشد قابل اجرا است، 

مقرر است دفتر پرونده را نزد داديار مجري حکم . عليه نيز باشد محکومممکن است به نفع 
  ».اعاده نمايد تا آن را به دادگاه صالح ارسال نمايند

 شعبة چهل و دوم ديوان عالي کشور ٩٥٠١٣١به داللت محتويات پروندة شمارة  .ب
اجرايي شمارة قاضي محترم اجراي احکام دادگاه انقالب اسالمي اصفهان، با ارسال پروندة 

به تحمل چهار سال و شش ماه حبس و ...  مبني بر محکوميت آقاي محمود ٩٣٣٥٦٨
شالق و پرداخت جزاي نقدي در شعبة دوم دادگاه انقالب اصفهان، به علت ارتکاب جرايم 

 مبني بر محکوميت ديگر وي در شعبة ٩٤٠٠٣٨مربوط به مواد مخدر و پروندة شمارة 
ن به تحمل شش ماه حبس و پنجاه ضربه شالق به علت  دادگاه عمومي اصفها١١٨

 قانون آيين دادرسي کيفري ٥١٠مادة » پ«نگهداري مشروبات الکلي، اعمال مقررات بند 
 و اعالم کرده دو سوم از مدت  نمودهاليه درخواست هاي متعدد مشار را دربارة محکوميت

قام معظم رهبري واقع چهار سال و شش ماه محکوميت موضوع مواد مخدر مشمول عفو م
شده است که پس از ثبت در دبيرخانه و ارجاع آن به شعبة چهل و دوم طي دادنامة 

  : چنين رأي داده شده است١٠/١٢/١٣٩٥ ـ ٢٤٦شمارة 
شعبة اجراي احکام دادگاه انقالب اسالمي شهرستان اصفهان با ارسال دو فقره «

هاي متعدد آقاي  وط به محکوميت مرب٩٤٠٠٣٨ و ٩٣٣٥٦٨هاي  پروندة اجرايي به شماره
 شعبة دوم دادگاه انقالب اسالمي و ٧/١١/١٣٩٣ مورخ ١٨٢٦هاي  طي دادنامه... محمود 

 مشعر بر محکوميت نامبرده به پرداخت ١٨/١١/١٣٩٣ مورخ ١٨٩٩اصالحي آن به شمارة 
مل سه ميليون ريال جزاي نقدي و نُه ضربه شالق و نوزده ميليون ريال جزاي نقدي و تح

 ضربه شالق و پنجاه هزار ريال جزاي نقدي و پانزده ٢٩چهار سال و شش ماه حبس و 
ضربه شالق و ضبط وافور به عالوه سيصد هزار ريال و ضبط پايپ به اتهامات نگهداري 
ترياک و سوخته و شيره ترياک و شربت متادون، نگهداري شيشه، نگهداري وافور، داير 

 ٢٠١٤اري شش عدد پايپ و هکذا طي دادنامة شمارة کردن مکان جهت استعمال، نگهد
 دادگاه عمومي جزايي اصفهان متضمن محکوميت نامبرده ١١٨ شعبة ٢٧/١٢/١٣٩٣مورخ 

 فوق به تحمل شش ماه حبس و پنجاه ضربه شالق و سه ميليون ريال جزاي نقدي
قررات مادة ساز خواستار اتخاذ تصميم در راستاي م به اتهام نگهداري مشروبات الکلي دست
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 مقررات اينک با بررسي اوراق پرونده و توجه به.  قانون آيين دادرسي کيفري شده است٥١٠
 که اعمال مقررات تعدد را منوط به مؤثر بودن آن در مجازات قابل اجرا ٥١٠صدر مادة 

عليه مقرر نموده و مستفاد از تأثير موصوف بر اساس عمومات و اصول  دربارة محکوم
باشد و از آنجايي که در آراء صادره عالوه از  مي) عليه محکوم(ر به نفع متهمحقوقي تأثي

 پرونده ٦١اعمال مقررات راجع به تخفيف مجازات و تعليق در يکي از موارد به شرح برگ 
شود،  مشمول عفو رهبري نسبت به دو سوم حبس مقرر در حکم دادگاه انقالب ديده مي

رات مورد درخواست موجب تشديد مجازات و به ضرر لهذا و در وضعيت حاضر اعمال مقر
داند، لهذا مقرر  عليه بوده و پيشنهاد اجراي احکام را قابل طرح و پذيرش نمي محکوم

دارد پرونده به شعبة اجراي احکام دادسراي مربوطه اعاده شود تا قاضي محترم اجرا با  مي
 ٥١٠ر اعمال مقررات مادة تهيه گزارش جامعي که متضمن توجيه و تبيين چگونگي تأثي

عليه باشد پرونده را به ديوان عالي کشور ارسال نمايد به نفع محکوم.«  
گردد، شعبة چهل و دوم ديوان عالي کشور با توجه به  طور که مالحظه مي همان

 قانون آيين دادرسي کيفري، اعمال مقررات تعدد را منوط به مؤثر ٥١٠مقررات صدر مادة 
عليه دانسته و چون در آراء صادره، عالوه بر اعمال مقررات راجع به  حکومبودن آن به نفع م

 پرونده، شمول عفو رهبري نيز ٦١تخفيف مجازات و تعليق در يکي از موارد به شرح برگ 
شود و اعمال مقررات مورد  نسبت به دو سوم حبس مقرر در حکم دادگاه انقالب، ديده مي

باشد، پيشنهاد اجراي  عليه مي  به ضرر محکومدرخواست موجب تشديد مجازات شده و
قابل پذيرش اعالم کرده است، اما شعبة سي و چهارم با توجه به اطالق مادة  غيراحکام را

مورد بحث، امتناع شعبة چهارم دادگاه تجديدنظر هرمزگان، از اعمال مقررات تعدد به 
دانسته و ارشاداً متذکر شده عليه را فاقد وجه قانوني دليل نداشتن منفعت به حال محکوم 

تواند در صورت وجود جهات قانوني، مجازات را در حدود  دادگاه در موارد تعدد جرم نيز مي
هاي محترم  مقررات تخفيف دهد که با اين ترتيب، چون به اين ترتيب از ناحية هيأت

صادر شده االشعار آراء متهافت   قانون فوق٥١٠شعب مرقوم، با اختالف استنباط از مادة 
 قانون آيين دادرسي کيفري، طرح قضيه را براي صدور رأي ٤٧١است، لذا به تجويز مادة 
  .نمايد وحدت رويه پيشنهاد مي

  حسين مختاريمعاون قضايي ديوان عالي کشور ـ 
  

  نظرية دادستان كل كشور: ب
رح اين پرونده با وضعيت فعلي قابل ط. ١: ايرادهايي که در پرونده مطرح است) الف«

گيري انجام شده،  هر چند که بر اساس رأي.(در هيأت عمومي ديوان عالي کشور نيست
زيرا شعبة چهل و دوم ديوان عالي کشور پرونده را عيناً و بدون ) قابل طرح دانسته شد

پرونده به شعبة اجراي احکام : نقض به اجراي احکام ارسال کرده و مقرر نموده است
ود تا قاضي محترم اجرا با تهيه گزارش جامعي که متضمن ش دادسراي مربوطه اعاده مي

عليه باشد، پرونده را   به نفع محکوم٥١٠توجيه و تبيين چگونگي تأثير اعمال مقررات مادة 
يعني شعبة چهل و دوم در حقيقت نقص گرفته و . به ديوان عالي کشور ارسال نمايد

 تا پس از برطرف شدن آن، اظهارنظر پرونده را براي رفع نقص به اجراي احکام اعاده کرده
 دادگاه جزايي ١١٠٦ صادره از سوي شعبة ١١/١٠/١٣٩٣ ـ ١٣٨٨دادنامة شمارة . ٢. نمايد

 سال حبس تعزيري و به عنوان مجازات تکميلي ٥تهران که بر اساس آن، متهم به تحمل 
ون به محروميت از دريافت دسته چک به مدت دو سال محکوم شده است، بر خالف قان

هاي   اعمال مجازات١٣٩٢ قانون مجازات اسالمي مصوب ٢٣باشد، زيرا بر اساس مادة  مي
 محکوم ١ ـ ٦هاي اصلي درجة  تکميلي در صورتي تجويز شده است که مرتکب به مجازات

 ماه حبس تعزيري محکوم شده است که ٥در حالي که در اين دادنامه، مرتکب به . شود
هاي تکميلي، محکوميت مرتکب  ديگر مالک در اعمال مجازاتبه تعبير . باشد  مي٧درجة 

  .باشد نه مجازات قانوني جرم ارتکابي  مي١ ـ ٦هاي درجة  به مجازات
 قانون آيين دادرسي کيفري در ٥١٠اعمال مقررات مادة . ١: اظهارنظر ماهوي) ب

ت، خصوص جرايمي که در زمان حاکميت قانون جديد مجازات اسالمي اتفاق افتاده اس
نظر از آنکه نتيجه اعمال آن ماده تخفيف يا تشديد مجازات باشد و بر  صرف. الزامي است

 قانون آيين دادرسي کيفري قابليت ٥١٠در صورتي مادة «همين اساس، اين استنباط که 
. ٢. گونه مبناي حقوقي و توجيه قانوني ندارد هيچ» اعمال دارد که به نفع متهم باشد

انون مجازات اسالمي موضوع تعدد جرم در مقام تشديد مجازات است  ق١٣٤ترديد مادة  بي
دارد چنانچه   قانون آيين دادرسي در مقام تکميل مقررات آن ماده، مقرر مي٥١٠و مادة 
هاي صادرکنندة رأي بدون توجه به موضوع تعدد رأي داده باشند، بايد بر اساس  دادگاه
 صرفاً در مقامي تجويز ٥١٠ر بگوييم مادة  به اين موضوع تعدد توجه کرد و اگ٥١٠مادة 

اي که قاضي آن به موضوع  شده است که اعمال مقررات آن به نفع متهم باشد، بين پرونده
اي که قاضي آن به موضوع  و پرونده) شود مجازات تشديد مي(تعدد جرم توجه داشته است

در خصوص . ٣. ودش ، عدالت کيفري برقرار نمي)شود تشديد نمي(تعدد توجه نداشته است
جرايمي که در زمان حاکميت قانون مجازات اسالمي سابق اتفاق افتاده، وليکن صدور رأي 

 ١١ و ١٠باشد، بر اساس مواد  در زمان حاکميت قانون آيين دادرسي کيفري جديد مي

قانون مجازات اسالمي بايد بر اساس هر کدام از دو قانون مجازات سابق و الحق که به نفع 
  . اشد عمل شودمتهم ب

     با توجه به مراتب فوق، رأي صادره از شعبة سي و چهارم ديوان عالي کشور مورد 
  ».باشد تأييد مي
  

  كشور عالي   عمومي ديوان   هيأت١٣/٤/١٣٩٦ـ٧٥٨ روية شمارة  رأي وحدت: ج
 قانون آيين دادرسي کيفري، حذف ٥١٠مقصود از انجام تکليف قانوني مقرر در مادة 

متعدد و صدور حکم واحد با لحاظ قاعدة تعدد جرم است نه تجديدنظرخواهي که احکام 
در آن مسأله ممنوع يا مجاز بودن دادگاه از تشديد مجازات که در جريان يک دادرسي 

الرعايه است، مطرح باشد، لذا به حکم مقرر در اين ماده در مواردي که  عادي الزم
يگري است و اعمال مقررات تعدد در ميزان هاي قطعي د عليه داراي محکوميت محکوم

مجازات قابل اجرا مؤثر است، در صورتي که يکي از احکام در ديوان عالي کشور تأييد يا 
هاي با  هاي مختلف يا از دادگاه هاي قضايي استان هاي حوزه احکام متعدد از دادگاه

ضاي قاضي اجراي صالحيت ذاتي متفاوت صادر شده باشد، ديوان عالي کشور بايد به تقا
احکام کيفري، پس از نقض تمام احکام، پرونده را به دادگاهي که طبق همين ماده صالح 
اعالم شده است براي صدور حکم واحد با رعايت مقررات تعدد جرم و حقوق قانوني 

بر اين اساس رأي شعبة سي و چهارم ديوان عالي کشور در . عليه، ارجاع نمايد محکوم
اين رأي طبق مادة . گردد نظر انطباق دارد صحيح و قانوني تشخيص ميحدي که با اين 

ها   قانون آيين دادرسي کيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي کشور و دادگاه٤٧١
  .االتباع است آن الزم غيرو ساير مراجع اعم از قضايي و

   كشور  عالي  عمومي ديوان هيأت
  

  ١/٦/١٣٩٦                                                                   ١٠٠١٥/١٥٢/١١٠رهشما
  مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور

 هيأت عمومي ديوان عالي كشور با مقدمه ٩٦/١٨گزارش پرونده وحدت رويه رديف 
  .گردد مربوط و رأي آن به شرح ذيل تنظيم و جهت چاپ و نشر ايفاد مي

  ر ـ ابراهيم ابراهيميمعاون قضائي ديوان عالي كشو
  

  مقدمه
 ٩٦/١٨عمومي ديوان عالي كشور در مورد پروندة وحدت روية رديف  جلسة هيأت 

 و المسلمين  االسالم رياست حجت  به ٢٠/٤/١٣٩٦شنبه مورخ   روز سه٨:٣٠رأس ساعت 
االسالم والمسلمين  شور و با حضور حجتک  عالي  جناب آقاي حسين کريمي رئيس ديوان 

 كشور و شركت جنابان آقايان رؤسا،  كل  دادستان ةاي محمد مصدق نمايندجناب آق
 عمومي تشكيل  كشور، در سالن هيأت عالي معاون كلية شعب ديوان مستشاران و اعضاي 

پرونده و طرح و بررسي  شد و پس از تالوت آياتي از كالم اهللا مجيد و قرائت گزارش 
  كل ص مورد و استماع نظر دادستان محترم كننده در خصو  نظريات مختلف اعضاي شركت

 ٧٦٠قضايي شمارة   روية  صدور رأي وحدت گردد، به  مي  ذيل منعكس  ترتيب كشور كه به 
  . منتهي گرديد٢٠/٤/١٣٩٦ـ 

  
  گزارش پرونده: الف
هاي شعبة پنجم دادگاه تجديدنظر استان قزوين به  احتراماً، خالصه جريان پرونده

 که ٩٤١١٠٣ و شعبة اول تجديدنظر اين استان به شماره بايگاني ٩٠٠٤٩٩شماره بايگاني 
ها، آراء  طي آنها با اختالف استنباط از مقررات قانون حفظ کاربري اراضي زراعي و باغ

  :گردد متفاوت صادر شده است به شرح ذيل منعکس مي
رد  در مو٩٠٠٤٩٩ شعبة پنجم دادگاه تجديدنظر استان قزوين در پروندة شمارة .الف

به علت تبديل زمين زراعي به دامداري موضوع دادنامة ... محکوميت آقاي محمديوسف 
 ١١/٨/١٣٩٠ ـ ١٠٧٢ دادگاه عمومي بخش اسفرورين، طي دادنامة ١٩/١٠/١٣٨٩ ـ ٥٩٣

  :چنين رأي داده است
وکيل دادگستري به وکالت ...  دادرسي آقاي ابوالفضل ةدر خصوص درخواست اعاد«

 شعبة اول دادگاه ٢٢/٢/١٣٩٠ ـ ١٤٠نسبت به دادنامة شمارة  ... از آقاي محمديوسف
 دادگاه ١٩/١٠/١٣٨٩ ـ ٥٩٣تجديدنظر استان قزوين که در مقام تأييد دادنامة شمارة 

به اتهام ...) محمديوسف (عمومي بخش اسفرورين صادر و به موجب آن موکل مشاراليه
 قمع بنا و پرداخت يک برابر ارزش ملک ها به دامداري به قلع و تغيير اراضي زراعي و باغ

 دادرسي در شعبة بيست و چهارم ديوان عالي کشور به ةيده و پس از اعاددمحکوم گر
 دادرسي پرونده به اين دادگاه ة با پذيرش اعاد١٢/٦/١٣٩٠ ـ ٦٣٥موجب دادنامة شمارة 

ان ارجاع گرديده؛ نظر به محتويات پرونده و گزارش سازمان جهاد کشاورزي شهرست
 مادة ٤ ةتاکستان مبني بر تغيير کاربري اراضي زراعي به دامداري و با عنايت به تبصر

و اينکه حسب ) ١/٨/١٣٥٨الحاقي (ها قانون اصالح قانون حفظ اراضي زراعي و باغ] يک[
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اين تبصره قانوني تغيير اراضي زراعي به دامداري در واقع بهينه کردن توليدات بخش 
فلذا با اين وصف . باشد ل تغيير کاربري که ممنوع است، نميکشاورزي محسوب و مشمو

گردد،  نظر به اينکه اقدام معموله از جانب متهم با توجه به مجوز قانوني جرم محسوب نمي
هاي مذکور صادره از شعبة اول دادگاه  ضمن پذيرش اعاده دادرسي و نقض دادنامه

ن در اين خصوص مستند به بند تجديدنظر استان قزوين و دادگاه عمومي بخش اسفروري
. دارد  قانون آيين دادرسي کيفري قرار منع تعقيب متهم را صادر و اعالم مي١٧٧الف مادة 

  ».رأي صادره قطعي است
 در مقام ٩٤١١٠٣ شعبة اول دادگاه تجديدنظر استان مرقوم در پروندة شمارة .ب

 ٢٤/٩/١٣٩٤ ـ ١٢٢٣رسيدگي به اعتراض جهاد کشاورزي تاکستان نسبت به دادنامة 
دادگاه عمومي بخش اسفرورين که طي آن در مورد شکايت مديريت جهاد کشاورزي 

مجاز کاربري اراضي زراعي و باغي به مساحت  غيربه اتهام تغيير... محل از آقاي نورعلي 
 مادة يک قانون حفظ کاربري ٤ ة متر مربع و تبديل آن به دامداري با توجه به تبصر٦٠٠

داند قرار  که احداث دامداري را تغيير کاربري نمي) ١٣٨٥الحاقي (ها   و باغاراضي زراعي
 را به شرح ذيل صادر ١٩/١١/١٣٩٤ ـ ١١٣٩منع تعقيب کيفري صادر کرده است، دادنامة 

  :نموده است
 طرفيت در خصوص تجديدنظرخواهي مديريت جهاد کشاورزي شهرستان تاکستان به«

 ٢٤/٩/١٣٩٤ مورخ ٩٤٠٩٩٧٢٨٣٩١٠١٢٢٣ة شمارة نسبت به دادنام... آقاي نورعلي 
متهم (صادره از شعبة دادگاه عمومي بخش اسفرورين که به موجب آن تجديدنظر خوانده

 متر مربع از اراضي زراعي ٦٠٠مجاز کاربري مقدار  غيراز اتهام انتسابي داير به تغيير) بدوي
حاصل نموده است، با عنايت آباد از طريق احداث دامداري، قرار منع تعقيب  روستاي ديال

ها  به تصريح قانونگذار در مادة يک قانون اصالح قانون حفظ کاربري اراضي زراعي و باغ
 ذيل آن که هرگونه تغيير کاربري بدون اخذ مجوز از مراجع ة و تبصر١٣٨٥مصوب سال 

ش ذيصالح قانوني را مشمول ممنوعيت عام مذکور در قانون مرقوم دانسته است، با پذير
 قانون آيين دادرسي کيفري ٤٥٠اعتراض معترض و نقض دادنامة بدوي وفق بند ب مادة 

. نمايد  مي پرونده را جهت رسيدگي ماهوي به دادگاه محترم بدوي اعاده١٣٩٢مصوب سال 
  ».رأي صادره قطعي است

هاي صدراالشعار با  هاي تجديدنظر استان قزوين به شرح دادنامه چون از شعب دادگاه
ها و  الف استنباط از مقررات موضوع مادة يک قانون حفظ کاربري اراضي زراعي و باغاخت

 اين قانون نسبت به تبديل ١/٨/١٣٨٥ اصالحي ٣هاي آن و شمول مقررات مادة  تبصره
اراضي زراعي و باغات به دامداري آراء متهافت صادر گرديده است، لذا با استناد به مادة 

، طرح موضوع را جهت بررسي و اتخاذ ١٣٩٢فري مصوب  قانون آيين دادرسي کي٤٧١
  .نمايد تصميم قانوني درخواست مي

  حسين مختاريـ معاون قضايي ديوان عالي کشور
  

  نظرية دادستان كل كشور: ب
 شده، موضوع بحث در اين دو پرونده که منتهي به صدور آراء مختلف در موضوع واحد«

ن مجوز قانوني به دامداري تغيير کاربري آن است که شخصي زمين زراعي خود را بدو
شعبة پنجم دادگاه تجديدنظر استان قزوين رفتار ارتکابي را جرم ندانسته و . داده است

اعتقاد به برائت مرتکب دارد، وليکن شعبة اول همان دادگاه، رفتار ارتکابي را جرم دانسته و 
ها   اراضي زراعي و باغ قانون حفظ کاربري٣مرتکب را مشمول مجازات مقرر در مادة 

رسد با در نظر گرفتن مادة يک  به نظر مي.  با اصالحات بعدي دانسته است١٣٧٤مصوب 
 مةنا  همان ماده و بند د مادة يک آيين٤ ةها و تبصر قانون حفظ کاربري اراضي زراعي و باغ

ق العمل تعيين مصادي اجرايي همان قانون مصوب هيأت وزيران و نيز مادة يک دستور
مجاز مصوب وزير جهاد کشاورزي، نظر شعبة پنجم دادگاه تجديدنظر  غيرتغيير کاربري

تبديل زمين زراعي به دامداري در «استان قزوين با اضافه کردن اين نکته صائب است که
صورتي داراي وصف جزايي نيست که به تشخيص کميسيون مربوط مانع از تداوم توليد و 

يعني چنانچه زمين زراعي به دامداري مانع از » ورزي نباشدبرداري و استمرار کشا بهره
المعمل   برداري و استمرار کشاورزي شود، بر اساس مادة يک دستور تداوم توليد و بهره

مجاز تلقي شده و  غيرمجاز، مصداق تغيير کاربري غيرتعيين مصاديق تغيير کاربري
 ».واهد بودخ...  قانون حفظ کاربري ٣مشمول مجازات مقرر در مادة 

  
  كشور عالي   عمومي ديوان   هيأت٢٠/٤/١٣٩٦ ـ ٧٦٠ روية شمارة  رأي وحدت: ج

 الحاقي به مادة يک قانون حفظ کاربري اراضي زراعي و ٤ ةبر حسب مستفاد از تبصر
هاي  ها، احداث دامداري و ساير موارد مذکور در آن، در روستاها، با موافقت سازمان باغ

ت ضوابط زيست محيطي، بهينه کردن توليدات بخش کشاورزي جهاد کشاورزي و رعاي
 اصالحي قانون مذکور خارج ٣شود و از شمول مادة  بوده و تغيير کاربري محسوب نمي

است و در صورت عدم رعايت شرايط مقرر در تبصره که فوقاً به آن اشاره شد، ضمانت 
هاي ذيربط،  وي دستگاهبيني شده از س اجراي تخلف از شرط، که در قوانين مربوط پيش

بر اين اساس رأي شعبة پنجم دادگاه . در مورد متخلفين، قابل اعمال و اجرا است
تجديدنظر استان قزوين در حدي که با اين نظر انطباق دارد به اکثريت آراء صحيح و 

 قانون آيين دادرسي کيفري براي ٤٧١اين رأي طبق مادة . گردد قانوني تشخيص مي
  .االتباع است آن الزم غيرها و ساير مراجع اعم از قضايي و  کشور و دادگاهشعب ديوان عالي

   كشور  عالي  عمومي ديوان هيأت
  

  ١/٦/١٣٩٦                                                                   ١٠٠١٥/١٥٢/١١٠رهشما
  مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور

 هيأت عمومي ديوان عالي كشور با مقدمه ٩٦/١٥ گزارش پرونده وحدت رويه رديف
  .گردد مربوط و رأي آن به شرح ذيل تنظيم و جهت چاپ و نشر ايفاد مي

  معاون قضائي ديوان عالي كشور ـ ابراهيم ابراهيمي
  

  مقدمه
 ٩٦/١٥عمومي ديوان عالي كشور در مورد پروندة وحدت روية رديف       جلسة هيأت 

المسلمين جناب  و االسالم رياست حجت  به ٢٠/٤/١٣٩٦نبه مورخ ش  روز سه٨:٣٠رأس ساعت 
المسلمين جناب آقاي االسالم و شور و با حضور حجتک  عالي  آقاي حسين کريمي رئيس ديوان 

 كشور و شركت جنابان آقايان رؤسا، مستشاران و اعضاي  كل  دادستان ةمحمد مصدق نمايند
 عمومي تشكيل شد و پس از تالوت آياتي  الن هيأتكشور، در س عالي معاون كلية شعب ديوان 

پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي  از كالم اهللا مجيد و قرائت گزارش 
 ذيل  ترتيب  كشور كه به  كل كننده در خصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم   شركت

  . منتهي گرديد٢٠/٤/١٣٩٦  ـ٧٥٩قضايي شمارة   روية  صدور رأي وحدت گردد، به  مي منعكس 
  

  گزارش پرونده: الف
طبق گزارش واصله به شرح پيوست در تعيين درجة بزه : دارد احتراماً معروض مي

بعضي از جرايم از جمله بزه تغيير کاربري اراضي کشاورزي، از شعب نهم و هفدهم ديوان 
ده است که  آراء مختلف صادر ش١٠٠٨٦٩ و ٦٠٠٠٣٥هاي شمارة  عالي کشور طي پرونده

  :گردد خالصة جريان هر کدام به شرح ذيل گزارش مي
به علت تغيير کاربري ...  جهاد کشاورزي شهرستان مشهد از آقاي محمد ة ادار.الف

متهم به ميزان زمين اعالم شده اعتراض .  متر مربع زمين زراعي شکايت کرده است٢٥١
 متر مربع اعالم شده ٢٥٠يق آن هاي به عمل آمده، ميزان دق  کارشناسيةکرده و در نتيج

 دادگاه ١٢٩پس از طي مراحل قانوني و صدور کيفرخواست، پرونده در شعبة . است
 با ١٠/١٠/١٣٩٤ ـ ٩٤١٠١٢کيفري دو مشهد مطرح شده و اين دادگاه به موجب دادنامة 

احتساب حداکثر ميزان جزاي نقدي براي آن، به شايستگي دادگاه کيفري يک قرار عدم 
 ـ ١٣٠ صادر کرده و شعبة دوم دادگاه کيفري يک مشهد طبق دادنامة صالحيت

 متر مربع، ٢٤٠ بزهکاري متهم را از حيث تغيير کاربري اراضي زراعي به وسعت ٢٨/٤/١٣٩٥
 هزار ريال محرز دانسته و با بيان اينکه ارزش هر متر مربع از اراضي تغيير يافته به مبلغ ششصد

مجاز به پرداخت  غيررا عالوه بر قلع و قمع بناي احداثي.. .تعيين شده است، آقاي محمد 
دويست و هشتاد ميليون ريال معادل دو برابر ارزش ملک مورد بحث محکوم نموده است 

عليه پرونده به ديوان عالي کشور ارسال و پس از  که با اعتراض فرجامي وکالي محکوم
رم شعبه پس از قرائت گزارش ثبت در دبيرخانه به شعبة نهم ارجاع شده و هيأت محت

  :اند  به شرح ذيل اتخاذ تصميم نموده١٤/١٠/١٣٩٥ ـ ٣٠٢عضو مميز طي دادنامة 
با توجه به مندرجات پرونده و کيفيات منعکس در آن، نظر به اينکه بر اساس «

نظرية کارشناس منتخب، دادنامه طبق موازين قضايي صادر گرديده و ايراد مؤثري از 
به عمل نيامده است، لذا به استناد شق ...) و خانم فرزانه ... آقاي علي (رمجانب وکالي محت

ضمناً . شود خواسته ابرام مي  قانون آيين دادرسي کيفري، دادنامة فرجام٤٦٩الف از مادة 
ايراد وکالي محترم نسبت به صالحيت دادگاه کيفري يک و ديوان عالي کشور فاقد 

 قانون آيين دادرسي کيفري، مالک ٣٠٢ و ٣٠١مواد وجاهت است، چرا که بر اساس مفاد 
 در رابطه با جرايم تعزيري مشخص گرديده، با ٢ و ١صالحيت هر يک از محاکم کيفري 

 نسبت به تمامي جرايم موجب تعزير، صالح به رسيدگي ٢اين توضيح که دادگاه کيفري 
 فوق از مادة ٣٠٢دة  و باالتر که به موجب بند ت از ما٣بوده، مگر جرايم تعزيري درجة 

 ٢تر در صالحيت دادگاه کيفري   و پايين٤ مستثني شده و جرايم تعزيري درجة ٣٠١
 همان قانون، مالک مرجع رسيدگي ٤٢٨ و ٤٢٧باقي مانده و بر همين اساس نيز در مواد 

بنابراين در جرايمي . خواهي حسب مورد تعيين شده است به تجديدنظرخواهي و يا فرجام
باشد، از ابتداي رسيدگي مشخص  قانوني آنها صرفاً جزاي نقدي نسبي ميکه مجازات 

 صالح به رسيدگي خواهد بود، چرا که در ٢ و ١هاي کيفري  نيست که کدام يک از دادگاه
باشد؟ ولي پس از  زمان شروع به رسيدگي معلوم نيست جرم تعزيري از چه درجه مي

وره و انطباق مورد با هر يک از درجات انجام کارشناسي و تعيين ميزان جزاي نقدي متص
 قانون مجازات اسالمي حسب مورد، صالحيت محاکم ١٩مندرج در مادة گانة  هشت
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دادگاه تجديدنظر استان و ديوان ( و به تبع آن صالحيت مرجع تجديدنظر١ و يا ٢کيفري 
هاي مندرج در بندهاي  مشخص خواهد شد و اگر خواسته باشيم مجازات) عالي کشور

هاي مربوط به جزاي  هاي ثابت اختصاص دهيم، مجازات فوق را صرفاً به مجازاتگانة  تهش
موضوع جزاهاي نقدي بيش از ( ٣ و ١،٢ فوق خصوصاً درجات ١٩نقدي منعکس در مادة 

يک ميليارد ريال، پانصد و پنجاه ميليون ريال تا يک ميليارد ريال و سيصد و شصت 
بدون مصداق خواهد ماند و اقدام قانونگذار در اين ) ليون ريالميليون ريال تا پانصد و پنجاه مي

قسمت عبث خواهد بود، چرا که جرايمي را سراغ نداريم که مجازات ثابت آنها جزاي نقدي يک 
ميليارد ريال و باالتر، پانصد و پنجاه ميليون ريال تا يک ميليارد ريال و سيصد و شصت ميليون 

  ».شود بنابراين ايراد وکالي محترم رد مي.  ريال بوده باشدريال تا پانصد و پنجاه ميليون
 اتهام به...  از آقاي علي اکبر ٨/١١/١٣٩٣ مديريت جهاد کشاورزي مشهد در تاريخ .ب
 متر مربع زمين زراعي شکايت کرده و صورتجلسة کميسيون ٢١٠مجاز کاربري  غيرتغيير

 قيمت روز زمين از قرار هر متر مربع تقويم و ارزيابي اراضي زراعي و باغها نيز که طي آن
 ريال تعيين شده است، ٠٠٠/٠٠٠/٥٠٤يادشده قطعة کل % ٨٠سه ميليون ريال و قيمت 
 مستنداً به مادة ١٧/٢/١٣٩٤ ـ ٥٧٢٠با صدور کيفرخواست . به دادسرا تقديم شده است

ين يک قانون حفظ کاربري اراضي زراعي و باغها براي متهم به علت تغيير کاربري زم
 مشهد به موجب ٢ دادگاه کيفري ١٢٣زراعي به ميزان مرقوم تقاضاي مجازات شده، ولي شعبة

هاي   دادگاه با صدور قرار عدم صالحيت پرونده را به٢٣/٦/١٣٩٤ ـ ٩٤٠ ـ ٦٩٧دادنامة 
کيفري يک ارسال کرده و شعبة سوم دادگاه کيفري يک استان خراسان رضوي به موجب 

 بزهکاري متهم را در مورد اتهام انتسابي ثابت ٢٨/١٠/١٣٩٤ ـ ٩٤٠ ـ ١٨١٠دادنامة 
 و ٣٧ قانون حفظ کاربري اراضي زراعي و باغها و با اعمال مادة ٣دانسته و به استناد مادة 

 قانون مجازات اسالمي متهم را با دو درجه تخفيف به پرداخت ٣٨بندهاي پ و ث مادة 
نموده و با اصدار لع و قمع بنا محکوم مبلغ يکصد و هشتاد ميليون ريال جزاي نقدي و ق

دادنامة مذکور و تصريح به قابل تجديدنظر بودن آن در ديوان عالي کشور، پرونده را به اين 
مرجع ارسال کرده که پس از ثبت در دبيرخانه و ارجاع آن به شعبة هفدهم، هيأت محترم 

ـ ٧٠٠٠٦٥شعبه طي دادنامة    :اند  داده چنين رأي٣٠/٣/١٣٩٥ 
  
تنبط از مقررات قانون آيين دادرسي کيفري و آنچه که در باب صالحيت در مس«

هاي تعزيري به درجات مختلف و  بندي مجازات قانون مزبور آمده اين است که در تقسيم
بندي مزبور جزاي  تعيين ميزان مجازات جزاي نقدي به عنوان يکي از معيارهاي تقسيم

 هيأت ١٩/٨/١٣٩٤ ـ ٧٤٤شمارة روية وحدت نقدي ثابت مورد توجه و نظر بوده و رأي 
باشد و چون در شعبة مطروحه  عمومي ديوان عالي کشور نيز به نوعي مؤيد اين معني مي

مجاز اراضي زراعي و باغها بوده،  غيرهاي تغيير کاربري جزاي نقدي که از جمله مجازات
ظر جزاي نقدي نسبي ميزان ثابتي نداشته و به همين اعتبار و نسبي بودن کيفر مزبور به ن

 قانون مجازات اسالمي و در ١٩اي جهت انطباق مجازات ياد شده با بندهاي مادة  ضابطه
 ٤٢٨شود و از طرفي نيز مادة  کننده محسوب نمي نتيجه تعيين صالحيت مرجع رسيدگي

جمله جرايمي را که مجازات قانوني  قانون آيين دادرسي کيفري هم که جرايم مختلف من
خواهي در ديوان عالي کشور دانسته است ناظر   و باالتر بوده قابل فرجام٣ر درجة آنها تعزي

هاي تعزيري آنها جزاي نقدي  بر آن دسته از جرايمي بوده که تمام يا قسمتي از مجازات
ثابت به ميزان مقرر در قانون باشد، فلذا به جهات ياد شده و اينکه مجازات قانوني بزه 

الذکر مطابقت نداشته و حسب صريح   قانون مار١٩ز بندهاي مادة عنوان شده با هيچ يک ا
 همان ماده از قانون ٧ مادة قانوني اخيرالذکر بزه اعالمي در حدود بند ٣ ةقسمت اخير تبصر

قابل کيفر خواهد بود، ضمن اعالم صالحيت دادگاه تجديدنظر استان خراسان رضوي در 
 در ديوان عالي کشور تأکيد و بر همين اساس رسيدگي به موضوع به عدم قابليت طرح قضيه

  ».دارد نيز سوابق امر را جهت هرگونه اقدام مقتضي به مرجع محترم ذيربط اعاده مي
  

فرماييد اعضاي محترم شعبة هفدهم ديوان عالي کشور در  طور که مالحظه مي همان
 استنباط از  باها مجاز اراضي زراعي و باغ غيرتعيين درجة مجازات بزه تغيير کاربري

مقررات قانون آيين دادرسي کيفري و مقررات قانوني مربوط به صالحيت، جزاي نقدي 
، ١٩/٨/١٣٩٤ ـ ٧٤٤شمارة روية ثابت را مالک قرار داده و با استظهار از رأي وحدت 

 قانون ١٩جزاي نقدي نسبي را ضابطه جهت انطباق مجازات يادشده با بندهاي مادة 
کننده محسوب نکرده است،  يجه تعيين صالحيت مرجع رسيدگيمجازات اسالمي و در نت

االشعار، صالحيت  اما اعضاي محترم شعبة هفدهم به شرح استدالل مذکور در دادنامة صدر
مرجع رسيدگي کننده به جرائم واجد جزاي نقدي نسبي را به تعيين شدن ميزان جزاي نقدي 

 قانون مجازات اسالمي ١٩وضوع مادة گانه م توسط کارشناس و انطباق مورد با درجات هشت
موکول نموده است که چون به اين ترتيب از شعب مختلف ديوان عالي کشور با اختالف 

 قانون آيين دادرسي ٤٧١استنباط از قانون آراء متفاوت صادر شده است، لذا به تجويز مادة 
  .مايدن  طرح موضوع براي صدور رأي وحدت رويه را پيشنهاد مي١٣٩٢کيفري مصوب 

  حسين مختاريـ معاون قضايي ديوان عالي کشور

  نظرية دادستان كل كشور: ب
هر چند که در قانون مجازات اسالمي در مورد تعيين درجه مجازات جزاي نقدي «

رسد با توجه به  به ثابت يا نسبي بودن جزاي نقدي اشاره نشده است، وليکن به نظر مي
 قانون مجازات ١٩ مادة ٣ ة و ذيل تبصر١٩/٨/١٣٩٤ مورخ ٧٤٤شمارة روية رأي وحدت 

جزاي نقدي نسبي با «اسالمي نظر شعبة هفدهم ديوان عالي کشور مبني بر اينکه 
 قانون مجازات اسالمي مطابقت ندارد و درجة هفت ١٩گانه مادة  يک از بندهاي هشت هيچ

  :به داليل زير صائب است» .شود محسوب مي
 ديوان عالي کشور ١٩/٨/١٣٩٤ مورخ ٧٤٤ارة شمروية اوالً، به موجب رأي وحدت 

چنانچه مجازات جرمي جزاي نقدي توأم با حبس باشد، مالک تعيين درجه و به تبع آن 
شود با توجه  اينک مالحظه مي. باشد تعيين صالحيت مراجع کيفري مجازات حبس مي

بري اراضي  قانون حفظ کار٣ اينکه براي جرم مورد نظر در صورت تکرار آن مطابق مادة به
عالوه بر جزاي نقدي نسبي، مجازات حبس تا شش ماه مقرر شده است که به موجب رأي 

چطور ممکن است همان جرم در بار . شود وحدت رويه مذکور درجة هفت محسوب مي
شود، وليکن در صورت تکرار آن   محسوب ٣ يا ٢اول با توجه به ميزان جزاي نقدي درجة 

  . با اصول حقوقي سازگاري نداشته و نتيجه منطقي ندارددرجة هفت باشد؟ اين موضوع 
ثانياً، مقررات مربوط به صالحيت از قواعد آمره است که بايد از همان ابتداي تعقيب، 
مقام قضايي کيفري بتواند به موجب آن وضعيت صالحيت خود را تعيين کند، زيرا در 

نکه صالحيت مرجع اي. گونه تعقيب و رسيدگي ندارد صورت عدم صالحيت حق هيچ
  .قضايي منوط به ميزان ارزش ريالي مال موضوع جرم شود، با اين قاعده مطابقت ندارد

 ١٣٩٢ قانون مجازات اسالمي مصوب ١٩ مادة ٣ ةثالثاً، به موجب قسمت اخير تبصر
گانه اين ماده مطابقت نداشته  يک از بندهاي هشت مقرر شده است که اگر مجازاتي باهيچ

ها زمان  از طرفي مناط تعيين صالحيت دادگاه. شود  درجة هفت محسوب ميباشد مجازات
طرح شکايت است که در زمان طرح شکايت و شروع به رسيدگي هنوز به لحاظ مشخص 
نبودن ارزش ملک موضوع جرم، تعيين درجه مجازات جرم ارتکابي و به تبع آن تعيين 

را از جمله مصاديق اين تبصره مرجع کيفري صالح ممکن نيست، بنابراين بايد موضوع 
  .محسوب کرد و مجازات جرم مورد نظر را درجة هفت به حساب آورد

رابعاً، تفسير قوانين مجمل بايد همسو با اصول کلي حقوقي به عنوان محکمات اين 
هاي کيفري يک و نيز ديوان عالي کشور رسيدگي به  اصوالً شأن دادگاه. علم صورت گيرد

هاي چند  باشد، زيرا در مقايسه با بسياري از جرايم مثل کالهبرداري جرايم کم اهميت نمي
 و تجديدنظر آن در صالحيت دادگاه ٢ميليارد توماني که در صالحيت دادگاه کيفري 

تجديدنظر استان است رسيدگي به جرايم تغيير کاربري موضوع قانون حفظ کاربري 
 عالي کشور نتيجه منطقي ندارد و اراضي در دادگاه کيفري يک و تجديدنظر آن در ديوان

  ».باشد مطابق با اصول حقوقي نمي
  

  كشور عالي   عمومي ديوان   هيأت٢٠/٤/١٣٩٦ ـ ٧٥٩ روية شمارة  رأي وحدت: ج
 قانون مجازات اسالمي مصوب سال ١٩مجازات جزاي نقدي که درجات آن در مادة 

قانون، ناظر به جزاي  مشخص شده، با توجه به تعيين حداقل و حداکثر آن در ١٣٩٢
نقدي ثابت است و از جزاي نقدي نسبي که ميزان آن بر اساس واحد با مبناي خاص 

گردد و از اين حيث در جرايم با عناوين مشابه يکسان نيست، انصراف  قانوني احتساب مي
دارد؛ بنابراين مجازات جرائمي که طبق قانون جزاي نقدي نسبي است با توجه به حکم 

شود و رسيدگي به آن   مادة مورد اشاره، تعزير درجه هفت محسوب مي٣ ةبصرمقرر در ت
 در صالحيت دادگاه ١٣٩٢ قانون آيين دادرسي کيفري مصوب ٣٤٠به موجب مادة 
بر . باشد و رأي اين دادگاه قابل تجديدنظر در دادگاه تجديدنظر استان است کيفري دو مي

 در مورد درجة مجازات بزه تغيير کاربري اين اساس رأي شعبة هفدهم ديوان عالي کشور
مجاز که با اين نظر انطباق دارد به اکثريت آراء صحيح  غيرها به صورت اراضي زراعي و باغ

 قانون آيين دادرسي کيفري براي ٤٧١اين رأي طبق مادة . گردد و قانوني تشخيص مي
  .االتباع است آن الزمير غها و ساير مراجع اعم از قضايي و شعب ديوان عالي کشور و دادگاه

   كشور  عالي  عمومي ديوان هيأت
  

  ٢١/٥/١٣٩٦                                                                           ٩٥/٤٢/ره هـشما
  يبسمه تعال

  ي جاسبيجناب آقا
  راني اي اسالمي جمهوريرعامل محترم روزنامه رسميمد

  با سالم
 مورخ ٤١٤ به شماره دادنامه يوان عدالت اداري ديعموم ي هيأتك نسخه از رأي

  : با موضوع٣/٥/١٣٩٦
 از تعرفه عوارض ٣٣٨، كد عوارض ١٣٨٦ تعرفه عوارض سال ٢٣ و ٢٢كدهاي «

 تعرفه ٢٥ و ٢٤ و كدهاي ١٣٨٩ و ١٣٨٨ تعرفه عوارض سالهاي ٢٥ و كد ١٣٨٧سال 
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ر خصوص عوارض و بهاي  شوراي اسالمي شهر كبودرآهنگ د٩٤ الي ٩٠عوارض سالهاي 
خدمات افتتاح ساليانه بانكها به لحاظ مغايرت با قانون و خروج از حدود اختيارات مرجع 

  .گردد يوست ارسال مي به پيجهت درج در روزنامه رسم» .شود تصويب ابطال مي
ـ مهديوان عدالت اداري دي تخصصيأتهاي و سرپرست هيعموم هيأت ركليمد   ني دربي 

  
  ٩٥/٤٢: روندهالسه پک       ٤١٤ :ماره دادنامهش        ٣/٥/١٣٩٦: خ دادنامهتاري

  يوان عدالت اداري ديعموم هيأت :مرجع رسيدگي
  ي جالل مهدي بانک صادرات همدان با وکالت آقا:يشاك

 ١٣٨٦ تعرفه عوارض سال ٢٣ و ٢٢ الف ـ ابطال کدهاي :موضوع شکايت و خواسته
 و ١٣٨٨ تعرفه عوارض سالهاي ٢ ج ـ کد ١٣٨٧ل  از تعرفه عوارض سا٣٣٨ب ـ کد عوارض 

 و ١٣٩٣، ١٣٩٢ ،١٣٩١ ،١٣٩٠ ي تعرفه عوارض سالها٢٥ و ٢٤ يکدها ـ  د١٣٨٩
   شهر کبودرآهنگ  ي اسالمي شورا١٣٩٤

 به وکالت از بانک صادرات همدان به موجب ي جالل مهدي آقا:گردش کار
 شهر کبودرآهنگ در ي اسالمي از عوارض شوراالذکر هاي فوق  ابطال تعرفهيدادخواست

ن يي را خواستار شده و در جهت تبيانه بانکي خدمات افتتاح ساليخصوص عوارض و بها
  :خواسته اعالم کرده است که

 شهر کبودرآهنگ يرساند شورا  مينجانب به وکالت از موکل به استحضارياحتراماً ا«
 ينيوارض تحت عناووست مبادرت به وضع عي تا کنون به شرح مصوبات پ١٣٨٢از سال 

د و متعاقباً با طرح موضوع ينما ميشه و مشاغل و محل يانه، کسب و پيل ساليمختلف از قب
نکه عوارض مورد مطالبه ي با اظهار بر اينده شهرداري، نماي شهردار٧٧ون ماده يسيدر کم

ض ون را اقناع به الزام بانک در پرداخت عواريسيباشد کم ي ميمنصرف از قانون نظام صنف
  .دينما  ميموضوع اختالف

  بانکين مزبور برايل وضع عوارض تحت عناوي هذا بنا به جهات و مستندات ذيعل
  .ح قانون استيموجه و بر خالف نصوص صحغير

ـ ٢٢١ و رأي شماره ١١/١٠/١٣٩١ـ ٧٥٩ الي ٧٢٤ـ وحدت مالک آراي شماره ١
 که از نظر ٨٨/٦٣٣ و ٨٧/٢٩١ هاي کالسه در پرونده ديوان عدالت اداري مضبوط ٢٦/٤/١٣٩١

 بر اساس آراء مذکور مصوبات موضوع و محتوي با موضوع مورد بحث کامالً مطابقت دارد و
  .اند  شده از شوراي شهرهاي مذکور در دادنامه با قانون تشخيص و ابطال گرديدهصادر

 شهر ي اسالميگردد که شورا  ميبا امعان نظر به مکاتبات معموله مالحظهـ ٢
 قرار داده و مبادرت به وضع يف مشاغل موضوع قانون صنفيدرآهنگ بانک را در ردکبو

 انقالب ي شورا١٣/٤/١٣٩٥ مصوب ي قانون صنف٢حسب ماده . عوارض نموده است
شه ور و صاحب حرفه ي است که به عنوان پيا حقوقي يقي شخص حقيفرد صنف« ياسالم

 اداره امور يه قانونيا بر اساس اعالمحال آن که بانکه» دينما  ميتيو مشاغل آزاد فعال
شوند،   مير مقررات مربوطه ادارهي و ساي انقالب اسالمي شورا٧/٧/١٣٧٥بانکها مصوب 
ت آنهاست و عالوه بر آن حوزه يت فعاليا صنوف بر بانکها در تعارض با ماهياطالق صنف 

  .شود ي نمي تلقيت بانکها و شعب آنها در نقاط مختلف کشور محليفعال
 ي از قانون برنامه توسعه اقتصادي قانون اصالح مواد٥ و ١مفهوم و منطوق مواد ـ ٣
 يار شورايد اختيع عوارض، مفي و وصول عوارض موسوم به قانون تجمي برقراريو چگونگ

 ياز طرف. باشد  نمي نسبت به بانکهاي عوارض خارج از مقررات قانونيشهر در وضع و برقرار
ف و انتخابات شهرداران مصوب يالت و وظاي قانون تشک٧١ماده  ١٦ار مندرج در بند ياخت

  .ن قانون استيط و موازير شرايت سايز منوط به رعاي ن١٣٧٥سال 
 وقت و نامه يير اقتصاد و داراي وز۲۳/۱۲/۱۳۷۸ ـ م/۳۵۳۰حسب نامه شماره ـ ٤
 است جمـهور و نـامهي و امـور مجلس ري معاون حقـوق۲۲/۶/۱۳۷۸ ـ م/۷۸۵۰۷۳شماره 
 عوارض کسب و ي مشعر به عدم تسرير کشور وقت همگي وز۸/۷/۱۳۷۸ ـ ۵۴۸۴۰شماره 

  .باشد  ميشه به بانکها و عوارض مشابهيپ
عليهذا بنا به مراتب مذکور از آن مقام ابطال مصوبات مورد شکايت در قسمتهاي  ـ ۵

  .استدعاستمربوطه به وضع عوارض ساليانه، کسب و پيشه مشاغل و محلي براي بانکها مورد 
 رغم پيگيريهاي  ـ ضمناً قابل ذکر است که شوراي شهر و شهرداري کبودرآهنگ علي٦

اورده در پاسخ درخواست نامه ي الزم را به عمل نير مصوبات همکاريمکرر جهت ارائه تصو
 را جهت استعالم ارائه يهذا خواهشمند است دستور مقتضيد، علينجانب ابالغ گرديبه ا
 ».ييدت صادر فرمايطرف شکار مصوبات از يتصو

  :ر استيمورد اعتراض به قرار زهاي  متن تعرفه
    :١٣٨٦ تعرفه عوارض سال ٢٣ و ٢٢ يکدها) الف

  توضيحات  نحوه محاسبه تعاريف جداول مربوطه  عنوان عوارض  کد

عوارض بر افتتاح بانکها و مؤسسات   ٢٢
  اعتباري و صندوقهاي قرض  الحسنه

ه ازاي هر اي ب زش منطقه برابر ار٥
    متر مربع زيربنا در زمان افتتاح

عوارض ساليانه بر بانکها و مؤسسات   ٢٣
  الحسنه اعتباري و صندوقهاي قرض

اي به ازاي  يک برابر ارزش منطقه
  هر متر مربع زير بنا

يک برابر بخاطر هماهنگي 
  در سطح استان

    :١٣٨٧ تعرفه عوارض سال ٣٣٨کد عوارض )   ب
  توضيحات  )اقالم عوارضشرح (نام اصناف   کد

الحسنه  ها و مؤسسات اعتباري و صندوقهاي قرض عوارض بر افتتاح بانک
   زير بنا× × p ٥  عالوه بر بهاي خدمات مديريت پسماند و نوسازي

٣٣٨  
الحسنه  ها و مؤسسات اعتباري و صندوقهاي قرض عوارض ساليانه به بانک

   زير بنا× ×١p  عالوه بر بهاي خدمات مديريت پسماند و نوسازي

  
    :١٣٨٩ و ١٣٨٨ ي تعرفه عوارض سالها٢٥کد ) ج
  ضريب  الحسنه و غيره بانکها ـ مؤسسات اعتباري ـ صندوقهاي قرض: ٢٥کد   زير کد

الحسنه عالوه بر  عوارض برافتتاح بانکها و مؤسسات اعتباري و صندوقهاي قرض  ١/٢٥
 P٥  ربنا زي× P × ۵بهاي خدمات مديريت پسماند و نوسازي      

الحسنه عالوه بر  عوارض ساليانه بانکها و مؤسسات اعتباري و صندوقهاي قرض  ۲/۲۵
 P   زيربنا× P بهاي خدمات مديريت پسماند و نوسازي      

  P۵  P ۵×١٢عابر بانکها افتتاح                                         ۳/۲۵
 P ۵  P ۵               عابر بانکها عوارض ساليانه                  ۴/۲۵

  
ـ مؤسسات اعتباري ـ صندوقهاي قرض: ٢٥کد   زير کد   ضريب  الحسنه و غيره بانکها 

الحسنه عالوه بر  عوارض برافتتاح بانکها و مؤسسات اعتباري و صندوقهاي قرض  ١/٢٥
 P٥   زيربنا× P × ۵بهاي خدمات مديريت پسماند و نوسازي      

الحسنه عالوه بر   و مؤسسات اعتباري و صندوقهاي قرضعوارض ساليانه بانکها  ۲/۲۵
 P   زيربنا× P بهاي خدمات مديريت پسماند و نوسازي              

  ـ  عوارض افتتاح بانکها% ١٠عابر بانکها افتتاح                                      ۳/۲۵
 ـ  ساليانه بانکهاعوارض % ١٠عابر بانکها عوارض ساليانه                     ۴/۲۵

  
 ١٣٩٤ و ١٣٩٣، ١٣٩٢ ،١٣٩١ ،١٣٩٠ ي تعرفه عوارض سالها٢٥ و ٢٤ يکدها)  د
  : شهر کبودرآهنگي اسالميشورا

   :١٣٩٠ مربوط به سال ٢٥ و ٢٤کد عوارض ـ ١  
کد 

نحوه وصول عوارض تصويب و   مستند قانوني  شرح عوارض  عوارض
  توضيحات

۲۴  

عوارض و بهاي خدمات 
ه بانکهاي افتتاح ساليان

دولتي و خصوصي، 
مؤسسات مالي و 

 اعتباري و صندوقهاي 
  الحسنه قرض   

 قانون ۵۰ ماده ۱تبصره 
ماليات بر ارزش افزوده 

 و ۱۳۸۷مصوب سال 
 و ماده ۷۱ ماده ۱۶بند 
   قانون شوراها۷۷

S : مساحت عرصه  
P : اي بناي دارايي قيمت منطقه  

S1: مساحت اعيان  
سسات اعتباري عوارض افتتاح بانکها و مؤ

 S1×P×5  ها  الحسنه و قرض
عوارض ساليانه بانکها و مؤسسات 

  S1×P×1  ها  الحسنه اعتباري و قرض

عوارض نصب و ساليانه   ۲۵
  عابر بانکها

 قانون ۵۰ ماده ۱تبصره 
ماليات بر ارزش افزوده 

 و ۱۳۸۷مصوب سال 
 و ماده ۷۱ ماده ۱۶بند 
   قانون شوراها۷۷

 و مؤسسات عوارض نصب عابر بانکها
  ها       الحسنه اعتباري و قرض

   ۱۰ %×S1×P×5  
عوارض ساليانه عابر بانکها و مؤسسات 

  ها      الحسنه اعتباري و قرض
 ۱۰ %×S1×P×1  

  
  :١٣٩١ مربوط به سال ٢٥ و ٢٤کد عوارض ـ ٢  
  
کد 

نحوه وصول عوارض تصويب و   مستند قانوني  شرح عوارض  عوارض
  توضيحات

٢٤  

عوارض و بهاي 
مات افتتاح ساليانه خد

بانکهاي دولتي و 
خصوصي، مؤسسات 

مالي و اعتباري 
صندوقهاي 

  الحسنه قرض

 ٥٠ ماده ١تبصره 
قانون ماليات بر ارزش 
افزوده مصوب سال 

 ماده ١٦ و بند ١٣٨٧
 قانون ٧٧ و ماده ٧١

  شوراها

S : مساحت عرصه  
P : اي بناي دارايي قيمت منطقه  

S1: مساحت اعيان  
بانکها و مؤسسات اعتباري و عوارض افتتاح 
 S1×P×5  ها  الحسنه قرض

عوارض ساليانه بانکها و مؤسسات اعتباري و 
  S1×P×1  ها  الحسنه قرض

عوارض نصب و ساليانه   ٢٥
  عابر بانکها

 ٥٠ ماده ١تبصره 
قانون ماليات بر ارزش 
افزوده مصوب سال 

 ماده ١٦ و بند ١٣٨٧
 قانون ٧٧ و ماده ٧١

  شوراها

عابر بانکها و مؤسسات عوارض نصب 
ها                    الحسنه اعتباري و قرض

۱۰ %×S1×P×5  
عوارض ساليانه عابر بانکها و مؤسسات 

  ها              الحسنه اعتباري و قرض
  ۱۰ %S1×P×1× 
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    :١٣٩٢ مربوط به سال ٢٥ و ٢٤کد عوارض ـ ٣  
کد 

   و توضيحاتنحوه وصول عوارض تصويب  مستند قانوني  شرح عوارض  عوارض

٢٤  

عوارض و بهاي خدمات 
افتتاح ساليانه بانکهاي 
دولتي و خصوصي، 

مؤسسات مالي و اعتباري 
  الحسنه صندوقهاي قرض

 قانون ٥٠ ماده ١تبصره 
ماليات بر ارزش افزوده 

 و بند ١٣٨٧مصوب سال 
 ٧٧ و ماده ٧١ ماده ١٦

  قانون شوراها

S : مساحت عرصه  
P : اي بناي دارايي قيمت منطقه  

S1: مساحت اعيان  
عوارض افتتاح بانکها و مؤسسات اعتباري و 

 S1×P×5  ها  الحسنه قرض
عوارض ساليانه بانکها و مؤسسات اعتباري و 

  S1×P×1  ها  الحسنه قرض

عوارض نصب و ساليانه   ٢٥
  عابر بانکها

 قانون ٥٠ ماده ١تبصره 
ماليات بر ارزش افزوده 

 و بند ١٣٨٧مصوب سال 
 ٧٧اده  و م٧١ ماده ١٦

  قانون شوراها

عوارض نصب عابر بانکها و مؤسسات اعتباري و 
  S1×P×5×% ۱۰ها                    الحسنه قرض

عوارض ساليانه عابر بانکها و مؤسسات اعتباري و 
 ×S1×P×1% ۱۰ها                الحسنه قرض

  
    :١٣٩٣ مربوط به سال ٢٥ و ٢٤کد عوارض ـ ٤
کد 

  نحوه وصول عوارض تصويب   قانونيمستند  شرح عوارض  عوارض
   و توضيحات

٢٤  

عوارض و بهاي خدمات 
افتتاح ساليانه بانکهاي 
دولتي و خصوصي، 
مؤسسات مالي و 

اعتباري صندوقهاي 
  الحسنه قرض

 قانون ٥٠ ماده ١تبصره 
ماليات بر ارزش افزوده 

 و ١٣٨٧مصوب سال 
 و ماده ٧١ ماده ١٦بند 

   قانون شوراها٧٧

S : مساحت عرصه  
P : اي بناي دارايي قيمت منطقه  

S1: مساحت اعيان  
عوارض افتتاح بانکها و مؤسسات اعتباري و 

 S1×P×5  ها  الحسنه قرض
عوارض ساليانه بانکها و مؤسسات اعتباري و 

  S1×P×1  ها  الحسنه قرض

عوارض نصب و ساليانه   ٢٥
  عابر بانکها

 قانون ٥٠ ماده ١تبصره 
ماليات بر ارزش افزوده 

 و ١٣٨٧سال مصوب 
 و ماده ٧١ ماده ١٦بند 

   قانون شوراها٧٧

عوارض نصب عابر بانکها و مؤسسات 
ها                            الحسنه اعتباري و قرض

۱۰ %×S1×P×5  
عوارض ساليانه عابر بانکها و مؤسسات 

ها                          الحسنه اعتباري و قرض
۱۰ %S1×P×1× 

  
    :١٣٩٤ مربوط به سال ٢٥ و ٢٤کد عوارض  ـ ٥  
کد 

نحوه وصول عوارض تصويب و   مستند قانوني  شرح عوارض  عوارض
  توضيحات

٢٤  

عوارض و بهاي 
خدمات افتتاح ساليانه 

بانکهاي دولتي و 
خصوصي، مؤسسات 

مالي و اعتباري 
صندوقهاي 

  الحسنه قرض

 ٥٠ ماده ١تبصره 
قانون ماليات بر 

ارزش افزوده مصوب 
  و بند١٣٨٧سال 
 و ماده ٧١ ماده ١٦
   قانون شوراها٧٧

S : مساحت عرصه  
P : اي بناي دارايي قيمت منطقه  

S1: مساحت اعيان  
عوارض افتتاح بانکها و مؤسسات 

 S1×P×5  ها  الحسنه اعتباري و قرض
عوارض ساليانه بانکها و مؤسسات 

  S1×P×1  ها  الحسنه اعتباري و قرض

عوارض نصب و   ٢٥
  ساليانه عابر بانکها

 ٥٠ ماده ١تبصره 
قانون ماليات بر 

ارزش افزوده مصوب 
 و بند ١٣٨٧سال 
 و ماده ٧١ ماده ١٦
   قانون شوراها٧٧

عوارض نصب عابر بانکها و مؤسسات 
ها                            الحسنه اعتباري و قرض

۱۰ %×S1×P×5  
عوارض ساليانه عابر بانکها و مؤسسات 

                   ها       الحسنه اعتباري و قرض
۱۰ %S1×P×1× 

حه ي شهر کبودرآهنگ به موجب الي اسالميس شورايت مذکور، رئيدر پاسخ به شکا
  : اعالم کرده است که٧/١٠/١٣٩٥ ـ ش/٨٤٦شماره 
  يوان عدالت اداري ديعموم هيأت رکليمعاون محترم مد«

  با سالم
رساند از   مياستحضار به ٢٦/٨/١٣٩٥خ ي تار٩٥/٤٢احتراماً بازگشت به نامه شماره 

 يس شورايرئ ـ .به عنوان عوارض بانکها وجود ندارداي   مصوبه١٣٨٥ت ي لغا١٣٨٢سال 
  »ي شهر کبودرآهنگاسالم

ن يس و معاوني با حضور رئ٣/٥/١٣٩٦خ ي در تاريوان عدالت اداري ديعمومهيأت 
س از ل شد و پيوان تشکي و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان عدالت اداريد

  . مبادرت کرده استير به صدور رأيت آراء به شرح زي با اکثريبحث و بررس
  

   هيأت عموميرأي
  قانون تشکيالت، وظايف و انتخابات شوراهاي٧١ ماده ٢٦ و ١٦ـ مطابق بندهاي ١: اوالً

، تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض ١٣٧٥اسالمي کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 

ن تغيير نوع و ميزان آن و نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداري و شهر و همچني
. باشد سازمانهاي وابسته با رعايت مقررات مربوط از جمله وظايف شوراهاي اسالمي شهر مي

 ١٣٨٨ سال يات بر ارزش افزوده که از ابتداي قانون مال٥٠ ماده ١مطابق تبصره ـ ٢
د که ي جديد جهت وضع عوارض محل شهر موظفني اسالميشده شوراهااالجرا  الزم
 اجرا در سال ي بهمن هر سال برا١٥ن قانون مشخص نشده حداکثر تا يف آنها در ايتکل

ات بر ارزش افزوده مصوب سال ي قانون مال١به موجب ماده ـ ٣. نديب و اعالم نمايبعد تصو
 خيارن واردات و صادرات آنها از تي، عرضه کاال و ارائه خدمات در آن و همچن١٣٨٧
ن قانون قرار گرفته است و ي  مشمول مقررات ا١٣٨٨ سال يشدن قانون از ابتدااالجرا  الزم

ن قانون، يشدن ااالجرا   الزمخياز تار« همان قانون مقرر شده است ٥٢به موجب ماده 
 ي جمهوري و فرهنگي، اجتماعياز قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي قانون اصالح مواد
چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدکنندگان کاال، اسالمي ايران و 

هاي بعدي آن و ساير قوانين و مقررات  دهندگان خدمات و کاالهاي وارداتي و اصالحيه ارائه
خاص و عام مغاير مربوط به دريافت هرگونه ماليات غيرمستقيم و عوارض بر واردات و توليد 

ده و برقراري و دريافت هرگونه ماليات غيرمستقيم و عوارض کاالها و ارائه خدمات لغو گردي
  » .باشد دهندگان خدمات ممنوع مي ديگر از توليدکنندگان و واردکنندگان کاالها و ارائه

 ي واحديت حقوقـي شخصيشعب بـانکها کـه در سراسر کشور مستقرنـد دارا: اًيثان
 شهر در وضع ي اسالمي شوراهااراتيباشند و اخت ي ميمحل غير شده وي تلقيبوده و مل

ف و يالت، وظاي قانون تشکي اصالح٧٧ و ماده ٧١ ماده ٢٦ و ١٦ يعوارض موضوع بندها
د با ي جديد به وضع عوارض محلي کشور و انتخاب شهرداران مقي اسالميانتخابات شوراها

 در باشد و  ميات بر ارزش افزودهي قانون مال٥٢ و ٥٠ مذکور در مواد يتهايت ممنوعيرعا
 و ٢٢ ين کدهاي شده است، بنابرا تأکيد بودن آنهايمحل غير بهيعموم هيأت آراء متعدد

 ٢٥ و کد ١٣٨٧ از تعرفه عوارض سال ٣٣٨، کد عوارض ١٣٨٦ تعرفه عوارض سال ٢٣
، ١٣٩٠ ي تعرفه عوارض سالها٢٥ و ٢٤ ي و کدها١٣٨٩ و ١٣٨٨ يتعرفه عوارض سالها

 شهر کبودرآهنگ در خصوص عوارض و يالم اسي شورا١٣٩٤ و ١٣٩٣، ١٣٩٢، ١٣٩١
ب يارات مرجع تصويانه بانکها خالف قانون و خارج از حدود اختي خدمات افتتاح ساليبها

 ين دادرسييالت و آي قانون تشک٨٨ و ماده ١٢ ماده ١شود و به استناد بند   ميصيتشخ
  .شود  مي ابطال١٣٩٢ مصوب سال يوان عدالت اداريد

  ي ـ محمدكاظم بهراميان عدالت اداروي ديعموم هيأت سيرئ
  
                                                                ره                       شما

  يبسمه تعال
  ي جاسبيجناب آقا

  راني اي اسالمي جمهوريرعامل محترم روزنامه رسميمد
  با سالم

 ٤١٥ـ ٤١٦ به شماره دادنامه ياداروان عدالت ي ديعمومي هيأت ك نسخه از رأي
  .گردد يوست ارسال مي به پي جهت درج در روزنامه رسم٣/٥/١٣٩٦مورخ 

ـ مهديوان عدالت اداري دي تخصصيأتهاي و سرپرست هيعموم هيأت ركليمد   ني دربي 
  

  ٤١٥ ـ ٤١٦ :ماره دادنامهش        ٣/٥/١٣٩٦: خ دادنامهتاري
  ٩٦/٥٣٠ و ٩٦/٥٢٩: روندهالسه پک

  يوان عدالت اداري ديعموم هيأت :ع رسيدگيمرج
 سازمان يسرپرست اداره حقوقـ ٢ يخانم بهناز کاموسـ ١ :کنندگان تعارض اعالم

  رانيتوسعه تجارت ا
   يوان عدالت اداريدنظر دي اعالم تعارض در آراء صادر شده از شعب تجد:موضوع

 ٢٠٠/١٠٠٢٤/٢١١/٩٠٠٠اي که به شماره  خانم بهناز کاموسي به موجب اليحه :گردش کار
  :  شده، اعالم کرده است کهيوان عدالت ادارياست ديرخانه حوزه ري، ثبت دب٢٦/١/١٣٩٤ـ 

  ،باسالم واحترام
 مربوط به طرح ٣٠/٧/١٣٩٣ـ ٩٣٠٩٩٧٠٩٥٥٦٠٠٤٦٢عطف به دادنامه شماره 

 جذب، کارانه،(ها  العاده فوق با موضوع الزام به پرداخت ينجانب بهناز کاموسيت ايشکا
، نظر ٢در دادگاه تجديدنظر شعبه ششم فرعي ..) .اضافه کار ساعتي، بدي آب و هوا و

 به تجديدنظرخواهي و حکم به ورود ي مذکور با موضوع نقض دادنامه بدوينکه رأي ابه
ده و با توجه به آراء صادر شده ي صادر گرد)تيطرف شکا(ران ينفع سازمان توسعه تجارت ا

ز ي و ن٢٩/٧/١٣٩٣ ـ ٩٣٠٩٩٧٠٩٥٥٨٠٠١٦٥دنظر يدر شعبه هشتم دادگاه تجد
 خواهشمند است دستور ٢٩/٧/١٣٩٣ـ ٩٣٠٩٩٧٠٩٥٥٨٠٠١٦٣، ٩٣٠٩٩٧٠٩٥٥٨٠٠١٦٢

فرماييد با توجه به وحدت موضوع و طرف شکايت و تعارض در آراء صادره از دادگاه تجديدنظر، 
   .عارض گرددموضوع در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مورد بررسي قرار گيرد و رفع ت

حه شماره يران به موجب الي سازمان توسعه تجارت ايسرپرست اداره حقوق
  :ز اعالم کرده است کهي ن٢٨/٢/١٣٩٤ـ ١١١٩٢/٥٥٠/٩٤
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  يوان عدالت ادارياست محترم دير
ن ييالت آي قانون تشک٨٩ اعمال ماده ي اعالم تعارض آراء و استدعا:موضوع

  ١٣٩٠ مصوب يوان عدالت اداري ديدادرس
  کميالم علس

 از کارکنان شاغل در سازمان توسعه تجارت يريدارد، تعداد کث  مياحتراماً، مستحضر
باشد، نسبت به طرح   مي وزارت صنعت، معدن و تجارتي از معاونتهايکيران که يا

 از زمان وري بهره العاده فوق يبرقرار«دادخواست به شعب مختلف آن مرجع با خواسته 
ران يوز هيأت ١٣/٤/١٣٨٦ ـ ١٤٠٥٥ مصوبه شماره ي، در اجرا»قياستحقاق و تفاوت تطب

  .ل اقدام نمودنديل ذيبه تفص
نامه  تصويبرالذکر با يع، پرسنل وزارت اخي و صناين بازرگانيقبل از ادغام وزارت

. وري و مزاياي متعلقه قرار گرفته و مراتب نيز اجرا گرديد الذکر تحت شموليت طرح بهره فوق
 يده و با مطالبه برقراري به ادعا گرديز مدعين سازمان نين پرسنل ايارتمتعاقب ادغام وز

با : ن استدالليهم با ايل مشارالي از داليکي نمودن مصوبه، که يي و اجراي، تسروري بهره
گردد،  ادغام شخصيتهاي حقوقي قاعدتاً تعهدات مثبت و منفي آنها نيز مدغم مي

ه يوان، له و علي شعب دييفات قضاي تشري جرم دادخواست اقدام و پس ازي تقدنسبت به
 فقره ٢ به تعداد ٢٧ و ٦ در شعب يران احکام متعارض قطعيسازمان توسعه و تجارت ا

. ت صادر نمودندي فقره دادنامه در ورود شکا٢ با اصدار ٨ت و شعبه يدادنامه در رد شکا
ن ييالت و آيانون تشک ق٨٩ف ماده ي متعارض و نظر به تکليه نظر به تعدد و تکثر آرايحال

ن ي شاغليف مابقين تکلييضاً به جهت صراحت در امر و تعي، ايوان عدالت اداري ديدادرس
 ه دري واثق دارد نسبت به طرح قضيآن، رجا غيراي مصوبه يتسر ن سازمان به جهتيدر ا

ضمناً . ندي وفق مقررات التفات فرمايوان عدالت اداريه دي آراء وحدت رويعمومهيأت 
حات يم مرقومه و توضين سازمان جهت تقدينده اي به عنوان نماينيدمحمود حسي سيآقا
  .گردد ي مي به حضور معرفي بعديليتفص

  :ر استيو مشروح آراء به قرار زها  گردش کار پرونده
 ،٩٢٠٩٩٨٠٩٠٠٠٢١٧٦٨هاي شماره   ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده١٠شعبه :الف

ان ي آقاي با موضوع دادخواستها٩٢٠٩٩٨٠٩٠٠٠٢١٩٩٧، ٩٢٠٩٩٨٠٩٠٠٠٢٢١٧٠
ت ي خواجه نفس به طرفيد و خانم هما جواهريرسعي مين قاضيدحسي، سيمحمود بازار

 از زمان استحقاق به وري بهره العاده فوق يران و به خواسته برقراريسازمان توسعه تجارت ا
  و٩٢٠٩٩٧٠٩٠١٠٠٢٦٢٩، ٩٢٠٩٩٧٠٩٠١٠٠٢٦٣١شماره هاي  موجب دادنامه

  .ر به صدور آراء مبادرت کرده استي به شرح ز١٩/١١/١٣٩٢ـ ٩٢٠٩٩٧٠٩٠١٠٠٢٦٢٧
 و ي از ادغام وزارتخانه بازرگانينکه وزارت صنعت، معدن و تجارت فعلينظر به ا

ران از زمره ي که سازمان توسعه تجارت اييع و معادن سابق به وجود آمده و از آنجايصنا
معدن و تجارت بوده و حسب اعالم نظر شماره  وابسته به وزارت صنعت، يسازمانها
 معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رياست جمهوري ١٣/٦/١٣٩١ـ ٣٠٤٨٥/٩١/٢١٢

 عنه مشتکينکه يده است و توجهاً به ايگردبندي   دولت دستهي ستاديدر زمره دستگاهها
ز يغ مفاد بخشنامه ن را ابراز و اقامه نداشته و استناد به عدم ابالي مؤثرراد و اعتراضيا

 بوده و مستند به فعل يار شاکيعدم ابالغ خارج از حدود اخت: باشد چرا که اوالً  نميموجه
ن اوصاف يهذا با ايعل. باشد ي نمي حقوق مکتسبه شاکيعدم ابالغ ناف: اًيثان. ستي نيشاک
ن ييالت و آي قانون تشک٦٥ و ٥٨ و ١٠ص و مستنداً به مواد ي را وارد تشخيت شاکيشکا

 وري بهره ي به برقرارعنه مشتکي حکم به الزام ١٣٩٢ مصوبه يوان عدالت اداري ديدادرس
ت يري قانون مديت اجرايخ صدور مصوبه لغايتار ران ازيوز هيأت انيوفق مصوبه مارالب

 ١/١/١٣٨٨خ ي آن و بعد از تارالتفاوت مابهضمن پرداخت ) ١/١/١٣٨٨ (يخدمات کشور
 از قانون ٧٨ و تبصره ماده ٦٨ ماده ٥بند ( يت خدمات کشوريريق با قانون مديضمن تطب

دنظر در يخ ابالغ قابل تجديست روز از تاري صادره ظرف بيرأ. دارد  ميمذکور صادر و اعالم
  .باشد  ميواني د تجديدنظرشعب

 به  يوان عدالت اداريدنظر دي تجد٨ از آراء مذکور، شعبه تجديدنظرخواهيدر اثر 
    و٢٩/٧/١٣٩٣ـ  ٩٣٠٩٩٧٠٩٥٥٨٠٠١٦٥، ٩٣٠٩٩٧٠٩٥٥٨٠٠١٦٣ي شماره ها موجب دادنامه

  .کند  تأييد ميناًياد شده را عي آراء ٢١/٨/١٣٩٣ ـ ٩٣٠٩٩٧٠٩٥٥٨٠٠٤٠٨
  ٩٢٠٩٩٨٠٩٠٠٠٢١٦٥٦ ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره ٢٧شعبه  :ب

ران و يسعه تجارت ات سازمان توي پور به طرفيکي بي احمد عليبا موضوع دادخواست آقا
 از زمان استحقاق به موجب دادنامه شماره وري بهره العاده فوق يبه خواسته برقرار

   :ر به صدور آراء مبادرت کرده استي به شرح ز١٩/١١/١٣٩٢ ـ ٩٢٠٩٩٧٠٩٠٢٧٠٢٠٩٥
ع و ي و صنايبازرگانهاي  نکه وزارت صنعت و معدن که از ادغام وزارتخانهينظر به ا

 و ي وزارت بازرگاني مذکور را به کارکنان ستادالعاده فوقوجود آمده معادن سابق به 
ران ين مطلب که سازمان توسعه تجارت اي پرداخت نموده و با توجه به اي استانيواحدها

ه يت و سرمايري معاونت توسعه مد٥/١٠/١٣٩١ـ ٣٨٩٤١/٢١٢٩١مستنداً به نامه شماره 
 وزارت صنعت، يوله در زمره دستگاهها محيتهاي به علت مسئولياست جمهوري ريانسان

 مستند به فعل )يشاک( يگردد و عدم ابالغ مصوبه استناد  ميمعدن و تجارت محسوب

  عدم ابالغ مصوبه مورد استناديباشد و از طرف ي ميار وي نبوده و خارج از اختيشاک
 و صيت مطروحه وارد تشخيلذا شکا.  باشدي شاکي حق مکتسبه و قانونيتواند ناف نمي

. دينما  ميت و الزام خوانده به اجابت خواسته به شرح دادخواست صادريحکم به ورود شکا
 ظرف يوان عدالت اداري دين دادرسييالت و آي از قانون تشک٦٥وفق ماده   صادرهيرأ
  .باشد  ميوانيدنظر دي در شعب تجدتجديدنظرخواهيست روز پس از ابالغ قابل يب

دنظر ي تجد٦ مذکور، شعبه ي توسعه تجارت از رأ سازمانتجديدنظرخواهيدر اثر 
 با ٢٤/٩/١٣٩٣ ـ ٩٣٠٩٩٧٠٩٥٥٦٠٠٦٥٥ به موجب دادنامه شماره يوان عدالت اداريد

  :کند  مي مذکور را نقضير رأياستدالل ز
ران مربوط يوز هيأت ١٣/٤/١٣٨٤ ـ ت٣٠٩٨٨/١٤٠٥٥نکه مصوبه شماره ينظر به ا
باشد و تسري  کارکنان وزارت صنايع و معادن ميوري براي  العاده بهره به برقراري فوق

ندارد و اند   ادغام شده١٣٩٠ که هر دو وزارتخانه در سال ي کارکنان وزارت بازرگانبه
 يت خدمات کشوريري قانون مد١٢٧ مطابق ماده ١/١/١٣٨٨خ يه هم از تارـ مصوبياجرا

 لذا با موجه بودن. باشد ي مي قانون مذکور لغو بوده و منتف٦٨به عنوان مقررات مغاير با ماده 
 ي ضمن نقض دادنامه شعبه بدو١٣٩٢الت مصوب ي قانون تشک٧١اعتراض به استناد ماده 

  . استي قانون قطع٣ وفق ماده ين رأيگردد، ا  مي صادريت شاکيحکم به رد شکا
 ٩٢٠٩٩٨٠٩٠٠٠٢١٩٣٦ ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره ١٠ شعبه :ج

 خواسته دخواست خانم بهناز کاموسي به طرفيت سازمان توسعه تجارت ايران و بهبا موضوع دا
 ـ٩٣٠٩٩٧٠٩٠١٠٠٠٠٤٣وري از زمان استحقاق به موجب دادنامه شماره  العاده بهره برقراري فوق

  : مبادرت کرده استير به صدور رأي به شرح ز١٦/١/١٣٩٣
 ـ ٣٠٩٨٨ت/١٤٠٥٥نکه مصوبه شماره يت مذکور نظر به ايدر خصوص شکا

% ٥٥تا % ٣٥مستمر حداقل وري غير بهره العاده فوق يران به برقراريوز هيأت ١٣/٤/١٣٨٤
ع و معادن ي وزارتخانه صناي کارکنان ستادي جذب براالعاده فوق شغل و العاده فوقحقوق، 

هاي   از ادغام وزارتخانهينکه وزارت صنعت، معدن و تجارت فعليداللت دارد و نظر به ا
ران ي که سازمان توسعه تجارت اييع و معادن سابق به وجود آمده و از آنجاي و صنايبازرگان
 وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده و حسب اعالم نظر شماره يسازمانها از زمره
 در ي جمهور معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رياست١٣/٦/١٣٩١ـ ٣٠٤٨٥/٩١/٢١٢

 عنه مشتکينکه يده است و توجهاً به ايگردبندي   دسته دولتي ستاديزمره دستگاهها
ز ي را ابراز و اقامه نداشته و استناد به عدم ابالغ مفاد بخشنامه ني مؤثرراد و اعتراضيا

 بوده و مستند به فعل يار شاکيعدم ابالغ خارج از حدود اخت: باشد چرا که اوالً  نميموجه
ن اوصاف يهذا با ايعل. باشد ي نميمکتسبه شاک حقوق يعدم ابالغ ناف: اًيثان. ستي نيشاک
ن ييالت و آي قانون تشک٦٥ و ٥٨ و ١٠ص و مستنداً به مواد ي را وارد تشخيت شاکيشکا

 وري بهره ي به برقرارعنه مشتکي حکم به الزام ١٣٩٢ مصوب يوان عدالت اداري ديدادرس
ت يري قانون مديجرات ايخ صدور مصوبه لغايران از تاريوز هيأت انيوفق مصوبه مارالب

 ١/١/١٣٨٨خ ي آن و بعد از تارالتفاوت مابهضمن پرداخت ) ١/١/١٣٨٨ (يخدمات کشور
 از قانون ٧٨ و تبصره ماده ٦٨ ماده ٥بند ( يت خدمات کشوريريق با قانون مديضمن تطب

دنظر يخ ابالغ قابل تجديست روز از تاري صادره ظرف بيرأ. دارد  ميصادر و اعالم) مذکور
  .باشد  ميوانيدنظر ديب تجددر شع

دنظر ي تجد٦ مذکور، شعبه ي سازمان توسعه تجارت از رأيدنظرخواهيدر اثر تجد
 با ٣٠/٧/١٣٩٣ـ ٩٣٠٩٩٧٠٩٥٥٦٠٠٤٦٢ به موجب دادنامه شماره يوان عدالت اداريد

  :کند  مي مذکور را نقضير رأياستدالل ز
نکه مصوبه ير به ااالشعار نظ  نسبت به دادنامه فوقتجديدنظرخواهيدر خصوص 

 العاده فوق يران مربوط به برقراريوز هيأت ١٣/٤/١٣٨٤ ـ ٣٠٩٨٨ت/١٤٠٥٥شماره 
 که ي بازرگانباشد و تسري به کارکنان وزارت وري براي کارکنان وزارت صنايع و معادن مي بهره

خ ي مصوبه هم از تاريندارد و اجرااند   ادغام شده١٣٩٠هر دو وزارتخانه در سال 
ر با ي به عنوان مقررات مغايت خدمات کشوريري قانون مد١٢٧ مطابق ماده ١/١/١٣٨٨

لذا با موجه بودن اعتراض به استناد ماده . باشد ي مي قانون مذکور لغو بوده و منتف٦٨ماده 
ت ي حکم به رد شکاي ضمن نقض دادنامه شعبه بدو١٣٩٢الت مصوب ي قانون تشک٧١
  . استي قانون قطع٣ وفق ماده ين رأيگردد، ا  مي صادريشاک

ن يس و معاوني با حضور رئ٣/٥/١٣٩٦خ ي در تاريوان عدالت اداري ديعمومهيأت 
ل شد و پس از يوان تشکي و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان عدالت اداريد

  . مبادرت کرده استير به صدور رأيت آراء به شرح زي با اکثريبحث و بررس
  

   هيأت عموميرأي
  . باشد  ميض در آراء مندرج در گردش کار محرزتعار: اوالً 
ران يوز  هيأت١٣/٤/١٣٨٨ هـ ـ ٣٠٩٨٨ت/١٤٠٥٥با توجه اينکه مصوبه شماره : ثانياً

ع و ي وزارتخانه صناي و استاني کارکنان ستـادي بـراوري بهره العاده فوق يناظر بر برقرار
م به کارکنان ي، قابل تعميگانن وزارتخانه با وزارت بازريمعادن بـوده است و بـا ادغام ا
 شدن فصل دهم قانون ييخ اجراي از تاريست و از طرفيوزارت صنعت، معدن و تجارت ن
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 خدمات  قانون مديريت١٢٧ مستند به ماده ١/١/١٣٨٨مديريت خدمات کشوري در تاريخ 
ش از موعد ي پين و مقررات عام و خاص به جز قانون بازنشستگيه قواني، کليکشور

ن قانون لغو شده است، يشدن ااالجرا   الزمخين قانون از تارير با ايدولت مغاکارکنان 
ت اجرا ندارد و آراء صادر ي قابل١/١/١٣٨٨خ يران از تاريوز هيأت ن مصوبه مذکوريبنابرا

. ص شديح و موافق مقررات تشخيت به شرح مندرج در گردش کار صحيشده به رد شکا
وان ي دين دادرسييالت و آيقانون تشک ٨٩و ماده  ١٢ ماده ٢ به استناد بند ين رأيا

 ير مراجع اداري و سايوان عدالت اداري شعب دي اجرا١٣٩٢مصوب سال  يعدالت ادار
  . استاالتباع الزممربوط در موارد مشابه 

  ي ـ محمدكاظم بهراميوان عدالت اداري ديعموم هيأت سيرئ
  
  ٢١/٥/١٣٩٦                                                       ٩٦/٥٢٧/هــ  ٩٦/٥٢٦/ره هـشما

  يبسمه تعال
  ي جاسبيجناب آقا

  راني اي اسالمي جمهوريرعامل محترم روزنامه رسميمد
  با سالم

 ٤١٧ ـ ٤١٨ به شماره دادنامه يوان عدالت اداري ديعمومي هيأت ك نسخه از رأي
  .گردد يل موست ارساي به پي جهت درج در روزنامه رسم٣/٥/١٣٩٦مورخ 

ـ مهديوان عدالت اداري دي تخصصيأتهاي و سرپرست هيعموم هيأت ركليمد   ني دربي 
  

  ٤١٧ ـ ٤١٨ :ماره دادنامهش         ٣/٥/١٣٩٦: خ دادنامهتاري
  ٩٦/٥٢٧، ٩٦/٥٢٦: روندهالسه پک

  يوان عدالت اداري ديعموم هيأت :مرجع رسيدگي
  اي هرمزگان  شرکت سهامي آب منطقهـ٢ـ آقاي اکبر اکبريان ١ :کنندگان تعارض اعالم

    يوان عدالت اداري د١٠ و ٤اعالم تعارض در آراء صادر شده از شعب  :موضوع
  :  اعالم کرده است کهيان به موجب دادخواستي اکبر اکبريآقا :گردش کار

 يکيزيه خانه في در تصف١٣٦٣ان از بدو استخدام درسال ينجانب اکبر اکبرياحتراماً ا
 سرطان زا و ييايمي و در مجاورت مواد شي بدنيروياب که عمده کارم با نني مييايميش

  درجه مشغول٤٥سر و صداي نامتعارف و زير تابش مستقيم نور آفتاب و گرماي باالي 
ناب به شرکت آب و فاضالب واگذار شد که يه خانه مي تصف١/٤/١٣٧١خ يبه کار بوده از تار

ه خانه مجدداً ي تصف١/١/١٣٨٠از . در آمد ي بنده به صورت کارگريت استخداميوضع
رعامل وقت شرکت آب يد و مديواگذار گرداي  افت و به شرکت آب منطقهيت ير مالکييتغ

ن منظور تا ير نکند به هميي ما تغيت استخداميبه ما قول و وعده داد که وضعاي  منطقه
ا انتصاب  ب١/١/١٣٨٦از .  ما محفوظ بودياي سال حقوق و مزا٦ به مدت ١٣٨٥سال 
ر ييشان را ملزم به تغي استفاده و اي وياز ناآگاهاي  عدهاي  د آب منطقهيرعامل جديمد

از شغل بنده يجه امتي نمودنـد کـه در نتي بـه کـارمنديت از کارگريل وضعياحـکام و تعد
ر در نـوع کار و حقوق و يي کاهش بـدون تغ١٣٨٦ سال ١٧٣٠ بـه ١٣٨٥ سال ٢٨٤٠از 
 کاهش و ظلم ١٣٨٦ سال ٢٠٥٢٧٦١  بـه١٣٨٥ سـال ٢٤٨٦٧٥٥نب از نجاي ايايمـزا

 ما لذا چون شکايتهاي. ام هم از نظر مادي و هم روحي رواني وارد آمد فاحشي به بنده و خانواده
ت را وارد يوان شکاي د٤ قرار گرفته شعبه يدگيوان عدالت مورد رسي د١٠ و٤در شعبه 

 از طرف يع حقيين تضي که مبيا مدرکي و لي به علت عدم دل١٠ص داده و شعبه يتشخ
 ١٣٨٦ و ١٣٨٥ ي سالهاينيوست احکام کارگزيحال ضمن پ. ت نمودهيبنده باشد رد شکا

  درصد به حقوق بنده اضافه شود٢٠بايست   مي١٣٨٦و تفاوت فاحش آنها که در سال 
 قانون کار که ١٢خواهشمند است با توجه به ماده .  درصد هم کاهش داشته است٢٠

ا انتقال يل فروش و يت کارگاه از قبير حقوق در وضع مالکييهر نوع تغ. ديفرما  ميمرقوم
ه يست تصفين مؤثر افتهيت ي که قراردادشان قطعي کارگرانيبه هر شکل در رابطه قرارداد

م يوان استدعا داري د٤لذا ضمن ارسال دادنامه شعبه . افتهيت ير مالکييناب هم تغيخانه م
 .باشيم طرف شما بلند کرده و خواهان ابطال حکم فعلي و ابقاي حکم قبلي ميو دست ياري به 

 يمي تنظ با استناد به صورتجلسه٤ضمناً شعبه . ابطال حکم کارمندي و ابقاي حکم کارگري
خ يرو در تارير نيو آب و فاضالب با حضور معاونت وزاي  ران عامل آب منطقهيمد
 قانون ٧ه نقل و انتقال پرسنل مطابق ماده نکي بر اي مبن١٠ به شرح بند ٧/٧/١٣٧١
   .اند  صادر فرمودهي نموده و رأ١١/١٠/١٣٦٩ آب و فاضالب مصوب يل شرکتهايتشک

وان ين آراء شعب دين موضوع بيهرمزگان هم در هماي   آب منطقهيشرکت سهام
  .   اعالم تعارض کرده استيعدالت ادار

  :ر استيو مشروح آراء به قرار زها  گردش کار پرونده
 ٩٠٠٨٩٨٠٩٠٠٠٠٦٢٨١ ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره ٤عبه ـش :الف

اي   آب منطقهيت شرکت سهامي به طرفيروزي شکراله فيبا موضوع دادخواست آقا
 ـ ٩١٠٩٩٧٠٩٠٠٤٠٣١٤٨هرمزگان و به خواسته اعاده به وضع سابق به موجب دادنامه شماره 

  :دور آراء مبادرت کرده استر به صي به شرح ز٢٠/١٢/١٣٩١

 الذکر  فوق به شمارهعنه مشتکيه يحه دفاعيات پرونده و مفاد اليبا توجه به محتو
ن شرکت همانند بدو ي از زمان انتقال مجدد به اي شاکينکه وضع استخدامي بر ايمبن

  با حضور معاونتيميهذا با التفات به مندرجات صورتجلسه تنظيعل. رديگ  مياستخدام قرار
خ يران عامل آب منطقه و شرکت آب و فاضالب هرمزگان در تاريرو و مديوزارت ن

 قانون ٧نکه نقل و انتقال پرسنل مطابق ماده ي بر اي مبن١٠ به شرح بند ٧/٧/١٣٧١
افت و برابر مفاد ي انجام خواهد ١١/١٠/١٣٦٩ آب و فاضالب مصوب يل شرکتهايتشک
ت يابد لذا شکاير نيي تغيت استخداميست وضعيبا  مي قانون مذکور در صورت انتقال٧ماده

 حکم ١٣٨٥ قانون ديوان عدالت اداري مصوب ١٤ و ٧وارد تشخيص و به استناد مواد 
 التفاوت مابه و اعاده و پرداخت ي سابق شاکيت استخداميت وضعي الزام طرف شکابه

  . استيطع صادره قيرأ. گردد  مي متعلقه صادر و اعالميايحاصله از کاهش حقوق و مزا
 ،٩٠٠٩٩٨٠٩٠٠٠٨٩١٠٣هاي شماره  ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده١٠شعبه :ب

ان اکبر ي آقاي با موضوع دادخواستها٩٠٠٩٩٨٠٩٠٠٠٩٨٧٤١، ٩٠٠٩٩٨٠٩٠٠٠٩٧٠٢٤
 و اي هرمزگان اکبريان، عبداله رحيمي، فريدون مجنون به طرفيت شرکت سهامي آب منطقه

هاي   به موجب دادنامهي قبلي حکم کارگري و ابقاي فعليبه خواسته ابطال حکم کارمند
، ٢٠/٩/١٣٩١ـ ٩١٠٩٩٧٠٩٠١٠٠١٧٤٤، ٢٤/١/١٣٩٢ـ ٩٢٠٩٩٧٠٩٠١٠٠١٠٣شماره  

  :ر به صدور آرا ء مبادرت کرده استي به شرح ز٢٤/١/١٣٩٢ـ ٩٢٠٩٩٧٠٩٠١٠٠٠١٠١
 عنه مشتکينکه طبق مدارک موجود خواهان در بدو اشتغال به کار در اداره ينظر به ا
 از يل ابرازي و با مداقه در مفاد دال١/١/١٣٦٨ مشغول به کار شده مورخ يبا حکم کارمند

ه ي از ناحي از مقررات قانونيه وقوع تخلف و تخطيحه دفاعيه خوانده و منضمات اليناح
 از نامبرده  باشد ارائه ين حقي که مبيل و مدرکي دليست و شاکي مشهود نعنه مشتکي

 ت صادريص و حکم به رد شکايوارد تشخ غيرت مطروحهيتب فوق شکانکرده بنا به مرا
  . استي قطعيوان عدالت اداري قانون د٧ صادره وفق ماده يرأ. گردد مي

ن يس و معاوني با حضور رئ٣/٥/١٣٩٦خ ي در تاريوان عدالت اداري ديعمومهيأت 
و پس از ل شد يوان تشکي و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان عدالت اداريد

  . مبادرت کرده استير به صدور رأيت آراء به شرح زي با اکثريبحث و بررس
  

   هيأت عموميرأي
  . باشد  ميتعارض در آراء مندرج در گردش کار محرز : اوالً
 کارکنان دستگاههاي مشمول ١٣٦٩ مصوب سال کار قانون ١٨٨به موجب ماده : ثانياً

. ص استخدامي از شمول قانون کار خارج هستندقانون استخدام کشوري و داراي مقررات خا
قانون مديريت  ١٢٤ و ماده قانون استخدام کشوري ٤با عنايت به اينکه به داللت ماده 

، کارکنان دستگاههاي اجرايي صرفاً در صورتي که در مشاغل کارگري اعالم خدمات کشوري
مشمول قانون کار شده از ناحيه سازمان اداري و استخدامي کشور مشغول خدمت باشند 

هاي موضوع تعارض شاکيان به عنوان کارمندان  باشند و با توجه به اينکه در پرونده مي
اند، بنابراين دليلي بر  شرکت آب و فاضالب ميناب در مشاغل غيرکارگري اشتغال داشته

به همين جهت در نتيجه . شمول مقررات قانون کار نسبت به کارکنان مذکور وجود ندارد
 شعبه دهم ديوان عدالت اداري مبني ٢٤/١/١٣٩٢ـ ٩٢٠٩٩٧٠٩٠١٠٠٠١٠٣ه شماره دادنام

 ٢ به استناد بنداين رأي. بر رد شکايت صحيح و موافق مقررات قانوني صادر شده است
براي شعب ديوان قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري  ٨٩ و ماده ١٢ماده

  .االتباع است وط در موارد مشابه الزمعدالت اداري و ساير مراجع اداري مرب
  ي ـ محمدكاظم بهراميوان عدالت اداري ديعموم هيأت سيرئ

  
  ٢٤/٥/١٣٩٦                                                                        ٩٤/٦١٨/ره هـشما

  يبسمه تعال
  ي جاسبيجناب آقا

  رانيا ي اسالمي جمهوريرعامل محترم روزنامه رسميمد
  با سالم

 مورخ ٤٣٢ به شماره دادنامه يوان عدالت اداري ديعمومي هيأت ك نسخه از رأي
  : با موضوع١٠/٥/١٣٩٦

 سازمان امور مالياتي كشور ٩/٧/١٣٩٠ـ ٩٢٥٣ قسمتي از بخشنامه شماره ابطال«
 قانون«از معافيت پرداخت » پرداخت خدمات بيمه، درمان و تكميل درمان«مبني بر خروج 

جهت » به لحاظ خروج از حدود اختيارات سازمان امور مالياتي» ات بر ارزش افزودهمالي
  .گردد يوست ارسال مي به پيدرج در روزنامه رسم

ـ مهديوان عدالت اداري دي تخصصيأتهاي و سرپرست هيعموم هيأت ركليمد   ني دربي 
  

  ٩٤/٦١٨: دهرونالسه پک       ٤٣٢ :ماره دادنامهش      ١٠/٥/١٣٩٦: خ دادنامهتاري
  يوان عدالت اداري ديأت عموميه: مرجع رسيدگي

   استان گلستان يزداري و آبخيعي اداره کل منابع طب:يشاك
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 ٩/٧/١٣٩٠ـ ٩٢٥٣ از بخشنامه شماره ي ابطال قسمت:موضوع شکايت و خواسته
   کشورياتيسازمان امور مال

 موجب دادخواستي اداره کل منابع طبيعي و آبخيزداري استان گلستان به :گردش کار
  سازمان امور مالياتي کشور در خصوص٩/٧/١٣٩٠ـ٩٢٥٣ابطال قسمتي از بخشنامه شماره 

 درمان را خواستار شده و در جهت يليمه تکميات بر ارزش افزوده به بيت ماليمشمول
  :ن خواسته اعالم کرده است کهييتب

  :رساند  ميقدريبا سالم و احترام به استحضار قضات محترم و عال«
 سراسر کشور ياتي ماليم و به واحدهايرا تنظاي   کشور بخشنامهياتيسازمان امور مال

  درمان استفادهيليمه تکمي که از بيست از اشخاصيبا  ميارسال نموده است که وفق آن
 ماده ٩ل برخالف نص بند يل ذيند که به داليافت نمايات بر ارزش افزوده دريند مالينما مي
ي  قانون اساس٢٩ر ارزش افزده و نقض غرض قانونگذار محترم و اصل ات بي قانون مال١٢
  :باشد مي

، خدمات ي درمانيرالذکر انواع دارو، لوازم مصرفي قانون اخ١٢ ماده ٩در بند ـ ١
م قرار ي و تعم تأکيد مورديتي و حمايو خدمات توانبخش )ياهي وگيواني، حيانسان( يدرمان

و ها  مهيت آن نسبت به انواع بيقانونگذار در شمولگرفته است که نشانگر قصد و اراده 
  . دارديخدمات درمان

ن ارزش کاالها و ين قانون، تفاوت بيارزش افزوده در ا«ن قانون ي هم٣وفق ماده ـ ٢
 نيک دوره معيل شده در يا تحصي يداريخدمات عرضه شده با ارزش کاالها و خدمات خر

ن ين قانون از شمول ايصول هشتم و نهم از در في را نين رو مواردياز هم» .باشد مي
 ٣ف ماده يباشد چه بسا با تعر  ميات بخش درمانيات خارج نموده است از جمله ماليمال

دارد بلکه بر عکس آنچه شرکت   نميافتيدراي  ا خدمات افزودهاي ي در واقع مال افزوده
قابل برگشت ير غنهي است که بابت هزيکند وجه  مي پرداختيليمه تکميبکننده  ارائه

  .باشد  مي طرف قرارداديمارستانها و مراکز درمانيمارستان در بيمار به بيشخص ب
 يم اگر کسيخواه  ميما«اند  فرموده) مدظله (ينکه مقام معظم رهبريبا توجه به اـ ٣

لذا از » . نداشته باشديگري، رنج ديمار داريض شد، آن خانواده جز رنج بيمراي  در خانواده
ر سازمان در ير اخيگردد لذا تفس مي محسوب ين معظم له دستور حکومتيفرامآنجا که 

  .باشد  ميبخشنامه موصوف برخالف دستور گفته شده
 تأمين ران دولت مکلف بهي اي اسالمي جمهوري قانون اساس٢٩طبق اصل ـ ٤
ام يباشد و حال که شخص جهت ا  مي... وي درماني از جمله خدمات بهداشتيموارد

ات ي، آن هم با عنوان مالياتين خدمات نموده است اخذ ماليا تأمين ود اقدام به خيماريب
  .رسد  مير به نظريباشد برخالف اصل اخ کننده مي آن مصرف مؤدي بر ارزش افزوده که

ده است لذا ياشاره گرد» ...خدمات.. .انواع« قانون که به کلمه ١٢ ماده ٩وفق بند  ـ ٥
به ر يباشد تفس  مين بندي درمان خارج از ايليمه تکميت بنکه خدماير به ايهر گونه تفس

 انواع اي است که به همه زيرا سياق قانونگذاري به گونه. باشد رأي و برخالف نص عام قانوني مي
  .ت دارديم و سرايخدمات تعم

 حق ياتيت مالين کـه در بخشنامه مربوط بـه معافين که بـا توجه بـه ايضمن ا ـ ٦
 و ي سازمان امور اقتصاد٧/١١/١٣٨٣ ـ ٤٣٨٥/١٩٤١٨ـ ٢١١ شماره مه سهم کارگريب

ات بر حقوق ي و مکمل درمان از پرداخت ماليمه درماني هر گونه پرداخت حق بييدارا
  ».باشد  مين بخشنامهي در اير سازمان معارض با نظر قبلين تفسيباشد لذا ا  ميخارج

  :ر استيمتن بخشنامه مورد اعتراض به قرار ز
ات بر ارزش افزوده توسط فعاالن ي مقررات قانون مالينکه در اجرايه انظر ب«
ق انعقاد قرارداد يت از طري و حماي، خدمات توانبخشي که به ارائه خدمات درمانياقتصاد

ن اتخاذ يح قانون و همچني صحيد، لذا به منظور اجراي مطرح گردياشتغال دارند، سئواالت
  :دارد  مي مقررياتيمور مالو ادارات اي مؤديان ه واحد برايرو

ات بر ارزش افزوده، عرضه و واردات انواع يقانون مال) ١٢(ماده ) ٩(وفق مقررات بند 
و ) ياهي و گيواني، حيانسان (ين ارائه خدمات درماني و همچني درمانيدارو لوازم مصرف
ا که باشد، از آنج  نميات و عوارض ارزش افزودهي مشمول ماليتي و حمايخدمات توانبخش

هاي  شبکه(ان يابت از طرف کارفرمايق انعقاد قرارداد به ني که از طريارائه خدمات درمان
هاي پزشکي و خدمات بهداشتي استانها، بيمارستانها و  بهداشت و درمان دانشکده

شوند، نيز مشمول مقررات  به صورت غيرمستقيم و با واسطه ارائه مي) مراکز درماني
ن يهمچن. ات و عوارض معاف استي خواهد بود و از پرداخت مالنقانو) ١٢(ماده ) ٩(بند 

له آمبوالنس در يمار به وسي، اورژانس و حمل بيماريص و درمان بيارائه خدمات تشخ
  .باشد  ميات و عوارض ارزش افزوده معافيز از پرداخت ماليقالب قرارداد، ن

ن يصوف، شمول اقانون مو) ١٢(ماده ) ٩(الزم به ذکر است که با توجه به بند 
 و يو خدمات توانبخش) ياهي وگيواني، حيانسان( يت منحصر به ارائه خدمات درمانيمعاف
ل درمان، يمه درمان و تکميل خدمات بير خدمات از قبي به ساي بوده و قابل تسريتيحما

 ي انسانيرويني تأمين ن قراردادهاي و همچنيت و نظارت بر امور درمانيريارائه خدمات مد
  ».نخواهد بود) گر کارکنانياز پزشک و داعم (

 کشور به موجب ياتي سازمان امور ماليرکل حقوقيت مذکور، مديدر پاسخ به شکا
 را ٣٠/٨/١٣٩٤ ـ د/٦٣١٨/٢٦٠ نامه شماره ١٥/٩/١٣٩٤د /٣٣٨٦/٢١٢حه شماره يال

  :ر استيارسال کرده است که متن آن به قرار ز
  با سالم و احترام«
ران و يات بر ارزش افزوده، عرضه کاالها و ارائه خدمات در ايمالبه استناد قانون ـ ١
صرف نظر از )  قانون١٢ موارد معاف مصرح در ماده يبه استثنا(ن واردات آنها يهمچن
 شده در قانون و ينيش بيبات پي شدن اشخاص بر اساس ترتي تلقيا دولتي يخصوص

) ١٢ (ماده) ٩(که به استناد بند باشد  هاي صادره مشمول ماليات و عوارض مي دستورالعمل
باشد و   مي معافيماران از طرف مراکز درماني به بيقانون مذکور صرفاً ارائه خدمات درمان

  .باشد اي نمي مهياز خدمات بکنندگان   به استفادهيت مذکور قابل تسريمعاف
ه س مؤسخدماتي است که از سوي) ١٢(ماده ) ٩(ـ منظور از خدمات درماني موضوع بند ٢

شود و شامل کليه خدمات تشخيص،  يا پزشک ارائه دهنده خدمت درمان به بيمار ارائه مي
بديهي است خدمات بيمه درمان اعم از اختياري يا اجباري صرفاً . باشد پيشگيري و درمان مي

  .توان از آن به عنوان خدمات درماني نام برد خدمات تأمين هزينه درمان بوده و نمي
ـ ٨٦٨٨٢قانون ياد شده و همچنين مفاد بخشنامه شماره ) ٥( ماده ـ به موجب مفاد٣  

اي از جمله بيمه تکميل درمان از   سازمان امور مالياتي کشور، ارائه انواع خدمات بيمه٢٨/٨/١٣٨٧
سوي مشمولين ثبت نام در نظام ماليات بر ارزش افزوده نيز مشمول پرداخت ماليات و عوارض 

د که بر اين اساس کليه اشخاص مشمول نظام ماليات بر ارزش افزوده باش موضوع قانون مذکور مي
اي مکلفند ماليات و عوارض متعلقه را  گر تجاري هنگام ارائه خدمات بيمه از جمله شرکتهاي بيمه

کنندگان خدمات مطالبه نمايند و خريداران خدمات  بر اساس ضوابط و مقررات مذکور از دريافت
  .به پرداخت ماليات و عوارض اين قانون خواهند بودفوق، موظف ) کارفرمايان(

ن قانون يات بر ارزش افزوده، ارزش افزوده در ايقانون مال) ٣(به استناد ماده ـ ٤
ا ي يدارين ارزش کاالها و خدمات عرضه شده با ارزش کاالها و خدمات خريتفاوت ب
 کاالها و خدمات ارزش ن راستا چنانچهيباشد و در ا  مينيک دوره معيل شده در يتحص
شتر از کاالها ين بيک دوره معي در يات و عوارض پرداختي شده و به تبع آن ماليداريخر

 تحت عنوان اضافه التفاوت مابهات و عوارض متعلقه باشد، يو خدمات عرضه شده و مال
ا به عنوان اعتبار يمسترد و  مؤدي  حسب مورد بهيت مقررات قانوني و با رعايپرداخت

ف يکسان با تعرين قانون يف ارزش افزوده در ايلذا تعر. گردد  مي لحاظيدوره بعد ياتيمال
هر هاي  نهين اصل وضع هزيو همچن)  تمام شدهيفروش پس از کسر بها(ژه يسود ناو

 صورتحسابها صورت ي روييا فروش همان دوره که پس از کنترل نهايدوره از درآمد و 
  .قانونگذار نخواهد بودر  مدنظباشد و  نميگردد،  ميگرفته مشخص

قانون مذکور، ارائه خدمات مشمول ) ١٢(ماده ) ١٠(به موجب مقررات بند  ـ ٥
ن يات و عوارض موضوع ايم از مالي مستقياتهايات بر درآمد حقوق موضوع قانون ماليمال

خدمات مشمول «ت موضوع مذکور تحت عنوان ين اساس معافيبر ا. باشد  ميقانون معاف
ت دارد که ي موضوعيطيدر شرا» مي مستقياتهايرآمد حقوق موضوع قانون مالات بر ديمال

ده و ي واسطه از طرف پرسنل به کارفرما ارائه گرديم و بياد شده، به صورت مستقيخدمات 
  .ارسال گردداي  مهي و بياتيربط ماليمه، توسط کارفرما به واحد ذي و بياتي ماليستهايل

 و يت و بخشودگيموارد معاف« يقانون اساس) ٥١(ر اصل يبه موجب قسمت اخ ـ ٦
ت از شمول يلذا اعمال هر گونه معاف» گردد  مي به موجب قانون مشخصياتيف ماليتخف
  .باشد مي يصالح قانونيب مراجع ذيات و عوارض مستلزم تصويمال

ات بر ارزش افزوده يبات مقرر در قانون ماليد ترتينما  ميحين چارچوب تصريدر اـ ٧
 الذکر فوق يتهاي که فعاليم بوده و در صورتي مستقياتهاي مقررات قانون مالمستقل از

مشمول معافيت قانون مالياتهاي مستقيم گردد اين معافيت موجبي براي عدم اجراي صحيح 
  .باشد مقررات قانون ماليات بر ارزش افزوده از سوي مؤديان اين نظام مالياتي نمي

 منطبق ٩/٧/١٣٩٠ـ ٩٢٥٣ر بخشنامه شماره بات مقرر ديگردد ترت  ميخاطر نشان
 از بخشنامه مذکور ي صادر شده است و خواسته ابطال قسمتين و مصرحات قانونيبا مواز

  ».باشد ي ميفاقد محمل قانون
ن يس و معاوني با حضور رئ١٠/٥/١٣٩٦خ ي در تاريوان عدالت اداري ديأت عموميه

ل شد و پس از يوان تشکين شعب د و رؤسا و مستشاران و دادرسايوان عدالت اداريد
  . مبادرت کرده استير به صدور رأيت آراء به شرح زي با اکثريبحث و بررس

  
   هيأت عموميرأي

 ، انواع دارو و لوازم مصرفي درماني،قانون ماليات بر ارزش افزوده ١٢ ماده ٩مطابق بند 
 از پرداخت يتي و حمايو خدمات توانبخش) ياهي و گيواني، حيانسان (ي درمانيخدمات

نکه در سطر آخر بخشنامه مورد ينظر به ا. ات بر ارزش افزوده معاف اعالم شده استيمال
ت مذکور در حکم قانون يل درمان از معافيمه، درمان و تکمياعتراض، پرداخت خدمات ب

اد شده بوده و ير قانون ين قسمت از بخشنامه مغاين ايش گفته خارج شده است، بنابرايپ
 و ١٢  ماده١بند باشد و مستند به  از حدود اختيارات سازمان امور مالياتي خارج ميتصويب آن 
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  ابطال١٣٩٢ مصوب سـال يـوان عدالت اداري دين دادرسـييالت و آيقانون تشک ٨٨ماده 
رالذکر و ي قانون اخ١٣ بـا اعمال مـاده يوان عدالت اداري ديأت عمومياعضاء ه. شود مي
م يمستقکنندگان  ب آن فقط نسبت به پرداختي ابطال بخشنامه بـه زمـان تصويتسر
  .ت بر ارزش افزوده موافقت کردندايمال

  ي ـ محمدكاظم بهراميوان عدالت اداري ديعموم هيأت سيرئ
  
  ٢٤/٥/١٣٩٦                                                                         ٩٤/٤٥٣/ره هـشما

  يبسمه تعال
  ي جاسبيجناب آقا

  راني اي اسالمي جمهوريرعامل محترم روزنامه رسميمد
  با سالم

 مورخ ٤٣٣ به شماره دادنامه يوان عدالت اداري ديعمومي هيأت ك نسخه از رأي
  : با موضوع١٠/٥/١٣٩٦

  سازمان امور مالياتي كشور مبني٣٠/٢/١٣٨٦ ـ ١٦٧٦٢/٢٧/٣٣٦٨بخشنامه شماره «
ها و مانده سودهاي ايجادشده از محل سود حاصل از منابع  اليات از اندوختهمطالبه م: بر

جهت درج در روزنامه رسمي » .شود معاف از ماليات به لحاظ مغايرت با قانون ابطال مي
  .گردد يوست ارسال مي پبه

ـ مهديوان عدالت اداري دي تخصصيأتهاي و سرپرست هيعموم هيأت ركليمد   ني دربي 
  

  ٩٤/٤٥٣: روندهالسه پک       ٤٣٣ :ماره دادنامهش     ١٠/٥/١٣٩٦: هخ دادنامتاري
  يوان عدالت اداري ديأت عمومي ه:مرجع رسيدگي

  ين شکرالهي شاهي آقا:يشاك
 مورخ ٣٣٦٨/ ١٦٧٦٢/٢١١بخشنامه شماره  ابطال :موضوع شکايت و خواسته

   کشورياتي سازمان امور مال٣٠/٢/١٣٨٦
 ١٦٧٦٢/٢١١/٣٣٦٨استي ابطال بخشنامه شماره  شاکي به موجب دادخو:گردش کار

ن خواسته اعالم يي کشور را خواستار شده و در جهت تبياتي سازمان امور مال٣٠/٢/١٣٨٦ـ
  :کرده است که

   يوان عدالت اداري ديأت عمومي مقام هياست محترم و قضات عالير«
  باسالم و احترام  

 با توجه ٢٥/٣/١٣٩٢ي مصوب  قانون ديوان عدالت ادار١٢ ماده ١به استناد بند 
 ٣٠/٢/١٣٨٦ ـ ١٦٧٦٢/٢١١/٣٣٦٨ ابطال بخشنامه شماره يل تقاضايل مشروحه ذي دالبه

 قانون ١٤٥ و ١٤٢، ١٤١، ١١٥رت آن با مواد يل مغاي کشور به دلياتيسازمان امور مال
 ـ ٣٠/٤/٥٥٨٦ شماره ي رأ١ن بند ي، همچن٢٧/١١/١٣٨٠م مصوب ي مستقياتهايمال
  .گردد کننده به حضور تقديم مي وراي عالي مالياتي و عدم صالحيت مرجع صادر ش٢٢/٥/١٣٧٦

  :ر استيمتن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زـ ١
 يو مانده سود سنواتها  ا عدم احتساب اندوختهينکه در خصوص احتساب ينظر به ا«

اشخاص ات ين دوره عمليات آخريمحاسبه مالمأخذ ات در يحاصل از منابع معاف از مال
ه موارد يجاد وحدت رويده است، لذا به منظور رفع ابهام و اي مطرح گردي ابهاماتيحقوق

  : گردد  ميادآورير يز
 ٢٧/١١/١٣٨٠ اصالحيه قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ١١٥ـ بنا به صراحت ماده ١
شوند ارزش   مي که منحليات اشخاص حقوقين دوره عمليات آخريمحاسبه مالمأخذ 
و مانده ها  ه پرداخت شده و اندوختهيها و سرماي پس از کسر بدهيخص حقوق شييدارا

  .ده است، خواهد بوديات آن قبالً پرداخت گردي که مالييسودها
جاد شده از محل سود حاصل از منابع ي ايو مانده سودهاها  از آنجا که اندوختهـ ٢

ده است، يبالً پرداخت گردات آن قي که مالييو سودهاها  ات در حکم اندوختهيمعاف از مال
هاي اشخاص  ها و سودهاي مزبور قابل کسر از ارزش دارائي بنابراين اندوخته. گردد تلقي نمي

  ». نخواهد بود)دوره انحالل(حقوقي منحله در رسيدگي به ماليات آخرين دوره عملياتي آنها 
مأخذ «. دارد  مي اشعار٢٧/١١/١٣٨٠م مصوب ي مستقياتهاي قانون مال١١٥  ماده 
 ييشوند ارزش دارا  مي که منحليات اشخاص حقوقين دوره عمليات آخريمحاسبه مال
 ييو مانده سودهاها  ه پرداخت شده و اندوختهيها و سرماي بدهي است منهايشخص حقوق

 مشمول ييبه موجب ماده فوق ارزش دارا» .ده استيات آن قبالً پرداخت گرديکه مال
و مانده ها  ه پرداخت شده و اندوختهيها و سرماي با کسر بدهيات شخص حقوقيمال

اي  شود و اشاره سودهايي که قبالً نسبت به پرداخت ماليات آنها اقدام شده حساب مي
ات يجاد شده از محل سود حاصل از منابع معاف از مالي ايو مانده سودهاها   اندوختهبه

ت ينصرف از موارد معافآن اساساً مهاي   و تبصره١١٥گر ماده يبه عبارت د. نشده است
، در مورد  ياتيمالهاي  تي معافي بر نفيچ وجه داللتين ماده به هي بوده و در واقع اياتيمال

 مصرح ياتيت ماليگر، عموم و اطالق موارد معافي دياز سو.  منحل شده ندارنديشرکتها
جود و ، اعم از موي اشخاص حقوقين موارد نسبت به تمامي از شمول ايدر آن قانون، حاک

 از يقانونگذار برخ حيسازد، بنابر تصر  مين خصوص خاطر نشانيدر ا. باشد  ميمنحل شده
بر اساس اهداف مورد نظر مقنن در منبع  (ياشخاص حقوقهاي  تي حاصل از فعاليسودها

هاي  سود متعلق به سپرده«: از جملهاند  دهيات معاف گردياز پرداخت مال) استحصال سود
  .مي مستقياتهاي قانون مال١٤٥ ماده ٢، به موجب بند يراني ايمختلف نزد بانکها

 قانون ١٤١سود حاصل از درآمد صادرات کاالهاي صنعتي و غيرنفتي، به موجب ماده 
  . قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي١٠٤مالياتهاي مستقيم و بند ب ماده

  ». قانون مالياتهاي مستقيم١٤٢ب مادهسود حاصل از درآمد توليد فرش دستباف، به موج
 حکم هاي قانوني و به لحاظ رعايت اصل عدالت مالياتي، سودهايي که به بر اساس رويه

د يچ وجه نبايبه هاند  ات معاف شدهي در منبع استحصال از پرداخت ماليح قانونيصر
 ي قانونياتهي معافين صورت غرض قانونگذار در برقراريات باشد چرا که در ايمشمول مال

ب ي به ترتي قانون اساس٧٣ و ٥١نکه براساس اصل يمضافاً ا.  برآورده نخواهد شدياتيمال
 و يت و بخشودگيشود مگر به موجب قانون موارد معاف  نمي وضعياتيچ نوع ماليه«آمده 
ت ي در صالحين عادير قوانيشرح و تفس«و » شود  ميف به موجب قانون مشخصيتخف

  .»...ست اي اسالميمجلس شورا
 از استدالل محکم و ي عاريري با تفسياتي است که سازمان امور مالين در حاليا

ن حکم در خصوص يي قانون مارالذکر، منصرف از تع١١٥ که ماده ي و در حاليقو
جه ين ماده و در نتي است، اقدام به استنتاج نادرست مفهوم مخالف از اياتي ماليتهايمعاف

 که طبق يي، سودهاالذکر فوق بخشنامه ٢ده و به موجب بند گرآن قانون نموينقض مواد د
ن يا.  نموده استيات تلقيرا مشمول مالاند   بودهياتيت ماليمواد مورد اشاره، مشمول معاف

جاد شده از محل سود ي ايو مانده سودهاها  اندوخته« بخشنامه و با عبارت ٢نکته در بند 
ات آن قبالً پرداخت شده ي که مالييسودهاو ها  حاصل از منابع معاف در حکم اندوخته

 اشخاصهاي  يي مزبور قابل کسر از ارزش دارايو سودهاها  ن اندوختهيبنابرا. گردد ي نميقتل
» . بودنخواهد) دوره انحالل(حقوقي منحله در رسيدگي به ماليات آخرين دوره عملياتي آنها 

م و با ي مستقياتهاي مال قانون١١٥ن عبارت برخالف نص ماده يده است که ايدرج گرد
 شماره ي رأ١ن بند يآن قانون و همچن ١٤٥ و ١٤٤، ١٤١ره شمول مواد يق داييتض
، موجبات نقض مقررات موضوعه و ياتي مالي عالي شورا٢٢/٥/١٣٧٦ ـ ٣٠/٤/٥٥٨٦
  .ان را فراهم آورده است و ابطال آن مورد استدعاستيع حقوق مؤدييتض

  : ر استيرار ز  متن بخشنامه مورد اعتراض به ق
  ٣/٢/١٣٨٦: خ ي               تار١٦٧٦٢/٢١١/٣٣٦٨: شماره«

   استان ياتياداره کل امور مال
   ياتي مالي عاليشورا

   استان يي و دارايدسازمان امور اقتصا
   ياتي مالي انتظاميأت عاليه

   ياتي مالي انتظامياداره کل دادستان
  ران ي ايدفتر جامعه حسابداران رسم

   ي مکرر سازمان حسابرس٢٥١أت موضوع ماده يهرخانه يدب
  ات يمجله مال
 يو مانده سود سنواتها  ا عدم احتساب اندوختهينکه در خصوص احتساب ينظر به ا

ات اشخاص ين دوره عمليات آخريمحاسبه مالمأخذ ات در يحاصل از منابع معاف از مال
ر يه موارد زيجاد وحدت رويو الذا به منظور رفع ابهام . ده استي مطرح گردي ابهاماتيحقوق

  :گردد  ميادآوري
 ٢٧/١١/١٣٨٠  اصالحيه قانون مالياتهاي مستقيم مصوب١١٥ـ بنا به صراحت ماده ١
شوند ارزش   مي که منحليات اشخاص حقوقين دوره عمليات آخريمحاسبه مالمأخذ 
انده و مها  ه پرداخت شده و اندوختهيها و سرماي پس از کسر بدهي شخص حقوقييدارا

  .ده است، خواهد بوديات آن قبالً پرداخت گردي که مالييسودها
ها و مانده سودهاي ايجاد شوده از محل سود حاصل از منابع معاف از  ـ از آنجا که اندوخته٢

  .گردد ها و سودهايي که ماليات آن قبالً پرداخت گرديده است، تلقي نمي اندوخته ماليات در حکم
 ياشخاص حقوقهاي  يي مزبور قابل کسر از ارزش دارايسودهاو ها  ن اندوختهيبنابرا

  ».نخواهد بود) دوره انحالل( آنها ياتين دوره عمليات آخري به ماليدگيمنحله در رس
حه شماره ي کشور به موجب الياتيرکل سازمان امور ماليت، مديدر پاسخ به شکا

  :ح داده است کهي توض١/٧/١٣٩٤ ـ د/٢٣٤٤١/٢١٢
 ن ي دربيجناب آقا«
   يوان عدالت اداري ديأت عموميرکل محترم هيمد

  کم يسالم عل
  موضوع شکايت آقاي شاهين شکرالهي به خواسته٩٤/٤٥٣احتراماً درباره پرونده کالسه 

 کشور، ياتي سازمان امور مال٣٠/٢/١٣٨٦ ـ ١٦٧٦٢/٢١١/٣٣٦٨ابطال بخشنامه شماره 
ات در ي حاصل از منابع معاف از ماليو مانده سود سنواتها  راجع به عدم احتساب اندوخته

  :رساند  مي، به استحضاري اشخاص حقوقياتين دوره عمليات آخريمحاسبه مالمأخذ 
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ها و مانده سودهايي  قابل   قانون مالياتهاي مستقيم، اندوخته١١٥مطابق حکم صريح ماده 
. ديده استکسر از  ارزش داراييهاي شخص حقوقي هستند که ماليات آنها قبالً پرداخت گر

ها و سودهاي حاصل از منابع معاف به لحاظ اين که بابت آنها مالياتي پرداخت  بنابراين اندوخته
شود و از اين جهت بر خالف ادعاي شاکي، بخشنامه مذکور  نشده است مشمول حکم مذکور نمي

  .وفق قوانين و مقررات مالياتي و در چارچوب صالحيت قانوني صادر گرديده است
 که مقرر ٧/٦/١٣٦٤دـ  /١٩٧٨٤/٢٣٢ت به مراتب فوق و با استناد به نامه شماره با عناي

با توجه به اينکه بابت اندوخته و سودهاي معاف، قبالً مالياتي پرداخت نشده است لذا در «: دارد مي
و » ....ها نخواهد بود  قانون مالياتهاي مستقيم، قابل کسر از ارزش دارايي١١٥اجراي مقررات ماده 

ظر به عدم نقض و تجاوز به قوانين و عدم خروج از صالحيتهاي ذاتي سازمان امور مالياتي کشور ن
قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان ) ١٢(و عدم تضييع حقوق مؤديان مالياتي، باتوجه به ماده 

  .نمايد ، رسيدگي و رد شکايت شاکي را درخواست مي١٣٩٢عدالت اداري مصوب 
 کشور جهت حضور ياتيد از سازمان امور مالييند است دستور فرماان، خواهشميدر پا
  .دي دعوت به عمل آيوان عدالت اداري ديأت عمومي و هيأت تخصصيدر جلسه ه

ن يس و معاوني با حضور رئ١٠/٥/١٣٩٦خ ي در تاريوان عدالت اداري ديأت عموميه
ل شد و پس از يوان تشکي و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان عدالت اداريد

  . مبادرت کرده استير به صدور رأيت آراء به شرح زي با اکثريبحث و بررس
  

   هيأت عموميرأي
 مقرر شده است که مأخذ محاسبه ماليات آخرين قانون مالياتهاي مستقيم ١١٥در ماده 

شوند ارزش دارايي شخص حقوقي است منهاي  دوره عمليات اشخاص حقوقي که منحل مي
ها و مانده سودهايي که ماليات آن قبالً پرداخت  ايه پرداخت شده و اندوختهبدهيها و سرم
ها و مانده  نظر به اينکه در بخشنامه مورد اعتراض مقرر شده براي اندوخته. گرديده است

سودهاي ايجاد شده از محل سود حاصل از منابع معاف از ماليات، ماليات مطالبه شود، مغاير 
قانون   ٨٨ و ماده ١٢ ماده ١ است و بخشنامه مذکور مستند به بند  قانون ياد شده١١٥ماده 

  .شود  ابطال مي١٣٩٢  مصوب سال تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري
  ي ـ محمدكاظم بهراميوان عدالت اداري ديعموم هيأت سيرئ

  
  ٢٣/٥/١٣٩٦                                                                              ٩٦/٢٧٦رهشما

  يبسمه تعال
  ي جاسبيجناب آقا

  راني اي اسالمي جمهوريرعامل محترم روزنامه رسميمد
  با سالم

 مورخ ٤٣٩ به شماره دادنامه يوان عدالت اداري ديعمومي هيأت ك نسخه از رأي
  : با موضوع١٠/٥/١٣٩٦

 ١٣٩٥ سال  تعرفه عوارض شوراي اسالمي شهر گوگان در٢٤ و ٢٠ مواد ابطال«
تغيير كاربري و سرانه عمومي، تفكيك ) سهم شهرداري(درخصوص عوارض ارزش افزوده 

 قانون تشكيالت ٩٢در اجراي مقررات ماده ) نقل و انتقال(اراضي و افراز و عوارض معامله 
جهت درج در روزنامه رسمي » .١٣٩٢و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 

  .رددگ يوست ارسال مي پبه
ـ مهديوان عدالت اداري دي تخصصيأتهاي و سرپرست هيعموم هيأت ركليمد   ني دربي 

  
  ٩٦/٢٧٦: روندهالسه پک       ٤٣٩ :ماره دادنامهش       ١٠/٥/١٣٩٦: خ دادنامهتاري

  يوان عدالت اداري ديأت عمومي ه:مرجع رسيدگي
  ي کاوکانيني فضل اهللا حسي آقا:يشاك

 ي اسالمي تعرفه عوارض شورا٢٤ و ٢٠ال مواد  ابط:موضوع شکايت و خواسته
ر ييتغ) يسهم شهردار( در خصوص عوارض ارزش افزوده ١٣٩٥شهر گوگان در سال 

 يدر اجرا) نقل و انتقال( و افراز و عوارض معامله يک اراضي، تفکي و سرانه عموميکاربر
  ١٣٩٢سال  مصوب يوان عدالت اداري دين دادرسييالت و آي قانون تشک٩٢مقررات ماده 

 شهر ي اسالمي دفترچه تعرفه عوارض شورا٢٤ و٢٠به موجب ماده ـ ١ :گردش کار
  : مقرر شده است که١٣٩٥گوگان سال 
، ي و سرانه عمومير کاربريي تغ)يسهم شهردار(عوارض ارزش افزوده  : ٢٠ماده «
   و افراز يک اراضيتفک

  ترمربع  م٥٠٠ر ي زيک و افراز اراضي و تفکير کاربرييعوارض تغ)الف
  ک عرصه يتفک

. شود بندي ملک بزرگ به قطعات کوچکتر و با درخواست مالک، تفکيک اطالق مي قطعه
هاي آب و گاز و دکلها و تيرهاي  بنابراين تقسيم يک ملک به دو يا چند قطعه در اثر عبور لوله

 به يکي بنابراين تفکيک. گيرد تفکيک تلقي نشده و عوارض ندارد برق و مشابه آنها صورت مي
  : از اشکال زير انجام و مطالبات شهرداري مطابق اين تعرفه وصول خواهد شد

    : )خارج از محدوده(م شهر يک در حريمت روز جهت عوارض تفکين قييفرمول تع
2 S :ير تجاريغ(ک عرصه يعوارض تفک(   

   :(P) اي  حداقل ارزش منطقه
  ال ي ر٢٠٠٠٠: داخل محدوده شهر 
  ال ي ر٢٠٠٠٠: خارج محدوده شهر 

  . عمل خواهد شد٣ب ي با ضريمت روز تجاريق
  

    : ير کاربرييمت روز جهت وصول عوارض تغين قيي   فرمول تع
  قيمت روز غيرتجاري= } ٤٢٠ ) P+١٠٠٠٠(  S{درصد مربوطه 

  
     افراز ،کي تفکي،ر کاربريي از تغي ارزش افزوده ناش ازينحوه محاسبه سهم شهردار

در صورت تغيير کاربري، تفکيک، افراز سهم شهرداري مطابق قيمت کارشناس : تبصره
در صورت اعتراض طرفين به قيمت . رسمي با تعيين شهرداري وصول خواهد شد

 پرداخت کارشناس رسمي، موضوع تعيين قيمت به ترتيب به هيات سه و بعد پنج نفر با
  .                   هزينه کارشناسي توسط معترض ارجاع خواهد شد

 شده اراضي تفکيکسازي  هاي آماده ـ براساس قانون تعيين وضعيت امالک کليه هزينه١
  .ک بر عهده مالک استيمرتبط معابر حاصل از تفکهاي  روها و کوچه ادهيو پ

ر اشخاص ي و سايا راه و شهرسازيا اوقاف ي يعيق منابع طبي که از طرينيزمـ ٢
 مشمول شود ها به صورت استيجاري واگذار مي حقيقي و حقوقي داخل محدوده و حريم شهر

  .باشند  مين مادهيا
ـ زميني که کاربري آن فرهنگي و مذهبي بوده در صورت تفکيک و افراز و حفظ کاربري و ٣

  .باشند ض تفکيک مستثني مياستفاده فرهنگي و مذهبي مانند مسجد و کتابخانه از عوار
ر ي قانون ثبت و ساي قانون اصالح١٤٨ و ١٤٧ که به استناد مواد يه امالکيکلـ ٤

مشمول اند   پرداخت ننمودهيک را به شهرداريافت و عوارض تفکي، سند درين جاريقوان
  .شود  مي سال مراجعه اخذيک و افراز بر مبنايپرداخت عوارض تفک

  در هنگام اخذ هر نوع مجوز يا پاسخ استعالم و نقل و انتقال ـ عوارض تفکيک و افراز٥
ن ي عالوه بر جرائم، ا١٠٠ون ماده يسي کميقابل وصول و در مورد تخلفات پس از صدور رأ

  .باشد  ميعوارض قابل وصول
 عالوه بر سهم شهرداري،) اختصاصي قطعات مالک( ـ معابر داخل سهم قطعات مالک ٦

  .رديگ  مي قراريردارار شهيتوسط مالک در اخت
   مترمربع ٥٠٠ر ي زيک و افراز اراضي و تفکير کاربرييعوارض تغ

  
  کاربري ـ مورد درخواست

عنوان کاربري موجود و کاربري قبلي   رديف
کارگاهي و   تجاري  مسکوني  زمين

 ساير پارکينگ صنعتي

  ـ  ـ  %١٠  %٤٠  ـ  مسکوني  ١
  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  تجاري  ٢
  %١٠  %١٠  %٤٠  %٦٠  %٤٥  و باير زعي ـ فضاي سبراباغ ـ ز  ٣
  ـ  ـ  ـ  %٣٠  %٢٠  کارگاهي و صنعتي  ٤
  %٢٥  ـ  %٣٥  %٦٠   %٥٠  پارکينگ  ٥

ـ (ساير   ٦ ـ ورزشي  ـ آموزشي  ـ اداري  انباري 
ـ تأسيسات و تجهيزات شهري و   ـ  ـ  %٢٠   %٥٠  %٢٥  ...)بهداشتي 

ک و مساحت قطعات ي تفکيثبت غير ويرسم غير به صورتي چنانچه ملک:تبصره
.  خواهد بوديه و ثبتي سند اولي مترمربع باشد، مالک عمل شهردار٥٠٠ کمتر از يکيتفک
ک و فاقد سند ي تفکي مترمربع بدون مراجعه به شهردار٥٠٠ که کمتر از ين قطعاتيبنابرا

  . مطالبه خواهد شدي مترمربع سهم شهردار٥٠٠ يباشند مشابه قطعات باال
شتر داخل محدوده ي مترمربع و ب٥٠٠احت  با مسيک و افراز اراضيان تفکيمتقاض
ر بودن در ين بر باي قانون زم١٢ون ماده يسيبا اعالم کم) مجاز( مربوطه يشهر با کاربر

 قانون ١٠١ قانون اصالح ماده ياجرا( ي توسط شهرداريکي نقشه تفک تأييدصورت
  .ک خواهد شدي مشمول مقررات تفک)يشهردار
ه يعني صرفاً زماني که مطالبات شهرداري ـ در صورت عدم امکان واگذاري قطع١

 به شکل قطعه يا قطعات مشخص نباشد با قيمت روز مطابق فرمول مربوطه اقدام خواهد شد
 يأت سه نفره کارشناسان رسميق هي از طر،مت فرموليدر صورت اعتراض مالک به ق

  . اقدام خواهد شديدادگستر
 باغ و ين ماده در کاربري ايا موظف است قدرالسهم خود را بابت اجريشهردارـ ٢

 يهاي کاربرير براي باي سبز و در رابطه با اراضي را حفظ و فقط در توسعه فضايزراع
  .دي استفاده نمايعموم
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ـ مقدار اختصاص يافته به سرانه فضاي عمومي و خدماتي و همچنين شوارع و معابر عمومي ٣
  .شهرداري کسر خواهد شدطبق ضوابط شهرسازي از سهم ) غير اختصاصي قطعات مالک(

 مساحت معابر ين توسط شهردارياديجاد معابر و ميض و اي طرح تعريدر اجراـ ٤
ن ي کسر خواهد شد و در رابطه با ايک شهرداري از سهم تفکيمقرر در طرح توسعه شهر

  .ت اقدام خواهد شدينوع امالک مطابق عوارض حق مشرف
ک و مساحت قطعات ي تفکيثبت غير ويرسم غير به صورتيچنانچه ملک ـ ٥
  . خواهد بوديه و ثبتي سند اولي مترمربع باشد، مالک عمل شهردار٥٠٠ کمتر از يکيتفک

چنانچه .  خواهد بودير کاربريي، ارزش بعد از تغي ارزش منطقه ايالي ريمبنا ـ ٦
ن يکتري باشد نزديدر دفترچه ارزش معامالتاي   فاقد ارزش منطقهير کاربرييبعد از تغ

  . عمل خواهد بودي مربوطه مبنايو کاربربلوک 
هاي   طرحيرات اساسييته تغيا کمي ٥ون ماده يسيقبل از ارسال پرونده به کمـ ٧

عوارض % ١٠ان ذکر است معادل يشا. ديد ضمانت الزم را اخذ نماي باي شهرداريهاد
 اخذ، يا ضمانت نامه بانکيز ي واري نقداً به حساب سپرده شهردارير کاربرييمربوط به تغ

 ماه پس از تصويب تغيير کاربري توسط کميسيون مربوط نسبت ٣چنانچه متقاضي تا 
 مطابق ي ضبط و شهرداري به نفع شهرداريد سپرده وي اقدام ننماي مصالحه قطعبه

  .مصالحه نامه اقدام خواهد نمود
 بر اساس ي مجاز و شهرداري در طرح قبلي و تراکم ملکي که کاربريدر صورت ـ ٨

 ي آن، شهردارير کاربريي صادر نموده باشد، در صورت تغي مربوطه پروانه ساختمانيرکارب
ا ي ٥ون ماده يسي به کمير کاربريي پرونده را جهت تغيچ گونه وجهيافت هيبدون در

  . ارسال خواهد نمودير کاربريي به منظور تغيهادهاي   طرحيرات اساسييته تغيکم
  شهر مطابق کاربري طرح توسعه شهري به منظورـ اراضي که بعد از ورود به محدوده٩

ات و  تأسيس،ي، آموزشي، مذهبي، فرهنگي، بهداشتي مثل ورزشي عمومياستفاده کاربر
ا سهم ورود به محدوده شهر از بابت ي استفاده شود بعد از اخذ عوارض يزات شهريتجه
  .افت نخواهد شدي دري سهميکاربر

ي  شناور از جمله تجاري کاربري داراي که براساس طرح توسعه شهريامالکـ ١٠
  .باشند  مين عوارضيباشند مشمول پرداخت ا مي

 ي جلوي باز طبقات، راهروي، عالوه بر فضاي و خدماتيتجارهاي  در مجتمعـ ١١
 نبوده ي تجارير کاربريي و نماز خانه مشمول پرداخت عوارض تغيس بهداشتيمغازه، سرو

  .صول استره از آنها قابل ويصرفاً عوارض پذ
 طبقه همکف معادل يک طبقه برايش از ي بيهاين عوارض در تجاريمحاسبه اـ ١٢

و از % ٥٠طبقه دوم % ٦٠، طبقه اول %٧٠ن ير زمي زيش از آن برايب مصوب و بيضر
ک طبقه محاسبه و ين ماده عالوه بر عوارض يمطالبات ا% ٤٠ معادل طبقه سوم به باال
  .وصول خواهد شد

، يعالوه بر سهم شهردار)  قطعات مالکياختصاص( سهم مالک معابر داخلـ ١٣
  .رديگ  مي قراريار شهرداريتوسط مالک در اخت

  از بابت ارزش افزوده و١٠٠ون ماده يسي توسط کمياني اعيدر صورت ابقاـ ١٤
% ٤٠ شهر يعموماز شوارع و معابر ي مورد ني و اراضي و خدماتي عموميسرانه فضاتأمين 

  .ن ماده محاسبه و وصول خواهد شديعوارض جدول ا
ـ در مواردي که با تغيير طرح قبلي در طرح توسعه جديد نوع کاربري ملکي تغيير ١٥

 و ي عموميا تعريف و يا تثبيت شده باشد از بابت ارزش افزوده ملک و تأمين سرانه فضاي
 هنگام ن ماده بهيعوارض ا% ٦٠ شهر ياز شوارع و معابر عمومي مورد ني و اراضيخدمات

  .اخذ خدمات وصول خواهد شد
     مترمربع ٥٠٠ ي بااليک اراضي، تفکي و سرانه عمومير کاربريي از تغيسهم شهردار

  کاربري ـ مورد درخواست
عنوان کاربري موجود و کاربري   رديف

کارگاهي و   تجاري  مسکوني  قبلي زمين
 ساير پارکينگ صنعتي

  ـ  ـ  %١٠  %٤٠  ـ  مسکوني  ١
  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  تجاري  ٢
  %١٠  %١٠  %٤٠  %٦٠  %٤٥  باير و  ـ فضاي سبزراعيزباغ ـ   ٣
  ـ  ـ  ـ  %٣٠  %٢٠  کارگاهي و صنعتي  ٤
  %٢٥  ـ  %٣٥  %٦٠   %٥٠  پارکينگ  ٥

٦  
انباري ـ اداري ـ آموزشي ـ (ساير 

ورزشي ـ بهداشتي ـ تأسيسات و 
  ...)تجهيزات شهري و

  ـ  ـ  %٢٠   %٥٠  %٢٥

  
مارستان و يگر از جمله بي ديت عموميا هر فعالي يک درمانيني کل ـ تأسيس٥

استحکام و  تأمين  ويت کاربري موجود مستلزم رعايدر ساختمانهاها  مدارس و دانشگاه
  .ن ماده استي اير بندهاي بنا و سايمنيا

از طرفي عالوه بر تطبيق کاربري ساختمانهايي که به منظور فعاليت مذکور مورد استفاده 
 موقعيت مناسب با فعاليت مربوطه از جمله عدم ايجاد ياگيرد بايستي ملک دار قرار مي

هاي ديگر به شهر باشد و چنانچه ساختماني داراي شرايط الزم  مشکالت ترافيکي و مزاحمت
 يا کميته فني در استانداري ارجاع و با تصويب موضوع، ٥باشد مراتب به کميسيون ماده 

  .برداري اعمال نمايد مجوز بهرهتواند مقررات خود را در رابطه با صدور  شهرداري مي
برداري خالف پروانه صادره، شهرداري بايستي پرونده را   در صورت بهره:تبصره

ن ي عوارض ايون مذکور، شهرداريسي کمي ارجاع و در صورت ابقا١٠٠ون ماده يسي کمبه
  .فات اخذ مجوز محاسبه و اخذ خواهد نموديت تشري از بابت عدم رعا٢ب يماده را با ضر

  ):نقل و انتقال( عوارض معامله :٢٤دهما
ات بر ي قانون مالي از اجرايمنقول ناش غيربا توجه به عدم تعلق عوارض معامله اموال

ها عوارض ي به شهردار٥٢ و ٥٩م از جمله مواد ي مستقياتهايارزش افزوده و قانون مال
به صورت  که يه موتوريط نقلي و وسايمعامالت امالک، مستغالت، مستحدثات، سر قفل

ن يير تعيشود به شرح ز  مي انجام)اي به صورت قولنامه( يرسم غير و)در دفاتر( يرسم
  : وصول خواهد شد

    معادل: امالک، مستغالت، مستحدثات ـ   الف
  ٥×)]مساحت اعياني× برابر ارزش اعياني٥)+(مساحت عرصه×» برابر ارزش عرصه٥+ ريال١٠٠٠٠«%[(١

  
    معادل: يسرقفل ـ ب

  ۵ عوارض پذيره مربوطه يک مترمربع مطابق ماده ×s(×۱۰( اعيانيمساحت%١٥
  :راستي به شرح زيوان عدالت اداري ديأت عموميههاي  دادنامهـ ٣

   ١/٤/١٣٩٥ ـ ٢٤٤دادنامه شماره ) الف
 ١٣٩٢ قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ٩٢مطابق ماده 
ي در هيأت عمومي ابطال شود، رعايت مفاد رأي هيأت عمومي ا چنانچه مصوبه«: مقرر شده است

هر گاه مراجع مربوط، مصوبه جديدي مغاير رأي هيأت عمومي . در مصوبات بعدي الزامي است
 قانون مذکور و ٨٣تصويب کنند، رئيس ديوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعايت مفاد ماده 

نظر به اين که در » .نمايد هيأت عمومي مطرح ميکننده در  فقط با دعوت نماينده مرجع تصويب
 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، مصوبه دويست و پنجاه و ٢٠/٩/١٣٩١ـ  ٦٣٤رأي شماره 

 در ٢٣/٩/١٣٨١ـ  ٣٦٢٨هفتمين جلسه رسمي و علني شوراي اسالمي شهر گرگان به شماره 
 و شوراي اسالمي شهر خصوص وضع عوارض تفکيک به لحاظ مغايرت با قانون ابطال شده است

 فصل دوم تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهرداري ١٢ بخش ٥ و ٤، ٣کرج در تصويب بندهاي 
 بدون رعايت مفاد رأي مذکور عوارض تفکيک عرصه تجاري و اداري و ١٣٩٤کرج در سال 

 مصوبه ٥ و ٤، ٣صنعتي، عرصه مسکوني و ساير کاربريها را وضع کرده است، بنابراين بندهاي 
 قانون تشکيالت و آيين دادرسي ٩٢ و ٨٨ و مواد ١٣ و ماده ١٢ ماده ١شده با استناد به بند ادي

  .شود  از تاريخ تصويب ابطال مي١٣٩٢ديوان عدالت اداري مصوب سال 
  ٢٧/٨/١٣٩٣ـ ١٩١٠دادنامه شماره ) ب

، ١٣٨٧ات بر ارزش افزوده مصوب سال ي قانون مال٥٠ن که در ماده ينظر به ا
ات ممنوع اعالم شده است و در قانون يمحاسبه مالمأخذ  يعوارض بر درآمدها يبرقرار
 ي امالک و واگـذاري نقل و انتقال قطعي برا٥٢ و ٥٩م از جمله مواد ي مستقياتهايمال

 ٢ و ١حقوق اشخـاص حقيقي و حقوقي بر امالک ماليات تعيين شده است، بنابراين بندهاي 
عوارض  منقول از تعرفه ـ غيرعوارض بـر معامالت بـا عنوان ٣٠ مـاده ٧ فصل ٥ بخش
ن عوارض بر يي شهر همدان در تعي اسالمي همدان مصوب شوراي شهردار١٣٩٢سال 

 ١ص و به استناد بند ير قانون تشخي، مغايمعامله امالک، مستغالت، مستحدثات و سرقفل
 مصوب ياروان عدالت ادي دين دادرسييالت و آي قانون تشک٨٨ و ١٣ و مواد ١٢ماده 
  .شود  ميب صادر و اعالميخ تصوي، حکم به ابطال آن از تار١٣٩٢سال 
  ١٤/٧/١٣٩٤ ـ ٨٧٠دادنامه شماره ) ج

، ١٧/٢/١٣٨٧ات بر ارزش افزوده مصوب ي قانون مال٥٠ن که در مـاده ينظر به ا
 ٥٩ات ممنوع اعالم شده است و در مواد يمحاسبه مالمأخذ  ي عوارض بر درآمدهايبرقرار

 حقوق ي امالک و واگذاري نقل و انتقال قطعيم، براي مستقياتهاي قانـون مال٥٢و 
 ـ ٧٩٩ شماره ين شده است و در رأييات تعي برامالک، مالي و حقوقيقياشخـاص حق

 شهر رشت کـه ي اسالمي مصوبه شورايوان عدالت اداري ديأت عمومي ه٢/١١/١٣٩١
 و ي، تجاريتجار غيرت، مستحدثاتن عوارض بر معامله امالک، مستغالييناظر بـر تع

 در يم شهر بوده، ابطال شده است و از طرفي حري اماکن واقع در محدوده قانونيسرقفل
ات نقل و انتقال انواع خودرو مورد حکم مقنن يات بر ارزش افزوده، مالي قانون مال٤٢ماده 

عرفه عوارض  شهر مرند، در تي اسالمي مصوبه شورا٢٤ن ماده يقرار گرفته است، بنابرا
 ير مواد قانوني در قسمت مربوط به عوارض نقل و انتقال امالک، مغا١٣٩٣ سال يمحل

 است و در يوان عدالت اداري ديأت عمومي ه٢/١١/١٣٩٢ ـ ٧٩٩ شماره يصدرالذکر و رأ
ات بر ي قانون مال٤٢ر ماده يباشد مغا  مي که ناظر بر عوارض نقل و انتقال خودروهايقسمت
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 ين دادرسييالت و آي قانون تشک٨٨ و ماده ١٢ ماده ١ست و مستند به بند ارزش افزوده ا
  .شود  مي ابطال١٣٩٢ مصوب سال يوان عدالت اداريد

ـ رئيس ديوان عدالت اداري پس از اعالم نظر مشاورين، مبني بر اينکه مصوبات مورد ٤
شد، دستور بررسي با شکايت مغاير مفاد آراي صادر شده از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مي

  .    قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري صادر کردند ٩٢موضوع را در اجراي ماده 
 قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب ٩٢در اجراي ماده 

 شرکت در ينده خود را براي شهر گوگان خواسته شد تا نماي اسالمي از شورا١٣٩٢ سال
  . کنندي معرفيت عمومأيجلسه ه
ن يس و معاوني با حضور رئ١٠/٥/١٣٩٦خ ي در تاريوان عدالت اداري ديأت عموميه

  .ل شديوان تشکي و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان عدالت اداريد
 شرکت در جلسه و ي شهر گوگان براي اسالمينده شوراي رغم دعوت از نمايعل

 پس يأت عموميه.  نشدي معرفيأت عموميشورا به ه ياز سواي  ندهيحات، نماي توضيادا
  . مبادرت کرده استير به صدور رأيت آراء به شرح زي با اکثرياز بحث و بررس

  
   هيأت عموميرأي

، ١٣٩٢  قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال٩٢مطابق ماده 
 ال شود، رعايت مفاد رأي هيأتاي در هيأت عمومي ابط چنانچه مصوبه«: مقرر شده است که

 ير رأي مغايديهرگاه مراجع مربوط، مصوبه جد.  استي الزامي در مصوبات بعديعموم
 ٨٣هيأت عمومي تصويب کنند، رئيس ديوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعايت مفاد ماده 

     مطرح    يأت عموميدر هکننده  بينده مرجع تصويقانون مذکور و فقط با دعوت نما
وان عدالت ي ديأت عمومي ه١/٤/١٣٩٥ـ ٢٤٤نکه در دادنامه شماره ينظر به ا» .دينما مي
ز يک عرصه و نين عوارض تفکيي بر تعي شهر کرج مبني اسالمي مصوبه شورايادار

 ي اسالمي مصوبات شوراها١٤/٧/١٣٩٤ ـ ٨٧٠ و ٢٧/٨/١٣٩٣ ـ ١٩١٠شماره هاي  دادنامه
 لحاظ ر معامله امالک، مستغالت، مستحدثات و سرقفلي بهمرند و همدان در تعيين عوارض ب

 شهر گوگان ي اسالميارات ابطال شده است و شورايرت با قانون و خروج از حدود اختيمغا
ب با عنوان عوارض ارزش ي به ترت١٣٩٥ تعرفه عوارض سال ٢٤ و ٢٠ب مواد يدر تصو
 و افراز و عوارض ي اراضکي، تفکي و سرانه عمومير کاربرييتغ) يسهم شهردار(افزوده 
 شده عوارض وضع کرده است، بنابراين مواد مذکور از تعرفه عوارض ياد) نقل و انتقال(معامله 

 قانون ٩٢ و ٨٨ و مواد ١٢ ماده ١ با استناد به بند يأت عموميرت با آراء هيبه لحاظ مغا
با اعمال . شود  مي ابطال١٣٩٢ مصوب سال يوان عدالت اداري دين دادرسييالت و آيتشک

  .يت موافقت نشدب مصوبه مورد شکاي به زمان تصويأت عمومي هي و عطف اثر رأ١٣ماده 
  ي ـ محمدكاظم بهراميوان عدالت اداري ديعموم هيأت سيرئ

  
  ٢٤/٥/١٣٩٦                                                                          ٩٤/١١٧٠ره شما

  يبسمه تعال
  ي جاسبيجناب آقا

  راني اي اسالمي جمهوريرعامل محترم روزنامه رسميمد
  با سالم

 مورخ ٤٤٠ به شماره دادنامه يوان عدالت اداري ديعمومي هيأت ك نسخه از رأي
  : با موضوع١٠/٥/١٣٩٦

 شوراي اسالمي ١٤/١١/١٣٩٣ـ ١١٨ مصوبه ٦٣ماده » ب« بند ٣ و ٤هاي  تبصره«
جهت درج در روزنامه » .شود حاظ مغايرت با قانون ابطال ميشهر سرعين به گذشته به ل

  .گردد يوست ارسال مي به پيرسم
ـ مهديوان عدالت اداري دي تخصصيأتهاي و سرپرست هيعموم هيأت ركليمد   ني دربي 

  
  ٩٤/١١٧٠: روندهالسه پک      ٤٤٠ :ماره دادنامهش      ١٠/٥/١٣٩٦: خ دادنامهتاري

  يوان عدالت اداريد يأت عمومي ه:مرجع رسيدگي
  ييناي محمد مي آقا:يشاك

 ٦٣بند ب ماده ) ٤ و ٣(هاي   ابطال بند الف و تبصره:موضوع شکايت و خواسته
 ي اصناف و مراکز اقامتي در خصوص عوارض خدمات١٤/١١/١٣٩٣ ـ ١١٨مصوبه شماره 

  ني شهر سرعي اسالميشورا
بند ب ماده ) ٤ و ٣(هاي  صرهابطال بند الف و تب شاکي به موجب دادخواستي :گردش کار

 در خصوص عوارض خدماتي اصناف و مراکز اقامتي ١٤/١١/١٣٩٣ـ  ١١٨ مصوبه شماره ٦٣
  : را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعالم کرده است کهشوراي اسالمي شهر سرعين

ن به استناد ي سرعيرساند که شهردار ي ميشکش مهر به آگاهيبا درود و ارج و پ«
 مبادرت به اخذ عوارض به انحاء مختلف يقانون غير شهر به صورتي اسالميات شورامصوب

 که طبق ييژه هتل و هتل آپارتمانها و واحدهاين گوناگون از اصناف به ويو تحت عناو
 عنوان نمايد به قانون ماليات بر ارزش افزوده تکليف ماليات و عوارض آنها معين شده است مي

 حکم ٧٧ون ماده يسي کم٢٠/٨/١٣٩٤ـ ١٦٧٢/٩٤ شماره ي رأ طبقينمونه در سال جار
 ٠٠٠/٣٣٦/٤٢ به مبلغ ١٣٩٤ تا سال ١٣٨٩به پرداخت عوارض بهاي خدمات صنفي از سال 

 ابطال يوان عدالت ادارياکنون به استناد مواد قانون د هم.  از هتل مرمر کرده استريال
 ١٣٩٤حه عوارض سال ي ال٦٣ وفق ماده يبي تصوي خدمات صنفيمصوبه عوارض بها

 که طبق ي از اصناف و موارديدال بر اجازه اخذ عوارض محل(ن ي سرعي اسالميشورا
به استناد ادله ) ن شده استيات و عوارض آنها معيف ماليات بر ارزش افزوده تکليقانون مال
  .ر مورد استدعاستي زيمعروض
 هرگونه يبرقرار«دارد   ميات بر ارزش افزوده که اشعاري قانون مال٥٠مطابق ماده ـ ١

ن ارائه خدمات که در ي و همچنيدي و تولي وارداتي انواع کاالهاير وجوه برايعوارض و سا
 ي درآمدهااين قانون تکليف ماليات و عوارض آنها معين شده است، همچنين برقراري عوارض به
 و ساير گذاري مأخذ محاسبه ماليات، سود سهام شرکتها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده

عمليات مالي اشخاص نزد بانکها و مؤسسات اعتباري غيربانکي مجاز، توسط شوراهاي اسالمي 
لذا اخذ هرگونه عوارض محلي ديگر و مضاعف از جمله عوارض » .باشد و ساير مراجع ممنوع مي

بهاي خدمات صنفي از واحدهاي مشمول اين قانون توسط شهرداري سرعين با استناد به 
  .باشد  قانون مذکور مي٥٠ي اسالمي غيرقانوني و خالف مقررات و ماده مصوبه شورا

 ي، اجتماعي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي قانون اصالح مواد١مطابق مادهـ ٢
ر وجوه از ي و وصول عوارض و ساي برقراريران و چگونگي اي اسالمي جمهوريو فرهنگ

 ياز ابتدا«: دارد  مياني که بي وارداتياالهاخدمات و کدهندگان  دکنندگان کاال، ارائهيتول
 ي و محليات و عوارض اعم از مليافت هرگونه وجوه از جمله مالي و دري برقرار١٣٨٢سال 

ن ي ادهندگان خدمات و همچنين کاالهاي وارداتي صرفاً به موجب از توليدکنندگان کاالها، ارائه
ا اجازه يار و ي، اختيط به برقرارن و مقررات مربويه قوانيرد و کليپذ  ميقانون صورت

ر مراجع، يران، مجامع، شوراها و سايأت  وزيافت وجوه که توسط هي و دريبرقرار
 ي از جمله آن دسته از دستگاههاي دولتيات و شرکتها مؤسس سازمانها،ها، وزارتخانه

 و ات مؤسسنيح نام است، همچنيا تصرين بر آنها مستلزم ذکر نام ي که شمول قوانيياجرا
م مصوب ي مستقياتهايقانون مال«رد به استثناء يپذ  مي صورتيدولتي غير عمومينهادها

 يصنعتي ـ  اداره مناطق آزاد تجاريچگونگ  آن، قـانوني و اصالحات بعد٣/١٢/١٣٦٦
 يه خارجيل نقلي، قانون مقررات تردد وسا٧/٦/١٣٧٢ران مصوب ي اي اسالميجمهور

قانون حمل و نقل و ) ١٢(ا، عوارض موضوع ماده ه ، عوارض آزاد راه١٢/٤/١٣٧٣مصوب 
 و عوارض ٢٢/١٢/١٣٧٤ران مصوب ي اي اسالمي از قلمرو جمهوري خارجيعبور کاالها

) ١٣٢(ماده ) ب(و ) الف (يو بندها) ١٣٠(ماده ) ب(، بند )٤٦(ماده ) ب(موضوع بند 
ران مصوب ي اي اسالمي جمهوري و فرهنگي، اجتماعيقانون برنامه سوم توسعه اقتصاد

ر مراجع باالخص يارات ساي اختين ماده تماميبه صراحت ا«. گردد  ميلغو» ١٧/١/١٣٧٩
  .شود  مينه وضع عوارض لغوي شهر و روستا در زميا شوراهايوزارت کشور 

ضمن پرهيز از تکرار مکررات با توجه به موارد معروضه باال و اينکه اليحه مذکور 
ي ب شده، فاقد نفوذ و وجاهت قانونين تصويات و قوان و برخالف مقرريقانون غير صورتبه
 از قانون برنامه ي قانون اصالح مواد١ قانون ارزش افزوده و ماده ٥٠باشد و طبق ماده  مي

 ي اسالميران، شوراي اي اسالمي جمهوري و فرهنگي، اجتماعيسوم توسعه اقتصاد
 ياتي آنها در قانون مالف عوارضي که تکليي واحدهايبرااي  ن مصوبهيب چنيت تصويصالح

 ي شورا١٤/١١/١٣٩٣ ـ ١١٨اکنون ابطال مصوبه شماره . مشخص شده را نداشته است
  ».خته خواستارمين را از محضر آن مقامات ارجمند و فرهي شهر سرعياسالم

  :ر استي مورد اعتراض به قرار زيمتن مصوبه در قسمتها
  ي اصناف و مراکز اقامتيعوارض خدمات: ٦٣ماده «
ن و واگذار شدن صدور پروانه يت اتاق اصناف در شهر سرعي توجه به شروع فعالبا

  به شرح١٣٩٤کسب به اتاق اصناف نحوه محاسبه و وصول عوارض کسب و خدماتي در سال 
  .گردد  مينييل تعيذ

  
   بهاي خدمات×فرمول محاسبه بهاي خدمات هتل، هتل آپارتمان و مسافرخانه  تعداد واحد )  الف
  )اي ب محلهضري×بهاي خدمات (×در سطح شهر تعداد مساحت ) کسب و حرف(مول محاسبه عوارض صنفي فر) ب

  
  :................١   تبصره
  .................:٢  تبصره

 ٢٥ تا ١٣٨٠ت ي لغا١٣٧٥ه کسب از سال ي معوقه کليعوارض خدمات: ٣تبصره  
  . اخذ خواهد شد١٣٩٤حه عوارض يدرصد ال
ه کسب و حرف و مراکز ي معوقه کلي خدمات سالهايوارض کسب و بهاع: ٤تبصره   
 محاسبه و اخذ ١٣٩٤حه عوارض ي درصد ال٧٠زان ي به م١٣٩٢ ي ال١٣٨١ از سال ياقامت

  ».خواهد شد
حه ين به موجب الي شهر سرعي اسالميس شورايت مذکور، رئيدر پاسخ به شکا

  :ح داده است کهي توض٢٧/١٢/١٣٩٤ـ ١٦٨٣/٩٤شماره 
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 و پرونده اصناف هتل يافته در شهرداريل ي تشکيگانيباهاي   پروندهيبا بررسـ ١«
تواند   نمي در پرونده ندارد ويچ گونه سمتي هييناي محمد مي آقايآپارتمان مرمر، شاک

ان يت کسب صادره به نام آقاي و پروانه فعالي که پروانه ساختماني کند در حاليطرح دعو
د ي باي شاکيوان عدالت اداري قانون د٤باشد و برابر ماده  يي ميناي ميزلفعلي ـ عل ـ قاسم

ک نسخه يت به اضافه ير مدارک سمت خود را به تعداد طرف شکايا تصويرونوشت 
در ضمن پروانه کسب . مه نشده استيت و ضميانه رعا متأسفوست دادخواست کند کهيپ
 يينايوسف مي ينام آقا به ١٣٨٨ان سال ي عوارض کسب هتل مرمر تا پايش پرداختيو ف

  .باشد ي ميوست جهت استحضار و هرگونه اقدام مقتضي به پييناي ميفرزند مرحوم زلفعل
ـ شاکي در موضوع شکايت و خواسته خود ابطال مصوبه عوارض و بهاي خدمات صنفي ٢

 شوراي اسالمي شهر سرعين عنوان نموده اما در متن ١٣٩٤سال   اليحه عوارض٦٣وفق ماده 
 شوراي اسالمي شهر سرعين را ١٤/١١/١٣٩٣ ـ ١١٨ت تقاضاي ابطال مصوبه شماره دادخواس

  .تواند به صورت کلي و نامعين ابطال کل اليحه عوارض را بخواهد خواستار شده که شاکي نمي
 ي اسالميف و انتخابات شوراهايالت، وظاي قانون تشک٧١ ماده ١٦برابر بند ـ ٣

ر نوع و يين تغي و لغو عوارض شهر و همچنيح و برقراريب لوايدارد تصو  ميکشور که اشعار
  .شود  مي وزارت کشور اعالمي دولت از سوياست عموميزان آن با در نظر گرفتن سيم

  قانون اصالح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي٥ ماده ١ـ تبصره٤
ر وجوه از يارض و سا و وصول عوي برقراريران و چگونگي اي اسالمي جمهوريو فرهنگ

دارد وضع عوارض   مي اشعاري وارداتيخدمات و کاالهادهندگان  دکنندگان کاال، ارائهيتول
ان بهمن هر ي حداکثر تا پايستيبا ي ميک از عوارض محليش نرخ هر يد و افزايمحل جد
  .گردد ي ميب و اعالم عمومي اجرا در سال قبل تصويسال برا
 و يگر مستندات قانوني و د٤ و ٣ با استناد به بند ني شهر سرعي اسالميشورا ـ ٥
 ١٣٩٤ نامه مالي و اداري شهرداري در مهلت قانوني اقدام به تصويب اليحه عوارض سال آيين

  .باشد  ميوستي نموده است که به پي عموميب و نشر آگهياقدام به تصو
 صورت  و به ـ ماهيت حقوقي شهرداريها به عنوان يک مؤسسه عمومي غيردولتي بوده٦

 ١ وفق تبصره ين عوارضي سرعيشود و شهردار  مي ادارهيق درآمد محليخودگردان از طر
 در بهمن ي خدمات و عوارض محليات بر ارزش افزوده، تحت عنوان بهاي مالي قانون٥ماده 

ب يشنهاد و پس از تصوي شهر پي اسالمي به شوراي مراحل قانونيماه هر سال پس از ط
ها ي که از طرف وزارت کشور به فرمانداري فرماندار تأييدن وير سرع شهي اسالميشورا
 يافت عوارض از کسانيد کـه از محل درينما  ميض شده است اقدام بـه اخذ عوارضيتفو

ند ينما  ميماً ارائه خدماتي مستقيفه ذاتيوظ ٣٨کنند در غالب  ي ميکـه در شهرها زندگ
توام و با اي  نهي و هزيت درآمديري مديدولت ي نهادهايها برعکس تمامي در شهرداريعني

د به مبلغ عوارض ي است که فارغ از تولي عمدتاً عوارضيرد عوارض محليپذ  ميهم صورت
ن و ي زميتوان برا  ميرد که انواع آن رايگ  ميا موجود در محدوده شهر تعلقيمستمر و 

  .ره را نام برديشه و غيل و کسب و پيساختمان و اتومب
دارد مؤديان مکلفند در قبال عرضه   قانون ماليات بر ارزش افزوده اشعار مي١٩ـ ماده ٧

کاال و خدمات موضوع اين قانون صورتحساب با رعايت قانون نظام صنفي و حاوي مشخصات  
شود  متاملين و مورد معامله به ترتيب که توسط سازمان امور مالياتي کشور تعيين و اعالم مي

دهد   و وصول نمايند که نشان ميا در ستون مخصوص درجصادر و معامالت متعلق ر
  .نمايند کنندگان خدمات ماليات بر ارزش افزوده را پرداخت مي کنندگان و دريافت مصرف
مورد استناد صراحتاً هاي   به شمارهيوان عدالت اداري ديأت عمومي هيدر رأ ـ ٨

ز ي نگهبان نيردد و شوراها پرداخت گيد در وجه شهرداري خدمات بايده بهايعنوان گرد
د از يه محاکم باين شرع نشناخته است وکلي خدمات را خالف موازيه خود بهايدر نظر

  .نديت نماي تبعيأت عمومي هينظرات رأ
 نامه شماره ي وزارت کشور طيي و روستايمعاون عمران و توسعه امور شهرـ ٩

توانند   مي شهرهاي اسالمينکه شوراي اخذ عوارض با عنوان ا١٨/١٢/١٣٩٣ـ ١٥٨٧٨٢
 يت اقتصادي انجام هر گونه فعالي در سطح شهر برابرداري بهره مورد ي بر فضايعوارض

ات ي قانون مال٣٨اد شده به استناد ماده يات  مؤسس کهيگر وجوهيد و از طرف ديوضع نما
 است که توسط يند عوارضينما  ميزي وارياتيبر ارزش افزوده به حساب سازمان امور مال

کنندگان خدمات اخذ و بخشي از آن طي فرايند  کنندگان و دريافت مؤسسات از مصرفاين 
کنندگان  شود به عبارت ديگر دريافت اين عوارض مصرف قانوني به حساب شهرداريها واريز مي

 هستند نه ياتي مالکنندگان خدمات از مؤديان و واريز آن به حساب سازمان امور و دريافت
   .باشند  ميه هتلها مکلف به پرداخت عوارضي، در واقع کلو عوارضکننده  پرداخت
ي  جامعه صنفيبرابر نرخ مصوب و ابالغ شده به تمام هتلها و هتل آپارتمانهاـ ١٠
 اکبر ي که توسط آقا٦/٣/١٣٩١ـ ١٩٠/٩٦/٩٢ل به شماره ي استان اردبيات اقامتتأسيس

 نرخ ٣مضاء نموده که در بند باشد آن را ا ي ميرعامل که برادر شاکي به عنوان مديينايم
ات بر ارزش افزوده ي درصد مال٦ صادره يده که به صورت حسابهايمصوب عنوان گرد

 به همان صورت ي جعفر بذريد آقايرعامل جدي بعد از آن مديگردد و سالها  مياضافه
ات بر ارزش افزوده را از محل يدهد هتلها و هتل آپارتمانها مال مينرخ مصوب را که نشان 

 افتيان درين مبلغ عالوه بر صورتحساب از مشتريکنند بلکه ا  نميدرآمد خود پرداخت
  .ندينما مي

، ين که از بابت جمع آوري شهر سرعي اسالمي مصوب شوراي خدماتيبهاـ ١١
شود و اگر در محاسبه آن   ميافتيد شده توسط اصناف و کسبه دريحمل و دفن زباله تول
کنند   ميديک هتل با آن همه زباله و پسماند که توليگردد که   ميدقت شود مالحظه

 دادخواست نمايند و شاکي نيز در متن ساالنه مبلغي کمتر از يک ميليون تومان پرداخت مي
، حمل و ينه جمع آوريال هزي ر٠٠٠/٣٣٦/٤٢ سال مبلغ ٥ مدت يخود آورده است برا

 از يت شاکي رد شکايتقاضات به مراتب فوق يهذا با عنايک هتل شده است، عليدفن زباله 
  ».است مورد استدعاستيمحضر ر

پرونده در  يوان عدالت اداري دين دادرسييالت و آيقانون تشک ٨٤ ماده يدر اجرا
أت در ين هي مطرح شد و ايوان عدالت اداريد و اسناد ي عمران، شهرسازيأت تخصصيه

 ي شهردار١٣٩٤ از تعرفه عوارض سال ٦٣ابطال ماده  بر ي مبنيخصوص خواسته شاک
 بر ين مبني شهر سرعي اسالمي شورا١٤/١١/١٣٩٣ ـ ١١٨ن از مصوبه شماره يسرع
 بند ب ٤ و ٣هاي  شه از مشاغل به استثناء بند الف و تبصرهيز اخذ عوارض کسب و پيتجو

ر قانون و خارج از ي را مغا خدمات و عوارضيو موارد مربوط به آنها در نحوه محاسبه بها
ن ييالت و آي قانون تشک٨٤ و ١٢ ندانسته است و به استناد مواد يقانونارات يحدود اخت

ت ي به رد شکاي رأ١٠/٣/١٣٩٦ـ ٣٤ به موجب دادنامه شماره يوان عدالت اداري ديدادرس
ا ي و يوان عدالت اداريس دي رئي مذکور به علت عدم اعتراض از سويرأ. صادر کرده است
  .افته استيت ي قطعيوان عدالت اداريده نفر از قضات د

 عوارض  در خصوص تعرفه٦٣ بند ب از ماده ٤ و ٣هاي  رسيدگي به بند الف و تبصره
  .            قرار گرفتيأت عموميمذکور در دستور کار ه

ن يس و معاوني با حضور رئ١٠/٥/١٣٩٦خ ي در تاريوان عدالت اداري ديأت عمومي  ه
ل شد و پس از يوان تشکين شعب د و رؤسا و مستشاران و دادرسايوان عدالت اداريد

  . مبادرت کرده استير به صدور رأيت آراء به شرح زي با اکثريبحث و بررس
  

   هيأت عموميرأي
، ١٣٨٧ مصوب سال ات بر ارزش افزودهيقانون مال ٥٠ ماده ١مطابق تبصره 

ف آنها در يد که تکلي جديک از عوارض محلي شهر و بخش جهت هر ي اسالميشوراها
ن مشخص نشده باشند، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال ن قانويا

 ي برايبينکه عوارض تصوينظر به ا. ندي نمايب و اعالم عمومي اجرا در سال بعد تصويبرا
نکه يب شده از سال بعد قابل وصول است و امکان اياجرا در سال بعد است، عوارض تصو

ر قانون يابد مغاي ي اخذ عوارض به گذشته تسرزي شهر در تجوي اسالميمصوبه شورا
 ١٤/١١/١٣٩٣ ـ ١١٨ مصوبه ٦٣ بند ب ماده ٣ و ٤هاي  ن تبصرهيبنابرا.  استالذکر فوق
ن ييالت و آيقانون تشک ٨٨ و ماده ١٢ ماده ١بند ن مستند به ي شهر سرعي اسالميشورا
  .شود مي ابطال ١٣٩٢ مصوب سال يوان عدالت اداري ديدادرس

  ي ـ محمدكاظم بهراميوان عدالت اداري ديعمومأت  هيسيرئ
  
  ٢٤/٥/١٣٩٦                                                                           ٩٥/٣٥/ره هـشما

  يبسمه تعال
  ي جاسبيجناب آقا

  راني اي اسالمي جمهوريرعامل محترم روزنامه رسميمد
  با سالم

 مورخ ٤٤٣ به شماره دادنامه يوان عدالت اداري ديعمومي هيأت ك نسخه از رأي
  : با موضوع١٠/٥/١٣٩٦

 شوراي اسالمي شهر صفادشت با ١٣٩٤ و ١٣٩٣ تعرفه عوارض سالهاي ٨ماده«
به لحاظ مغايرت با » عوارض حذف پاركينگ و بهاي خدمات حذف پاركينگ«عنوان 

 درج در روزنامه جهت» .شود قانون و خروج از حدود اختيارات مرجع تصويب ابطال مي
  .گردد يوست ارسال مي به پيرسم

ـ مهديوان عدالت اداري دي تخصصيأتهاي و سرپرست هيعموم هيأت ركليمد   ني دربي 
  

  ٩٥/٣٥: روندهالسه پک      ٤٤٣ :ماره دادنامهش     ١٠/٥/١٣٩٦: خ دادنامهتاري
  يوان عدالت اداري ديأت عمومي ه:مرجع رسيدگي

  يد محمدي امي آقا:يشاك
 خدمات حذف ي تعرفه عوارض و بها۸ماده  ابطال :وضوع شکايت و خواستهم
   شهر صفادشتي اسالمي مصوب شورا۱۳۹۴و ۱۳۹۳ ينگ در سالهايپارک

 تعرفه عوارض ۸ ابطال ماده ي به موجب دادخواستيد محمدي اميآقا :گردش کار
ر  شهي اسالمي مصوب شورا۱۳۹۴و ۱۳۹۳ ينگ در سالهاي خدمات حذف پارکيو بها

  :ن خواسته اعالم کرده است کهييصفادشت را خواستار شده و در جهت تب
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   يوان عدالت ادارياست محترم دير«
  ر  ي خيبا سالم و دعا

 عوارض اينجانب اميد محمدي در خصوص مصوبه شوراي شهر صفادشت راجع به: احتراماً
ب يصوار خود و تينگ به علت خروج شورا از حدود اختي خدمات حذف پارکيو بها
ل به استحضار ي درخواست ابطال مصوبه مذکور را به شرح ذيبر خالف مفاد قانوناي  مقرره
  .دارم  مي مقام معروضيآن عال

 خصوص مصوبه شوراي شهر صفادشت در: مشخصات مصوبه مورد اعتراض: بخش اول
 ۱۳۹۴ خدمات سال ي تعرفه عوارض و بها۸نگ مندرج در ماده ي خدمات حذف پارکيبها

اي مندرج در تعرفه  شوراي اسالمي شهر صفادشت طي مصوبه. اري صفادشتشهرد
 شهرداري صفادشت، تحت عنوان بهاي خدمات ۱۳۹۴عوارض و بهاي خدمات سال 

حذف پارکينگ، مبادرت به وضع عوارض يا بهاي خدمات براي حذف پارکينگ 
 به شرح زير» بهاي خدمات حذف پارکينگ«مطابق مصوبه مذکور . نموده است

  :تعيين شده است
 که هنگام صدور پروانه احداث يدر صورت: نگيمحاسبه عوارض حذف پارک: ۸ماده «

 و ۷/۲/۱۳۷۱ ـ ۳۴/۳/۲۳۳۱شماره هاي  نگ مطابق دستورالعمليپارک تأمين بنا امکان
 به( وزارت کشور براي مالکان فراهم نباشد طبق فرمول ذيل ۴/۶/۱۳۷۱ـ  ۳۴/۳/۱/۱۰۷۴۰
  )...نگ محاسبه خواهد شدي مترمربع پارک۲۵ ينک واحد مسکوي هر يازا

    ) K×P×S(فرمول محاسبه 
K = بيضر  
P = اي  ارزش منطقه  
S =  نگ يک واحد پارکيمساحت  

ضمن اخذ . کنند  ميليتبد.. .اي ي، تجارينگ را به مسکوني که پارکيي بناها:۱تبصره
  .ز پرداخت کننديمه را نيد جري بايعوارض قانون
  . که قديمي هستند طبق شرح ذيل بايد حذف پارکينگ پرداخت نمايند بناهايي:۲تبصره
  K=۱ ي شهردار تأسيسقبل ازـ ۱
  ۳ب ي ضر۱۳۸۲ ي ال۱۳۷۸از سال ـ ۲
  ۸ طبق ماده ۱۳۹۱ تا آخر سال ۱۳۸۳از سال ـ ۳

 ي شهر صفادشت در اقدامي و شوراين است که شهرداريآنچه قابل تأمل است ا
 مصوبه مذکور را حفظ کرده و فقط ۱۳۹۴ در سال ينونقا غيرني فرار از عناويب و برايعج

  !ر دادندييتغ» نگي خدمات حذف پارکيبها«را به » نگيعوارض حذف پارک«عنوان 
 که يمواد قانون (يارات قانونين و خروج از اختيرت مصوبه با قوانيمغا: بخش دوم

مصوبه با رت يث مغايل و جهات اعتراض از حيرت مصوبه با آن شده و دالي مغايادعا
  ):ب کنندهيارات مرجع تصوين و خروج از اختيقوان

ها   قانون شهرداري۱۰۰ ماده ۵ـ در مورد عوارض کسر پارکينگ در تبصره ۱
در مورد عدم احداث پارکينگ و يا غيرقابل استفاده بودن آن و : ۵تبصره « شده مقرر

 نوع استفاده از تواند با توجه به موقعيت محلي و عدم امکان اصالح آن کميسيون مي
اي که حداقل يک برابر و حداکثر دو برابر ارزش  فضاي پارکينگ، رأي به اخذ جريمه

معامالتي ساختمان براي هر مترمربع فضاي از بين رفته پارکينگ باشد، صادر نمايد 
شهرداري مکلف ). باشد  مترمربع مي۲۵مساحت هر پارکينگ با احتساب گردش (
چنانچه مالحظه » .باشد و صدور برگ پايان ساختمان مي اخذ جريمه تعيين شده به
گردد شهرداري مکلف است پس از پرداخت عوارض کسر يا حذف پارکينگ پايان  مي

بنابراين مصوبه شوراي اسالمي شهر صفادشت راجع به . کار ساختمان را صادر نمايد
ت،  تعرفه عوارض شهرداري صفادش۸بهاي خدمات حذف پارکينگ مندرج در ماده 

با توجه به اين که قانونگذار در .  قانون شهرداري است۱۰۰ ماده ۵خالف تبصره 
 قانون ۱۰۰ ماده ۵خصوص عدم رعايت پارکينگ، حذف يا کسري آن به شرح تبصره 

، تعيين تکليف کرده آن قست از مصوبه شوراي اسالمي ۱۳۵۸شهرداري اصالحي سال 
رض حذف پارکينگ خالف قانون و شهر صفادشت در تجويز اخذ بهاي خدمات يا عوا

 از ۱۳۹۳الزم به توضيح است که در سال . باشد خارج از حدود اختيارات مرجع وضع مي
 با تغيير عنوان به ۱۳۹۴استفاده شده بود که در سال » عوارض حذف پارکينگ«عنوان 
اين در حالي است که . سعي در دور زدن قانون گرديد» بهاي خدمات حذف پارکينگ«

ريها غافل از هوش و ذکاوت و تيز بيني قضات معزز و انديشمند ديوان عدالت شهردا
  .اداري هستند
  و۱۲/۱۲/۱۳۸۶ ـ ۱۴۷۹، ۱۴۷۸، ۱۴۷۷، ۱۴۸۰  و۱۴۸۱ رأي شماره) و(ـ در بند ۲

 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در ۲/۱۱/۱۳۹۱ ـ ۷۷۰همچنين در رأي شماره 
به مربوط مبني بر اخذ عوارض به لحاظ مورد مشابه با لحاظ حکم قانوني مذکور مصو

توان  جدول آراء را در ذيل مي. کسري پارکينگ يا عدم تأمين آن را ابطال کرده است
  :مشاهده نمود

    يوان عدالت اداري ديأت عمومي در آراء هييه قضايرو
مرجع   موضوع  دادنامه  تاريخ  رديف

  نندهك بتصوي

 الي ١٤٧٧  ١٢/١٢/٨٦  ١
١٤٨١  

، ١٤٧٨، ١٤٧٧، ١٤٨٠ و ١٤٨١ه رأي شمار) و(بند 
     موضوع تعرفه عوارض حذف يا کسري پارکينگ١٤٧٩

ابطال قسمتي از مصوبات شوراي اسالمي شهر بوشهر،   ٧٧٠  ١٨/١٠/٩١  ٢
  موضوع تعرفه عوارض حذف يا کسري پارکينگ

شوراي اسالمي 
 شهر بوشهر

ابطال قسمتي از مصوبات شوراي اسالمي شهر شيروان،   ١١٦  ٢٣/٢/٩٢  ٣
  ضوع تعرفه عوارض حذف يا کسري پارکينگمو

شوراي اسالمي 
 شهر شيروان

 الي ٩٧  ١٦/٢/٩٢  ٤
١٠٠  

ابطال قسمتي از مصوبات شوراي اسالمي شهر شيروان 
و همدان موضوع تعرفه عوارض حذف يا کسري 

  پارکينگ از تاريخ تصويب

شوراي اسالمي 
شهر شيروان و 

 همدان

٨٦٩  ١٤/٧/٩٤  ٥  
 ۱۳۹۳سالمي شهر يزد در سال  مصوبه شوراي ا۱۰بند 

مبني بر تجويز،  عوارض حذف و يا کسري پارکينگ 
 .شود برخالف قانون بوده و ابطال مي

شوراي اسالمي 
 شهر يزد

٩٧٧  ٥/٨/٩٤  ٦  
 مصوبه  شوراي ۱۳۹۳ تعرفه عوارض محلي سال ۱۴ماده 

اسالمي مالير درخصوص تعيين عوارض حذف و کسر 
 .شود تصويب ابطال مي از زمان ۱۳۹۳پارکينگ در سال 

شوراي اسالمي 
 شهر مالير

  
 به صراحت، اصل موضوع مورد ي در آراء متعدديوان عدالت اداري ديأت عمومي  ه

 يا بهاين عوارض يي شهر صفادشت جهت وضع و تعي اسالمياستفاده توسط شورا
 رغم يکن عليل.  و مورد ابطال قرار داده استيقانون غيرنگ رايا حذف پارکيخدمات کسر 

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

 توسط ي به اصل موضوع ابطاليجاد شاخ و برگ اضافيو به اصطالح اها  جاد تبصرهيا با ايو 
 يبها«به » عوارض«ر عنوان و فراز از عنوان ييا تغي، يوان عدالت اداري ديمأت عمويه

ن رابطه الزم يدر ا. دينما  ميوان را فراهمي آن دين و آرايموجبات دور زدن قوان» خدمات 
 از ي از شهروندان بخشي اخذ عوارضيکند وقت  مي اقتضاءياتيبه ذکر است اصل عدالت مال

توان اخذ همان وجه را از مردمان شهروندان   نميناخته شدهر قانون شين مغاين سرزميا
 ي قانون اساس۳ اصل ۱۴ و بند ۲۰ن امر با اصل ي قلمداد کرد چرا که ايز و قانونيگر جايد

  . ر استي در برابر قانون مغامومع ساويت بر يمبن
  :دهد  ميل را به دستيج ذيمراتب فوق نتا

 از ين وجوهي مشابه اخذ چنيي در آراياداروان عدالت ين که ديبا توجه به ا) الف
 ۳۰۱گر را خالف قانون قلمداد کرده و به استناد ماده ي دينگ در شهريا کسر پارکيحذف 

افت ي را که مستحق نبوده است دريزيا اشتباهاً چي که عمداً يکس«: دارد   ميکه مقرر
 ذکور که اشعار      قانون م۳۰۲و ماده » .م کنديکند ملزم است که آن را به مالک تسل

ه کند حق دارد از ين را تأديدانست آن د  ميوني که اشتباهاً خود را مدياگرکس«: دارد مي
ن ي در ا۳۰۳ن ماده يهمچن» .دي که آن را بدون حق، اخذ کرده است استرداد نمايکس

ن و يافت کرده است ضامن عيحق، در غير را مني که ماليکس«: ح دارد کهيرابطه تصر
 يشهردار» ا جاهلين که به عدم استحقاق خود عالم باشد ين است اعم از امنافع آ

د مبالغ يورزد با  مينگ مبادرتي از حذف پارکين مبالغيصفادشت که نسبت به اخذ چن
 قانون ۶۰۰ مطابق ماده ين مبالغيند و اقدام به اخذ چنيمذکور را به شهروندان مسترد نما

  .ستده اي گردي جرم انگاريمجازات اسالم
م يز بي ندانسته و در عبارات آنها نيقانون غير راين مبالغيها اخذ چنياما شهردار) ب

چرا که با : گردد  مي مشاهدهيقانون غير بر اخذ مبالغي نسبت به شهروندان مبنيتجر
 بودن يقانون غير بري مبنيوان عدالت اداري ديأت عمومي ذکر شده از  هيت به آرايعنا

 اخذ وجوه مذکور بر خالف )هاير قانون شهرداريمغا(نگ ير پارکا کسياخذ عوارض حذف 
 قانون برنامه پنجم )۳تبصره ( ۶۲ دولت و ماده ي از مقررات ماليم بخشي قانون تنظ۴ماده 

ـا خدمات يافت هـر گونه وجه، کاال و يـن قانون دريدر ا. باشد  ميز  ي ن۱۳۸۹توسعه سال 
از ي غيردولتي غير عمومي توسط نهادهايق و حقـويقيتحت هـر عنوان از اشخاص حق

شود ممنوع شده است و از آنجا که   مياين شده ي مربوط معي که در مقررات قانونيموارد
 دانسته شده يباشد خالف قانون شهردار  مينگيا کسر پارکي به عنوان حذف ياخذ وجوه

ن امر يز ا ايريشگيلذا به منظور پ. ستيرفته نين وجوه پذي اخذ اي برايهيچ توجيه
چنانچه «: دارد  مي که مقرر۱۳۹۲ سال يوان عدالت اداري قانون د۹۲ اعمال ماده يتقاضا
، ي در مصوبات بعديأت عمومي هيت مفاد رأي ابطال شود، رعايأت عموميدر هاي  مصوبه
ب کنند، ي تصويأت عمومي هير رأي مغايديهرگاه مراجع مربوط، مصوبه جد.  استيالزام
ن قانون و فقط با ي ا)۸۳(ت مفاد ماده يع را خارج از نوبت بدون رعاوان موضويس ديرئ

  .را از آن مقام دارم» .دينما  مي مطرحيأت عموميکننده، در ه بينده مرجع تصويدعوت نما
 شهر صفادشت در خصوص ي اسالمين که مصوبه شورايبنا به مراتب و نظر به ا

 ۱۰۰ ماده ۵نگ با تبصره يپارک خدمات حذف ي در قالب بهايعوارض تخلفات ساختمان
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ز اخذ ي مذکور در تجوي اسالميرت دارد وضع عوارض توسط شورايها مغايقانون شهردار
باشد، لذا مستنداً به مواد   ميارات آن شورايوجه مذکور، خالف قانون و خارج از حدود اخت

طال  ابي استدعا۱۳۹۲ سال يوان عدالت اداري قانون د۹۲ و ۸۸، ۱۲ ماده ۱، بند ۱۳
 ي شهرداريقانون غير از اخذ عوارضيري شهر صفادشت و جلوگي اسالميمصوبه شورا

  ».يب و خارج از نوبت دارمصفادشت را از زمان تصو
  :ر استيمتن تعرفه مورد اعتراض به قرار ز

  نگيمحاسبه عوارض حذف پارک: ۸ماده «
ابق نگ مطيپارک تأمين  که هنگام صدور پروانه احداث بنا امکانيدر صورت
 وزارت ۴/۶/۱۳۷۱ ـ ۳۴/۳/۱/۱۰۷۴۰ و ۷/۲/۱۳۷۱ ـ ۳۴/۳/۲۳۳۱شماره هاي  دستورالعمل

 متر ۲۵ يک واحد مسکونيبه ازاء هر (ل ي مالکان فراهم نباشد طبق فرمول ذيکشور برا
  .ز گرددي وار۰۱۰۶۳۵۶۸۵۰۰۰۲و عوارض به حساب ) نگ محاسبه خواهد شديمربع پارک

)K×P×S(  فرمول محاسبه K  ۱۲     بي ضر = Kيب تجاري ضر   
P ۷                     اي   ارزش منطقه =Kي و صنعتيب اداري ضر  
S ۱۰نگ           يک واحد پارکي مساحت =Kيب مسکوني ضر  

۳۵۳۰۰ =P مثال                         فرمول  KPS 
 ۲×۱۰×۲۵×۲۵۰۳۰۰=۰۰۰/۶۵۰/۱۲  ي   مسکونينگ براي واحد کسر پارک۲
  ۲×۱۲×۲۵×۲۵۳۰۰=۰۰۰/۱۸۰/۱۵   ي تجارينگ برايکسر پارک واحد ۲
  ۲×۷×۲۵۳۰۰×۰۰۰/۸۵۵/۲۵۰۸       ي  صنعتينگ براي واحد کسر پارک۲
ضمن اخذ . کنند  ميليتبد.. .اي ي، تجارينگ را به مسکوني که پارکييبناها:  تبصره۷

  .ز پرداخت کننديمه را نيد جري بايعوارض قانون
نگ يد حذف پارکيل باي هستند طبق شرح ذيميد که قييبناها: تبصرهـ ۲ـ ۷

  .نديپرداخت نما
 K×۱ ي شهردا تأسيسقبل ازـ ۱
  ۳ب ي ضر۸۲ ي ال۱۳۷۸از سال ـ ۲
  ۸ طبق ماده ۹۱ تاآخر سال ۱۳۸۳ازسال ـ ۳

علي رغم ارسال نسخ ثاني شکايت و ضمائم آن براي طرف شکايت، تا زمان 
اداري هيچ پاسخي از طرف شکايت رسيدگي به پرونده در هيأت عمومي ديوان عدالت 

  .واصل نشده است
ن يس و معاوني با حضور رئ١٠/٥/١٣٩٦خ ي در تاريوان عدالت اداري ديأت عموميه

ل شد و پس از يوان تشکي و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان عدالت اداريد
  . مبادرت کرده استير به صدور رأيت آراء به شرح زي با اکثريبحث و بررس

  
   هيأت عموميرأي

از جمله  يوان عدالت اداري ديأت عموميهمان طور که در آراء متعدد صادره از ه
، ٢٣/٢/١٣٩٢ ـ ١١٦، ١٨/١٠/١٣٩١ ـ ٧٧٠، ١٢/١٢/١٣٨٦ـ ١٤٨١ ي ال١٤٧٧آراء شماره 

، ١٧/١٢/١٣٩٥ـ ١٣٥٤ و ٢/٩/١٣٩٥ ـ ٥٩٣، ١٢/٥/١٣٩٥ ـ ٣٢٦ الي ٣٢١
 قانون شهرداري، تکليف ۱۰۰ ماده ۵صره قانونگذار به شرح تب. استدالل شده است

عدم رعايت پارکينگ و يا کسري آن را معين و متخلف بر اساس رأي کميسيونهاي 
 ۸شود، بنا به مراتب مذکور، ماده  مقرر در آن ماده به پرداخت جريمه محکوم مي

 مصوب شوراي اسالمي شهر صفادشت به عنوان عوارض ۱۳۹۳تعرفه عوارض سال  
 با عنوان، بهاي خدمات حذف ۱۳۹۴ تعرفه عوارض سال ۸، و ماده حذف پارکينگ

پارکينگ، خالف قانون و خارج از حدود اختيار مرجع تصويب تشخيص داده 
 قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان ۸۸ و ماده ۱۲ ماده۱شود و به استناد بند مي

  .شود  ابطال مي۱۳۹۲عدالت اداري  مصوب سال 
  ي ـ محمدكاظم بهراميان عدالت اداروي ديعموم هيأت سيرئ

  
  ٢٤/٥/١٣٩٦                                                                           ٩٥/١٦/ره هـشما

  يبسمه تعال
  ي جاسبيجناب آقا

  راني اي اسالمي جمهوريرعامل محترم روزنامه رسميمد
  با سالم

 مورخ ٤٤٤ به شماره دادنامه يداروان عدالت اي ديعمومي هيأت ك نسخه از رأي
  : با موضوع١٠/٥/١٣٩٦

 شوراي اسالمي شهر شهريار درخصوص دريافت مبالغي ٧٦ مصوبه جلسه ١٧بند «
از مردم تحت عنوان هبه جهت احداث پاركينگ عمومي به لحاظ مغايرت با قانون و خروج 

وست ي به پي رسمجهت درج در روزنامه» .شود از حدود اختيارات مرجع تصويب ابطال مي
  .گردد يارسال م

ـ مهديوان عدالت اداري دي تخصصيأتهاي و سرپرست هيعموم هيأت ركليمد   ني دربي 

  ٩٥/١٦: روندهالسه پک       ٤٤٤ :ماره دادنامهش       ١٠/٥/١٣٩٦: خ دادنامهتاري
  يوان عدالت اداري ديأت عمومي ه:مرجع رسيدگي

  يوسفي بهروز ي آقا:يشاك
 شهر ي اسالمي شورا٧٦ مصوبه جلسه ١٧ ابطال بند : خواستهموضوع شکايت و

  ٢٣/٤/١٣٩٣ـ ١٢٨٤ به شماره يار ابالغيشهر
 ي شورا٧٦ مصوبه جلسه ١٧ابطال بند  ي به موجب دادخواستي شاک:گردش کار

 را خواستار شده و در جهت ٢٣/٤/١٣٩٣ـ ١٢٨٤ به شماره يار ابالغي شهر شهرياسالم
  :است کهن خواسته اعالم کرده ييتب

  با سالم و احترام«
 با کاربري مسکوني واقع در ١٧١٠/١  اينجانب خواهان مالک پالک ثبتي شماره 

شهرک صدف خيابان توحيد جنوبي نبش کوچه آبان که داراي جواز ساخت سه طبقه واحد 
ام و متعاقباً اقدام به احداث يک ساختمان سه طبقه  مسکوني در هر طبقه دو واحد را داشته

هر طبقه دو واحد برابر نقشه و جواز صادره از شهرداري شهريار را نمودم در ادامه در در 
بال تخلف اينجانب نسبت به احداث  طـبقه همکف چهار باب مـغازه نيز احداث به دـن

 ١٠٠هاي تجاري در طبقه همکف ساختمان تقاضاي ارجاع پرونده به کميسيون مـاده  مغازه
ه اعضـاي شوراي اسالمي شهرستان شهريار برابر مصوبه  متأسفشهرداري را نمـودم امـا اـن

شهروندان شهرک صدف  اي را تصويب کردند که مطابق آن  ماده واحده٢٣/٤/١٣٩٣ـ ١٢٨٤
شهرستان شهريار به جهت ساخت و تعداد کثيري بناي تجاري و مسکوني مکلف هستند 

اري مطرح شود مبلغ را بابت  شهرد١٠٠قبل از اينکه پرونده تخلف آنها در کميسيون ماده 
 ٨٨براي پرونده اينجانب مبلغ ) هبه(به شهرداري پرداخت نمايم که اين عنوان ) هبه(

: اي که رونوشت آن به پيوست دادخواست تقديم گرديد باشد مندرج واحده ميليون تومان مي
استدالل اعضاي شوراي شهرستان شهريار اين گونه بوده است که با جمع آوري وجوه 
مربوطه پارکينگ عمومي مورد نياز اهالي شهرک صدف ساخته خواهد شد و پس از آن 

 شهرداري شهرستان ١٠٠توانند پرونده تخلف خود را در کميسيون بدوي ماده  متخلفين مي
 شهرداري ١٠٠شهريار مطرح نمايند در ضمن همان گونه که مستحضريد کميسيون ماده 

لفات ساخت و ساز غيرقانوني شهروندان و محدود نهادي است قضاوتي جهت رسيدگي به تخ
کردن حق مراجعه شهروندان به اين نهاد رسيدگي کننده، ماده واحده مورد شکايت در 

 شهرداري است با اين اوصاف مستنداً به ماده ١٠٠تعارض آشکار با روح قانون اساسي و ماده 
صوبه پيش گفته اجازه طرح  از قانون ديوان عدالت اداري تقاضا دارد ضمن لغو م٨٤ و ٨٨

  ». شهرداري شهرستان شهريار داده شود١٠٠پرونده اينجانب در کميسيون بدوي ماده 
  :ر استيمتن صورتجلسه مورد اعتراض به قرار ز

   رهنمايجناب آقا«
  اريشهردار محترم شهر

  با سالم
 شورا ٧٦ جلسه ١٧ مراتب در بند ١٩/٣/١٣٩٣ـ ١٢٢٦٤حه ياحتراماً عطف به ال

 قرار گرفت که ي مورد موافقت فرماندار٢١/٤/١٣٩٣ ـ ٥٨٠٨/١/٢٩٣٩ح و با شماره مطر
  :گردد  ميجهت اقدام الزم ابالغ

  مصوبه پرداخت هبه
 و ي تجاري بنـايادين کـه در سنوات گذشته تعداد زيبـا توجه بـه ا: ماده واحده

ود آمدن نگ در  شهرک صدف احداث شده که باعث به وجيپارک تأمين  بـدونيمسکون
 در نظر ي حل مشکل فوق، شهرداريده، در راستاي گردي بر شهروندان و شهرداريمشکالت

. دي نماينگ عمومي در چند نقطه منطقه اقدام به احداث پارکيدارد با انجام کار کارشناس
  .باشد  مي و شهرونداني امر فوق از دو جهت به نفع شهرداري اجراياز طرف
  .خواهد شد تأمين  منطقهي اهالازينگ مورد نيپارک: اوالً
ها ي قانون شهردار١٠٠ون ماده يسيف با ارجاع به کميپرونده امالک بالتکل: اًيثان

 از شهروندان يادين امر، تعداد زيلذا به منظور تحقق ا. افت خواهند نموديکار در يانپا
 محل ني در ايکه چنانچه شهرداراند   نمودهي امالک در شهرک صدف اعالم آمادگيدارا

 را ي به صورت هبه شهردارياليد با پرداخت مبالغ ري نماينگ عمومياقدام به احداث پارک
اي خواهد بود که توسط شهرداري  نامه اجراي مفاد اليحه فوق منوط به تهيه آيين. ياري نمايند

ضمناً مبالغ دريافتي در حسابي که جداگانه توسط . تهيه و به اطالع شوراي اسالمي شهر برسد
  .هاي مربوط به شهرک صدف افتتاح خواهد شد واريز گردد هرداري براي هزينهش

  .الي ر٠٠٠/٠٠٠/٤٠ ينگ مسکوني کسر هر واحد پارکيبه ازا ـ الف
  متري١٨ تا ١٢ ـ به ازاي هر واحد پارکينگ تجاري در خيابانهاي ب

   مترمربع٠٠٠/٠٠٠/١٢٠
   ريال٠٠٠/٠٠٠/١٣٠ متري ٢٤ ـ به ازاي کسر هر واحد پارکينگ تجاري در خيابان ج
 ٠٠٠/٠٠٠/١٤٠ ي متر٣٥ابان ي در خينگ تجاري کسر هر واحد پارکيبه ازا: د  

نگ در يپارک تأمين  نسبت بهيد تا شهرداري پرداخت نمايال به صورت هبه به شهردارير
  ».ديهمان شهرک اقدام نما
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ان رسيدگي علي رغم ارسال نسخه ثاني شکايت و ضمايم آن براي طرف شکايت، تا زم
  .به پرونده در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري هيچ پاسخي از طرف شکايت واصل نشده است

س و ي با حضور رئ١٠/٥/١٣٩٦خ ي در تاريوان عدالت اداري ديأت عمومي   ه
ل شد و يوان تشکيرؤسا و مستشاران و دادرسان شعب د  ويوان عدالت ادارين ديمعاون

  . مبادرت کرده استير به صدور رأيت آراء به شرح زي با اکثريپس از بحث و بررس
  

   هيأت عموميرأي
) هبه (ي شهرداري از درآمدهايکيها ي شهرداري مالنامه آيين ٢٩هر چند در ماده 

گان است و چنانچه ي راي و به نحويگري به ديک ماليکن هبه عقد تمليذکر شده است ل
الذکر  فوقموارد مذکور در مقررات  انجام شود از يا حل مشکليدر مقابل انجام کار 

نکه اخذ وجه از شهروندان توسط شوراها منحصراً تحت عنوان عوارض ينظر به ا. باشد نمي
قانون تشکيالت، وظايف و انتخابات شوراهاي  ٧١ ماده ٢٦ يا بهاي خدمات در بند ١٦طبق بند 

وجه تحت  ذ تجويز شده است و اخ١٣٧٥ مصوب سال اسالمي کشور و انتخاب شهرداران
 لحاظ عنوان کسري پارکينگ يا حذف پارکينگ در آراء متعدد هيأت عمومي به

ارات ير قانون و خارج از حدود اختي، مغايقانون شهردار ١٠٠ ماده ٥رت با تبصره يمغا
ن رابطه ابطال شده است در ي مختلف در اي شهرهاي اسالميص و مصوبات شوراهايتشخ
 يافت مبالغيار در خصوص دري شهر شهري اسالميورا ش٧٦ مصوبه جلسه ١٧جه بند ينت

، خالف قانون و خارج از حدود ينگ عمومياز مردم تحت عنوان هبه جهت احداث پارک
قانون  ٨٨ و ماده ١٢ ماده ١ و به استناد بند شود  ميصيب تشخيارات مرجع تصوياخت
  .شود  مي ابطال١٣٩٢ مصوب سال يوان عدالت اداري دين دادرسييالت و آيتشک

  ي ـ محمدكاظم بهراميوان عدالت اداري ديعموم هيأت سيرئ
  
  ٢٥/٥/١٣٩٦                                                                         ٩٥/٢٢١/ره هـشما

  يبسمه تعال
  ي جاسبيجناب آقا

  راني اي اسالمي جمهوريرعامل محترم روزنامه رسميمد
  با سالم

 مورخ ٤٤٥ به شماره دادنامه يوان عدالت اداري ديعموم هيأت يك نسخه از رأي
  : با موضوع١٠/٥/١٣٩٦

 شوراي اسالمي شهر شانديز در خصوص ١٣/٣/١٣٨٧ـ ٥٢٧ مصوبه شماره ابطال«
بهاي خدمات حذف پاركينگ به لحاظ مغايرت با قانون و خروج از حدود اختيارات مرجع 

  .گردد يت ارسال موسي به پيجهت درج در روزنامه رسم» تصويب
ـ مهديوان عدالت اداري دي تخصصيأتهاي و سرپرست هيعموم هيأت ركليمد   ني دربي 

  
  ٩٥/٢٢١: روندهالسه پک      ٤٤٥ :ماره دادنامهش      ١٠/٥/١٣٩٦: خ دادنامهتاري

  يوان عدالت اداري ديأت عمومي ه:مرجع رسيدگي
  ينيان زي حمزه شکري آقا:يشاك

 مصوب ١٣/٣/١٣٨٧ ـ ٥٢٧ ابطال مصوبه شماره :موضوع شکايت و خواسته
  ز ي شهر شاندي اسالميشورا

 ١٣/٣/١٣٨٧ ـ ٥٢٧ابطال مصوبه شماره  ي به موجب دادخواستي شاک:گردش کار
خ ينگ از تاري خدمات حذف پارکيز در خصوص بهاي شهر شاندي اسالميمصوب شورا

  :ست کهن خواسته اعالم کرده ايي را خواستار شده و در جهت تببيتصو
 اقدام ١٣/٣/١٣٨٧رساند، شوراي شهر شانديز در تاريخ  احتراماً، به استحضار مي«

. نمايد  در خصوص بهاي خدمات حذف پارکينگ مي٥٢٧اي به شماره  به تصويب مصوبه
در اين مصوبه، در مورد کسري و حذف پارکينگ امالک وضع قاعده گرديده که بر 

اده شده در امالک ياد شده، اقدام به اخذ بهاي اساس آن به شهرداري شانديز اجازه د
شهرداري نيز . نمايد» نصف ارزش روز ملک«خدمات کسري پارکينگ، آن هم به قيمت 

به استناد اين مصوبه، مبالغ هنگفتي را از شهروندان تحت عنوان بهاي خدمات حذف 
از تاريخ تصويب لذا به استناد داليل ذيل، ابطال اين مصوبه را . نمايد پارکينگ اخذ مي

  :آن خواستارم
 ي از مقررات ماليم بخشي قانون تنظ٤ماده : ي قانون اساس٥١مطابق اصل : الف

ران، ي اي اسالميپنج ساله پنجم توسعه جمهور  قانون برنامه٦٢ ماده ٣دولت و تبصره 
جه اخذ و.  باشديز قانونيد با تجويبا  مياخذ هرگونه مال، وجه، کاال و خدمات از شهروندان

 يچ جايدر ه» مت روز امالکينصف ق«نگ آن هم به ارزش يا حذف پارکي و يبابت کسر
نگ حق اخذ وجه از ي پارکي بابت حذف و کسريح نشده است و شهرداريقانون تصر

  .شهروندان را ندارد
ق يمه صرفاً از طرين جرييحکم به مجازات و تع: ي قانون اساس٣٦مطابق اصل : ب

 يمجلس شورا(ت مقنن ين باب، صرفاً در صالحيقاعده در اقانون ممکن است و وضع 

ن مجازات بازدارنده و ييها، مرجع تعي قانون شهردار١٠٠ز در ماده يمقنن ن. است) ياسالم
ن ماده ي نموده و بر اساس اينيش بي شهروندان متخلف را پيمه براين جريين تعيهمچن

. مه شده استين جرييو تعن موضوع ي به ايدگي صالح رس١٠٠ون ماده يسيصرفاً کم
مه بابت ين مجازات و اخذ جرييها حق تعي قانون شهردار١٠٠ ماده ٥ز در تبصره يمقنن ن
 داده است و شهروندان صرفاً موظف ١٠٠ون ماده يسينگ را به کمي و حذف پارکيکسر

 که ين هنگاميبنابرا. باشند  ميون ماده صديسي توسط کمينييمه تعيبه پرداخت جر
مي شهرها، حقي در جريمه نمودن شهروندان ندارند، علي القاعده نسبت شوراي اسال

 قانون ٣٦د و مصوبه معترض عنه، برخالف اصل يتواند وضع قاعده نما  نميزي آن نبه
  .ده استيب گردي تصوياساس
ها، ي شهرداري از منابع درآمديکي: هاي شهرداري مالنامه آيين ٢٩ ماده ٣برابر بند : ج

 يتواند بها ي ميگر، شهرداري ديبه عبارت. ائه شده به شهروندان است خدمات اريبها
گر مطابق بند ب ياز طرف د. ديدهد از آنان مطالبه نما  مي را که به شهروندان ارائهيخدمت
 خدمات مطالبه شده توسط ي نحوه وضع و وصول عوارض، بهايي اجرانامه آيين ١٤ماده 

حال .  خدمت ارائه شده به شهروندان باشديرزش واقعقاً مطابق با ايد دقيبا  ميهايشهردار
نگ، با چه ي خدمات حذف پارکيز در محاسبه بهاي شهر شاندينجاست که شورايسوال ا
رسد   ميبه نظر. ده استيرس» مت روز ملکينصف ق« محاسبه نموده که به فرمول ينرخ
  .ز از پاسخ دادن به آن عاجز باشندي شهر ني شوراياعضا

ر شهرها ي ساي اسالمي مصوبات شوراي در بررسيوان عدالت اداري ديمأت عمويه: د
 بر ابطال ي مبنينگ به کرات نسبت به صدور رأيپارک  و حذفيدر باب عوارض کسر
، ١٤٨١ شماره يرأ) و(توان به بند   ميعنه اقدام نموده که به عنوان مثال مصوبات معترض

 ـ ٩١١٠٠٩٠٩٠٥٨٠٠٧٧٠اره  شمي و رأ١٢/١٢/١٣٨٦ـ ١٤٧٧، ١٤٧٨، ١٤٧٩، ١٤٨٠
  .  اشاره نمود١٦/٢/١٣٩٢ ـ ١٠٠ ي ال٩٧ شماره ي و رأ١٨/١٠/١٣٩١

 ٥١ و ٣٦عنه با اصول  رت آشکار مصوبه معترضياد شده و مغايلذا با توجه به آراء 
 از يم بخشي قانون تنظ٤ها و ماده ي قانون شهردار١٠٠ن ماده ي و همچنيقانون اساس
 ي قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهور٦٢ ماده ٣  دولت و تبصرهيمقررات مال

 ابطال ي تقاضايوان عدالت اداري قانون د١٣ و ماده ١٢ ماده ١ران، بر اساس بند ي اياسالم
  ».ب آن را دارميخ تصويمصوبه معترض عنه از تار

  :ر استيمتن مصوبه مورد اعتراض به قرار ز
  زي شهر شاندي اسالميمصوبه شورا«

  زيمحترم شاند يشهردار
 يافت بهاي در خصوص در١١/٣/١٣٨٧ ـ ٢٩٩٠حه شماره ياحتراماً عطف به نامه ال

  .نگيخدمات حذف پارک
  :ديب گرديل تصوي مطرح و به شرح ذ١٢/٣/١٣٨٧ ـ ٥١٦موضوع در صورتجلسه 

در خصوص دريافت بهاي خدمات حذف پارکينگ بر مبناي يک دوم قيمت روز «
دادگستري تعيين خواهد شد، اين شورا ضمن ملک که توسط کارشناس رسمي 
دارد مالکيني که سطح پارکينگ مورد نياز را در  موافقت با اليحه مذکور اعالم مي

باشند و مطابق  اند از پرداخت بهاي خدمات فوق معاف مي ملک خود تأمين نموده
س ـ رئي. لذا شايسته است دستورات الزم را صادر فرماييد» .روال گذشته عمل گردد

  »شوراي اسالمي شهر شانديز
 علي رغم ارسال نسخه ثاني شکايت و ضمايم آن براي طرف شکايت، تا زمان رسيدگي

ت واصل ي از طرف شکايچ پاسخـي هيوان عدالت اداري ديأت عموميرونده در هـبه پ
  .   نشده است

ن يس و معاوني با حضور رئ١٠/٥/١٣٩٦خ ي در تاريوان عدالت اداري ديأت عموميه
ل شد و پس از يوان تشکي و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان عدالت اداريد

  . مبادرت کرده استير به صدور رأيت آراء به شرح زي با اکثريبحث و بررس
  

   هيأت عموميرأي
 از جمله آراء شماره يوان عدالت اداري ديأت عمومينکه در آراء متعدد هيبا توجه به ا

 ي ال٣٢١، ٢٣/٢/١٣٩٢ ـ ١١٦، ١٨/١٠/١٣٩١ ـ ٧٧٠، ١٢/١٢/١٣٨٦ـ ١٤٨١ ي ال١٤٧٧
 يا بهاي، وضع عوارض ١٧/١٢/١٣٩٥ـ ١٣٥٤ و ٢/٩/١٣٩٥ـ ٥٩٣، ١٢/٥/١٣٩٥ ـ ٣٢٦

 ي شهرهاي اسالمينگ توسط شوراهاي پارکيا کسري حذف يگر براين ديا عناويخدمات 
قانون و خارج ر ي مغايقانون شهردار ١٠٠ ماده ٥رت با تبصره يمختلف کشور به لحاظ مغا

 ـ ٥٢٧ن مصوبه شماره يب ابطال شده است، بنابرايارات مرجع تصوياز حدود اخت
ز به شرح مندرج در گردش کار، خالف قانون و ي شهر شاندي اسالمي شورا١٣/٣/١٣٨٧

شود و به استناد   ميص دادهي شهر مذکور تشخي اسالميارات شورايخارج از حدود اخت
 يوان عدالت اداري دين دادرسييالت و آيقانون تشک ٨٨  و١٣ و مواد ١٢ ماده ١بند 

  .شود  مي ابطالبيخ تصويتار از ١٣٩٢مصوب سال 
  اشراقي قضايي ديوان عدالت اداري ـ مرتضي عليعاون م
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  ٢٤/٥/١٣٩٦                                                                            ٩٥/٤٠١ره شما
  يبسمه تعال

  ي جاسبياب آقاجن
  راني اي اسالمي جمهوريرعامل محترم روزنامه رسميمد

  با سالم
 مورخ ٤٤٦ به شماره دادنامه يوان عدالت اداري ديعمومي هيأت ك نسخه از رأي

  : با موضوع١٠/٥/١٣٩٦
عنوان  شوراي اسالمي شهر اردبيل تحت ١٣٩٢ تعرفه عوارض سال ٨ ماده ابطال«
به لحاظ مغايرت با قانون و خروج از حدود » ال مجازغبهاي خدمات بيش از سطح اش«

  .گردد يوست ارسال مي به پيجهت درج در روزنامه رسم» اختيارات مرجع تصويب
ـ مهديوان عدالت اداري دي تخصصيأتهاي و سرپرست هيعموم هيأت ركليمد   ني دربي 

  
  ٩٥/٤٠١: هروندالسه پک       ٤٤٦ :دادنامهشماره       ١٠/٥/١٣٩٦: خ دادنامهتاري

  يوان عدالت اداري ديأت عمومي ه:مرجع رسيدگي
   کل کشوري سازمان بازرس:يشاك

 ي شورا١٣٩٤ تعرفه عوارض سال ٨ ابطال ماده :موضوع شکايت و خواسته
  » ش از سطح اشغال مجازي خدمات بيبها«ل تحت عنوان ي شهر اردبياسالم

 ـ ٢٨٨٥٨ شماره ت نامهي کل کشور به موجب شکايسازمان بازرس: گردش کار
  : اعالم کرده است که١٨/٢/١٣٩٥

  ي بهرامين جناب آقايحضرت حجت االسالم والمسلم«
  يوان عدالت اداريس محترم ديرئ

  کميسالم عل
ل و مستندات ي استان اردبي از گزارش اداره کل بازرسيريوست تصوياحتراماً به پ

ن و مقررات موضوعه که يوانل با قي شهر اردبيرت مصوبه شورايمرتبط با آن راجع به مغا
  تأييد وين سازمان مورد بررسي با قانون اي اداريق مصوبات دستگاههايون تطبيسيدر کم

  :ت گزارش مزبوريگردد به حکا  ميقرار گرفته است، ارسال
 سـال يل بـراي اردبي تعرفـه عـوارض شهردار٨ شهر مزبور به موجب ماده يشورا

اقدام به وضع عوارض ) ش از سطح اشغال مجازي بينجهت انجام تخلفات ساختما( ١٣٩٤
ون يلي مترمربع، هر مترمربع حداکثر شش م٢٠ کمتر از يکرده است که به موجب آن برا

 تا ٢٥ن ي هر مترمربع و بيال به ازايون ريلي مترمربع حداکثر پنج م٢٥ تا ٢٠ن يال و بير
ت مراتب ي که عدم رعاي حالده است درين گردييتعاي   برابر ارزش منطقه١٢ مترمربع ٥٥

 ي مستلزم بررسيا احداث بنا مازاد بر پروانه ساختمانيو مقررات گرفتن پروانه احداث بنا 
 يون بر باقيسي سه گانه کميم اعضاي و تصمي قانون شهردار١٠٠ون ماده يسيدر کم

  .باشد ي مي احداثيا قلع بنايماندن بنا با اخذ پروانه و 
مه مقرر در يزان جرينکه اخذ هر گونه مبلغ مازاد بر ميت به ايا  بنا به مراتب و با عن

 شماره ي است و با امعان نظر به رأير با مقررات قانونيرالذکر مغايون اخيسي کميرأ
 که اخذ عوارض تحت عنوان يوان عدالت اداري ديأت عمومي ه٢٤/٩/١٣٩٣ ـ ١٥٢٩

 اجرا در سال يل برايب اردي تعرفه عوارض شهردار٨ماده ( آزاد يعوارض کسر فضا
 اجرا در يبرا(ل ي اردبي تعرفه عوارض شهردار٨را ابطال کرده است، وضع ماده ) ١٣٩١
هاي   و تبصرهي قانون شهردار١٠٠ر با ماده ياد شده مغاي شهر يتوسط شورا) ١٣٩٤سال 

  .گردد  ميصيارات واضع تشخيل آن و خارج از حدود و اختيذ
قانون تشکيل ) ٢(ماده ) ٢(ر اجراي تبصره خواهشمند است دستور فرماييد د

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

  ».را مطلع فرمايند
  :ر استي به قرار ز١٣٩٤ل در سال ي اردبي از تعرفه عوارض شهردار٨متن ماده 

  ش از سطح اشغال مجازي خدمات بيبها: ٨ماده «
ش از سطح اشغال مجاز در زمان صدور پروانه در قالب ي خدمات بي بهايمبناـ ١  

 هر واحد يشتر براي مترمربع و در قالب پنج واحد و ب٢٠ هر واحد يچهار واحد و کمتر برا
  .باشد  مي مترمربع٥٥

  
    )٩ـ ١(جدول شماره 

   واحد و کمتر٤اي خدمات بيش از سطح اشغال مجاز در قالب به

مبلغ حداکثر براي   نحوه محاسبه
  هر مترمربع

٩×)A۲+P۷(  ريال٠٠٠/٠٠٠/٥   

P =اي دارايي ارزش منطقه  
A =ارزش اعياني  

   ريالA =۰۰۰/۷۵حداکثر 

    )٩ـ ٢(جدول شماره 
  ر قالب پنح واحد و بيشتربهاي خدمات بيش از سطح اشغال مجاز در زمان صدور پروانه د

مبلغ حداکثر   نحوه محاسبه  نحوه محاسبه  رديف
  براي هر مترمربع

   ريال٠٠٠/٠٠٠/٦  )A۲+P۷(×١٨   مترمربع٢٠زير   ١
   ريال٠٠٠/٠٠٠/٥  )A۲+P۷(×٨   مترمربع٢٥ تا ٢٠بين   ٢
  ـ  اي  برابر ارزش منطقه١٢  رمربع مت٥٥ تا ٢٥بين   ٣

P =اي دارايي ارزش منطقه  
A =ارزش اعياني  

   ريالA =۰۰۰/۷۵حداکثر 

ا بدون پروانه بعد از يدر زمان برخالف (ش از سطح اشغال مجاز يبهاء خدمات بـ ١
.  ضرب خواهد شد٥/١ جداول فوق به عدد يفهاي رديدر تمام) ون ماده صديسي کميرأ

 از جدول ٢ف يو رد) ٩ـ ١(ر جدول شماره ي هر مترمربع از مقادينکه برايمشروط بر ا
 ٠٠٠/٠٠٠/٩از مبلغ ) ٩ـ ٢( از جدول شماره ١ف يال و در ردي ر٠٠٠/٥٠٠/٧مبلغ ) ٩ـ٢(
  .شتر نباشديال بير

ش از سطح اشغال ي خدمات بي بها١٣٨٢ تا ١٣٦٦از سال هاي  ي احداثيبراـ ٢
  .مجاز اخذ نخواهد شد

 خدمات ي درصد بها٥٠، ١٣٨٤ان سال ي تا پا١٣٨٢از سال هاي  ي احداثيبراـ ٣
 به بعد طبق ١٣٨٥ سال ياز ابتداهاي  ي احداثيز سطح اشغال مجاز وصول و براش ايب

  .شود  مين ماده اخذيهم
) ٢٩ ماده ١در مناطق مربوط به بند ( مترمربع ١٠٠هاي کمتر از  ـ براي عرصه٤

ش از سطح ي خدمات بيا بدون پروانه، بهايد با پروانه و يک طبقه مفي صورت احداث در
  .ن ماده اقدام خواهد شدي طبقات باال طبق مقررات ايخواهد شد و برااشغال مجاز اخذ ن

 که غرامت ي متر١٢ر يض معابر زيت واقع در تعري سند مالکي امالک دارايبرا ـ ٥
 درصد مساحت عـرصه ٥٠ه ضوابط و مقررات احـداث بناء يشود طبق اصالح  نميپرداخت

ش از سطح ي خدمات بيه و بهااز محسوب شدي بـاز مورد نيض جزء فضايواقع در تعر
  »).٢٩ ماده ٤ و بند ١٩ ماده ١صره به استثناء تب(اشغال مجاز اخذ نخواهد شد 

علي رغم ارسال نسخه ثاني شکايت و ضمايم آن براي طرف شکايت تا زمان رسيدگي به 
             .            پرونده در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري پاسخي از طرف شکايت واصل نشده است

ن يس و معاوني با حضور رئ١٠/٥/١٣٩٦خ ي در تاريوان عدالت اداري ديأت عموميه
ل شد و پس از يوان تشکي و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان عدالت اداريد

  . مبادرت کرده استير به صدور رأيت آراء به شرح زي با اکثريبحث و بررس
  

   هيأت عموميرأي
 ١٣٩١ تعرفه عوارض و بهاي خدمات، مصوب سال ٨ بند ب ماده ٢ نظر به اينکه رديف

به شرح دادنامه شماره » عوارض کسري فضاي آزاد«شوراي اسالمي شهر اردبيل با عنوان 
 ١٠٠مطابق ماده « هيات عمومي ديوان عدالت اداري و با اين استدالل که ٢٤/٩/١٣٩٣ـ١٥٢٩

 الزامات مقرر براي اخذ پروانه احداث بنا يا هاي ذيل آن، عدم رعايت قانون شهرداري و تبصره
احداث بناي زايد بر مندرجات پروانه ساختماني مستلزم رسيدگي به موضوع در کميسيون ماده 

 و اتخاذ تصميم آن کميسيون براي ابقاي بنا با اخذ جريمه يا قلع بناي مستحدثه با رعايت ١٠٠
عالوه بر ميزان جريمه مقرر در رأي نظر به اينکه اخذ مبالغ ديگر . ضوابط مربوط است

ابطال شده »  تحت عنوان عوارض کسر فضاي آزاد خالف قانون است١٠٠کميسيون ماده 
الذکر   عوارض مشابه با عوارض ابطال شده فوق١٣٩٤ تعرفه عوارض سال ٨است و در ماده 

يل به ـتوسط شوراي اسالمي شهر اردب» بهاي خدمات بيش از سطح اشغال مجاز«تحت عنوان 
 ٢٤/٩/١٣٩٣ ـ ١٥٢٩تصويب رسيده است، لذا با توجه به استدالل مندرج در دادنامه شماره 

 تعرفه مورد شکايت، خالف قانون و خارج از حدود ٨هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، ماده 
 قانون ٨٨ و ماده ١٢ ماده ١شود و به استناد بند  اختيارات مرجع تصويب تشخيص مي

  .شود  ابطال مي١٣٩٢ دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال تشکيالت و آيين
  تضي علي اشراقيقضايي ديوان عدالت اداري ـ مرون عام

  
  ٢٠/٣/١٣٩٦                                                             ـ ه٥٤١٠١ت/٣١٤٥١رهشما

مركزي، هاي  در خصوص عرضه و معامله كل محصول گندم استاننامه  تصويب
  خراسان شمالي، اردبيل و زنجان در قالب سياست قيمت تضميني

   از طريق بورس كاالي ايران
  جهاد كشاورزي ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت صنعت، معدن و تجارتوزارت 

  سازمان برنامه و بودجه كشور ـ بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران
پيشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه  به ٧/٣/١٣٩٦وزيران در جلسه هيأت 

كشور و وزارت جهاد كشاورزي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي 
وري بخش كشاورزي و منابع  قانون افزايش بهره) ٣٣(جمهوري اسالمي ايران و ماده 

  :ـ تصويب كرد١٣٨٩طبيعي ـ مصوب
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، خراسان شمالي، اردبيل و هاي مركزي ـ عرضه و معامله كل محصول گندم استان١
زنجان در قالب سياست قيمت تضميني از طريق بورس كاالي ايران براي مصارف صنف و 

  .صنعت مجاز است
ـ شركت مادرتخصصي بازرگاني دولتي ايران به عنوان بازارساز مكلف است حداكثر ٢

م خريد از تا دو هفته پس از اولين عرضه هر محموله گندم در تابلوي بورس، در صورت عد
  .سوي متقاضيان، اقدام به خريد آن محموله از محل اعتبارات مصوب مربوط نمايد

هاي اجراي سياست قيمت تضميني توسط شركت بورس كاالي ايران با  ـ هزينه٣
  .گردد هماهنگي وزارت جهاد كشاورزي و تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور تعيين مي

ه در تابلوي بورس تا قيمت خريد تضميني گندم از التفاوت قيمت معامله شد ـ مابه٤
  . كل كشور پرداخت خواهدشد١٣٩٦محل اعتبارات مربوط قانون بودجه سال 

  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 
  

  ١٦/٥/١٣٩٦                                                            ـ ه٥٣٦٣٦ت/٥٨٦٦٦رهشما
  وزارت کشوري ـ وزارت دادگستريي ـ و دارايوزارت امور اقتصاد

 ٢٨/٧/١٣٩٥ مورخ ١٣٠٧١٢/٦٢ به پيشنهاد شماره ٨/٥/١٣٩٦هيأت وزيران در جلسه 
قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده ) ٣٠(وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد ماده 

 ماده يينامه اجرانييآـ ١٣٩٥مصوب  ـ هيله نقلي از وسي شخص ثالث در اثر حوادث ناشبه
 : ب کردير تصويادشده را به شرح زي

 
  قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده) ٣٠(نامه اجرايي ماده آيين

  به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه
رود و ي مشروح مربوط به کار مير در معانينامه اصطالحات زنيين آيدر ا ـ١ماده

 خسارات وارد شده به شخص يمه اجباريف مندرج در قانون بيرر اصطالحات تابع تعايسا
  :استـ ١٣٩٥مصوب  ـ هيل نقلي از وسايثالث در اثر حوادث ناش

 خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث يمه اجباريقانون ب: قانون ـ الف
  .ـ ١٣٩٥مصوب  ـ هيل نقلي از وسايناش

 و يموضوع قانون دچار خسارت بدن که به سبب حوادث يهر شخص: دهيدانيز ـ ب
  .  راننده مسبب حادثهي شود به استثنايا مالي

 مجوز ي دارايردولتيمه غي بران و هر شرکتيمه اي بيشرکت سهام: گرمهيب ـ پ
 . يمه مرکزيمه شخص ثالث از بيت در رشته بيفعال

ه يله نقليسمه، متعلق به وي از انعقاد قرارداد بيسند حاک: نامه شخص ثالثمهيب ـ ت
  .خ اعتبار باشدي تاريگر که دارامهيه و بيله نقليان دارنده وسيقانون، م) ٢(موضوع ماده 
 ي وينده قانونيا نماي و يا قائم مقام متوفي دم يايا اوليده يدانيز: نفعيذ ـ ث

  .حسب مورد
ن و مقررات مربوط، مسئول ي که مطابق قوانيشخص: راننده مسبب حادثه ـ ج

  .شودي وارده شناخته ميهاارتجبران خس
ر برابر يا تصويه اصل ينفع حق دارد با اراي، ذيافت خسارت بدني دريبرا ـ٢ماده

 :ديا صندوق مراجعه نمايگر مربوط مهيم، حسب مورد به بير به طور مستقياصل مدارک ز
 الف ـ گزارش کارشناس راهنمايي و رانندگي يا مقامات انتظامي و يا گزارش کميسيون

هيأت ا ي کارشناس يه قطعيا نظري) يليدر حوادث ر( از سوانح راه آهن يريجلوگ
 . يي منتخب مراجع قضايکارشناس

 صالحب ـ مدرک شناسايي معتبر، گذرنامه يا هر گونه مدرک صادره از سوي مراجع ذي
 .ي اتباع خارجيبرا

  . يا شناسنامه باطل شده متوفي فوت يا گواهيجواز دفن  ـ پ
 .ازي در صورت ني قانونيه پزشکينظر ـ ت
 . ازي در صورت نيي مرجع قضايرأ ـ ث
  .هيدداني انحصار وراثت در صورت فوت زيگواه ـ ج
 اورژانس، اظهارات شهود يهامراقبت) فرم(، کاربرگ يمارستاني بينياوراق بال ـ چ

  ).ه به صندوقي ارايصرفاً برا(نفع يحسب مورد و شماره حساب ذ
 ين ماده برايه مدارک موضوع ايتواند با ارايمسبب حادثه مراننده  ـ١تبصره

ا يگر مهيده حسب مورد به بيان دي به زيل پرونده پرداخت خسارت بدنيل و تکميتشک
  . صندوق مراجعه کند

نامه ي مربوط به گواهيها موظف است استعالمي و رانندگييراهنما ـ٢تبصره
در هر صورت پرداخت . فته پاسخ دهدگر مربوط را ظرف دو همهي بي از سويرانندگ

  .ستي ني و رانندگييده موکول به پاسخ راهنمايدانيخسارت به ز
ا ي ي منجر به فوت، در صورت مطالبه قائم مقام قانونيدر حوادث رانندگ ـ٣تبصره

از يتواند بدون نيا صندوق حسب مورد ميگر مربوط مهيدرخواست راننده مسبب حادثه، ب
  .دي را پرداخت نمايقانون، خسارت بدن) ٣٦(ت ماده ي و با رعايي مرجع قضايبه رأ

 در حوادث رانندگي منجر به خسارت بدني غير از فوت، در صورت ـ٤تبصره
گر مربوط يا صندوق حسب مورد مکلف ديده يا قائم مقام قانوني وي، بيمهمطالبه زيان

ه تقريبي را پرداخت نمايد حداقل پنجاه درصد دي) حداکثر تا پانزده روز(است بالفاصله 
) ٣٢(و ) ٣١(مانده آن را پس از معين شدن ميزان قطعي ديه با رعايت مواد و باقي

  .قانون بپردازد
ديده يا نماينده قانوني وي حق دارد با ارايه  براي دريافت خسارت مالي، زيانـ٣ماده

  :گر مربوط مراجعه نمايدمهاطالعات و اصل يا تصوير برابر اصل مدارک زير به طور مستقيم به بي
له يمه بودن وسي از بي که حاکيگريا هرگونه مدرک دينامه شخص ثالث مهيب ـ الف

  .ه مسبب حادثه در زمان وقوع حادثه باشدينقل
 از يريون جلوگيسيا گزارش کمي و ي و رانندگييگزارش کارشناس راهنما ـ ب

 منتخب يکارشناسهيأت ا يناس  کارشيه قطعيا نظري) يليدر حوادث ر(سوانح راه آهن 
  .ييمراجع قضا
  . راننده مسبب حادثهييمدرک شناسا ـ پ

ن ماده جهت يه مدارک موضوع ايتواند با ارايراننده مسبب حادثه م تبصره ـ
  .گر مراجعه کند مهيده به بيداني به زيل پرونده پرداخت خسارت ماليل و تکميتشک

ط يگر مکلف است در صورت وجود شراهميقانون، ب) ٤٠( ماده يدر اجرا ـ٤ماده
 ينامه بدون اخذ گزارش مقامات انتظام نيين آيا) ٣(افت مدارک موضوع ماده ير با دريز

  :ديده را پرداخت نمايداني زيخسارت مال
ـ وسايل نقليه طرفين در زمان وقوع حادثه داراي بيمه   . نامه شخص ثالث معتبر باشندالف 

له يده به همراه وسيان ديه مراجعه همزمان مقصر و ز از جمليبه نحو مطمئن ـ ب
ن درخصوص ين طرفياب احراز شود که بيم کارشناس ارزيا مراجعه مستقيه مربوط ينقل

  .  نباشديراننده مسبب حادثه اختالف
ده حداکثر تا سقف تعهد يداني زيا مطالبه شده از سوي وارده يخسارت مال ـ پ

  .قانون باشد) ٤٠( مندرج در ماده ي اجباريمال
ا راننده يده يدانين مراجعه زيگر حسب مورد مکلفند در اولمهيا بيصندوق   ـ٥ماده

 فهرست يک از آنها، ضمن اعالم کتبي هر ينده قانونيا نماينفع يا ذيمسبب حادثه 
اعالم خسارت را با درج ) فرم(نامه، کار برگ نيين آيا) ٣(و ) ٢(مدارک مندرج در مواد 

 مربوط را به يريرهگ) کد(ا شناسه يد يشان اخذ و ثبت نموده و رسيمضاء از اخ و ايتار
  .ديل نمايشان تحويا

ا صندوق موظف يگر مهيه شده، بيدر صورت وجود نقص در مدارک ارا ـ١تبصره
ا يده يداني به زيافت مدارک به صورت کتبي پس از درياست مراتب را ظرف سه روز کار

  .ديک از آنها اعالم نماي هر ينده قانونيا نماينفع يا ذيراننده مسبب حادثه 
ل مدارک يگر حسب مورد مکلفند بالفاصله پس از تکممهيا بيصندوق  ـ٢تبصره
ا ينفع يا ذيا راننده مسبب حادثه يده يدانيل پرونده به زي بر تکمي مبنيديپرونده رس

  .نديل نمايک از آنها تحوي هر ينده قانونينما
ديده بيشتر از ر موظف است در مواردي که خسارت بدني زيانگ بيمه ـ٦ماده

نامه شخص ثالث باشد قبل از پرداخت کل سقف تعهدات بدني مندرج در بيمه
نامه از اين آيين) ٢(خسارت بدني، بالفاصله مراتب را به همراه مدارک موضوع ماده 

هاي مورد تأييد قانون يا ساير سامانه) ٥٥(طريق سامانه الکترونيک موضوع ماده 
صندوق موظف است ظرف . بيمه مرکزي براي صندوق و بيمه مرکزي ارسال نمايد

گر و پانزده روز کاري پس از اعالم مراتب و ارسال مدارک مذکور نتيجه را به بيمه
عدم اعالم نتيجه در مهلت يادشده به منزله پذيرش تعهد . بيمه مرکزي اعالم نمايد

  .از جانب صندوق خواهد بود
ه يله نقلي وارد شده به وسي خسارت ماليابيمه گر موظف است در ارزيب ـ٧ماده

ه، يله نقلير وسيده و اجرت تعميدبي قطعات آسينيگزي جايهانهيده، عالوه بر هزيدانيز
ده يدماليات بر ارزش افزوده و هزينه پرداخت شده براي نجات و يا انتقال وسيله نقليه خسارت

ن موارد تا يرد و نسبت به پرداخت اير را در نظر گي تعمي مناسب بران محليترکيبه نزد
قانون ) ٨(ماده ) ٣(ت تبصره يمه نامه شخص ثالث با رعاي مندرج در بيسقف تعهدات مال

  . دياقدام نما
 موظف است يمه مرکزين ماده، بيگر از مفاد امهيدر صورت تخلف ب ـ١تبصره

 ينده قانونيا نماينفع يا ذيا راننده مسبب حادثه يه ديدانيظرف پانزده روز به درخواست ز
 ي برايمه مرکزيم بيتصم. ديم نماي و در مورد آن اتخاذ تصميدگيک از آنها رسيهر 
م مذکور مطابق ماده يگر به تصممهين بيدر صورت عدم تمک. باشدياالجرا مگر الزممهيب
  . قانون اقدام خواهد شد) ٥٧(

ا راننده مسبب يده يدانيم زي حق مراجعه مستقيه نافن مادي اياجرا ـ٢تبصره
 دارنفع يا نماينده قانوني هر يک از آنها به مرجع قضايي يا ساير مراجع صالحيتحادثه يا ذي
  .ا صندوق نخواهد بوديگر مهيه بي عليو طرح دعو
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