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 ١  مقدمه

 

 

  مقدمه
  

هاي عمراني، رفاهي،  اداره صحيح شهرها و ارائه خدمات مطلوب به شهروندان و همچنين كنترل و هدايت پروژه
آوري و دفن  ها، جمع منجمله فضاهاي سبز، پارك ها شهرداريوزه فعاليت خدماتي و نگهداري تأسيسات زيربنايي در ح

  .باشد مستلزم اعتبارات مستمر مي... بهداشتي زباله و
باشند فلذا شهرداري با محور قرار دادن  فاقد هرگونه اعتبار مستقل در بودجه كل كشور مي ها شهردارياز طرفي 

  .درآمدهاي خود بودجه ساالنه و پنج ساله خود را بايستي تنظيم و اجراء نمايند
ندين باشد كه گاهاً وصول درآمد در شهرداري با وظايف چ هاي چندگانه مي شناخت درآمد در ادبيات شهرداري از مقوله

هاي جدي وصول و توزيع مناسب  خورد و حتي عوارض ملي نيز در اغلب اوقات با چالش سازمان و ارگان گره مي
  .باشد مواجه مي

بر   ميهمچنين افزايش تورم در جامعه و تغييرات درآمدي شهروندان و تغيير الگوي زيستي در هر منطقه اثرات مستقي
  .هاي شهرداري دارد درآمد و هزينه

شناخت صحيح درآمدهاي شهرداري و همچنين آشنايي با ابزارهاي وصول درآمد بخصوص عوارض و چگونگي 
  .گردد تلقي مي ها شهردارياستفاده از اهرمهاي اجرايي وصول آن يكي از مهمترين ضروريات 

اي افزايش بر ها شهرداري در خصوص عوارض و همچنين آموزش پرسنل ها شهرداريبه منظور رفع مشكالت اجرايي 
ي كشور تصميم گرفت ها دهياريو  ها شهرداريهاي عوارض، سازمان  آگاهي و توان تخصصي در برخورد با پرونده

  .را تهيه نمايد 77كميسيون ماده آموزشي پيوست تحت عنوان كتاب 
دوستان و شماري دارد كه الزم است  اي كامل تهيه شود ولي يقيناً نقايص بي هر چند تالش شده است تا مجموعه

از  دارد جادر پايان . برداري قرار گيرد  در مرحله بعدي مورد بهره... اندركاران نقطه نظرات خود را منعكس تا انشاا دست
و جناب آقاي محمد ابراهيم  ه مديريت شهري و روستاييمهندس رجب صالحي معاون آموزشي پژوهشكدآقاي جناب 

  .گردد قدرداني ميبه جهت همكاري در تهيه اين كتاب  گلستانكريمي مدير كل دفتر امور شهري استانداري 
   

  محمدرضا بمانيان

  روستايي مديريت شهري و پژوهشكده رئيس

  ي كشورها دهياريو  ها شهرداريسازمان 
  



  قانون شهرداري 77كميسيون ماده   ٢
 

 

  گفتار پيش
  

و به منظور برقراري ارتباط منطقي بين مطالب كتاب اين مجموعه به سه  ها شهرداريقانون  77با توجه به مفاد ماده 
  .شود فصل تقسيم گرديده است كه بشرح ذيل توضيح داده مي

  
  

  فصل اول

وظايف كميسيون و نحوه رسيدگي  ،گيري آشنايي با كميسيون، تعداد كميسيونهاي شهرداري نحوه شكلدر اين فصل 
  .بصورت كامل تشريح گرديده است 77آنها به كميسيون ماده  ارسالو 
  

  فصل دوم

سير تحوالت تعيين و دريافت عوارض، انواع عوارض و نكات قابل توجه در برقراري عوارض محلي در اين با آشنايي 
  .ديوان عدالت اداري مرتبط با موضوع فصل نيز در انتها درج گرديده است ميفصل تشريح و آراء هيأت عمو

  
  فصل سوم

االجرا، چگونگي اعالم موارد به ثبت و مقررات و ضوابط ابالغ، تهيه ليست  آشنايي با مقررات اسناد الزمدر اين فصل 
ديوان عدالت اداري مرتبط با موضوع فصل نيز در انتها درج  مياموال منقول و غيرمنقول تشريح و آراء هيأت عمو

  .گرديده است
 

 

 

 

 

 

 

 

   



 

 

 

 

 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :فصل اول
  

  77كميسيون ماده آشنايي با 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   



 

 

   



قانون  77كميسيون ماده آشنايي با : فصل اول     
  شهرداري

۵ 

 

 

  :هدف كلي

  قانون شهرداري  77كميسيون ماده   :آشنايي با
  
  

  :هدف هاي رفتاري

    :انتظار مي رود پس از مطالعه اين فصل بتوانيد
  .را شرح دهيد 77كميسيون ماده  سازمان و تشكيالت -1
  .را ذكر نماييد 77وظايف دبيرخانه كميسيون ماده  -2
 .ميسيون مذكور را بيان فرماييدو خصوصيات آراء صادره توسط ك 77صالحيت كميسيون ماده  -3
 .ويسيدنحوه رسيدگي و تصميم گيري در خصوص اختالفات شهرداري با مؤدي ناشي از عوارض را بن -4
 .را توضيح دهيد 77كميسيون ماده مراحل مقدماتي تشكيل پرونده تا ارجاع به  -5
 .أمور وصول شهرداري را شرح دهيدمأمور تشخيص و م -6

  
  

  :چكيده

و همچنين چگونگي تشكيل جلسات، وظايف دبيرخانه و صالحيت  77شناخت سازمان و تشكيالت كميسيون ماده 
يكي از مهمترين مراحل اجرايي در شهرداري  آن گيري و اجراء آراء و نحوه رسيدگي و تصميم 77كميسيون ماده 

در اين  77مراحل تشكيل پرونده تا صدور رأي و وظايف مأمورين شهرداري در خصوص كميسيون ماده  .باشد مي
  .فصل توضيح داده شده است

   



  قانون شهرداري 77كميسيون ماده             ۶
  

 

 

  واژگان كليدي

  ) حقوق عمومي( ؛آيين نامه
  

مقرراتي كه مقامات صالحيتدار مانند وزير يا شهردار و غيره وضع و در معرض اجراء مي گذارند خواه هدف  –الف 
آن تسهيل اجراء و تشريح قانوني از قوانين موضوعه باشد خواه در مواردي باشد كه اساسا قانوني وضع نشده است 

  .وضع نظامنامه مي كند گاه خود مجلس. در همين مورد، لفظ نظامنامه هم استعمال شده است
وضع اينگونه . به كار مي بردند "شرع"مي گفتند و آنرا در مقابل  "حكم"در حقوق اسالم اينگونه مقررات را

  .حكومت مي ناميدند) كه بنا به تدوين آن نداشتند(مقررات را 

منظور اجراء وظايف آيين نامه يا نظامنامه عبارت است از مقررات كلي كه توسط مراجع اجرائي قانون به  –ب 
آيين نامه (اجراء و تحقق بخشيدن به آنها وضع شده باشد و شامل آيين نامه هاي مصوب پارلمان نمي باشد 
  .)مصوب پارلمان داخل در مفهوم قانون به معني اعم كه شامل كليه مصوبات كلي پارلمان است مي شود

و بخشنامه همه چيز را شامل  )ني مصوبات كلي پارلمانيع(آيين نامه به اين معني مفهوم عامي دارد كه جز قانون 
جعفري، محمد  لنگرودي(. است و مفهوم تصويب نامه از تحت آن خارج نيست و معني درست آيين نامه همين است

  )1376: جعفر
  

ممكن است آيين نامه . آيين نامه كه براي اجراي يك قانون مقرر مي شود) حقوق عمومي(آيين نامه اجرايي؛ 
.                رائي را خود مجلس  يا دولت و يا مقامات اداري كشور در حدود صالحيتي كه دارند تهيه و به معرض اجراء بگذارنداج
  )مرجع قبلي(

  
و بدون اينكه به (آيين نامه اي كه مقام رسمي صالحيتدار در حدود اختيار خود ) حقوق عمومي( ؛آيين نامه مستقل

  )مرجع قبلي(. وضع كند.) ي از قوانين موضوعه باشدمنظور اجراي قانون معين
  

خواه از اوراق دعوي باشد خواه از اوراق اجراء احكام يا اجراء اسناد (رساندن يك سند رسمي ) دادرسي مدني( ؛ابالغ
  )مرجع قبلي( .باطالع شخص يا اشخاص معين با رعايت تشريفات قانوني مخصوص )الزم االجرا ء و غيره

  
هر گونه ابالغي كه مطابق مقررات قانوني بوده ولي به صورت ابالغ واقعي نباشد اصطالحا ابالغ ابالغ قانوني؛ 

  )مرجع قبلي( .مرادف ابالغ قانوني است –ابالغ عادي ) آيين نامه دادرسي مدني 175ماده (عادي ناميده مي شود 



قانون  77كميسيون ماده آشنايي با : فصل اول     
  شهرداري

٧ 

 

 

وي اوراق دعوي نسبت به يكي از طرفين آن در محلي هر گاه در يك دع) آيين نامه دادرسي مدني( ؛ابالغ) سابقة(
يا محلي كه براي (مطابق مقررات ابالغ شده باشد و در جريان دادرسي به ابالغ ديگري حاجت افتد  تغيير محل اقامت 

حله سابقه ابالغ در مرحله بدوي براي مر. عنوان شود ابالغ سابق را سابقه ابالغ نامند) ابالغ برگ ها انتخاب شده است
  )مرجع قبلي( .پژوهشي هم كافي است

  
برگ رسمي متضمن اخطار امري از امور مربوط به مرافعات در دادگاهها و يا امورحسبي كه از طرف  ؛ابالغ نامه

  )مرجع قبلي()  آيين دادرسي مدني 97ماده (. دادگاه به عمل مي آيد

  
) اعم از قضائي و غيره(در اصطالحات اداري  .در لغت به معني يادآوري كردن و خاطر نشان نمودن است ؛اخطار

يادآوري كردن رسمي يك يا چند مطلب در حدود مقررات جاري است مانند اخطارهاي مالياتي و اخطارهايي كه از 
  )مرجع قبلي(. طرف وزارت دادگستري يا ثبت براي اشخاص در حدود قانون فرستاده مي شود

  
. است كه پيش از موعد پرداخت دين براي بدهكار فرستاده مي شوديا پيش آگهي، آگهي مختصري ؛ اخطار قبلي

  )مرجع قبلي(
  

  )مرجع قبلي( . ورقه رسمي متضمن اخطار را مي گويند  ؛اخطار نامه

  
نوشته اي است كه مطابق مقررات قانوني تنظيم مي شود و وسيله قانوني بيان مطالب است و اظهاريه  ؛اظهارنامه

  )مرجع قبلي()  آيين دادرسي مدني 709ماده (.هم گفته مي شود

  
اعالم راي كه در قبال ابالغ راي دادگاه استعمال مي شود و  ،در لغت به معني آگاه كردن است، در اصطالح؛ اعالم

  )مرجع قبلي( .آن چنان است كه متن راي به سمع محكوم عليه در دادگاه رسانده شود

  
ست، در اصطالح به معني اظهار چيزي از طريق نشر در كتب و جرائد و راديو در لغت به معني آشكارا ساختن ا ؛اعالن

  )مرجع قبلي(. و امثال آنها را گويند

  
  )مرجع قبلي(. اعالن و نوشته اي است كه خبر تازه اي را به خوانندگان بدهد ؛آگهي

  



  قانون شهرداري 77كميسيون ماده             ٨
  

 

 

  )مرجع قبلي() ك اخطار قبلي-ر(. اسم ديگر آن اخطار قبلي است ؛پيش آگهي

  
  :در لغت به معني پس انداختن و دير كردن است تا اينجا در اصالحات ذيل به كار رفته است ؛تاخير

نرخ قانوني بهره پول كه بر اثر تاخير مديون و در پرداخت آن به حكم (تاخير، ) خسارت(تاخير بيان از وقت حاجت، 
  .)ا مي دهندقانون با يد بستانكار بدهد و صرف تاخير مديون، به آن بهره عنوان خسارت ر

.  و اخسارت تاخير اداء و خسارت دير كرد و زيان دير كرد هم استعمال شده است) خسارت تاخير تاديه(در همين معني 
  )مرجع قبلي(

  
و يا مركب از اعضاء دولت و غيره كه بطور اتفاقي يا ) غالبا(عدة معدودي از اعضاء دولت  )حقوق اداري(  ؛كميسيون

  )مرجع قبلي( .كارهاي اداري يا قضائي با يكديگر همكاري و تبادل نظر كنند و تصميم بگيرند موقت يا دائم در زمينه

  
مجموعه اصول و مقرراتي است كه در مقام رسيدگي به امور حسبي و كليه دعاوي مدني و  ؛دادرسي مدني آيين 

كشور و ساير مراجعي كه به موجب قانون موظف به  عالي هاي عمومي، انقالب، تجديدنظر، ديوان بازرگاني در دادگاه
  )هاي عمومي دادرسي دادگاه از قانون آيين 1ماده (. رود رعايت آن هستند به كار مي

  
 جا آن در نيز او امور مهم مركز و داشته سكونت جا آن در شخص كه است محلي از عبارت شخصي هر ؛اقامتگاه

 اشخاص اقامتگاه است محسوب اقامتگاه او امور مركز باشد او امور مهم مركز از غير شخصي سكونت محل اگر باشد
  )مدني قانون 1002 ماده( .بود خواهد ها آن عمليات مركز حقوقي

  
 مصوب تجارت قانون 590 ماده( .است جا آن در حقوقي شخص اداره كه است محلي ؛حقوقي شخص اقامتگاه

13/2/1311(  
  

 مبلغ از است عبارت آن بهاي باشد، ايران رايج پول خواسته اگر - 1:شود مي تعيين زير ترتيب به ؛خواسته بهاي
 تقديم تاريخ در ايران اسالمي جمهوري مركزي بانك رسمي نرخ به آن ارزيابي باشد، خارجي پول اگر و مطالبه مورد

 نمايد مي مطالبه را كل از قسمتي يك هر كه خواهان چند دعواي در -2. شود مي محسوب خواسته بهاي دادخواست
 و منافع به راجع دعاوي در -3. شود مي مطالبه كه هايي قسمت تمام جمع حاصل با است مساوي خواسته بهاي

 و اقساط تمام جمع حاصل از است عبارت خواسته بهاي گردد، پرداخت يا و استيفا معين مواعد در بايد كه حقوقي
 يا نبوده معين زمان به محدود نامبرده حق كه صورتي در. داند مي آن مطالبه در حق ذي را خود خواهان كه منافعي
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. كند استيفا بايد سال ده ظرف كه را آنچه يا سال ده منافع جمع حاصل با است مساوي خواسته بهاي باشد العمر مادام
 جلسه اولين تا خوانده و كرده معين دادخواست در خواهان كه است مبلغي خواسته بهاي اموال، به راجع دعاوي در -4

 دادرسي آيين قانون 62 ماده(  .باشد كرده معين ديگري ترتيب قانون كه اين مگر نكرده اعتراض يا و ايراد آن به دادرسي
  )21/1/1379 مصوب) مدني امور در( انقالب و عمومي هاي دادگاه

  
 آيين قانون 86 ماده( .شود قيد دادخواست در كه است مبلغي دادرسي هزينه و صالحيت نظر نقطه از ؛خواسته بهاي
  )25/6/1318 مصوب مدني دادرسي

  
 هاي دادگاه دادرسي آيين قانون 121 ماده( .غيرمنقول و منقول از اعم اموال توقيف از است عبارت قانون اين در ؛تأمين
  )21/1/1379 مصوب) مدني امور در( انقالب و عمومي

  
 20 ماده( . بدهي كننده اثبات مدارك و اسناد موجب به پرداخت قابل بدهي ميزان تعيين از است عبارت ؛تسجيل

  )1/6/1366 مصوب كشور عمومي محاسبات قانون
  

 ساير موجب به كه مواردي در يا قانون اين چهارم باب در مقرر موارد در مگر است قطعي ها دادگاه آراي ؛قطعي راي
 مصوب) مدني امور در( انقالب و عمومي هاي دادگاه دادرسي آيين قانون 5 ماده( .باشند نظر تجديد يا نقض قابل قوانين

21/1/1379(  
  

 در و شده صادر غياباً كه احكامي همچنين و شود مي صادر پژوهشي رسيدگي در كه حضوري احكام ؛قطعي حكم
 دادرسي آيين قانون 519 ماده( .شود مي محسوب قطعي باشد نشده داده آن به نسبت اعتراض دادخواست مقرر موعد
  )25/6/1318 مصوب مدني

  
 و استيناف و اعتراض مدت انقضا واسطه به يا و قانوني مراحل طي واسطه به كه است حكمي از عبارت ؛نهايي حكم
 و اسناد ثبت قانون 22 ماده تبصره(. شود محسوب مختومه دعاوي از شده صادر موضوع آن در حكم كه دعوايي تميز
  )26/12/1310 مصوب امالك

  
 مستقيم طور به كه ديگري هاي هزينه و وكيل الوكاله حق و دادرسي هزينه از است عبارت ؛دادرسي خسارات

 .محلي تحقيقات هزينه و كارشناسي الزحمه حق قبيل از است بوده الزم دفاع يا دعوا اثبات براي و دادرسي به مربوط
  )21/1/1379 مصوب) مدني امور در( انقالب و عمومي هاي دادگاه دادرسي آيين قانون 519 ماده(
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 رعايت آن در زير نكات و برسد دادرسان يا دادرس امضاي به و شده نوشته بايد لفظي انشاء از پس ؛دادگاه رأي
 -3. اقامتگاه قيد با آنان قانوني نمايندگان يا وكيل يا دعوا اصحاب مشخصات - 2. رأي صدور تاريخ - 1: گردد

 شده صادر ها آن براساس رأي كه موادقانوني و اصول مستندات، داليل، جهات، -4. طرفين درخواست و دعوا موضوع
 در( انقالب و عمومي هاي دادگاه دادرسي آيين قانون 296 ماده(. دادگاه دادرسان يا دادرس سمت و مشخصات -5. است
  )21/1/1379 مصوب) مدني امور

  
 آيين قانون 194 ماده(. نمايند مي استناد آن به دعوا از دفاع يا اثبات براي دعوا اصحاب كه است امري از عبارت ؛دليل

  )21/1/1379 مصوب) مدني امور در( انقالب و عمومي هاي دادگاه دادرسي
  

  )مدني قانون 1284 ماده( .باشد استناد قابل دفاع يا دعوي مقام در كه نوشته هر از است عبارت ؛سند
  

 از مقصود كند عرضحال ضميمه نموده مصدق كرده استناد ها آن به كه را اسنادي سواد بايد مدعي ؛مصدق سواد
 يكي يا ديگر محاكم از كه دفتري يا شود  مي داده جا آن به عرضحال كه اي محكمه دفتر كه است سوادي مصدق سواد

 دولتي ادارات از يكي يا محل حاكم نباشد ها آن از يك هيچ كه جايي در و رسمي اسناد دفتر يا اسناد ثبت ادارات از
 از يكي دفتر در بايد باشد شده تهيه خارجه در سند سواد كه صورتي در. باشد كرده تصديق اصل با را آن مطابقت
 و شركت اساسنامه يا تجارتي دفتر مثل باشد مفصل اسناد هرگاه. شود مصدق ايران هاي گري قنسول يا ها خانه سفارت
 محاكمات اصول قانون 71 ماده(. گردد مي عرضحال ضميمه شده نويس خارج است ادعا مدرك كه هايي قسمت آن امثال
  )28/10/1314 مصوب تجاري و حقوقي

  
 در مگر است انقالب و عمومي هاي دادگاه صالحيت در مورد حسب دعاوي، به نخستين رسيدگي ؛ذاتي  صالحيت

 امور در( انقالب و عمومي هاي دادگاه دادرسي آيين قانون 10 ماده(. باشد كرده تعيين را ديگري مرجع قانون كه مواردي
  )21/1/1379 مصوب) مدني

  
 و بالعكس و ابتدايي به راجعه امور به نسبت صلحيه محكمه صالحيت عدم از است عبارت   ؛ذاتي صالحيت عدم
 به نسبت ابتدايي محكمه و حقوقي به نسبت جزايي محكمه و جزايي امور به نسبت حقوق محكمه صالحيت عدم

 امور به نسبت عدليه محاكم صالحيت عدم و برعكس و شرع محاكم به نسبت عمومي محاكم و بالعكس و استيناف
  )3/4/1309 مصوب محاكمات تسريع قانون 1 ماده تبصره(. غيرعدليه محاكم به راجعه
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 يا والدين از يكي فوت -2. است حركت از مانع كه مرضي -1: گردد مي محسوب موجه عذر زير جهات ؛موجه عذر
 مقرر مهلت در واخواهي دادخواست تقديم آن براثر كه حريق و زلزله سيل، قبيل از قهريه حوادث -3. اوالد يا همسر
 ماده از(. كرد تقديم واخواهي دادخواست مقرر مهلت در نتوان كه نحوي به بودن حبس يا توقيف -4. نباشد ممكن

  )21/1/1379 مصوب) مدني امور در( انقالب و عمومي هاي دادگاه دادرسي آيين قانون 306
  

. گيرد مي صورت مقررات رعايت با تعهد از قسمتي اداي منظور به كه پرداختي از است عبارت ؛الحساب علي
  )1376: جعفري، محمد جعفر لنگرودي(

  
 مصوب اداري تخلفات به رسيدگي قانون 8 ماده(. اداري وظايف اجراي در غيرعمدي كوتاهي از است عبارت ؛قصور

25/12/1365(  
  

 اين مقررات تابع و شوند مي محسوب رسمي كارشناسان كانون عضو رسمي كارشناسان كليه ؛رسمي كارشناس
 1/8/1358 مصوب رسمي كارشناسان كانون استقالل به مربوط قانوني اليحه 1 ماده از(. باشند مي كانون نظامات و قانون
  )انقالب شوراي

  
 را متعهد. كند مي تعهد را ثالثي شخص احضار ديگر طرف مقابل در طرفين احد آن موجب به كه است عقدي ؛كفالت
  )مدني قانون 734 ماده(. گويند مي له مكفول را ديگر طرف و مكفول را ثالث شخص كفيل،

  
 ساعت چهار و بيست روز شبانه و روز هفت هفته روز، سي ماه ماه، دوازده سال قانوني، موارد احتساب نظر از ؛ماه
  )21/1/1379 مصوب) مدني امور در( انقالب و عمومي هاي دادگاه دادرسي  آيين قانون 443 ماده(. است

  
 اجرايي نامه آيين 1 ماده ج بند( . كند مي زندگي جا آن در كه دارد مي اظهار شخص كه است مكاني ؛سكونتمحل 
  )وزيران هيأت 1/12/1378 مصوب ايراني اتباع كليه براي پستي كد و ملي شماره اختصاص الزام قانون

  
 در كه آنان شفاهي داليل همچنين و كنند مي تقديم محكمه به طرفين كه است كتبي داليل ؛محكمه حكم مدرك

 موقتي قوانين 245 ماده( .رسد مي طرفين امضاي به شده نوشته مجلس صورت در و دارند مي اظهار شفاهي مذاكره حين
  )18/8/1290 مصوب حقوقي محاكمات اصول
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 از 65 ماده( .گويند ابالغ موارد كنند حقوقي محاكمات در مداخله بايد عمومي مدعيان كه را مواردي ؛ابالغ موارد
  )27/4/1370 مصوب عدليه تشكيالت اصول قانون

  
 656 ماده(. نمايد مي خود نايب امري انجام براي را ديگر طرف طرفين از يكي آن موجب به كه است عقدي ؛وكالت
  )مدني قانون

  
 در كانون طرف از و جزايي موارد در محكمه طرف از كه است وكالتي انتخابي وكالت از مقصود ؛انتخابي وكالت

  )25/11/1315 مصوب وكالت قانون 31 ماده تبصره(. شود مي ارجاع ها آن به حقوقي امور
  

 قانون 62 ماده 9 بند(. باشد دعوي قاطع كامالً كه است امري به يا دعوي ماهيت در اقرار مقصود ؛اقرار در وكالت
  )25/6/1318 مصوب مدني دادرسي آيين

  
به چيزي را مرحله اثبات آن چيز نامند و چون در علم خطا هم واقع مي شود بنا بر اين مرحلة علم ) فقه( ؛اثبات

 "به جاي اثبات، عبارت ) در مقابل ثبوت استعمال مي شود. (نباشد) واقع(ممكن است مرحله اثبات مطابق مرحله ثبوت 
  .را بكار مي برند و اين از اغالط است "به ثبوت رساندن

  )1376: جعفري، محمد جعفر لنگرودي( .دليل بر مورد ادعاء براي ترتب آثار قانوني آن بر آناقامة ) آيين دادرسي(
  

شده  )در هر درجه(ارزش قضائي دعويي است كه منتهي به نظر نهايي دادگاه ) دادرسي مدني( ؛اعتبار امر مختوم
   )آيين دادرسي مدني 189 - 155ماده (. باشد يعني دادگاه ختم دادرسي را اعالن نموده و نظر قطعي خود را داده باشد

  
فرهنگستان لغت و اخواهي را به جاي آن . در لغت به معني منع و جلوي كسي يا چيزي را گرفتن است ؛اعتراض
   .نهاده است

  
گويند و  "خواسته"است به معني خواستن و در فارسي هم به آن  "ميل"جمع مال است و مال فعل ماضي از  ؛اموال

  )مرجع قبلي( .ه ارزش مبادله را دارا باشدآن چيزي است ك

  
كسي كه به عنوان نماينده غير در دعوايي دخالت كند و دليل مثبت سمت خود را ندهد ) دادرسي مدني( ؛ايراد سمت

   )دادرسي مدني 199ماده (. مي توان از اين جهت به ورود او در دعوي ايراد كرد و اين ايراد را ايراد سمت نامند
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  )مرجع قبلي(اجراي تعهدي كه موضوع آن وجه نقد باشد  ؛پرداخت

  
سند ها و نوشته هاي راجع به يك موضوع يا يك كار يا يك نفر را كه يك جا جمع آوري شده و غالبا  ؛پرونده

  )مرجع قبلي(. خالصه مطالب آن نوشته ها را براي آساني در پشت پوشه هاي آن مي نويسند پرونده گويند

  
  )مرجع قبلي(. اي است كه كسي براي اعتبار خود در بانك معين مي كندسپرده  ؛پشتوانه

  
در لغت به معني قرار دادن در امن و آسايش است در اصطالح به معني وثيقه و تضمين است و قرار تامين  ؛تامين

ماده (گويند  در آيين دادرسي مدني توقيف مال را. قراري است كه در حقيقت وثيقه اي براي متقاضي آن مقرر مي دارد

بنا بر اين به عنوان تامين نمي توان از ادامه ساختمان جلوگيري نمود بلكه بايد اين منظور را ) آيين دادرسي مدني 240
  )مرجع قبلي(  )دادرسي مدني 778ماده (ضمن دستور موقت عملي ساخت 

  
خواه . مترتب گردد) نوع مؤاخنده از(كه بر آن عمل يك اثر ) اعم از فعل يا ترك(عبارت است از صفت عملي  ؛تخطي

  )مرجع قبلي( .آن مؤاخنده مدني يا كيفري يا انضباطي باشد

  
صورت قيمت ارقام كاالف صورتي كه در آن به حسب ماخذ مقرر قانوني يا قراردادي، حقوقي به شخص تعلق  ؛تعرفه

  )مرجع قبلي(. تري و غيرهمي گيرد مانند تعرفه گمركي و تعرفه مالياتي و تعرفه حق الوكاله وكيل دادگس

  
  )شخص طبيعي .رك(به معني شخص طبيعي است  ؛شخص حقيقي

  
مي   به معني شخص طبيعي است و شخص طبيعي افراد انساني را گويند كه موضوع حق و تكليف ؛شخص طبيعي

مرجع (. در مقابل شخص حقوقي استعمال مي شود .و شخص حقيقي هم مي نامند) م-ق 961 – 958ماده (باشند 
  )قبلي

  
عبارت است از گروهي از افراد انسان يا منفعتي از منافع عمومي كه قوانين موضوعه آن را ) مدني( ؛شخص حقوقي

در حكم شخص طبيعي و موضوع حقوق و تكاليف قرار داده باشد مانند شركت تجاري و انجمن ها و دولت و 
شخص حقوقي موضوع هر حق و ) 24/4/1318ن تصفيه قانو 51ماده (اداره تصفيه ) ب(و ) الف(شهرداري و صندوق 

  ) قانون تجارت 588ماده ( .تكليفي است جز آنچه كه اختصاص به طبيعت انسان دارد
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در حقوق خصوصي، هر گاه شخص حقوقي موضوع حق در حقوق خصوصي باشد آن را شخص  ؛شخص حقوقي   
ك ها كه داراي شخصيت حقوقي در حقوق پس بان. مانند شركت هاي تجاري. حقوقي در حقوق خصوصي نامند

مي باشند حتي بانك هايي كه سرمايه آنها متعلق   خصوصي مي باشند مشمول احكام شخص حقوقيِ حقوق خصوصي
    )مرجع قبلي(.  پس معافيت دولت از هزينه دادرسي شامل حال اين بانك ها نيست. به دولت است
                   

هر گاه شخص حقوقي موضوع حقوق عمومي هم باشد آنرا شخص  ،)مدني(عمومي در حقوق  ؛شخص حقوقي   
نه مؤسسات (حقوقي در حقوق عمومي نامند مانند دولت و شهرداري و وزارتخانه ها و مؤسسات انتفاعي دولت 

  )مرجع قبلي( .)بازرگاني كه طبق اصول بازرگاني اداره مي شوند

  
شخص  .رك(. حالت تشخص شخص حقوقي از حيث اينكه موضوع حق و تكليف است) مدني( ؛شخصيت حقوقي

  )حقوقي
  

  :مقدمه اي است در دادنامه كه شامل امور ذيل است) دادرسي( ؛شرح دعوي
  

  اسم اصحاب دعوي يا طرفين حسبي -الف
  اقامتگاه آنان  - ب
دادرسي  551صدر ماده (دعوي نامند مجموع اين سه قسمت را ماهيت . اموري كه منشاء دعوي شده است -ج

ديوان كشور در ماهيت دعوي به موجب اين ماده نظارت در امر دادگاههاي ماهويي دارد ولي نقض و ابرام ) مدني
  )آيين دادرسي مدني 558ماده (. در فرجام راجع به ماهيت دعوي نيست

  . مستندات و ادله طرفين - د
  .كه در دادگاه طرح شده استخالصه مسائل معروضه و مورد ترافع  -ـ ه

  )مرجع قبلي( .ابرام استاين دو قسمت خارج از ماهيت دعوي است و مورد اظهار نظر ديوان كشور و مصب نقض و 

  
  )مرجع قبلي(. نوشته اي كه دريافت چيزي را معين مي كند ؛رسيد

  
  )  تحقيق .رك(مطلق تحقيق را گويند  ؛رسيدگي
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  :از اين قرار است) وجودي باشد يا عدمي(عناصر رسيدگي ) دادرسي مدني(
  

دادرسي  360ماده ( الزم نيست رسيدگي در دادگاه باشد ولي اصل اين است كه رسيدگي در دادگاه باشد -الف
  )مدني

   )دارسي مدني 359ماده (رسيدگي ممكن است بدالئل دعوي باشد  - ب
حضور اصحاب دعوي شرط رسيدگي نيست ولي بايد موضوع رسيدگي و مكان رسيدگي و زمان رسيدگي قبال  -ج

  )دادرسي مدني 362ماده (به آنان اعالم شود 
  .دخالت دادرس يا نماينده او شرط رسيدگي است - د
ني شامل اين بيصد قانون آيين دادرسي مد 290رسيدگي شامل مرحله تبادل لوايح هم هست زيرا ماده  - هـ

  .مرحله هم مي باشد
تقديم دادخواست شرط شروع به رسيدگي است ولي خود اين عمل اقدام به شروع برسيدگي را ندارد و ماده  -و

را مي رساند ولي ظاهر ماده ) آئين دادرسي مدني 70و خالف ماده (آيين دادرسي مدني خالف اين نظر  273
جنبه قابلي دارد ) و رسيدگي(ست جنبه فاعلي دارد و شروع برسيدگي مقصود مقنن نيست زيرا تقديم دادخوا 273

و اين دو جنبه ضد يكديگر ندو هيچ چيز متصف بضد خود نمي شود يعني دادخواست، موصوف به عنوان رسيدگي 
  .نميشود

 رسيدگي قائم به تشكيل جلسه هم رسيدگي مي كند مانند رسيدگي عادي در موردي كه نياز به دان جلسه – ز
  .نداشته باشد

  )آيين دادرسي مدني 775ماده (در غير ساعات اداري هم رسيدگي مقدور است  -ح
رسيدگي شامل تجديد جلسه زيرا تجديد جلسه به معني تعويق رسيدگي، ضد رسيدگي است و هيچ چيز  -ط

  )مرجع قبلي(. متصف بضد رسيدگي است و هيچ چيز متصف بضد خود نمي شود

  
  :ني شرح و بيان است در اصطالح عبارت است از شرح و بيان واقعه اي با مشخصات ذيلدر لغت به مع ؛گزارش

  

  .موضوع مورد گزارش وقوع حادثه اي باشد -الف
  .گزارش دهنده مامور به تهيه گزارش قبال شده باشد و يا سمت او اقتضا كند كه گزارش تهيه كند - ب
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فرق نمي كند . باشد خواه مقام رسمي باشد يا غير رسمي مقامي كه به آن گزارش داده مي شود مقام ما فوق -ج
  )مرجع قبلي(  .كه گزارش كتبي باشد يا شفاهي
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  )27/11/1345اصالحي مصوب (قانون شهرداري  77ماده 

رفع هر گونه اختالف بين مؤدي و شهرداري در مورد عوارض به كميسيوني مركب از نمايندگان وزارت كشور و    
هائي كه طبق تصميم اين  بدهي. شود و تصميم كميسيون مزبور قطعي است شهر ارجاع ميدادگستري و انجمن 
اجراي ثبت ، باشد شود طبق مقررات اسناد الزم االجرا، به وسيله اداره ثبت قابل وصول ميداده كميسيون تشخيص 

در نقاطي كه  ،مايدمكلف است بر طبق تصميم كميسيون مزبور به صدور اجرائيه و وصول طلب شهرداري مبادرت ن
نمايد و در غياب  سازمان قضائي نباشد رئيس دادگستري شهرستان يك نفر را به نمايندگي دادگستري تعيين مي

  . انجمن شهر انتخاب نماينده انجمن از طرف شوراي شهرستان به عمل خواهد آمد
  

  قانون شهرداري 77ماده  سازمان و تشكيالت كميسيون

تنوع وگستردگي عوارض و قوانين و مقررات . در آمدي شهرداري ها محسوب مي گردد مهميكي از منابع "عوارض"
گوناگوني كه در اين رابطه به تصويب رسيده است اختالف بين مؤدي و شهرداري را اجتناب ناپذير نموده است، به 

  .نحوي كه قانونگذار مرجع مستقلي را براي رسيدگي به اين امر پيش بيني نموده است
  

  ضاء كميسيوناع

   :اعضاء كميسيون عبارتند از
 نمايندة وزارت كشور -1
 نمايندة دادگستري -2
 )شوراي اسالمي شهر(نمايندة انجمن شهر  -3

 
مگر اينكه وزير كشور اختيارات خود را در اين  ،از سوي وزير كشور انتخاب مي شود "نماينده وزارت كشور "  

دولت و در راستاي تحقق اصل تمركز زدايي و كاهش  ميمعموالً بر اساس سياستهاي عمو .زمينه تفويض نموده باشد
تشريفات و مكاتبات اداري و تسريع در روند انجام امور و بهبود روش هاي مديريت، بسياري از اختيارات قانوني وزير 

آخرين  3بند  .گردد ميفويض  به استاندارن ت  77كشور از جمله انتخاب نمايندة وزارت كشور در كميسيون ماده 
تعيين نمايندگان وزارت كشور در كميسيون هاي موضوع  " :تفويض اختيارات وزير كشور به استانداران عبارت است از

منحصراً از بين كاركنان وزارت كشور  ،قانون شهرداري 100و ماده  99ماده  3ذيل بند  2و تبصره  77ماده 
ي تابعه استان و مراقبت كامل و مستمر ها شهرداريدر ) و ترجيحاً فرماندار و بخشدار استانداري، فرمانداري، بخشداري(

   ".بر حسن جريان امور كميسيون هاي مذكور و عملكرد نمايندگان موصوف
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شود، و بر اساس حقوق اداري ايران كه در متن  ميالزم به ذكر است اختيارات قانوني از سوي مقام مافوق تفويض 
لذا پس از  .باشد ميفوق نيز مورد مالحظه واقع شده است، اختيارات تفويضي قابل تفويض به غير ن تفويض اختيار

پس از صدور و ابالغ حكم استاندار رسميت  77عضويت نمايندة وزارت كشور  در كميسيون ماده  ،تفويض وزير كشور
  .يابد مي

  

برخالف تشكيالت كميسيون ماده صد كه الزاماً بايد عضو قضايي از قضات دادگستري  "نماينده دادگستري "   
قانون شهرداري موجود اين ابهام است كه مي  77اطالق ماده .چنين صراحتي وجود ندارد 77در كميسيون ماده  باشد،

با توجه به اهميتي كه حضور  بديهي است .توان نمايندگان قوه قضائيه را از بين كاركنان اداري دادگستري تعيين كرد
قاضي دادگستري خصوصا در ارتباط با تشكيالت مراجع قضاوتي خارج از دادگستري دارد و اينكه حضور عالم حقوق 
قسم ياد كرده موجب تضمين حقوق شهر وندان و شهرداري در ارتباط با موضوع اختالفي مي گردد، بايستي پذيرفت 

تواند اختيار انتخاب نمايندگان دادگستري  ميوزير دادگستري نيز . ات دادگستري باشدقوه قضائيه از بين قض هكه نمايند
با توجه به همچنين  .را به عنوان عضو كميسيون به رياست دادگستري استان و يا هر مقام ديگري تفويض نمايد

يك نفر را به نمايندگي در نقاطي كه سازمان قضائي نباشد رئيس دادگستري شهرستان "قسمت آخر ماده قانون مزبور 
  ".نمايد دادگستري تعيين مي

  

وظايف و انتخابات شوراهاي  ،قانون تشكيالت 15بر اساس مقررات ماده  " شهر مينمايندة شوراي اسال "   
آيين نامه اجرايي تشكيالت، انتخابات داخلي و امور  6ماده  6و  4و بند هاي )6/7/1382اصالحي (كشور  مياسال

يكي از اعضاي شوراي شهر در جلسه رسمي ) هيات وزيران 11/1/1378مصوب(شهرها  مياسال مالي شوراهاي
 77شهر براي مدت معين و يا باقيمانده دوره شورا تعيين، ودر كميسيون ماده ميبه عنوان نمايندة شوراي اسال ،شورا

  .ن به عمل خواهد آمددر غياب انجمن شهر انتخاب نماينده انجمن از طرف شوراي شهرستا .يابد ميعضويت 
  

  در هر شهرداري   77ماده  تشكيالت و تعداد كميسيون

بلكه  ،البته اين مرجع جزء الينفك شهرداري محسوب نمي شود .در شهرداري تشكيل مي شود 77كميسيون ماده 
 و به عنوان يك مرجع شبه قضايي و بي طرف براساس ضوابط و ،داراي شخصيت حقوقي مستقل از شهرداري است

   .مقررات تصميم گيري مي نمايد
  

بنابراين ضرورتي براي تشكيل بيش از يك كميسيون  وجود ندارد، ولي در   ،تصميمات كميسيون مزبور قطعي است
 .ايجاد كميسيون هاي متعدد منع قانوني ندارد ،به دليل حجم پرونده ها ،صورت نياز به تشكيل بيش از يك كميسيون

به منظور  .بديهي است كميسيون ها به عنوان بدوي و تجديد نظر تلقي نمي شود بلكه در عرض همديگر قرار دارند



قانون  77كميسيون ماده آشنايي با : فصل اول     
  شهرداري

١٩ 

 

 

بايستي در هر شهرداري متناسب با حجم پرونده ها و  77انجام تشريفات قانوني و پيگري تصميمات كميسيون ماده 
قانون نوسازي و  8ماده  1تبصره  .الزمه پيش بيني شود تشكيالت ،اقداماتي كه در اين رابطه انجام آنها ضرورت دارد

هاي رفع اختالف را در هر شهرداري با  كميسيون ...تعداد  ...": عمران شهري نيز در اين رابطه بيان مي دارد
   ".توجه به وسعت شهر و ميزان اعتراضات تعيين مي كند

  

هاي رفع اختالف در هر  ميسيوننظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوه قضائيه در مورد تعدد ك
 "19/12/1357مورخ 7947/7نظريه شماره  "شهرداري 

قانون شهرداري، منحصر به يك كميسيون نيست و بر حسب ضرورت، شهرداري مي تواند چند  77كميسيون ماده 
  .كميسيون تشكيل دهد

  

ودي و شهرداري، امر حل اختالف به قانون شهرداري و به منظور رفع اختالف في ما بين م 77در اجراي ماده  :سوال
راي كميسيون ارجاع شده است، از آنجايي كه شهرداري ها به دليل افزايش تعداد پرونده در اين خصوص وجود تنها 

امكان افزايش كميسيون  77د آيا با عنايت به ماده نيك كميسيون را كافي براي رسيدگي به همه پرونده ها نمي دان
  رر است يا خير؟به بيش از يك واحد مق

  

انحصارا و فقط تشكيل يك كميسيون استنباط نمي  1334قانون شهرداري مصوب سال  77از مفهوم ماده " :جواب 
گردد چنانچه افزايش پرونده ها ضرورت به تشكيل كميسيون بيشتر از يك كميسيون را ايجـاب نمايـد، تشـكيل چنـد     

  )1385: كاميار، غالمرضا(  ".نظر مي رسد كميسيون هم عرض با رعايت همان قانون بالاشكال به
  

   :دبيرخانه كميسيون

معموالً يكي از كاركنـان مجـرب شـهرداري بـه عنـوان دبيـر        .استمستقر در شهرداري  77دبيرخانه كميسيون ماده  
شهرداري در .اكثراً  دبيرخانه جزئي از واحد يا مديريت در آمد شهرداري محسوب مي گردد. كميسيون تعيين مي گردد

بـه هـر حـال تصـميم      .هاي كوچك مسئول درآمد به عنوان  دبير كميسيون نيز وظايف مربوطـه را انجـام مـي دهـد    
با شهرداري مي باشد كه با در نظر گرفتن جوانب امر و تشكيالت سـازمان   77چگونگي اداره دبيرخانه كميسيون ماده 

   .شهرداري تصميم مناسب اتخاذ خواهد نمود
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   :رخانه كميسيونوظايف دبي

   .انجام تشريفات قانوني به منظور ثبت و تكميل و طبقه بندي پرونده هاي ارجاعي به كميسيون -1
برنامه ريزي جهت تشكيل جلسات با توجه به تعداد پرونده هاي واصله و دعوت از اعضاء كميسيون يا  -2

  .كميسيون ها براي شركت در جلسات
   .هامات و اداي توضيح دربارة پرونده هايي كه مطرح مي شودشركت در جلسات كميسيون ها جهت رفع اب -3
حفظ ارتباط با ساير واحدهاي شهرداري مرتبط با موضوعات و پرونده هايي كه به كميسيون ارجاع مي  -4

  .. .به ويژه با واحد درآمد شهرداري، واحد حقوقي و ،شود
ئه اليحه دفاعيه و يا حضور در دعوت از مؤدياني كه پرونده آنها در كميسيون مطرح است براي ارا -5

   .كميسيون و دفاع قانوني از خود
دعوت از كارشناسان ذيربط در شهرداري براي حضور در جلسه و ارائه توضيحات الزم و دفاع از حقوق  -6

   .شهرداري
  )تنظيم صورتجلسات.(تنظيم تصميم اعضاء كميسيون به تفكيك هر پرونده -7
  . ابالغ قانوني آراء صادره كميسيون به مؤديان و شهرداري -8
  .حفظ و نگهداري كليه مكاتبات اداري و سوابق آراي صادره -9

مراقبت بر اينكه تعيين اعضاء كميسيون وفق مقررات انجام شده باشد و پيگيري جهت اعضايي كه جديداً  - 10
   .تعيين مي شوند

  

   77صالحيت كميسيون ماده 

   :صالحيت ذاتي) الف

 ".قراردارد 77رسيدگي به اختالفات بين مؤدي و شهرداري در مورد عوارض، در صالحيت ذاتي كميسيون ماده " -1
، "بهاي خدمات"  ،"جرايم تخلفات ساختماني"با ساير مطالبات شهرداري از قبيل  "عوارض"ماهيت حقوقي 

از اين جهت كميسيون  در  .تفاوت دارد  "داتتأخير در انجام تعه "، "مطالبات ناشي از خسارت به اموال شهرداري"
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اداره حقوقي قوه  22/9/1377مورخ  653/7نظريه شماره  .رسيدگي به اختالفات اخيرالذكر صالحيت رسيدگي ندارد
قانون شهرداري وظيفه كميسيون رفع اختالف،  110و 77قضائيه براين معنا تاكيد دارد كه با عنايت به نص مادتين 

صميم نسبت به اختالف بين مؤدي و شهرداري است و غير از رسيدگي به اختالف و صدور رأي وظيفه اتخاذ ت  صرفاً
شهرداري بايد به استناد  ،ديگري ندارد چنانچه مؤدي پس از ابالغ رأي عوارض مورد تأييد كميسيون را نوعاً نپردازد

  )1385: اميار، غالمرضاك( " .رأي مزبور از طريق اجراي ثبت نسبت به وصول طلب خود اقدام كند
  
  

قانون  110ماده  .قانون شهرداري 110رسيدگي به اعتراض مالكين در مورد صورت حساب هاي موضوع ماده  - 2 
نسبت به زمين يا بناهاي مخروبه و غير مناسب با وضع محل و يا نيمه تمام واقع در  ": شهرداري مقرر مي دارد

ميدان قرار گرفته و منافي با پاكي و پاكيزگي و زيبائي شهر يا موازين محدوده شهر كه در خيابان يا كوچه و يا 
تواند به مالك اخطار كند منتها ظرف دو ماه به ايجاد نرده يا  شهرسازي باشد، شهرداري با تصويب انجمن شهر مي

متناع كرد ديوار و يا مرمت آن كه منطبق با نقشة مصوب انجمن شهر باشد اقدام كند اگر مالك مسامحه و يا ا
تواند به منظور تأمين نظر و اجراي طرح مصوب انجمن در زمينه زيبائي و پاكيزگي و شهرسازي هر گونه  شهرداري مي

اقدامي را كه الزم بداند معمول و هزينه آن را به اضافه صدي ده از مالك يا متولي و يا متصدي موقوفه دريافت نمايد 
در صورتي كه مالك ظرف پانزده روز از تاريخ ابالغ  .شود به مالك ابالغ مي در اين مورد صورت حساب شهرداري بدواً

شود و هر گاه ظرف مهلت مقرره اعتراض  به صورت حساب شهرداري اعتراض نكرد صورتي حساب قطعي تلقي مي
و هائي كه مورد اعتراض واقع نشده  صورت حساب. ارجاع خواهد شد 77كرد موضوع به كميسيون مذكور در ماده 

در حكم سند قطعي و الزم االجرا بوده و اجراء ثبت مكلف  77همچنين آراء كميسيون رفع اختالف مذكور در ماده 
است بر طبق مقررات اجراي اسناد رسمي الزم االجراء نسبت به وصول طلب شهرداري اجرائيه صادر و به مورد اجراء 

   ".بگذارد
بر خالف  .در حكم سند قطعي و الزم االجراء است 77در هر دو مورد از موارد مزبور آراء كميسيون رفع اختالف ماده 

آراء كميسيون ماده صد كه توسط مأمورين شهرداري اجراء مي شود، اجراء آراء اين مرجع به وسيله اجراء ثبت و از 
  . ش هاي آتي به تفصيل شرح داده خواهد شداين مورد در بخ ،پذيرد طريق صدور اجرائيه انجام مي

  
موضوع   ،27/11/1345بررسي و تصميم گيري در مورد ادعاي خسارت صاحبان دكه هاي نصب شده قبل از تاريخ  -3

روها و استفاده غيرمجاز  سد معابر عمومي و اشغال پياده" :قانون شهرداري كه مقرر مي دارد 55ماده  2تبصره يك بند 
هاي عمومي براي كسب و يا سكني و يا هر عنوان ديگري ممنوع است و شهرداري  ها و باغ ها و پارك  آنها و ميدان

مكلف است از آن جلوگيري و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماكن مذكور فوق وسيله مأمورين خود رأساً 
اري مكلف است نسبت به برداشتن آنها اقدام و هاي منصوب قبل از تصويب اين قانون، شهرد در مورد دكه. اقدام كند
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نسبت به جبران  77ها ادعاي خسارتي داشته باشند با نظر كميسيون مقرر در ماده  چنانچه صاحبان اين قبيل دكه
هائي در معابر عمومي كنند  خسارت آنها اقدام كند ولي كساني كه بعد از تصويب اين قانون اقدام به نصب دكه

ها و رفع سد معبر اقدام كند و اشخاص  ت رأساً و به وسيله مأمورين خود در برداشتن اين قبيل دكهشهرداري موظف اس
   .اين مورد در حال حاضر موضوعيت ندارد".مزبور حق ادعاي هيچگونه خسارتي نخواهند داشت

  
ا كه قبل از اصالحيه آيين نامه مالي شهرداري ه 32، موضوع ماده  تقسيط مطالبات ناشي از عوارض شهرداري ها  -4

شهرداري مجاز به تقسيط مطالبات خود ناشي از عوارض نيست مگر در مواردي كه به  "بيان مي داشت  1380سال 
قانون اصالح پاره اي از مواد و الحاق مواد جديد به قانون شهرداري مصوب  77تشخيص كميسيون منظور در ماده 

ود به طور يكجا نباشد كه در اين صورت ممكن است بدهي مؤدي مؤدي قادر به پرداخت تمام بدهي خ 1344سال 
براي مدتي كه از سه سال تجاوز نكند با بهره متداول بانك ملي ايران تقسيط شود ولي در هر حال صدور مفاصاحساب 

   ".موكول به وصول كلية بدهي است
از مقررات مالي دولت، مصوب قانون تنظيم بخشي  73آيين نامه مالي شهرداري ها به موجب ماده  32ماده 

هاي كل كشور اجازه داده مي شود تا مطالبات خود را  به شهرداري" :به اين شرح اصالح گرديده است 27/11/1380
با اقساط حداكثر سي و شش ماهه مطابق دستورالعملي كه به پيشنهاد شهردار به تصويب شوراي اسالمي شهر مربوطه 

   ".ل صدور مفاصا حساب موكول به تأديه كل بدهي مؤدي خواهد بوددر هر حا ،مي رسد دريافت نمايد
ولي امكان  .در مورد تقسيط مطالبات ناشي از عوارض سلب شده است 77در اصالحيه مزبور صالحيت كميسيون ماده 

از آنجا كه مرجع رفع اختالف مؤدي و شهرداري در مورد عوارض اختصاصي و متفاوت از  .جمع بين آنها وجود دارد
ها آيين نامه مالي شهرداري 32شهرداري مي باشد مي توان در دستور العمل مربوطه كه بر مبناي ماده  ،ساير مطالبات

در اين صورت ضمن اينكه  .بايد تهيه و تصويب شود مقررات قبلي در خصوص تقسيط عوارض كماكان گنجانده شود
نظريه ديگري در اين مورد وجود دارد كه  همچنين .راهكار پسنديده اي است برخي شبهات رفع مي گردداين اقدام 

   .جهت اطالع بيشتر خوانندگان محترم عيناً درج مي گردد
اين آخرين اراده قانونگذار اين ماده نسبت به مصاديق خود عموميت داشته و شامل تمامي موارد مي گردد عالوه بر  "

بنابراين به استناد اطالق كالم مي توان گفت قانونگذار در راستاي  .در زمينه موضوع مورد بحث محسوب مي شود
اين امكان را ايجاد كرده است كه شهرداري ها با رعايت دستورالعمل شوراي   ،كاهش حدود صالحيت كميسيون

  " .را تقسيط نماينداسالمي رأساً مطالبات ناشي از عوارض 
به نظر ما مي توان شيوه اي اتخاذ نمود  .آئين نامه مالي شهرداريها است 32ماده  "ترك"الزمه پذيرش اين نظريه 

آئين نامه مالي شهرداريها مربوط به مطالبات  32ماده . كه هريك از مواد قانوني مذكور در حدود خود قابل اجراء باشند
را موضوع حكم  "مطالبات"قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مطلق  73ماده است ليكن  "عوارض"ناشي از 
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  ،بنابراين مي توان بر اين عقيده باقي بود كه قانون اولي خاص مقدم و قانون ثانوي عام مؤخر است .قرار داده است
حيث در حدود موضوع حكم ظهور خاص قوي تر از ظهور عام است و عام مؤخر قدرت زايل نمودن آنرا ندارد از اين 

 .قرار دارد 77بنابراين تقسيط مطالبات ناشي از عوارض كماكان تحت صالحيت ذاتي كميسيون ماده  .خود باقي است
بنابراين دادگاههاي عمومي دادگستري نمي توانند به استناد صالحيت عام خود، نسبت به تقسيط مطالبات ناشي از 

   .عوارض اقدام نمايند
سد ديوان عدالت اداري نيز درخصوص تعلق يا عدم تعلق عوارض و تقسيط مطالبات ناشي از آن ابتدائاً به نظر مي ر

اگر بين ادله به ظاهر تعارض وجود داشته باشد و امكان  "الجمع مهماامكن اولي من الطرح". صالحيت رسيدگي ندارد
  )1385: مرضاكاميار، غال( .جمع بين آنها وجود داشته باشد اجتماع سزاوارتر است

آيين نامه مالي شهرداري ها  32 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، ماده 73به موجب ماده  -  مالحظه 
  .در اين خصوص دو ماده قانوني وجود ندارد كه جمع بين آنها وجود داشته باشد ،اصالح گرديده است

  
بـه جـز اعتراضـات    (رسيدگي به اختالفات شهروندان و شهرداري ناشي از اجراي قانون نوسازي و عمران شـهري   -5

اعتراضات راجع به مميزي در مورد اختالف مساحت اراضـي و  " :قانون مذكور عبارت است از 8ماده  .)راجع به مميزي
اعالم شده از طـرف شـهرداري در    4ده مستحدثات و محل وقوع ملك و تطبيق مشخصات ملك با ضوابط موضوع ما

اين قانون و همچنين رسيدگي به اعتراضات راجع به ارزيابي امالك و حقوق كسب و پيشه و  2شهرهاي مشمول ماده 
هـاي كشـور در كميسـيوني     هاي نوسازي و اصالح و توسعه معابر در كليـه شـهرداري   ميزان آن مربوط به اجراي طرح

بصير و مطلع در تقويم امالك كه يك نفر آن از طرف انجمن شهر و يـك نفـر از طـرف     مركب از سه نفر افراد محلي
شود به عمل خواهـد آمـد، تصـميم اكثريـت اعضـاء       رئيس دادگاه شهرستان و يك نفر از طرف وزارت كشور تعيين مي

ن قـانون منحصـراً در   است و رسيدگي به ساير اختالفات ناشي از اجراي ايكميسيون در اين مورد قطعي و الزم االجرا 
   ". باشد قانون شهرداري مي 77صالحيت كميسيون رفع اختالف موضوع ماده 

  

هائي كه در اجراي ايـن   در مورد عوارض سطح شهر و اراضي و ساختمان"قانون مزبور مقرر مي دارد  3همچنين ماده 
وافق و بخشـودگي اسـت و در صـورت    گردد بقاياي مطالبات شهرداري غيرقابل ت قانون در هر يك از شهرها ملغي مي

ها عمل خواهد شد ولي هر گاه مؤديان عـوارض مـذكور    قانون شهرداري 77بروز اختالف در اصل عوارض طبق ماده 
ظرف يك سال از تاريخ اجراي اين قانون به شهرداري مراجعه و نسبت به پرداخت اصل بدهي خود در هر مرحلـه كـه   

ر تقسيط حداكثر سه ساله با منظور نمودن سود صدي شش از تاريخ تقسيط بـا شـهرداري   نقداً اقدام كنند و يا قرا ،بايد
  ".از پرداخت زيان ديركرد و جرائم متعلقه معاف خواهند بود ،بگذارند

بر اثر اصالح و تغيير مقررات سلب شده است، وليكن با عنايت به  77هرچند برخي از اختيارات كميسيون موضوع ماده 
بـه ويـژه در    77كر به نظر مي رسد در حال حاضر اكثر شهرداري ها از تمامي ظرفيت كميسيون مـاده  مراتب فوق الذ

در صورتي كه اين كميسيون با توجه به تركيـب   .نمي برند را رابطه با اجراي قانون نوسازي و عمران شهري بهره الزم
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اختالفـات بـين شـهرداري و شـهروندان را رفـع       و اختيارات قانوني كه از آن برخوردار است قادر خواهد بود بسياري از
   .رجوع نمايد

  :صالحيت محلي) ب

اينكه كميسيون مزبور در  .قانون شهرداري تابع قلمرو جغرافيائي شهرداري است 77صالحيت محلي كميسيون ماده 
در آن محدوده اي دارد كه  بستگي به محدوده  ،چه محدوده اي مي تواند وارد رسيدگي شده و تصميم گيري نمايد

بر اساس ماده صد قانون شهرداري مالكين اراضي و امالك واقع در محدوده شهر يا حريم  .عوارض وضع شده است
 2به موجب ماده . آن بايد قبل از هر اقدام عمراني يا تفكيك اراضي و شروع ساختمان از شهرداري پروانه اخذ نمايند

شهر عبارت است از قسمتي از اراضي بالفصل پيرامون محدوده شهر كه حريم  ...قانون تعاريف محدوده و حريم شهر،
 ....نظارت و كنترل شهرداري در آن ضرورت دارد و از مرز تقسيمات كشوري شهرستان و بخش مربوط تجاوز ننمايد

ها و ضوابط مصوب در داخل حريم شهر مجاز  نظارت بر احداث هر گونه ساختمان و تأسيسات كه به موجب طرح
كه در هر حال از محدوده قانوني و حريم شهرها و (هاي صنعتي  اخته شده و حفاظت از حريم به استثناي شهركشن

قانون مزبور،  3ماده  1با توجه به تبصره . باشد به عهده شهرداري مربوط مي) باشند ها مستثني مي قانون شهرداري
روستايي داراي محدوده و حريم مستقل بوده و  هادي  شوند مطابق طرح روستاهايي كه در حريم شهرها واقع مي

اين ماده  قانوني   5همچنين تبصره . شهرداري شهر مجاور حق دخالت در ساخت و ساز و ساير امور روستا را ندارد
نمايد موظف به ارائه  مقرر مي دارد، در هر محدوده و يا حريمي كه شهرداري عوارض ساختماني و غيره را دريافت مي

  . باشد ات شهري ميكليه خدم
  

محدوده و حريم شهرها مسئوليت ارائه كليه ها در  شهرداريقانون شهرداري و مواد قانوني فوق الذكر نظر به عمومات 
قانون اصالح موادي از قانون برنامه سوم  6ماده از طرفي به موجب بند ب  .باشند خدمات شهري را عهده دار مي

مهوري اسالمي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از اجتماعي و فرهنگي ج،توسعه اقتصادي
عوارض حاصل از اجراي اين  22/10/1381مصوب  ارائه دهندگان خدمات و كاالهاي وارداتي،توليد كنندگان كاال

قانون در مورد واحدهاي توليدي، خدماتي و مشتركين واقع در داخل حريم شهرها بايد به حساب شهرداري محل توليد 
) الف(عوارض وصولي بند مقرر مي دارد  قانون ماليات بر ارزش افزوده 39ماده  الفهمچنين بند . گردد يا فعاليت واريز 

يك اين ماده تبصره عوارض اريز گردد و در مورد مؤديان داخل حريم شهرها به حساب شهرداري محل و) 38( ماده
مشمول  كهواحدهاي توليدي آالينده محيط زيست همچنين پااليشگاههاي نفت و واحدهاي پتروشيمي،  در مورد

به شهرداري  ،داخل حريم شهرهاباشند در  از قيمت فروش به عنوان عوارض آاليندگي مي%) 1(پرداخت يك درصد 
  . تعلق داردمحل استقرار واحد توليدي 
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رسيدگي و تصميم گيري دارد در هر حوزه جغرافيائي كه بر  در مواردي كه صالحيت ذاتي 77بنابراين كميسيون ماده 
اعم از ،اساس قانون و يا توسط مراجع ذي ربط در حد صالحيت قانوني خود در آن محدوده عوارض وضع شده است

   .محدوده يا حريم شهر صالحيت رسيدگي و تصميم گيري خواهد داشت
 نحوه رسيدگي و صدور رأي

  :رسميت جلسات

در اين ماده اشاره  ،رسميت مي يابد  ،در خصوص اينكه جلسات كميسيون با حضور چند نفر از سه نفر اعضاء قانوني آن
اعتبار اكثريت آراء به صورت نصف به عالوه  "اما با تكيه بر روح قانون و تعداد اعضاء و حاكميت قاعده  .نشده است

نظر به اينكه  .مي توان نتيجه گرفت كه جلسه با حضور هر سه عضو آن رسميت مي يابد ،در غالب كميسيون ها "يك
براي . اين نظر فرقي بين رأي اعضاء وجود نداردو از   مساوي با هر كدام از آراي ديگر است،  ،ارزش رأي هر عضو

، ولي نفر سوم بايد با ذكر دليل يا  حصول اعتبار رأي، اكثريت آراء يعني حداقل دو رأي از سه رأي كفايت مي كند
   .داليل مخالفت خود را در ذيل برگه رأي درج و آن را امضاء نمايد

  
   :نحوه رسيدگي

دعوت از   ،در اين ماده نحوة ابالغ .اقد آئين نامه دادرسي خاص خود مي باشدقانون شهرداري ف 77كميسيون ماده 
بنابراين مي توان از اصول كلي مذكور در قانون  .مؤدي و شهرداري و امكان يا عدم امكان حضور آنان ذكر نشده است

 .ي عادالنه استفاده نمايدتا اين مرجع شعبه قضايي بتواند در تميز حق از اصول دادرس ،آيين دادرسي مدني بهره جست
حضور نمايندة شهرداري براي اداي توضيحات و دفاع از حقوق شهرداري  ،ضمن اينكه عالوه بر دبير كميسيون

   .ضروري به نظر مي رسد
وكيل قانوني وي براي حضور در جلسه كميسيون و يا اعالم به وي جهت ارائه اليحه دفاعيه منع  يادعوت از مؤدي 

صرف ارسال اليحه  ،ممكن است برخي از اعضاء كميسيون جهت جلوگيري از طوالني شدن بررسي .قانوني ندارد
از آنجا كه  .دفاعيه كتبي از طرف مؤدي را كافي دانسته و حضور مؤدي يا وكيل قانوني وي در جلسه را ضروري ندانند

و غالباً بجاي  ،ي ندارند تنظيم مي گرددلوايح دفاعيه اكثراً توسط مؤدي كه الزاماً آشنايي به قواعد و مقررات حقوق
از طرفي  .به نظر مي رسد توضيح كتبي كافي نباشد ،بر مسائل اخالقي و عاطفي تكيه مي كنند ،استدالل قانوني

رعايت اصل بي طرفي اعضاء كميسيون و نيز به منظور اعتبار رأي، و اطمينان مؤديان از اينكه براساس حق بمنظور 
  . ضرورت دارد امكان دفاع آزاد براي طرفين دعوي فراهم آيد رأي صادر مي گردد،



  قانون شهرداري 77كميسيون ماده             ٢۶
  

 

 

با توجه به پيچيدگي و تنوع عوارض  .موضوع حائز اهميت ديگر در بررسي پرونده ها استفاده از نظر كارشناسي است
استفاده از كارشناس   ،در صورت درخواست مؤدي و قبول پرداخت هزينة كارشناسي ،شهرداري و نيز نحوة محاسبه

بدون درخواست مؤدي نيز  ،ضمن اينكه در صورت تشخيص كميسيون. مورد قبول اعضاء كميسيون منع قانوني ندارد
  . شهرداري بايد زمينة استفاده از كارشناس خبره را فراهم آورد

  
   )قطعي بودن آراء( 77كيفيت آراء كميسيون ماده 

قانون شهرداري و نيز صورتحساب ) 77موضوع ماده (تصميم كميسيون در خصوص اختالف بين مؤدي و شهرداري 
هايي كه بر اثر عدم توجه مالكين زمين و بناهاي مخروبه و يا نيمه تمام توسط شهرداري هزينه و اعالم مي شود 

لذا بايد  .و مرجع تجديد نظر به اين منظور پيش بيني نشده است ،قطعي است) قانون شهرداري 110موضوع ماده (
، آرايي هستند كه قابليت اجرايي  آراي قطعي .ول گردد تا آراء از اطمينان و استحكام الزم برخوردار باشددقت الزم معم

هيچ حكمي از احكام دادگاههاي دادگستري به موقع "ماده يك قانون اجراي احكام مدني مقرر داشته است  .دارند
صادر شده   ت آن در مواردي كه قانون معين مي كند،مگر اينكه قطعي شده يا قرار اجراي موق  شود، اجراء گذاشته نمي

قطعيت آراء داراي اهميت است و . شود با صدور رأي قطعي در حقيقت باب رسيدگي از حيث ماهيتي بسته مي ".باشد
 ،ويژه اي برخوردار باشد بايد از خصوصيات  77بنابراين آراء كميسيون ماده . آثار حقوقي خاص خودش را در پي دارد

  .يال به آنها اشاره مي شودكه ذ
  
  

   :77ماده  خصوصيات آراء كميسيون

  مستند و مستدل بودن ) الف

دالئلي كه حداقل مورد قبول خود او  .اصوالً انسان اعمال و برخوردهاي خود را بر مبناي دليل يا دالئل استوار مي كند
قناع وجدان او به منظور صدور رأي و حل ادله در هر دعوائي راهنماي دادرس و داور براي كشف حقيقت و ا .باشد

آنچه موجب محق شناخته شدن يكي و  ،در هر دعوائي كه به وسيلة مرجع ذيصالح رسيدگي مي شود .مرافعه است
با دالئل موجود در پرونده هائي كه نزد . دالئل ابرازي طرفين دعوا است ،غير ذيحق دانسته شدن ديگري مي شود

به اين ترتيب تمام احكام و آراء صادره از ناحيه مراجع ذيصالح بايد  .تميز داده مي شودكميسيون مطرح مي شود، حق 
   .متكي به دالئل، يعني مستدل باشد
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دامنه دالئل غير محصور نيست و ارزش دالئل نيز قبالً در سيستمهاي حقوقي هر كشوري مورد شناسايي واقع و در 
هنگام  .است "قانون نوشته"در نظام حقوقي ما اينگونه مباحث به صورت  .مقام صدور آراء مورد استفاده قرار مي گيرد

صدور رأي در هر مورد از پرونده ها كه مورد رسيدگي قرار مي گيرد بايد جايگاه واقعي آن در قالب هاي قانوني 
 .ده كرداز عموم و كليت قاعده استفا ،نمي توان به جاي مصداق .مشخص شود، و رأي منطبق با قانون صادر شود

دادگاه هر دعوا را با قانون تطبيق كرده و حكم آن را تعيين مي نمايد،  "قانون آيين دادرسي مدني حاكي است  5ماده
   "و نبايد بطور عموم و قاعده كلي حكم بدهد

 جهات و دالئل و مواد"همان قانون در احصاء مطالب محتواي دادنامة، ضرورت قيد  159مادة  9در همين زمينه بند 
احكام دادگاهها بايد مستدل و مستند به مواد  "قانون اساسي مي گويد  166اصل  .را متذكر شده است "استناديه

اين قاعده اختصاص به آراء محاكم دادگستري ندارد  ".قانوني و اصولي باشد كه براساس آن حكم صادر شده است
بغض يا تأثير نفوذ اشخاص اطراف پرونده و يا ساير  بلكه رعايت اصول عدالت و انصاف و پرهيز از شبهة اعمال حب و

 ،ايجاب مي كند كه رأي صادره از هر مرجع ذيصالح رسيدگي كننده به دعوا ،عوامل غير قانوني مؤثر احتمالي در قضيه
  )1377: ، زيدالهصمدي قوشچي( .براساس استدالل و پس از آن تطبيق با قانون باشد

  
  خفيف و تشديد و تبرئه عدم امكان اعمال تعليق و ت) ب

صالحيت كميسيون تشخيص بدهي مؤدي   ،قانون شهرداري به صراحت قيد شده است 77همانگونه كه در متن ماده 
لذا در صورتي كه شهرداري مستدل و مستند به قوانين، عوارضي را محاسبه نموده  .شهرداري است ،در مورد عوارض

و يا اگر ارائه نمود در عوارض محاسبه شده   رازي شهرداري ارائه ننمايد،باشد، و مودي دليل قانوني بر رد دالئل اب
  . كميسيون نمي تواند تخفيف و يا آن را تشديد نمايد ،منظور گردد

  
  

  77مراحل مقدماتي تشكيل پرونده وارجاع به كميسيون ماده 

 اي تعرفهبايد داراي  شهرداري هر ،آئين نامه مالي شهرداري ها 31و  30 مادهبه موجب    :شناسائي مؤدي - 1
 شود مي تحصيل يا وصول آن به وابسته و تابعه مؤسسات و شهرداري وسيله به كه عوارض انواع كليه آن در كه باشد
 گيرد مي صورت آنها نرخ ميزان و نوع در كه تغييري هر يا گردد مي تصويب و وضع كه جديدي عوارض نوع هر و درج
 تشخيص و تعيين و درآمدها عوارض تعرفه با مورد هر يا مؤدي هر وضع تطبيق .شودمي   منعكس مذكور تعرفه در

 اختيار وابسته و تابعه هاي سازمان يا شهرداري طرف از كه است كساني يا تشخيص مأمورين عهده به مؤدي بدهي
 در و برند كار به خود هاي تشخيص در را نظري بي دقت كمال مكلفند مذكور مأمورين .است شده داده آنها به تشخيص
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 گذارده اجرا موقع به و اتخاذ آنها درباره مقرر تنبيهات و رسيدگي شهرداري اداري دادگاه در آنها وضع به تخلف صورت
 .شد خواهد

 تعرفه زا مورد هرشهرداري بايد نسبت به شناسائي مؤديان مشمول پرداخت  تشخيص مأمورينبر اساس مقررات فوق 
  .اقدام نمايند عوارض

  
  
 متصور است با توجه به نوع آن چند صورت براي محاسبه عوارض :محاسبه عوارض - 2

كه معموال ميزان عوارض  ...عوارضي كه نياز به بررسي دفاتر مالي مؤدي دارد، مانند عوارض واحدهاي توليدي و - الف
 درآمد مراجعه و با بررسي واحد مربوطهبه  شهرداري مأمورين براي محاسبه عوارض. نسبتي از درآمد مؤدي است

  .محاسبه مي نمايند متعلقه را عوارض عوارض، ميزان مشمول پرداخت
كسب  مانند عوارض نوسازي كه بر مبناي مميزي شهرداري صورت مي گيرد و يا  عوارض برخي از انواع عوارض -ب

  .ت موجود در شهرداري قابل محاسبه استهر ساله بر اساس اطالعا آن كه  ميزان عوارض سالنه خودرويا  وپيشه
مانند عوارض صدور  ،عوارضي كه مؤدي بر اثر نياز به شهرداري مراجعه و درخواست محاسبه و پرداخت آن را دارد - ج

  .پروانه ساختماني، نقل و انتقال امالك و موارد مشابه
درهنگامي كه مؤدي از ارائه و  .جود داردشهرداري و مأمورينبويژه در مورد بند الف، احتمال عدم همكاري مؤدي با 

تشخيصي است كه (علي الراس بايد با تشخيص تشخيص مأموريندراختيار گذاشتن مدارك و دفاتر خودداري نمايد 
بديهي است پس از تشخيص  .نمايند ميزان عوارض متعلقه را محاسبه) مأمور تشخيص براساس قرائن و امارات موجود

   .در صورت درخواست مؤدي مدارك و مستندات وي مورد مالحظه قرار خواهد گرفت ،ميزان عوارض و اعالم
  
پيش آگهي، آگهي مختصري است، حاوي مشخصات منبع عوارض و مؤدي يا  :ابالغ پيش آگهي به مؤدي - 3

نوع و ميزان عوارض و مبلغ آن و تاريخ مهلت پرداخت عوارض و شماره حساب بانكي  ،مستند قانوني ،مؤديان
  ،رداري و نام و آدرس بانك كه بعد از سر رسيد موعد پرداخت عوارض براي بدهكار عوارض و يا مؤدي عوارضشه

   .فرستاده مي شود
 
آگهي مختصري است كه پس از انقضاي مهلت قيد شده در ابالغيه پيش آگهي، در صورت  اخطاريه نيز  :اخطار - 4

ارض و يا مودي عوارض كه پرداخت بدهي ناشي از عوارض خود عدم توجه مؤدي براي آگاهي و گوشزد به بدهكار عو
  .بايستي برابر مقررات به مؤدي ابالغ قانوني شود پيش آگهي و اخطاريه .فرستاده مي شود ،را به تأخير انداخته است
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عوارض و درآمد شهرداري به وسيله مأمورين مخصوصي كه " ،مقرر مي دارد قانون شهرداري 75ماده  :وصول - 5
شوند دريافت خواهد شد و مأمورين وصول بايد طبق مقررات امور  ز طرف شهرداري به نام مأمور وصول تعيين ميا

 .مأمور وصول شهرداري وظيفه پيگيري وصول عوارض محاسبه شده را بر عهده دارد ". مالي تضمين كافي بسپارند
  .بيش از يك مأمور وصول وجود داردبديهي است در صورت نياز با توجه به حجم پرونده ها امكان تعيين 

 
حله از موارد فوق و عدم امكان حل و فصل رم در هر درصورت اعتراض مؤدي :ارسال پرونده به كميسيون - 6

پرونده  ،موضوع در شهرداري و يا در صورت عدم توجه مؤدي به اخطار پس از اتمام مهلت مندرج در برگ اخطاريه
  .ارسال خواهدشد 77جهت بررسي و تصميم گيري به كميسيون ماده 

  
 

  آئين نامه اجرائي وصول عوارض و درآمد و بهاي خدمات شهرداري 

شهرداري با تصويب انجمن "كه مقرر داشته است  27/11/1345قانون شهرداري اصالحي مصوب  74در اجراي ماده 
نمونه تيپ آئين نامه اجرائي وصول   ".نمايد را تدوين و تنظيم مي...داري وشهر آئين نامه اجرائي وصول عوارض شهر

  . عوارض و درآمد و بهاي خدمات شهرداري ذيال درج مي گردد
  

  آئين نامه اجرائي وصول عوارض و درآمد و بهاي خدمات شهرداري

  تعاريف   :فصل اول
  

عبارات و كلمات مندرج در آئين نامه معادل تعريفي است كه در ذيل مقابل آنها براي هر يك به عمل آمده  – 1 ماده
   .است

نوع و ميزان آن به تصويب مرجع قانوني   ،عبارت است از مبلغ يا مبالغي كه مستند به قوانين جاري ،عوارض - 1
  .رسيده و به صورت آگهي عمومي توسط شهردار اعالم مي شود

، حقوق و غيره كه برابر تعرفه مالك اعمال عوارض  خدمات  ،كاال ،عبارت است از ملك، اموال ،منبع عوارض - 2
   .قرار مي گيرد

يكي يا اختالطي از حاالت ذيل را داشته   عوارض ممكن است از لحاظ تعلق به منبع عوارض، ،نوع عوارض - 3
   .باشد

   .زمين و ساختمان و اموال غير منقول و منقولاز قبيل نوع عوارض متعلق به  ،مستقيم -1-3



  قانون شهرداري 77كميسيون ماده             ٣٠
  

 

 

كليه اقداماتي است كه حاصل آن احداث يكي از انواع سازه ها اعم از   ،ساختمان از نظر آئين نامه  :تبصره   
براي انتقال نيروي برق يا ايجاد ارتباطات مخابراتي نظير تيرها   ،انواع تأسيسات منصوبه(  ،تأسيسات  ،ابنيه  ،راه

   .، بنا و امثالهم باشد)ل ها و يا پست برق و گاز و غيرهو دك
   .از قبيل انواع عوارض متعلق به منابع عوارض نظير كاالها و خدمات ،غير مستقيم -2-3
   .باشد وكليه منابع عوارض را بدون استثناء شامل شودعمومي  -3-3
   .باشد و فقط منبع عوارض مشخصي را شامل شود خاص -3-4
مثالً براي چند ماه (چه از لحاظ زماني) عوارض يك نمايشگاه خاص  مثالً(چه از لحاظ مكاني  ،محدود -5-3

  ).يا فصلي از سال نظير عوارض استفاده از تأسيسات ساحلي در تابستان يا پيست اسكي در زمستان و غيره
   .مستمر يا غير مستمر باشد -6-3
    .اشدب مليو يا ) استاني(منطقه اي  ،عوارض محلي -7-3

  
به منبع عوارض، مستمر و  )اعم ازكاال و محصول ويا خدمات(عمدتاً عوارضي است كه فارغ از توليد   :عوارض محلي

از انواع عوارض محلي مي توان عوارض  .تعلق مي گيرد) حوزه شهري ،حريم ،محدوده قانوني(يا موجود در حدود شهر 
   .آالت و عوارض كسب و پيشه را نام برد ماشين  ،اتومبيل ،ساختمان  ،وضع شده براي زمين

  
كه اثرات ناشي از ) اعم از كاال، محصول يا خدمات(به عوارضي اطالق مي شود  :)استاني(عوارض منطقه اي 

مسايل اجتماعي و اقتصادي آنها بر يك و يا چند شهرستان و يا دراستان  مرتبت بوده و مالك تشخيص آن با استاندار 
   .است

به عوارضي اطالق مي شود كه يا به موجب قانون و مصوبات و تعرفه هاي قانوني مي بايستي به   :عوارض ملي
 ،اعم از كاال(حساب وزارت كشور جهت توزيع بين شهرداري ها واريز شود و يا از محل عوارض حاصل از توليدات 

برابر جدول مربوطه به وصول و  ،توليد كنندگان فهرست شده صفحات توسط شهرداري محل) محصول و ياخدمات
  . نسبت هاي مشخص به شهرداري محل و استانداري و وزارت كشور تسهيم گردد

  . بديهي است فهرست توليد كنندگان جديد و همچنين سهميه بندي قابل تجديد نظر و اصالح خواهد بود
  
به طور مستقيم از  مبلغي است كه شهرداري برابر مجوز قانوني در ازاي خدمات ارائه شده ،بهاي خدمات - 4

  . متقاضيان دريافت خدمات وصول مي نمايد
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 30صورتي است تهيه شده براساس مفاد ماده  ،تعرفه هاي عوارض و بهاي خدمات و ساير در آمدها - 5
آئين نامه مالي شهرداري ها از كليه انواع عوارض و بهاي خدمات و ساير درآمدهائي كه به وسيله شهرداري و 

درج هر نوع عوارض يا بهاي خدمات جديدي كه وضع و  .و وابسته به آن وصول يا تحصيل مي شودمؤسسات تابعه 
تصويب مي گردد يا هر تغيير كه در نوع و ميزان نرخ آنها صورت مي گيرد در تعرفه مذكور طبق دستور العمل وزارت 

   .كشور منعكس مي گردد
تاًديه كننده عوارض يادرآمد به شهرداري ) قيحقيقي يا حقو(شخص  ،مؤدي عوارض يا درآمد شهرداري - 6

است كه ممكن است منبع عوارض يا درآمد متعلق به وي باشد يا وي وسيله وصول و ايصال عوارض و درآمد باشد، 
   .قانون شهرداري 78نظير اشخاص موضوع ماده 

  
شهرداري با توجه به ماده كسي است كه از طرف شهرداري يا سازمان هاي تابعه و وابسته به  ،مأمور تشخيص - 7

درآمدها و تشخيص بدهي   ،اختيار تطبيق وضع هر مؤدي يا هر مورد باتعرفه عوارض ،آئين نامه مالي شهرداري 31
  .كتباً به عهده او گذاشته مي شود ،مؤدي

  
اين آئين نامه براساس  9 و  8مواد  تشخيصي است كه مأمور تشخيص به رعايت مفاد ،تشخيص علي الراس- 8

   .خواهد داد ،درهنگامي كه مؤدي از ارائه و دراختيار گذاشتن مدارك و دفاتر خودداري نمايد  ،قرائن و امارات موجود
  
قانون شهرداري بنام مأمور   75مأمور مخصوصي است كه از طرف شهرداري با توجه به ماده  ،مأمور وصول - 9

  . وصول تعيين  مي شود
  

قانون شهرداري مكلف است مصوبات شوراي اسالمي شهر را كه  47شهردار در اجراي ماده  ،عمومي آگهي -10
قانون  57برابر ماده   ،به وسايل ممكنه براي اطالع عمومي آگهي نمايد) از جمله عوارض(جنبه عمومي دارد 

يده است پس از اعالم براي مقررات شهرداري كه جنبه عمومي دارد و به تصويب شوراي اسالمي شهر رس  ،شهرداري
   .كليه ساكنين شهر الزم الرعايه است

  
كه حاوي مشخصات منبع عوارض و ) برابر مفاد فرم نمونه ضميمه(آگهي مختصري مي باشد  ،پيش آگهي -11

مؤدي يا مؤديان است، با ذكر مستند قانوني و نوع و ميزان عوارض و مبلغ آن و تاريخ مهلت پرداخت عوارض و شماره 
حساب بانكي شهرداري و نام و آدرس بانك كه بعد از سر رسيد موعد پرداخت عوارض براي بدهكار عوارض و يا 

   .فرستاده مي شود  ،مؤدي عوارض
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كه بعد از صدور و ارسال پيش آگهي براي ) برابر مفاد فرم نمونه ضميمه(آگهي مختصري مي باشد ،اخطاريه -12

يا مودي عوارض كه پرداخت بدهي ناشي از عوارض خود را به تأخير انداخته  آگاهي و گوشزد به بدهكار عوارض و
   .است فرستاده مي شود

  
  . رساندن پيام حكمي است كه برله يا عليه بدهكار عوارض و يا مؤدي عوارض صادر شده است ،ابالغيه -13

  
جود در شهر يا در شهر مجاور صندوق ثبت مو  ،منظور از صندوق ثبت مندرج در اين آئين نامهصندوق ثبت،  -14

است كه صورت حساب هاي بدهي توسط شهرداري معرفي شده و صندوق مذكور نيز به وسيله شهرداري از اين اقدام 
   .آگاه مي شود

  
به شهرداري يا  صورت حسابي شامل ميزان بدهي اشخاص حقيقي يا حقوقي صورت حساب بدهي، -15

است، اعم از اينكه در ارتباط با موضوع تبصره ذيل ) برابرمفاد فرم نمونه ضميمه(مؤسسات تابعه يا وابسته به شهرداري 
قانون شهرداري و يا از بابت انواع عوارض متعلق به ملك يا منبع عوارض و يا  110و نيز ماده  55ماده  14بند 

رخواست مؤدي يا دفترخانه مقررات قانوني باشد و نيز نحوه محاسبه و مستند قانوني عوارض يا بدهي مي باشد كه با د
چنانچه صورت حساب بدهي به منظور اعالم ميزان  .اسناد رسمي توسط شهرداري تنظيم و تسليم و يا ارسال مي شود

ميبايستي تذكر داده شود   بدهي ملك به شهرداري و در پاسخ استعالم دفاتر اسناد رسمي براي انجام معامله صادر شود،
رائه مفاصا حساب و يا توديع مبلغ تعيين شده در صورت حساب بدهي به صندوق ثبت كه انجام معامله منوط به ا
  ،ري خواهد بود و چنانچه صورت حساب بدهي غير از مورد انجام معامله صادر شودردامعرفي شده از سوي شه

صورت حساب  نيز به اطالع دريافت كننده)اعم از حساب جاري و يا سپرده(ميبايستي شماره حساب بانكي شهرداري 
  . برسد

  
كه به موجب آن شهرداري به دريافت وجه  )برابر مفاد فرم نمونه ضميمه(سندي است  ،رسيد دريافت وجه -16

اعم از وجوه نقدي واريز شده به صندوق شهرداري و يا حساب بانكي شهرداري نزد بانك و يا وجوه غيرنقدي مانند 
علت دريافت وجه و ساير   ،مي نمايد و حاوي مشخصات كامل مؤدي نظير سفته اقرار  ،چك  و يا اسناد دريافتني

اطالعات مورد نياز شامل مشخصات درآمد و يا منبع عوارض يا بهاي خدمات و شماره حساب بانك و نيز مشخصات 
   .چك يا سفته يا سند دريافتي مي باشد

  



قانون  77كميسيون ماده آشنايي با : فصل اول     
  شهرداري

٣٣ 

 

 

پرداخت آن توسط مؤدي در زمان عبارت است از تقسيم عوارض متعلق به منبع عوارض و  ،تقسيط عوارض -17
   .آئين نامه مالي شهرداري 32هاي معين بر اساس مفاد ماده 

  
عمليات حسابداري است كه براساس مدارك معتبر موجود در شهرداري يا مؤسسات تابعه و  ،تسويه حساب -18

با شهرداري يا مؤسسه تابعه و وابسته را ) اعم از طلب يا بدهي(مانده حساب مؤدي   ،وابسته و يا ارائه شده توسط مؤدي
به صورت تزارمالي در تاريخ معين نشان داده و در پرونده مؤدي نگهداري و نتيجه را به صورت درخواست مؤدي در 

  . اختيار وي قرار مي دهد
  

بدهي مؤدي به برگ شناسائي است كه پس از تسويه حساب منجر به پرداخت كامل  ،مفاصا حساب -19
) مقطع(به شهرداري در تاريخ معين براي برهه ) شخص حقيقي و حقوقي(شهرداري و يا اثبات عدم بدهي مؤدي 

ملك (زماني مشخص صادر مي شود و در آن مي بايستي مشخصات كامل پرداخت كننده عوارض و منبع عوارض 
   .تاريخ فيش بانكي محل پرداخت درج شود و حسب مورد مبلغ و شماره و )حقوق و غيره اموال، كاال، خدمات،

  
كه توسط مؤدي يا نماينده قانوني وي در ) برابر مفاد فرم نمونه ضميمه(نامه كتبي است  ،برگ اعتراض -20

دونسخه تنظيم و طي آن به منبع عوارض و يا نوع و ميزان آن و يا نحوه محاسبه و غيره كلي يا جزئي به صورت 
نسخه اول فرم مذكور به شهرداري تحويل و رسيد  .فته شده و درخواست رسيدگي مي گرددمستند و مستدل ايراد گر

   .آن در نسخه دوم اخذ و نزد اعتراض كننده باقي مي ماند
  

اين آئين نامه ) 6(ماده شش ) 2(صورت جلسه اي كه براساس مفاد بند ب تبصره دوصورت جلسه توافق،  -21
  . تنظيم مي گردد

  
به منظور ايجاد انگيزه و تالش و افزايش ابتكار عمل و خالقيت در كاركنان ذي ربط هديه هديه تالش،  -22

   .تالش برابر دستورالعمل مصوب كه به ضميمه اين آئين نامه است تعلق خواهد گرفت
  

  كليات :فصل دوم

بهاي خدمات مندرج در اين آئين نامه كليه مواردي است كه مستند به قوانين و   درآمد و  ،منظور از عوارض  :2 ماده
 )آئين نامه مالي شهرداري ها 30موضوع ماده (مقررات مربوطه تعيين و وضع و در قالب تعرفه درآمدي شهرداري 
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انين و مقررات برقرار شده وليكن وصول آن داراي اعتبار قانوني شود و نيز بقاياي عوارض لغو شده اي كه به موجب قو
   .الوصول مانده اند

  
مصوبات مربوط به عوارض را كه جنبه  ،قانون شهرداري 47شهردار مي بايست دراجراي قسمت اخير ماده   :3 ماده

عمومي دارد با وسايل ممكنه يا اعالن آگهي به اطالع عموم و مؤديان عوارض برساند و ضمن آن تاريخ تحقق و 
اخت عوارض و نحوه پرداخت و در صورت لزوم  شماره حساب بانكي و آدرس مراجعه اشخاص را معين مهلت پرد

   .قانون شهرداري اجراي مقررات مذكور پس از اعالم براي كليه ساكنين شهر الزم الرعايه است 57برابر ماده  .نمايد
  

طبق اين آئين نامه  ،طعي شده از مؤدياندرآمد و بهاي خدمات ق  ،شهرداري مكلف است براي وصول عوارض  :4ماده 
در صورتي كه به هنگام برقراري آنها نحوه خاصي براي وصول پيش بيني شده باشد طبق آن عمل خواهد  ،عمل نمايد

   .شد
  

 15موضوع ماده (شهرداري مكلف است در موقع پاسخ به استعالمات مراجع قانوني نظير اتحاديه هاي صنفي  :5 ماده
و غيره و نيز هنگام صدور پروانه اقدامات عمراني و شروع يا تكميل و اتمام ساختمان و يا تفكيك ) نفيقانون نظام ص

ميزان عوارض و نيز بقاياي عوارض قانوني متعلق به همان ملك يا منبع عوارض را كه برابر  ،اراضي يا ساختمان
هي به مالك و يا نماينده قانوني وي و يا مقررات و تعرفه مصوب و معتبر محاسبه شده است در فرم صورت حساب بد

و نيز مرجع استعالم  كننده ظرف مهلت هاي مقرر قانوني ابالغ و پاسخ  )درخواست كننده پروانه و استعالم(ذي نفع 
استعالم و صدور پروانه را منوط به صدور مفاصا حساب نمايد و به مجرد پرداخت عوارض هاي مربوطه از ناحيه 

شهرداري موظف است مفاصا حساب مربوط به منبع عوارض را صادر و پاسخ استعالم را داده و   ،اشخاص ذي نفع
پروانه اقدامات عمراني و شروع يا تكميل و اتمام ساختمان و يا تفكيك اراضي و يا ساختمان را برابر مقررات صادر 

   .شده باشدنمايد، مگرآنكه در تعرفه عوارض و مقررات موضوعه نحوه خاص ديگري پيش بيني 
  

چنانچه اشخاص مذكور در اين ماده نسبت به نوع و ميزان و يا نحوه محاسبه عوارض يا بقاياي عوارض  -1تبصره 
تعيين شده از طرف مأمور تشخيص شهرداري يا سازمان هاي تابعه و وابسته كه  )عوارض لغو شده و الوصول مانده(

اعتراض داشته باشند، موظفند فرم برگ   ،ضمن صورت حساب بدهي به آنان، توسط شهرداري ابالغ و تسليم مي شود
از ميزان  كه شامل شماره حساب بانكي مؤدي براي برگشت مطالبات بيش) برابر مفاد فرم نمونه ضميمه(اعتراض

موضوع (بدهي متعلقه  و آدرس مكاتبات است را تكميل  و ميزان عوارض درخواستي شهرداري را به عنوان امانت 
از شهرداري   ،به حساب سپرده شهرداري در نزد بانك توديع و با ارائه فيش بانكي )قانون شهرداري  78ماده  2تبصره 
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فاصله نسبت به صدور رسيد وجه اقدام و مورد را به همراه برگ شهرداري مكلف است بال .رسيد وجه دريافت نمايد
نسبت به صدور پروانه و  ،ارجاع و بدون انتظار نتيجه كار كميسيونقانون شهرداري  77كميسيون ماده اعتراض به 

م قانوني بديهي است شهرداري در صورت انصراف مالك يا قائم مقا .پاسخ استعالم مورد نظر برابر مقررات اقدام نمايد
موضوع   ،مستند به صورت جلسه توافق(يا توافق مالك با شهرداري ) ارائه شود  كه مي بايستي كتباً(مالك از اعتراض 

كه قطعي شده  قانون شهرداري 77كميسيون ماده و يا رأي صادره از سوي ) بند ب تبصره دو ماده شش آئين نامه
حساب سپرده را كه به شهرداري تعلق يافته به صورت كلي يا جزئي باشد حق برداشت مبلغ به امانت گذارده شده در 
و ممكن است شامل تمام يا قسمتي از وجه ) به هر ميزان كه باشد(دارد و مابقي را كه متعلق به سپرده گذار است 

يد شده كه در برگ اعتراض ق) پرداخت كننده(همزمان با برداشت سهم خود به حساب بانكي ذي نفع  .توديع شده باشد
بديهي است در صورت عدم معرفي شماره حساب بانكي و يا عدم مراجعه مالك  .است واريز و يا طي چك مسترد دارد

   .قانون شهرداري رفتار خواهد شد 78ماده  2براي دريافت سهم خود، برابر مفاد تبصره 
  

تب را جهت اخذ تصميم شهرداري موظف است مرا ،در صورت درخواست تقسيط عوارض از طرف مؤدي - 2تبصره 
ه مالي شهرداري ها آيين نام 32قانون شهرداري ارجاع و بر اساس نظريه كميسيون و طبق ماده  77به كميسيون ماده 

  .اقدام نمايد
  

 74شهرداري موظف است در پاسخ به استعالم دفاتر اسناد رسمي كه مكلفند در اجراي تبصره ذيل ماده  :6 ماده
ظرف  ،انجام معامله كتباً مفاصا حساب نسبت به عوارض ملك مورد معامله را خواستار شوندقانون شهرداري قبل از 

عوارض يا بقاياي عوارض متعلق به ملك را محاسبه و ميزان  ،مدت ده روز پس از وصول نامه دفتر خانه اسناد رسمي
هكار نبودن ملك از بابت عوارض در صورت پرداخت بدهي توسط مالك يا ذي نفع  و يا بد .بدهي ملك را تعيين نمايد

مفاصا حساب با ذكر كامل مشخصات ملك و مالك و احياناً  مبلغ و شماره و تاريخ فيش بانكي مؤيد   ،و معافيت آن
تسليم و نسخه ديگري به ) در صورت مراجعه(پرداخت به حساب بانكي شهرداري تنظيم و نسخه اي به پرداخت كننده 

صورت حساب   ،در صورت بدهكار بودن ملك و عدم پرداخت توسط مالك يا ذي نفع ،دفترخانه ارسال خواهد شد
شماره حساب بانكي  ،ميزان بدهي از بابت هريك از عوارض متلق به ملك ،بدهي ملك با ذكر مشخصات كامل ملك

صورت در (نسخه اي از آن به ذي نفع   ،شهرداري  و آدرس بانك شهرداري تنظيم و ظرف مدت ده روز صادر شده
به دفترخانه استعالم كننده  )ده روز از تاريخ وصول نامه دفترخانه(تسليم و نسخه اي ديگر ظرف مهلت مذكور ) مراجعه

  . ، اقدام و ابالغ به مالك يا ذي نفع ارسال خواهد شد جهت اطالع
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ه در صورت حساب چنانچه مالك قصد انجام معامله را داشته باشد ملزم به پرداخت عوارض تعيين شد  :1تبصره 
بدهي و اخذ مفاصا حساب از شهرداري و ارائه آن به دفترخانه مي باشد و اگر به تشخيص شهرداري اعتراض داشته 
باشد مبلغ تعيين شده در صورت حساب بدهي تنظيمي از طرف شهرداري را در صندوق ثبت معرفي شده از سوي 

به منزله مفاصا حساب براي  )رفي شده از سوي شهرداريصندوق مع(شهرداري به وديعه  خواهد گذاشت، رسيد ثبت
   .دفتر خانه تلقي شده و معامله انجام خواهد شد

قانون شهرداري مكلف است،  74صندوق ثبت معرفي شده از سوي شهرداري مستند به تبصره ذيل ماده   :2تبصره 
فاصله بعد از توديع به شهرداري ارسال صورتي با قيد مشخصات كامل توديع كنندگان عوارض ملك مورد معامله را بال

معرفي شده مكاتبه كرده و هماهنگي هاي الزم را ) اداره ذي ربط(شهرداري ميبايستي با مسئوالن صندوق ثبت   دارد،
ممكن است صورت ارسالي از صندوق ثبت فاقد  ،قانون شهرداري فراهم آورد 74در خصوص اجراي مفاد ماده 

همراه اعتراض كتبي مالك باشد و يا مالك ضمن توديع مبلغ تعيين شده از طرف شهرداري اعتراض كتبي مالك يا به 
در اين صورت شهرداري به يكي از  ،اعتراض مستدل و كتبي خود را به شهرداري تسليم كرده باشد ،به صندوق ثبت

   .دو طريق ذيل اقدام خواهد كرد
  

اگر صورت ارسالي از صندوق ثبت فاقد اعتراض كتبي مالك باشد، شهرداري بالفاصله پرونده اي متضمن   :الف
نسخه اي از صورت ارسالي صندوق ثبت و نسخه اي از صورت حساب بدهي ارسالي به دفترخانه اسنادرسمي را به 

قانون  77ون ماده كميسيهمراه مستندات و استدالالت خود تنظيم و براي رسيدگي و صدور رأي به 
ارسال كرده و رأي صادره را براي دريافت مبلغي كه كميسيون تشخيص داده به صندوق ثبت ارسال  شهرداري
  .مي نمايد

  

اگر صورت ارسالي از صندوق ثبت همراه با اعتراض كتبي و مستدل مالك باشد و يا اعتراض كتبي و مستدل  :ب
بت توسط شهرداري دريافت شده باشد، شهرداري ظرف يك مالك همزمان يا قبل از وصول صورت صندوق ث

اعتراض مالك و مدارك وي را بررسي و چنانچه اشتباهي در تعيين  ،هفته از تاريخ وصول صورت صندوق ثبت
مصداق و يا ميزان و يا تعلق عوارض مشاهده نمايد، مالك را با مهلت حداقل ده روز كتباً براي رسيدگي حضوري 

صورت جلسه توافق مالك و مأمور تشخيص شهرداري كه براساس مفاد تعرفه و مقررات جاري  .دعوت مي نمايد
شهرداري تنظيم شده و به تأئيد شهردار رسيده باشد براي پرداخت تمام يا قسمتي از مبلغ توديع شده به حساب 

براساس صورت جلسه شهرداري و يا استرداد به مالك، به صندوق ثبت ارسال مي گردد و شهرداري مفاصا حساب 
شهرداري بالفاصله پرونده را مطابق بند   توافق تنظيم و صادر خواهد كرد و چنانچه در جلسه مذكور حضور نيابد،
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تشكيل جلسات توافق به  .تسليم مي دارد قانون شهرداري 77كميسيون ماده تبصره فوق تنظيم و به » الف «
   .ن آئين نامه نيز مجاز استاي 5شرح فوق براي موارد موضوع تبصره يك ماده 

  
  
  
  
  
  
  
  

  تشخيص   :فصل سوم

با تعرفه  ،تشخيص بدهي اشخاص ناشي از عوارض يا بهاي خدمات و تطبيق وضع هر مؤدي يا هر مورد  :7 ماده
به عهده مأمورين تشخيص يا كساني است   ،آئين نامه مالي شهرداري 30عوارض و درآمدهاي مصوب موضوع ماده 

 ،آئين نامه مالي شهرداري ها طي ابالغ رسمي 31داري يا سازمان هاي تابعه و وابسته با رعايت ماده كه از طرف شهر
   .داراي اختيار تشخيص بدهي عوارض باشند

  
شهرداري مي تواند به وسيله مأموران تشخيص خود كه داراي كارت شناسائي معتبر و معرفي نامه از شهرداري   :8 ماده

قانون شهرداري  78هائي را كه در اجراي ماده  و پرونده هاي مؤسسات و كارخانجات و شركت دفاتر قانوني  باشند،
مكلف به وصول عوارض به نفع شهرداري و ايصال آن به حساب شهرداري يا حساب بانكي معرفي شده در تعرفه  

ارخانه و يا شركت و يا عوارض مي باشند كنترل و دفاتر و مأخذ موجود را براي احراز اينكه صاحب مؤسسه و يا ك
رسيدگي كنند و   ،كارمندي كه دفاتر نزد اوست به تكاليف خود در امر وصول و ايصال عوارض مقرر رفتار كرده يا نه

صاحبان اين قبيل مؤسسات و نيز مؤديان عوارض شهرداري به ويژه مؤديان عوارض كسب مكلفند موجبات تسهيل 
   .فراهم آورندرسيدگي را براي مأمور تشخيص شهرداري 

  
، دفتر انبار كاالها و محصوالت توليد )اعم از نقدي و يا غير نقدي(دفاتر قانوني عبارت است از دفتر روزنامه   :تبصره

، دفتر كل موضوع قانون تجارت و يا دفاتر مخصوصي كه وزارت امور اقتصادي و دارائي به  شده و مواد اوليه و قطعات
   .تهيه و در دسترس مؤديان قرار مي دهد) درآمد و هزينهدفتر (عنوان دفتر مشاغل
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در صورتي كه مؤسسات مذكور در ماده هشت از وصول و ايصال عوارض يا ارائه دفاتر قانوني و مدارك  :9 ماده
خودداري كنند يا مدارك و دفاتر ارائه شده فاقد اصالت و صحت باشد، مأموران تشخيص مي ) اثبات و ثبت شده(مثبت
ند با ذكر دالئل و مستندات مبني بر دفاتر و مدارك بر مبناي امارات و قرائن موجود، ميزان عوارض را به طور علي توان

ميزان تشخيص عوارض . الرأس تعيين كنند تا از طريق صدور پيش آگهي و اخطاريه از مؤسسات مربوطه مطالبه گردد
ور تشخيص و مازاد بر آن به عهده كميسيون سه نفره به طور علي الرأس تا مبلغ يك ميليون ريال به عهده مأم

در (تشخيص علي الرأس مركب از مأمور تشخيص اصلي و يك نفر مأمور تشخيص با انتخاب رئيس امور مالي 
و در شهرداري هاي داراي (و رئيس درآمد شهرداري ) شهرداري هاي داراي پست معاون مالي و اداري با انتخاب وي

كميسيون مي تواند در هنگام   ،خواهد بود) مد منطقه شهرداري با تائيد رئيس درآمد شهرداريمسئول در آ  ،مناطق
تشخيص از مؤدي نيز دعوت به عمل آورد بديهي است در صورت اعتراض مؤدي به تشخيص مذكور، به اعتراض 

   .رسيدگي خواهد شد قانون شهرداري 77ماده واصله طبق 
دفاتر قانوني و مدارك مؤدي را مورد رسيدگي قرار مي دهند مكلفند   ،8اي ماده مأمورين تشخيص كه در اجر  :تبصره

جز در موارد مربوط به تشخيص عوارض و اعالم آن به سازمان ها و مديران ذي صالح   از افشاي اطالعات مكتسبه،
برند و در صورت مكلفند كمال دقت و بي نظري را در تشخيص هاي خود به كار  ورمأموران مذك .خودداري نمايند

تخلف به وضع آنها در هيأت رسيدگي به تخلفات اداري رسيدگي و تنبيهات مقرره درباره آنها اتخاذ و به موقع اجرا 
   .گذارده خواهد شد

  
  

  صدور پيش آگهي   :فصل چهارم

پيش آگهي  شهرداري مبادرت به صدور  ،3در صورت امتناع مؤدي از پرداخت عوارض در مهلت مذكور ماده  :10 ماده
    :مي نمايد

  

اعم از حقيقي و (پيش آگهي هاي صادره شامل موارد زير بوده و هرگاه مؤدي منبع عوارض يك شخص  :1تبصره 
باشد پيش آگهي با ذكر نام و مشخصات وي و اگر متعدد باشد حتي االمكان با ذكر نام و مشخصات كليه ) حقوقي

  . اشخاص در دو نسخه تهيه خواهد شد
  

مشخصات مؤدي يا مؤديان شامل نام و نام خانوادگي افراد و نام رسمي يا عرفي اشخاص و مؤسسات كه  )الف
   .مؤدي مورد نظر شهرداري مي باشند
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   .موضوع عوارض و ميزان و مبلغ آن با ذكر مشخصات كامل و مستندات قانوني آن )ب
  

تراض در مهلت مقرر در پيش آگهي عوارض و ذكر اينكه در صورت عدم اع )حداقل يك هفته(مهلت اعتراض  )ج
   .به منزله قبول از ناحيه مؤدي تلقي شده و قطعي و الزم االجراء خواهد بود

  

، در صورت اقدام به عمليات اجرائي از طرف شهرداري به عهده مؤدي  ذكر اينكه هزينه اجرائي وصول عوارض )د
   .يا مؤديان خواهد بود

  
يد براساس مأخذ صحيح قانوني متكي به داليل باشد و به نحوي تنظيم گردد كه پيش آگهي عوارض با  :2تبصره 

كليه مشخصات منبع عوارض و همچنين ميزان بدهي ناشي از عوارض مربوطه و نحوه تشخيص اعم از قطعي يا علي 
   .الرأس در آن قيد گردد و براي مؤدي روشن باشد

  
نام كامل و سمت خود را در برگ پيش آگهي عوارض به طور امضاء كنندگان پيش آگهي عوارض بايد   :3تبصره 

خوانا قيد و برگ مذكور را ممهور به مهر مجازي كه شهردار براي اين منظور تعيين مي كند نمايند و مسئول مندرجات 
برگ پيش آگهي عوارض و نظريه خود خواهند بود و درصورت استعالم مؤدي از نحوه تشخيص و محاسبه عوارض 

   .مراتب را با صدور صورت حساب بدهي به مؤدي ابالغ و توضيحات الزم را در اين خصوص به او بدهندمكلفند 
  

پيش آگهي عوارض مربوط به وزارتخانه ها و ادارات و سازمان ها و مؤسسات دولتي و مؤسسات و نهادهاي   :11 ماده
   .رات و سازمان ها به شرح فوق ابالغ گرددعمومي و غير دولتي بايد به رئيس دفتر وزارت خانه يا رئيس دفتر ادا

  
در صورتي كه پيش آگهي مربوط به شركت باشد به مدير يا رئيس دفتر بر طبق مقررات اين آئين نامه   :1تبصره 
   .شود ابالغ مي

  
چنانچه پيش آگهي مربوط به شركت يا بازرگانان متوقف باشد عالوه بر ابالغ پيش آگهي به متوقف يك   :2تبصره 

   .نسخه پيش آگهي جهت اقدام به مدير تصفيه يا اداره ورشكستگي ارسال مي شود
  

وب روز ابالغ پيش آگهي و روز تسليم اعتراض و تعطيالت پس از انقضاي مدت، جزء مهلت مقرر محس  :12 ماده
   .نخواهد شد
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روز و در صورتي كه خارج  20هرگاه مؤدي در داخل كشور و در خارج از حوزه شهرداري سكونت داشته باشد   :تبصره
   .از كشور ساكن باشد دوماه مهلت به مدت اعتراض در پيش آگهي اضافه خواهد شد

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ابالغيه   ،اخطاريه  ،نحوه ابالغ پيش آگهي  :فصل پنجم

پيش آگهي بايد با ابالغ قانوني، طبق موارد مذكور در فصل ابالغ، قانون آئين دادرسي مدني به مؤدي يا   :13 ماده
از تاريخ  )حداقل يك هفته(مؤديان ابالغ گردد و در پيش آگهي قيد شود كه عوارض متعلقه را ظرف مهلت معيني 

ي واريز و رسيد دريافت نمايند و هرگاه نسبت درآمد شهردار) معرفي شده در پيش آگهي(رؤيت پيش آگهي به حساب 
موارد اعتراض خود را كتباً همراه با مدارك   به ميزان عوارض مندرج در پيش آگهي اعتراض دارند ظرف مدت مذكور،

اعتراض خود را در ذيل نسخه دوم   ،مثبت به شهرداري تسليم و رسيد دريافت دارند و يا به هنگام رويت پيش آگهي
   .مرقوم و امضاء نموده و به مأمور ابالغ تحويل نمايدپيش آگهي 

قانون شهرداري ارسال  77در اين صورت شهرداري پرونده را جهت رسيدگي و صدور رأي قطعي به كميسيون ماده 
چنانچه ميزان عوارض مندرج در پيش آگهي مورد قبول مؤدي واقع شود و نسبت به عوارض تعيين شده  .خواهد داشت

اعتراضي نداشته باشد و ليكن خواستار تقسيط عوارض متعلقه گردد در اين حالت مؤدي ميبايستي در ذيل نسخه دوم 
افت آن به صورت قسطي منوط به رأي از اين لحظه به بعد عوارض قطعي شده است، الكن دري  اعالم قبولي نمايد،

خواهد بود، شهرداري مكلف است بالفاصله پرونده مربوط را همراه با فرم اعالم قبولي مؤدي براي  77كميسيون ماده 
    .ارسال دارد 77اتخاذ تصميم در خصوص تقسيط عوارض به كميسيون ماده 

  

دفتر مخصوص كه اوراق آن برگ شماري شده و نخ كشي و ابالغيه با اخذ رسيد در   ،اخطاريه  ،پيش آگهي  :1تبصره 
به مأمور ابالغ تسليم و مأمور ابالغ موظف  ،شودمي پلمپ سربي داشته باشد و براي هر سال يك جلد جداگانه تهيه 

روز آنرا به رويت مخاطب رسانيده و يك نسخه آنرا به وي تسليم ونسخه دوم رؤيت شده را با ذكر  3است ظرف مدت 
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ابالغيه جهت ثبت در دفتر مذكور و ضبط در پرونده به دفتر  ،اخطاريه ،خ و گواهي امضاء دريافت كننده پيش آگهيتاري
   .شهرداري عودت دهد

  

در محل كسب و پيشه يا سكونت خود حاضر نباشد، پيش آگهي يا اخطاريه و يا   ،هرگاه مؤدي مخاطب :2تبصره 
مشروط بر   ،محل با وي زندگي كرده و يا همكاري مي كنند ابالغ مي شود ابالغيه به متصدي امور و يا كساني كه در

   .اينكه سن ظاهري آنان به حدي از رشد رسيده باشد كه اهميت پيش آگهي و اخطاريه و ابالغيه را تميز دهند
  

و يا مؤدي مخاطب در پيش آگهي يا اخطاريه و يا ابالغيه از رويت  2 هرگاه اشخاص نامبرده در تبصره :3تبصره 
امتناع كنند مأمور ابالغ مكلف است پيش آگهي، اخطاريه و ابالغيه را با حضور يك نفر مأمور انتظامي و يا دو نفر 

اقامت  شاهد به محل كسب و پيشه و يا سكونت مؤدي الصاق و مراتب امتناع از رويت را با ذكر مشخصات و محل
هرگاه مأمور ابالغ مأمور انتظامي باشد حضور مأمور انتظامي ديگر و شهود الزامي   ،شهود قيد و به امضاء آنان برساند

   .نيست
  وصول عوارض   :فصل ششم

پيش آگهي   ،و عدم اعتراض مؤدي )حداقل يك هفته(در صورت انقضاي مهلت مندرج در پيش آگهي   :14ماده 
قبولي از ناحيه مؤدي تلقي شده و عوارض مربوطه به مرحله قطعيت رسيده و شهرداري مكلف است صادره به منزله 

ميزان بدهي قطعي شده مؤدي را با صدور اخطاريه به   ،ظرف مدت ده روز پس از انقضاي مهلت مقرر در پيش آگهي
تاريخ ابالغ اخطاريه نسبت به روز از  15وي ابالغ نمايد، و در برگ اخطاريه متذكر گردد و هرگاه وي ظرف مدت 

قانون نوسازي و عمران  13و تبصره هاي ذيل ماده  28پرداخت بدهي عوارض خود اقدام ننمايد به استناد ماده 
شهري از طريق عمليات اجرائي نسبت به وصول بدهي عوارض اقدام خواهد شد در اين صورت هزينه عمليات اجرائي 

   .دوصول عوارض به عهده مؤدي خواهد بو
  

قانون شهرداري  77در صورتي كه ميزان بدهي مؤدي و يا نحوة تقسيط عوارض طبق رأي كميسيون ماده   :1تبصره 
به نامبرده ابالغ نمايد  ،تعيين گردد، شهرداري مكلف است ظرف يك هفته با ابالغ رأي كميسيون مذكور به مؤدي

قانون  77ام نمايد در غير اين صورت به استناد ماده روز نسبت به پرداخت بدهي و يا عوارض خود اقد 15ظرف مدت 
قانون نوسازي و عمران شهري از طريق عمليات اجرائي نسبت به  13و تبصره هاي ذيل ماده  28شهرداري و ماده 

   .وصول بدهي و عوارض اقدام خواهد شد و هزينه عمليات اجرائي وصول به عهده مؤدي خواهد بود
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وص بدهي و عوارض متعلق به وزارت خانه ها و مؤسسات دولتي كه در صورت عدم شهرداري در خص  :2تبصره 
قانون شهرداري مكلف به  77اعتراض به پيش آگهي به مرحله قطعيت رسيده و يا براساس رأي كميسيون ماده 

خت قانون نحوه پردا "مطابق  ،در صورت عدم پرداخت عوارض از ناحيه آنان ،و عوارض شده اند پرداخت بدهي 
   .عمل خواهد نمود "محكوم به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي

  
شهردار ميتواند با  ،به منظور ترغيب و افزايش مشاركت شهروندان در تأمين به موقع هزينه هاي شهرداري  :15ماده 

وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي كشور و   ،قانون تشكيالت 71ماده  16تصويب شوراي شهر در اجراي بند 
  ...)نظير عوارض اتومبيل، كسب و غيره(عوارض شهر  ،در خصوص عوارض محلي 75انتخاب شهرداران مصوب سال 

به مؤدي اي كه كل عوارض متعلقه مربوط به هر سال را قبل از اتمام سال پرداخت نمايد جايزه خوش حسابي در نظر 
   .از مصوبه شوراي اسالمي شهر اقدام نمايد گرفته و با استفاده

  
وضع و وصول آن به عهده شهرداري قرار ) منطقه اي يا ملي(در خصوص عوارضي كه به صورت غير محلي   :تبصره

   .مي گيرد هر نوع تخفيف يا تغيير در ميزان عوارض منوط به اخذ مصوبه از وزارت كشور است
 ،خصوصي باربري و مسافربري اعم از هوائي ،عمومي  ،ها اعم از دولتي مؤسسات و سازمان ها و شركت  :16ماده 
قانون شهرداري عوارض مصوب شهرداري را در بليت يا بارنامه  78راه آهن مكلفند به استناد ماده   دريائي،  ،زميني

    .د واريز نمايندقيد و از مؤدي دريافت و حداكثر تا پانزدهم ماه بعد به حسابي كه از طرف شهرداري اعالم مي شو
  

هتل ها و به طور كلي برگزاركنندگان كنسرت،   ،شهربازي ها ،لوناپارك ها ،تأترها  صاحبان سينماها،  :1تبصره 
استخرهاي شنا و هرگونه نمايشات كه به هر عنوان با فروش بليت برگزار مي شود، در صورت تعلق   ،مسابقات ورزشي

مكلفند از تاريخ شروع مراسم مراتب را كتباً به شهرداري اطالع داده و در  ،فعاليت آنانعوارض به اينگونه اماكن و يا 
اين قبيل موارد بليت و يا برگه ها يا كارت هاي ورودي مربوط به محل مراسم پس از تهيه و چاپ توسط شهرداري و 

ر اختيار آنان گذارده مي شود و دريافت هزينه چاپ و عوارض مقرره به مهر شهرداري ممهور و با درج بهاي فروش د
شهرداري مبلغ عوارض را  ،هرگاه بدون اطالع شهرداري اقدام به چاپ بليت و فروش بليت و برگه كارت نمايند

براساس قرائن و شواهد موجود علي الرأس تشخيص و طبق مقررات اين آئين نامه نسبت به وصول آن اقدام خواهد 
رد يا شخص باشند به صورت تضامني مسئول پرداخت عوارض و هزينه هاي هرگاه برگزار كنندگان چند ف .كرد

برگه ها و كارتها را از محل مخصوص و معين شده در روي   اين قبيل مؤسسات موظفند بليت ها، ،مربوطه خواهند بود
قرار دهند،  آنها در موقع ورود تماشاچيان به داخل محل هاي فوق الذكر پاره كرده و نصف آن را در اختيار مشتري
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برگه ها و كارت ها مطلقاً ممنوع بوده و در صورت تخلف برابر مقررات قانوني با آنها  ،استفاده مكرر از اين بليت ها
   .عمل خواهد شد

  
مي باستي به  ،نقش مهرهائي كه بر روي اوراق و اسناد شهرداري موضوع اين آئين نامه منقش مي شود  :2تبصره 

   .خاص ذي ربط رسيده و در صورت لزوم آگهي شوندنحو مقتضي به اطالع اش
  

صفحه  ... هفت زير بند در  بيست و هشت بند، ،بيست و يك تبصره ،هفده ماده  ،اين آئين نامه در شش فصل  :17 ماده
قـانون شـهرداري و     74قانون شهرداري جهت ايجاد هماهنگي تنظيم و در اجراي مفاد ماده  62در اجراي مفاد ماده 

و  16آئين نامه مالي شهرداري هـا و نيـز مفـاد بنـد      30قانون نوسازي و عمران شهري و قسمت اخير ماده  28ماده 
قانون تشكيالت وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي كشور و انتخاب شـهرداران در    71ماده  9قسمت اخير مفاد بند 

به رعايت وظايف وزارت كشور و به جانشيني شـوراهاي اسـالمي شـهر تصـويب و از تـاريخ تصـويب،        .............. تاريخ
فرم هاي ضـميمه   .هرگونه آئين نامه وصول عوارض و فرم كه مغاير اين آئين نامه و ضمائم باشد لغو و بالاثر مي باشد

هر نـوع   .به موقع اجراء گذارده خواهد شددر سراسر كشور  آئين نامه بوده و به صورت هماهنگآئين نامه جزء الينفك 
فـرم   رفع ابهام احتمالي در خصوص مفاد آئين نامه به عهده وزارت كشور بوده و نيز هرگونه تغيير در مفاد آئين نامـه و 

   .هاي آن منوط به تأئيد وزارت كشور خواهد بود



  قانون شهرداري 77كميسيون ماده             ۴۴
  

 

 

    
  :............شماره                                                                                                                                    آرم شهرداري                

  :.............تاريخ                                                     نام شهرداري                                                                                              

  :الف
   .................................................................... :مشخصات مؤدي يا مؤديان مخاطب  :الف/1

     ...................................................................... :نام و نام خانوادگي اشخاص حقيقي          
   ..................................................................... :نام رسمي يا عرفي اشخاص حقوقي          

   ......................................................... :...آدرس محل كار يا سكونت گيرندگان پيش آگهي :الف/2
  :ب

  بدهي شما به استناد .. ./. . ../...مورخ ...............اطالعيه شماره / پيرو آگهي عمومي ،درآمد شهرداري/مودي محترم عوارض           
  ................................................  .. :قـانـون           
  از تاريخ رؤيت پيش آگهي ..........به شرح ذيل تشخيص و تعيين مي گردد تا ظرف مدت .............................................. .:نامه تصويب           
  ...................................................:آيين نامه           

  .واريز نماييد ..........واقع در ..........نزد بانك ...........بدهي خود را به حساب در آمد شهرداري به شماره    

  نام منبع   رديف
  عوارض يا درآمد

  واحد منبع
  عوارض و درآمد

  ميزان واحد 
  عوارض يا درآمد

  نحوه تشخيص از بابت سال
  مبلغ

  علي الراس  قطعي  سال  ماه  روز

  
  
  

            

   ...............جمع
كتبا با ارائه مدارك و  .....آيين نامه اجرايي وصول عوارض ظرف مدت 13به بدهي تعيين شده در اين پيش آگهي اعتراض داريد، اعتراض خود را به موجب ماده چنانچه نسبت  :ج

ود را در ذيل نسخه دوم اين پيش آگهي مرقوم و امضاء نموده، تسليم نمائيد و يا به هنگام رؤيت اين پيش آگهي اعتراض خ ............واقع در ............اسناد و دالئل مثبت به شهرداري
قانون شهرداري ارجاع گرددد، بديهي است پس از انقضاي مدت مذكور،  77به مامور ابالغ تحويل نمائيد تا پرونده بدهي شما جهت رسيدگي و صدور راي قطعي به كميسيون ماده 

آيين نامه اجرائي وصول عوارض به منزله قبولي از ناحيه شما تلقي شده كه در اين صورت  10پيش آگهي مندرج در بند ج ماده  حق اعتراض شما ساقط گرديده و مبالغ مندرج در اين
ان شهري با قانون نوسازي و عمر 13و تبصره هاي ذيل ماده  28بدهي قطعي است و براي شهرداري الزم اجراء خواهد بود و در صورت عدم پرداخت بدهي مذكور با توجه به ماده 

  .عهده شما خواهد بودصدور اجرائيه از طريق عمليات اجرايي توسط اداره اجرائيات، نسبت به وصول بدهي اقدام خواهد شد و هزينه عمليات اجرايي وصول عوارض به 
  .............حساب دوم شهرداري  نام و نام خانوادگي ذي                           .............نام و نام خانوادگي ذيحساب اول شهرداري  
  :د
   ...... ...نام و نام خانوادگي تشخيص و تعيين كننده عوارض و يا درآمد شهرداري -2  .........نام و نام خانوادگي تنظيم كننده پيش آگهي-1
    :هـ

  .... :...........امضاء ......................................................تاريخ رؤيت پيش آگهي توسط مؤدي به حروف
   :و

  .........:..امضاء ....... ...:تاريخ ..................................................:.....محل درج اعتراض مؤدي نسبت به پيش آگهي
   :ز

  .مؤدي پيش آگهي به آنان ابالغ مي شود كه در غياب...........................نام اشخاص حقوقي/ نام و نام خانوادگي اشخاص حقيقي 
  .... :.............امضاء ....../../. :...تاريخ

)پيش آگهي عوارض و درآمد شهرداري(
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   :  ح

ند كه با حضور آنها پيش آگهي به نام اشخاص شاهد و يا مامور انتظامي، در صورت امتناع از رويت پيش آگهي توسط مؤدي و يا اشخاصي كه در محل با او زندگي و يا كار مي كن
  .... .............:امضاء ....../../. ...:تاريخ  .يا سكونت مؤدي الصاق مي شودمحل كسب 

   :ط
   .....................................................................................................................................:نام و نام خانوادگي مامور ابالغ

  

  )1379: شهرداري ها و دهياري هاي كشور سازمان(*

  
آيين نامه مالي شهرداري ها  32، از آنجا كه آيين نامه مزبور قبل از اصالح ماده تقسيط عوارضدر مورد  -1توضيح 

آيين نامه مالي شهرداري ها بر اساس دستورالعمل  32با توجه به اصالح ماده  5ماده  2تبصره  ،تدوين گرديده است
  .گرددمي مصوب شوراي شهر اقدام 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  قانون شهرداري 77كميسيون ماده             ۴۶
  

 

 

  
   77فرم ارسال پرونده به دبيرخانه كميسيون ماده 

  قانون شهرداري  77دبيرخانه محترم كميسيون ماده 
  

شخص ......................./ .آقاي: شخص حقيقي مربوط به مودي،......................... .به پيوست يك جلد پرونده عوارض
خواهشمند است . شامل موارد ذيل ارسال مي گردد............................................... .سمت...................... .آقاي :حقوقي

  .دمطرح و نتيجه را اعالم نمايي 77دستور فرماييد در جلسه هيئت حل اختالف كميسيون ماده 
  ............................شهردار                                                                                

  : مستند وصول عوارض............................... .نوع عوارض -1
  )  خالصه(نحوه محاسبه  -2
  :يك برگ پيش آگهي ابالغ شده به مودي -3
  :شده به مودي يك برگ اخطاريه ابالغ -4
  )در صورت اعتراض(اعتراضيه مودي  -5
 :يك برگ دعوت نامه كتبي از مودي -6
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  فرم چك ليست

   77توسط دبيرخانه كميسيون ماده ...... .چك ليست بررسي پرونده مودي
  ................................پروندهشماره ................ .نوع عوارض....................................... .نام مودي

  

  توضيحات  ناقص  كامل  نوع رديف
     مبلغ عوارض مشخص شده است  1

     مستند وصول عوارض  2

     تصوير مستندات وصول عوارض  3

     پيش آگهي ابالغ شده به مودي  4

     اخطاريه ابالغ شده به مودي  5

     دعوت ابالغ شده به مودي  6

     محاسبه عوارضخالصه   7

     اعتراضيه مودي  8

     اليحه دفاعيه مؤدي  9

 پرونده فوق بررسي گرديد كامل است      كامل نيست    ............................در تاريخ
  ............................:نقائص

شده مي باشد لطفا دستور فرماييد پس از تكميل داراي نقائص ذكر پرونده فوق.............................شهرداري محترم
  77دبير كميسيون ماده .                                                                       اعاده فرمايند
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  77فرم رأي كميسيون ماده 

  
  بسمه تعالي 

  قانون شهرداري ها  77كميسيون ماده 
  

قانون شهرداري ها با حضور كليه اعضاء به منظور  77هيئت حل اختالف موضوع ماده  جلسه/    /       به تاريخ    
...................................... .نوع فعاليت.......................... .سمت....................... .بررسي پرونده عوارض مورد اختالف، آقاي

  ...................................................................................نشاني
پس از بررسي مندرجات پرونده و مشورت به شرح ذيل اتخاذ تصميم . تشكيل گرديد................................. .به تقاضاي
  :مي نمايد

  

  راي كميسيون

عوارض .. / .قانون.. .ماده.. .شهرداري موضوع پرداخت عوارض مصوب بنددر خصوص اختالف في مابين مودي و 
............... .تا............ .سالهاي............ .شوراي اسالمي شهر مصوب مجلس شوراي اسالمي بابت.......... .مصوبه شماره

دي ابالغ نموده است با توجه به دعوت ازمودي ريال تعيين و به مو.................... .كه شهرداري برابر تعرفه مصوب مبلغ
نشده و اليحه دفاعيه در رد / مودي در جلسه كميسيون حاضر شده/    /         به منظور حضور در جلسه مورخه      
كميسيون با توجه به محتويات پرونده و دفاعيات كتبي و شفاهي . ننموده است/ خواسته شهرداري ارائه نموده است

ريال تاييد .........  وضيحات نماينده شهرداري خواسته شهرداري را در خصوص مطالبه عوارض مودي به مبلغمودي و ت
مي نمايد تصميم اتخاذ شده قطعي و الزم االجرا است و شهرداري بايستي برابر مقررات نسبت به وصول آن اقدام 

  .نمايد
  

  شوراي اسالمي شهر                   نماينده دادگسترينماينده وزارت كشور                   نماينده        
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  مواد قانوني
  

  با اصالحات و الحاقات بعدي 11/4/1334شهرداري مصوب  موادي از قانون -الف 

  :وظايف انجمن به قرار ذيل است - 45 ماده
 قانون 77و ماده  71ماده 16بند { .تصويب لوايح برقراري يا الغاء عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن -8

  }. جايگزين اين بند گرديده است شهرداران انتخاب و كشور اسالمي شوراهاي انتخاب و وظايف تشكيالت،
وضع عوارض هر شهر نبايد تأثير سوئي در اقتصاد عمومي كشور و رواج صادرات يا نشو و نماي صنايع  ـ تبصره

  . رت كشور استداخلي داشته باشد تشخيص اينگونه عوارض با وزا
  : وظايف شهرداري به شرح ذيل است – 55ماده 

ها و فاضالب و تنقيه قنوات مربوط به شهر و تأمين آب و  و انهار عمومي آب رتنظيف و نگهداري و تسطيح معاب -2
  . روشنايي به وسائل ممكنه

هاي عمومي براي  ها و باغ ها و پارك  روها و استفاده غيرمجاز آنها و ميدان سد معبر عمومي و اشغال پياده - 1تبصره 
كسب و يا سكني و يا هر عنوان ديگري ممنوع است و شهرداري مكلف است از آن جلوگيري و در رفع موانع موجود و 

هاي منصوب قبل از تصويب  در مورد دكه. اً اقدام كندآزاد نمودن معابر و اماكن مذكور فوق وسيله مأمورين خود رأس
ها ادعاي خسارتي  اين قانون، شهرداري مكلف است نسبت به برداشتن آنها اقدام و چنانچه صاحبان اين قبيل دكه

نسبت به جبران خسارت آنها اقدام كند ولي كساني كه بعد از  77كميسيون مقرر در ماده داشته باشند با نظر 
هائي در معابر عمومي كنند شهرداري موظف است رأساً و به وسيله مأمورين خود  قانون اقدام به نصب دكه تصويب اين

  .ها و رفع سد معبر اقدام كند و اشخاص مزبور حق ادعاي هيچگونه خسارتي نخواهند داشت در برداشتن اين قبيل دكه
فروردين ماه شروع و در آخر اسفند ماه خاتمه سال مالي شهرداري يك سال تمام شمسي است كه از اول   -66 ماده
  . يابد مي

كليه عوارض و درآمد هر شهرداري منحصراً به مصرف همان شهر خواهد رسيد و در نقاطي كه به موجب  -73ماده 
ها  شود تقسيم هزينه به نسبت درآمد هر يك از محل اين قانون جمعاً يك شهرداري تشكيل مي 1ماده  2تبصره 

  . باشد مي
شهرداري با تصويب انجمن شهر آئين نامه اجرائي وصول عوارض  )27/11/1345اصالحي مصوب (-74 ماده

 انتخاب و وظايف تشكيالت، قانون 71ماده  9بند {. نمايد شهرداري و آب بها و امثال آن را تدوين و تنظيم مي
  }.جايگزين اين ماده قانون شهرداري است شهرداران انتخاب و كشور اسالمي شوراهاي
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دفاتر اسناد رسمي مكلفند قبل از انجام معامله از شهرداري كتباً مفاصا  )27/11/1345اصالحي مصوب ( -تبصره 
حساب نسبت به عوارض ملك مورد معامله خواستار شوند و شهرداري موظف است ظرف مدت ده روز پس از وصول 

  . ي مفاصا حساب را ارسال يا ميزان بدهي ملك را به دفترخانه اعالم داردنامه دفتر خانه اسناد رسم
مالك ملزم است عوارض تعيين شده از طرف شهرداري را براي امكان انجام معامله به بانك پرداخت نمايد و اگر مالك 

وديعه خواهد به تشخيص شهرداري اعتراض داشته باشد مبلغ تعيين شده از طرف شهرداري را در صندوق ثبت به 
  . گذاشت و رسيد ثبت به منزله مفاصا حساب تلقي و معامله انجام خواهد شد

صندوف ثبت مكلف است صورتي با قيد مشخصات كامل توديع كنندگان عوارض و ملك مورد معامله را بالفاصله بعد 
اختالف يا مراجع توافق و  از توديع به شهرداري ارسال دارد و به محض اعالم شهرداري مستند به رأي كميسيون رفع

يا انصراف كتبي مالك از اعتراض مبلغ توديع شده را به نام هر مؤدي تفكيكاً به حساب بانكي شهرداري پرداخت كند 
و هر گاه كميسيون رفع اختالف يا مراجع توافق اعتراض مالك را كالً يا بعضاً وارد تشخيص بدهد صندوق ثبت تمام 

  . دارد ه را بر حسب مورد به مالك مسترد مييا قسمتي از وجه توديع شد
 مأمور وصولعوارض و درآمد شهرداري به وسيله مأمورين مخصوصي كه از طرف شهرداري به نام  - 75 ماده

  . شوند دريافت خواهد شد و مأمورين وصول بايد طبق مقررات امور مالي تضمين كافي بسپارند تعيين مي
رفع هر گونه اختالف بين مؤدي و شهرداري در مورد عوارض به  )27/11/1345اصالحي مصوب (-77 ماده

شود و تصميم كميسيون مزبور  كميسيوني مركب از نمايندگان وزارت كشور و دادگستري و انجمن شهر ارجاع مي
هائي كه طبق تصميم اين كميسيون تشخيص شود طبق مقررات اسناد الزم االجرا، به وسيله اداره  بدهي. قطعي است

باشد اجراي ثبت مكلف است بر طبق تصميم كميسيون مزبور به صدور اجرائيه و وصول طلب  قابل وصول ميثبت 
شهرداري مبادرت نمايد در نقاطي كه سازمان قضائي نباشد رئيس دادگستري شهرستان يك نفر را به نمايندگي 

رف شوراي شهرستان به عمل خواهد نمايد و در غياب انجمن شهر انتخاب نماينده انجمن از ط دادگستري تعيين مي
                                  .آمد
شود به وسيله دارائي وصول و همچنين عوارض كاالهائي كه  هاي دولتي اخذ مي عوارضي كه توأم با ماليات -78 ماده

و . گردد دريافت ميدارد به وسيله همان مؤسسات  ها و مؤسسات بپردازند به ترتيبي كه شهرداري مقرر مي بايد شركت
شود بايد در صورت وجود بانك در بانك متمركز و در صورت نبودن بانك در شهر يا  كليه وجوهي كه جمع آوري مي

  . در محل نزديك به آن شهرداري با نظارت انجمن در شهرداري متمركز شود
ه بانك يا صندوق شهرداري روز يكبار صورت درآمد شهرداري را كه ب 15اداره دارائي موظف است هر  -1تبصره 

  }.در حال حاضر قانون ماليات بر ارزش افزوده در اين خصوص جاري است{. توديع كرده به شهرداري ارسال دارد
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شود بايد در  وجوهي كه به نام سپرده يا امانت به شهرداري داده مي) 27/11/1345اصالحي مصوب ( -2تبصره 
يچ عنوان حق ندارد در وجوه سپرده و يا امانات دخل و تصرفي حساب مخصوصي نگهداري شود و شهرداري به ه

تواند وجوه مطالبه نشده  ولي پس از ده سال از تاريخ استحقاق مطالبه در صورت عدم مطالبه ذينفع شهرداري مي. نمايد
  . را به درآمد عمومي خود منظور نمايد

ها منظور نمايد تا در صورت  خت اين قبيل سپردهشهرداري بايد هر سال اعتبار متناسبي در بودجه خود براي پردا
هر گاه اين اعتبار كافي نباشد . مراجعه ذينفع يا قائم مقام قانوني او و احراز استحقاق از اعتبار مزبور پرداخت شود

   .شهرداري مكلف است اين قبيل وجوه را از درآمد جاري خود بپردازد
ي و خصوصي موظفند قبل از هر گونه اقدامي نسبت به كارهاي عمراني ها و مؤسسات دولت كليه وزارتخانه -103 ماده

از قبيل احداث شبكه تلفن و برق و آب و ساير تأسيسات و همچنين اتصال  98و  97واقع در مناطق مندرج در ماده 
داري انجام هاي عمومي و فرعي رعايت نقشه جامع شهرسازي را بنمايند اين قبيل اقدام بايد با موافقت كتبي شهر راه

گيرد و مؤسسه اقدام كننده مكلف است هر گونه خرابي و زياني را كه در اثر اقدامات مزبور به آسفالت يا ساختمان 
معابر عمومي وارد آيد در مدت متناسبي كه با جلب نظر شهرداري تعيين خواهد شد ترميم نموده و به وضع اول در 

 اضافه از) ده درصد% (10ترميم و به حال اول در آورده هزينه تمام شده را با آورد واال شهرداري خرابي و زيان وارده را 
  . خواهد كرد طريق اجراي ثبت اسناد وصول

 
نسبت به زمين يا بناهاي مخروبه و غير مناسب با وضع محل و يا نيمه تمام واقع در محدوده شهر كه در  - 110 ماده

خيابان يا كوچه و يا ميدان قرار گرفته و منافي با پاكي و پاكيزگي و زيبائي شهر يا موازين شهرسازي باشد، شهرداري 
دو ماه به ايجاد نرده يا ديوار و يا مرمت آن كه منطبق  تواند به مالك اخطار كند منتها ظرف با تصويب انجمن شهر مي

تواند به منظور تأمين نظر  با نقشه مصوب انجمن شهر باشد اقدام كند اگر مالك مسامحه و يا امتناع كرد شهرداري مي
و هزينه و اجراي طرح مصوب انجمن در زمينه زيبائي و پاكيزگي و شهرسازي هر گونه اقدامي را كه الزم بداند معمول 

آن را به اضافه صدي ده از مالك يا متولي و يا متصدي موقوفه دريافت نمايد در اين مورد صورت حساب شهرداري 
شود در صورتي كه مالك ظرف پانزده روز از تاريخ ابالغ به صورت حساب شهرداري اعتراض  بدواً به مالك ابالغ مي

موضوع به كميسيون مذكور در مهلت مقرره اعتراض كرد شود و هر گاه ظرف  نكرد صورتي حساب قطعي تلقي مي
  . ارجاع خواهد شد 77ماده 

  
 

هائي كه مورد اعتراض واقع نشده و همچنين آراء كميسيون رفع اختالف مذكور در  صورت حساب
در حكم سند قطعي و الزم االجرا بوده و اجراء ثبت مكلف است بر طبق مقررات اجراي  77ماده 

  . االجراء نسبت به وصول طلب شهرداري اجرائيه صادر و به مورد اجراء بگذارد اسناد رسمي الزم
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  با اصالحات بعدي 7/9/1347قانون نوسازي و عمران شهري مصوب موادي از 

هائي كه در اجراي اين قانون در هر يك از شهرها ملغي  وارض سطح شهر و اراضي و ساختماندر مورد ع - 3ماده 
 عوارض طبقلبات شهرداري غيرقابل توافق و بخشودگي است و در صورت بروز اختالف در اصل گردد بقاياي مطا مي

عمل خواهد شد ولي هر گاه مؤديان عوارض مذكور ظرف يك سال از تاريخ اجراي اين  ها قانون شهرداري 77ماده 
نقداً اقدام كنند و يا قرار تقسيط قانون به شهرداري مراجعه و نسبت به پرداخت اصل بدهي خود در هر مرحله كه بايد 

حداكثر سه ساله با منظور نمودن سود صدي شش از تاريخ تقسيط با شهرداري بگذارند از پرداخت زيان ديركرد و 
  .جرائم متعلقه معاف خواهند بود

مكلف است حداكثر ظرف پانزده روز بعد از مراجعه مؤدي ميزان بدهي او را روشن و با دريافت  شهرداري :2تبصره 
  . مطالبات خود نقداً يا با قرار تقسيط به ترتيب فوق مفاصا حساب صادر كند

اعتراضات راجع به مميزي در مورد اختالف مساحت اراضي و مستحدثات و محل وقوع ملك و تطبيق  - 8ماده 
اين قانون و  2اعالم شده از طرف شهرداري در شهرهاي مشمول ماده  4لك با ضوابط موضوع ماده مشخصات م

هاي  همچنين رسيدگي به اعتراضات راجع به ارزيابي امالك و حقوق كسب و پيشه و ميزان آن مربوط به اجراي طرح
از سه نفر افراد محلي بصير و مطلع هاي كشور در كميسيوني مركب  نوسازي و اصالح و توسعه معابر در كليه شهرداري

در تقويم امالك كه يك نفر آن از طرف انجمن شهر و يك نفر از طرف رئيس دادگاه شهرستان و يك نفر از طرف 
شود به عمل خواهد آمد، تصميم اكثريت اعضاء كميسيون در اين مورد قطعي و الزم االجرا  وزارت كشور تعيين مي

فات ناشي از اجراي اين قانون منحصراً در صالحيت كميسيون رفع اختالف به ساير اختالاست و رسيدگي 
 .باشد قانون شهرداري مي 77موضوع ماده 

   

اي كه به تصويب وزارت كشور  تشريفات رسيدگي و پرداخت حق الزحمه اعضاء كميسيون طبق آئين نامه :1تبصره 
هاي رفع اختالف را در  يدگي و كميسيونهاي رس وزارت كشور تعداد كميسيون .شود ميخواهد رسيد مشخص 

  .هر شهرداري با توجه به وسعت شهر و ميزان اعتراضات تعيين مي كند
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  شهرداران انتخاب و كشور اسالمي شوراهاي انتخاب و وظايف تشكيالت، قانونموادي از  

  )با اصالحات و الحاقات بعدي1/3/1375صوبم(

 تقسيمات از واحـدهـائـي در استـان و شهرستـان شهـر، بخش، روستا، شوراي )16/7/1382اصالحي( – 12 ماده
 شناخته استان و شهرستان شهر، بخش،  ،)روستا ( ده نام به مربوط، مقررات و قوانين طبق كه شود مي تشكيل كشوري

   .باشد شده
 و يابد مي  رسميت اصلي اعضاي سوم دو حضور با و علني شوراها جلسات) 16/7/1382اصالحي( - 15 ماده                     

 اعضاي سوم دو تصويب به منوط غيرعلني جلسات تشكيل و است معتبر حاضرين آراي مطلق اكثريت با تصميمات
   .باشد مي جلسه در حاضر

  :است زير شرح به شهر اسالمي شوراي وظايف - 71 ماده  
 در خدماتي هاي سازمان ساير و شهرداري امور در مصوب هاي طرح و شورا مصوبات اجراي حسن بر نظارت - 3

  .نگردد امور اين عادي جريان مخل نظارت اين كه صورتي
  كشور وزارت هاي دستورالعمل رعايت با ها آن به رسيدگي از پس شهرداري پيشنهادي هاي نامه آيين تصويب - 9

 طبق و واريز شود مي افتتاح ها بانك در شهر شوراي تأييد با كه هايي حساب به شهرداري درآمدهاي كليه - تبصره 
  .شد خواهد هزينه مربوطه قوانين

 عمومي سياست گرفتن نظر در با آن ميزان و نوع تغيير همچنين و شهر عوارض لغو يا برقراري لوايح تصويب - 16
  .شود مي اعالم كشور وزارت سوي از كه دولت

 زيبايي و عمران و عمومي آسايش و بهداشت نظر از شهري محصور غير اراضي جهت الزم مقررات تصويب - 20
  .شهر
  .شهري تأسيسات مسيرهاي و مجاري حفر بر نظارت و مقررات وضع -  22
 و آگهي و نوشته نوع هر الصاق يا و مطلب نوع هر نوشتن جهت شهرداري پيشنهاد به الزم مقررات تصويب -  25
  .عموم اطالع براي آن انتشار و موضوعه مقررات رعايت با شهر ديوارهاي روي بر تابلو
 معامالت و مالي نامه آيين رعايت با آن به وابسته هاي سازمان و شهرداري توسط شده ارائه خدمات نرخ تصويب - 26

  .مربوط مقررات رعايت ها با شهرداري
 حفظ و شهرداري تابعه و وابسته شركتهاي مؤسسات، سازمانها، كليه و شهرداري مالي امور اداره حسن بر نظارت - 30

 انتخاب با آنها هزينه و درآمد حساب بر نظارت همچنين شهرداري، اختصاصي و عمومي اموال ها، دارائي سرمايه،
  .قانوني مقررات براساس الزم پيگيريهاي و شهردار به تخلف و نقض موارد اعالم و رسمي حسابرس
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 و نمايد منتشر عموم اطالع جهت را خود هزينه و بودجه صورت مالي سال هر پايان در است موظف شورا - 31 
  .كند ارسال استان و شهرستان شوراي به بررسي جهت را آن از اي نسخه

 و مقتضي نحو به موظفند وابسته سازمانهاي و شركتها و شهرداري و شهر شوراي) 16/7/1382اصالحي( - 76 ماده     
 عملكرد، تصميمات، مصوبات، از مستمر طور به را مردم عموم اطالع زمينه اي، رايانه پايگاه اندازي راه با امكان درصورت
   .نمايند فراهم خود درآمد و هزينه بودجه،

 و توليدات با متناسب عوارض، وضع به نسبت توانند مي شهر اسالمي شوراي) 27/8/1386اصالحي( - 77 ماده                       
 هيأت مصوب نامه آيين طبق شهر نياز مورد عمراني و خدماتي هاي هزينه از بخشي تأمين منظور به اهالي درآمدهاي

   .نمايند اقدام وزيران
 هر در تواند مي كشور وزير. است وصول قابل كشور وزارت به مصوبه هر ارسال از پس ماه يك عوارض -  تبصره 

  .نمايد اقدام آن لغو يا اصالح به نسبت نداند مصوب نامه آيين بر منطبق را عوارض نوع هر وصول كه مقطعي
 هيأت نام به هائي هيأت قانوني، وظايف از شوراها انحراف بر مبني شكايات به رسيدگي منظور به - 79 ماده      
  :شود مي تشكيل زير ترتيب به شكايات به رسيدگي و اختالف حل

 معرفي و انتخاب به جمهور رئيس معاونين از يكي عضويت با شكايات به رسيدگي و اختالف حل مركزي هيأت - 1
 ديوان، اين رئيس انتخاب به اداري عدالت ديوان معاونين از يكي يا رئيس كشور، وزارت ربط ذي معاون جمهور، رئيس
 اسالمي شوراي مجلس نمايندگان از دونفر كشور، كل دادستان انتخاب به كشور كل دادستان معاونين از يكي
 عالي شوراي اعضاي از نفر سه اسالمي، شوراي مجلس تصويب و خارجي سياست و ملي امنيت كميسيون پيشنهاد به

 تهران شهر شوراي و استانها عالي شوراي و استان شوراي از شكايات به رسيدگي جهت شورا آن انتخاب به استانها
  .نمود خواهد انتخاب خود بين از رئيس نايب يك و رئيس يك جلسه اولين در هيأت. شود مي تشكيل

 عضويت و استاندار رياست و عضويت به استان شكايات به رسيدگي و اختالف حل هيأت) 27/8/1386اصالحي( - 2
 مربوطه استان نمايندگان دونفر از و شورا آن انتخاب به استان شوراي اعضاي از نفر يك استان، دادگستري كل رئيس

  .شود مي تشكيل شهرستان شوراي و شهر شوراي از شكايات به رسيدگي جهت اسالمي شوراي مجلس در
 و فرماندار رياست و عضويت به شهرستان شكايات به رسيدگي و اختالف حل هيأت) 27/8/1386اصالحي( - 3

 اعضاء نفر از يك و شورا آن انتخاب به شهرستان شوراي اعضاي از نفر دو و شهرستان دادگستري رئيس عضويت
   .شود مي تشكيل بخش و روستا شوراي از شكايات به رسيدگي جهت استان اختالف حل هيأت انتخاب به استان شوراي

 وزارت در ترتيب به شهرستان و استان مركزي، اختالف حل هاي هيأت دبيرخانه )16/7/1382اصالحي( - 1 تبصره  
   .بود خواهد مركزي هيأت دبير كشور وزارت ربط ذي معاون. شود مي مستقر فرمانداري و استانداري كشور،

 موارد تواند مي شوراها قانون اجرائي و نظارتي مسؤوليت براساس كشور وزارت) 27/8/1386اصالحي( – 2 تبصره                                          
   .نمايد ارجاع اختالف حل هيأت به را قانون از تخلف
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 تاريخ از دوهفته از پس كه صورتي در قانون اين موضوع شوراهاي كليه مصوبات) 27/8/1386اصالحي( - 80 ماده  
 مقررات و قوانين با مغاير را آن ربط ذي مسؤولين كه صورتي در و باشد مي االجراء الزم نگيرد قرار اعتراض مورد ابالغ
 حداكثر مستدل طور به و مورد ذكر با توانند مي دهند تشخيص شوراها اختيارات و وظايف حدود از خارج يا و كشور
 موظف شورا .نمايند تجديدنظر درخواست و رسانده شورا اطالع به را خود اعتراض مصوبه ابالغ تاريخ از هفته دو ظرف
 كه صورتي در. نمايد نظر اعالم و رسيدگي موضوع به و داده جلسه تشكيل اعتراض وصول تاريخ از روز ده ظرف است
 اختالف حل هيأت به نهايي گيري تصميم براي موضوع ننمايد عدول اختالف مورد مصوبه از مجدد بررسي در شورا
   .نمايد نظر اعالم و رسيدگي موضوع روز به بيست ظرف است مكلف مزبور هيأت. شود مي ارجاع ربط ذي

 شهرستان، شوراي يا بخشدار توسط بخش و روستا شوراهاي مصوبات به اعتراض )16/7/1382اصالحي( -1 تبصره 
 توسط استان شوراي مصوبات مورد در و استان شوراي يا فرماندار توسط شهرستان و شهر شوراهاي مصوبات مورد در

 توسط استانها عالي شوراي مصوبات مورد در و استانها عالي شوراي يا ربط ذي اجرائي دستگاههاي مسؤولين استاندار،
 از مانع قانون اين موضوع اعتراض به رسيدگي. گيرد مي صورت ربط ذي دستگاههاي مقامات عاليترين يا كشور وزير

   .بود نخواهد صالحيتدار محاكم در اشخاص ساير شكايات به رسيدگي
 حل مركزي هيأت در قانون مغاير مصوبات از دسته آن رسيدگي طرح از مانع شورا، مصوبات شدن قطعي – 2 تبصره                                          

  .باشد نمي اشخاص توسط اختالف
 اجرائي دستگاههاي به مربوط كه را تصميمي هرگونه موظفند شوراها كليه) 27/8/1386اصالحي( – 3 تبصره                    

   .نمايند ابالغ مربوطه دستگاه به بالفاصله ، اند كرده اتخاذ مختلف
 شده ذكر داليل به بنا شهرك و و شهر روستا شوراهاي از يك هر انتخابات گاه هر )27/8/1386اصالحي( - 85 ماده    

 جديد، شوراي تشكيل و مجدد انتخابات برگزاري تا شود منحل قانوني مقررات طبق تشكيل از پس يا و متوقف
   .بود خواهد شورا آن جانشين استاندار

  .بود خواهد كشور وزير تهران، شهر شوراي جانشين - 1 تبصره 
  .باشد مي بخش شوراي روستا، شوراي جانشين - 2 تبصره 
 را خود مصوبات روز ده مدت ظرف حداكثر مكلفند قانون اين موضوع شوراهاي كليه )27/8/1386اصالحي( - 93 ماده   

 شوراي درمورد و مربوط اجرائي مقام عاليترين و ربط ذي اجرائي مسؤولين مافوق، شوراي و انتخابيه حوزه نمايندگان به
   .نمايند ارسال كشور وزارت و اسالمي شوراي مجلس به استانها عالي

 تعيين دولت طرف از كه كشوري مقامات ساير و بخشداران فرمانداران، استانداران،  )27/8/1386اصالحي( - 95 ماده 
 در و اعالم مافوق مقامات به تخلف موارد. هستند آنها تصميمات رعايت به ملزم شوراها اختيارات حدود در شوند مي

   .شود مي رسيدگي صالح ذي مراجع
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 ماه دو ظرف است موظف و است قانون اين اجراي مسئول كشور وزارت )27/8/1386اصالحي( - 97 ماده
 خارج قانون اين تصويب از پس ماه سه مدت ظرف است موظف وزيران هيأت و تهيه را نياز مورد اجرايي هاي نامه آيين
   .نمايد تصويب را مذكور هاي نامه آيين نوبت از
 

  ماليات بر ارزش افزوده قانونموادي از  

  -  46ماده 
شود و عوارض  اين قانون به شهرداري محل محول مي) 43(ماده ) ب(و ) الف(ب ـ وصول عوارض موضوع بندهاي 

  .گردد مزبور نيز به حساب شهرداري محل فعاليت واريز مي
اين قانون كه توسط ) 43(ماده ) ب(و ) الف(موضوع بندهاي اختالف و استنكاف از پرداخت وجوه دريافتي  - هـ

  . خواهد بود قانون اداره شهرداريها) 77(احكام ماده گردد، مشمول  شهرداريها وصول مي
اين قانون پس از موعد مقرر موجب تعلق جريمه اي معادل دو درصد ) 43(پرداخت ماليات و عوارض موضوع ماده  -و
  .ت به مدت تأخير خواهد بودبه ازاء هر ماه نسب%) 2(

  :گردد ماليات و عوارض خدمات خاص به شرح زير تعيين مي - 43ماده 
، دريايي و هوايي پنج درصـد )به استثناءريلي(حمل و نقل برون شهري مسافر در داخل كشور با وسايل زميني  - الف

  ).به عنوان عوارض(بليط   بهاء) 5%(
عوارض ساليانه انواع خودروهاي سواري و وانت دو كابين اعم از توليد داخل يا وارداتي حسب مـورد معادل يك    –ب 

  .و يا يك در هزار مجموع ارزش گمركي و حقوق ورودي آنها )داخلي(در هزار قيمت فروش كارخانه 
   )به استثناءخودروهاي گازسوز(سال اين ماده در مورد خودروهاي با عمر بيش از ده ) ب(عوارض موضوع بند  -تبصره

) %100(و حداكثر تا صد درصد    )%10(به ميزان ساالنه ده درصد ) تا مدت ده سال(به ازاء سپري شدن هر سال 
  .يابد عوارض موضوع بند مزبور اين ماده افزايش مي

  
  

 مصوب ...موادي از آئين نامه اجرايي نحوة وضع و وصول عوارض توسط شوراهاي اسالمي شهر،
)7/7/1378(  

هاي مربوط به عوارضي كه  مرجع رسيدگي به شكايت در مورد ميزان، نحوه محاسبه و وصول و ساير موضوع - 8ماده 
صالح وضع شده و  شوند و يا عوارض محلي كه قبالً توسط مراجع ذي توسط شوراها با رعايت آيين نامه وضع مي
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قانون  77ماده د، در مورد عوارض شهر به ترتيبي است كه در باشن اين آيين نامه نمي) 2(موضوع تبصره ماده 
  ...شده است و مقررها  شهرداري

قانون ) 77(ـ در مورد عوارض شهر، مرجع رسيدگي به اعتراض از تصميمات كميسيون موضع ماده  تبصره
تواند به مرجع  معترض مي) 8(ها ديوان عدالت اداري است و در مورد نظر هيأت مذكور در قسمت اخير ماده  شهرداري

                        . قانوني ذي ربط مراجعه نمايد
   21/1/1379مصوب ) در امور مدني (موادي از قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقالب  

اوي مدني دادرسي مدني، مجموعه اصول و مقرراتي است كه در مقام رسيدگي به امور حسبي و كليه دع آيين - 1ماده  
موجب قانون موظف به  عالي كشور و ساير مراجعي كه به عمومي، انقالب، تجديدنظر، ديوان و بازرگاني در دادگاههاي

 .رود باشند به كار مي رعايت آن مي
مقام يا  نفع يا وكيل يا قائم تواند به دعوايي رسيدگي كند مگر اينكه شخص يا اشخاص ذي هيچ دادگاهي نمي - 2ماده  

  .دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند ينده قانوني آنان رسيدگي بهنما
قضات دادگاهها موظفند موافق قوانين به دعاوي رسيدگي كرده، حكم مقتضي صادر و يا فصل خصومت  - 3ماده  

ه مطروحه وجود قانوني در قضي "موضوعه كامل يا صريح نبوده يا متعارض باشند يا اصال در صورتي كه قوانين . نمايند
اصول حقوقي كه مغاير با موازين شرعي نباشد، حكم  نداشته باشد، با استناد به منابع معتبر اسالمي يا فتاوي معتبر و 

به دعوا و صدور حكم  توانند به بهانه سكوت يا نقص يا اجمال يا تعارض قوانين از رسيدگي  قضيه را صادر نمايند و نمي
  .از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محكوم خواهند شد امتناع ورزند واال مستنكف

چنانچه قاضي مجتهد باشد و قانون را خالف شرع بداند پرونده به شعبه ديگري جهت رسيدگي ارجاع خواهد  - تبصره 
  .شد

صورت عام و كلي حكم صادر  طور خاص تعيين تكليف نمايند و نبايد به  دادگاهها مكلفند در مورد هر دعوا به - 4ماده  
  .كنند

موجب ساير  آراي دادگاهها قطعي است مگر در موارد مقرر در باب چهارم اين قانون يا در مواردي كه به - 5ماده  
  .باشند قوانين قابل نقض يا تجديدنظر 

عقود و قراردادهايي كه مخل نظم عمومي يا بر خالف اخالق حسنه كه مغاير با موازين شرع باشد در دادگاه  - 6 ماده 
  .قابل ترتيب اثر نيست

توان در مرحله باالتر رسيدگي نمود تا زماني كه در مرحله نخستين در آن دعوا  به ماهيت هيچ دعوايي نمي - 7ماده  
  .قانون به موجب حكمي صادر نشده باشد، مگر 

تواند حكم دادگاه را تغيير دهد و يا از اجراي آن جلوگيري كند  هيچ مقام رسمي يا سازمان يا اداره دولتي نمي - 8ماده  
  .صادر نموده و يا مرجع باالتر، آنهم در مواردي كه قانون معين نموده باشد  مگر دادگاهي كه حكم
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  .يابد اي اين قانون اقامه شده به ترتيب مقرر در اين قانون ادامه ميرسيدگي به دعاويي كه قبل از تاريخ اجر - 9ماده  
باشد مگر اينكه  آراي صادره از حيث قابليت اعتراض و تجديد نظر و فرجام، تابع قوانين مجري در زمان صدور آنان مي

جراي اين قانون از نسبت به كليه قرارهاي عدم صالحيتي كه قبل از تاريخ ا . شود  آن قوانين، خالف شرع شناخته
يا فرجامي است به ترتيب مقرر در اين  دادگاهها صادر شده و در زمان اجراي اين قانون در جريان رسيدگي تجديد نظر 

  .شود قانون عمل مي
رسيدگي نخستين به دعاوي، حسب مورد در صالحيت دادگاههاي عمومي و انقالب است مگر در مواردي  - 10ماده  

  .تعيين كرده باشد ري راكه قانون مرجع ديگ
تشخيص صالحيت يا عدم صالحيت هر دادگاه نسبت به دعوايي كه به آن رجوع شده است با همان دادگاه  - 26ماده       

  .تقديم دادخواست است مگر در موردي كه خالف آن مقرر شده باشد  مناط صالحيت تاريخ. است
  .توانند براي خود حداكثر تا دو نفر وكيل انتخاب و معرفي نمايند هر يك از متداعيين مي – 31ماده     
ها، موسسات دولتي و وابسته به دولت، شركتهاي دولتي، نهادهاي انقالب اسالمي و موسسات  وزارتخانه - 32ماده  

ي دادگستري براي طرح هرگونه دعوا يا توانند عالوه بر استفاده از وكال شهرداري ها و بانك ها مي عمومي غير دولتي،
كارمندان رسمي خود با داشتن يكي از شرايط زير بعنوان نماينده   دفاع و تعقيب دعاوي مربوط از اداره حقوقي خود يا

  :حقوقي استفاده نمايند
 .دارا بودن ليسانس در رشته حقوق با دو سال سابقه كار آموزي در دفاتر حقوقي دستگاههاي مربوط .1
 .مشاغل قضاوت يا وكالت  شرط عدم محروميت از اشتغال به ال سابقه كار قضايي يا وكالت به دوس .2

ارائه  . مقام قانوني وي خواهد بود عهده باالترين مقام اجرايي سازمان يا قائم تشخيص احراز شرايط يادشده به  
  .نامه نمايندگي حقوقي به مراجع قضايي الزامي است معرفي

موجب قوانين راجع به وكالت در دادگاهها براي آنان مقرر  ي متداعيين بايد داراي شرايطي باشند كه بهوكال - 33ماده  
  .گرديده است

هاي  نامه در صورت اخير، درمورد وكالت. وكالت ممكن است به موجب سند رسمي يا غير رسمي باشد - 34ماده  
نامه را موكل شخصاً در حضور او امضا يا مهر  كند كه وكالتنامه تأييد  ذيل وكالت  تواند تنظيمي در ايران، وكيل مي
در صورتي كه وكالت در خارج از ايران داده شده باشد بايد به گواهي يكي از مأمورين  . كرده يا انگشت زده است

نامه اشخاص مقيم در كشورهاي فاقد مأمور  وكالت مرجع گواهي . سياسي يا كنسولي جمهوري اسالمي ايران برسد
وزارت امور خارجه،  اي خواهد بود كه توسط وزارت دادگستري با همكاري   نامه ياسي يا كنسولي ايران به موجب آئينس

اگر وكالت در جلسه دادرسي داده شود، مراتب . تصويب رئيس قوه قضائيه خواهد رسيد ظرف مدت سه ماه، تهيه و به 
وكل در زندان باشد، رئيس زندان يا معاون وي بايد امضا يا رسد و چنانچه م صورتجلسه قيد و به امضاي موكل مي در

  .اثر انگشت او را تصديق نمايند
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درصورتي كه موكل امضا، مهر يا اثرانگشت خود را انكار نمايد، دادگاه به اين موضوع نيز رسيدگي خواهد  -  تبصره 
  .نمود

ادرسي است جز آنچه را كه موكل استثناء كرده يا وكالت در دادگاهها شامل تمام اختيارات راجع به امر د - 35ماده  
  :نامه تصريح شود ليكن در امور زير بايد اختيارات وكيل در وكالت  توكيل در آن خالف شرع باشد،

  .خواهي و اعاده دادرسي وكالت راجع به اعتراض به رأي، تجديدنظر، فرجام -1
  .وكالت در مصالحه و سازش -2
  .رديد نسبت به سند طرف و استرداد سندوكالت در ادعاي جعل يا انكار و ت -3
  .وكالت در تعيين جاعل -4
  .داوري و تعيين داور  وكالت در ارجاع دعوا به -5
  .وكالت در توكيل -6
  .وكالت در تعيين مصدق و كارشناس -7
  .وكالت در دعواي خسارت -8
  .وكالت در استرداد دادخواست يا دعوا -9

  .وكالت در جلب شخص ثالث و دفاع از دعواي ثالث -10
  .در ورود شخص ثالث و دفاع از دعواي ورود ثالثوكالت  -11
  .وكالت در دعواي متقابل و دفاع درقبال آن -12
  .وكالت در ادعاي اعسار -13
  .وكالت در قبول يا رد سوگند -14

  .شود هاي يادشده دراين ماده بدون ذكر موضوع آن، تصريح محسوب نمي اشاره به شماره - 1تبصره  
  .باشد ن و ايالء قابل توكيل نميسوگند، شهادت، اقرار، لعا - 2تبصره  
وكيل در دادرسي، درصورتي حق درخواست صدور برگ اجرايي و تعقيب عمليات آن و اخذ محكوم به و  - 36ماده  

  .نامه تصريح شده باشد خواهد داشت كه در وكالت  نام موكل را وجوه ايداعي به 
عزل وكيل مانع از  . دادگاه و وكيل معزول اطالع دهد  د بهاگر موكل وكيل خود را عزل نمايد، مراتب را باي - 37ماده  

  .جلسه قيد و به امضاي موكل برسد اظهار شفاهي عزل وكيل بايد در صورت. جريان دادرسي نخواهد بود
اطالع او نرسيده است اقدامات وي در حدود وكالت، همچنين ابالغ هايي كه از   تا زماني كه عزل وكيل به - 38ماده  

مؤثر در حق موكل خواهد بود، ولي پس از اطالع دادگاه از عزل وكيل، ديگر او را در   شود ادگاه به وكيل ميطرف د
  .امور راجع به دادرسي، وكيل نخواهد شناخت
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كند كه شخصا يا  موكل اخطار مي  دادگاه اطالع دهد، دادگاه به درصورتي كه وكيل استعفاي خود را به  - 39ماده  
نمايد و دادرسي تا مراجعه موكل يا معرفي وكيل جديد حداكثر به مدت يك ماه  د، دادرسي را تعقيب توسط وكيل جدي

  .گردد متوقف مي
وكيلي كه دادخواست تقديم كرده در صورت استعفاء، مكلف است آن را به اطالع موكل خود برساند و پس از آن  

  .شود، رفع نقص به عهده موكل است كل ابالغ مينقص توسط دادگاه به مو موضوع استعفاي وكيل و اخطار رفع 
درصورت فوت وكيل يا استعفا يا عزل يا ممنوع شدن يا تعليق از وكالت يا بازداشت وي چنانچه اخذ  - 40ماده  

مجلس قيد  افتد و درصورت نياز به توضيح، دادگاه مراتب را در صورت تأخير نمي به  توضيحي الزم نباشد، دادرسي 
وسط وكيل جديد در موعد مقرر براي اداي توضيح ت دهد كه شخصا يا كند و با ذكر موارد توضيح به موكل اطالع مي مي

  .حاضرشود
جهات زير عذر . وكالء مكلفند در هنگام محاكمه حضور داشته باشند مگر اينكه داراي عذرموجهي باشند - 41ماده  

  : شود موجه محسوب مي
  .فوت يكي از بستگان نسبي يا سببي تا درجه اول از طبقه دوم -1
  .حركت بوده يا حركت، مضر تشخيص داده شودابتالء به مرضي كه مانع از  -2
  .حوادث قهري از قبيل سيل و زلزله كه مانع از حضور در دادگاه باشد -3
  .وقايع خارج از اختيار وكيل كه مانع از حضور وي در دادگاه شود -4

دادگاه  .دادگاه ارسال دارد وكيل معذور موظف است عذر خود را به طور كتبي با داليل آن براي جلسه محاكمه به 
صورت جريان محاكمه را ادامه داده و مراتب را   او را موجه بداند، درغير اين دهد كه عذر  آن ترتيب اثر مي  درصورتي به

علت عذر وكيل تجديد   كه جلسه دادگاه به درصورتي. مرجع صالحيتدار براي تعقيب انتظامي وكيل اطالع خواهد داد  به
علت  صورت، جلسه بعدي دادگاه به در اين . موكل اطالع دهد  رسيدگي بعدي را بهشود، دادگاه بايد علت آن و وقت 

  .عدم حضور وكيل، تجديد نخواهد شد
درصورتي كه وكيل همزمان دردو يا چند دادگاه دعوت شود و جمع بين آنها ممكن نباشد، الزم است در  - 42ماده  

ا ساير قوانين الزامي باشد، حاضر شود و به دادگاههاي ديگر آيين دادرسي كيفري ي دادگاهي كه حضور او برابر قانون
  .نمايد  اليحه بفرستد و يا درصورت داشتن حق توكيل، وكيل ديگري معرفي

عزل يا استعفاء وكيل يا تعيين وكيل جديد بايد در زماني انجام شود كه موجب تجديد جلسه دادگاه نگردد،  - 43ماده  
  .علت جلسه را تجديد نخواهد كرد ن صورت دادگاه به اي درغير اين

طور منفرد  درصورتي كه يكي از اصحاب دعوا در دادرسي دو نفر وكيل معرفي كرده و به هيچيك از آنها به - 44ماده  
اليحه توسط هر دو يا حضور يكي از آنان با وصول اليحه از وكيل ديگر براي رسيدگي  حق اقدام نداده باشد، ارسال

دادگاه بدون توجه به اظهارات وكيل حاضر، رسيدگي  و درصورت عدم وصول اليحه از وكيل غايب،  دادگاه كافي است
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باشد، درصورت   چنانچه هر دو وكيل يا يكي از آنان عذر موجهي براي عدم حضور اعالم نموده. را ادامه خواهد داد
صورت  دراين. شود اطالع داده ميضرورت، جلسه دادرسي تجديد و علت تجديد جلسه و وقت رسيدگي به موكل نيز 

  .دادگاه به علت عدم حضور وكيل تجديد نخواهد شد جلسه بعدي
عالي كشور را  نامه حق اقدام يا حق تعيين وكيل مجاز در دادگاه تجديدنظر و ديوان وكيلي كه در وكالت - 45ماده  

  رأي يا در موقع ابالغ آن استعفاء و از رؤيت رأي امتناع نمايد، بايد دادگاه رأي را به داشته باشد، هرگاه پس از صدور 
ابالغ به وكيل ياد شده محسوب است مگر اينكه  ظر و فرجام، روزموكل ابالغ نمايد در اين صورت ابتداي مدت تجديدن

خواهد شد و   اطالع بوده در اين صورت ابتداي مدت از روز اطالع  وي محسوب موكل ثابت نمايد از استعفاء وكيل بي
دخواست درخصوص اين ماده، دا. باشد چنانچه از جهت اقدام وكيل ضرر و زياني به موكل وارد شود، وكيل مسؤول مي

موكل اخطار نمايد   طور كتبي به شود و مدير دفتر دادگاه مكلف است به فرجام وكيل مستعفي قبول مي  نظر و تجديد
  .اگر دادخواست ناقص باشد، نقص آن را برطرف نمايد  كه شخصاً اقدام كرده يا وكيل جديد معرفي كند و يا

ر دادگاه باالتر را ندارد يا براي وكالت در آن دادگاه مجاز نباشد و وكيلي كه حق دادرسي د ابالغ دادنامه به  - 46ماده  
  .نخواهد بود وكيل در توكيل نيز نباشد، معتبر 

خواهي فوت كند يا ممنوع از وكالت  اگر وكيل بعد از ابالغ رأي و قبل از انقضاي مهلت تجديدنظر و فرجام - 47ماده  
وظيفه وكالت نباشد، ابتداي مهلت اعتراض از تاريخ ابالغ به موكل محسوب  به انجام  شود يا به واسطه قوه قهريه قادر

  .خواهد شد
وسيله وكيل جريان يافته و وكيل يادشده حق وكالت در مرحله باالتر را  درمواردي كه طرح دعوا يا دفاع به - تبصره 

  .گردد وكيل محسوب مي اريخ ابالغ به ها و مواعد از ت ابالغ شود و مبداء مهلت او  دارد كليه آراي صادره بايد به 
دادخواست به دفتر دادگاه صالح و در نقاطي . باشد شروع رسيدگي در دادگاه مستلزم تقديم دادخواست مي - 48 ماده 

  .گردد دفتر شعبه اول تسليم مي  است به كه دادگاه داراي شعب متعدد 
فوري آنرا ثبت كرده، رسيدي مشتمل بر نام خواهان، مدير دفتر دادگاه پس از وصول دادخواست بايد  - 49 ماده 

كننده دادخواست بدهد و در برگ دادخواست تاريخ  با ذكر شماره ثبت به تقديم) سال روز و ماه و  (خوانده، تاريخ تسليم 
  .شود دفتر، تاريخ  اقامه دعوا محسوب مي  تاريخ رسيد دادخواست به . تسليم را قيد نمايد

  :زبان فارسي در روي برگهاي چاپي مخصوص نوشته شده و حاوي نكات زير باشد است بايد به دادخو - 51ماده  
  .االمكان شغل خواهان نام، نام خانوادگي، نام پدر، سن، اقامتگاه و حتي - 1
  .درصورتي كه دادخواست توسط وكيل تقديم شود مشخصات وكيل نيز بايد درج گردد - تبصره 

  .اقامتگاه و شغل خواندهنام، نام خانوادگي،  - 2
  .كه تعيين بهاء ممكن نبوده و يا خواسته، مالي نباشد تعيين خواسته و بهاي آن مگر آن - 3
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طوري كه مقصود واضح و روشن  داند به موجب آن خواهان خود را مستحق مطالبه مي تعهدات و جهاتي كه به  - 4
  .باشد

  .آنچه كه خواهان از دادگاه درخواست دارد - 5
ذكر ادله و وسايلي كه خواهان براي اثبات ادعاي خود دارد، ازاسناد و نوشتجات و اطالع مطلعين و غيره، ادله  - 6

شود و اگر دليل، گواهي گواه باشد، خواهان بايد اسامي و مشخصات و محل اقامت  مي  ترتيب و واضح نوشته مثبته به 
  .طور صحيح معين كند آنان را به

  .دهنده و در صورت عجز از امضاء، اثر انگشت او امضاي دادخواست - 7
  نحوي نوشته شود كه ابالغ به اقامتگاه بايد با تمام خصوصيات ازقبيل شهر و روستا و دهستان و خيابان به - 1تبصره  

  .سهولت ممكن باشد
قي، نوشته خواهد چنانچه خواهان يا خوانده شخص حقوقي باشد، در دادخواست نام و اقامتگاه شخص حقو - 2تبصره  

  .شد
درصورتي كه هريك از اصحاب دعوا، عنوان قيم يا متولي يا وصي يا مديريت شركت و امثال آنرا داشته  - 52 ماده 

  .شود باشد در دادخواست بايد تصريح
نا و رونوشت يا تصوير بايد خوا. خواهان بايد رونوشت يا تصوير اسناد خود را پيوست دادخواست نمايد - 57 ماده    

شود  مقصود از گواهي آن است كه دفتر دادگاهي كه دادخواست به آنجا داده مي. باشد مطابقت آن با اصل گواهي شده 
اسناد رسمي و در جائي كه هيچيك از آنها نباشد  يا دفتر يكي از دادگاههاي ديگر يا يكي از ادارات ثبت اسناد يا دفتر

تصوير سند در   قت آنرا با اصل گواهي كرده باشد در صورتي كه رونوشت يابخشدار محل يا يكي از ادارات دولتي مطاب
هاي ايران گواهي شده  ها و يا كنسولگري خانه خارج از كشور تهيه شده بايد مطابقت آن با اصل در دفتر يكي از سفارت

هايي كه مدرك  ، قسمتهرگاه اسنادي از قبيل دفاتر بازرگاني يا اساسنامه شركت و امثال آنها مفصل باشد . باشد
عالوه بر اشخاص و مقامات فوق، وكالي اصحاب دعوا نيز . گردد مي  ادعاست خارج نويس شده پيوست دادخواست

تمبر مقرر در قانون به مرجع صالح  هاي تقديمي خود را بااصل تصديق كرده پس از الصاق توانند مطابقت رونوشت مي
  .تقديم نمايند

سناد به زبان فارسي نباشد، عالوه بر رونوشت يا تصوير مصدق، ترجمه گواهي شده آن نيز درصورتي كه ا - 58 ماده 
صحت ترجمه و مطابقت رونوشت با اصل را مترجمين رسمي يا مأمورين كنسولي حسب   .بايد پيوست دادخواست شود
  .مورد گواهي خواهند نمود

ه قانوني خواهان تقديم شود، رونوشت سندي كه مثبِت اگر دادخواست توسط ولي، قيم، وكيل و يا نمايند - 59 ماده 
  .گردد پيوست دادخواست تسليم دادگاه مي است، به  دهنده   سمت دادخواست
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دادخواست و كليه برگهاي پيوست آن بايد در دو نسخه و درصورت تعدد خوانده به تعداد آنها به عالوه يك  - 60 ماده 
  .نسخه تقديم دادگاه شود

درصورتي كه دادخواست ناقص باشد و دادگاه نتواند رسيدگي كند جهات نقص را قيد نموده، پرونده را به  - 66 ماده 
شود، خواهان مكلف است ظرف ده روز از تاريخ ابالغ،  طي اخطاريه به خواهان ابالغ مي موارد نقص. دهد دفتر اعاده مي

اين قرار ظرف . صدور قرار، دادخواست را رد خواهد كرد وجب م نواقص اعالم شده را تكميل نمايد وگرنه دفتر دادگاه به 
  .است خصوص قطعي باشد، رأي دادگاه دراين ده روز از تاريخ ابالغ قابل شكايت در همان دادگاه مي

پس از دستور دادگاه داير به ابالغ اوراق دعوا، مدير دفتر يك نسخه از دادخواست و پيوستهاي آنرا در  - 67 ماده 
  .دارد ديگر را با ضمايم آن و اخطاريه جهت ابالغ و تسليم به خوانده ارسال مي بايگاني مي كند و نسخهپرونده 

مأمور ابالغ مكلف است حداكثر ظرف دو روز اوراق را به شخص خوانده تسليم كند و در برگ ديگر  - 68 ماده 
  .نمايد او را در برگ اخطاريه قيد و اعاده مي امتناع خوانده از گرفتن اوراق، امتناع درصورت . اخطاريه رسيد بگيرد

براي ابالغ درمحل كار كاركنان دولت و . آيد عمل مي ابالغ اوراق در هريك از محل سكونت يا كار به - 1تبصره  
و شركتها، اوراق به كارگزيني قسمت مربوط يا نزد رئيس كارمند مربوط ارسال  موسسات مأمور به خدمات عمومي

مدت ده روز اوراق را اعاده نمايند، درغير اين  به  باشند و بايد حداكثر ص يادشده مسوول اجراي ابالغ مياشخا. شود مي
  .گردند صورت به مجازات مقرر در قانون رسيدگي به تخلفات اداري محكوم مي

عمل  به در مواردي كه زن در منزل شوهر سكونت ندارد ابالغ اوراق در محل سكونت يا محل كار او - 2تبصره  
  .آيد مي

هرگاه مأمور ابالغ نتواند اوراق را به شخص خوانده برساند بايد در نشاني تعيين شده به يكي ازبستگان  - 69ماده     
ظاهري آنان براي تميز اهميت اوراق يادشده كافي باشد، ابالغ نمايد و نام و سمت   يا خادمان او كه سن و وضعيت
  .م قيد و آنرا  اعاده كندگيرنده اخطاريه را در نسخه دو

چنانچه خوانده يا هريك از اشخاص يادشده در ماده قبل در محل نباشند يا از گرفتن برگ هاي اخطاريه  - 70 ماده 
كند  موضوع را در نسخ اخطاريه قيد نموده نسخه دوم رابه نشاني تعيين شده الصاق مي  استنكاف كنند، مأمور ابالغ اين

دفتر دادگاه مراجعه  تواند تا جلسه رسيدگي به خوانده مي  صورت  دراين. دهد اوراق دعوا عودت مي و برگ اول را با ساير
  .و با دادن رسيد، اوراق مربوط را دريافت نمايد

مأموران . آيد عمل مي وسيله مأموران كنسولي يا سياسي ايران به ابالغ دادخواست درخارج از كشور به - 71 ماده 
فرستند  اي كه امكان داشته باشد براي خوانده مي وسيله مأمورين سفارت يا هر وسيله يادشده دادخواست و ضمايم آنرا 

درصورتي كه در كشور محل اقامت خوانده، مأموران   .رسانند اطالع دادگاه مي و مراتب را از طريق وزارت امور خارجه به
  .دهد طريقي كه مقتضي بداند انجام مي كنسولي يا سياسي نباشند اين اقدام را وزارت امورخارجه به
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هرگاه معلوم شود محلي را كه خواهان در دادخواست معين كرده است نشاني خوانده نبوده يا قبل از ابالغ  - 72ماده  
نتواند نشاني او را پيدا كند بايد اين نكته را در برگ ديگر اخطاريه قيد كند و ظرف دو روز   كرده باشد و مأمور هم تغيير

كه اقامتگاه خوانده برابر ماده  خواهد شد مگر در مواردي رفتار) 54(صورت برابر ماده  در اين. اوراق را عودت دهد
  . ان محل ابالغ خواهد شدكه در همقانون مدني تعيين شده باشد ) 1010(
درصورتي كه خواهان نتواند نشاني خوانده را معين نمايد يا در مورد ماده قبل پس از اخطار رفع نقص از  - 73 ماده 

بنابه درخواست خواهان و دستور دادگاه مفاد دادخواست يك نوبت در يكي از  تعيين نشاني اعالم ناتواني كند 
آگهي تا جلسه رسيدگي نبايد كمتر از يك ماه  تاريخ انتشار. هزينه خواهان آگهي خواهد شد هاي كثيراالنتشار به روزنامه
  .باشد

در دعاوي راجع به اهالي معين اعم از ده يا شهر يا بخشي از شهر كه عده آنها غير محصور است عالوه بر  - 74 ماده 
خص يا اشخاصي كه خواهان آنها را معارض ماده قبل، يك نسخه از دادخواست به ش  آگهي مفاد دادخواست به شرح

  .شود كند ابالغ مي خود معرفي مي
دولت و موسسات مأمور خدمات عمومي و  در دعاوي راجع به ادارات دولتي و سازمانهاي وابسته به - 75ماده  

ضمايم به رئيس يا بخشي از سرمايه آنها متعلق به دولت است اوراق اخطاريه و   شهرداري ها و نيز موسساتي كه تمام
مقام او  در صورت امتناع رئيس دفتر يا قائم. شود مي دفتر مرجع مخاطب يا قائم مقام او ابالغ و در نسخه اول رسيد اخذ 

اوراق اخطاريه و  دراين مورد استنكاف از گرفتن . شود از اخذ اوراق، مراتب در برگ اخطاريه قيد و اوراق اعاده مي
مراجع صالحه اعالم و به  وسيله مدير دفتر دادگاه به ز انجام وظيفه خواهد بود و بهضمايم و ندادن رسيد تخلف ا

  .رسيدگي به تخلفات اداري محكوم خواهد شد مجازات مقرر در قانون
در دعاوي مربوط به شعب مراجع باال يا وابسته به دولت به مسؤول دفتر شعبه مربوط يا قائم مقام او ابالغ  - تبصره 

  .خواهد شد
مقام او يا دارنده حق  در دعاوي راجع به ساير اشخاص حقوقي دادخواست و ضمائم آن به مدير يا قائم -  76 ماده 

  .ابالغ خواهد شد) 72و  69، 68(مسؤول دفتر مؤسسه با رعايت مقررات مواد  امضاء و در صورت عدم امكان به 
تعيين شده ممكن نگردد، اوراق به آدرس آخرين محلي  در مورد اين ماده هرگاه ابالغ اوراق دعوا در محل - 1تبصره  

  .شده ابالغ خواهد شد كه به اداره ثبت شركتها معرفي
در دعاوي مربوط به ورشكسته، دادخواست و ضمائم آن به اداره تصفيه امور ورشكستگي يا مدير تصفيه  -  2تبصره  

  .ابالغ خواهد شد
شده كه داراي مدير تصفيه نباشند، اوراق اخطاريه و ضمائم آن به در دعاوي مربوط به شركتهاي منحل  - 3تبصره  

  .ابالغ خواهد شد آخرين محلي كه به اداره ثبت شركتها معرفي شده است، آخرين مدير قبل از انحالل در
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هر  بهتوسط دفتر آن دادگاه  اگر خوانده درحوزه دادگاه ديگري اقامت داشته باشد دادخواست و ضمائم آن -  77ماده  
شود و اگر در محل اقامت خوانده دادگاهي نباشد توسط مأمورين انتظامي يا  مي  اي كه ممكن باشد ابالغ وسيله

برابر مقررات، مسؤول   اشخاص يادشده. شود مي  بخشداري يا شوراي اسالمي محل يا با پست سفارشي دوقبضه ابالغ
دادخواست و   صورتي كه خوانده در بازداشتگاه يا زندان باشد،در. اجراي صحيح امر ابالغ و اعاده اوراق خواهند بود

  .وسيله اداره زندان به نامبرده ابالغ خواهد شد اوراق دعوا به
توانند محلي را براي ابالغ اوراق اخطاريه و ضمايم آن در شهري  هريك از اصحاب دعوا يا وكالي آنان مي - 78ماده  

دفتر دادگاه اعالم كنند در اين صورت كليه برگهاي راجع به دعوا در محل تعيين  نموده، به  كه مقردادگاه است انتخاب
  .گردد شده ابالغ مي

ابالغ اوراق  هرگاه يكي از طرفين دعوا محلي راكه اوراق اوليه در آن محل ابالغ شده يا محلي راكه براي - 79 ماده 
دادخواست اشتباه باشد بايد فوري محل جديد و  در صورتي كه نشاني معين در كرده تغيير دهد و همچنين انتخاب

عمل نشده است، اوراق در همان محل سابق   اين ترتيب كه به  تا وقتي. دفتر دادگاه اطالع دهد مشخصات صحيح را به
  .شود ابالغ مي

قامت توانند مسافرتهاي موقتي خود را تغيير محل ا يك از اصحاب دعوا و وكالي دادگستري نمي  هيچ - 80 ماده 
اعالم مربوط به تغيير محل اقامت . مربوط به خود را در محل نامبرده درخواست كنند  حساب كرده، ابالغ اوراق دعواي

چنانچه بر دادگاه . مدني به طور واقعي تغيير يافته باشد قانون) 1004(شود كه محل اقامت برابر ماده  وقتي پذيرفته مي
  .***خواهد شد  همان محل اوليه ابالغ برخالف واقع بوده است اوراق به معلوم شود كه اعالم تغيير محل اقامت 

  .گردد تاريخ و وقت جلسه به خواهان نيز برابر مقررات اين قانون ابالغ مي - 81 ماده 
، تاريخ )68(و ندادن رسيد به شرح مندرج در ماده ) 67(تاريخ امتناع خوانده از گرفتن اوراق يادشده در ماده  - تبصره 

  .ابالغ محسوب خواهد شد
  :نامه تصريح و امضاء نمايد مأمور ابالغ بايد مراتب زير را در نسخه اول و دوم ابالغ - 82 ماده 

  .طور روشن و خوانا نام و مشخصات خود به -1
  .او ابالغ شده با تعيين اين كه چه سمتي نسبت به مخاطب اخطاريه دارد نام كسي كه دادخواست به -2
  .با تعيين روز، ماه و سال با تمام حروف محل و تاريخ ابالغ -3

در كليه مواردي كه به موجب مقررات اين مبحث اوراق به غير شخص مخاطب ابالغ شود درصورتي  - 83 ماده 
  .محرز شود كه اوراق به اطالع مخاطب رسيده است داراي اعتبار است كه براي دادگاه 

  :سخ نسبت به ماهيت دعوا ايراد كندتواند ضمن پا در موارد زير خوانده مي - 84 ماده 
  .دادگاه صالحيت نداشته باشد -1
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اقامه شده و تحت رسيدگي باشد  "دعوا بين همان اشخاص در همان دادگاه يا دادگاه هم عرض ديگري قبال -2
  .باشد كه با ادعاي خواهان ارتباط كامل دارد و يا اگر همان دعوا نيست دعوايي 

از قبيل صغر، عدم رشد، جنون يا ممنوعيت از تصرف دراموال در نتيجه خواهان به جهتي ازجهات قانوني  -3
  .براي اقامه دعوا نداشته باشد حكم ورشكستگي، اهليت قانوني 

  .ادعا متوجه شخص خوانده نباشد -4
  .كسي كه به عنوان نمايندگي اقامه دعوا كرده از قبيل وكالت يا واليت يا قيمومت و سمت او محرز نباشد -5
بين همان اشخاص يا اشخاصي كه اصحاب دعوا قائم مقام آنان هستند، رسيدگي  "ه سابقادعواي طرح شد -6

  .شده باشد شده نسبت به آن حكم قطعي صادر 
  .بدون قبض دعوا بر فرض ثبوت، اثر قانوني نداشته باشد از قبيل وقف و هبه  -7
  .مورد دعوا مشروع نباشد -8
  .دعوا جزمي نبوده بلكه ظني يا احتمالي باشد -9

  .نفع نباشد خواهان در دعواي مطروحه ذي -10
  .دعوا خارج از موعد قانوني اقامه شده باشد -11

خواهان حق دارد نسبت به كسي كه به عنوان وكالت يا واليت يا قيمومت يا وصايت پاسخ دعوا را داده  - 85 ماده 
  .محرز نباشد، اعتراض نمايد است درصورتي كه سمت او 

  .تواند از پاسخ در ماهيت دعوا امتناع كند ده اهليت نداشته باشد ميدر صورتي كه خوان - 86 ماده 
حادث  "كه سبب ايراد متعاقبا عمل آيد مگر اين ايرادات و اعتراضات بايد تا پايان اولين جلسه دادرسي به -  87ماده  

  .شود
درصورت . نمايد تخاذ تصميم ميدادگاه قبل از ورود در ماهيت دعوا، نسبت به ايرادات و اعتراضات وارده ا - 88 ماده 

  .ماهيت دعوا شده رسيدگي خواهد نمود مردود شناختن ايراد، وارد 
نمايد  هرگاه دادگاه، خود را صالح نداند مبادرت به صدور قرار عدم صالحيت مي) 84(ماده ) 1(درمورد بند  - 89 ماده 

دعوا در دادگاه ديگري تحت رسيدگي باشد، از  هرگاه) 84(ماده ) 2(كند و در مورد بند  مي عمل) 27(و طبق ماده 
فرستد و در ساير موارد يادشده در  در آن مطرح است مي رسيدگي به دعوا خودداري كرده پرونده را به دادگاهي كه دعوا

  .نمايد قرار رد دعوا صادر مي) 84(ماده 
گاه مكلف نيست جدا از ماهيت دعوا نسبت هرگاه ايرادات تا پايان جلسه اول دادرسي اعالم نشده باشد داد - 90ماده  

  .به آن رأي دهد
  .توانند در جلسه دادرسي حضور يافته يا اليحه ارسال نمايند اصحاب دعوا مي - 93 ماده 
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كه دادرس  توانند به جاي خود وكيل به دادگاه معرفي نمايند ولي در مواردي هريك از اصحاب دعوا مي - 94ماده  
صورت شخصاً  دراين. شود يا هر دو را الزم بداند اين موضوع در برگ اخطاريه قيد مي  اندهحضور شخص خواهان يا خو
  .مكلف به حضور خواهند بود

. عدم حضور هريك از اصحاب دعوا و يا وكيل آنان در جلسه دادرسي مانع رسيدگي و اتخاذ تصميم نيست -  95 ماده 
داشته باشد و نامبرده درجلسه تعيين شده حاضر نشود و با اخذ  توضيح از خواهان نياز  كه دادگاه به اخذ در موردي

يك از اصحاب دعوا حاضر  درصورتي كه با دعوت قبلي هيچ توضيح از خوانده هم دادگاه نتواند رأي بدهد، همچنين
  .خواهد شد نشوند، و دادگاه نتواند در ماهيت دعوا بدون اخذ توضيح رأي صادر كند دادخواست ابطال

. خواهان بايد اصل اسنادي كه رونوشت آنها را ضميمه دادخواست كرده است در جلسه دادرسي حاضر نمايد - 96 ماده 
رونوشت . خواهد به آنها استناد نمايد در جلسه دادرسي حاضر نمايد رونوشت اسنادي را كه مي خوانده نيز بايد اصل و

يك نسخه از رونوشتهاي يادشده در پرونده بايگاني و . شدبا عالوه يك نسخه اسناد خوانده بايد به تعداد خواهانها به
درمورد اين ماده هرگاه يكي از اصحاب دعوا نخواهد يا نتواند در دادگاه حاضر  . شود طرف تسليم مي نسخه ديگر به

ينده خود اصل و رونوشت اسناد را به وكيل يا نما شود، چنانچه خواهان است بايد اصل اسناد خود را، و اگر خوانده است 
انكار واقع شود،  كه آن سند عادي باشد و مورد ترديد و  براي ارايه در دادگاه و مالحظه طرف بفرستد و اال در صورتي

شود و اگر خواهان باشد و دادخواست وي مستند به ادله ديگري نباشد در  اگر خوانده باشد از عداد داليل او خارج مي
ه خوانده به واسطه كمي مدت يا داليل ديگر نتواند اسناد خود را حاضر كند درصورتي ك. گردد ابطال مي  آن خصوص

صحت دانست با تعيين جلسه خارج  چنانچه دادگاه درخواست او را مقرون به   حق دارد تأخير جلسه را درخواست نمايد،
  .نمايد از نوبت، نسبت به موضوع رسيدگي مي

اول دادرسي داليلي اقامه كند كه دفاع از آن براي خواهان جز با ارايه  درصورتي كه خوانده تا پايان جلسه - 97 ماده 
درصورت تقاضاي خواهان و تشخيص موجه بودن آن ازسوي دادگاه، مهلت مناسب داده  اسناد جديد مقدور نباشد 

  .خواهد شد
درسي كم كند ولي تواند خواسته خود را كه در دادخواست تصريح كرده در تمام مراحل دا خواهان مي -  98 ماده 

خواسته يا درخواست درصورتي ممكن است كه با دعواي طرح شده مربوط بوده و  افزودن آن يا تغيير نحوه دعوا يا
  .كرده باشد منشأ واحدي داشته باشد و تا پايان اولين جلسه آن را به دادگاه اعالم

  .بار به تأخير بيندازد  تواند جلسه دادرسي را به درخواست و رضايت اصحاب دعوا فقط براي يك دادگاه مي - 99ماده  
هرگاه در وقت تعيين شده دادگاه تشكيل نشود و يا مانعي براي رسيدگي داشته باشد به دستور دادگاه  - 100 ماده 

  .معين خواهد شد نزديكترين وقت رسيدگي ممكن
واردي كه عدم تشكيل دادگاه منتسب به طرفين نباشد، وقت رسيدگي حداكثر ظرف مدت دوماه خواهد در م -تبصره  

  .بود
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  :درموارد زير عين اظهارات اصحاب دعوا بايد نوشته شود -  102 ماده
  .وقتي كه بيان يكي از آنان مشتمل براقرار باشد -1
  .ده نمايدوقتي كه يكي از اصحاب دعوا بخواهد از اظهارات طرف ديگر استفا -2
  .در صورتي كه دادگاه به جهتي درج عين عبارت را الزم بداند -3

تواند قبل از تقديم دادخواست يا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا يا درجريان دادرسي تا  خواهان مي - 108 ماده 
اه مكلف به قبول آن نشده است درموارد زير از دادگاه درخواست تأمين خواسته نمايد و دادگ كه حكم قطعي صادر وقتي
  :است

  .دعوا مستند به سند رسمي باشد -الف  
  .خواسته در معرض تضييع يا تفريط باشد -ب 
موجب قانون، دادگاه مكلف به قبول درخواست تأمين  در مواردي از قبيل اوراق تجاري واخواست شده كه به -ج 

  .باشد
  .صندوق دادگستري بپردازد به "د آيد نقداطرف مقابل وار خواهان، خساراتي را كه ممكن است به -د  

نظر دادگاهي است كه درخواست تأمين را  تعيين ميزان خسارت احتمالي، بادرنظر گرفتن ميزان خواسته به -تبصره 
  . موكول به ايداع خسارت خواهد بود  صدور قرار تأمين. پذيرد مي

  .يدگي به دعوا را داردشود كه صالحيت رس درخواست تأمين از دادگاهي مي - 111ماده  
كننده تأمين تا ده روز از تاريخ صدور قرار تأمين نسبت به اصل دعوا دادخواست  درصورتي كه درخواست - 112ماده  

  .نمايد خوانده، قرار تأمين را لغو مي  درخواست  ندهد، دادگاه به
  .شود كه ميزان خواسته معلوم يا عين معين باشد درخواست تأمين درصورتي پذيرفته مي -  113 ماده 
  .تأمين در اين قانون عبارت است از توقيف اموال اعم از منقول و غيرمنقول - 121 ماده 
و توقيف توقيف اموال اعم از منقول و غيرمنقول و صورت برداري و ارزيابي و حفظ اموال توقيف شده  - 126 ماده  

اموال منقول وي كه نزد شخص ثالث موجود است، به ترتيبي است كه در قانون اجراي  حقوق استخدامي خوانده و
  .احكام مدني پيش بيني شده است

آوري شده  اگر محصول جمع. شود از محصول امالك و باغها به مقدار دوسوم سهم خوانده توقيف مي - 127 ماده 
آوري نشده باشد برداشت آن خواه،  هرگاه محصول جمع. نمايد مشخص و توقيف مي  نده راباشد مأمور اجراء سهم خوا

خوانده مكلف است مأمور اجراء را از زمان برداشت  . عمل خواهد آمد و يا به دفعات با حضور مأمور اجرا به  "دفعتا
تعيين ميزان  رد، فقط برايگونه دخالت در امر برداشت محصول را ندا مأمور اجرا حق هيچ. محصول مطلع سازد

خواهان يا نماينده او نيز در موقع برداشت محصول حق حضور . شود حضور پيدا خواهد كرد آوري مي محصولي كه جمع
  .خواهد داشت
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محصوالتي كه در معرض تضييع باشد فوراً ارزيابي و بدون رعايت تشريفات با تصميم و نظارت دادگاه  - تبصره 
  .گردد حساب سپرده دادگستري توديع مي ل در فروخته شده، وجه حاص

در ورشكستگي چنانچه مال توقيف شده عين معين و مورد ادعاي متقاضي تأمين باشد درخواست كننده  - 128ماده  
  .تقدم دارد تأمين بر ساير طلبكاران حق

سوم از باب هشتم اين  در كليه مواردي كه تأمين مالي منتهي به فروش آن گردد رعايت مقررات فصل - 129ماده  
  .است الزامي) مستثنيات ديِن (قانون 

نفع احتمال دهند كه درآينده استفاده از داليل و مدارك دعواي آنان از قبيل  كه اشخاص ذي در مواردي - 149 ماده 
امارات موجود مطلعين و استعالم نظر كارشناسان يا دفاتر تجاري يا استفاده از قرائن و  تحقيق محلي و كسب اطالع از 

توانند از دادگاه درخواست  متعسر خواهد شد، مي  در محل و يا داليلي كه نزد طرف دعوا يا ديگري است، متعذر يا
  .گونه داليل است برداري از اين مقصود از تأمين در اين موارد فقط مالحظه و صورت . تأمين آنها را بنمايند

  .توانند دعواي خود را به طريق سازش خاتمه دهند در هر مرحله از دادرسي مدني طرفين مي – 178 ماده 
تواند جدا از سايرين با طرف  درصورتي كه در دادرسي خواهان يا خوانده متعدد باشند، هركدام از آنان مي -  179 ماده 

  .خود سازش نمايد
شرح فوق رسيدگي را ختم و مبادرت به صدور گزارش دادگاه پس از حصول سازش بين طرفين به  - 184 ماده   

شود نسبت به طرفين و وراث و قائم مقام قانوني آنها  طبق مواد فوق تنظيم مي نامه كه نمايد مفاد سازش اصالحي مي
چه اين كه مورد سازش مخصوص به دعواي  شود، نافذ و معتبر است و مانند احكام دادگاهها به موقع اجرا گذاشته مي

  .وحه بوده يا شامل دعاوي يا امور ديگري باشدمطر
اند  عمل آورده هرگاه سازش محقق نشود، تعهدات و گذشت هايي كه طرفين هنگام تراضي به سازش به - 185ماده  

  .الرعايه نيست الزم
ا براي تواند در مورد هر ادعايي از دادگاه نخستين بطوركتبي درخواست نمايد كه طرف او ر هركس مي - 186 ماده 

  .سازش دعوت كند
  .نمايند دليل عبارت از امري است كه اصحاب دعوا براي اثبات يا دفاع از دعوا به آن استناد مي - 194ماده  
شود، تابع قوانيني است كه در  داليلي كه براي اثبات عقود يا ايقاعات يا تعهدات يا قراردادها اقامه مي - 195 ماده 

اي باشد كه مجري نبوده و يا خالف آن در  است، مگر اين كه داليل مذكور از ادله شرعيه  موقع انعقاد آنها مجري بوده
  .قانون تصريح شده باشد

تابع قانوني است  شود، اثبات وقايع خارجي از قبيل ضمان قهري، نسب و غيره اقامه مي داليلي كه براي - 196 ماده 
  .باشد مي كه در موقع طرح دعوا مجري
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اصل برائت است، بنابراين اگر كسي مدعي حق يا ديني برديگري باشد بايد آنرا اثبات كند، درغير  -  197 ماده 
  .اهد شدبرائت صادر خو  صورت با سوگند خوانده حكم اين

اصل بر بقاي آن است مگر اين كه خالف آن ثابت  يني برعهده كسي ثابت شد،  درصورتي كه حق يا د - 198 ماده 
  .شود

در كليه امور حقوقي، دادگاه عالوه بر رسيدگي به داليل مورد استناد طرفين دعوا، هرگونه تحقيق يا  - 199ماده  
  .جام خواهد دادباشد، ان  اقدامي كه براي كشف حقيقت الزم

نهايي باشد در جلسه  رسيدگي به داليلي كه صحت آن بين طرفين مورد اختالف و مؤثر درتصميم -  200 ماده 
  .مواردي كه قانون طريق ديگري معين كرده باشد آيد مگر در عمل مي دادرسي به

قانون طريق ديگري تعيين كرده كه  شود مگر در مواردي تاريخ و محل رسيدگي به طرفين اطالع داده مي - 201 ماده 
  .شود مانع از اجراي تحقيقات و رسيدگي نمي  عدم حضور اصحاب دعوا. باشد

حق بودن طرف او باشد، دليل ديگري براي ثبوت آن الزم  هرگاه كسي اقرار به امري نمايد كه دليل ذي - 202 ماده 
  .نيست

ادگاه يا در يكي از لوايحي كه به دادگاه تقديم شده است اگر اقرار در دادخواست يا حين مذاكره در د – 203 ماده 
  .شود مي شود، درغير اين صورت اقرار در خارج از دادگاه تلقي مي عمل آيد، اقرار در دادگاه محسوب  به

عمل آيد و كتبي است درصورتي كه در يكي از اسناد  كه حين مذاكره در دادگاه به اقرار شفاهي است وقتي - 204 ماده 
خواهد از اقرار طرف ديگر استفاده  در اقرار شفاهي، طرفي كه مي . گرديده اظهار شده باشد لوايحي كه به دادگاه تقديم يا

  .مجلس قيد شود نمايد بايد از دادگاه بخواهد كه اقرار او در صورت
اعم از اين كه اقرار در شود  اقرار وكيل عليه موكل خود نسبت به اموري كه قاطع دعوا است پذيرفته نمي - 205 ماده 

  .آمده باشد عمل دادگاه يا خارج از دادگاه به
صورت هرگاه طرف  نفع طرف مقابل دليل باشد، در اين شود ممكن است به سندي كه در دادگاه ابراز مي - 207 ماده  

نمايد سند او را ناديده  ابراز كننده سند حق ندارد آنرا پس بگيرد و يا از دادگاه درخواست مقابل به آن استناد نمايد 
  .بگيرد

هرگاه يكي از طرفين سندي ابراز كند كه در آن به سند ديگري رجوع شده و مربوط به دادرسي باشد،  - 208 ماده 
  .ديگر را از دادگاه درخواست نمايد و دادگاه به اين درخواست ترتيب اثر خواهد داد طرف مقابل حق دارد ابراز سند 

سند معيني كه مدرك ادعا يا اظهار يكي از طرفين است نزد طرف ديگر باشد، به درخواست طرف، هرگاه  - 209 ماده 
وجود سند نزد خود اعتراف كند ولي از ابراز آن امتناع نمايد، دادگاه  طرف مقابل به هرگاه . بايد آن سند ابراز شود

  .تواند آنرا ازجمله قرائن مثبته بداند مي
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تواند خط يا مهر يا امضا و يا اثر انگشت منتسب به خود را  او سند غير رسمي ابراز شود مي كسي كه عليه - 216 ماده  
  .تواند ترديد كند گردد و اگر سند ابرازي منتسب به شخص او نباشد مي او مترتب مي  انكار نمايد و احكام منكر بر

عمل  االمكان بايد تا اولين جلسه دادرسي به اظهار ترديد يا انكار نسبت به داليل و اسناد ارائه شده حتي - 217 ماده 
منكر شود و يا نسبت به صحت و سقم آن سكوت نمايد حسب مورد آثار انكار و سكوت  آيد و چنانچه در جلسه دادرسي

شود، خوانده ضمن واخواهي از آن، انكار  خوانده صادر مي  عدر مواردي كه رأي دادگاه بدون دفا. بر او مترتب خواهد شد
شود نيز اظهار  واقع مي  نسبت به مداركي كه در مرحله واخواهي مورد استناد. دارد دادگاه اعالم مي  يا ترديد خود را به

  .عمل آيد ترديد يا انكار بايد تا اولين جلسه دادرسي به
كننده سند، سند خود را استرداد نمايد، دادگاه به اسناد و داليل ديگر  هرگاه ارائهدرمقابل ترديد يا انكار،  - 218ماده  

بر بطالن آن نخواهد بود، چنانچه صاحب سند، سند خود را استرداد نكرد و سند مؤثر  استرداد سند دليل . كند رجوع مي
  .نمايد در دعوا  باشد، دادگاه مكلف است به اعتبار آن سند رسيدگي 

خط، مهر، امضا و اثر انگشت اسناد عادي را كه نسبت به آن انكار يا ترديد يا ادعاي جعل شده باشد،  - 223 ماده 
  .هرچند كه حكم به صحت آن شده باشد  توان اساس تطبيق قرار داد، نمي

موضوع قرار و . ددرخواست هريك از اصحاب دعوا قرار معاينه محل را صادر نماي تواند راساً يا به دادگاه مي - 248 ماده  
  .طرفين ابالغ شود  وقت اجراي آن بايد به

گواهي آنها تراضي  توانند اشخاصي را براي كسب اطالع از آنان در محل معرفي و به طرفين دعوا مي - 253 ماده 
  .رساند امضاي طرفين مي اند نوشته و به  اشخاصي را كه اصحاب دعوا انتخاب كرده متصدي تحقيقات صورت . نمايند

  .عدم حضور يكي از اصحاب دعوا مانع از اجراي قرار معاينه محل و تحقيقات محلي نخواهد بود -  254 ماده 
گردد كه ممكن است موجب علم  اطالعات حاصل از تحقيق و معاينه محل از امارات قضايي محسوب مي - 255 ماده 

  .مؤثر در آن باشد يا اطمينان قاضي دادگاه يا 
عدم تهيه وسيله اجراي قرار معاينه محل يا تحقيق محلي توسط متقاضي، موجب خروج آن از عداد  - 256 ماده 

قرار مذكور را دادگاه الزم بداند، تهيه وسائل اجراء در مرحله بدوي با خواهان دعوا و  و اگر اجراي . باشد داليل وي مي
علت عدم تهيه وسيله، اجراي قرار مقدور نباشد و  درصورتي كه به. باشد در مرحله تجديدنظر با تجديدنظرخواه مي

خواهي متوقف، ولي  دادگاه بدون آن نتواند انشاء رأي نمايد دادخواست بدوي ابطال و در مرحله تجديدنظر، تجديد نظر
  .مانع اجراي حكم بدوي نخواهد بود

در . ارجاع امر به كارشناس را صادر نمايدتواند راساً يا به درخواست هريك از اصحاب دعوا قرار  دادگاه مي - 257 ماده 
نظر كارشناس نسبت به آن الزم است و نيز مدتي كه كارشناس بايد اظهار عقيده كند، تعيين   قرار دادگاه، موضوعي كه

  .گردد مي
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دادگاه بايد كارشناس مورد وثوق را از بين كساني كه داراي صالحيت در رشته مربوط به موضوع است،  -  258 ماده 
درصورت لزوم تعدد كارشناسان، عده منتخبين بايد . شود قيد قرعه انتخاب مي آنها، به   انتخاب نمايد و در صورت تعدد
  .گيرد نظر، نظر اكثريت مالك عمل قرار فرد باشد تا درصورت اختالف

  .اعتبار نظر اكثريت درصورتي است كه كارشناسان از نظر تخصص با هم مساوي باشند - تبصره 
ايداع دستمزد كارشناس به عهده متقاضي است و هرگاه ظرف مدت يك هفته از تاريخ ابالغ آنرا پرداخت  - 259 دهما 

باشد و دادگاه نيز نتواند بدون   نظر دادگاه هرگاه قرار كارشناسي به  . شود داليل وي خارج مي  نكند، كارشناسي از عداد
خواهان و درمرحله تجديدنظر   مزد كارشناسي در مرحله بدوي به عهدهكارشناسي انشاء رأي نمايد، پرداخت دست انجام 

  كه در مرحله بدوي دادگاه نتواند بدون نظر كارشناس حتي با سوگند نيز حكم عهده تجديدنظر خواه است، درصورتي  به
حكم  ي مانع اجرايگردد و اگر در مرحله تجديدنظر باشد تجديدنظر خواهي متوقف ول مي صادر نمايد، دادخواست ابطال 

  .بدوي نخواهد بود
كند كه  پس از صدور قرار كارشناسي و انتخاب كارشناس و ايداع دستمزد، دادگاه به كارشناس اخطار مي -  260 ماده 

طرفين ابالغ خواهد شد،   وصول نظر كارشناس به. كارشناسي، نظر خود را تقديم نمايد ظرف مهلت تعيين شده در قرار
مراجعه كنند و با مالحظه نظر كارشناس چنانچه مطلبي   دفتر دادگاه  هفته از تاريخ ابالغ به د ظرف يكتوانن طرفين مي
مالحظه و درصورت آماده  پس از انقضاي مدت يادشده، دادگاه پرونده را. يا اثباتاً بطور كتبي اظهار نمايند "دارند نفيا

  .نمايد بودن، مبادرت به انشاي رأي مي
هرگاه بعد از اظهار . كند الزحمه كارشناس را با رعايت كميت و كيفيت و ارزش كار تعيين مي دگاه حقدا - 264ماده  

طور قطعي تعيين و دستور  الزحمه تعيين شده متناسب نبوده است، مقدار آن را به حق  نظر كارشناس معلوم گردد كه
  .دهد وصول آن را مي

ع و احوال محقق و معلوم مورد كارشناسي مطابقت نداشته باشد، درصورتي كه نظر كارشناس با اوضا - 265 ماده 
  .داد دادگاه به آن ترتيب اثر نخواهد

باشد كه تحقيقات كارشناسي درخارج از مقر دادگاه رسيدگي كننده اجرا شود وطرفين كارشناس   اگر الزم - 269ماده   
دادگاهي كه تحقيقات در مقر آن  طريق قرعه به رشناس را بهتواند انتخاب كا مي  دادگاه باشند،   رابا تراضي تعيين نكرده

  .شود واگذار نمايد دادگاه اجراء مي
پس از اعالم ختم دادرسي درصورت امكان دادگاه درهمان جلسه انشاء رأي نموده و به اصحاب دعوا  - 295 ماده 

  .كند يصورت حداكثر ظرف يك هفته انشاء و اعالم رأي م نمايد در غير اين اعالم مي
امضاي دادرس يا دادرسان برسد و نكات زير در آن  رأي دادگاه پس از انشاء لفظي بايد نوشته شده و به - 296 ماده

  :رعايت گردد
  .تاريخ صدور رأي -1
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  .مشخصات اصحاب دعوا يا وكيل يا نمايندگان قانوني آنان با قيد اقامتگاه -2
  .موضوع دعوا و درخواست طرفين -3
  .اصول و مواد قانوني كه رأي براساس آنها صادر شده است جهات، داليل، مستندات، -4
  .مشخصات و سمت دادرس يا دادرسان دادگاه -5
مدير دفتر دادگاه موظف است فوري پس از امضاي دادنامه، رونوشت آن را به تعداد اصحاب دعوا تهيه و  -  300 ماده

ه آنان ابالغ نمايد و اال به مأمور ابالغ تسليم و يا نماينده قانوني آنها حضور دارند ب يا وكيل  "كه شخصا در صورتي
  .توسط وي به اصحاب دعوا ابالغ گردد

كه به صورت حضوري و يا به صورت دادنامه يا  توان اجراء نمود مگر اين هيچ حكم يا قراري را نمي - 302 ماده  
دادنامه و رونوشت آن برابر مقررات نحوه ابالغ  . يا وكيل آنان ابالغ شده باشد طرفين   رونوشت گواهي شده آن به

  .مربوط به ابالغ دادخواست و ساير اوراق رسمي خواهد بود
المكان باشد، مفاد رأي بوسيله آگهي در يكي از  عليه مجهول چنانچه رأي دادگاه غيابي بوده و محكوم -  تبصره 

تاريخ انتشار . عليه ابالغ خواهد شد محكومخواهان براي يكبار به  محلي با هزينه  هاي كثيراالنتشار مركز يا روزنامه
  .شود آگهي، تاريخ ابالغ رأي محسوب مي

اي يا زياد شدن آن و يا  هرگاه در تنظيم و نوشتن رأي دادگاه سهو قلم رخ دهد مثل از قلم افتادن كلمه - 309ماده  
، دادگاه رأساً يا به درخواست باشد تا وقتي كه از آن درخواست تجديدنظر نشده اشتباهي در محاسبه صورت گرفته 

تسليم رونوشت رأي اصلي بدون . شد رأي تصحيحي به طرفين ابالغ خواهد . نمايد نفع، رأي را تصحيح مي ذي
  .حكم دادگاه درقسمتي كه مورد اشتباه نبوده درصورت قطعيت اجراء خواهد شد . رونوشت رأي تصحيحي ممنوع است

ا قرار دادگاه قابل واخواهي يا تجديدنظر يا فرجام است تصحيح آن نيز در در مواردي كه اصل حكم ي - 1تبصره  
  .تجديدنظر يا فرجام خواهد بود مدت قانوني قابل واخواهي يا

چنانچه رأي مورد تصحيح به واسطه واخواهي يا تجديدنظر يا فرجام نقض گردد رأي تصحيحي نيز از  - 2تبصره  
  .اعتبار خواهد افتاد

نفع برابر مواد زير دستور موقت صادر  درخواست ذي اموري كه تعيين تكليف آن فوريت دارد، دادگاه بهدر - 310 ماده 
  .نمايد مي

چنانچه اصل دعوا در دادگاهي مطرح باشد مرجع درخواست دستور موقت، همان دادگاه خواهد بود و  -  311 ماده 
  .يدگي به اصل دعوا را داردباشد كه صالحيت رس درخواست، دادگاهي مي صورت مرجع درغيراين

  .دستور موقت ممكن است داير بر توقيف مال يا انجام عمل و يا منع از امري باشد - 316ماده   
  .وجه تأثيري در اصل دعوا نخواهد داشت  دستور موقت دادگاه به هيچ -  317 ماده 
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كننده بايد حداكثر ظرف  كه از قبل اقامه دعوا نشده باشد، درخواست پس از صدور دستور موقت در صورتي - 318 ماده 
دستور، به منظور اثبات دعواي خود به دادگاه صالح مراجعه و دادخواست خود را تقديم و  بيست روز از تاريخ صدور

صورت دادگاه صادركننده دستور موقت  در غير اين. يدنما  گواهي آن را به دادگاهي كه دستور موقت صادر كرده تسليم
  .به درخواست طرف، از آن رفع اثر خواهد كرد

شود ازخواهان تأمين  دادگاه مكلف است براي جبران خسارت احتمالي كه از دستور موقت حاصل مي - 319 ماده 
  .باشد صدور دستور موقت منوط به سپردن تأمين مي  صورت در اين . مناسبي اخذ نمايد

تواند مقرر دارد كه قبل از ابالغ  فوريت كار، دادگاه مي  دستور موقت پس ازابالغ قابل اجرا است و نظر به - 320 ماده 
  .اجراء شود

درصورتي كه طرف دعوا تأميني بدهد كه متناسب با موضوع دستور موقت باشد، دادگاه درصورت  - 321 ماده 
  .خواهد نمود مصلحت از دستور موقت رفع اثر

هرگاه جهتي كه موجب دستور موقت شده است مرتفع شود، دادگاه صادركننده دستور موقت آن را لغو  - 322 ماده 
  .كننده، دستور را لغو خواهد نمود ه مطرح باشد، دادگاه رسيدگيدادگا نمايد و اگر اصل دعوا در مي

اقامه دعوا نشود و يا درصورت اقامه دعوا، ادعاي خواهان رد شود، ) 318(درصورتي كه برابر ماده  -  323 ماده 
  .خساراتي كه طرف دعوا در اجراي دستور متحمل شده است محكوم خواهد شد متقاضي دستور موقت به جبران

درخصوص تأمين اخذ شده از متقاضي دستور موقت يا رفع اثر از آن، چنانچه ظرف يك ماه از تاريخ  - 324 هماد 
  .خسارت طرح دعوا نشود، به دستور دادگاه، از مال مورد تأمين رفع توقيف خواهد شد ابالغ رأي نهايي، براي مطالبه 

لكن متقاضي . اعتراض و تجديدنظر و فرجام نيستقبول يا رد درخواست دستور موقت مستقالً قابل  -  325 ماده 
ولي در هرحال . اصل رأي نسبت به آن نيز اعتراض و درخواست رسيدگي نمايد تجديدنظر به   تواند ضمن تقاضاي مي

  .نيست رد يا قبول درخواست دستور موقت قابل رسيدگي فرجامي 
  .باشد مي اجراي دستور موقت مستلزم تأييد رئيس حوزه قضايي - 1تبصره  
  .درخواست صدور دستور موقت مستلزم پرداخت هزينه دادرسي معادل دعاوي غيرمالي است - 2تبصره  
  :گردد آراي دادگاههاي عمومي و انقالب در موارد زير نقض مي -  326 ماده 

  .قاضي صادركننده رأي متوجه اشتباه خود شود - الف 
نحوي كه اگر به قاضي صادركننده رأي تذكر دهد، متنبه  بهقاضي ديگري پي به اشتباه رأي صادره ببرد  -ب 
  .شود
اند و يا بعداً كشف شود كه قاضي فاقد  دادگاه صادركننده رأي يا قاضي، صالحيت رسيدگي را نداشته - ج

  .صالحيت براي رسيدگي بوده است
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كشور، دادستان كل كشور،  عبارت است از رئيس ديوان عالي) ب(منظور از قاضي ديگر مذكور در بند  - 1تبصره  
  .گيرد قاضي ديگري كه طبق مقررات قانوني پرونده تحت نظر او قرار مي رئيس حوزه قضايي و يا هر

كه دادگاه انتظامي قضات تخلف قاضي را مؤثر در حكم صادره تشخيص دهد مراتب را به  درصورتي - 2تبصره  
  .ين ماده اقدام نمايدبه اعمال مقررات ا كند تا دادستان كل كشور اعالم مي

رسيدگي فرجامي عبارت است از تشخيص انطباق يا عدم انطباق رأي مورددرخواست فرجامي با موازين  -  366 ماده 
  .شرعي و مقررات قانوني

  :گردد در موارد زير حكم يا قرار نقض مي -  371 ماده
باشد و در مورد عدم رعايت دادگاه صادركننده رأي، صالحيت ذاتي براي رسيدگي به موضوع را نداشته  -1

  . آن ايراد شده باشد صالحيت محلي، وقتي كه نسبت به
  .رأي صادره خالف موازين شرعي و مقررات قانوني شناخته شود -2
اي از اهميت باشد كه  عدم رعايت اصول دادرسي و قواعد آمره و حقوق اصحاب دعوا در صورتي كه به درجه -3

  .رأي را از اعتبار قانوني بيندازد
  .راي مغاير با يكديگر، بدون سبب قانوني در يك موضوع و بين همان اصحاب دعوا صادر شده باشدآ -4
  .تحقيقات انجام شده ناقص بوده و يا به داليل و مدافعات طرفين توجه نشده باشد -5

  .گردد چنانچه رأي صادره با قوانين حاكم در زمان صدور آن مخالف نباشد، نقض نمي -  372 ماده 
اي  چنانچه مفاد رأي صادره با يكي از مواد قانوني مطابقت داشته باشد، لكن اسباب توجيهي آن با ماده - 373 ماده 

  .گردد تطبيق شده، رأي يادشده نقض مي  كه داراي معناي ديگري است
آن  مربوط بهنامه  در مواردي كه دعوا ناشي از قرارداد باشد، چنانچه به مفاد صريح سند يا قانون يا آيين - 374 ماده 

معناي مورد نظر دادگاه صادركننده رأي داده شود، رأي صادره در آن خصوص نقض  قرارداد معناي ديگري غير از 
  .گردد مي

اند  هاي مبناي رأي كه طرفين درجريان دادرسي ارايه نموده چنانچه عدم صحت مدارك، اسناد و نوشته - 375 ماده 
  .گردد مي ثابت شود، رأي صادره نقض

چنانچه در موضوع يك دعوا آراي مغايري صادر شده باشد بدون اين كه طرفين و يا صورت اختالف  - 376 ماده 
اعتبار بوده و به درخواست  يا اعاده دادرسي رأي دادگاه نقض شود، رأي مؤخر بي سبب تجديدنظر  تغيير نمايد و يا به 

مخالفت با قانون نقض خواهد شد، اعم از اين كه  رصورتهمچنين رأي اول د. گردد نفع بي اعتباري آن اعالم مي ذي
  .آراي يادشده از يك دادگاه و يا دادگاههاي متعدد صادر شده باشند
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حقوق شخص ثالث خللي وارد آورد و آن شخص يا  اگر درخصوص دعوايي، رأيي صادره شود كه به - 417 ماده 
تواند نسبت به آن  ان اصحاب دعوا دخالت نداشته باشد، ميعنو رأي شده است به نماينده او در دادرسي كه منتهي به

  .رأي اعتراض نمايد
هرگونه رأي صادره از دادگاههاي عمومي، انقالب و  درمورد ماده قبل، شخص ثالث حق دارد به - 418 ماده 

اند  كت نداشتهحكم داور نيز كساني كه خود يا نماينده آنان در تعيين داور شر تجديدنظر اعتراض نمايد و نسبت به
  .عنوان شخص ثالث اعتراض كنند توانند به مي

  :اعتراض شخص ثالث بر دو قسم است - 419ماده  
  .اعتراض اصلي عبارتست از اعتراضي كه ابتدا از طرف شخص ثالث صورت گرفته باشد -الف  

دريك دادگاه صادر  "اعبارتست از اعتراض يكي از طرفين دعوا به رأيي كه سابق) غيراصلي (اعتراض طاري  - ب 
  .مدعاي خود، در اثناي دادرسي آن رأي را ابراز نموده است  شده و طرف ديگر براي اثبات

  :نسبت به احكامي كه قطعيت يافته ممكن است به جهات ذيل درخواست اعاده دادرسي شود -  426 ماده  
  .موضوع حكم، مورد ادعاي خواهان نبوده باشد -1
  .واسته صادر شده باشدميزان بيشتر از خ حكم به  -2
  .وجود تضاد در مفاد يك حكم كه ناشي از استناد به اصول يا به مواد متضاد باشد -3
توسط همان دادگاه صادر شده  "حكم صادره با حكم ديگري درخصوص همان دعوا و اصحاب آن، كه قبال -4

  .قانوني موجب اين مغايرت باشد است متضاد باشد بدون آنكه سبب 
  .كار برده كه در حكم دادگاه مؤثر بوده است كننده اعاده دادرسي حيله و تقلبي به ستطرف مقابل درخوا -5
  .حكم دادگاه مستند به اسنادي بوده كه پس از صدور حكم، جعلي بودن آنها ثابت شده باشد -6
كننده اعاده دادرسي باشد و ثابت  دست آيد كه دليل حقانيت درخواست پس از صدور حكم، اسناد و مداركي به -7

  .جريان دادرسي مكتوم بوده و دراختيار متقاضي نبوده است شود اسناد و مدارك يادشده در
  :اعاده دادرسي بر دو قسم است -  432 ماده 

  .طور مستقل آن را درخواست نمايد اصلي كه عبارتست از اين كه متقاضي اعاده دادرسي به -الف  
عنوان دليل ارائه شود و كسي كه حكم  حكمي به طاري كه عبارتست از اين كه در اثناي يك دادرسي -ب 

  .درخواست اعاده دادرسي نمايد يادشده عليه او ابراز گرديده نسبت به آن
شود كه صادركننده همان حكم بوده است و  دادخواست اعاده دادرسي اصلي به دادگاهي تقديم مي - 433 ماده 

  .عنوان دليل ابراز شده است كه حكم در آنجا به گردد دادگاهي تقديم مي درخواست اعاده دادرسي طاري به
  .پس از درخواست اعاده دادرسي طاري بايد دادخواست الزم ظرف سه روز به دفتر دادگاه تقديم گردد - تبصره 
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موعد دادگاه بايد به مقداري باشد كه . مواعدي را كه قانون تعيين نكرده است دادگاه معين خواهد كرد - 442 ماده 
  .موعد به سال يا ماه يا هفته و يا روز تعيين خواهد شد. داشته باشد انجام امر مورد نظر در آن امكان

ز، هفته هفت روز و شبانه روز بيست و چهار از نظر احتساب موارد قانوني، سال دوازده ماه، ماه سي رو -  443 ماده 
  .ساعت است

چنانچه روز آخر موعد، مصادف با روز تعطيل ادارات باشد و يا به جهت آماده نبودن دستگاه قضايي  - 444 ماده 
آيد و روز آخر موعد، روزي خواهد بود كه ادارات بعد از تعطيل يا رفع  حساب نمي روز به  مربوط امكان اقدامي نباشد، آن

  .شوند مانع باز مي
خ ابالغ يا اعالم ذكر شده است، روز ابالغ و اعالم و همچنين روز اقدام جزء موعدي كه ابتداي آن تاري - 445ماده  

  .شود مدت محسوب نمي
كليه مواعد مقرر دراين قانون از قبيل واخواهي و تكميل دادخواست براي افراد مقيم خارج از كشور دو ماه - 446 ماده 

  .باشد از تاريخ ابالغ مي
توانند با تراضي يكديگر منازعه و اختالف خود را خواه در  قامه دعوا دارند ميكليه اشخاصي كه اهليت ا - 454ماده  

اي از رسيدگي باشد، به داوري يك يا چند نفر ارجاع  باشد و درصورت طرح در هر مرحله  دادگاهها طرح شده يا نشده
  .دهند

وزيران و اطالع مجلس  هيأت داوري پس از تصويب ارجاع دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي به - 457 ماده  
در مواردي كه طرف دعوا خارجي و يا موضوع دعوا از موضوعاتي باشد كه قانون آن را  .گيرد شوراي اسالمي صورت مي

  . است مهم تشخيص داده، تصويب مجلس شوراي اسالمي نيز ضروري
ز مشخصات طرفين و داور يا داوران شود بايد موضوع و مدت داوري و ني در هر مورد كه داور تعيين مي - 458 ماده 

 درصورتي كه تعيين داور بعد از بروز اختالف باشد، موضوع اختالف كه به. تعيين گردد  طوري كه رافع اشتباه باشد به
  .ابالغ شود طور روشن مشخص و مراتب به داوران  داوري ارجاع شده بايد به 
هزينه قرارها و احكام  - 2. شود دادگاه تقديم مي برگهايي كه به هزينه - 1: هزينه دادرسي عبارتست از - 502 ماده   

  .دادگاه
طور مستقل جبران خسارات ناشي از  خواهان حق دارد ضمن تقديم دادخواست يا در اثناي دادرسي و يا به - 515 ماده 

حق يا امتناع از آن به وي وارد يا عدم انجام آن را كه به علت تقصير خوانده نسبت به اداء  دادرسي يا تأخير انجام تعهد 
تسليم خواسته يا تأخير تسليم آن ازباب اتالف و تسبيب از   لحاظ عدم المثل را به شده يا خواهد شد، همچنين اجرت

تواند خسارتي را كه عمداً از طرف خواهان با علم به غير محق بودن در دادرسي به  خوانده نيز مي . خوانده مطالبه نمايد
دادگاه در موارد يادشده ميزان خسارت را پس از رسيدگي معين كرده و ضمن  . ه از خواهان مطالبه نمايداو وارد شد
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در صورتي كه  . خسارت ملزم خواهد نمود عليه را به تأديه حكم راجع به اصل دعوا يا به موجب حكم جداگانه محكوم
  .رارداد رفتار خواهد شدقرارداد خاصي راجع به خسارت بين طرفين منعقد شده باشد برابر ق

در غير مواردي كه دعواي مطالبه خسارت مستقالً يا بعد از ختم دادرسي مطرح شود مطالبه خسارتهاي  - 1تبصره  
  .دادخواست نيست موضوع اين ماده مستلزم تقديم

قابل مطالبه النفع قابل مطالبه نيست و خسارت تأخير تأديه در موارد قانوني،  خسارت ناشي از عدم - 2تبصره  
  .باشد مي

عليه باشند درصورت تساوي  له و از جهتي ديگر محكوم چنانچه هريك از طرفين از جهتي محكوم -  516 ماده 
طرف ديگر به حكم دادگاه تهاتر خواهد شد درغير اين صورت نسبت به اضافه نيز  خسارت هريك در مقابل خسارت

  .گردد حكم صادر مي
طريق سازش خاتمه يافته باشد، حكم به خسارت نسبت به آن دعوا صادر نخواهد شد، مگر  دعوائي كه به - 517 ماده 

  .خسارات وارده تصميم خاصي اتخاذشده باشد كه ضمن سازش نسبت به  اين
كه مقدار هزينه و خسارات در قانون يا تعرفه رسمي معين نشده باشد، ميزان آن را دادگاه  در مواردي -  518 ماده 

  .ايدنم تعيين مي
طور مستقيم  هاي ديگري كه به الوكاله وكيل و هزينه خسارات دادرسي عبارتست از هزينه دادرسي و حق - 519 ماده 

  .الزحمه كارشناسي و هزينه تحقيقات محلي اثبات دعوا يا دفاع الزم بوده است از قبيل حق مربوط به دادرسي و براي
ان بايد اين جهت را ثابت نمايد كه زيان وارده بالواسطه ناشي از درخصوص مطالبه خسارت وارده، خواه - 520ماده  

صورت دادگاه دعواي مطالبه خسارت را رد  يا عدم تسليم خواسته بوده است در غيراين عدم انجام تعهد يا تأخير آن و
  .خواهد كرد

  .نمودتوان مطالبه  هايي كه براي اثبات دعوا يا دفاع ضرورت نداشته نمي هزينه - 521ماده  
ين و از نوع وجه رايج بوده و با مطالبه داين و تمكن مديون، مديون امتناع از  در دعاويي كه موضوع آن د - 522 ماده 

تغيير فاحش شاخص قيمت ساالنه از زمان سررسيد تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه  پرداخت نموده، در صورت 
گردد  انك مركزي جمهوري اسالمي ايران تعيين ميب طلبكار، دادگاه با رعايت تناسب تغيير شاخص ساالنه كه توسط 

  .كه طرفين به نحو ديگري مصالحه نمايند محاسبه و مورد حكم قرار خواهد داد مگر اين
شود اجراء رأي از مستثنيات  در كليه مواردي كه رأي دادگاه براي وصول ديِن به موقع اجراء گذارده مي - 523 ماده 

  .باشد مي  ديِن اموال محكوم عليه ممنوع
احكام جزائي دادگاههاي صالح مبني بر استرداد كل يا بخشي از اموال محكوم عليه يا ضبط آن مستثني  - تبصره 

  .باشد مي
  :مستثنيات ديِن عبارت است از -  524 ماده 
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  .مسكن مورد نياز محكوم عليه و افراد تحت تكفل وي با رعايت شؤون عرفي -الف  
  .ز و متناسب با شأن محكوم عليهوسيله نقليه مورد نيا -ب 
  .اثاثيه مورد نياز زندگي كه براي رفع حوائج ضروري محكوم عليه، خانواده و افراد تحت تكفل وي الزم است -ج 

  .شود آذوقه موجود به قدر احتياج محكوم عليه و افراد تحت تكفل وي براي مدتي كه عرفاً آذوقه ذخيره مي -د  
  .تحقيقاتي براي اهل علم و تحقيق متناسب با شأن آنانكتب و ابزار علمي و  -ه 

وران، كشاورزان و ساير اشخاصي كه وسيله امرار معاش محكوم عليه و افراد  وسايل و ابزار كار كسبه، پيشه -و  
  .باشد تحت تكفل وي مي

با شؤون و نياز درصورت بروز اختالف نسبت به متناسب بودن اموال و اشياء موصوف در ماده قبل  - 525 ماده 
چنانچه اموال و اشياء مذكور بيش از . االجراء، مالك خواهد بود صادركننده حكم الزم محكوم عليه، تشخيص دادگاه 

تفكيك نباشد به دستور دادگاه به فروش رسيده مازاد   عليه تشخيص داده شود و قابل تجزيه و حد نياز و شؤون محكوم
  .گردد داخت ميبه يا ديِن پر بر شأن، بابت محكوم

  .مستثنيات ديِن تا زمان حيات محكوم عليه جاري است -  526 ماده 
تهران؛  ؛غالمرضا حجتي اشرفي با نظر غالمعلي اميري ؛نقل از مجموعه كامل قوانين و مقررات محشاي حقوقي* 

  )سبز(به بعد 3. ؛ ص1380 ؛كتابخانه گنج دانش
ا قراردادي طرفين معامله يا يكي از آنها براي اجراي تعهدات حاصله اگر ضمن معامله ي -)قانون مدني(1010ماده ** 

انتخاب كرده باشد نسبت به دعاوي راجعه به آن معامله همان محلي كه  از آن معامله محلي غير از اقامتگاه حقيقي خود
وي و احضار و كه براي ابالغ اوراق دع انتخاب شده است اقامتگاه او محسوب خواهد شد و همچنين است در صورتي

  .اخطار محلي را غير از اقامتگاه حقيقي خود معين كند
آيد مشروط بر  تغيير اقامتگاه به وسيله سكونت حقيقي در محل ديگر به عمل مي -مدني  قانون) 1004(ماده *** 

  .باشد اين كه مركز مهم امور او نيز به همان محل انتقال يافته
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  77عدالت اداري در خصوص صالحيت كميسيون ماده ديوان  ميآراء هيأت عمو

  22/3/1386ـ699*  21/2/1382 -70* 15/12/1377 -  266  * 68.10.28- 101

 و قضايي مختلف مراجع طرف از صادره آراء بودن مستدلضرورت  مورد در رويه وحدت رأي: موضوع
  * اداري

  28/10/1368 تاريخ  - 101 دادنامه شماره

  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري  رويه وحدت رأي

 مراجع طرف از صادره آراء و تصميمات در آنها اعتبار و ارزش رعايت و مستندات و دالئل به توجه ضرورت اصل
 از يك هر در نيز عديده قانوني مصرحات كه است دادرسي و رسيدگي بديهي اصول جمله از اداري و قضايي مختلف
 5/7/1360 مصوب انساني نيروي بازسازي قانون  45 ماده صراحت به كه اين كما. باشد مي آن مؤيد مربوط مواضع

 كه باشد متقن و معتبر مدارك و دالئل به متكي و موجه بايد بازسازي نظر تجديد و بدوي هاي هيأت آراء
 ها هيأت آراء نقض موجبات از و بوده آمره قواعد و اصول از عدول بارز مصاديق از آن مراعات عدم 

 است معني اين مفيد كه حدي در ديوان اول شعبه 30/2/1363- 186 شماره دادنامه بنابراين .رود مي شمار به
 رأي اين اداري عدالت ديوان انونق  20 ماده آخر قسمت مطابق شود مي داده تشخيص قانوني موازين و اصول موافق

  .است االتباع الزم مربوط مراجع ساير و ديوان شعب براي مشابه موارد در
  

  اداري عدالت ديوان عمومي هيأت رييس 
   6/3/1369-13174 شماره رسمي روزنامه *

   
  
بين شهرداري و   جهت رسيدگي به هر گونه اختالف قانون شهرداري 77صالحيت كميسيون ماده : موضوع 

  *  . اشخاص در مورد مطالبه عوارض
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  15/12/1377تاريخ  - 266شماره دادنامه 
  . هيات عمومي ديوان عدالت اداري: ع رسيدگيمرج 
  ... آقاي: شاكي 
  ت اداري لاعالم تعارض آراء صادره از هيأت تجديد نظر ديوان عدا: موضوع شكايت و خواسته 
به طرفيت شهرداري  ... موضوع شكايت آقاي 70/132شعبه يازدهم در رسيدگي به پرونده كالسه  -1 :الف :مقدمه 

چنين رأي   24/1/1371مورخ  26خواسته الزام به صدور گواهي پايان كار طي دادنامه شماره  تهران به 16منطقه 
 9/10/1363در تاريخ ... آقاي 16ارسالي از شهرداري منطقه   صادره نموده است، به داللت مدرك موجود در پرونده

در  23/10/1363اين درخواست در تاريخ  و درخواست پايان كار نموده 16طي در خواست تقديمي به شهرداري ناحيه 
و دادگاه  دفتر بازرسي فني ثبت گرديده است و عدم صدور گواهي پايان كار به كيفيت فوق ناظر به اقدامات شهرداري

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شكايت شاكي به نظر وارد  15/6/1369مورخ  142بوده است، مطابق رأي شماره 
خواست عوارض پذيره از طرف شهرداري فاقد وجاهت قانوني بوده، حكم برالزام سازمان طرف در شود و تشخيص مي

هيات تجديد نظر ديوان عدالت  - 2. گردد پذيره صادر و اعالم مي شكايت به صدور گواهي پايان كار بدون اخذ عوارض
تهران نسبت به  16منطقه شهرداري  موضوع تقاضاي تجديد نظر71/370/اداري در رسيدگي به پرونده كالسه ت 

به شرح ... به طرفيت 70/132صادره از شعبه يازدهم ديوان در پرونده كالسه  24/1/1371مورخ  26دادنامه شماره 
  . دادنامه بدوي را عيناًتأييد نموده است 5/8/1371مورخ  563دادنامه شماره 

 4به طرفيت منطقه  ... و ...يت آقايانموضوع شكا 73/1191شعبه بيستم در رسيدگي به پرونده كالسه  -  1 :ب
خواسته اعالم عدم شمول عوارض پذيره نسبت به مستحدثات ملكي و الزام خوانده به صدور گواهي  شهرداري تهران به

چنين رأي صادرنموده است، شكات مدعي اند وضع پذيره 11/3/1376مورخ 430پايان كار به شرح دادنامه شماره 
نه امالكي كه قبل از آن بنا   خالف گردند،  بعد از تصويب پذيره ساخته شود و يا مرتكب مربوط است به امالكي كه

 142خصوص اينكه رأي شمارهبرسد اين استدالل به مورد باشد،  شده و تخلف آن محرز گرديده باشد كه به نظر مي
بنابراين حكم به ورود شكايت  نمايد، هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نيز همين جهت را تأييد مي 15/6/1369مورخ 

شعبه اول  - 2. گردد خوانده دعوي به صدور پايان كار بدون دريافت حق پذيره صادر و اعالم مي شاكي ومحكوميت
موضوع شكايت اداره كل حقوق شهرداري تهران 1/76/603هيات تجديد نظر ديوان در رسيدگي به پرونده كالسه ت

و  ... به طرفيت 73/1191كالسه  صادره از شعبه بيستم ديوان در پرونده 11/3/1376مورخ 430نسبت به دادنامه شماره 
 77صراحت ماده  اين چنين رأي صادر نموده است، چون به 24/9/1376مورخ  1838غيره به شرح دادنامه شماره 

يت قانون شهرداري رسيدگي به هر گونه اختالف بين شهرداري و اشخاص در خصوص مطالبه عوارض در صالح
ماده مذكور قرار گرفته است، دادنامه بدوي فسخ و به اعتبار شايستگي كميسيون مذكور قرار عدم  كميسيون مقرر در

  . گردد صالحيت ديوان صادر و اعالم مي
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هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست آيت اهللا موسوي تبريزي و با حضور رؤساي شعب ديوان  
  . نمايد انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور رأي مي بحث و بررسي وتشكيل و پس از 

  
  
 

  رأي هيأت عمومي 
قانون شهرداري رسيدگي به هر گونه اختالف اعم از تعلق و يا عدم تعلق عوارض و ميزان و  77چون به صراحت ماده  

شعبه  24/9/1376مورخ  1838در همان ماده قرار گرفته است، دادنامه شماره  مبلغ آن در صالحيت كميسيون مذكور
  . شود اصول و موازين قانوني تشخيص داده مي موافقاول هيأت تجديد نظر ديوان در حدي كه مبين اين معني است 

قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان وساير مراجع مربوط در موارد  20اين رأي به استناد قسمت اخير ماده  
  . الزم االتباع است مشابه

  محقق. قائم مقام ديوان -هيأت عمومي ديوان عدالت اداري  
  روزنامه رسمي  11/6/1378-15880نقل از شماره  *  

  
  

 تاريخ از قبل منصوبه هاي دكه جهت رسيدگي قانون شهرداري 77صالحيت كميسيون ماده : موضوع
  .شهرداري قانون تصويب

  21/2/1382: تاريخ -  70: دادنامه شماره
  81/287: پرونده كالسه .اداري عدالت ديوان عمومي هيأت: رسيدگي مرجع
  .تهران شهرداري حقوقي كل اداره: شاكي

   .اداري عدالت ديوان نظر تجديد 4 و بدوي 9 شعبه از صادره آراء تعارض اعالم: خواسته و شكايت موضوع
  :مقدمه
 تهران 12 منطقه شهرداري بطرفيت.. .آقاي شكايت موضوع 77/909 كالسه پرونده به رسيدگي در نهم شعبه - الف

 شماره دادنامه بشرح غذائي مواد كيوسك برچيدن خصوص در تهران 12 منطقه شهرداري اقدامات از شكايت بخواسته
 در" شهرداري قانون 55 ماده 2 بند ذيل يك تبصره بموجب است، نموده صادر رأي چنين 19/11/1377 مورخ 1748
 چنانچه و اقدام آنها برداشتن به نسبت است مكلف شهرداري قانون اين تصويب از قبل منصوب هاي دكه مورد

 آنها خسارت جبران به نسبت 77 ماده در مقرر كميسيون نظر با باشد داشته خسارتي ادعاي ها دكه قبيل اين صاحبان
 شهرداري الزام درخواست و شاكي ادعاي مورد دكه برداشتن مورد در شهرداري عمل از شكايت بنابراين ".كند اقدام
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 مستحق مزبور تبصره براساس را خود شاكي چنانچه و شود مي رد و نيست موجه و وارد دكه واگذاري و نصب بـه
  .كند مراجعه شهرداري قانون 77 ماده كميسيون به لزوم صورت در و شهرداري به تواند مي بداند خسارتي دريافت

 12 منطقه شهرداري طرفيت به.. .آقاي شكايت موضوع 76/189 كالسه پرونده به رسيدگي در ديوان 6 شعبه -1-ب
 مورخ 603 شماره دادنامه بشرح فروشي يخ دكه برداشتن مورد در شهرداري اقدام از شكايت بخواسته تهران

 شاكي بنام 17/10/1368 مورخ 1703 شماره كسب پروانه اينكه به توجه با است، نموده صادر رأي چنين 12/5/1377
 در مذكور پروانه و است شده داده وي به كيوسك در نوشابه و يخ فروش مجوز مذكور كسب پروانه حسب بر و صادر
 قانوني اعتبار داراي و شده صادر) شهرداري قانون 55 ماده 2 بند يك تبصره( شهرداري قانون بر مؤخر و 1368 سال
 مجوز بدون كه است هائي دكه مورد در ديوان عمومي هيأت 17/7/1372 مورخ 129 شماره رويه وحدت رأي و است

 الزام به حكم و تشخيص وارد شاكي شكايت و نبوده موجه عنه مشتكي سازمان دفاعيه اليحه فلذا باشد مي شده احداث
 قبلي محل در آن نصب و گرديده ضبط كه وسائلي جميع با شده آوري جمع دكه استرداد به تهران 12 منطقه شهرداري

 ديوان تجديدنظر چهارم شعبه تاييد مورد 6/11/1378 مورخ 970 شماره دادنامه شرح به رأي اين. گردد مي صادر
  .است گرفته قرار اداري عدالت
 حضور با و آبادي نجف دري والمسلمين االسالم حجت رياست به فوق تاريخ در اداري عدالت ديوان عمومي هيأت

 اكثريت با مشاوره انجام و بررسي و بحث از پس و تشكيل تجديدنظر شعب مستشاران و رؤسا و بدوي شعب رؤساي
  .نمايد مي رأي بصدور مبادرت آتي بشرح آراء

  عمومي هيأت رأي
 روها  پياده اشغال و عمومي معبر سد از جلوگيري منظور به شهرداري قانون 55 ماده 2 بند ذيل يك تبصره صراحت به
 بنابه. است گرديده قانون تصويب تاريخ از قبل منصوبه هاي دكه برداشتن به مكلف شهرداري عمومي، اماكن ساير و

 شعبه 19/11/1377 مورخ 1748 شماره دادنامه شاكي ادعاي مورد هاي دكه نصب تاريخ به عنايت و الذكر فوق جهات
 است شده تاييد ديوان تجديدنظر دوم شعبه 742 شماره دادنامه بشرح كه شاكي شكايت رد بر مبني ديوان بدوي نهم

 اداري عدالت ديوان قانون اصالحي 20 ماده اخير قسمت استناد به رأي اين. باشد مي قانوني موازين و اصول موافق
  .است االتباع الزم مشابه موارد در ذيربط مراجع ساير و ديوان شعب براي

  
 

اعتراض بودن آراء كميسيون ماده  رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوانعالي كشور درخصوص قابل :موضوع
  .دادگستري قانون شهرداري توسط سازمانهاي دولتي در مراجع 77

  
  3/1386/ 22:تاريخ  ـ 699:  شمارهدادنامه 
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 بسمه تعالي
بامداد  9رأس ساعت  وحدت رويه، 85/8جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد پرونده رديف  :مقدمه -الف

اهللا  ديوان عالي كشور و با حضور حضرت آيت اهللا مفيد رئيس به رياست حضرت آيت 22/3/1386 شنبه مورخه روز سه
اعضاي شعب مختلف ديوان عالي كشور در سالن اجتماعات دادگستري  آبادي دادستان كل كشور و شركت فدري نج

 اهللا مجيد و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي آياتي از كالم تشكيل و پس از تالوت
گردد، به  منعكس مي ترتيب ذيل كننده درخصوص مورد و استماع نظريه جناب آقاي دادستان كل كشور كه به شركت

 .گرديد منتهي 22/3/1386ـ  699صدور رأي وحدت رويه قضايي شماره 
دادگستري كل استان  3/12/1384ـ 21057/50د؛ بر اساس گزارش دار احتراماً معروض مي: گزارش پرونده -ب

 80/360و  81/6/297كالسه هاي  اين استان طي پرونده تهران، از شعب ششم و سي و پنجم دادگاههاي تجديدنظر
قانون شهرداري آراء  77شكايت مراجع دولتي از تصميمات كميسيون موضوع ماده كننده به در مورد مرجع رسيدگي

 .شود مي هاي مذكور بشرح ذيل گزارش است كه خالصه جريان هر يك از پرونده گرديده مختلف صادر
استان تهران، شركت دخانيات ايران در تاريخ  ه تجديدنظرشعبه ششم دادگا 81/297ـ طبق مندرجات پرونده كالسه1

شهرداري بخواسته صدور  77تهران، اداره كل درآمد و كميسيون ماده  دادخواستي به طرفيت شهرداري 12/10/1380
 203كميسيون موضوع ماده مرقوم تقديم كه رسيدگي به شعبه  14/7/1380مورخ  92شماره  حكم به ابطال راي

با اين  24/10/1380ـ 770 اليه پس از رسيدگي بموجب دادنامه شعبه مرجوع. ي شهرستان ارجاع مي گردددادگاه عموم
شهرداري را حسب ماده  77دادگستري از جمله كميسيون ماده  قانونگذار آراء قطعي صادره از مراجع غير.. .استدالل كه

 ه و در اين باره نصي داير بر رسيدگي در دادگاههايتنها در آن ديوان قابل طرح دانست قانون ديوان عدالت اداري، 11
دعوي را غيرقابل استماع  عمومي به آراء قطعي مراجع مذكور وجود ندارد، بنابراين چون خواهان شخصي دولتي است

تجديدنظرخواهي شركت دخانيات، پرونده در شعبه ششم  به دنبال. نمايد تشخيص و قرار رد آن را صادر و اعالم مي
با  25/4/1381ـ  349رسيدگي قرار گرفته و شعبه مذكور بموجب دادنامه شماره  تجديدنظر استان تهران مورد دادگاه
دانسته شده، نتيجتاً دادنامه  قانون شهرداريها آراء كميسيون مذكور قطعي و الزم االجرا 77در ماده .. .استدالل كه اين

 .نمايد بدوي را عيناً تاييد مي
دخانيات ايران  شعبه سي و پنجم دادگاه تجديدنظر استان تهران، شركت 80/360پرونده كالسه  محتويات برابر -2  

شهرداري منطقه مزبور بخواسته  77 و كميسيون ماده 16دادخواستي بطرفيت شهرداري منطقه 20/2/1379در تاريخ 
كه متضمن محكوميت  11/2/1372مورخ  36/480/160شماره  به 16شهرداري منطقه  77كميسيون ماده   ابطال راي

باشد، تقديم كه رسيدگي به موضوع به شعبه    مورداختالف شركت مذكور و شهرداري مي آن شركت به پرداخت عوارض
با  10/7/1379ـ  79/3218شعبه مرقوم پس از رسيدگي، بموجب دادنامه . گردد دادگاه عمومي تهران ارجاع مي 905

قانون مدني حكم به  30هاي غيرمستقيم و ماده  ماليات قانون وصول 3از ماده  2تبصره وارد دانستن دعوي، مستنداً به 
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به دنبال اعتراض شهرداري . نمايد تهران صادر و اعالم مي 16شهرداري منطقه  77ابطال رأي كميسيون ماده 
دادگاه ارجاع  اين 35ه اين رأي پرونده به دادگاه تجديدنظر استان تهران ارسال كه رسيدگي آن به شعب به 16منطقه

با رد اعتراض شهرداري، رأي  19/8/1380 مورخ 3272شعبه مذكور پس از رسيدگي بموجب دادنامه شماره . گردد مي
 قانون ديوان عدالت اداري كليه 11توجه به موارد فوق و با عنايت به اينكه بموجب ماده  با .نمايد بدوي را عيناً تاييد مي
مالياتي، كميسيون ماده  هاي هاي مختلف مانند كميسيون دگاههاي تخلفات اداري و كميسيونآراء قطعي صادره از دا

عدالت اداري اعالم گرديده و براي اشخاص حق شكايت  قابل شكايت و تجديدنظر در ديوان.. .قانون شهرداري و 100
هيات عمومي ديوان  10/7/1368مورخ  39و  38، 37بموجب راي وحدت رويه شماره  است اما چون در نظر گرفته شده

داده نشده و از  اداري، شكايات و اعتراضات واحدهاي دولتي در هيچ مورد قابل طرح در آن مرجع تشخيص عدالت
قانون شهرداري از شعب مختلف دادگاههاي  77طرف ديگر دو رأي متهافت در موضوع واحد بر اساس استنباط از ماده 

قانون آيين دادرسي  270صادرگرديده است؛ لذا مستنداً به ماده  گذشت،تجديدنظر استان تهران به شرحي كه 
 انقالب در امور كيفري تقاضاي طرح موضوع را براي صدور رأي وحدت رويه قضايي تقديم دادگاههاي عمومي و

 .دارد مي
ف نظر اختال موضوع 85/8احتراماً؛ درخصوص پرونده وحدت رويه قضايي رديف : نظريه دادستان كل كشور  -ج

به شكايت مراجع دولتي از  دادگاههاي تجديد نظر استان تهران در موضوع مرجع رسيدگي 35و  6بين شعب 
قانوني و مفاد گزارش تنظيمي بشرح آتي اظهارنظر  قانون شهرداري، با مالحظه سوابق 77تصميمات كميسيون ماده 

 قانون 77عدم قطعيت تصميمات كميسيون مادهمستند گزارش تنظيمي ناظر به قطعيت يا  ظاهراً احكام .گردد مي
شاكي نيز محل  به عنوان) مردم(ليكن چون شخصيت مراجع دولتي در شمول اطالق كلمه . باشد شهرداري مي

قانون  77اجراي آراي كميسيون ماده  شك ظ هر دو جنبه در بررسي موضوع حائز اهميت است بي اختالف است لحا
و طبق اصول مندرج در قانون اساسي مصونيت حقوق افراد  باشد حقوق اشخاص مي شهرداري نوعاً مستلزم تصرف در

استثناي اين مصونيت موكول به حكم قانون است از لوازم تضمينات قانون اساسي  است و از تعرض تضمين گرديده
نون اساسي قا 173و 159باشد براي رسيدگي به دادخواهي افراد به موجب اصول  افراد بر دادخواهي مي حق مسلم

دعاوي و شكايات مردم از تصميمات  بنابراين عدم استماع. است مراجعي با صالحيت مشخص قانوني مقرر گرديده
قانون ديوان  11تصميمات مذكور مغاير اصول مذكور و ماده  قانون شهرداري به ادعاي قطعيت 77كميسيون ماده 

 قانون اساسي خواهدبود و از طرفي 37راد به شرح اصلنتيجه موجب نقض حقوق اساسي اف عدالت اداري بوده كه در
قانون در مقام احقاق حق و  همان 173و 159قانون اساسي و اصول  156اصل  1قضائيه به شرح بند  مغاير وظيفه قوه

بشرح مصرحات قانون اساسي و تكليف ذاتي سازماني  قضائيه فصل خصومت بوده و موجب تعطيلي وظيفه نظارتي قوه
افراد از تعريض و قبول حق دادخواهي افراد در اين خصوص مالزمه با  شد و چون پذيرش مصونيت حقوقبا آن مي

 قانون اساسي مقرر گرديده براي رسيدگي به شكايات، تظلمات و 173دارد كه بشرح اصل وجود تشكيالت مناسب
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اداري تشكيل شود، صالحيت  دالتع ديوان اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدهاي دولتي و احقاق حقوق آنان
است ليكن چون به  آن احصاء گرديده 11اداري از جمله ماده  عدالت ديوان ديوان مذكور بشرح مقررات قانون تشكيل

هيأت عمومي  وحدت رويه 39و 38، 37و قانون ديوان عدالت اداري طبق رأي شماره  173مردم در اصل  قرينه كلمه
اين امر منصرف از مراجع عمومي و  شاكي بايد فردي از آحاد مردم باشد و 10/7/1368ديوان عدالت ادراي مورخ 

براي رسيدگي به شكايات مطروحه از ناحيه آنان نخواهد بود  دولتي است ديوان عدالت اداري واجد صالحيت قانوني
باشد بلكه با  ميديوان عدالت اداري غيرقابل استماع بودن شكايات مراجع مذكور ن ليكن نتيجه فقدان صالحيت

دادگستري به شرح  صالحيت استثنايي ديوان عدالت اداري، طبق اصول كلي و صالحيت عام مراجع قضايي انصراف
دين جهات چون رأي   .ذيصالح خواهدبود قانون اساسي موضوع قابل استماع و رسيدگي در محاكم عمومي 159اصل 
 است، در نتيجه منطبق با اصول و موازين اين مراتب صادر گرديدهتهران كه به لحاظ  دادگاه تجديدنظر استان 35شعبه 

  .باشد تشخيص و مورد تأييد مي
 

 عمومي رأي وحدت رويه هيأت
مرجعي را براي رسيدگي به اعتراضات و رفع اشتباهات  قانونـگـذار براي آراء صادره از مراجع غير دادگستري نوعاً  

قانون شهرداري كه  77براي رسيدگي باعتراض نسبت به آراء كميسيون ماده كه  است، در حالي  احتمالي تعيين نموده
يكصد و هفتاد و  است، بنابمراتب، همانطور كه بموجب اصل بيني نشده نمايد چنين مرجعي پيش رسيدگي مي ابتدائاً

ديوان عدالت اداري مطرح را در  اعتراضات خود توانند قانون ديوان عدالت اداري مردم مي 13سوم قانون اساسي و ماده 
از  77براي رفع هر نوع تخلف احتمالي از قانون، در صدور آراء كميسيون ماده  توانند نمايند، سازمانهاي دولتي نيز مي

مراجعه نمايند و  قوانين يا مقررات و مخالفت با آنها، به مراجع دادگستري كه مرجع تظلم عمومي است حيث نقض
تجديدنظر استان تهران در حدي كه با اين  دادگاه 35مومي ديوان عالي كشور رأي شعبه بنظر اكثريت اعضاء هيات ع

 .گردد مي نظر تطابق داشته باشد صحيح تشخيص
انقالب در امور كيفري در موارد مشابه براي  قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و 270اين رأي بموجب ماده   

  .االتباع است مالز ها شعب ديوان عالي كشور و دادگاه
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  دومفصل 
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:هدف كلي  

  آشنايي با سير تحوالت تعيين و دريافت عوارض
  
  

:هاي رفتاري هدف  

  :رود پس از مطالعه اين فصل بتوانيد انتظار مي
  .عوارض را تعريف نماييد -1
  .حوزه وصول عوارض در مقاطع مختلف زماني را بشناسيد -2
  .نماييدبندي عوارض را تعريف  تقسيم -3
  .قوانين مرتبط با وضع و وصول عوارض را بيان نماييد -4
  .نحوه وصول عوارض را بيان نماييد -5
  .درآمدهاي شهرداري را بيان نماييد -6

  
  

:چكيده  

هاي وصول كه يكي از مهمترين  ها و مفاهيم در بحث وضع و وصول عوارض بخصوص با توجه به حوزه شناخت واژه
محلي،  –ملي (بندي عوارض از نظر مكاني  تقسيم. بوده در اين فصل توضيح داده شده است ها شهرداريهاي  چالش
و هم چنين از نظر مستقيم و غيرمستقيم و سير تحوالت تعيين و دريافت عوارض بصورت مفصل در اين ) اي منطقه

  .فصل توضيح داده شده است
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 واژگان كليدي

 قـانون  1 مـاده ( . اسـتان  و شهرسـتان  بخـش،  شهر، دهستان، روستا،: از است عبارتند ؛كشوري تقسيمات عناصر
  )15/4/1362 مصوب كشوري تقسيمات ضوابط و تعاريف

  

 و طبيعـي  فرهنگـي،  اقتصـادي،  سياسـي،  كـانون  ترين مناسب كه است استان همان شهرهاي از يكي ؛استان مركز
  )فوق قانون 1 ماده 2 تبصره( .شود مي شناخته استان آن اجتماعي

  
 اقتصـادي،  فرهنگـي،  طبيعـي،  كـانون  تـرين  مناسـب  كه است شهرستان همان شهرهاي از يكي ؛شهرستان مركز
  )فوق قانون از 7 ماده 3 تبصره( . شود مي شناخته محدوده آن اجتماعي و سياسي

  
 آن سياسـي  و اقتصادي فرهنگي، طبيعي، كانون ترين مناسب كه است بخش همان از شهري، يا روستا ؛بخش مركز

  )فوق قانون 6 ماده 3 تبصره( . شود مي شناخته محدوده
  

 محـدوده  آن روسـتايي  خـدمات  مركـز  تـرين  مناسـب  كـه  است دهستان همان از روستايي منحصراً ؛دهستان مركز
  )فوق قانون از 3ماده 3 تبصره( .شود مي شناخته

  
 و اشـتغال  سـاختماني،  بافـت  نظـر  از و شده واقع بخش جغرافيايي محدودة در كه قانوني حدود با است محلي  ؛شهر
 كسـب،  مشـاغل  در آن دائمي ساكنان اكثريت كه طوري به بوده خود خاص هاي ويژگي با سيمايي داراي عوامل، ساير

 نسـبي  خودكفـايي  از شهري خدمات زمينه در و داشته اشتغال اداري هاي فعاليت و خدمات كشاورزي، صنعت، تجارت،
 حـداقل  و بـوده  خـود  پيرامـون  نفـوذ  و جذب حوزه سياسي و فرهنگي اقتصادي، اجتماعي، مبادالت كانون و برخوردار
  )فوق قانون 4 ماده( .باشد جمعيت نفر هزار ده داراي

  
 4 مـاده  3 تبصـره ( .شـود  مي تشكيل شهري منطقه محله، چند پيوستن هم به از بزرگ شهرهاي در  ؛شهري منطقه
  )فوق قانون

  
 محـل  آن اهل را خود ساكنانش ،اجتماعي بافت لحاظ از كه است خدماتي و مسكوني هاي ساختمان مجموعه  ؛محله

 قـانون  4 ماده 2 تبصره( .بود خواهد شهرداري تقسيمات تابع شهر هاي محله حدود است معين محدوده داراي و دانند مي
  )فوق
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 و ثبتـي  حدود از و داشته قرار شهر قانوني محدوده خارج و داخل در كه شود مي اطالق نقاطي كليه به ؛حوزه شهري
  )فوق قانون 4 ماده 4 تبصره( .كنند تبعيت واحدي عرفي

 
 ايران معماري و شهرسازي عالي شوراي مصوب طرح چارچوب در كه گردد مي اطالق جمعيتي نقاط به ؛جديد شهر

 كدام هر( شهرها استحفاظي حريم و قانوني محدوده از خارج در شود مي ناميده عالي شوراي اختصار به پس اين از كه
 خدماتي، عمومي، نياز مورد تأسيسات و ها ساختمان اضافه به نفر هزار سي حداقل اسكان براي) باشد تر بزرگ كه

  )16/10/1380 مصوب جديد شهرهاي ايجاد قانون 1 ماده( .شود مي بيني پيش آن ساكنان اقتصادي و اجتماعي
  

 صنعتي، واحدهاي از اي مجموعه استقـرار بـراي معين، مساحت و محدوده داراي است مكاني ؛صنعتي شهرك
 كه بازرگاني اي، مشاوره رساني، اطالع آموزشي، مهندسي، طراحي قبيل از پشتيباني و خدمات و فناوري و پژوهشي

 هاي فعاليت تركيب و صنعتي شهرك وسعت و نوع به توجه با را ضروري خدمات و زيربنايي امكانات از اي پاره يا تمام
 مالي مقررات از بخشي تنظيم قانون 111 ماده اجرايي نامه آيين 2 ماده الف بند(. دهد مي قرار مذكور واحدهاي اختيار در آن

  )وزيران هيئت 4/10/1381 مصوب دولت
  
از سطح شهر كه مشمول خدمات شهرداري و مجاز  يقسمت= حد پيدا كرده، حد و مرز، محدوده شهري  ؛محدوده  

   )انتشارات دانشگاه تهران/ فرهنگ متوسط دهخدا (  به ساخت و ساز باشد
  

 در مذكـور طرح تهيـه تا و جامع طرح دوره در آتي توسعه و شهر موجود كالبدي حد از است عبارت ؛شهر محدوده
 حريـم و محـدوده تعاريـف قانـون 1 مـاده( .باشد مي االجرا الزم آن در شهرسازي مقررات و ضوابط كه شهر هـادي طرح
  )14/10/1384 مصوب شهرك و روستـا شهر،

  
 در مذكـور طرح تهيـه تا و جامع طرح دوره در آتي توسعه و شهر موجود كالبدي حد از است عبارت ؛شهر محدوده

 حريـم و محـدوده تعاريـف قانـون 1 مـاده( .باشد مي االجرا الزم آن در شهرسازي مقررات و ضوابط كه شهر هـادي طرح
  )14/10/1384مصوب شهرك و روستـا شهر،

 
= دور و بر، حريم شهر  ،پيرامون ،گرداگرد خانه و عمارت و جز آن/ بازداشت كرده و حرام كرده شده  ؛حريم  

  )انتشارات دانشگاه تهران/ فرهنگ متوسط دهخدا ( گرداگردشهر
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 آن در شهرداري كنترل و نظارت كه شهر محدوده پيرامون بالفصل اراضي از قسمتي از است عبارت ؛حريم شهر
 حريم و محدوده تعاريف قانون 2 ماده( .دننماي تجاوز مربوط بخش و شهرستان كشوري تقسيمات مرز از و دارد ضرورت

  )14/10/1384 مصوب ها آن تعيين نحوه و شهرك روستا، شهر،
  

 درون در هادي،  و جامع طرح از اعم شهري توسعه ها طرح براساس كه شهر از سطوحي شامل ،هاشهر توسعه
  )11/3/1384 مصوب شهري مشترك تونل احداث قانون 1 ماده ب بند( .گيرد مي قرار شهر قانوني محدوده

  
 ايجاد و سكونت براي كه است جديد شهر ايجاد براي شده يابي مكان اراضي از بخشي آن ؛جديد شهر محدوده
 جامع طرح در معيـن زمانـي دوره يك در آن اقتصادي و اجتماعي خدماتي، عمومي، نياز مورد تأسيسات و ها ساختمان

 مصوب جديد شهرهاي ايجاد قانون اجرايي نامه آيين 1 ماده 8 بند(. برسد عالي شوراي تصويب به و مشخص جديد شهر
15/5/1382(  
  

 كنترل و نظارت كه جديد شهر محدوده به متصل و پيرامون اراضي از بخش آن ؛جديد شهر حوزه استحفاظي
. دارد ضرورت آن شده ريزي برنامه و مدت بلند توسعه شهر، حفظ براي آن در ساز و ساخت و عمراني فعاليت گونه هر

 براساس موجود روستاهاي محدوده آن در بايد مي و بوده جديد شهرهاي استحفاظي حريم بر منطبق شده ياد حوزه
 مصوب جديد شهرهاي ايجاد قانون اجرائي نامه آيين 1 ماده 9 بند( .گيرد قرار توجه مورد روستائي عمران و توسعه هاي طرح

  )وزيران هيئت 15/5/1382
  

 هادي طرح دوره در آن آتي گسترش و روستا موجود بافت شامل اي محدوده از است عبارت ؛روستا محدوده
 كنترل ها دهياري. رسد مي مربوط قانوني مرجع تصويب به و تهيه دست باال هاي طرح مصوبات رعايت با كه روستايي

 و محدوده تعاريف قانون 3 ماده(. بود خواهند دار عهده را محدوده داخل در ساز و ساخت گونه هر احداث بر نظارت و
  )14/10/1384 مصوب... و شهرك و روستا شهر، حريم

  
  )4/5/1328 مصوب ...و ها شهرداري تشكيل قانون 3 ماده(. حقوقي شخصيت داراي و ملي است بنگاهي ؛شهرداري

  
 قانون در منـدرج مقررات رعايت با و قانون) 5( ماده) 1( تبصره استناد به كه است عوارضي ؛محلي عوارض
 آن اجرايي نامه آيين و 1/3/1375 مصوب شهرداران انتخاب و كشور اسالمي شوراهاي انتخابات و وظايف تشكيالت،

 سوم برنامه قانون از موادي اصالح قانون اجرايي نامه آيين 1 ماده ب بند(. گردد مي وضع كشوري اسالمي شوراهاي توسط
  )وزيران هيئت 28/12/1381 مصوب توسعه
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 از يكي يا تجارتخانه به مربوطه امور كليه انجام براي را او تجارتخانه رئيس كه است كسي ؛تجارتي مقام قائم
 يا شود داده كتباً است ممكن مزبور سمت. است آور م الزا تجارتخانه براي او امضاي و داده قرار خود نايب آن شعب
  )13/2/1311 مصوب تجارت قانون 395 ماده(. عمالً

  
 درآمد تشخيص براي شغل موقعيت به توجه با مشاغل از رشته هر در كه عواملي از است عبارت ؛مالياتي قرائن
 فروش -2. ساالنه خريد -1: باشد مي زير شرح به آن فهرست و رود مي كار به الرأس علي طور به ماليات مشمول
 الزحمه حق و التحرير حق بابت كه وجوهي كل جمع -5 كارخانجات در توليد ميزان -4. ناويژه درآمد -3. ساالنه
 به عوامل ساير -6. ها آن مصرفي تمبر ميزان يا شود مي رسمي اسناد دفترخانه عايد تمبر مصرف و عوارض وصول

  )3/12/1366 مصوب مستقيم هاي ماليات قانون 152 ماده(. ضرايب تعيين كميسيون تشخيص
  

 ماليات پرداخت به مكلف درآمد بر ماليات قوانين طبق كه حقوقي يا حقيقي از اعم اشخاص كليه ؛مالياتي مودي
  )14/3/1339 مصوب بردرآمد ماليات قانون اصالح به مربوط قانوني اليحه 1 ماده( .شد خواهند ناميده مالياتي مودي باشند مي

  

 دولت تصدي يا حاكميت اعمال مقررات، و قوانين مطابق كه است شركتي يا مؤسسه ، وزارتخانه ؛سازمان دولتي
 چند هاي مسئوليت و وظايف با ارتباط در موضوع كه مواردي در. دارد عهده به امري در را ايران اسالمي جمهوري
 هاي توافق انعقاد و تنظيم چگونگي نامه آيين 1 ماده( .است وزيران هيأت عهده بر مسئول دستگاه تعيين باشد، دستگاه

  )وزيران هيأت 13/2/1371 مصوب المللي بين
     
 غيرحكومتي حقوقي يا حقيقي اشخاص از گروهي توسط كه شود مي اطالق هايي تشكل به ؛سازمان غير دولتي   
 الف بند( .باشند مي غيرسياسي و غيرانتفاعي اهداف داراي و شده تأسيس مربوط مقررات رعايت با داوطلبانه صورت به

  )وزيران هيئت 29/3/1384 مصوب غيردولتي هاي سازمان فعاليت و تأسيس نامه آيين 1 ماده

 
 .باشد شده تشكيل يا رسيده ثبت به كه است حقوقي شخصيت نوع هر قانون اين در مؤسسه از منظور ؛مؤسسه   
  )9/12/1349 مصوب فوت و كارافتادگي از و پيري از ناشي اثرات برابر در كارمندان حمايت قانون 1 ماده 1 تبصره(

  
 قانوني دفاتر داراي كه حقوقي يا حقيقي شخص هر از است عبارت مؤسسه فصل اين مقررات لحاظ از ؛مؤسسه   

  )28/12/1345 مصوب مستقيم هاي  ماليات قانون 123 ماده تبصره( .باشد
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 اداره گانه سه قواي از يكي نظر زير و ايجاد قانون موجب به كه است مشخصي سازماني واحد ؛دولتي مؤسسه  
  )1/6/1366 مصوب كشور عمومي محاسبات قانون از 3 ماده( .ندارد وزارتخانه عنوان و شود مي
  
 مقاصد براي و شركت از غير صورتي به كه است مشخصي سازماني واحد قانون اين نظر از ؛وابسته مؤسسه   

 نحوي به و شود مي اداره و تأسيس غيردولتي عمومي نهاد و مؤسسه چند يا يك توسط غيرانتفاعي و غيرتجارتي
 مؤسسات و نهادها فهرست قانون 1 تبصره( .باشد غيردولتي عمومي نهاد يا مؤسسه چند يا يك به متعلق آن مالكيت
  )19/4/1373 مصوب غيردولتي عمومي

 
 اجازه با كه هستند مشخصي سازماني واحدهاي قانون اين نظر از ؛غيردولتي عمومي نهادهاي و مؤسسات   

 محاسبات قانون از 5 ماده( .شود مي يا و شده تشكيل دارد عمومي جنبه كه خدماتي و وظايف انجام منظور به قانون
  )1/6/1366 مصوب كشور عمومي

  
ماده  امالك برابر و ثبت اسناد دوائر دفاتري است كه ادارات و ؛]دفترثبت اسنادوامالك[ ميدفتراسنادرس   

متصدي . باشند ميآن  مينگهداري دايبه دراختياردارند و قانوناٌ مكلف ) 1322اصالحي(قانون ثبت  ة يك نظامنام
محل صالحيت خود همه عقود و اعمال حقوقي و قضايي را  در است و ميمامورعموكه  گويند، سردفتر دفترخانه را

  )1384 :، محمدفرخي( .رساند مياقدام به بررسي نموده به ثبت  " اختياراً "يا  " اجباراً "ذينفع 
  

اذن ولي  مانند عقد فضولي و عقد مكره و معامله سفيه بدون(اجاره كردن عمل حقوقي غير نافذ ) فقه -مدني( ؛تنفيذ
ماهيت تنفيذ از نظر اكثر فقهاء صرف اعالم . استعمال مي شود) م.ق 209ماده (و امثال آنها مرادف اجازه و امضاء 

در مورد عقد فضولي و عقد مكره، تنفيذ متضمن قصد . رضايت است و از نظر دقيق در موارد مختلف فرق مي كند
معامالت سفيد و نيز در مورد قبول وصيت تمليكي صرف اعالم رضا  را دارد ولي در مورد)) قبول((انشاء است و ماهيت 

  )1376: جعفري، محمد جعفر لنگرودي( .است
  

استفاده جنسي يا نقدي كه شخص در سال از سرمايه يا معلومات يا نيروي كار خود كند و قابل تقويم ) ماليه( ؛درآمد
بكار  Capitalدرآمد در مقابل سرمايه . بكار رفته است)) ماليات بر درآمد((به همين معني در اصطالح . به پول باشد

رعه و بهره مضاربه و هر نوع عائدي منظم كه ناشي از مانند مال االجاره و اجرت مزا(مي رود و شامل بهره ملك 
مانند مزد خدمات و حقوق و مواجب (كاري نباشد و نيز شامل استفاده كارفرما از بكار انداختن سرمايه و درآمد هاي كار 

  .مي شود در بيان ماهيت در آمد گفته اند) و حقوق تقاعد و پانسيون ها
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رج كرد بدون اينكه لطمه اي به سرمايه نخورد بنا بر اين سرقفلي و حق درآمد چيزي است كه مي توان آن را خ
چنانكه . و مطالبه ماليات از فروش سرقفلي معنا ندارد. االمتياز و مانند اينها جزء دارايي و سرمايه است نه جزء درآمد

سرقفلي و ) 3/6/1344روزنامه رسمي مورخ  5973شماره (اساسنامه شركت سهامي چاپخانه وزارت اطالعات  29ماده 
  )1376: جعفري، محمد جعفر لنگرودي( .سرمايه و دارائي محسوب داشته استامتياز را رسما از رديف درآمد خارج و جزء 

  
ها شهرداري عوارض  

با مجوز  بر اساس قانون، مسئوليت و مديريت امور شهري را ،سازماني مردمي است كه اداره شهرداري :مقدمه  
دولت و با امكانات مردمي به دست آورده است تا به منظور ايجاد و اداره كردن تاًسيسات عمومي و وضع و اجراي 
نظامات شهري و تاًمين نيازمندي هاي مشترك محلي فعاليت كند، ضمنا هزينه خدماتي را كه به عهده آن واگذار 

هر و استفاده كنندگان توزيع و سرشكن نموده و از آنها وصول گرديده است با اسلوبي منطقي و عادالنه بين سكنه ش
در صورتي كه هر يك از استفاده كنندگان از پرداخت سهمي كه بايد پرداخت نمايند خودداري نموده و يا نظامات . كند

ه آن داده شهري را رعايت نكنند شهرداري مي تواند با استفاده از قوه قهريه كه به حكم قانون بوسيله مردم  شهر ب
  .شده است، آنها را وادار به پرداخت سهم خود و رعايت نظامات و مقررات شهري بنمايد

  :شود مي تقسيم زير شرح به طبقه شش به ها شهرداري درآمد ،ها شهرداري مالي نامه آيين  29به موجب ماده 
  .)مستمر درآمدهاي ( عمومي عوارض از ناشي درآمدهاي -1
  .ختصاصيا عوارض از ناشي درآمدهاي -2
  .شهرداري انتفاعي مؤسسات درآمدهاي و خدمات بهاء -3
  .شهرداري اموال و وجوه از حاصله درآمدهاي -4
  .دولتي سازمانهاي و دولت اعطايي كمكهاي -5
 به يا اتفاقي طور به كه داراييهايي و اموال و خصوصي سازمانهاي و اشخاص اهدايي كمكهاي و اعانات -6

   .گيرد مي تعلق شهرداري به قانون موجب
را تشكيل مي دهد تا در ازاي آن وظايف  ها شهرداريسهم عمده اي از درآمد  "عوارض" از ناشي درآمدهاي 

  .دينخود را به شهروندان ارائه نما )نظارتي و رفاهي اجتماعي ،خدماتي ،عمراني (چهارگانه 
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  :تقسيم بندي عوارض
و مراحل اجرائي آن عوارض به دو قسم مستقيم و غير مستقيم طبقه  بر مبناي سيستم دريافت عوارض و تحليل نحوه

  :بندي مي شود
به صورت مستقيم و بي عوارض هستند كه ازمصرف كنندگان خدمات شهري  دسته ازآن عوارض مستقيم،  :الف

 مفاصا حساب دريافت اينگونه عوارض توسط مصرف كنندگان  به شهرداري پرداخت و، گردد ميواسطه دريافت 
.. .عوارض فخاري و ،عوارض پروانه هاي ساختماني ،چون نوسازي ساختمان، عوارض ساليانه خودرو يعوارض. دارد مي

  .از جمله مواردي هستند كه به صورت مستقيم دريافت مي گردند
آن دسته از عوارض را شامل مي گردد كه سهمي از بهاي خدمات دولتي را در بر گرفته ، عوارض غير مستقيم: ب
اينگونه از . تعيين شده به شهرداري پرداخت مي گردد ويژهپس از وصول وجوه مربوطه توسط دولت، حسب سهميه  و

عوارض توسط مصرف كننده نهايي به صورت مستقيم پرداخت نمي گردد بلكه سهم عوارض در قسمتي از قيمت كاال 
درآمد، عوارض بر نوشابه هاي غير الكلي، و يا خدمات محاسبه شده است عوارضي چون سهم شهرداري از ماليات بر 

از جمله مواردي هستند كه به صورت غير مستقيم توسط شهرداري ها دريافت .. .عوارض اسناد رسمي، عوارض تلفن و
  . مي گردد

عنوان عوارض، مستقيما توسط شهرداري ها وصول نمي گردد و قسمت ه بنا بر تعاريف فوق، تمامي وجوه دريافتي ب
  .ز آن پس از دريافت وجوه مربوطه توسط دولت، سهم شهرداري ها محاسبه و پرداخت مي گرددعمده اي ا

، و لزوم تجديد نظر در دريافت عوارض غير مستقيممحيط شهري تحوالت منطقه اي و ملي آثار تخريب 
افت عوارض دري ،اگر منشاء دريافت عوارض را هزينه هاي تخريب محيط شهري و هزينه هاي خدمات تعريف نمائيم

اين مسئله به خصوص در مورد . مي كند منطقه انتشار وسيعي را پيدا ،بخصوص در مورد عوارض غير مستقيم
عنوان مثال يك كارخانه توليد ه ب. هاي توليدي كه كاالي آنها در نقاط مختلف به مصرف مي رسد مصداق دارد واحد

كاالي آن  ،ا در هريك از نقاطي كه مصرف كنندهروف يكبار مصرف اثرات تخريب محيطي رظكننده نوشابه در 
به بار مي آورد كه در محيط هاي نوعي آلودگي  ها را در فضاي باز رها مي كند و كارخانه را مصرف كرده و قوطي

چنين عملي اثرات زيان باري را به عناصر محيط زيست و . شهري، شهرداري ها موظف به بازسازي آن هستند
بنا بر اين ميزان آلودگي و تخريب در . ي اعمال مي كند و در نوع خود آلودگي پديد مي آوردسالمتي محيط هاي شهر

اين نوع آلودگي ها را كه لزوما عرضه . محيط هاي شهري كه از طريق توليد كنندگان اعمال مي شود، متنوع مي باشد
ي اقتصادي و ميزان كل مصارف ه براي بازسازي و يا سالم سازي محيط الزم دارد به طريق شاخص هايژخدمات و

مثال مقدار آثار تخريبي يك كاالي معين در هر شهري . اين كاال ها در نقاط مختلف كشور مي توان به دست آورد
بنا بر اين اگر . متناسب با ميزان عرضه آن كاال به شهر مورد بحث دارد يمتناسب با ميزان مصرف آن و به طريق اول
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هزينه تخريب عوامل محيط هاي شهري است، دريافت عوارض در محدوده هاي فراسوي پذيرفته باشيم كه عوارض، 
  .نظام هاي توليدي نيز به طريقي كه در مثال نوشابه در ظروف يكبار مصرف طرح موضوع شد قابل دريافت است

تفاوت است و كه در آيين نامه هاي مربوط به دريافت عوارض در گذشته طرح موضوع شده كامال م اين مطلب با آنچه
توسعه . منطقه جغرافيايي دريافت عوارض را از محدوده بالفصل واحد توليد تا بازارهاي مصرف گسترش مي دهد

تكنولوژيكي توليد و گسترش ميدان مصرف، اثرات تخريب را نه تنها در محدوده پيرامون واحد توليدي بلكه انتشار آن 
  .را در شعاع بازار هاي مصرف به وجود مي آورد

بنا بر اين هر محيط شهري كه متناسب با تقاضاي خود مقادير معيني از كاالي توليدي كارخانه مفروض ما را به 
وليكن از . مصرف برساند، لزوما براي سالم سازي مجدد محيط خود سهمي در عوارض پرداختي كارخانه مورد نظر دارد

ممكن نيست و پيچيدگي فراواني را به وجود مي آورد،  به صورت انفرادي) عوارض(آنجا كه توزيع هزينه هاي تخريب 
مناسب خواهد بود در دريافت عوارض از كليه توليدكنندگاني كه اثرات تخريبي آنها انتشار جغرافيائي بطريق سياست 
گذاري و طرح قوانين در سازماني متمركز گردد و سپس از طريق سازمان مورد نظر با رعايت موازنه هاي مصرف به 

  .طق و يا شهرداري هايي كه اثرات تخريب در آنها ديده مي شود واگذار گرددمنا
با آنچه كه در گذشته انجام گرفته تفاوت ) هزينه هاي تخريب عوامل شهري(اينگونه تفكر در مورد دريافت عوارض 

مختلف كشور كه  مضافا بر اينكه با رعايت اين موارد بخش اعظمي از هزينه هاي شهرداري هاي مناطق. اساسي دارد
  .به طريقي مصرف اين نوع كاالها را در دسترس دارند و مورد تخريب واقع مي شوند تامين خواهد شد

پديد مي آورد و به اين ) عوارض(مباحث فوق ديدگاه جديدي را در مورد انتشار اثرات تخريب و دريافت هزينه هاي آن 
  :اثرات تخريب، به سه سطح مي توان تقسيم كردترتيب اخذ عوارض را بر اساس انتشار جغرافيايي 

  عوارض ملي 
  

  عوارض منطقه اي و يا اسكاني 
  

  عوارض محلي و يا شهري 
  

ژي اجراي دريافت اين گونه عوارض بديهي است كه متناسب با توان اقتصادي مناطق، سياست هاي منطقه اي  استرات
رنامه محتاج طرح و تدوين اساس نامه هاي جداگانه اي است و عمران ملي مي تواند متفاوت باشد و لذا اجراي اين ب

  .كه لزوما بايد در محور اختيارات وزارت كشور طرح موضوع شود
تحوالت تكنولوژيكي در ايجاد تخريب و لزوم تجديد نظر در عوارض شهري، اثرات تخريب و باز يافت مجدد منابع 

قه اي به منطقه ديگر مي تواند متفاوت باشد، اثرات تخريب بر محيط نه تنها به لحاظ انتشار جغرافيائي آن از منط
حسب نوعي دستگاه مولد تخريب نيز متفاوت و مختلف است، رعايت اين مسئله در سيستم دريافت عوارض تا حدودي 
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رعايت شده است ليكن تحوالت تكنولوژيكي وسيع در عصر حاضر و تفاوت هاي بنيادي در نوع تخريب و حجم 
يك دستگاه مولد تا به يك دستگاه مولد ديگر لزوم تجديد نظر در سطح و مقدار عوارض تخريب را مطرح تخريب از 
به عنوان مثال فرق اساسي بين اتومبيل هايي كه تعداد سيلندر آنها با هم مساوي است و لي حجم موتور . مي سازد

لي كه پيوسته بنزين بدون سرب مصرف مي كند با بعالوه نوع تخريب نيز از اتومبي. آنها با هم متفاوت است وجود دارد
. خودرويي كه لزوما مصرف آن بايد از سوخت هايي مانند بنزين سرب دار باشد نمي توان عوارض مشابه دريافت كرد

تعميم اين مسئله در كليه سطوح تخريب از اتومبيل تا واحد هاي توليدي و از واحد هاي توليدي تا مصارف خانگي كه 
آثار تخريب بر محيط هاي شهري را به وجود مي آورند، لزوما تجديد نظر در طرح عوارض جديد را بر  به طريقي

  )1377وزارت كشور، (. حسب نوع تكنولوژي آنها ضروري مي سازد
  
  

"عوارض"سير تحوالت تعيين و دريافت   

   :قبل از انقالب اسالمي –الف 

  )قمري 1325 الثاني ربيع 20مصوب ( بلديه قانون -1
. رسـيد  بيصوبه ت) قمري 1325 الثاني ربيع 20(شمسي  1286در سال  بلديه قانونتحت عنوان شهرداري  قانون اولين

  .ذكر شده است ندانوشهر حوائج ايفاي و شهرها منافع حفظ ها شهرداري تأسيس، هدف از بر اساس اين قانون
 .است شهرنشين اهالي حوائج ايفاي و شهرها منافع حفظ بلديه تأسيس اصلي مقصود -1

  .براي اداره شهر مي پردازندن دانوشهروجوه و اموالي كه  كردن ادارهعبارت بود از  شهرداري و از جمله وظايف
 موجـب  بـه  بلديـه  امـور  اصالح براي شهر اهالي چه آن كردن اداره) اوالً ( است تفصيل قرار از بلديه به راجعه امور -2

 ]عوارض شهروندي [".باشد قانون حكم به بايد دهند مي بلديه مصارف براي شهر هلا كه وجوهي) 6( .دهند مي قانون
    

  .ي بوده استعوارض قانونكنندگان انجمن شهر، پرداخت  انتخابيكي از شرايط 
 نصـف  از بـيش  و دارنـد  بقايـا  بلديـه  عـوارض  بابـت  از كه اشخاصي) رابعاً ( .ندارند انتخاب حق ذيل اشخاص )15( -3

  .اند نپرداخته را ساليانه عوارض
  

  . اختيار قانوني وضع عوارض محلي توسط انجمن شهر
 از بلديـه  مصـارف  بـراي  كـه  عوارضي و فروعات مقدار تعيين) خامساً ( :است قرار اين از بلديه انجمن وظايف )70( -4

 نـوع  چـه  از كـه  اين تعيين) سابعاً (. نقدي به جنسي عوارض تبديل) سادساً (. شود مي گرفته قانون موجب به شهر اهالي
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 اربع (  .منقوله غير اموال تحصيل) تاسعاً ( ]معافيت و بخشودگي [ بشود نظر صرف بايد مانده الوصول كه شهري بقاياي
 تعيـين ) عشـراً  تسـعه  (  ]تصويب آيين نامه هـا [ شد خواهد الزم الذكر سابق مواد اجراي براي كه قواعدي ترتيب) عشراً
 و ]كشـتارگاه هـا  [ هـا  خانـه  سـالخ  و معابر و پلها و شهر اطراف هاي راه از استفاده بابت مردم از بايد كه عوارضي مقدار
 بايـد  كـه  االرضـي  حـق  مقدار تعيين همچنان بدهند است شده ساخته شهر خرج به كه زيرآبها و ها آب مجاري هاي لوله

  ]بهاء خدمات[. بدهند است شده ساخته كه هايي اسكله بابت از كشتي صاحبان و كشتيراني هاي شركت
 و ...نمايـد  اداره را شهر امور بلديه انجمن دستورالعملهاي مطابق و نظامنامه اين فقموا كه است مكلف بلديه اداره )94(

 نمايـد  خرج بود خواهد قوانين موافق كه بلديه انجمن دستورالعملهاي طبق بر نموده وصول را شهري عوارض و ماليات
    ...و
  )1309/ 8/ 13مصوب  (ها  قانون واگذاري وصول ماليات مستغالت بر عهده بلديه -2

آن محل خواهـد    ]شهرداري[ه هر محل به عهده بلدي وصول ماليات مستغالتاز تاريخ تصويب اين قانون  -ماده واحده  
وزارت داخله مأمور اجراي اين قانون و  .تا اين تاريخ به عهده بلديه محل است بود و همچنين وصول بقاياي اين ماليات 

  .نظامنامه الزمه آن را تهيه خواهد كرد
  ) 1311 /6/ 8 مصوب ( راه ماليات قانون اصالح قانون -3 
 اسـت  شـده  معـين  جداگانـه  قـوانين  طبـق  بـر  آنها صدور و ورود حق كه التجاره مال كليه خالص غير وزن از - 1 ماده 

  . شود مي اخذ ... راه ماليات عنوان به عوارضي
   :شود مي تقسيم ذيل طريق به و وصول ماليه وزارت توسط فوق مقرره ماليات از حاصله عايدات - 6 ماده 
  ريال 5000000 وزراء هيأت تصويب شرط به ساليانه شهر تعميرات و اساسي اصالحات براي تهران بلديه وجه در - ه
 تقسـيم  وزراء هيـأت  تصـويب  شـرط  بـه  كـه  شهرها ساير تعميرات و اساسي اصالحات براي واليات هاي بلديه به - و 

  ريال 3000000 شود مي
  .داشت خواهد اختصاص شوسه هاي راه تعمير و ايجاد به كليتاً عايدات بقيه - ز 

  شمسي 1312 ماه آبان 22 مصوب   -  خيابانها و معابر توسعه و احداث به راجع قانون  -4
 ازديـاد  ده صـدي  از بيش شود مي معبر به مشرف جلو ملك رفتن بين از واسطه به كه عقبي ملك گاه هر - پنجم ماده 

 ثلث است مكلف عقبي ملك مالك و شد خواهد تقويم سوم ماده مطابق خبره وسيله به مزبور زيادتي كند حاصل قيمت
 مالي سال از نبايد اقساط يا تمام پرداخت موعد ولي بپردازد اقساط ترتيب به يا موعد به يا نقداً بلديه به را حاصله اضافه
  .كند تجاوز بلديه

  1320 ماه تير اول مصوب   -    معابر توسعه قانون اصالح قانون -5 
 و خيابان به مشرف كه ملكي يا شود گذر و خيابان به مشرف ملكي شهرداري عمليات اثر بر گاه هر - هشتم ماده 

 به افزايش اين كند حاصل بها افزايش ده صدي از بيش مرغوبيت اين نتيجه در و گردد مرغوب توسعه اثر بر بوده گذر
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 به را حاصله افزايش سوم يك است مكلف نامبرده ملك مالك و شد خواهد ارزيابي 4 ماده مطابق كارشناس وسيله
 سال يك تا قطعيت تاريخ از اقساط تمام پرداخت موعد اخير صورت در و بپردازد اقساط ترتيب به يا و نقداً شهرداري

 .نمايد تجاوز نبايد
  

  ]عوارض همراه ماليات [1322 ماه آبان 19 مصوب   -  درآمد بر ماليات قانون -6 
 اينكه از اعم شخصي هر و شود مي يا و شده تشكيل انتفاع منظور به كه اي مؤسسه و بنگاه و شركت نوع هر - 1 ماده 

 از باشند مي ايران مقيم كه آنهايي به نسبت و ايران در خود شده تحصيل ساليانه درآمدهاي از باشد خارجه يا ايران مقيم
 ماليات بايد زير موارد در جز آورند مي ايران به خارجي منابع از كه درآمدهائي از همچنين و ايران در حاصله درآمدهاي

  .بپردازند را مقرره
 در و وصول دارايي وزارت وسيله به زير هاي ماليات مستغالت ماليات و شهرداري قپان عوارض جاي به -  13 ماده  

  :رسيد خواهد شهرستان همان شهرداري مصرف به شهرستان هر حاصله درآمد كشور وزارت نظر تحت
  .گيرد مي تعلق مؤديان از يك هر به 12 ماده موجب به كه مالياتي مبلغ درصد ده ميزان به اضافي ماليات يك - الف 

  .برق ماليات از حاصله درآمد - ب
 ادارات كه نقاطي از يك هر در قانون اين مقررات اجراي از مالياتي مؤديان شكايات به رسيدگي براي - 19 ماده  

 و دارايي رييس طرف از نفر يك كه گردد مي تشكيل نفر سه از مركب هايي كميسيون يا كميسيون باشد دائر دارايي
 كشاورزي كميته يا شهرداري انجمن يا بازرگاني اتاق طرف از هم نفر يك و دادگستري رييس طرف از قاضي نفر يك
 انتخاب مخصوص نامه آيين طبق مالياتي مؤدي انتخاب به است طبق آن جزو مؤدي كه اي طبقه يا پزشكان انجمن يا

 از قانون اين مقررات اجراي به نسبت كه اشخاصي كليه  .است دادگستري نماينده با كميسيون رياست شود مي
 براي توانند مي باشند معترض خود مالياتي بدهي ميزان تعيين و تشخيص به نسبت يا و بوده شاكي دارايي مأمورين
 رسيدگي محل و تاريخ و موقع نامبرده كميسيون. نمايند مراجعه كميسيون اين به اختالف رفع و شكايات به رسيدگي

 طرف از صادره رأي  .است نامه آيين موجب به رأي اتخاذ و رسيدگي طرز  .نمود خواهد ابالغ شاكي به و تعيين را
 از مالياتي مؤدي يا دارايي وزارت ماه يك ظرف در اينكه مگر بوده قطعي دولت و مالياتي مؤدي به نسبت كميسيون

  .بخواهند استيناف دارايي دادرسي ديوان به كميسيون رأي
   1328 ماه تير 29 مصوب  - درآمد بر ماليات و مزروعي امالك ماليات قانون -7 
  ...:شود مي دريافت درآمد بر ماليات زير مقررات طبق قانون اين مشمولين درآمد از - 1 ماده 
 و حقوق ماليات و مستغالت و مزروعي امالك ماليات استثناء به قانون اين موضوع مالياتهاي كليه اصل از - 20 ماده 

 وزارت وسيله به درصد ده ميزان به اضافي ماليات يك است دولت به متعلق آنها سرمايه كه دولتي بنگاههاي ماليات

 وصول شركتها و بازرگانان از كه مالياتي اصل از درصد يك شود مي پرداخته محل شهرداري به و وصول دارايي
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 8 ماده موضوع مستغالت ماليات درصد پنجاه گردد مي وصول بازرگاني اتاقهاي نفع به مقرر ماليات بر عالوه شود مي
  .است محل همان شهرداري به متعلق قانون اين

 عنوان به درصد سه ها شهرداري سهم مالياتها ساير و درصد هشت مبلغ ها شهرداري سهم مستغالت ماليات وصول از 
 ....گردد مي دريافت وصول هزينه

  
  با اصالحات و الحاقات بعدي 11/4/1334مصوب قانون شهرداري   -8

  :وظايف انجمن به قرار ذيل است -45 ماده
  .همچنين تغيير نوع و ميزان آن وتصويب لوايح برقراري يا الغاء عوارض شهر  -8

وضع عوارض هر شهر نبايد تأثير سوئي در اقتصاد عمومي كشور و رواج صادرات يا نشو و نماي صنايع  تبصره ـ
  . داخلي داشته باشد تشخيص اينگونه عوارض با وزارت كشور است

  : وظايف شهرداري به شرح ذيل است – 55 ماده
ارض اعم از كاالهاي وارداتي و صادراتي پيشنهاد برقراري يا الغاء عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان عو -26

  . نامه براي اطالع وزارت كشور كشور و محصوالت داخلي و غيره و ارسال يك نسخه از تصويب
به منظور تشويق صادرات كشور نسبت به كاالهاي صادراتي بيشتر از يك درصد قيمت كاال نبايد وضع  -1تبصره 

  . عوارض شود
شود از پرداخت هر گونه عوارض به  رها كه براي مقصد معيني حمل ميكاالهاي عبوري از شه - 2تبصره 
  . باشد ها عرض راه معاف مي شهرداري
راجع به تشويق صادرات و توليد از تاريخ تصويب اين قانون طبق تبصره  33ماه  قانون مصوبه بهمن 1ماده  -3تبصره 

  . شود اين بند تصحيح مي 1
هاي گريز از پرداخت عوارض شهرداري و استنكاف از آن با موافقت وزارتين كشور و دادگستري  نامه آئين -4تبصره 

  . شود تنظيم و پس از تصويب هيأت وزيران به موقع به اجراء گذاشته مي
  
   :پس از انقالب اسالمي -ب

  ):1/9/1361مصوب (كشوري اسالمي شوراهاي تشكيالت قانون  35 ماده 1بند  -1
  

 هاي هزينه تأمين براي امر ولي تنفيذ با تواند مي شهر شوراي نباشد، كافي شده بيني پيش درآمدهاي كه مادامي" 
بر اساس قانون مزبور تعرفه  ".نمايد تعيين شده ارائه خدمات و محل اقتصادي امكانات با متناسب عوارضي شهرداري
نماينده  تنفيذبه  1366در سال  عوارضقلم  400مشتمل بر حدود  شهرداريو هر  شهرداري 500حدود  عوارض
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گرديد، كه  تنفيذمتفرقه ديگري نيز  عوارضها ابالغ شد متعاقب آن  شهرداريرسيد، وجهت اجراء به  امر وليمحترم 
كه پس از تصويب اين قانون و  عوارضوليكن به جهت ابهام در برخي تعرفه هاي . ي شهرت داردتنفيذ عوارضبه 

 تصويبي عوارض تكليف تعيين قانون واحده ماده"با پيگيري مكرر وزارت كشور برقرار گرديده بود،  1366قبل از سال 
 به يك و هفتاد و سيصد و هزار يك ماه دي سوم مورخ در"1366 /12/10 لغايت 1/9/1361 تاريخ از شهرداريها
 تاريخ از كه شهرداريها تصويبي عوارض كليه "بر اساس اين قانون، .رسيد  نظام مصلحت تشخيص مجمع تصويب

 قائم وجود عدم يا و تنفيذ نبودن  علت به و گرديده برقرار ) 12/10/1366( امر ولي نماينده تنفيذ زمان تا 1/9/1361
   .گردد مي تلقي شده تنفيذ بوده، قانوني خالء در شهر اسالمي شوراي مقامي

 صورت تخلفي قانون، اين در مذكور موارد از غير نيز و االشاره فوق تصويبي عوارض اخذ به نسبت چنانچه است بديهي 
  " .باشد مي پيگيري قابل ذيصالح قضايي مراجع در مقررات برابر باشد گرفته

  
و  )17/7/1369 مصـوب ( معـين  موارد در آن مصرف و دولت درآمدهاي از برخي وصول قانون  43 الف مادهبند  -2

 ) 28/12/1373مصوب ( معين موارد در آن مصرف و دولت درآمدهاي از برخي وصول قانون 30الف مادهبند 
  

 و جديد عوارض وضع ننمايد را ها شهرداري هاي هزينه تكافوي عوارض از ناشي وصولي درآمدهاي كه صورتي در" 
در اين راستا نيز عوارض  ".بود خواهد جمهور رئيس تصويب و كشور وزير پيشنهاد با صرفاً موجود عوارض افزايش

ها ابالغ شد، كه اصطالحا  شهرداريرسيده و جهت اجراء به  جمهور رئيس تصويببه  كشور وزير پيشنهاد باگوناگوني 
  .ي شهرت داردتصويب عوارضبه 
  
با اصالحات و 1/3/1375صوبم( شهرداران انتخاب و كشور اسالمي شوراهاي انتخاب و وظايف تشكيالت، قانون                  -3

  ...و) الحاقات بعدي
 نوع تغيير همچنين و شهر عوارض لغو يا برقراري لوايح تصويب" 71 ماده 16با تصويب قانون مذكور و بر اساس بند  
از جمله اختيارات و  ".شود مي اعالم كشور وزارت سوي از كه دولت عمومي سياست گرفتن نظر در با آن ميزان و

 اسالمي شوراي) 27/8/1386اصالحي( " نيز مقرر مي دارد  77 ماده  .ذكر گرديده است شهر اسالمي شورايوظايف 
 هاي هزينه از بخشي تأمين منظور به اهالي درآمدهاي و توليدات با متناسب عوارض، وضع به نسبت تواند مي شهر

   .نمايند اقدام وزيران هيأت مصوب نامه آيين طبق شهر نياز مورد عمراني و خدماتي
 هر در تواند مي كشور وزير. است وصول قابل كشور وزارت به مصوبه هر ارسال از پس ماه يك عوارض - تبصره 

   ".نمايد اقدام آن لغو يا اصالح به نسبت نداند مصوب نامه آيين بر منطبق را عوارض نوع هر وصول كه مقطعي
مصوب ... و چگونگي برقراري و وصول عوارض و...قانون اصالح موادي از قانون برنامه سوم توسعه 5ماده 1تبصره 

22/10/1381   
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ماه هر  بايستي حداكثر تا پانزدهم بهمن وضع عوارض محلي جديد و يا افزايش نرخ هر يك از عوارض محلي، مي"
  :.سال براي اجرا در سال بعد تصويب و اعالم عمومي گردد

شوراهاي اسالمي شهر و بخش جهت وضع هر يك از عوارض "قانون ماليات بر ارزش افزوده  50ماده  1تبصره  
محلي جديد، كه تكليف آنها در اين قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداكثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال 

  ".د، تصويب و اعالم عمومي نمايندـبراي اجراءدر سال بع
  

 انواع عوارض

اعم از . بطور كلي اخذ هر گونه وجهي از اشخاص حقيقي و حقوقي توسط شهرداري ها بايستي مستند به قانون باشد
عوارض داده شود كه در  اينكه در متن قانون نوع، ميزان و نحوه وصول آن مشخص شده، ويا به مراجعي اجازه وضع

عوارض بر اساس دامنه . توجه الزم معمول دارنداين صورت مراجع ذيربط بايستي به حدود اختيارات قانوني خود 
  . عوارض محلي) ، بعوارض ملي) الف:  جغرافيايي وضع و وصول، به دوسطح مي توان تقسيم كرد شامل

  

  :عوارض ملي) الف
  

 ي كه به حوزه  جغرافيايي كشور تعميم داده مي شود و معموال بر مبناي قانون مصوب مجلس شوراي اسالميعوارض
ي گردد، ويا قانون گذار به مراجع قانوني كه حوزه فعاليت آنها سراسر كشور را در بر مي گيرد اختيار وضع برقرار م

اجتماعي و ،قانون اصالح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصاديتصويب با . چنين عوارضي را تفويض مي نمايد
ارائه ،و ساير وجوه از توليد كنندگان كاال فرهنگي جمهوري اسالمي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض

برقراري و دريافت هرگونه عوارض اعم از  1382از ابتداي سال ، 1381در سال  دهندگان خدمات و كاالهاي وارداتي
صرفاً به موجب بايستي ملي و محلي از توليد كنندگان كاالها، ارائه دهندگان خدمات و همچنين كاالهاي وارداتي 

  . فتورت مي پذيرصمزبور قانون
براي كليه  1387اول مهر ماه سال  تا 1382عوارضي كه به موجب اين قانون برقرار گرديده و از ابتداي سال 

  : شهرداري هاي سراسر كشور جاري بوده است عبارتند از
معادل دوازده در هزار ارزش گمركي كاالهاي وارداتي كه حقوق ورودي آنها وصول مي شود از محل اعتباراتي كه  -1

قرار مي ) سازمان شهرداريها(همه ساله در قوانين بودجه سنواتي كل كشورمنظورمي شود در اختيار وزارت كشور 
ميان دهياري هاي سراسر كشور به %) 30(ميان شهرداريها و سي درصد %) 70(گيرد تا به نسبت هفتاد درصد 

 )2 ماده  -3تبصره(. عنوان كمك پرداخت و به هزينه قطعي منظور مي شود
  )3ماده: (ماليات عوارض دريافتي از كاالها به شرح زير تعيين مي گردد  -2
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ي لبني و كنسانتزه انواع ها هاي حاصل از فرآورده به استثناء نوشابه( هاي گازدار ساخت داخل انواع نوشابه عوارض - الف
هاي غليظ توليدي مورد استفاده در  كه با وسايل ماشيني تهيه مي شوند و همچنين شربت)ميوه و آب معدني

سه  . تهيه نوشابه به بازار عرضه مي گردد كه به منظور )دستگاه پست ميكس(هاي نوشابه سازي كوچك  دستگاه
  .بهاي فروش كارخانه%) 3(درصد 

   .بهاي فروش كارخانه%) 3(سه درصد  ارتوليد داخل عوارض سيگ -ب
  .قيمت مصوب فروش)  %10(ده درصد   عوارض بنزين -ج
   .قيمت مصوب فروش%) 5(و نفت كوره پنج درصد  %)10(نفت سفيد و نفت گاز ده درصد  عوارض -د
ه از آنها به عنوان كه امكان استفاد)به استثناي محصوالت بخش كشاورزي(عوارض ساير كاالهاي توليدي  -1-ه

محصول نهايي وجود دارد مطابق فهرستي كه به پيشنهاد كار گروهي مركب از وزير اموراقتصادي ودارايي 
وزراي بازرگاني،صنايع و معادن و كشور و رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تا پانزدهم بهمن  ،)رئيس(

 .قيمت فروش) %1(مي رسد يك درصد ماه هر سال براي سال بعد به تصويب هيات وزيران 
تا پانزدهم اسفند ماه هر (عوارض آن دسته از محصوالت صنايع آلوده كننده محيط زيست به تشخيص و اعالم   -2-ه

%) 1(سازمان حفاظت محيط زيست كه در فهرست فوق قرار نمي گيرند يك درصد ) اجرا در سال بعد سال براي
  .قيمت فروش

عالوه بر قيمت مصوب فروش محصوالت مربوطه كه به موجب ) د(و ) ج(ماليات و عوارض بند هاي  – 1تبصره 
  .قوانين تعيين مي شود در قيمت فروش نهايي محاسبه و منظور مي شود

اين ماده در خصوص كاالهاي صادراتي طبق برنامه سوم توسعه ) ه(و ) الف(ماليات و عوارض بند هاي  -2تبصره 
ماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران معاف و در خصوص آن دسته از كاالهائي كه توسط اشخاص اقتصادي، اجت

حسب مورد از ، حقيقي يا حقوقي غير از توليد كننده نهائي كاال صادر مي شوند مطابق رسيدهاي معتبر واريزي مربوطه
قابل استرداد مي  )ها ان شهرداريسازم(عوارض وصولي قابل اختصاص به وزارت كشور محل درآمد مالياتي مربوط و

نحوه استرداد به موجب آيين نامه اي خواهد بود كه به پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور به تصويب وزير امور  .باشد
  .اقتصادي و دارائي مي رسد

  )4ماده(  :دريافتي از برخي خدمات به شرح زير تعيين مي گردد عوارض -3
  خدمات، كاركرد مكالمات داخلي و خارجي،همراه هاي ثابت و از قبيل آبونمان تلفنعوارض خدمات مخابراتي  - الف

   .قيمت خدمات) %1(هاي اعتباري معادل يك درصد  بين المللي،كارت
بهاي مصرفي  سه درصد )معدني و كشاورزي به استثناء مصارف صنعتي،(عوارض برق و گاز مصرفي مشتركين  -ب
 )بند ج. (آنها
  .بهاي مصرفي آنها%) 3(ها سه درصد مصرفي مشتركين در حوزه استحفاظي شهرآب  عوارض  -ج
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%) 2(تاالرها و باشگاهها دو درصد  ،پذير، مسافرخانه مهمان  مهمانسرا،  هتل آپارتمان، ،، متل عوارض خدمات هتل -د 
  .هزينه

%) 5(ي و هوايي پنج درصددرياي ،ريلي ،عوارض حمل ونقل برون شهري مسافر در داخل كشور با وسايل زميني -ه
  .بهاي بليط

عوارض ساليانه انواع خودروها سواري و وانت دو كابين اعم از توليد داخل يا وارداتي حسب مورد معادل يك در  -و
  ).وارداتي( و يا يك در هزار مجموع ارزش گمركي وحقوق ورودي آنها) داخلي(هزار قيمت فروش كارخانه 

عوارض شماره گذاري انواع خودرو هاي سواري و وانت دو كابين اعم از توليد كنندگان داخل و يا وارداتي به  -ز
قيمت فروش كارخانه %)  1(استثناء خودروهاي سواري عمومي درون شهري يا برون شهري حسب مورد و يك درصد 

   .مجموع ارزش گمركي و حقوق ورودي آنها%) 1(يا يك درصد ) داخلي(
و يا مجموع ارزش گمركي و حقوق ورودي انواع خودروها كه مبناي ) داخلي(قيمت فروش كارخانه  -1تبصره 

گيرند، همه ساله بر اساس آخرين مدل توسط وزارت  اين ماده قرار مي) ح(و ) ز(، )و(محاسبه ماليات و عوارض بندهاي 
اين مهلت زماني براي . را در سال بعد اعالم خواهد شدماه هر سال براي اج امور اقتصادي و دارايي تا پانزدهم بهمن

همچنين قيمت فروش يا . باشد الرعايه نمي شود الزم انواع جديد خودروهايي كه بعد از تاريخ مزبور توليد آنها شروع مي
 شود توسط وزارت ياد شده و متناسب با مجموع ارزش گمركي و حقوق ورودي خودروهائي كه توليد آنها متوقف مي

  .گردد آخرين مدل ساخته شده تعيين مي
) ح(تنظيم سند وثيقه، وكالت خريد و خروج موقت براي خودرو، مشمول ماليات نقل و انتقال موضوع بند  -2تبصره 

دفاتر اسناد رسمي مكلفند قبل از تنظيم سند مربوط به انواع خودرو رسيد و يا گواهي پرداخت . باشد اين ماده نمي
اين ماده را از فروشنده اخذ نموده و ) ح(اين ماده و همچنين رسيد پرداخت ماليات موضوع بند ) و( عوارض موضوع بند

ضمن درج شماره فيش بانكي و تاريخ و مبلغ و نام بانك دريافت كننده ماليات و نيز فيش بانكي و يا گواهي پرداخت 
، فهرست كامل نقل و انتقاالت خودروها را و همچنين نوع و مشخصات خودرو در سند تنظيمي) و(عوارض موضوع بند 

در صورت تخلف از اين حكم عالوه بر پرداخت ماليات و . ربط ارسال نمايند هر پانزده روز يكبار به ادارات مالياتي ذي
. خواهد بود ماليات و عوارض متعلقهجريمه اي معادل پنجاه درصد مشمول و جرائم موضوع اين قانون عوارض متعلقه 

قاله معامله خودرو تا سه ماه بعد از معامله مشمول ماليات نقل و انتقال مجدد نخواهد شد و تنها در صورتي كه فسخ و ا
  .گردد پس از پرداخت ماليات، معامله انجام نشود، ماليات وصول شده طبق قوانين و مقررات ماليات مستقيم مسترد مي

  
   :نحوه وصول و توزيع عوارض فوق الذكر
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اين ) 4(ماده ) و(و ) هـ(، )د(، )ج(، )الف(و عوارض موضوع بندهاي ) 3(ماده ) هـ(و ) الف(ضوع بندهاي عوارض مو -1
قانون در مورد واحدهاي توليدي، خدماتي و مشتركين واقع در داخل حريم شهرها به حسابي كه توسط شهرداري محل 

رها به حساب تمركز وجوه به نام وزارت كشور در خارج حريم شه و .گردد شود واريز مي توليد يا فعاليت اعالم مي
 ) 6ج ماده ، ب بند(. هاي همان شهرستان توزيع شود شود تا بين دهياري واريز مي) ها سازمان شهرداري(
اين قانون به حساب تمركز ) 4(ماده ) ز(و عوارض موضوع بند ) 3(ماده ) د(و ) ج(، )ب(عوارض موضوع بندهاي  -2

شهرهاي باالي (شود تا به نسبت پانزده درصد كالن شهرها  واريز مي) ها سازمان شهرداري(ور وجوه به نام وزارت كش
ها تحت نظر كار گروهي متشكل  و شصت و پنج درصد ساير شهرها و بيست درصد دهياري) يك ميليون نفر جمعيت

. سازمان شهرداريها توزيع گردد ريزي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي و از نمايندگان سازمان مديريت و برنامه
  )6بند د ماده (

داري كل كشور به نام وزارت  اين ماده توسط خزانه) د(و ) ج(حساب تمركز وجوه قيد شده در بندهاي  -1تبصره 
نامه اجرايي كه به پيشنهاد  وجوه واريزي به اين حساب مطابق آيين. شود افتتاح مي) ها سازمان شهرداري(كشور 

ها توزيع  ها و دهياري رسد بين شهرداري ها به تصويب هيات وزيران مي كشور و شوراي عالي استان مشترك وزارت
سازمان . باشد ها ممنوع مي ها و دهياري هر گونه برداشت از اين حساب به جز پرداخت به شهرداري. شود مي

  .ها ارائه نمايد اي عالي استانها موظف است گزارش عملكرد وجوه دريافتي را هر سه ماه يكبار به شور شهرداري
اين قانون ) 4(و همچنين ارائه دهندگان خدمات موضوع ماده ) 3(كنندگان كاالهاي موضوع ماده  توليد - 2تبصره 

مكلفند ماليات و عوارض موضوعه را در مبادي توليد يا ارائه خدمات با درج در سند فروش از خريداران كاال يا خدمات 
اشخاص ياد شده موظفند مدارك و اطالعات . اه بعد به حسابهاي بانكي تعيين شده واريز نماينداخذ و تا پايان دو م

گردد به واحدهاي اجرايي سازمان  هايي كه توسط سازمان امور مالياتي كشور تعيين و اعالم مي مورد نياز را طبق فرم
شركت ملي پخش . شهرداري ارائه دهند اي از واريزي عوارض مربوط به شهرداري محل را به همان ياد شده و نسخه

هاي عرض محصوالت محاسبه و  را در محل) 3(ماده ) د(و ) ج(هاي نفتي ماليات و عوارض مربوط به بندهاي  فرآورده
  .از خريداران دريافت و مطابق اين تبصره عمل خواهد نمود

گردد  امور مالياتي كشور وصول مي اين قانون كه توسط سازمان) 4(و ) 3(وجوه دريافتي موضوع مواد  -3تبصره 
و اصالحات  3/12/1366هاي مستقيم مصوب  به بعد فصل نهم باب چهارم قانون ماليات) 211(مشمول احكام ماده 

به ازاء %) 5/2(اي معادل دو و نيم درصد  پرداخت ماليات و عوارض پس از موعد مقرر موجب تعلق جريمه. بعدي است
  .ين جريمه قابل بخشودگي نيستا. هر ماه تأخير خواهد بود

در مواردي از اين قانون كه محاسبه ماليات، عوارض و ساير وجوه تعيين شده به ارقامي داراي كسر يكصد ريال منجر 
  )8ماده (.  شود، يكصد ريال قابل احتساب خواهد بود

اول مهر (شدن اين قانون الجراءا از تاريخ الزم. رسيد به تصويبقانون ماليات بر ارزش افزوده  17/2/1387مورخ در 
اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ،اصالح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي قانون ،)1387ماه سال 
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ارائه دهندگان خدمات و كاالهاي ،ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليد كنندگان كاال
ت خاص و عام مغاير مربوط به دريافت هرگونه عوارض بر واردات و توليد كاالها و ارائه و ساير قوانين و مقررا وارداتي

خدمات لغو گرديده و برقراري و دريافت هرگونه عوارض از توليدكنندگان و واردكنندگان كاالها و ارائه دهندگان 
 :عبارتند از رزش افزودهقانون ماليات بر احاصل از اجراي  عوارض .بر اساس اين قانون صورت مپذيردخدمات 

 ها در رابطه با كاال و خدمات مشمول اين قانون،  ها و دهياري نرخ عوارض شهرداري ،عوارض كاالها و خدمات -1
  )38ماده (: گردد به شرح زير تعيين مي

  .%)5/1( درصد ونيم اين قانون، يك) 16(عوارض كليه كاالها و خدمات مشمول نرخ صدر ماده  - الف
  .%)3(سيگار و محصوالت دخاني، سه درصد انواع  -ب
  .%)10(   ده درصد  انواع بنزين و سوخت هواپيما، -ج
  %).5(درصد  و نفت كوره پنج%) 10(نفت سفيد و نفت گاز، ده درصد  -د
واحدهاي توليدي آالينده محيط زيست كه استانداردها و ضوابط حفاظت از محيط زيست را  گي،آاليند عوارض -ه

تا پانزدهم اسفند ماه هر سال براي اجراء در (مايند، طبق تشخيص و اعالم سازمان حفاظت محيط زيست ن رعايت نمي
، همچنين پااليشگاههاي نفت و واحدهاي پتروشيمي، عالوه بر ماليات و عوارض متعلق موضوع اين قانون، )سال بعد

 از قيمت فروش %) 1(يك درصد 
ازمان حفاظت ـدگي اقدام نمايند، با درخواست واحد مزبور و تأييد سـينبه رفع آال سال نسبت واحدهايي كه در طي

در اين صورت، واحدهاي ياد شده از اول دوره مالياتي بعد . گردند محيط زيست از فهرست واحدهاي آالينده خارج مي
  .گي نخواهند شدمزبور به سازمان امور مالياتي كشور، مشمول پرداخت عوارض آاليند  از تاريخ اعالم توسط سازمان

زيست به فهرست واحدهاي آالينده محيط  محيط حفاظت و اعالم سازمان  سال بنا به تشخيص كه درطي واحدهايي
ست مشمول پرداخت ـاتي بعد از تاريخ اعالم توسط سازمان حفاظت محيط زيـافه گردند، از اول دوره ماليـست اضـزي

  )38ماده  1تبصره ( .عوارض آاليندگي خواهند بود
شود از محل اعتباراتي كه  معادل دوازده در هزار ارزش گمركي كاالهاي وارداتي كه حقوق ورودي آنها وصول مي -2

گيرد تا بر اساس  ور قرار ميـشود در اختيار وزارت كش نواتي كل كشور منظور ميـهمه ساله در قوانين بودجه س
هاي سراسر كشور به عنوان كمك پرداخت و به هزينه  ها و دهياري ياين قانون به شهردار) 39(ماده) 2(مقررات تبصره

  )41ماده  3تبصره ( .قطعي منظورشود
  )43ماده ( :گردد عوارض خدمات خاص به شرح زير تعيين مي -3

، دريايي و هوايي پنج )به استثناءريلي(عوارض حمل و نقل برون شهري مسافر در داخل كشور با وسايل زميني  - الف
  .بليط  بهاء) %5(درصـد 
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عوارض ساليانه انواع خودروهاي سواري و وانت دو كابين اعم از توليد داخل يا وارداتي حسب مـورد معادل يك    –ب 
  .)وارداتي( و يا يك در هزار مجموع ارزش گمركي و حقوق ورودي آنها )داخلي(در هزار قيمت فروش كارخانه 

به ازاء ) به استثناءخودروهاي گازسوز(وهاي با عمر بيش از ده سال در مورد خودر) ب(عوارض موضوع بند  -تبصره
عوارض ) %100(و حداكثر تا صد درصد    )%10(به ميزان ساالنه ده درصد ) تا مدت ده سال(سپري شدن هر سال 

  .يابد افزايش مي   موضوع بند مزبور اين ماده
ن اعم از توليد داخـل و يـا وارداتـي بـه استثنـاء گذاري انواع خودروهاي سواري و وانت دوكابي عوارض شماره -ج 

قيمت فروش كارخانه ويا ) %1(خودروهاي سواري عمومي درون شهري يا برون شهري حسب مورد يك درصد 
  . مجموع ارزش گمركي و حقوق ورودي آنها

  
  ،نحوة وصول و توزيع عوارض موصوف

پااليشگاههاي نفت و واحدهاي پتروشيمي موضوع اين عوارض واحدهاي توليدي آالينده محيط زيست همچنين  - 1
تبصره در داخل حريم شهرها به حساب شهرداري محل استقرار واحد توليدي و در خارج از حريم شهرها به حساب 

  )38ماده  1تبصره (. مان شهرستان توزيع گرددـاريهاي هـشود، تا بين دهي تمركز وجوه واريز مي
  به درخواست كه بنا رابطي  اين قانون را به حسابهاي) 38( جرائم متعلق موضوع مادهمؤديان مكلفند عوارض و  - 2

گردد و از طريق سازمان امور مالياتي كشور اعالم  كشور افتتاح مي كل  يدار كشور و توسط خزانه  امور مالياتي سازمان
هر ماه را تا پانزدهم ماه بعد به ترتيب سازمان امور مالياتي كشور موظف است عوارض وصولي . گردد، واريز نمايند مي

حساب تمركز وجوه توسط خزانه داري كل . (زير به حساب شهرداري محل و يا تمركز وجوه حسب مورد واريز نمايد
  )39ماده (  ).شود كشور به نام وزارت كشور افتتاح مي

حساب شهرداري محل و در مورد در مورد مؤديان داخل حريم شهرها به ) 38(ماده) الف(عوارض وصولي بند ) الف
مؤديان خارج از حريم شهرها به حساب تمركز وجوه وزارت كشور به منظور توزيع بين دهياريهاي همان شهرستان بر 

  )39ب ماده  ،بند هاي الف( اساس شاخص جمعيت و ميزان كمتر توسعه يافتگي؛
به نسبت بيست . وجوه به نام وزارت كشوربه حساب تمركز ) 38(ماده) د(و ) ج(، )ب(عوارض وصولي بندهاي ) ب

%) 60(بر اساس شاخص جمعيت، شصت درصد) شهرهاي باالي يك ميليون نفر جمعيت(كالن شهرها %) 20(درصد 
ها بر اساس شاخص  دهياري%) 20(يافتگي و جمعيت و بيست درصد  ساير شهرها بر اساس شاخص كمترتوسعه

جمهور و وزارت امور  ريزي و نظارت راهبردي رئيس دگان معاونت برنامهجمعيت تحت نظر كار گروهي متشكل از نماين
اقتصادي و دارايي و وزارت كشور و يك نفر ناظر به انتخاب كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي مطابق 

ا به وزارت كشور و شوراي عالي استان ه   نامه اجرائي كه به پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي، آئين
هرگونه برداشت از حساب . شود ها هزينه مي ها و دهياري رسد توزيع و توسط شهرداري تصويب هيأت وزيران مي
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اين ) 38(ماده) 3(و)2(هاي ، تبصره)37(ها و وجوه موضوع ماده ها و دهياري تمركز وجوه به جز پرداخت به شهرداري
موظف است، گزارش عملكرد وجوه دريافتي را هر سه ماه  وزارت كشور. باشد اين ماده ممنوع مي) 1(قانون و تبصره

  )39ماده 2تبصره ( .ها و كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي ارائه نمايد يكبار به شوراي عالي استان
شود و عوارض مزبور  اين قانون به شهرداري محل محول مي) 43(ماده ) ب(و ) الف(صول عوارض موضوع بندهاي و

                                                                                )46بند ب ماده( .گردد رداري محل فعاليت واريز مينيز به حساب شه
اشخاصي كه مبادرت به حمل و نقل برون شهري مسافر در داخل كشور با وسايل نقليه زميني، دريايي و هوايي 

اين قانون را با درج در بليط و يا قرارداد حسب ) 43(ماده ) الف(بليط موضوع بند  بهاء%) 5(رصد نمايند، مكلفند پنج د مي
مورد، به عنوان عوارض از مسافران اخذ و عوارض مذكور مربوط به هرماه را حداكثر تا پانزدهم ماه بعد به حساب 

  .شهرداري محل فروش بليط واريز نمايند
دوكابين اعم از توليد داخل يا وارداتي مكلفند عوارض ساليانه خودروهاي متعلق به  مالكان خودروهاي سواري و وانت

و يا مجموع ارزش ) داخلي(اين قانون را به نرخ يك در هزار قيمت فروش كارخانه ) 43(ماده ) ب(خود، موضوع بند 
امور مالياتي كشور اعالم هاي مندرج در جداولي كه توسط سازمان  بر اساس قيمت) وارداتي(گمركي و حقوق ورودي 

                                                          )47ب ماده  ،بند هاي الف( .گردد، محاسبه و به حساب شهرداري محل واريز نمايند مي
اين قانون كه توسط شهرداريها ) 43(ماده ) ب(و ) الف(وجوه دريافتي موضوع بندهاي اختالف و استنكاف از پرداخت 

  . ها خواهد بود قانون اداره شهرداري) 77(گردد، مشمول احكام ماده  وصول مي
شود تا حسب  واريز مي) 39(ماده ) 2( به حساب تمركز وجوه، موضوع تبصره) 43(ماده ) ج(عوارض موضوع بند 

بر اساس ) شهرهاي باالي يك ميليون نفر جمعيت(كالن شهرها % 20( .مزبور توزيع و هزينه گردد ترتيبات تبصره
ها بر اساس  دهياري% 20يافتگي و جمعيت و  توسعه ساير شهرها بر اساس شاخص كمتر% 60شاخص جمعيت، 
                                           )46بند ج ماده(. )شاخص جمعيت

به استثناءخودروهاي سواري كه به عنوان (ن انواع خودروهاي سواري و وانت دو كابين توليد داخل توليدكنندگا
اين قانون را در تاريخ ) 43(ماده ) ج(مكلفند ماليات و عوارض موضوع بند ) خودروهاي عمومي شماره گذاري مي شود

به   )21(را حسب مقررات موضوع ماده فروش با درج در اسناد فروش از خريداران اخذ و ماليات و عوارض مذكور 
ترتيب به حساب سازمان امور مالياتي كشور و حساب تمركز وجوه به نام وزارت كشور كه توسط سازمان امور مالياتي 

  )47ماده  ج( .شود، واريز نمايند كشور اعالم مي
جريمه اي معادل دو درصد اين قانون پس از موعد مقرر موجب تعلق ) 43(پرداخت ماليات و عوارض موضوع ماده 

  )46بند و ماده( .به ازاء هر ماه نسبت به مدت تأخير خواهد بود%) 2(
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به استثناءخودروهاي سواري كه عنوان خودرو (وارد كنندگان يا مالكان خودروهاي سواري وانت دو كابين وارداتي 
جعه به ادارات امور مالياتي شهر محل حسب مورد مكلفند قبل از شماره گذاري با مرا) شوند عمومي شماره گذاري مي

  )46ماده 1تبصره ( .گذاري نسبت به پرداخت ماليات و عوارض موضوع اين ماده اقدام نمايند شماره
گذاري انواع  مكلف است قبل از شماره) معاونت راهنمايي و رانندگي(نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران 

شهري، گواهي  شهري يا برون سواري و عمومي درون ي به استثناءخودروهايواردات خودروهاي سواري و وانت دو كابين
گذاري  موردأخذ و ضميمه اسناد مربوط نموده و از شماره پرداخت ماليات و عوارض را از وارد كنندگان يا مالكان حسب

اداره امور مالياتي گواهي مزبور توسط . خودروهاي مزبور كه ماليات و عوارض آن پرداخت نشده است، خودداري نمايد
  )46ماده 2تبصره ( .پس از وصول وجوه متعلق صادر خواهد شد

  
  
  
 
  عوارض محلي) ب

بر اساس اختيارات قانوني ...) شهر، بخش و(ي كه براي حوزه جغرافيايي مشخص و محدود عوارض، عوارض محلي 
 شوراهاي استناد مقررات جاري به. وضع مي گردد...) شهر، بخش و اسالمي شوراهاي(توسط مراجع قانوني محلي 

  :مقررات مزبور عبارت است از. را دارند عوارضشهر و بخش اختيار  برقراري  اسالمي
 شهرداران انتخاب و كشور اسالمي شوراهاي انتخاب و وظايف تشكيالت، قانون 77 ماده و 71 ماده 16بند 

  )با اصالحات و الحاقات بعدي1/3/1375صوبم(
 نوع تغيير همچنين و شهر عوارض لغو يا برقراري لوايح تصويب") شهر اسالمي شوراياز اختيارات  ( 71 ماده 16بند 
 "  77 ماده  و ".شود مي اعالم كشور وزارت سوي از كه دولت عمومي سياست گرفتن نظر در با آن ميزان و
 اهالي درآمدهاي و توليدات با متناسب عوارض، وضع به نسبت تواند مي شهر اسالمي شوراي ")27/8/1386اصالحي(
   .نمايد اقدام وزيران هيأت مصوب نامه آيين طبق شهر نياز مورد عمراني و خدماتي هاي هزينه از بخشي تأمين منظور به

 هر در تواند مي كشور وزير. است وصول قابل كشور وزارت به مصوبه هر ارسال از پس ماه يك عوارض - تبصره 
   ".نمايد اقدام آن لغو يا اصالح به نسبت نداند مصوب نامه آيين بر منطبق را عوارض نوع هر وصول كه مقطعي

شوراهاي اسالمي شهر و بخش جهت  ") 17/2/1387مصوب (قانون ماليات بر ارزش افزوده  - 50ماده  1تبصره 
وضع هر يك از عوارض محلي جديد، كه تكليف آنها در اين قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداكثر تا 

 5ماده  1تبصره جايگزين  -. د، تصويب و اعالم عمومي نمايندـدر سال بع پانزدهم بهمن ماه هر سال براي اجراء
  . موسوم به تجميع عوارض قانون
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آئين نامه اجرايي نحوة وضع و وصول تحت عنوان  وزيران هيأت مصوب نامه آيينقانون مزبور  77 مادهدر اجراي 
  .گرديد تصويببه شرح ذيل  1378در سال  و بخش عوارض توسط شوراهاي اسالمي شهر

 
 
 
 
 
 
 
  
  

* بخش و شهرك ،آئين نامه اجرايي نحوة وضع و وصول عوارض توسط شوراهاي اسالمي شهر
  شهرداران انتخاب و كشور اسالمي شوراهاي انتخاب و وظايف ،موضوع قانون تشكيالت

قـانون تشـكيالت،   ) 77(و ) 94(بنا به پيشنهاد وزارت كشور و به استناد مـواد   7/7/1378هيأت وزيران در جلسه مورخ 
و همچنين بـراي تعيـين سياسـتهاي     )1375مصوب ( وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي كشور و انتخاب شهرداران

قـانون  ) 71(مـاده  ) 16( و بنـد ) 77(قانون فوق الذكر، آئين نامه اجرايي ماده ) 71(ماده ) 16(عمومي دولت موضوع بند 
  .ياد شده را به شرح زير تصويب نمود

خش و يا شـهرك  هاي شهر، ب توانند براي تأمين بخشي از هزينه شوراهاي اسالمي شهر، بخش و شهرك مي -1ماده 
هاي موضـوع ايـن آيـين نامـه      هاي خدماتي، اداري و عمراني با رعايت ضوابط، ترتيبات و سياست مربوط اعم از هزينه
  .     عوارض وضع نمايند

وضع عوارض توسط شوراهاي اسالمي شهر، شهرك و بخش در حدود درآمدها، عرضـه كاالهـا و خـدمات و     -2ماده 
  .ربط باشد بوط به شهر، شهرك يا بخش ذيهايي است كه مر ساير موضوع

يابد و همچنـين   ـ وضع عوارض جديد بر توليداتي كه براي عرضه در ساير نقاط يا براي صادرات اختصاص مي تبصره
هاي ملي بر عهده ساير مراجع كه در قوانين و مقررات مربوط  وضع عوارض بر درآمدهاي ناشي از معادن، منابع و طرح

  .شوند، خواهد بود تعيين شده يا مي
ـ عوارض موضوع اين آيين نامه از اماكن، واحدهاي صنفي، توليدي، خدماتي، صنعتي و هر گونه منبع درآمـدي   3ماده 

) 4(مـاده  ) 1(ديگري قابل وصول است كه محل استقرار آن، در مورد شهرها، محدوده قانوني شـهر، موضـوع تبصـره    
) 13و  6(ـ و در مورد بخش و روستا، محدوده موضوع مواد   1362مصوب قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ  
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ـ كه به تصويب هيأت وزيران رسـيده يـا برسـد و در مـورد       1362قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب 
بنـا و   آئين نامه مربوط به استفاده از اراضي و احداث) 13(اي كه به تصويب كميسيون موضوع ماده  ها محدوده شهرك

  .        ـ رسيده است، باشد 1355تأسيسات در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها ـ مصوب 
اي كـه در طـرح جـامع     ـ در صورتي كه محدوده شهر و روستا تعيين نشده باشد، در مورد شـهرها محـدوده   1تبصره 

ـ و در مورد روسـتاها    1351ن ـ مصوب  قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايرا) 2(ماده ) 3(موضوع بند 
ـ تعيـين شـده     1366اساسنامه بنياد مسكن انقالب اسالمي ـ مصـوب   ) 7(اي كه در طرح هادي موضوع ماده  محدوده

  .                                                            است، مالك خواهند بود
هايي را كه توسط سـاير مراجـع قـانوني     باشند محدوده گير در مورد محدوده شهر، مجاز نمي ـ مراجع تصميم  2تبصره 

شوند، بدون جلب نظر مراجـع قـانوني يـاد     براي ايجاد شهرك يا مراكز جمعيتي ديگر خارج از شهرها تعيين شده يا مي
    .                              شده به حدود شهر ملحق نمايند

شـود، در   ـ وصول عوارضي كه طبق اين آيين نامه توسط شوراهاي اسالمي شهر، بخش و يا شهرك وضع مـي   4ماده 
ها بر عهده مسؤوالن  مورد عوارض شهر بر عهده شهرداري، در مورد روستا بر عهده دهيار و دهياري و در مورد شهرك

مرجـع وصـول   . نماينـد  هاي اجرايي آن اقدام مي انتاجرايي شهرك مربوط خواهد بود كه مطابق مقررات مربوط و ضم
  .مكلف به دادن رسيد رسمي به مودي است

ـ نحوه وصول عوارضي كه به موجب اين آيين نامه توسط شوراهاي اسالمي شهر، بخش و يـا شـهرك وضـع      5ماده 
  .گردد شوند، توسط همان شورا تعيين مي مي

ون تشكيالت، وظايف و انتخابات شـوراهاي اسـالمي كشـور و انتخـاب     قان) 94(ـ وزارت كشور به استناد ماده   تبصره
ـ و به منظور تأمين هماهنگي در شيوه محاسبه عوارض در شـوراهاي بخـش و شـهرك و      1375شهرداران ـ مصوب  

هاي الزم را تهيـه و جهـت تصـويب بـه هيـأت       همچنين ايجاد يكنواختي در نظام عوارض در سراسر كشور، آئين نامه
ها  آيين نامه مالي شهرداري) 30(هاي موضوع ماده  در خصوص شوراهاي اسالمي شهر دستورالعمل. ارايه نمايدوزيران 

  .    گردد مراعات مي
شوند، حسب  ـ عوارضي كه به موجب اين آيين نامه توسط شوراهاي اسالمي شهر، بخش و يا شهرك وضع مي 6ماده 

و يا شهرك در قالب بودجه مصوب شهرداري و شوراهاي شهر، شهرك هاي همان شهر، روستا  مورد براي تأمين هزينه
  .و بخش مربوط مصرف خواهد شد

هاي خـاص   هاي طرح توانند براي تأمين تمام يا بخشي از هزينه ـ شوراهاي اسالمي شهر، بخش و شهرك مي   7ماده 
گـردد،   عوارضي كه از اين طريق وصول مـي . خدماتي يا عمراني، عوارض خاصي براي مدت و مورد معين وضع نمايند

      . باشد ميدت و مورد تعيين شده در مصوبه وضع عوارض، قابل مصرف صرفاً در همان م
هاي مربوط به عوارضي كـه   مرجع رسيدگي به شكايت در مورد ميزان، نحوه محاسبه و وصول و ساير موضوع -8ماده 

صـالح وضـع شـده و     شوند و يا عوارض محلي كه قبالً توسـط مراجـع ذي   توسط شوراها با رعايت آيين نامه وضع مي
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قـانون  ) 77(در مورد عـوارض شـهر بـه ترتيبـي اسـت كـه در مـاده        باشند،  اين آيين نامه نمي) 2(موضوع تبصره ماده 
و در خصوص عوارض موضوع اين آيين نامه كه توسط شوراي اسالمي بخـش و شـهرك   ها مقرر شده است  شهرداري

وضع شده است، به عهده هيأتي مركب از وزارت كشـور، وزيـر دادگسـتري و شـوراهاي اسـالمي بخـش يـا شـهرك         
     **. باشد مي

قـانون  ) 77(ـ در مورد عـوارض شـهر، مرجـع رسـيدگي بـه اعتـراض از تصـميمات كميسـيون موضـع مـاده             تبصره
تواند به مرجـع   معترض مي) 8(ها ديوان عدالت اداري است و در مورد نظر هيأت مذكور در قسمت اخير ماده  شهرداري

                                        . قانوني ذي ربط مراجعه نمايد
توانند در هنگام وضع عوارض جديد يا در زمان مقتضي نسبت به موارد معافيت، كاهش، تخفيـف   ـ شوراها مي  9اده م 

  .هاي مقرر در اين آيين نامه اتخاذ تصميم نمايند اند، با توجه به سياست و لغو عوارضي كه تصويب نموده
                                                                            
ـ لغو، كاهش، افزايش، اعطاي تخفيف و يا معافيت از عوارض كه قبل از تشكيل شـوراهاي اسـالمي شـهر،      10اده م 

ايـن  ) 2(، توسط ساير مراجع ذي صالح وضع شده و موضوع تبصره ماده 1375شهرك و بخش موضوع قانون مصوب 
  .باشد ش و شهرك ذي ربط ميباشند، به عهده شوراي اسالمي شهر، بخ آيين نامه نمي

آيين نامه ) 2(ـ عوارضي كه تاكنون توسط مراجع ذي صالح وضع شده و داراي شرايط مذكور در تبصره ماده  11ماده 
است، به شرح مندرج در فهرست پيوست اين آيين نامه كماكان توسط مراجعي كه در مصوبات مربوط به وضع عوارض 

صـادرات  . شود و به ترتيب مقرر در همان مصوبات به مصرف خواهند رسيد مي و اصالحات آن تعيين شده است وصول
از پرداخـت هـر گونـه عـوارض از جملـه عـوارض        1378قانون بودجه سال ) 5(مطابق تبصره  1378غيرنفتي در سال 

                                     . شهرداري به استناد هر قانوني كه وضع شده باشد، معاف است
اي مركب از نمايندگان وزارت كشور، وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان  ـ وزارت كشور مكلف است كميته  رهتبص

برنامه و بودجه، وزارت بازرگاني، وزارت صنايع، نماينده دستگاه ذي ربط و نماينده ريـيس جمهـور بـه منظـور بررسـي      
ارهاي الزم در خصوص مرجـع وضـع، كـاهش، افـزايش و     اين آيين نامه و ارايه راهك) 2(عوارض موضوع تبصره ماده 

اعطاي تخفيف و معافيت از اين عوارض، نحوه و چگونگي وصول و مصرف آن، سهم دستگاه وصول كننده، مرجع حل 
كميتـه مـذكور كليـه جوانـب موضـوع را      . اختالف بين مودي و دستگاه وصول كننده و ساير موارد مربوط تشكيل دهد

همچنـين ايـن كميتـه    . نتيجه را از طريق وزارت كشور به هيأت وزيران منعكس خواهـد نمـود   ظرف سه ماه بررسي و
ايـن  ) 2(وظيفه دارد عوارضي را كه قبالً توسط مراجع ذي ربط وضع شده است و واجد اوصاف مذكور در تبصـره مـاده   

ه را براي تصميم گيري به مراجـع  هاي عمومي دولت انطباق دهد و نتيج باشد، با اين آيين نامه و سياست آيين نامه مي
   .مسئول ارايه نمايد
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اي از مصوبات مربوط به عوارض را ظرف يك هفته از تاريخ تصـويب بـه    ـ شوراهاي اسالمي مكلفند نسخه  12ماده  
هـا   اسـتانداري . همراه مستندات و گزارش توجيهي آن جهت ارسال به وزارت كشور به استانداران محل ارسـال نماينـد  

حداكثر ظرف دو هفته پس از وصول چنين مصوباتي مصوبه شورا و ضمايم آن را به همراه نظـارت كارشناسـي    مكلفند
خود و همچنين فهرستي از عوارض محلي وضع شده و قابل وصول در محـدوده شـهر، بخـش و يـا شـهرك مربـوط       

چنانچه مصـوبات مزبـور در   . ل نمايندبه وزارت كشور ارسا) همان ماده از اين آيين نامه) 1(و تبصره ) 3(موضوع ماده (
مدت يك ماه از تاريخ وصول به وزارت كشور مورد ايراد يا لغو توسط وزير كشور واقع نشد، شوراها مكلفند مصوبه را از 

هاي كثيراالنتشار يا از طريق انتشار اعالميه و يا هر طريـق ديگـري    ها و جرايد محلي يا روزنامه طريق درج در روزنامه
  .عوارض مربوط از تاريخ اعالن قابل وصول است. ه اعالن عمومي دارد، به آگاهي عموم برسانندكه جنب
  .   شود ـ مصوبات مربوط به عوارض توسط شوراي اسالمي شهر تهران مستقيماً به وزارت كشور ارسال مي تبصره

هـا و   هـا، سـازمان   وزارتخانـه  ـ اجراي مصوبات ناظر به وضع عوارض جديد يا افزايش عوارض قبلي در مـورد 13ماده 
هاي دولتي در صورتي كه قبل از تنظيم نهايي اليحـه بودجـه كـل كشـور در دولـت بـه تصـويب         مؤسسات و شركت

باشد و در صورتي كه بعد از تنظيم اليحه  شوراهاي اسالمي ذي ربط رسيده باشد، از آغاز سال مالي بعد امكان پذير مي
تصويب شده باشد، مصوبه از ابتداي دومين سال مالي بعد از تصـويب عـوارض قابـل    بودجه و قبل از پايان همان سال 

  .                                                                                                         اجرا خواهد بود
هـاي كلـي كـه در     بـر توجـه بـه سياسـت    گيري راجع به عوارض عـالوه   ـ شوراها موظفند به هنگام تصميم  14ماده 
  :هاي عمومي دولت را به شرح ذيل مراعات نمايند شود، سياست هاي پنج ساله و قوانين بودجه ساليانه اعالم مي برنامه

ض متناسـب بـا   ، دهياري و شهرك مربـوط از طريـق وضـع و وصـول عـوار      الف ـ نيل به سمت خودكفايي شهرداري 
  هاي مورد نياز هزينه

ي مختلـف اعـم از دولتـي و    هـا  رعايت تناسب ميزان عوارض با ارايه خدمات عمومي و عمراني به اقشار و بخشب ـ   
  غيردولتي

  شوند رت غيرمستقيم وصول ميهايي كه به صو پ ـ جهت گيري به سوي وضع عوارض
  محل با توليدات و درآمدهاي اهاليت ـ تناسب وضع عوارض در هر 

  عوارض بر اقتصاد محل ات تبعي وضعث ـ توجه به اثر
  اهنگي و وحدت رويه در نظام عوارضج ـ هم

ز جملـه روش  هـا ا  چ ـ رعايت اولويت وضع عوارض به صورت درصدي از قيمت فروش كاال و خدمات بر سـاير روش  
  وضع عوارض مقطوع

  ي عمرانيها انوني و يا اجراي طرحح ـ وضع عوارض متناسب با ارزش افزوده زمين ناشي از تصميمات مراجع ق
  ع عوارض مضاعف بر كاالهاي توليديخ ـ جلوگيري از وض

  بر توليدد ـ توجه داشتن به رشد توليد و گسترش واحدهاي توليدي در منطقه به هنگام وضع عوارض 
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  ساس فروش واقعي در دوره مورد نظرذ ـ محاسبه و وصول عوارض در مورد واحدهاي توليدي برا
  كاالهاي صادراتياز وضع عوارض بر ر ـ خودداري 

  اعطاي تخفيف، معافيت و نظاير آن ز ـ توجه به اقشار كم درآمد هنگام وضع عوارض با
  اعطاي تخفيف، معافيت و نظاير آن ژ ـ رعايت حال ايثارگران هنگام وضع عوارض با

  شويقي براي پرداخت به موقع عوارضهاي ت س ـ اعمال رويه
    قانون اساسي) 3(وارض براساس اصل ش ـ وضع بدون تبعيض ع

ـ افزايش ميزان عوارض موضوع اين آيين نامه زودتر از يك سال صورت نخواهد گرفت و وضع عوارض جديد  تبصره
  .شود و افزايش عوارض قبلي عطف به ماسبق نمي

 ها حداكثر براساس ـ نسبت عوارض شهر، روستا و شهرك با درآمدها، عرضه كاالها و خدمات و ساير موضوع 15ماده 
مادام كه اين نسبت . رسد نرخي است كه ساالنه توسط وزارت كشور پيشنهاد شده است و به تصويب هيأت وزيران مي

) سقف(براي تعيين حداكثر . در هر سال به تصويب نرسيده است، نسبت تعيين شده در سال قبل مجري خواهد بود
ها توسط وزارت  ي عمراني، اداري و خدماتي شهرداريها نسبت عوارض به درآمدها و عوايد محلي بايد استاندارد هزينه

در تنظيم . اين آيين نامه تنظيم و به هيأت وزيران ارايه گردد) 11(كشور با هماهنگي كميته موضوع تبصره ماده 
هاي عمراني و يا خدماتي و  هايي كه به موجب تصميمات مراجع ملي يا فرامحلي در طرح استانداردها بايد سهم هزينه

  .شود، به طور جداگانه مشخص گردد ها و روستاها ايجاد مي هاي جامع و هادي در شهرها، شهرك در اجراي طرحيا 
اند، مجموع عوارض وصولي  هاي موضوع اين ماده تعيين نشده ـ در سال جاري و مادام كه استانداردها و نسبت تبصره

درآمد ساليانه، در %) 2(درآمدها بيش از حداكثر دو درصد اين آيين نامه نبايد در مورد ) 3(در هر محل با رعايت ماده 
قيمت عمده فروشي و در مورد دارايي و ثروت بيش از %) 2(مورد فروش كاالها يا خدمات بيش از حداكثر دو درصد 

     . ارزش معامالتي آن با احتساب ميزان عوارض قابل وصول موجود باشد  حداكثر نيم درصد
وانند براساس اختيارات قانوني خود از طريق جلب مشاركت مردم با استفاده از روش انتشار ت ـ شوراها مي 16ماده 

ها با رعايت قوانين و مقررات مربوط نسبت به تأمين منابع مالي مورد نياز اتخاذ تصميم  اوراق مشاركت و ساير روش
  .نمايند
هاي الزم را جهت توجيه اين آيين  ربط آموزشها و مراكز ذي  ـ وزارت كشور مكلف است با همكاري سازمان 17ماده 

وزارت كشور مسؤول نظارت بر حسن اجرا و رعايت . هاي مربوط به اعضاي شوراها ارايه نمايد نامه و ساير آيين نامه
  .اين آيين نامه در مورد مصوبات مربوط به وضع عوارض توسط شوراها در سراسر كشور است
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  جمهور ـ حسن حبيبيمعاون اول رييس 
  آيين نامه) 11(فهرست عوارض غيرمحلي موضوع ماده 

  
 نحوه وصول عوارض و مستندات آنعنوان عوارض كد

عـــوارض جـــايگزين عـــوارض  -11 1
اي و عــوارض بنــدي و نقــاط  دروازه

مرزي                                     

عــوارض بلــيط كســاني كــه بــا  -2
ــ ــرواز  هواپيم ــي پ ــوط داخل ا در خط

عوارض درآمد مشمول  -3. كنند مي
 ماليات قطعي شده

 23/2/1348اي كـه براسـاس مصـوبه     عوارض جـايگزين عـوارض دروازه   -1
شـود و توسـط    اي توسط گمركات كشور وصـول مـي   قانون لغو عوارض دروازه

.                                     وزارت امور اقتصادي و دارايي بايد پرداخت شود

نمايند  فرت ميعوارض بليط كساني كه با هواپيما در خطوط داخلي مسا -2
شوراي انقالب جمهوري اسالمي ايران                           4/2/1358مصوبه 

مورخ  46377عوارض مشمول ماليات قطعي شده تصويبي مصوب شماره  -3
 رياست جمهوري 24/3/1373

ــد حاصــل از   13 كمــك از محــل درآم
 كارخانجات % 1عوارض 

 وزارت كشور 6/12/1374مورخ  32/3/22237براساس بخشنامه شماره 
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ــد    14 ــل درآم ــك از مح ــوارض كم ع
حاصــل از عــوارض اضــافي شــماره 

هاي سواري، سواري  گذاري اتومبيل
 بياباني وارداتي و ساخت كشور

 وزارت كشور 29/2/1373مورخ  3148برابر تعرفه شماره 

و مصوبه  1344سال  22946و  1323سال  1323مصوبه هيأت وزيران شماره عوارض مواد نفتي 21
 رياست محترم جمهوري 11/1/1377م مورخ / 77-102شماره 

عوارض و درآمـدهاي وصـولي   % 1/39 80
 از حريم استحفاظي شهرها

قـانون   99به مـاده   3تبصره به عنوان بند  3در اجراي قانون الحاق يك بند و 
 مجلس شوراي اسالمي 1/12/1372ها مصوب  شهرداري

  اوليه شماره گذاريعوارض  -41 1

 عوارض ساليانه -2

عوارض شماره گذاري در هنگام شماره گذاري به حساب وزارت كشور  -1
.                                                                              گردد واريز مي

شوراي انقالب و افزايش  13/6/1358عوارض ساليانه انواع خودرو مصوب  -2
قانون تشكيالت شوراهاي اسالمي ) 35(ه بعدي آن در اجراي بند يك ماد

ـ كه در هنگام شماره گذاري اولين عوارض ساليانه نيز  1361كشور ـ مصوب 
 . شود وصول مي

قانون تشكيالت شـوراهاي  ) 35(اتوبوس، قطار، كشتي، مستند به بند يك ماده عوارض بليط مسافرتي برون استاني 43
قانون وصول برخـي از  ) 43(ماده ) الف(ـ و بند   1361اسالمي كشور ـ مصوب  

قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت ) 30(ماده ) الف(درآمدهاي دولت و بند 
. گردد اخت ميكه توسط صادر كنندگان بليط وصول و به حساب شهرداري پرد

حسب تعرفه تنفيذي و تصويبيعوارض انواع گذرنامه و گذر مرزي 44

قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصـرف  ) 43(مستند به بند الف ماده عوارض تلفن 45
ريـال ماهانـه    50هاي كشور به ميـزان   آن در موارد معين براي كليه شهرداري

هر شماره تلفن مصوب رياست محترم جمهور توسـط مخـابرات وصـول و بـه     
 . گردد حساب شهرداري مربوط واريز مي

نقليـه و   عوارض بر معامالت وسايط 47
ماشين آالت سنگين اعم از قطعي و 
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 وكالتي

و نوع گواهينامه دو شخصي و پايه يك  66هاي تنفيذي از سال  براساس تعرفهعوارض بر صدور گواهينامه رانندگي 49
 .شود ها وصول مي عوارض توسط شهرداري

آبزيـان بـه اسـتناد تعرفـه     عوارض بر فروش پرورش ماهي، ميگـو پرورشـي و   عوارض بر صيد و شكار 55
 3/2/1374مورخ  1/3/34/1688شماره 

قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصـوبه  ) 43(در اجراي بند الف ماده عوارض بر قراردادها 57
رياســت محتــرم جمهــوري و نامــه شــماره  25/2/1372مــورخ  2376شــماره 

انداران و وزير محتـرم كشـور خطـاب بـه اسـت      27/5/1372مورخ  34/1/9873
رياســت محتــرم  1/9/1372مــورخ  1-54/11431-15377بخشــنامه شــماره 

هـاي دولتـي و حسـابداران     سازمان برنامه و بودجه توسط ذيحسـابان دسـتگاه  
مؤسسات غيردولتي از محل اعتبار طرح كسر و بـه حسـاب شـهرداري محـل     

 .گردد اجراي پروژه واريز مي

موضوع تبصـره  (ها  عوارض كارخانه 58
 )آيين نامه 2ه ماد

قـانون  ) 35(هاي تنفيذي و تصويبي كه در اجراي بند يك ماده  براساس تعرفه
قانون وصول برخـي  ) 43(ماده ) الف(تشكيالت شوراهاي اسالمي كشور و بند 

از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين به تصويب نماينده ولـي امـر و   
% 1احـدهاي توليـدي بـه ميـزان     هـا و و  رياست جمهور رسيده است از كارخانه

هايي كه داراي تعرفه عوارض مضاعف بـر   به استثناي شهرداري(بهاي فروش 
و ضـمناً  ) باشـند  هـاي خـاص اسـتاني مـي     زير فاكتور فروش بـراي طـرح  % 1

زيـر فـاكتورفروش، توسـط    % 5هاي صنعتي واقع در حـريم بـه مأخـذ     شهرك
انه بـه حسـاب شـهرداري    هاي مذكور وصول و بايستي به صورت ماهي كارخانه

 . مربوط واريز گردد

ــي    2/59 ــوالت محل ــر محص ــوارض ب ع
ايـن آيـين    2موضوع تبصره مـاده  (

 )نامه

هـا از محصـوالت توليـدي     هـاي تنفيـذي در بعضـي از اسـتان     بر حسب تعرفه
 .شود عوارض وصول مي

 . گردد ها وصول مي براساس تعرفه تنفيذي بعضي از شهرداريها عوارض بر نوشابه 6/59
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در كليـه مـواد و تبصـره هـا و بنـدهاي قـانون       ")6/7/1382الحـاقي  (كشور  ميشوراهاي اسال ...قانون مكرر 1ماده  *
و  "شـهرك "كلمـه  ،1/3/75كشـور و انتخـاب شـهرداران مصـوب      ميوظايف و انتخابات شـوراهاي اسـال   ؛تشكيالت

     ".گردد ميموضوعات مربوط به آن حذف 
بـا توجـه بـه تصـويب و الزم      9/9/82مورخ  – 361:  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه شماره** 

آن قسمت از آئين نامه كه ترتيبات ديگـري را وراي قـانون اصـالح مـوادي از      اوالُ عوارضتجميع  االجرا شدن قانون
وده مـ نمقرر داشته خالف قانون و خارج از حدود اختيارات هيأت وزيران تشخيص و ابطـال  .. .توسعه قانون برنامه سوم

كه هيأتي را با تركيب خاص مسئول رسـيدگي بـه شـكايات در مـورد عـوارض       8ذيل ماده  2ثانياً تبصره ماده  است و
قـانون   25مسـتنداً بـه مـاده     14مـاده   و تبصره 13و  12و ماده  11و تبصره ماده  10نمايد و همچنين ماده  محلي مي

  .)شده با خط كشي نشان داده شد ابطالذيل مواد .(وده استمنديوان عدالت اداري ابطال 
  
  
  
  
  
  
  
  

:نكات قابل توجه در برقراري عوارض محلي    
 

عوارض محلي موارد شهر ها به هنگام بر قراري  ميشوراهاي اسالبا توجه به مواد قانوني و آيين نامه اجرائي ياد شده 
  .ذيل را بايد مراعات نمايند

وظايف و انتخابات شوراهاي  ،قانون تشكيالت) 6/7/1382اصالحي ( 12ماده محدوده وصول عوارض، نظر به   –الف 
شهرستان و استان در واحدهايي از تقسيمات كشوري  ،شهر ،بخش ،شوراي روستا"كشور و انتخاب شهرداران  مياسال

شهرستان و استان شناخته شده  ،شهر ،بخش ،)روستا(به نام ده ،ه طبق قوانين و مقررات مربوطشود ك ميتشكيل 
 شهرحدود به حدود جغرافيائي شهرداري مفعاليت از طرفي به موجب ماده صد قانون شهرداري و ساير مقررات  ".باشد

بايد منطبق بر محدوده يا حريم شهر ها  ميشوراهاي اسالتعيين شده است، بنا بر اين محدوده وضع عوارض مصوب 
آئين نامه اجرايي نحوة وضع و وصول عوارض توسط شوراهاي  3و 2در اين خصوص با يد مفاد مواد. شهر تعريف شود

  .رعايت گرددبخش  واسالمي شهر
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وصول عوارضي كه طبق اين آيين نامه توسط  مذكور آئين نامه اجرايي 4ماده مرجع وصول عوارض، با توجه به  -ب
شود، در مورد عوارض شهر بر عهده شهرداري، كه مطابق مقررات مربوط و  وراهاي اسالمي شهر وضع ميش

    . مرجع وصول مكلف به دادن رسيد رسمي به مودي است. نمايند هاي اجرايي آن اقدام مي ضمانت
شوراهاي اسالمي نحوه وصول عوارضي كه به موجب اين آيين نامه توسط  5ماده نحوه وصول عوارض، براساس  -ج

آن را بايد مشخص  نحوه وصوللذا با توجه به نوع عوارض . گردد شوند، توسط همان شورا تعيين مي شهر وضع مي
  .نمود

مهمترين وظيفه وزارت . فوق بيان شده است آيين نامه 14ماده  ، كه درعمومي دولت و هاي كلي توجه به سياست   -د
   .ن موضوع استكشور و استانداري ها نيز توجه به اي

 اسالمي شوراهاي انتخاب و وظايف تشكيالت، قانون 93و  80انجام مراحل قانوني از جمله اجراي دقيق مواد  –ه 
برقراري هر گونه عوارض و  "قانون ماليات بر ارزش افزوده كه مقرر مي دارد  50و ماده  شهرداران انتخاب و كشور

توليدي و همچنين ارائه خدمات كه در اين قانون، تكليف ماليات و عوارض ساير وجوه براي انواع كاالهاي وارداتي و 
سود اوراق  ،سود سهام شركتها ،همچنين برقراري عوارض به درآمدهاي مأخذ محاسبه ماليات ،آنها معين شده است

، توسط سود سپرده گذاري و ساير عمليات مالي اشخاص نزد بانكها و مؤسسات اعتباري غير بانكي مجاز ،مشاركت
  ".باشد شوراهاي اسالمي و ساير مراجع ممنوع مي

شوراهاي اسالمي شهر و بخش جهت  "قانون ماليات بر ارزش افزوده  50ماده  1تبصره  نظر به ،اعالم عمومي -و 
وضع هر يك از عوارض محلي جديد، كه تكليف آنها در اين قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداكثر تا 

  ".د، تصويب و اعالم عمومي نمايندـبهمن ماه هر سال براي اجراءدر سال بع پانزدهم
قوانين و  "قانون ماليات بر ارزش افزوده 50ماده  3تبصره به موجب  ،اعطاء تخفيف يا معافيت از پرداخت عوارض

   ".گردد مقررات مربوط به اعطاء تخفيف يا معافيت از پرداخت عوارض يا وجوه به شهرداريها و دهياريها ملغي مي
 قانون 104 ماده استناد به كه تبصره چهارده و ماده هشت و چهل بر مشتمل فوق نامه ها آيين شهرداري مالي نامه آيين 

 سيصد و هزار يك ماه تير دوازدهم دوشنبه روز جلسه در شهرداريها قانون به جديد مواد الحاق و مواد از اي پاره اصالح
  .باشد مي اجراء قابل و صحيح است رسيده مجلسين كشور مشترك كميسيون تصويب به شمسي شش و چهل و
  

  درآمدها - دوم فصل
  :شود مي تقسيم زير شرح به طبقه شش به شهرداريها درآمد - 29 ماده 

  ).مستمر درآمدهاي ( عمومي عوارض از ناشي درآمدهاي - 1
  .اجتماعي عوارض از ناشي درآمدهاي - 2
  .شهرداري انتفاعي مؤسسات درآمدهاي و خدمات بهاء - 3
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  .شهرداري اموال و وجوه از حاصله درآمدهاي - 4
  .دولتي سازمانهاي و دولت اعطايي كمكهاي - 5
 موجـب  بـه  يـا  اتفاقي طور به كه داراييهايي و اموال و خصوصي سازمانهاي و اشخاص اهدايي كمكهاي و اعانات - 6

  .گيرد مي تعلق شهرداري به قانون
 مشمول) مستمر درآمدهاي ( عمومي عوارض از ناشي درآمدهاي فقط فوق ماده در مذكور درآمدهاي انواع از - تبصره 

  .باشد مي شهرداري قانون 68 ماده در مقرر هاي نصاب حد و ها سهميه پرداخت
 كـه  درآمدهايي ساير و خدمات بهاء و عوارض انواع كليه آن در كه بود خواهد اي تعرفه داراي شهرداري هر - 30 ماده 

 خـدمات  بهـا  يـا  عوارض نوع هر و درج شود مي تحصيل يا وصول آن به وابسته و تابعه مؤسسات و شهرداري وسيله به
 مـذكور  تعرفـه  در گيـرد  مـي  صـورت  آنهـا  نـرخ  ميـزان  و نوع در كه تغييري هر يا گردد مي تصويب و وضع كه جديدي
 و تشـخيص  و وضـع  چگـونگي  همچنين و بعدي تغييرات درج و تعرفه تنظيم طرز براي كشور وزارت. شود مي منعكس
  .كرد خواهد ابالغ شهرداريها به راهنمايي براي و تهيه جامع دستورالعمل درآمدها و عوارض انواع وصول

 عهـده  بـه  مـؤدي  بـدهي  تشخيص و تعيين و درآمدها عوارض تعرفه با مورد هر يا مؤدي هر وضع تطبيق - 31 ماده 
 شده داده آنها به تشخيص اختيار وابسته و تابعه هاي سازمان يا شهرداري طرف از كه است كساني يا تشخيص مأمورين

 آنها وضع به تخلف صورت در و برند كار به خود هاي تشخيص در را نظري بي دقت كمال مكلفند مذكور مأمورين است
  .شد خواهد گذارده اجرا موقع به و اتخاذ آنها درباره مقرر تنبيهات و رسيدگي شهرداري اداري دادگاه در
 كميسيون تشخيص به كه مواردي در مگر نيست عوارض از ناشي خود مطالبات تقسيط به مجاز شهرداري - 32 ماده 

 قـادر  مـؤدي  1334 سال مصوب شهرداري قانون به جديد مواد الحاق و مواد از اي پاره اصالح قانون 77 ماده در منظور
 سـه  از كـه  مـدتي  بـراي  مؤدي بدهي است ممكن صورت اين در كه نباشد جا يك طور به خود بدهي تمام پرداخت به

 كليـه  وصـول  بـه  موكـول  حساب مفاصا صدور حال هر در ولي شود تقسيط ملي بانك متداول بهره با نكند تجاوز سال
  .است بدهي

  : يادآوري
بشـرح ذيـل   ) 26/10/80مصـوب  (قانون تنظيم بخشي از منابع مالي دولـت   73نامه مالي به استناد مالي  آئين 32ماده 

  .اصالح گرديده است
حداكثر سي و شش قسط مطابق شود تا مطالبات خود را با اقساط  ي كل كشور اجازه داده ميها شهرداريبه  -32ماده 

در هر حال صدور . رسد دريافت نمايد شهر مربوطه مي ميدستورالعملي كه با پيشنهاد شهرداري به تصويب شوراي اسال
  .مفاصاحساب موكول به تأديه كليه بدهي مؤدي خواهد بود

  :با توجه به مفاد قانون فوق
  .ج و براساس مفاد فوق صورت خواهد گرفتخار 77تقسيط عوارض از اختيارات كميسيون ماده  :اوالً
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گرديد در صورتيكه با درج قانون فوق مطالبات شهرداري قيد شده كه بيانگر جرايم،  قبالً فقط عوارض تقسيط مي :ثانياً
  .گردد نيز مي... بهاء خدمات و

  
  اداري عدالت ديوان عمومي هيأتآراء 

  )781 صفحه ( فخاري عوارض وصول اجرايي نامه آيين 14 و 13 ،12 ماده لغو مورد در رأي -1 
  1369.10.10 - 13352 شماره رسمي روزنامه 
  1369.9.10. 95.64ه شماره 
  95.64 پرونده كالسه 132 دادنامه شماره 69.5.4 تاريخ 
  اداري عدالت ديوان عمومي هيأت: رسيدگي مرجع 
  ماشيني آجر كارخانجات: شاكي 
  فخاري عوارض وصول اجرايي مهنا آيين لغو: خواسته و شكايت موضوع 
 مـورخ  13809 شـماره  نامه طي اهواز شهرداري: اند داشته اعالم ديوان به تقديمي دادخواست شرح به شكات - مقدمه 

 اي جلسه در كه است نموده دعوت ضمن در و ابالغ را فخاري محصوالت از عوارض وصول برقراري نامه آيين 63.3.23
 اسـت  وارد مـذكور  نامـه  آيين بر قانوني و شرعي نظر از كه اشكاالتي اهم اينك. گردد اجراء نامه آيين نهايتاً و ابهام رفع

  .گردد مي معروض
 اسـت  شـده  ذكر 2 ماده در - 2. نگرديده مشخص است آن مستند كه قانوني ماده و نامه آيين كننده تصويب مقام - 1
 از ذكري اما باشد، مي% 10 ميزان به فخاري عوارض 60.7.17 تاريخ تا 60.6.28از متشكله كميسيون پيشنهاد طبق كه

 ايـن  اجراي نظر از مختلف شهرداريهاي منافع تعارض  - 3. است نيامده عمل به قانوني مرجع در پيشنهاد اين تصويب
. نمايد مي فراهم شهرداريها اختالفات قوس و كش در را توليدكنندگان گرفتاري مĤال كه است اجتناب قابل غير نامه آيين

 عمـل  بـه  قبلـي  مشـورت  كننـدگان  توليد با باشد، فروش هاي برگه خريد پيش از عبارت كه وصول نحوه مورد در - 4
 بـاب  در نامـه  آيـين  ايـن  در 12 مـاده  وضع - 5. است نگرفته قرار بررسي مورد آنها حل راه و اجرايي اشكاالت و نيامده
 جرائم وضع - 6. باشد مي قضاييه و مقننه قوه در شهرداري مأموران دخالت متضمن آن تشخيص مرجع و تخلفات انواع

 كه بازبينان گزارش صرف و دارد قضايي نظر اعمال و خاص قانون به نياز آن ضعف و شدت تعيين و 13 ماده در مندرج
 گـروه  دسـتور  بـه  14 مـاده  موضـوع  محمولـه  حـراج  - 7. باشد جريمه و مجازات مالك تواند نمي ندارند قضايي بينش

 نامـه  آيـين  ايـن  در قضـايي  نظر اعمال بدون كه جزايي غالظ و شداد مقررات با - 8. دارد قانون وضع به نياز بازپرسي
 در مسـئوليتي  توليدكننـدگان  - 9. داد خواهنـد  دست از را خود شغلي امنيت توليدكننده كاركنان و مديران شود مي اجرا

 نامـه  آيـين  بـا  هسـتيم  عاجز توليد هاي هزينه ترين ضروري پرداختهاي از كه حالي در نيز و نداشته اوراق بهاي پرداخت
 بـه  نسـبت  اسـت  مستدعي خاتمه در. دهيم اختصاص فاكتور خريد پيش جهت را توجهي قابل گردان تنخواه بايد مذكور
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 بـه  پاسـخ  در 63.6.19 مـورخ  5.28763 شـماره  نامـه  شرح به اهواز شهرداري. فرمايند معمول الزم اقدام نامه آيين لغو
 استان استانداري به اختيار تفويض با كشور محترم وزارت طرف از نظر مورد نامه آيين: است داشته اعالم مذكور شكايت

 بر داللتي خواهانها نظر از آن مستند قانوني ماده و نامه آيين كننده تصويب مقام نبودن مشخص شده، تصويب خوزستان
 مرجـع  شـهرداري  قـانون  45 مـاده  9 شـق  صراحت به شود مي عرض اطالع براي. ندارد نامه آيين اعتباري بي يا بطالن
 قانون 42 ماده تجويز به آن غياب در شهر شوراي حال در و شهر انجمن گذشته در مزبور نامه آيين تصويب براي صالح
 هـا  خواهـان  با است شده ادعا فروش هاي برگه خريد پيش و عوارض وصول نحوه مورد در. باشد مي كشور وزارت مزبور

 ناشـي  نوعاً هم اجرايي اشكاالت و باشد نمي نامه آيين بطالن موارد از ها خواهان با مشورت عدم نيامده عمل به مشورت
 بررسي براي خواهانها اصوالً نامه آيين نقض نه باشد مي عوارض كنندگان پرداخت ناحيه از قانوني مقررات رعايت عدم از

 وارد نيـز  نامـه  آيـين  12 مـاده  مورد در خواهانها ادعاي. اند داشته آن مفاد از اطالع و اند شده دعوت نامه آيين نويس پيش
 و بـوده  شـهر  مقننه قوه حقيقت در باشد مي نامه آيين تصويب و تدوين مرجع كه كشور وزارت و شهر انجمن زيرا نيست
 هـم  اجرايـي  ضمانت و نمايد وضع اقتصادي و جغرافيايي موقعيت مقتضاي به را شهر به مربوط هاي نامه آيين تواند مي

 از نسـخه  يـك  شـرع  بـا  شـكايت  مـورد  نامـه  آيـين  مغايرتي اعالم لحاظ به. كند بيني پيش نامه آيين اجراي حسن براي
 پاسـخ  در نگهبـان  شوراي دبير مقام قائم. گرديد ارسال نگهبان شوراي به نظر اظهار جهت مربوطه سوابق و دادخواست

 بحـث  مورد و مطرح نگهبان شوراي فقهاي جلسه در سئوال موضوع: داشتند اعالم 68.10.13 - 1282 شماره نامه طي
 قـوانين  محـدوده  در كه صورتي در مذكور عوارض وضع: گردد مي اعالم ذيل شرح به آقايان نظر. گرفت قرار بررسي و
  .شود نمي شناخته شرعي موازين با مغاير باشد مقررات و

  عمومي هيأت جلسه 
 ديـوان  شـعب  رؤسـاي  حضور با و تبريزي موسوي ابوالفضل سيد اهللا آيت رياست به فوق تاريخ در ديوان عمومي هيأت 

  .نمايد مي رأي صدور به مبادرت آتي شرح به آراء اكثريت با مشاوره انجام و بررسي و بحث از پس و شد تشكيل
  

  رويه وحدت رأي

 و بـود  خواهد بالاثر و لغو مغاير قوانين كليه كشوري اسالمي شوراهاي تشكيالت قانون تصويب تاريخ از كه اين به نظر 
 موجب به كه 1364.7.28 مصوب اسالمي شوراهاي تشكيالت قانون 53 ماده به تبصره يك الحاق قانون به توجه با نيز
 شـوراي  جانشـين  كشـور  وزارت سرپرسـت  يـا  كشـور  وزيـر  شهر هر در اسالمي شوراهاي تشكيل تا " گرديده مقرر آن

  ."بود خواهد شهرداريها به مربوط امور در شهر آن اسالمي
 تهران شهرداري سرپرست و كشور وزير مقام قائم 1366.10.6 مورخ 262.44988 شماره نامه حكايت به كه اين به نظر 

 شـوراهاي  قـانون  35 مـاده  يـك  بنـد  اجـراي  در فخاري توليدات بهاي% 10 مبناي بر فخاري عوارض اصول و اساس
 نظـر  مورد مصوبه لهذا. است رسيده امر ولي محترم نماينده اردبيلي موسوي اهللا آيت حضرت تنفيذ و تصويب به اسالمي
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 تحـت  كه اي نامه آيين كننده تصويب و تنظيم مقامات كه اين به عنايت با و. نگرديد تشخيص قانون خالف حيث اين از
 اختيـارات  حـدود  از آن 14 - 13 - 12 مـواد  تصويب در گرديده تدوين فخاري عوارض وصول اجرايي نامه آيين عنوان
 وظـايف  در امر اين كه " اند پرداخته مجازات و جريمه تعيين و تخلف و جرم موارد تعيين به نموده تجاوز اجرايي مقامات

 ابطـال  اداري عـدالت  ديـوان  قـانون  25 مـاده  بـه  مستنداً و تشخيص قانون خالف شده ياد مواد لهذا "است مقننه قوه
  .گردد مي

  تبريزي موسوي ابوالفضل سيد - اداري عدالت ديوان عمومي هيأت رييس 
 عــوارض وضــع مــورد در مازنــدران اســتانداري 62.12.21 مــورخ 28802.5 شــماره مصــوبه ابطــال مــورد در رأي -2 
  )779صفحه(
  1369.10.3 - 13346 شماره رسمي روزنامه 
  1369.9.10. 22.65ه شماره 
  22.65 پرونده كالسه 160 دادنامه شماره 69.6.15 تاريخ 
  اداري عدالت ديوان عمومي هيأت: رسيدگي مرجع 
  بهشهر بهپاك صنعتي خاص سهامي شركت: شاكي 
  بهشهر شهرداري مازندران استانداري: شكايت طرف 
 وضـع  از اثـر  لغـو  و مازنـدران  اسـتانداري  62.12.21 مـورخ  28802.5 شماره مصوبه ابطال: خواسته و شكايت موضوع 

  بهشهر شهرداري قانون 77 ماده كميسيون رأي و عوارض
 قـانون  از حاصـله  اختيـارات  اسـاس  بر بهشهر شهرداري گرديده اعالم شاكي طرف از تقديمي دادخواست در - مقدمه 

% 3 معادل عوارض وضع پيشنهاد به اقدام كشور جاري موضوع قوانين و ضوابط و تشريفات رعايت بدون و قبلي منسوخ
 استانداري تصويب به 62.12.21 مورخ 28802.5 شماره نامه موجب به امر اين كه نموده را شركت فروش ميزان كل از

 شـهرداري  قـانون  77 مـاده  مقـررات  از استعانت با نتيجه در و رسيده دانسته شهر شوراي مقام قائم را خود كه مازندران
 شـركت  و گذاشـته  صـحه  شهرداري و استانداري قانوني غير اقدام بر اعضاء كليه حضور و وجود بدون مزبور كميسيون

 - اوالً. اسـت  بررسـي  قابـل  جهـت  چنـد  از مطلب اين. است نموده قانوني غير عوارض گزافي مبلغ پرداخت به ملزم را
 از آن ميـزان  و نوع تغيير همچنين و شهر عوارض الغاء يا برقراري لوايح تصويب شهرداريها قانون 45 ماده 8 بند مطابق
 جانشـين  كشـور  وزارت شهر انجمن تشكيل عدم صورت در قانون همان 42 ماده موجب به و است شهر انجمن وظايف

 نمودنـد  مـي  مؤديـان  از عـوارض  وصـول  و وضع به اقدام قانون همين استناد به شهرداريها 61.9.1 تاريخ تا باشد مي آن
 موجـب  بـه  رسيد اسالمي شوراي مجلس تصويب به كشور اسالمي شوراهاي تشكيالت قانون كه مزبور تاريخ از ليكن
 عـوارض  گونـه  هر نتيجه در. بود خواهد بالاثر و لغو مغاير قوانين كليه قانون اين تصويب تاريخ از مزبور قانون 53 ماده
 مقـرر  كـه  گردد مطالبه و وضع الذكر فوق قانون 35 ماده يك بند صريح نص مطابق شود دريافت مؤديان از بايستي كه
 هـاي  هزينه تأمين براي امر ولي تنفيذ با تواند مي شهر شوراي نباشد كافي شده بيني پيش درآمدهاي كه مادامي دارد مي
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 اسـاس  بـر  كـه  صـورتي  در. نمايـد  تعيـين  شده ارائه خدمات و محل اقتصادي امكانات با متناسب عوارضي شهرداري
 خـالف  تصـميم  چنـين  اتخـاذ  بـه  شركت اعتراض از پس ثانياً. شده عوارض وضع به اقدام قبلي منسوخه قانون ضوابط
 جلسـات  در شـركت  نماينـده  نمـوده  ارجـاع  و احاله شهرداري انونق  77 ماده كميسيون به را موضوع شهرداري قانوني
 عليـرغم . اسـت  وجـود  فاقـد  ديگـر  77 مـاده  كميسيون كه اند نموده ثابت آنان به مصوبه مقررات و قوانين ارائه با مزبور
 كـه  نمـوده  رأي صدور به مبادرت و داده جلسه تشكيل بهشهر شهرداري در 64.11.14 تاريخ در كميسيون فوق مراتب
 اسـتانداري . دارد را مربوطـه  اقدامات از اثر لغو و رأي و تصميم ابطال و رسيدگي استدعاي عليهذا است ايراد و نقد مورد

 شهرداريها كليه مانند بهشهر شهرداري داشته اعالم مزبور شكات به پاسخ در 65.1.16- 3.8 شماره نامه طي مازندران
 بـا  آن بنـدهاي  و مذكور ماده در محوله وظايف انجام منظور به شهرداريها قانون 55 ماده 26 بند اجراي در كشور سطح
 شـهر  سـطح  كارخانجـات  مـورد  در منظور همين به بوده عوارض الغاء و وضع به مجاز كه امر ولي تنفيذ داشتن نظر مد

 كارخانجـات  ديگـر  و خواهـان  شـركت  مـديران  قبول مورد و متعارف حد در عوارضي پيشنهاد و وضع به اقدام بهشهر
 الزم بررسيهاي از پس كشور محترم وزارت جانب از تفويضي اختيار حسب نيز استانداري و تسليم استانداري به و نموده

 بـه  خواهـان  شـكايتنامه  در شـده  يـاد  شـماره  طـي  و تصـويب  شهر اسالمي شوراي جانشيني به را پيشنهادي عوارض
 مصـوب  عـوارض  وصـول  جهـت  در كـه  اقداماتي حسب بهشهر شهرداري سپس. است نموده ابالغ موصوف شهرداري
 77 مـاده  كميسـيون  بـه  موضـوع  نمـوده  خـودداري  متعلقـه  عـوارض  پرداخت از عوارض مؤدي چون و داشته معمول
 رأي صـدور  بـه  اقـدام  موجود اختالف به اختتام منظور به شهرداريها قانون 77 ماده كميسيون سرانجام كه شده محول
 و شهرداريها قانون 77 ماده كميسيون اعضاء تركيب و بهشهر شهرداري سوي از عوارض وضع چون نهايتاً. است نموده

 شـوراهاي  تشـكيالت  قـانون  53 مـاده  بـه  تبصـره  يك الحاق و بوده حاكم مقررات و نينقوا مطابق استانداري اقدامات
 سابق قانون 42 ماده همان تنفيذ واقع در و است برآمده شهر اسالمي شوراي جانشيني تعيين مقام در كه كشور اسالمي

 شـهرداري : اسـت  داشـته  اعـالم  1365.1.11 - 238 شـماره  نامه طي بهشهر شهرداري همچنين. باشد مي شهرداريها
 كارخانجـات  توليـدي  هـاي  فـرآورده  از را عوارض% 3 برقراري پيشنهاد درآمد ازدياد امر در خودكفايي منظور به بهشهر
 را پيشـنهاد  مـورد  عوارض شهر شوراي مقامي قائم به شهرداريها قانون 42 ماده استناد به مازندران استانداري كه نموده
 مطالبـه  الـذكر  فـوق  مصوبه طبق نيز بهشهر شهرداري و كردند ابالغ و مصوب - 2.12.21 - 28802.5 شماره نامه طي

  .است نموده 64.8.28 الي 63.6.5 تاريخ از را مربوطه عوارض
  

  عمومي هيأت جلسه
 ديـوان  شـعب  رؤسـاي  حضور با و تبريزي موسوي ابوالفضل سيد اهللا آيت رياست به فوق تاريخ در ديوان عمومي هيأت 

  .نمايد مي رأي صدور به مبادرت آتي شرح به آراء اتفاق به مشاوره انجام  و بررسي و بحث از پس و تشكيل
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  رويه وحدت رأي 

 1361 سـال  مـاه  آذر يكـم  مصوب كشوري اسالمي شوراهاي تشكيالت قانون 35 ماده از 1 بند مطابق كه اين به نظر 
 شـده  بينـي  پـيش  درآمـدهاي  كه مادامي ": كه است گرديده مقرر و مشخص شهر شوراي طرف از عوارض تعيين نحوه
 امكانـات  بـا  متناسـب  عـوارض  شـهرداري  هـاي  هزينـه  تـأمين  براي امر ولي تنفيذ با تواند مي شهر شوراي نباشد كافي

 تصـويب  تاريخ در كه اين و االشعار فوق قانون 53 ماده به عنايت با و ".نمايد تعيين شده ارائه خدمات و محل اقتصادي
 يك الحاق قانون به توجه با نيز و بود خواهد بالاثر و لغو مغاير قوانين كليه كشوري اسالمي شوراهاي تشكيالت قانون
 تـا  ": گرديـده  مقرر آن موجب به كه 1364.7.28 مصوب كشوري اسالمي شوراهاي تشكيالت قانون 53 ماده به تبصره
 امـور  در شـهر  آن اسـالمي  شوراي جانشين كشور وزارت سرپرست يا كشور وزير شهر هر در اسالمي شوراهاي تشكيل
 62.12.21 مـورخ  28802.5شـماره  مصـوبه  تصـويب  جريـان  در كـه  ايـن  بـه  نظـر  ".بود خواهد شهرداريها به مربوطه

 فـوق  مصـوبه  اسـت  نگرديـده  مراعـات  بـاال  در شده ياد قوانين در شده بيني پيش ضوابط و اصول مازندران استانداري
  .گردد مي ابطال اداري عدالت ديوان قانون 25 ماده به مستنداً و تشخيص قانون الفخ
  تبريزي موسوي ابوالفضل سيد - اداري عدالت ديوان عمومي هيأت رييس 
 مبنـي  شـرقي  آذربايجـان  اسـتانداري  62.11.2 مورخ 21.18715.54 شماره مصوبه به نسبت اعتراض مورد در أير -3 

  )25 صفحه ( وكال از شهرداري عوارض اخذ بر
  1369.3.1 - 13170 شماره رسمي روزنامه 
  1369.1.29. 67.63 ه شماره 
  67.63 پرونده كالسه 108 دادنامه شماره 68.11.26 تاريخ 
  اداري عدالت ديوان عمومي هيأت: رسيدگي مرجع 
  آدم بني برات آقاي: شاكي 
  شرقي آذربايجان استانداري: شكايت طرف 
 دادگسـتري  وكـالي  از شهرداري عوارض اخذ بر مبني استانداري مصوبه به نسبت اعتراض: خواسته و كايتش موضوع 

  .استان
 شـرقي  آذربايجـان  اسـتانداري  تصـميم  طبـق : است داشته اعالم ديوان به تقديمي دادخواست شرح به شاكي - مقدمه 

 اوالً. بپردازند محل شهرداري به عوارض عنوان به ماهانه طور به را معينه وجوه اند شده مكلف استان دادگستري وكالي
 و اسـت  حاكم آنان مسئوليت و وظايف اعمال بر خاصي قوانين و شوند مي محسوب قضاييه قوه جزء دادگستري وكالي
 بـر  مضـاف  شـهرداري  عـوارض  اخذ اين بر بنا. پردازند مي وكال تعاون حق و عضويت حق ماليات قوانين همان مطابق
 اخـذ  باشد، موجود عوارض چنين وصول براي قانوني مجوز كه اين فرض بر ثانياً. نيست قانوني و عادالنه مذكور وجوه

 امـور  در شـرقي  آذربايجان استاندار مشاور. بود نخواهد عادالنه نه گر و گيرد صورت درآمد مبناي بر بايد قاعدتاً عوارض
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 دفـاتر  عـوارض  اسـت  داشـته  اعـالم  مذكور دادخواست به پاسخ در 63.2.18- 21.173.54 شماره نامه طي شهرداريها
 جهـت  و تأييـد  و تصويب كشور وزارت از حاصله اختيارات و شهرداري قانون 45 ماده 8 بند و 42 ماده استناد به وكالت
  .است گرديده ابالغ شهرداريها به اجراء

: داشـته  اعـالم  65.6.11 - 3574.24 شـماره  نامـه  طـي  كشـور،  وزارت مجلس و حقوقي امور دفتر سرپرست همچنين 
 مـورخ  1.3.21658.10878 شـماره  بخشـنامه  اسـتناد  بـه  شرقي، آذربايجان استاندار مشاور نامه در اشاره مورد اختيارات
 مصـوب  اسـالمي  شـوراهاي  تشـكيالت  قـانون  53ماده به تبصره يك الحاق مصوبه طبق بر كه وزارت مقام 64.9.25

 اسـتانداري  تابعـه  شـهرهاي  اسـالمي  شوراي جانشيني اختيارات السابق كمافي باشد، مي اسالمي شوراي مجلس 1364
  .باشد مي وزارت اين تأييد مورد مذكور استانداري مصوب عوارض همچنين. اند نموده تأييد نيز را شرقي آذربايجان

  عمومي هيأت جلسه 
 ديـوان  شـعب  رؤساي حضور با و تبريزي موسوي ابوالفضل سيد اهللا آيت رياست به فوق تاريخ در ديوان، عمومي هيأت 

  .نمايد مي رأي صدور به مبادرت ذيل شرح به مشاوره انجام و بررسي و بحث از پس و تشكيل
  

  رويه وحدت رأي

 شـرقي  آذربايجـان  اسـتانداري  62.11.2 مورخ 21.18715.54 شماره نامه موضوع وكالت دفاتر عوارض كه اين به نظر 
 حـالي  در گرديـده  برقرار كشور محترم وزير تفويضي اختيارات و شهرداريها قانون 45ماده از 8 بند و 42 ماده به مستنداً

 ايـن  تصـويب  تـاريخ  از 1361 سال ماه آذر اول مصوب كشوري اسالمي شوراهاي تشكيالت قانون 53 ماده مطابق كه
 شـوراهاي  تشـكيالت  قـانون  تصـويب  تـاريخ  از القاعـده  علي و است گرديده اعالم بالاثر و لغو مغاير قوانين كليه قانون

 بـا  و گردد عمل فوق قانون 35 ماده از 1 بند در مقرر ترتيب به بايد عوارض گونه هر برقراري جهت كشوري، اسالمي
 هـر  برقـراري  جهت كشوري، اسالمي شوراهاي تشكيالت قانون 53 ماده به تبصره يك الحاق قانون كه اين به عنايت
 يـك  الحـاق  قـانون  كه اين به عنايت با و گردد عمل فوق قانون 35 ماده از 1 بند در مقرر ترتيب به بايد عوارض گونه

 و تصـميمات  و اقـدامات  بـه  نـاظر  64.7.28 مصـوب  كشـوري  اسـالمي  شـوراهاي  تشكيالت قانون 53 ماده به تبصره
 موجـب  به مقرر عوارض لهذا. شود ماسبق به عطف تواند نمي است، قانون تصويب تاريخ بر مؤخر صادره هاي بخشنامه

 بـا  25 مـاده  به مستنداً و تشخيص قانون مخالف شرقي، آذربايجان استاندار 62.11.2 مورخه 21.18715.54 شماره نامه
  .گردد مي ابطال اداري عدالت ديوان قانون 11 ماده پ بند مالحظه

  تبريزي موسوي ابوالفضل سيد - اداري عدالت ديوان عمومي هيأت رييس 
 72.1.24 مـورخ  10.3164 شـماره  بخشـنامه  از قسـمتي  ابطـال  مـورد  در اداري عـدالت  ديـوان  رويـه  وحدت رأي -3 

   تهران شهرداري
  رسمي روزنامه 1374.10.10 - 14807 شماره از نقل 
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  .اداري عدالت ديوان عمومي هيأت: رسيدگي مرجع 
  ...:شاكي 
  تهران شهرداري: شكايت طرف 
  72.1.24 - 10.3164 شماره بخشنامه از قسمتي ابطال و لغو: خواسته و شكايت موضوع 
 قـانون  43 مـاده  الف بند اجراي در كشور محترم وزارت بدواً - 1 اند، داشته اعالم تقديمي دادخواست در شاكي  :مقدمه 

 و محصـوالت  فـروش  عـوارض  وصـول  بـه  مربوط تعرفه معين موارد در آن مصرف و دولت درآمدهاي از برخي وصول
 تصويب و تأييد به كه را صنفي نظام قانون مشمول غير هاي كارگاه و معدني و صنعتي واحدهاي و كارخانجات توليدات

 ابـالغ  جهـت  محترم استانداران عنوان 73.7.2 - 14355.1.3 شماره نامه طي بود رسيده جمهوري رياست محترم مقام
 عـوارض  وصول دارد اشعار و اقرار تصريحاً نيز مزبور مصوبه صريح منطوق و مدلول چنانچه نمود، ارسال شهرداريها به
 نظـام  قـانون  مشـمول  هاي كارگاه بالصراحه و شده دانسته مجاز معدني و صنعتي كارخانجات مورد در صرفاً فروش% 1

 طـي  تهـران  محتـرم  شـهردار  صدراالشـاره  نامـه  صدور متعاقب - 2. اند شده خارج مزبور عوارض اخذ شمول از صنفي
 شـمول  از مربوطـه  تعرفـه  مفـاد  صراحت به كه را صنفي واحدهاي كه اين بدون 72.1.24 - 10.3164 شماره بخشنامه
 فــروش درصــد يــك ( عبــارت درج بــا نمايــد خــارج مزبــور بخشــنامه شــمول از انــد شــده تلقــي معــاف% 1 عــوارض

 مربوطـه  تعرفه در مقرر قيد اخري عبارت به و دانسته% 1 عوارض اخذ مشمول را كارخانجات مطلق) كارخانجات نهايي
 عبارت ذكر با ترتيب بدين و نموده حذف دانسته خارج% 1 عوارض اخذ شمول از را صنفي واحدهاي آن موجب به كه را
 طي مزبور بخشنامه به تمسك با مناطق شهرداريهاي نتيجتاً و حذف را تعرفه در مقرر تقييد مطلق طور به) كارخانجات (

 مشـمول  و نمـوده  فعاليـت  موكـل  صـنف  اتحاديـه  پوشش تحت كه را سنگتراشي و سنگبري هاي كارگاه هائي اخطاريه
 عـدم  بهانـه  بـه  باشـند،  مـي  نيـز  موكـل  صنف اتحاديه از معتبر كسب پروانه داراي و بوده، صنفي نظام قانون مقررات
 در مداقـه  و نظـر  امعـان  و فـوق  جهـات  بـه  توجه با لهذا. است نموده تعطيل به تهديد% 1 قانوني غير عوارض پرداخت
 قـانون  مشـمول  و شـده  تلقـي  صنفي واحدهاي سنگبري واحدهاي اوالً كه است اين از حاكي مفاداً كه پيوست ضمائم
% 1 عـوارض  اخـذ  شـمول  از باشـد  مـي  آنها جزء نيز سنگبري واحدهاي كه صنفي واحدهاي ثانياً باشند، مي صنفي نظام

 واحـدهاي  كـه  صـنفي  واحـدهاي  از شـهرداري  توسـط  فـروش % 1 عوارض مطالبه ثالثاً دارند، موضوعي خروج فروش
 صـنفي  واحدهاي جمله از صنفي واحدهاي تعطيل رابعاً باشد، مي موجه غير و قانوني غير باشند مي آنها جزء نيز سنگبري
 اسـتدعا  اسـت،  قانوني غير اقدامي فروش% 1 قانوني غير عوارض پرداخت عدم به تمسك با شهرداري توسط سنگبري

 عبـارت  و بـوده  قانون خالف صنفي واحدهاي  از فروش% 1 عوارض مطالبه مكاتبات مجموع و فوق جهات به بنا دارم
 كـه  تهران شهردار  72.1.24 - 10.3164 شماره بخشنامه چهارم سطر در مندرج) كارخانجات نهايي فروش درصد يك (

 بـا  مغـاير  و قـانوني  مستند فاقد نكرده مستثني% 1 عوارض اخذ شمول از را صنفي واحدهاي و شده انشاء االطالق علي
 باشـد  مـي ) كشـور  محتـرم  وزارت 73.7.2 - 14355.1.3 شـماره  نامه به منضم ( عوارض تعرفه به مربوط نامه آيين مفاد

 بخشنامه متن از) كارخانجات نهايي فروش درصد يك ( عبارت ابطال و حذف بر مبني حكم صدور به نسبت دارم استدعا
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 مدير. فرماييد اقدام ننموده خارج بخشنامه شمول از را صنفي واحدهاي اينكه دليل به تهران محترم شهردار فوق شماره
 با اوالً: اند داشته اعالم 74.6.15 - 317.10772 شماره نامه طي مذكور شكايت به پاسخ در تهران شهرداري حقوقي كل

 محصـوالت  بـر  عوارض " شرح به كشور وزارت 70.6.19 مورخ 1.3.34.13.85 شماره مصوبه عنوان در تدقيق و مداقه
 محـل  چـه  آن "صـنفي  نظـام  مشـمول  غير هاي كارگاه و معدني و صنعتي واحدهاي و كارخانجات توليدي كاالهاي و

 غيـر  " بـر  مبنـي  مربوطـه  واحده ماده متن در نيز و مصوبه عنوان در مصرح قيد آيا كه باشد مي مطلب اين است پرسش
 معـدني  و صـنعتي  واحـدهاي  و كارخانجـات  كه اين يا و دهد مي تخصيص را ها كارگاه تنها "بودن صنفي نظام مشمول
 غيـر  كارخانجـات  " بـه  كارخانجـات  تقييـد  كـه  اسـت  ذكر به الزم پاسخ در سازد مي مقيد نيز را مصوبه صدر در مصرح
 ايـن  با گردد، قيد اين به مقيد بتواند اي كارخانه اساساً كه بود خواهد قبول قابل و موجه فرض در "صنفي نظام مشمول
 اخـذ  به مبادرت فعاليت به شروع جهت بايستي مي تقدير هر به و هبود صنايع وزارت مشمول كارخانجات كل كه توضيح
 محسـوب  صـنفي  نظام مشمول غير و صنعتي كارخانجات  كليه كه است اعتبار بدين و نمايند ذيربط وزارتخانه از مجوز
 نيـز  صـنفي  امور از كسب پروانه مذكور مجوز اخذ بر مضاف باشد موظف مواردي در اي كارخانه چنانچه حال. گردند مي

 صـنفي  امـور  همـاهنگي  منظور به صنفي نظام قانون 15 ماده تبصره به مستنداً كه مجوزي چنين اعطاء نمايد، دريافت
 خروج موجب گيرد مي صورت شهري مختلف مناطق محدوده در خاص مشاغل تعداد و تراكم كنترل جهت شهرداري با

 بحـث  مورد عبارت بعدي عنوان كه همچنان گردد، نمي آن به صنفي عنوان اطالق و صنعتي واحد عنوان از كارخانجات
 كـه  آن چه باشند، نمي صنفي نظام قانون مشمول عنوان به تقييد قابل اساساً معدني و صنعتي واحدهاي شرح به مصوبه
) صنعت ( تفكيك مقام در كه جايي در صنفي، واحد عنوان از را بحث مورد واحدهاي خود به خود) صنعتي ( مذكور عنوان

 آن بـر  بايد حقوقي اصول مطابق و منطقاً فلذا سازد، مي خارج هستيم صنفي واحدهاي از صنعتي واحدهاي و) صنف ( از
 چـرا  معـدني،  و صنعتي واحدهاي و كارخانجات نه و ساخته مقيد را ها كارگاه فقط صنفي نظام مشمول غير قيد كه بوده
 بخشنامه بالمال نبوده، صنفي واحد عنوان به تخصيص و تقييد قابل اساساً رفت اشاره كه همانگونه مذكور واحدهاي كه

 عنـوان  بـه  كشور وزارت طرف از اينكه كما است، يافته اصدار صحيحاً مذكور مصوبه بر بنائاً شهرداري 10.3164 شماره
 مـورد  مصـوبه  از بخشـنامه  مفاد خالف تفسيري و بخشنامه رد بر مبني اعالمي يا دستور نيز مصوبه كننده تصويب مقام
 بلكـه  ننمـوده،  عنوان ادعا اثبات در موجهي دليل تنها نه تقديمي دادخواست در شكات ثانياً. است نگرديده صادر بحث
 از دريـافتي  مجوزهـاي  اعتبـار  بـه  كـه  ادعا اين با تنها اند، ننموده ارائه نيز باشد بوده امر اين مويد كه مستندي و مدرك
 قطـع  كـه  آن حـال  اند، نموده قلمداد معاف موصوف مصوبه شمول از را خود گردند مي تلقي صنفي واحد ذيربط اتحاديه

 يابد مي اطالق صنف عنوان اي مؤسسه يا و واحد كارخانه فعاليت موضوع آيا كه خصوص اين در رسيدگي كه آن از نظر
 شـكات  ابـرازي  ادلـه  و مـدارك  بـه  عنايـت  بـا . عمـومي  هيـأت  نـه  و بـود  خواهد ديوان شعب صالحيت در خير، يا و

 و بازرگـاني  وزارتين نظرات اعالم و مكاتبات تنها است گرفته قرار خواهانها استناد مورد چه آن اوالً كه شود مي مالحظه
 و مصـوبه  تبيين و تفسير جهت صالح مقام قطع طور به كه آن حال باشد، مي كشور وزارت مصوبه تفسير مقام در صنايع
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 اظهـارات  رغـم  بـه  ثالثـاً . باشـد  مي كشور وزارت يعني مصوبه تصويب مرجع و مقام آن مفاهيم و عبارات از منظور بيان
 وزارتـين  مشـترك  همـاهنگي  و همكـاري  با كه آن اجرايي هاي دستورالعمل و صنعت و صنف تفكيكي فهرست شكات

 16 بنـد  داللـت  بـه  زيـرا  باشد مي شكات ادعاهاي بودن واقع خالف گواه خوبي به است يافته تدوين صنايع و بازرگاني
 كـه  امر بدين توجهاً ويژه به شده عنوان مطالب به عنايت با. اند گرديده تلقي صنعتي سنگبري واحدهاي مذكور فهرست
 شـرح  بـه  مصـوبه  موضـوع  عـوارض  مطالبـه  و اخـذ  نحـوه   جهـت  دستورالعملي منزله به صرفاً كه شهرداري بخشنامه

 كشـور  وزارت مـورد  خصـوص  در صـالح  مقام تنها بلكه نبوده، قانوني مستند و موجه دليل بر مبتني تقديمي دادخواست
 نشده ادعايي هم خصوص اين در كه باشد مربوطه مقررات و قوانين با مصوبه مفاد مغايرت ادعاي كه آن مگر باشد مي

  .دارد را مطروحه شكايت رد تقاضاي مراتب به بنا فلذا. است
عمومي هيأت جلسه   

 حضـور  با و پور فردوسي اسماعيل والمسلمين االسالم حجت رياست به فوق تاريخ در اداري عدالت ديوان عمومي هيأت 
 رأي صـدور  به مبادرت آتي شرح به آراء اكثريت با مشاوره انجام و بررسي و بحث از پس و تشكيل ديوان شعب رؤساي

  .نمايد مي
رويه وحدت رأي   

 رعايـت  بـا  عـوارض  وضع معين موارد در آن مصرف و دولت درآمدهاي از برخي وصول قانون 43 ماده الف بند مطابق 
 درصد يك اخذ " مذكور قانوني اختيار اساس بر كه است راجع جمهوري رياست تصويب به مزبور ماده در مندرج ضوابط
 غيـر  هـاي  كارگـاه  و معـدني  و صـنعتي  واحـدهاي  و كارخانجـات  توليدات و محصوالت فروش نهايي قيمت از عوارض
 بايـد  االصـول  علي قانوني مصوبات اجرايي بخشنامه مدلول كه جا آن از. است شده تجويز "صنفي نظام قانون مشمول
 يـا  توسـيع  زمينـه  تـا  باشد آن در مندرج نظر مورد شرايط و اوصاف و موارد حيث از ويژه به مصوبه كامل مفاد متضمن
 اطالق و عموم به عنايت با "....كارخانجات از عوارض% 1" عبارت نقل نشود، فراهم مصاديق حيث از آن قلمرو تضييق

 اعتـراض  مـورد  بخشنامه در "صنفي نظام قانون مشمول غير هاي كارگاه و معدني و صنعتي واحدهاي " ذكر بودن و آن
 غيـر  مرجـع  توسـط  عـوارض  باب در مقررات وضع مقوله از و صالحيتدار قانوني مرجع مصوبه در تصرف و دخل موجب
 شود مي داده تشخيص معين موارد در آن مصرف و دولت درآمدهاي از برخي وصول قانون 43 ماده مغاير نتيجتاً و صالح

 قيـد  عـدم  جهـت  به "كارخانجات از عوارض% 1" عبارت اداري عدالت ديوان قانون 25 ماده دوم قسمت به مستنداً و
 و ابطال تهران شهرداري 72.1.24 - 10.3164 شماره بخشنامه متن از جمهوري رياست مصوبه در مقرر مصاديق ساير
  .گردد مي حذف

  پور فردوسي اسماعيل - اداري عدالت ديوان عمومي هيأت رييس 
  تهران شهرداري بخشنامه ابطال مورد در اداري عدالت ديوان راي -4 
   رسمي روزنامه 1376.2.30-15208 شماره از نقل 
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  1375.10.22. 10.73هـ شماره 
   10.73 پرونده كالسه 208 دادنامه شماره 75.10.8 تاريخ 
   اداري عدالت ديوان عمومي هيأت - رسيدگي مرجع 
   مهر فروزان علي سيد آقاي - شاكي 
   70.9.20-80.13425 شماره بخشنامه ابطال - خواسته و شكايت موضوع 
   تهران شهرداري - معماري و شهرسازي معاون 
 شـركت  و آب سـازمان  نظيـر  خـدمات  دهنـده  ارائـه  سـازمانهاي : اند داشته اعالم تقديمي دادخواست طي شاكي: مقدمه 

 عـرض  گـاهي  و روهـا  پيـاده  ناچـار  مشـتركين  و متقاضيان به انشعاب و امتياز دادن اصوالًبراي غيره و برق و مخابرات
 تـرميم  شهرداري وظايف و ضوابط طبق و است روها پياده و خيابان مالك شهرداري چون و كنند مي حفاري را خيابانها

 خواهـد  صـادر   حفـاري  جواز متقاضي از حفاري هزينه اخذ با شهرداري است شهرداري عهده بر شده حفاري قسمتهاي
 مجـوز  صـدور  بـراي  شـهرداري  عوارض حساب مفاصا يا ساختمان كار پايان ارائه به احتياج موجود ضوابط طبق و كرد

 غيـر  شـرايط  بـا  70.9.20-80.13425 شـماره  بـه  اي بخشـنامه  قانون وجود بدون شهرداري متأسفانه ولي ندارد حفاري
 سـاختمان  كـار  پايـات  ارائـه  به موكول را حفاري جواز صدور و است كرده ابالغ نواحي به و صادر قانوني غير و منطقي
 شـهرداري  حقـوقي  كـل  مدير  .دارم را آن ابطال تقاضاي است قانون خالف و منطقي غير بخشنامه اين كه است كرده
 مذكور قانون 7 ماده طبق اند، داشته اعالم 1375.9.18-317.16632 شماره نامه طي مذكور شكايت به پاسخ در تهران

 و شهرسـازي  عـالي  شـوراي  تأسـيس  قـانون  1 مـاده  بـه  توجه با. باشند مي شهري جامع طرحهاي مجري شهرداريها 
 اقـدامي  گونـه  هر از قبل مكلفند خصوصي و دولتي مؤسسات و ها وزارتخانه  كليه شهرداري قانون 103 ماده و معماري
 رعايـت  را شهرسـازي  جـامع  نقشه تأسيسات  ساير و آب و برق و تلفن شبكه احداث قبيل از عمراني كارهاي به نسبت
 مفـاد   از تخلـف  يـا  سـاختماني  پروانـه  اخذ عدم. گيرد انجام شهرداري كتبي موافقت با بايد اقدامات قبيل اين و نمايند
 مـورد  هماهنگي شدن دار خدشه موجد مجاز غير احداثي بناي بوده، شهرسازي مقررات و ضوابط نقض منزله به پروانه
 داشت نخواهد قانوني اساساًموجوديت باشد شده احداث الزم قانوني مجوز بدون جراً يا كالً كه بنائي فلذا بود خواهد نظر
 تخلفـات  بـه  بايـد  مـي  لزومـاً  بحـث  مورد نوعي موارد در لذا  .نمايد استفاده شهري خدمات سرانه از بتواند آن تبع به تا

 عـدم  احـراز  صـورت  در سـپس  و شود رسيدگي صدر ماده كميسيون يعني ذيصالح قانوني مرجع در مربوطه ساختماني
 متعلقـه  عـوارض  و جريمـه  پرداخـت  بـا  آن ابقـاء  به رأي صدور و شهرسازي مقررات و ضوابط يا احداثي بناي مغايرت
 و احـراز  بنـا  قـانوني  موجوديـت  ترتيـب  بدين صادرو مربوطه كار پايان گواهي يا خالف عدم گواهي مورد حسب قانوني
 مغاير اينكه از صرفنظر مغايري روند هرگونه اتخاذ بنابراين. نمايد استفاده  شهري خدمات سرانه از بتواند تا گردد تثبيت

 كـه  داشـت  خواهد پي در نيز را فاسد تالي اين بوده شهرسازي مقررات وضع از قانونگذار هدف ناقض و قانوني مقررات
 خواهـد  اسـتفاده  شـهري  خدمات از تضييقي و مانع گونه هر بدون صورت بهر كه اين از خاطر اطمينان با شهروندي هر
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 ضـمانت  تحمـل  بـدون  و نمـوده  بنا احداث به اقدام شهرداري و شهرسازي آمره مقررات رعايت بدون سرانه خود نمود
 در شـده  مقـرر  و مشـخص  نظـام  از خـارج  شهري تسهيالت و تجهيزات از استفاده با ارتكابي  تخلفات قانوني اجراهاي

 حجـهْ  رياسـت  بـه  فوق تاريخ در اداري عدالت ديوان عمومي هيأت. دهد ادامه مجاز غير بناي از استفاده به جامع طرح
 انجـام  و بررسـي  و بحـث  از پـس  و تشكيل ديوان شعب روساي حضور با و پور فردوسي اسماعيل المسليمن و االسالم
  . نمايد مي رأي صدور به مبادرت آتي شرح به آراء اكثريت با مشاوره

  هيأت رأي 

 و اسـت  شـده  مشـخص  مزبـور  قانون 77 ماده در شهرداري قانون در مقرر عوارض وصول و تعيين نحوه اينكه به نظر 
 جـواز  صدور با موافقت عدم لذا نمايد، اقدام قانوني عوارض وصول به نسبت آن مقررات از استفاده با تواند مي شهرداري
 محروميت متضمن كه شهرداري ادعاي مورد عوارض پرداخت از قبل غيره و گاز آب، بانشعا از استفاده بمنظور حفاري

 و تشخيص قانون خالف ميباشد، ضرورري رفاهي امكانات از برخورداري خصوص در قانوني مكتسب حقوق از اشخاص
  . گردد مي ابطال اداري عدالت ديوان قانون 25 ماده ذيل مستنداًبه است معني اين حاوي كه بخشنامه از قسمت آن

  پور فردوسي اسماعيل - اداري عدالت ديوان عمومي هيأت رئيس 
  
  

مرجع  صالحيتبه دليل عدم استانداري  21/12/72مورخ  53050/21  ابطال دستورالعمل شماره: موضوع
 عوارض كننده  تصويب

  22/2/75: تاريخ – 25: شماره دادنامه
  رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

  قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و نحـوه  43  قانون تشكيالت شوراهاي اسالمي و بند الف ماده 35  نظر به ماده
ها و اين كه اسـتانداري   مصرف آن در موارد معين در باب تعيين مراجع صالح جهت تعيين و تصويب عوارض شهرداري

قانون ديوان  25  مورد شكايت مستنداً به قسمت دوم ماده  صالحيتي در وضع و تصويب عوارض مزبور ندارد، لذا مصوبه
  .شود عدالت اداري ابطال مي

  14/6/77: مورخ _ 123: شماره دادنامه
  رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

 53050/21هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، مبني بر ابطال مصوبه شماره  22/2/1375مورخ  25نظر به رأي شماره 
قانون ديوان عدالت اداري و عدم جواز تمسك به مصوبه مزبور پـس از ابطـال    25در اجراي ماده  21/12/1372مورخ 

شعبه اول هيأت تجديدنظر كه بر اين اساس صادر شـده اسـت، موافـق اصـول و      10/6/1376-728آن دادنامه شماره 
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وان عدالت اداري براي شعب ديـوان و  قانون دي 20اين رأي مطابق قسمت اخير ماده. گردد موازين قانوني تشخيص مي
  .ساير مراجع مربوط در موارد مشابه الزم االتباع است

  رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ سيدابوالفضل موسوي تبريزي
  
  

 ارستقرا به دليل ه عوارض شهرداري از واحدهاي توليديبابطال بخشنامه شهرداري مبني بر مطال: موضوع
  صنعتي  شهركدر 

  25/4/70:  مورخ _  42: ره دادنامهشما
  رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

اصـوالً مربـوط    1/8/67-9نظر به اينكه وضع عوارضي از قبيل عوارض مورد مطالبه شهرداري الوند بخشـنامه شـماره   
ون تأسيس شركت ماده واحده قان 6ها نياز به مجوز قانوني دارد در حالي كه به موجب بند  بوده و تسري آن به شهرك

بايسـتي   هاي مربوط به خدمات و امور جـاري شـهرك صـنعتي مـي     كليه هزينه 1362شهركهاي صنعتي مصوب سال 
رسد دريافت گردد و از طرفي شهرك صنعتي داراي  اي كه به تصويب مجمع عمومي شركت مزبور مي نامه بموجب آئين

سكن و شهرسازي است كـه طبعـاً نيازمنـديهاي مختلـف     بافت مشخصي بوده و تابع ضوابط اعالمي از ناحيه وزارت م
گردد و داخل نمودن مناطقي كه به صورت شهرك ايجاد شده به محدوده شهر مغاير با عنـوان   شهرك در آن لحاظ مي

براي مناطق مزبور قلمداد نموده است و بدين ترتيب اخذ عوارض مورد نظر  "شهرك"مستقلي است كه قانونگذار بنام 
قانون تشـكيل   35ماده  1بايستي صرفاً در محدوده خدمات شهرداري اخذ گردد به استناد بند  از ناحيه شهرداري كه مي

ه شـركت  شوراهاي اسالمي كشور قانوني نبوده و خدمات مربـوط بـه شـهركهاي صـنعتي مزبوربطـور كلـي بـر عهـد        
بنا به مراتب طبق نظر اكثريت اعضاء هيأت عمـومي ديـوان عـدالت اداري    . شهركهاي صنعتي مزبور گذارده شده است

يـك درصـد   % 1ه بـ االشاره صادره از ناحيه كميسيون تعزيرات حكومتي شهرداري الونـد مبنـي بـر مطال    بخشنامه فوق
مستقر صنعتي البرز مخـالف قـانون تشـخيص و ابطـال      عوارض شهرداري از توليدات، كارخانجات و واحدهاي توليدي

  حسين محقق –قائم مقام ديوان عدالت اداري                              .گردد مي
  استانداري يزد در خصوص دريافت حق مرغوبيت 10/6/65مورخ  4/ 2175  شماره  ابطال مصوبه :موضوع

  17/7/68: تاريخ – 42: شماره دادنامه
  ومي ديوان عدالت اداريرأي هيأت عم

مبلغـي را كـه بـه    "مبني بر اين كه  10/12/67-3424  شماره  فقهاي محترم شوراي نگهبان، در نامه  با توجه به نظريه
گيرند، همان حق مرغوبيت است كه قانوناً منتفي شـده، و چـون حـق قـانوني ندارنـد، خـالف        عنوان هديه از مردم مي
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استاندار يزد، خالف موازين شـرع و قـانون    10/6/65مورخ  2175/4  شماره  راين مصوبهبناب ".باشد موازين شرع نيز مي
  .گردد تشخيص گرديده، و ابطال مي

  
  

به لحاظ تفاوت و  قانون شهرداري 100هاي ماده  جرائم مندرج در تبصرهو  عوارض قانونيوصول  :موضوع
  . دمغايرتي با قانون ندار تمايز وجوه عناوين مذكور در يكديگر

  3/2/1385: تاريخ 48: شماره دادنامه
  رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

وزير كشور قبالً مورد رسيدگي قـرار گرفتـه و    30/11/1369مورخ  30/1/24150اعتراض نسبت به دستورالعمل شماره 
بنـابراين موضـوع   . هيأت عمومي ديوان مغاير قانون شناخته نشده است 25/11/1383مورخ  587بشرح دادنامه شماره 

موردي براي رسيدگي و اتخاذ تصميم مجـدد نسـبت بـه اعتـراض جديـد بـه        واجد اوصاف امر مختوم گرديده است و
  . مصوبه مزبور وجود ندارد و اعتراض شاكي در اين باب مشمول مدلول دادنامه فوق الذكر است

  علي رازيني -رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري 
  

  

  25/11/1383:  تاريخ 587 :شماره دادنامه
  رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

قانون شهرداري در واقع و نفس االمر به منزله مجازات تخلفات  100هاي ماده  نظر به اينكه جرائم مندرج در تبصره
ل مجاز ساختماني مورد نظر مقنن بوده و انواع مختلف عوارض قانوني در حقيقت از نوع حقوق ديواني ناشي از اعما

بنابراين به لحاظ تفاوت و تمايز وجوه عناوين مذكور در يكديگر مصوبه مورد اعتراض از جهت اينكه . شود محسوب مي
  . مفيد لزوم استيفاء عوارض قانوني مربوط است مغايرتي با قانون ندارد

  علي رازيني -رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري 
  
  
 

وزارت كشور در خصوص  20/1/65مورخ  34/3/30172  شماره  امهبخشن يعدم مغايرت قانون: موضوع
  .يدارلغو معافيت سازمان تأمين اجتماعي از پرداخت عوارض شهر

  16/3/67: تاريخ  -  51: شماره دادنامه
  رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

مجلس شوراي اسالمي مبني بـر   63قانون محاسبات عمومي، مصوب بهمن ماه  90  قانون لغو ماده  واحده  اطالق ماده
قانوني اصـالح قـانون تشـكيل      اليحه 5 ةها ناسخ ماد ها، نهادها و شهرداري ضرورت پرداخت عوارض توسط وزارتخانه
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شوراي انقـالب، در حـد معافيـت سـازمان مزبـور، از پرداخـت عـوارض         1358سازمان تأمين اجتماعي، مصوب تيرماه 
وزارت كشـور در ايـن خصـوص، مـدلوالً      20/1/65مـورخ   30172/34/3  شـماره   مهبنابراين بخشنا. باشد شهرداري مي

  . باشد فوق الذكر است، و شكايت وارد نمي  واحده  منطبق با كليت ماده
  
  

  .استخارج از حدود صالحيت و اختيارات قانوني  مقامي شوراي شهر شهرداري به عنوان قائم: موضوع
  8/5/70:  مورخ 54: شماره دادنامه

  أي هيأت ديوان عدالت ادارير
مقـامي   شهرداري شاهرود به عنـوان قـائم   19/12/63مورخ  27875و  26/3/63مورخ  11046تصويب مصوبات شماره 
 35بوده و با التفات به مقررات بند يك ماده  61مقامي شوراي شهر  ها جواز قانوني براي قائم شوراي شهر و شهرداري

خارج از حدود صـالحيت و اختيـارات قـانوني بـوده و ابطـال       28/7/64حاقي مصوب قانون شوراي اسالمي و تبصره ال
  . گردد مي

  محمدرضا عباسي فرد –رئيس هيأت عمومي و رئيس كل ديوان عدالت اداري 
  
  

  

خارج از حدود  به دليلعوارض حمل بار  راجع به... ابطال بخشنامه  معاون عمراني استانداري: موضوع
   * .از طرف مرجع و مقام صالحيت دارموصوف عوارض  تعيين تكليفو  ،اختيارات قانوني

  24/2/81 :مورخ 60: شماره دادنامه
  رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

 3حـداكثر  (درصد بهاي فـروش هـر كيلـو     نظر به اينكه وصول عوارض حمل بارهاي عمده پسته و خرما به ميزان نيم
قـانون تشـكيالت    35اي مشمول عوارض بند مذكور به تجويز بند يـك مـاده   به شرط حمل آنها از مبداء شهره) ريال

شوراهاي اسالمي كشوري به تأييد و تنفيذ نماينده محترم ولي فقيه رسيده و در نتيجه در اين خصوص از طرف مرجـع  
كرمـان قـرار    و مقام صالحيت دار قانوني تعيين تكليف شده است و اتخاذ تصميم در اين زمينه در صالحيت استانداري

معاون عمراني استانداري كرمان حاوي تعيين تكليف نسـبت   9/8/1378مورخ  9234/4ندارد، بنابراين بخشنامه شماره 
 25شود و به استناد قسـمت دوم مـاده    به عوارض حمل پسته خارج از حدود اختيارات قانوني مربوط تشخيص داده مي

  . گردد قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي
  آبادي دري نجف –يس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري رئ

  .19/4/1381 – 16707به نقل از روزنامه رسمي شماره *
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موتوري در اتوبان تهران ـ كرج با   وصول عوارض از وسايل نقليه  آيين نامه) 2(  عدم مغايرت ماده :موضوع
  قانون اساسي و مقررات قانوني

  8/8/68: تاريخ – 66: شماره دادنامه
  رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

هيأت وزيران مخالف با قانون اساسي و ساير مقررات قـانوني تشـخيص    22/12/61-15462  شماره  تصويب نامه 2بند 
  . نگرديد

  
  

در  عوارض فروش كاالهاي توليدي از خريداران و پرداخت آن با رعايت مقررات مربوط% 1وصول : موضوع
  .شود تحفاظي شهرداري صحيح و موافق قانون تشخيص داده ميحوزه اس

  3/3/83: مورخ 69: شماره دادنامه
  رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

هاي فوق الذكر مبين وقوع شركت چيني سان در حوزه استحفاظي شهرداري ساوه و  مستندات و مدارك پيوست پرونده
باشد و در نتيجه به حكم مقررات مربوط شركت مزبور موظـف   ميدر محدوده شركت سهامي خاص شهر صنعتي كاوه 

بنـابراين  . عوارض فروش كاالهاي توليدي از خريداران و پرداخت آن با رعايـت مقـررات مربـوط اسـت    % 1به وصول 
مشعر بر تأييـد   10/81/864شعبه دهم تجديد نظر ديوان در پرونده كالسه ت  30/11/1381مورخ  834دادنامه شماره 

اين رأي بـه  . شود قانون شهرداري از اين حيث صحيح و موافق قانون تشخيص داده مي 77قطعي كميسيون ماده  رأي
اصالحي قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع ذيربط در موارد مشابه  20استناد قسمت اخير ماده 

  . الزم االتباع است
  دري نجف آباديرئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ 

  
قانون تعيين تكليف  با توجه به موارد مشابهو  مصوبه وزارت كشور در خصوص عوارض پذيره: موضوع

مقام  به علت نبودن تنفيذ يا عدم وجود قائم 12/10/66لغايت  10/9/61عوارض تصويبي از تاريخ 
تنفيذ كليه عوارض االطالق ناظر به  مجمع تشخيص مصلحت نظام علي 3/10/71شوراي شهر مصوب 

  .شود تصويبي شهرداريها موافق اصول و مقررات تشخيص داده مي
 14/5/74: مورخ 78: شماره دادنامه

  رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
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االطالق ناظر  مجمع تشخيص مصلحت نظام علي 3/10/71نظر به اينكه قانون تعيين تكليف عوارض تصويبي مصوب 
 10/9/61مقام شوراي شـهر از تـاريخ    ويبي شهرداريها به علت نبودن تنفيذ يا عدم وجود قائمبه تنفيذ كليه عوارض تص

وزارت كشور در خصوص عـوارض پـذيره    6/3/64مورخ  2245/3435/3/1و از جمله مصوبه شماره  12/10/66لغايت 
ماني پالك مورد بحث از حيث باشد، عليهذا با تنفيذ مصوبه مذكور و در نظر گرفتن تاريخ رسيدگي به تخلفات ساخت مي

 18/9/72مـورخ   777الي  771دادگاه كيفري دادنامه شماره  18/3/66مورخ  60شمول مصوبه، موضوع دادنامه شماره 
باشـد موافـق اصـول و     شعبه دهم ديوان عدالت اداري كه متضمن جواز اخذ عوارض پذيره بر مبناي ضوابط مربوط مي

قانون ديـوان عـدالت اداري بـراي شـعب و سـاير       20ه استناد قسمت اخير ماده رأي ب. شود مقررات تشخيص داده مي
  . االتباع است مراجع مربوط در موارد مشابه الزم

  اسماعيل فردوسي پور –رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري 
  
  

و  در مورد مقيد 19/1/70شهرداري تهران مورخ  664/396/811  شماره  بخشنامه 2ابطال بند  :موضوع
مقرره توسط   مشروط نمودن قطعيت آراي مراجع كيفري در مورد تخلفات ساختماني به پرداخت جريمه

  .شهرداري
  23/7/73: تاريخ – 81: شماره دادنامه

  رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
  بخشنامه 2ند باشد، ب نظر به اين كه قطعيت يا عدم قطعيت آراي مراجع قضايي تابع احكام و نصوص قانوني خاص مي

شهرداري تهران كه قطعيت آراي مراجع كيفري در مورد تخلفات سـاختماني را   19/1/70مورخ  664/396/811  شماره
مقرر دانسته است مخالف حكـم قـانون گـذار در بـاب آراي قطعـي مراجـع قضـايي          مقيد و مشروط به پرداخت جريمه

ابطـال   4/11/1360قـانون ديـوان عـدالت اداري مصـوب      25  شود، و مستنداً به قسـمت دوم مـاده   تشخيص داده مي
  . گردد مي
  

در خصوص تعيين حق پاركينگ و دريافت آن از وسائط نقليه باربري به  يابطال مصوبه  فرماندار: موضوع
خارج و شوراي شهر  يمقام قائمبه دليل عدم جايگاه  جهت ورود و توقف آنها در ميدان تره بار شهرستان

   .اختيارات فرمانداراز حدود 
  27/3/80:  مورخ -  89: شماره دادنامه

  رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
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قانون تشكيالت، وظايف و انتخابات شـوراهاي اسـالمي كشـور و انتخابـات شـهرداران مصـوب        71ماده  26طبق بند 
ن بـا رعايـت آيـين نامـه مـالي      تصويب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداري و سازمانهاي وابسـته بـه آ   1/3/1375

قـانون   53معامالت شهرداريها از جمله وظايف شوراهاي اسالمي شهر است و چون به موجب تبصره الحاقي بـه مـاده   
تا تشكيل شوراي اسالمي شهر وظايف آن شورا در امور شهرداري  1364تشكيالت شوراهاي اسالمي كشوري مصوب 
ل شده است و حكم اين تبصره مفيد جواز تفـويض وظـايف مـذكور بـه     به شخص وزير يا سرپرست وزارت كشور محو

فرماندار قزوين در خصوص  5/8/1375مورخ  321/ م/ 2856ساير مقامات وزارت كشور نيست، بنابراين مصوبه شماره 
تان تعيين حق پاركينگ و دريافت آن از وسائط نقليه باربري به جهت ورود و توقف آنها در ميـدان تـره بـار آن شهرسـ    

قـانون ديـوان عـدالت اداري     25شود، و به استناد قسمت دوم مـاده   خارج از حدود اختيارات فرماندار تشخيص داده مي
  . گردد ابطال مي

  رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ قربانعالي دري نجف آبادي
  
  

صالحيتدار و وضع  دخل و تصرف در مصوبه مرجع قانونيه دليل ب ...ابطال بخشنامه شهرداري: موضوع
   .مقررات در باب عوارض توسط مرجع غير صالح
  25/6/74: مورخ 104: شماره دادنامه

  رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
عوارض با رعايت ضوابط  ،قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين 43مطابق بند الف ماده 

اخـذ يـك درصـد    "كه بر اساس اختيار قـانوني مـذكور    يده استسرمندرج در ماده مزبور به تصويب رياست جمهوري 
عوارض از قيمت نهـايي فـروش محصـوالت و توليـدات كارخانجـات و واحـداهاي صـنعتي و معـدني و كارگاههـاي          

االصول بايد  اجرايي مصوبات قانوني علي  كه مدلول بخشنامه از آنجا. تجويز شده است "غيرمشمول قانون نظام صنفي
متضمن مفاد كامل مصوبه بويژه از حيث موارد و اوصاف و شرايط مورد نظر منـدرج در آن باشـد تـا زمينـه توسـيع يـا       

بـا عنايـت بـه عمـوم و      "...عـوارض از كارخانجـات  % 1"تضييق قلمرو آن از حيث مصاديق فراهم نشود، نقل عبارت 
در بخشـنامه مـورد    "واحدهاي صنعتي و معدني و كارگاههاي غيرمشمول قانون نظام صـنفي "الق آن و بدون ذكر اط

اعتراض موجب دخل و تصرف در مصوبه مرجع قانوني صالحيتدار و از مقوله وضـع مقـررات در بـاب عـوارض توسـط      
ولت و مصرف آن در موارد معين تشـخيص  قانون وصول برخي از درآمدهاي د 43مرجع غير صالح و نتيجتاً مغاير ماده 

به جهت  "عوارض از كارخانجات% 1"قانون ديوان عدالت اداري عبارت  25شود و مستنداً به قسمت دوم ماده  داده مي
شـهرداري   24/1/72 – 3164/10عدم قيد ساير مصاديق مقرر در مصوبه رياست جمهوري از مـتن بخشـنامه شـماره    

  . گردد تهران ابطال و حذف مي
  راسماعيل فردوسي پو –رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري 
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صادره   بخشنامه ه دليل اين كهب ،مبني بر اخذ عوارض مقرر شهرداري ...استانداري  ابطال مصوبه: موضوع
   .تواند عطف به ماسبق شود نمي و مؤخر بر تاريخ تصويب قانون است

  26/11/68: تاريخ – 108: شماره دادنامه
  رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

اسـتانداري آذربايجـان شـرقي،     2/11/62مورخ  54/18715/21  شماره  نظر به اينكه عوارض دفاتر وكالت موضوع نامه
رم كشـور برقـرار گرديـده، در    ها و اختيارات تفويضي وزير محتـ  قانون شهرداري 45  از ماده 8و بند  42  مستنداً به ماده

از تاريخ تصـويب   1361قانون تشكيالت شوراهاي اسالمي كشوري مصوب اول آذرماه سال  53  حالي كه مطابق ماده
قوانين مغاير لغو و بالاثر اعالم گرديده است، و علي القاعده از تاريخ تصويب قانون تشكيالت شوراهاي   اين قانون كليه

. قانون فوق، عمل گردد 35ي  از ماده) 1(راري هر گونه عوارض بايد به ترتيب مقرر در بند اسالمي كشوري، جهت برق
قـانون تشـكيالت شـوراهاي اسـالمي كشـوري مصـوب        53  و با عنايت به اين كه قانون الحاق يك تبصره بـه مـاده  

تواند عطـف بـه    است، نمي هاي صادره مؤخر بر تاريخ تصويب قانون ناظر به اقدامات و تصميمات و بخشنامه 28/7/64
اسـتانداري آذربايجـان شـرقي،     2/11/62مـورخ   54/18415/21  شماره  لهذا، عوارض مقرر به موجب نامه. ماسبق شود

  . گردد قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي 11 ةپ ماد با مالحظه بند  25  مخالف قانون تشخيص، و مستنداً به ماده
  
  

اصول  ،...با عنايت به اينكه در تصويب عوارض پيشنهادي شهرداري استاندار خشنامهبابطال : موضوع
  . بيني شده در قوانين معتبر مراعات نگرديده است ضوابط پيش

  

  26/11/68: مورخ 109: شماره دادنامه
  رأي هيأت ديوان عدالت اداري

كليـه   1361يكـم آذرمـاه سـال     از قانون تشكيالت شوراهاي اسالمي كشـوري مصـوب   53نظر به اينكه مطابق ماده 
قوانين مغاير قانون فوق از تاريخ تصويب آن لغو و بالاثر است، الزاماً از تاريخ اعتبار قانون ياد شده به بعد كليه اقـدامات  

آن، مـادامي كـه شـوراهاي اسـالمي شـهرها تشـكيل        53از ماده  1مربوط به وضع عوارض بايد در محل محدوده بند 
بـا  . قانون تشكيالت شوراهاي اسالمي كشـوري تحقـق پـذيرد    53قانون الحاق يك تبصره به ماده نگرديده با رعايت 

مورخـه   21702/2441/55عنايت به اينكه در تصويب عوارض پيشنهادي شهرداري خمين كه بموجب بخشنامه شماره 
بر ياده شده در باال مراعات بيني شده در قوانين معت استاندار استان مركزي بعمل آمده، اصول ضوابط پيش 17/5/1362



  قانون شهرداري 77كميسيون ماده   ١۴٢

 

 

قانون ديوان عدالت اداري حكـم بـر ابطـال     25بخشنامه فوق مخالف قانون تشخيص و مستنداً به ماده . نگرديده است
  . گردد آن صادر مي

  سيد ابوالفضل موسوي تبريزي –رئيس هيئت ديوان عدالت اداري 
  
  

وضع عوارض بدون تحقق و  به اينكها عنايت بي ابطال مصوبه قائم مقام وزارت كشور در شهردار: موضوع
پيشنهاد و تنفيذ يا تصويب مقامات  و بدوناجتماع شرايط مربوط و رعايت تشريفات مقرر در قانون 

  .*ذيصالح موافق حكم و هدف مقنن نيست
  26/3/81: مورخ 110: شماره دادنامه

  رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
تعيـين عـوارض متناسـب بـا      1361تشكيالت شوراهاي اسـالمي كشـوري مصـوب     قانون 35به موجب بند يك ماده 

امكانات اقتصادي محل و خدمات ارائه شده با رعايت شرايط و ضوابط مربوط و تنفيـذ مقـام واليـت امـر بـه شـوراي       
ارد قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در مـو  43صراحت بند الف ماده  به اسالمي شهر محول شده و

در صورت عدم تكافوي عوارض وصولي، جديد و افزايش عوارض موجود صرفاً بـه پيشـنهاد وزيـر     1369معين مصوب 
  . كشور و تصويب رياست جمهوري محول گرديده است

ق و اجتماع شرايط مربوط و رعايت تشريفات مقـرر در قـانون و بـدون    الذكر وضع عوارض بدون تحق بنا به مراتب فوق
قـائم   23/1/1361بنابراين مصوبه مورخ . فيذ يا تصويب مقامات ذيصالح موافق حكم و هدف مقنن نيستپيشنهاد و تن

عوارض از بهاي فروش عمده بر مبناي توليـد خـالص   % 5مقام وزارت كشور در شهرداري تهران موضوع تعرفه وصول 
 10/8/1372مـورخ   34/3/1/10741ره هاي غيرالكلي و بخشـنامه شـما   كليه شركتهاي توليد كننده ماءالشعير و نوشابه

قـانون فـوق الـذكر و     43وزارت كشور مشعر بر تعيين قلمرو اعتبار مصوبات مقامات ذيصالح در اجراي بند الـف مـاده   
همچنين تأييد اعتبار اجرائي عوارض كارخانجات نوشابه سازي به ميزان بيش از يك درصد براساس مصوبه قائم مقـام  

شـود و   ي تشـخيص داده مـي  ن و خارج از حدود اختيارات قانوني مربوط در وضع مقـررات دولتـ  وزارت كشور مغاير قانو
  .گردد قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي 25مستنداً به قسمت دوم ماده 

  رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ دري نجف آبادي
  12/5/81مورخ  16727به نقل از روزنامه رسمي شماره *

برقراري عوارض كسب و پيشه از بانكهاي دولتي،  در موردمصوبه شوراي اسالمي شهر مشهد :  موضوع
  .ندارد يقانون مغايرتالحسنه و مؤسسات مالي و اعتباري  خصوصي و صندوقهاي قرض

  29/2/1387: مورخ - 113: شماره دادنامه
  رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
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موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتمـاعي و فرهنگـي جمهـوري     قانون اصالح 5نظر به تبصره يك ماده 
اسالمي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجـوه از توليدكننـدگان كـاال، ارائـه دهنـدگان خـدمات و       

در باب جواز وضع عوارض محلي جديـد و افـزايش نـرخ عـوارض محلـي بـا رعايـت         1381كاالهاي وارداتي مصوب 
مصوبه  1375قانون تشكيالت، وظايف و انتخابات شوراي اسالمي مصوب  71ماده  16مقررات مربوط و عنايت به بند 

شوراي اسالمي شهر مشهد مبني بر برقـراري عـوارض كسـب و پيشـه از بانكهـاي       12/11/1383مورخ  6741شماره 
  ./رتي با قانون نداردالحسنه و مؤسسات مالي و اعتباري مغاي دولتي، خصوصي و صندوقهاي قرض

  )فر  مقدسي(معاون قضائي ديوان عدالت اداري  -هيأت عمومي ديوان عدالت اداري 
  

ابطال مصوبه استانداري مبني بر تعيين و تصويب نرخ جمع آوري و حمل و امحاء زباله و وصول :  موضوع
  *. مرجع تصويب كننده خارج از حدود اختيارات ، به دليلآن از اشخاص

  17/4/80: مورخ 119: دادنامهشماره 
  رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

قـانون   71مـاده   26و بنـد   1/9/1361قانون تشكيالت شـوراهاي اسـالمي كشـوري مصـوب      35طبق بند يك ماده 
تعيـين و تصـويب    1/3/1375تشكيالت، وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي كشور و انتخابـات شـهرداران مصـوب    

خدمات شهرداري در قلمرو جغرافيايي هر شهر بعهده شوراي اسالمي شهر محـول شـده و بـه موجـب      عوارض و نرخ
تـا تشـكيل شـوراهاي     28/7/1364قانون تشكيالت شـوراهاي اسـالمي كشـوري مصـوب      53تبصره الحاقي به ماده 

يض گرديـده  هاي شوراهاي مذكور به شخص وزير يا سرپرسـت وزارت كشـور تفـو    اسالمي شهر، وظايف و مسئوليت
قانون به حكم قانونگذار قائم به اشخاص مذكور در  53نظر به اينكه اعمال اختيار مقرر در تبصره الحاقي به ماده . است

آن تبصره است و تفويض آن به ساير اشخاص و مقامات دولتي از جمله استانداران مستند به حكم و اذن مقنن نيست، 
استانداري مازندران مبني بـر تعيـين و تصـويب نـرخ جمـع       19/8/1377ورخ م 42/4/1/16614بنابراين مصوبه شماره 

شود و مستنداً  آوري و حمل و امحاء زباله و وصول آن از اشخاص خارج از حدود اختيارات استانداري تشخيص داده مي
  . گردد قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي 25به قسمت دوم ماده 

  ـ قربانعلي دري نجف آبادي داري رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت ا
مـورخ   16447روزنامـه رسـمي شـماره    (، مسـتند،  371. ص ،به نقل از قوانين و مقررات مربوط به شهر و شهرداري* 
27/5/80(  

مراجع ذيصالح در باب جواز وصول يك درصد عوارض از پيمانكاران و عدم تسري  هصوبمتأييد :  موضوع
  .معافيت واحدهاي آموزشي از پرداخت عوارض مذكور به پيمانكاران

  25/3/82: مورخ  - 120:شماره دادنامه
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  رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
نظر به تأييد و تصويب مراجع ذيصالح در باب جواز وصول يك درصد عوارض از پيمانكاران و الزام آنـان بـه پرداخـت    
عوارض مذكور به شهرداريهاي طرف قرارداد و عدم تسري معافيت واحدهاي آموزشي از پرداخت عـوارض مـذكور بـه    

ديوان در حدي كه مبين اين معنـي اسـت موافـق     شعبه سوم بدوي 3/8/1379مورخ  1451پيمانكاران، دادنامه شماره 
اصالحي قـانون ديـوان عـدالت اداري بـراي      20اين رأي به استناد قسمت اخير ماده . باشد اصول و موازين قانوني مي

  . شعب ديوان و ساير مراجع ذيربط در موارد مشابه الزم االتباع است
  رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ دري نجف آبادي

  
  

  

با توجه  قانون شهرداري 77رد شكايت به خواسته اعتراض به رأي قطعي كميسيون موضوع ماده : موضوع
مجمع تشخيص مصلحت  1371ماده واحده قانون تعيين تكليف عوارض تصويبي شهرداريها مصوب به 

  . *نظام
  4/80:/24مورخ   - 127: شماره دادنامه

  رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
مجمع تشخيص مصلحت نظـام كليـه    1371اده واحده قانون تعيين تكليف عوارض تصويبي شهرداريها مصوب طبق م

برقرار گرديـده و بـه   ) 12/10/1366(تا زمان تنفيذ نماينده ولي امر  1/9/1361عوارض تصويبي شهرداريها كه از تاريخ 
. الء قانوني بوده، تنفيذ شده تلقي گرديده اسـت علت نبودن تنفيذ و يا عدم وجود قائم مقامي شوراي اسالمي شهر در خ

مـورخ   1112شعبه اول تجديدنظر ديوان مبني بر تأييـد دادنامـه شـماره     3/7/1379مورخ  810بنابراين دادنامه شماره 
 77شعبه نهم بدوي ديوان مشعر بر رد شكايت به خواسته اعتراض به رأي قطعي كميسيون موضوع مـاده   18/7/1378

ايـن رأي بـه   . شـود  باشد موافق قـانون تشـخيص داده مـي    ري، در حدي كه نتيجتاً متضمن اين معني ميقانون شهردا
اصالحي قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع ذيربط در موارد مشابه  20استناد قسمت اخير ماده 

  .الزم االتباع است
  ري نجف آباديرئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ قربانعلي د

  .28/6/1380مورخ  16474به نقل از روزنامه رسمي شماره *
  

اجرايي استانداري در خصوص پرداخت يك درصد عوارض فروش محصوالت   بخشنامه ابطال: موضوع
  . هاي صنعتي به شهرداري واحدهاي صنعتي و توليدي واقع در داخل شهرك
  15/9/76: تاريخ - 131: شماره دادنامه
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  عمومي ديوان عدالت اداريرأي هيأت 
  رياست جمهوري در زمينه 1/4/75مورخ  11/61640  شماره  اجراي مصوبه  چون تعيين ضوابط و قواعد مربوط به نحوه

مذكور و قلمرو اجرايي و ميـزان    تعلق عوارض فروش محصوالت توليدي واحدهاي صنعتي و توليدي مندرج در مصوبه
  اجرايي شماره  شود، لذا بخشنامه ها محسوب نمي بعه از وظايف و اختيارات استانداريآن در مناطق مختلف جغرافيايي تا

شود و مسـتنداً   استانداري مركزي به لحاظ خروج از حدود اختيارات خالف قانون شناخته مي 3/6/75مورخ  22846/11
  . گردد قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي 25  به قسمت دوم ماده

  
  

تصويب و تنفيذ  به قانون شوراهاي اسالمي 35در اجراي بند يك ماده كه عوارض فخاري  تاييد: موضوع
 شهرداريكه توسط نامه اجرائي وصول عوارض فخاري  ابطال آئين ، ونماينده محترم ولي امر رسيده است

و تخلف و تعيين موارد جرم  از حدود اختيارات مقامات اجرائي مبني برتجاوز  ، به دليلتدوين گرديده است
   .تعيين جريمه و مجازات

  4/5/69: مورخ - 132: شماره دادنامه
  رأي هيأت ديوان عدالت اداري

نحـوه   1361قانون تشكيالت شوراهاي اسالمي كشوري مصوب يكم آذرماه سـال   35ماده  1نظر به اينكه مطابق بند 
بيني شده كافي نباشـد   تعيين عوارض از طرف شوراي شهر مشخص و مقرر گرديده است كه ماداميكه درآمدهاي پيش

اري عوارضي متناسب با امكانات اقتصادي محـل و  هاي شهرد تواند با تنفيذ ولي امر براي تأمين هزينه شوراي شهر مي
االشعار و اينكـه از تـاريخ تصـويب قـانون تشـكيالت       قانون فوق 35و با عنايت به ماده . خدمات ارائه شده تعيين نمايد

 شوراهاي اسالمي كشوري كليه قوانين مغاير لغو و بالاثر خواهد بود و نيز با توجه به قانون الحاق يك تبصره بـه مـاده  
كه بموجب آن مقرر گرديده تا تشكيل شوراهاي اسـالمي آن   28/7/64قانون تشكيالت شوراهاي اسالمي مصوب  53

  . شهر در امور مربوط به شهرداريها خواهد بود
مقـام وزيـر كشـور و سرپرسـت شـهرداري       قائم 6/10/1366مورخه  44988/262نظر به اينكه به حكايات نامه شماره 

قـانون   35بهـاي توليـدات فخـاري در اجـراي بنـد يـك مـاده        % 10وارض فخاري بر مبناي تهران اساس و اصول ع
لهذا مصوبه . اهللا موسوي اردبيلي نماينده محترم ولي امر رسيده است شوراهاي اسالمي به تصويب و تنفيذ حضرت آيت

اي  نامـه  تصويب كننده آئين و با عنايت به اينكه مقدمات تنظيم و. مورد نظر از اين حيث خالف قانون تشخيص نگرديد
آن از حـدود   14 – 13 – 12نامه اجرائي وصول عوارض فخاري تدوين گرديده در تصويب مـواد   كه تحت عنوان آئين

كه اين امر "اند   به تعيين موارد جرم و تخلف و تعيين جريمه و مجازات پرداختهو ه داختيارات مقامات اجرائي تجاوز نمو
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قانون ديـوان عـدالت اداري    25لهذا مواد ياد شده خالف قانون تشخيص و مستنداً به ماده  "تدر وظايف قوه مقننه اس
  . گردد ابطال مي

  سيد ابوالفضل موسوي تبريزي –رئيس هيأت ديوان عدالت اداري 
  
 

با  عوارض فخاري تصويب تعرفهشوراي اسالمي شهر مبني بر مقام قائم   عدم مغايرت مصوبه :موضوع
  .قانون

  4/5/69: تاريخ - 133: دادنامه شماره
  رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

  نحـوه  1361قانون تشكيالت شوراهاي اسالمي كشوري، مصوب يكم آذرمـاه   35  از ماده 1نظر به اين كه مطابق بند 
في مادامي كه درآمدهاي پيش بيني شده، كـا "تعيين عوارض از طرف شوراي شهر، تشخيص و مقرر گرديده است كه 

هاي شهرداري عوارضي متناسب بـا امكانـات اقتصـادي     تواند با تنفيذ ولي امر براي تأمين هزينه نباشد شوراي شهر مي
قانون فوق االشعار و اين كه از تاريخ تصـويب قـانون    53  و با عنايت به ماده. "محل و خدمات ارائه شده، تعيين نمايد

مغاير لغو و بالاثر خواهد بود و نيز بـا توجـه بـه قـانون الحـاق يـك        قوانين  تشكيالت شوراهاي اسالمي كشوري كليه
تا تشكيل  ": كه به موجب آن مقرر گرديده 28/7/1364قانون تشكيالت شوراهاي اسالمي، مصوب  53  تبصره به ماده

ربـوط  شوراهاي اسالمي در هر شهر وزير كشور يا سرپرست وزارت كشور، جانشين شوراي اسالمي آن شهر در امـور م 
مبنـي بـر وصـول عـوارض      9/8/1361مـورخ   1368/160  شـماره   نظر به اين كه مصوبه ."ها خواهد بود به شهرداري

هيـأت قـائم مقـام     4/8/61مورخ   بهاي توليدات فخاري در محل كارخانه يا پاي كوره در جلسه% 10فخاري بر مبناي 
ل از الزم االجـرا شـدن قـانون تشـكيالت شـوراهاي      انجمن شهر به تصويب رسيده است و سير تكامل قانوني آن، قب

لهذا، به نظر اكثريت اعضاي هيأت عمومي ديوان عـدالت  . طي شده و اعتبار يافته است 1/9/61اسالمي كشور مصوب 
  . اداري، خالف قانون تشخيص داده نشد

  
  

  . *هعوارض كسب و پيشوضع شوراي اسالمي شهر در خصوص   مصوبه يعدم مغايرت قانون: موضوع
  4/5/69: تاريخ – 134: شماره دادنامه

  رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
عوارض كسب و پيشه در شهر تهران   تحت عنوان آيين نامه 15/1/1361مورخ  51  شماره  نظر به اين كه تصويب نامه

قـانون مـذكور، در مـورخ     42  هقانون شهرداري، و با عنايت به مـاد  55  ، از ماده26قانوني آن در اجراي بند   و محدوده
كـه   1361به تأييد وزارت كشور رسيده، و نتيجتاً مراحل تدريجي سير تكاملي خود را قبل از يكم آذرماه  18/12/1360
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تاريخ تصويب قانون شوراهاي اسالمي كشوري است، طي كرده، و اعتبار يافته است و با توجـه بـه ايـن نكتـه كـه در      
ارض از دفاتر حسابرسي و مالي و حقوقي و گمركي و نظاير آن نام برده شده، و اين امـر  ي وصول عو تعرفه 119رديف 

... مورد بحث براي صنوفي نظير وكالي دادگسـتري و پزشـكان و روزنامـه نگـاران و      دليل آن نيست كه در آيين نامه
هـاي   و اصـالحيه  1359سـال  با قانون نظام صنفي مصـوب تيرمـاه     عوارض وضع شده باشد، تا مغايرت بين آيين نامه

، 15/1/1361مـورخ   51  شماره  بعدي آن، متصور باشد، لهذا به نظر اكثريت اعضاي محترم هيأت عمومي تصويب نامه
  .، خالف قانون شناخته نشد"قانوني آن  عوارض كسب و پيشه در شهر تهران و محدوده  آيين نامه"

  355. ، صعدالت اداريهيأت عمومي ديوان ها در آيينه آراي  شهرداري* 
  
  

هاي ساختماني  وزارت كشور در مورد افزايش عوارض صدور پروانه  بخشنامهقانوني عدم مغايرت  :موضوع
  قانون تشكيل شوراي اسالمي 35  ماده 1به استناد بند 

  15/6/69: تاريخ - 141: شماره دادنامه
  رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

قـانون تشـكيل شـوراي     35  مـاده  1مورد شكايت به استناد بند  16/1/69-944/34/3/1  رهشما  نظر به اينكه بخشنامه
مجلـس شـوراي اسـالمي، و بـا      28/7/64همين قانون، مصوب  53  الحاقي به ماده  و تبصره 1/9/61اسالمي مصوب 

ليهذا، شكايت موقعيت ع. تنفيذ ولي امر صادر شده، پس از بحث و بررسي به اتفاق آراء مخالف قانون تشخيص نگرديد
  .  قانوني نداشته و مردود است

   
  

قانون تشكيالت شوراهاي  35  از ماده 1بند  توجه بهعوارض پذيره با  قانونيعدم مغايرت : موضوع
  .اسالمي كشوري

  15/6/69: تاريخ – 142: شماره دادنامه
  رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

 1361قانون تشكيالت شوراهاي اسالمي كشوري، مصوب يكـم آذرمـاه سـال     35  از ماده 1نظر به اين كه مطابق بند 
مادامي كه درآمدهاي پـيش بينـي شـده    ": تعيين عوارض از طرف شوراي شهر مشخص و مقرر گرديده است كه  نحوه

هاي شـهرداري عوارضـي متناسـب بـا امكانـات       نهتواند با تنفيذ ولي امر براي تأمين هزي كافي نباشد، شوراي شهر مي
قانون فوق االشعار و اين كه از تاريخ تصويب  53  و با عنايت به ماده. "اقتصادي محل و خدمات ارايه شده تعيين نمايد

ق قوانين مغاير لغو و بالاثر خواهند بود، و نيز با توجه به قـانون الحـا    قانون تشكيالت شوراهاي اسالمي كشوري، كليه
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كه به موجب آن مقـرر شـده    28/7/1364قانون تشكيالت شوراهاي اسالمي كشوري، مصوب  53  يك تبصره به ماده
كه تا تشكيل شوراهاي اسالمي در هر شهر وزير كشور يا سرپرست وزارت كشور، جانشين شوراهاي اسالمي آن شـهر  

تعيـين    اي كه در زمينه هر مصوبه: كلي، الف  قاعدهضمن استنتاج در اصل و . ها خواهند بود در امور مربوط به شهرداري
تقاضاي پايان كار شده، ولي به داليل و جهاتي في المثل مسـامحه   28/7/64و تثبيت عوارض پذيره كه پس از تاريخ 

  شـماره   نظر به اين كه بـه حكايـت نامـه   . و غيره گواهي پايان كار صادر نگرديده، مشمول عوارض پذيره نخواهند شد
قـايم مقـام    6/3/64مورخ  3245/3435/3/1  شماره  كل حقوقي شهرداري مصوبه  اداره 10/5/1368مورخ  1823/317

  به تصويب و تنفيذ حضـرت آيـت اهللا موسـوي اردبيلـي نماينـده      87913  و طي شماره 31/3/65شوراي شهر در تاريخ 
به ترتيب مذكور در باال خـالف قـانون شـناخته     مورد شكايت و اخذ عوارض پذيره،  محترم ولي امر رسيده، لهذا مصوبه

  . نشد
  
  

قانون تشكيالت شوراهاي  35  عوارض كه به تجويز بند يك ماده  عدم مغايرت قانوني تعرفه: موضوع
قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين به  43  اسالمي و هم چنين بند الف ماده

  .امات ذيصالح رسيده استتصويب و تنفيذ مراجع و مق
  7/5/80: تاريخ  - 144: شماره دادنامه

  رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
 43  قانون تشكيالت شوراهاي اسالمي و هم چنين بند الـف مـاده   35  وصول عوارض كه به تجويز بند يك ماده  تعرفه

ويب و تنفيـذ مراجـع و مقامـات ذيصـالح     قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين بـه تصـ  
مورد اعتراض مغايرتي با   رسيده و اجراي آن به شهرداري محول شده، متكي به اذن صريح قانون گذار است، لذا تعرفه

  .قانون ندارد
  
  

  واحدهاي دولتي به شكايات حصر صالحيت ديوان در رسيدگي: موضوع
  

  27/8/74: مورخ 145: شماره دادنامه
  عمومي ديوان عدالت اداريرأي هيأت 

قـانون اساسـي    173نظر به اينكه سهام شركت آلومينيوم پارس متعلق به واحدهاي دولتي است لذا با توجه بـه اصـل   
 10/7/68مـورخ   37 – 38 – 39قانون ديوان عدالت اداري و همچنين آراء شـماره   11جمهوري اسالمي ايران و ماده 

ي بر حصر صالحيت ديوان در رسيدگي به شكايات مردم از تصميمات و اقدامات هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مبن
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باشـد، موافـق قـانون     كه متضمن ايـن معنـي مـي    19/10/73مورخ  916و آراء قطعي واحدهاي دولتي، دادنامه شماره 
سـاير مراجـع    قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديـوان و  20اين رأي مستنداً به ذيل ماده . شود تشخيص داده مي

  . االتباع است مربوطه در موارد مشابه الزم
  اسماعيل فردوسي پور –رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري 

  
  

 درصد درآمد مشمول ماليات قطعي شده 3در مورد ابطال بخشنامه وزارت امور اقتصادي و دارايي : موضوع
  . *توسعه قانون برنامه اول 50مدلول تبصره  عوارض شهرداريعنوان  به

  

  7/5/80:  مورخ – 146: شماره دادنامه
  رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

 3منحصراً مفيد جواز وصول عـوارض بـه ميـزان     1368قانون برنامه اول توسعه اقتصادي مصوب  50مدلول تبصره    
طـول اجـراي برنامـه مـذكور     درصد درآمد مشمول ماليات قطعي شده منابع مذكور در اين تبصره به نفع شـهرداري در  

است و به صراحت قسمت آخر تبصره فوق الذكر وزارت كشور مكلف گرديده است كه در طـول اجـراي برنامـه مزبـور     
طرحهاي درآمدي الزم را براي كسب درآمدهاي جديد براي شهرداريها به منظور جايگزين كردن با درآمد موضوع اين 

ها به اين منبع درآمدي نياز نداشته باشند و چـون   اجراي برنامه اول شهرداري تبصره تهيه نمايد به نحوي كه در پايان
قـانون   30ادامه وصول عوارض مذكور پس از پايان برنامه اول توسعه اقتصادي به ادعاي اعمال اختيار مقـرر در مـاده   

ا حكم خـاص مقـنن   به لحاظ مغايرت آن ب 1373وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 
وزارت  4/8/1374مورخ  30-4-28541/8681بنابراين بخشنامه شماره . به شرح تبصره فوق االشعار جواز قانوني ندارد

قـانون ديـوان عـدالت     25شود و مستنداً به قسـمت دوم مـاده    امور اقتصادي و دارايي خالف قانون تشخيص داده مي
  . گردد اداري ابطال مي

  عدالت اداري ـ قربانعلي دري نجف آبادي نيوارئيس هيأت عمومي د
  )31/6/80مورخ  16476روزنامه رسمي شماره (* 
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هاي گچ و  پيشنهاد وزارت كشور و تنفيذ نماينده ولي فقيه مفيد اخذ عوارض از توليدات كارخانه: موضوع
بندي از جمله پاكت كه از مقوله توليدات خاص  تسري آن به وسائل غير ضروري بسته .فخاري است
 .باشد جواز قانوني ندارد كارخانه نمي

  27/8/74: مورخ – 147: شماره دادنامه
  رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

اخـذ عـوارض از توليـدات    وزارت كشور و تنفيذ نماينـده ولـي فقيـه مفيـد      23/4/66 – 5592/34/3/1پيشنهاد شماره 
بنـدي از جملـه پاكـت كـه از مقولـه       هاي گچ و فخاري است كه چون تسري آن به وسائل غير ضروري بسـته  كارخانه

شـعبه دوازدهـم كـه     7/3/74 – 331بنـابراين دادنامـه شـماره    . باشد جواز قانوني ندارد توليدات خاص كارخانه نيز نمي
قـانون ديـوان عـدالت     20اين رأي مستنداً به ذيل مـاده  . شود ص داده ميمتضمن اين معني است موافق قانون تشخي

  . اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع مربوطه در موارد مشابه الزم االتباع است
  اسماعيل فردوسي پور –رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري 

  

  
 

به تنفيذ ولي  28/7/64تعيين و تثبيت عوارض پذيره كه پس از تاريخ   اي كه در زمينه هر مصوبه :موضوع
  *. محترم ايشان رسيده باشد، داراي اعتبار شرعي و قانوني است  امر يا نماينده

  19/6/69: تاريخ – 148: شماره دادنامه
  رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

 1361قانون تشكيالت شوراهاي اسالمي كشوري، مصوب يكم آذرماه سـال   35ي  از ماده) 1(نظر به اينكه مطابق بند 
مادامي كه درآمدهاي پيش بينـي شـده،   ": تعيين عوارض از طرف شوراي شهر مشخص و مقرر گرديده است كه  نحوه

متناسـب بـا امكانـات    هـاي شـهرداري، عـوارض     تواند با تنفيذ ولي امر براي تأمين هزينه كافي نباشد، شوراي شهر مي
قـانون فـوق االشـعار، و ايـن كـه از تـاريخ        53  و با عنايت به ماده. "اقتصادي محل و خدمات ارايه شده، تعيين نمايد

قوانين مغاير لغو و بالاثر خواهد بود، و نيز با توجه به قـانون    تصويب قانون تشكيالت شوراهاي اسالمي كشوري، كليه
قانون فوق االشعار، و اين كـه از تـاريخ تصـويب قـانون تشـكيالت شـوراهاي اسـالمي         53  الحاق يك تبصره به ماده

قـانون   53  قوانين مغاير لغو و بالاثر خواهد بود، و نيز با توجه بـه قـانون الحـاق يـك تبصـره بـه مـاده         كشوري، كليه
تا تشكيل شوراهاي  "كه به موجب آن مقرر شده است كه  28/7/1364تشكيالت شوراهاي اسالمي كشوري، مصوب 

اسالمي در هر شهر، وزير كشور يا سرپرست وزارت كشور جانشـين شـوراهاي اسـالمي آن شـهر در امـور مربـوط بـه        
  :كلي  ضمن استنتاج در اصل و قاعده. "ها خواهد بود شهرداري
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  به تنفيذ ولي امر يـا نماينـده   28/7/64تعيين و تثبيت عوارض پذيره كه پس از تاريخ   اي كه در زمينه الف ـ هر مصوبه 
  . محترم ايشان رسيده باشد، داراي اعتبار شرعي و قانوني است

ادي وزيـر محتـرم كشـور، عـوارض پيشـنه      18/5/66مـورخ   7487/34/3/1  شـماره   ب ـ نظر به اين كه مطابق نامـه  
 35  از مـاده ) 1(با رعايت قسمت اخيـر بنـد    23/4/66مورخ  6117/34/3  شماره  هاي استان گيالن طي نامه شهرداري

ولـي امـر     قانون تشكيالت شوراهاي اسالمي كشوري به تصويب و تنفيذ حضرت آيـت اهللا موسـوي اردبيلـي نماينـده    
  .گرديدلهذا، مصوبه مورد شكايت، خالف قانون تشخيص ن. رسيده است

  

  369. ، صهيأت عمومي ديوان عدالت اداريها در آيينه آراي  شهرداري* 
  
  

از ماده  8و بند  42ماده  )1/9/1361(از تاريخ تصويب قانون تشكيالت شوراهاي اسالمي كشوري: موضوع
   .لغو گرديده است قانون شهرداري 45

  26/11/68: مورخ – 158: شماره دادنامه
  عدالت اداريرأي هيأت عمومي ديوان 

استانداري آذربايجان شرقي  2/11/1362مورخه  54/18715/21نظر به اينكه عوارض دفاتر وكالت موضوع نامه شماره 
قانون شهرداريها و اختيارات تفويضـي وزيـر محتـرم كشـور برقـرار گرديـده در        45از ماده  8و بند  42ماده ه مستنداً ب

از تـاريخ تصـويب    1361اهاي اسالمي كشوري مصوب اول آذرماه سـال  قانون تشكيالت شور 53حاليكه مطابق ماده 
القاعده از تاريخ تصويب قانون تشكيالت شـوراهاي   اين قانون كليه قوانين مغاير لغو و بالاثر اعالم گرديده است و علي

راهاي اسالمي تشكيالت شو 35از ماده  1اسالمي كشوري، جهت برقراري هر گونه عوارض بايد به ترتيب مقرر در بند 
هاي صادره مؤخر بر تـاريخ تصـويب قـانون اسـت،      ناظر به اقدامات و تصميمات و بخشنامه 28/7/64كشوري مصوب 

اسـتانداري   2/11/62مورخـه   54/18715/21لهذا عوارض مقرر بموجب نامـه شـماره   . ماسبق شوده تواند عطف ب نمي
قانون ديـوان عـدالت اداري    11با مالحظه بند پ ماده  25ه آذربايجان شرقي، مخالف قانون تشخيص و مستنداً به ماد

  . گردد ابطال مي
  سيد ابوالفضل موسوي تبريزي  –رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري 

  
  

بيني شده در قانون الحاق يك  مراعات اصول و ضوابط پيش، به دليل عدم مصوبه استانداري ابطال: موضوع
موجب آن مقرر ه كه ب 28/7/1364تشكيالت شوراي اسالمي كشوري مصوب قانون  53ماده ه تبصره ب
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تا تشكيل شوراهاي اسالمي وزيركشور يا سرپرست وزارت كشور جانشين شوراي اسالمي شهر ، گرديده
   .ها خواهد بود در امور مربوط به شهرداري

  15/6/69: مورخ – 160:شماره دادنامه
  رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

نحـوه   1361قانون تشكيالت شوراي اسالمي كشوري مصوب يكـم آذرمـاه سـال     35ماده  1ر به اينكه مطابق بند نظ
بيني شده كافي نباشد  ماداميكه درآمدهاي پيش(تعيين عوارض از طرف شوراي شهر مشخص و مقرر گرديده است كه 

عوارضي متناسب با امكانات اقتصادي محـل و   هاي شهرداري واند با تنفيذ ولي امر براي تأمين هزينهت شوراي شهر مي
االشعار و اينكه در تاريخ تصـويب قـانون تشـكيالت     قانون فوق 53ماده ه و با عنايت ب). خدمات ارائه شده تعيين نمايد

 53ماده ه شوراي اسالمي كشوري عليه قوانين مغاير لغو و بالاثر خواهد بود و نيز با توجه به قانون الحاق يك تبصره ب
تـا تشـكيل شـوراهاي    . (كه بموجب آن مقـرر گرديـده   28/7/1364قانون تشكيالت شوراي اسالمي كشوري مصوب 

شهر وزيركشور يا سرپرست وزارت كشور جانشين شوراي اسالمي آن شهر در امور مربوط به شـهرداريها  راسالمي در ه
استانداري مازنـدران اصـول و    21/12/62 مورخه 5/28802نظر به اينكه در جريان تصويب مصوبه شماره ). خواهد بود

بيني شده در قوانين ياد شده در باال مراعات نگرديده است مصوبه فوق خالف قانون تشـخيص و مسـتنداً    ضوابط پيش
  . گردد قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي 25به ماده 

  سيد ابوالفضل موسوي تبريزي -رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري 
  
 

با رعايت تشريفات قانوني به تنفيذ كه عوارض از دفاتر حقوقي از جمله دفاتر وكالت تاييد تعرفه : موضوع
قانون تشكيالت شوراهاي اسالمي مصوب سال  35مذكور در ماده ) نماينده ولي فقيه(دار  مقام صالحيت

  . رسيده است 1361
  73/205: كالسه پرونده -  7/11/74: تاريخ  -187 :شماره دادنامه

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري: مرجع رسيدگي  
  ...آقاي: شاكي

  شهرداري تهران ـ شوراي اسالمي شهر تهران ـ وزارت كشور: طرف شكايت
  ابطال آئين نامه عوارض كسب و پيشه در خصوص وكالي دادگستري: موضوع شكايت و خواسته

بـه عنـوان   كـه   73-2248538قبض عوارض شماره سـري   اند، در مورد شاكي دادخواست تقديمي اعالم داشته: مقدمه
در خصوص دفتر وكالت ملكي اينجانب بطور علي الحسـاب مـورد    30/12/72لغايت  2/1/61عوارض مشاغل از تاريخ 

مطالبه اداره كل درآمد شهرداري منطقه شش تهران قرار گرفته است مراتب اعتراض خود را به قبض مـذكور اعـالم و   
قانون شهرداري دفتر وكالت در صورتي كـه توسـط    55ماده  24اوالً به موجب تبصره ذيل بند . اردتقاضاي رسيدگي د
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شـود تـا    شخص مالك تصدي و اداره شود از نظر مقررات قانوني مزبور محل تجارت و كسب و پيشـه محسـوب نمـي   
ون نظـام صـنفي موجـب    قـان  2عوارض كسب و پيشه به آن تعلق بگيرد، ثانياً طبق مفاد تبصره يـك اصـالحي مـاده    

باشد، صنوفي كه داراي قانون خاص  كه حاكم بر روابط و حقوق و تكاليف افراد صنفي و مشاغل و كسبه مي 31/2/68
بنابراين نظر به اينكـه هـر گونـه حقـوق الزم از قبيـل ماليـات،       . باشند هستند از شمول قانون نظام صنفي مستثني مي

براي دفاتر وكالي دادگستري برقرار شده باشد، برابر قوانين و مقررات مربوط به تعاون، عضويت ساالنه و امثال آن كه 
وكالت و تحت نظارت قانون وكالي دادگستري بطور جداگانه به دارائي و صندوق تعـاون وكـال، دادگسـتري و كـانون     

باشـند،   وص به خود ميگردد، لذا وكالي دادگستري از اين جهات تابع قانون و مقررات مخص وكال به موقع پرداخت مي
مندرج در تعرفه عوارض كسب و پيشه را علي االطالق و باالخص مربوط به دفتر وكيـل   "دفتر حقوقي"بعالوه عبارت 
توان تلقي نمود و دفتر حقوقي از طرف قانونگذار تعريف نشده است، بنابراين چون دفتـر وكالـت واحـد     دادگستري نمي

ض مربوط به صنوف و كسبه و مشاغل متوجه وكيل دادگستري نيسـت و بـدين   شود، لذا عوار صنفي نيز محسوب نمي
لحاظ عوارض مورد مطالبه شهرداري به شرح قبض صادره به عنوان عوارض مشاغل كسب و پيشه قانوناً ارتبـاطي بـه   

ديـوان   مضافاً آنكه هيأت عمومي محترم. باشد وكيل دادگستري نداشته و غيرقابل پرداخت و خالف نصوص قانوني مي
اخذ عوارض شهرداري از دفتر وكالت وكيل دادگسـتري در   26/11/68-108عدالت اداري نيز به موجب دادنامه شماره 

بنـا بـه مراتـب تقاضـاي     . استان آذربايجان شرقي را برخالف مقررات تشخيص و رأي بر ابطال آن صادر نموده اسـت 
كسـب و  (ل تعرفه و مقررات مربوط بـه عـوارض مشـاغل    رسيدگي و صدور رأي شايسته و مقتضي مبني بر لغو و ابطا

  .دفاتر ملكي وكالي دادگستري در حوزه شهر تهران را دارم) پيشه
اعـالم   16/3/74-61/1485مديركل دفتر امور حقوقي وزارت كشور در پاسخ بـه شـكايت مـذكور طـي نامـه شـماره        

  :اند داشته
شهرداري محصور است به مالكين و حكم قانوني آن نيـز مربـوط   قانون  55ماده  24دامنه عملكرد تبصره ذيل بند  -1

و مادامي كه دفتر مذكور توسط مالـك دائـر   ) اداري، خدماتي(است به استفاده مجاز از كاربري مسكوني به غير تجاري 
  . گيرد بوده موضوع در دايره شمول كميسيون ماده صد قانون شهرداري از لحاظ تغيير كاربري قرار نمي

قانون شهرداري گر چه غيرتجاري است لكن سنخيت كار به  55ماده  24كرد در دفاتر موضوع تبصره ذيل بند عمل -2
  . گنجد و لذا تعرفه مصوب و مورد عمل شهرداري در اين زمينه انطباق كامل دارد نوعي است كه در مفهوم صنفي مي

ات به تأييد و تنفيذ مرجع قانوني رسيده و وصول عوارض دفاتر كار از جمله عوارضي است كه همراه با ساير عوارض -3
در  22/3/74-36/926/160مدير كل امور اجرائي شوراي اسالمي شهر تهران طي نامه شـماره  . آن محمل قانوني دارد

  :اند پاسخ به شكايت مذكور اعالم داشته
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اراي فعاليـت تجـاري و غيرتجـاري    بـرد كـه ماهيتـاً د    در محتواي آئين نامه مورد شكايت دقيقاً از مشاغلي نام مي -1
باشند و در ماده يك آئين نامه مذكور واحدهاي مشخصي كه داراي مقررات خاص هستند با ذكر مصاديق آن بطـور   مي

  . تمثيلي كه دفاتر وكالت هم جزو آن است نام برده است
وارض مربوطه در زماني در خصوص رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري همانطوريكه در متن رأي آمده است ع -2

تصويب شده بود كه اختيارات حاصله از قانون تشكيالت شوراي اسالمي به وزير محترم كشور محول نشـده بـود كـه    
البتـه ايـن   ) از لحاظ شكلي نه ماهوي(هيأت محترم عمومي دريافت عوارض مذكور را خالف قانون اعالم داشته است 

مجمع تشخيص مصلحت نظام مرتفع  71ها مصوب  تصويبي شهرداري مشكل با تصويب قانون تعيين تكليف عوارض
قائم مقام وزير كشـور در شـهرداري تهـران موضـوع مصـوبه       15/1/61-51از طرفي براساس ابالغ شماره . شده است

قانون شهرداريها تهيه و  45ماده  8وزارت كشور كه مستند به اختيارات حاصله از بند  18/12/60-34/3/22162شماره 
نظيم گرديد، عوارض مذكور در آن زمان مقـرر گرديـده اسـت كـه مجـدداً تعرفـه عـوارض فـوق طـي نامـه شـماره            ت

قانون تشـكيالت شـوراي اسـالمي بـه تنفيـذ       35ماده  1براساس اصالحيه جديد مستند به بند  7989/160-24/9/66
گردد كه روند تعيين عوارض  ن اضافه ميدر پايا. موسوي اردبيلي نماينده محترم ولي فقيه رسيده است... حضرت آيت ا

تـا   69قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب  43مطروحه مستند به بند الف ماده 
مـدير كـل حقـوقي    . پـذيرد  صـورت مـي   73قانون بودجـه سـال    58پايان برنامه اول و بعد از آن هم مستند به تبصره 

اوالً شـاكي  : انـد  اعـالم داشـته   14/6/74-7586/317به شكايت مـذكور طـي نامـه شـماره     شهرداري تهران در پاسخ 
ثانياً در تمامي منـدرجات  . مشخص ننموده تقاضاي ابطال كداميك از مصوبات مربوط به عوارض كسب و پيشه را دارد

ارض كسـب و پيشـه   دادخواست هيچ دليلي و مستندي جهت اثبات غيرقانوني بودن يا غيرشرعي بودن آئين نامـه عـو  
اعالم و ارائه ننموده بلكه تمامي تالش شاكي در متن دادخواست صرف استدالل و اثبات خروج وكال از شمول مقررات 
آئين نامه عوارض كسب و پيشه به جهت تفاوت ماهوي شغل وكالت با ساير مشاغل و انصراف معني و مفهوم كسب و 

اشد كه با اين وصف حتي به فرض صحت استدالالت مـذكور نيـز موضـوع    ب پيشه و تجارت از اشتغال به امر مزبور مي
اعالمي يعني خروج وكال از دائره شمول آئين نامه مورد شكايت نه تنها اخاللي به مبـاني و صـحت قـانوني و شـرعي     

بعنـوان   آورد بلكه علي االصول از مواد قابل طرح در هيـأت عمـومي ديـوان نبـوده و صـرفاً      آئين نامه مذكور وارد نمي
شـاكي در اسـتنباط   . باشد اعتراض به مطالبه غيرقانوني عوارض قابل رسيدگي در شعب محترم ديوان عدالت اداري مي

قانون شهرداري نـاظر بـر    55ماده  24خود از تبصره مارالذكر دچار اشتباه فاحشي گرديده زيرا مقررات تبصره ذيل بند 
باشد در آئين نامه مصوب مورد شكايت و تعرفه ضميمه آن نيز افـراد   مي نوع استفاده از ساختمانهاي احداثي در شهرها

متعددي از گروههاي مختلف شغلي از قبيـل كسـبه و پيشـه وران، تجـار، دفـاتر شـركتها و كارخانجـات، مهندسـين،         
ا اثبات عدم اند، عليهذ تصريحاً مشمول پرداخت عوارض مقرره گرديده... پزشكان، دفاتر اسناد رسمي، وكال، مترجمان و

شمول مقررات قانون نظام صنفي به وكال به هيچ وجه نافي شمول عوارض مصوبه بر وكال نبوده، ضمن آنكه مقـررات  
خاص صنفي از قبيل مقررات سازمان نظام پزشكي، مقررات كانون سردفتران، مقررات كانون وكال و امثالهم نيز صـرفاً  
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. باشـد  اي مـي  مول و مقررات انتظامي مربوطه در خصوص تخلفات حرفهتنظيم كننده روابط و نحوه عمل افراد تحت ش
دارد كـه مفهـوم عرفـي و معنـاي      توجه هيأت محترم را به اين مطلب معطوف مي "دفتر حقوقي"در خصوص عبارت 

 گيرد، خواه اين امور توسط اشخاص حقيقـي  متبادر به ذهن از دفتر حقوقي محلي است كه در آن امور حقوقي انجام مي
و تفاوتي از حيث تعـداد متصـديان اينگونـه    ) موسسات حقوقي(و خواه توسط اشخاص حقوقي ) دارالوكاله(صورت گيرد 

باشد و يا افـرادي غيروكيـل نيـز     اما اينكه آيا دفاتر مذكور الزاماً محل اشتغال وكال مي. دفاتر در بين آنها موجود نيست
قـانون وكالـت پاسـخ را مشـخص      55ربوط به وكالـت خصوصـاً مـاده    توانند تصدي آنرا عهده دار باشند مقررات م مي
اعـم از دفـاتر اشـخاص حقيقـي و     (ماند كه متصـديان دفـاتر حقـوقي     اي باقي نمي نمايد، لذا جاي هيچگونه شبهه مي

 .باشـد  از وكالي دادگستري خواهند بود، مع الوصف مفهوم قانوني دفتر حقوقي نيز مترادف با دفتر وكالت مـي ) حقوقي
. باشـند  ها و سازمانها و مؤسسات دولتي مستثني از تعريف مذكور مي البته قابل توضيح است كه دفاتر حقوقي وزارتخانه

اي بسيار طـوالني و مربـوط بـه قبـل از دهـه پنجـاه        مصوبات مربوط به عوارض كسب و پيشه در تهران داراي سابقه
ت حاكم در زمان تصويب آنها بعضـاً توسـط انجمـن شـهر     باشد كه اين مصوبات در سالهاي مختلف براساس مقررا مي

 1با استناد بند (به بعد توسط شوراي اسالمي شهر تهران  61و از سال ) قانون شهرداري 45ماده  8با استناد بند (سابق 
ولي  به تصويب رسيده است كه مؤسسات اخيرالذكر تماماً به تنفيذ نماينده) قانون تشكيالت شوراهاي اسالمي 35ماده 

مجمع تشخيص مصلحت كليه مصـوبات عـوارض    3/10/71فقيه رسيده است ضمن آنكه به موجب مفاد مصوبه مورخ 
گردند و به هر حـال آخـرين    اند تنفيذ شده تلقي مي به تصويب رسيده 12/10/66لغايت  1/9/61شهرداريها كه از تاريخ 

و تعرفـه ضـميمه آن    67باشد، آئين نامه مصوب  مصوبه در اين خصوص كه هم اكنون مورد عمل شهرداري تهران مي
  . به تنفيذ ولي فقيه رسيده از تاريخ اتمام مميزي شهر تهران مورد عمل قرار گرفته است 31/3/67است كه در تاريخ 

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق، به رياست حجت االسالم و المسلمين اسـماعيل فردوسـي پـور و بـا     
شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور  حضور رؤساي

  . نمايد رأي مي
  عمومي ديوان عدالت اداري رأي هيأت

دار  جمله دفاتر وكالت با رعايت تشريفات قانوني به تنفيـذ مقـام صـالحيت    نظر به اينكه اخذ عوارض از دفاتر حقوقي از
رسـيده اسـت، لـذا آئـين      1361قانون تشكيالت شوراهاي اسالمي مصوب سال  35مذكور در ماده ) نماينده ولي فقيه(

  . شود نامه تعرفه عوارض كسب و پيشه مورد اعتراض خالف قانون تشخيص داده نمي
  اسماعيل فردوسي پور -ان عدالت اداري رئيس هيأت عمومي ديو
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عوارض  و شمول تعرفهجغرافيايي شهرها   محدوده  وزارت كشور در مورد توسعه  ابطال بخشنامه: موضوع
  . *استحفاظي شهرها قرار دارند  كارخانجاتي كه خارج از حوزه وتوليدي به واحدهاي 

  6/6/79: تاريخ - 193: شماره دادنامه
  ديوان عدالت اداريرأي هيأت عمومي 

يك   جغرافيايي و مقامات و مراجع قانوني ذيصالح در تصويب آن به حكم تبصره  نظر به اين كه تكليف تعيين محدوده
  شــماره  بخشـنامه  27قـانون تعـاريف و ضـوابط تقســيمات كشـوري تعيـين و مشـخص گرديــده اسـت، بنـد          4  مـاده 

در اين باب ترتيب ديگري را معـين نمـوده اسـت مغـاير قـانون      وزارت كشور كه  17/10/1386مورخ  24820/34/3/1
  . گردد قانون ديوان ابطال مي 25  شود و به استناد قسمت دوم ماده تشخيص داده مي

  
عمل   مربوط به وضع عوارض از توليدات كارخانجات واقع در حوزه  عدم مخالفت مصوبه: موضوع

  .ها با قانون شهرداري
  14/9/71: ريختا - 196: شماره دادنامه

  رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
قانون تشكيالت شوراهاي اسالمي كشوري در باب جواز وضع عوارض با رعايت ضـوابط و   35  با توجه به بند يك ماده

از توليـدات  % 1مربـوط بـه وضـع عـوارض بـه ميـزان         وزارت كشور مصـوبه   جوابيه  شرايط مربوط و عنايت به اليحه
  .شود ها خالف قانون تشخيص داده نمي عمل شهرداري  اقع در حوزهكارخانجات و

  
  

عنايت به  باابطال بخشنامه استانداري در خصوص وضع هر گونه عوارض به كاالهاي ترانزيتي : موضوع
 مرجعو خارج از حدود اختيارات قانوني  اختصاص وضع عوارض به قوه مقننه و يا مأذون از قبل آن قوه،

  .تصويب
  4/4/1385: مورخ - 200: دادنامهشماره 

  رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
وضـع   1374قانون حمل و نقل و عبور كاالهاي خارجي از قلمرو جمهوري اسالمي ايران مصـوب   12به صراحت ماده 

بنا بـه  . هر گونه عوارض به كاالهاي ترانزيتي به پيشنهاد شوراي عالي هماهنگي ترابري و تصويب هيأت وزيران است
جهات فوق الذكر و عنايت به اختصاص وضع عوارض به قـوه مقننـه و يـا مـأذون از قبـل آن قـوه، بخشـنامه شـماره         

استانداري گيالن به عنوان شهرداري بندر انزلي در خصوص وصول مبلغ پنج هزار ريال  1/6/1377مورخ  42/4/9107
تأمين خسـارات وارده بـه تأسيسـات زيربنـائي اسـتان و ارائـه       هاي نفتي ترانزيتي به عنوان هزينه  در هر تن از فرآورده
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شود و مستنداً به قسمت  خدمات، خالف حكم مقنن و خارج از حدود اختيارات قانوني استاندار گيالن تشخيص داده مي
  . گردد قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي 25دوم ماده 

  عدالت اداري ـ مقدسي فرد معاون قضائي ديوان - هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
  
  

معاون شهرسازي و معماري شهرداري مبني بر موكول نمودن صدور جواز حفاري   ابطال بخشنامه: موضوع
تواند با  اين كه شهرداري ميبه دليل . پايان كار ساختمان يا مفاصا حساب عوارض شهرداري  به ارايه

  .وصول عوارض قانوني اقدام نمايد قانون شهرداري نسبت به 77  استفاده از مقررات ماده
  8/10/75: تاريخ – 208: شماره دادنامه

  رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
قانون مزبور مشخص شـده اسـت و    77  تعيين و وصول عوارض مقرر در قانون شهرداري در ماده  نظر به اين كه نحوه

وارض قانوني اقدام نمايد، لذا عدم موافقت با صدور جواز تواند با استفاده از مقررات آن نسبت به وصول ع شهرداري مي
حفاري به منظور استفاده از انشعاب آب، گاز و غيره قبـل از پرداخـت عـوارض مـورد ادعـاي شـهرداري كـه متضـمن         

باشد، خالف قانون  محروميت اشخاص از حقوق مكتسب قانوني در خصوص برخورداري از امكانات رفاهي ضروري مي
قـانون ديـوان عـدالت اداري     25ي  قسمت از بخشنامه كه حاوي اين معني است مستنداً به ذيـل مـاده  تشخيص و آن 

  .گردد ابطال مي
  
  

چون به تشخيص وزراء صنايع و  ابطال مصوبه وزارت كشور مبني بر اخذ عوارض از فخاريها: موضوع
به ضرورت تسريع در كاهش بازرگاني عوارض مذكور واجد آثار تورمي بوده و مقام رياست جمهوري نيز 

  .اند آن تأكيد كرده
  8/6/83: مورخ – 216:  شماره دادنامه

  رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
فقهاي محترم شوراي نگهبان اخذ عوارض توليد از فخاريهـا بـه    2/01/1380مورخ  2868/21/80بشرح نظريه شماره 

ته شده و چون به تشخيص وزراء صنايع و بازرگاني عوارض در صورت داشتن آثار تورمي خالف شرع شناخ% 10ميزان 
انـد و هيـأت    مذكور واجد آثار تورمي بوده و مقام رياست جمهوري نيز به ضرورت تسـريع در كـاهش آن تأكيـد كـرده    

 25به جهات فوق الـذكر مسـتنداً بـه قسـمت اول مـاده       28/11/1380مورخ  376عمومي ديوان بشرح دادنامه شماره 
وزارت كشور مبني بر اخذ عـوارض   9/2/1366مورخ  1835/34/3/1مصوبه شماره  380ان عدالت اداري بند قانون ديو
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وزارت كشـور   9/3/1371مورخ  3902/34/3/1بنابراين بخشنامه شماره . از فخاريها را ابطال كرده است% 10به ميزان 
نيز مشمول مدلول دادنامه فـوق  % 10ه ميزان ها و كارخانجات فخاري ب مشعر بر لزوم اخذ عوارض فخاري اعم از كوره

   .الذكر و نتيجتاً باطل و فاقد اعتبار است
  رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ علي رازيني

  .15/7/1383مورخ  -17363نقل از روزنامه رسمي شماره 
  
  
  
  
  

 50تبصره  موضوععوارض  بطالنمبني برابطال بخشنامه رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور: موضوع
از تاريخ صدور  )درآمد مشمول ماليات قطعي شده به نفع شهرداران% 3(قانون برنامه اول توسعه    قانون

صدور حكم ابطال كاشف از بطالن مصوبه مورد اعتراض از تاريخ  .حكم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
لذكر بدون تمسك به حكم قانوني معتبر تصويب است و دريافت آن پس از پايان دوره اعتبار قانون فوق ا

  .جواز قانوني نداشته است
  16/6/82: مورخ – 228الي  226:  شماره دادنامه

  رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
بـه منظـور نيـل بـه      1368قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي جمهوري اسالمي ايـران مصـوب      

اهداف مقرر در قانون مذكور در قلمرو زماني مورد نظر مقنن به تصويب رسيده و در نتيجه ادامـه و اسـتمرار تكـاليف و    
و ماليات صرفاً در مدت اعتبار قـانون مـذكور مجـاز    الزامات اشخاص در قبال دولت از جمله پرداخت هر گونه عوارض 

قانون مزبور به وزارت امور اقتصـادي و دارايـي اجـازه داده شـده اسـت       50بوده است و بدين جهت به صراحت تبصره 
درآمد مشمول ماليات قطعي شده به نفع شـهرداران منحصـراً در طـول    % 3عالوه بر وصول ماليات، عوارضي به ميزان 

مه مذكور اخذ كند و دريافت آن پس از پايان دوره اعتبار قانون فوق الذكر بدون تمسـك بـه حكـم قـانوني     اجراي برنا
نظر به اينكه آثار حقوقي مترتب بر تشخيص مغايرت مصوبات دولتي با قانون و صـدور  . معتبر جواز قانوني نداشته است

اعتباري آن از تاريخ تصويب اسـت   من مغايرت و بيحكم ابطال آنها كاشف از بطالن مصوبه مورد اعتراض و قهراً متض
و ادعاي تأثير و اعتبار امر بطالن مصوبه از تاريخ صدور حكم كه در واقع و نفس االمر به منزله تأييد عدم مخالفت آن 

باشـد بـا هـدف و حكـم قانونگـذار و       با قانون و تصديق اعتبار اجرايي آن قبل از صدور حكم هيأت عمومي ديوان مـي 
هيـأت   7/5/1380مورخ  146ول حقوقي مسلم منافات دارد، بنابراين مصوبه مورد اعتراض كه مدلول دادنامه شماره اص
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فقط از تاريخ صدور رأي هيأت  4/8/1374مورخ  30-28541/8681/4عمومي ديوان را در باب ابطال بخشنامه شماره 
ود اختيارات رئيس كل سازمان امور ماليـاتي كشـور   خالف صريح قانون و خارج از حد. عمومي معتبر اعالم داشته است

قـانون ديـوان عـدالت اداري ابطـال      25شود بـه اسـتناد قسـمت دوم مـاده      در وضع مقررات دولتي تشخيص داده مي
  . گردد مي

  رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ دري نجف آبادي
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   .شكايات و اعتراضات واحدهاي دولتي در هيچ مورد قابل رسيدگي و استماع در ديوان نيست :موضوع
  74/9/315:  پرونده كالسه - 16/5/1374: مورخ - 230: دادنامه شماره

  رئيس شعبه و مشاور شعبه  مركب از، مرجع رسيدگي ـ شعبه نهم ديوان عدالت اداري
  صنعت و معدن ـ شركت الوم پارس وابسته به بانك  شاكي 

  طرف شكايت ـ شهرداري ساوه
  شهرداري ساوه  77و رأي صادره از كميسيون ماده  73/248خواسته ـ صدور دستور موقت و ابطال اجرائيه كالسه 

ـ   :اي به دادگاه عمومي ساوه تقديم و به شرح آن اظهار داشته است كـه  خالصه پرونده ـ شاكي شكايت نامه  ه خوانـده ب
قانون شهرداريها مراجعـه و براسـاس رأي    77عوارض فروش توليدات اين شركت به كميسيون ماده % 1عنوان مطالبه 

از اجراي ثبت ساوه به مبلـغ بـيش از    73/248اجرائيه به كالسه  21/9/73-377546صادره از آن كميسيون به شماره 
د بـا ذكـر دالئـل منـدرج در مـتن      ها توقيف نماي صدد است وجوه اين شركت را در بانك ميليون ريال صادر و در 225

ريـال بـه    45016814پس از توديع مبلـغ  . دادخواست تقاضاي صدور دستور موقت و ابطال اجرائيه رأي صادره را دارد
حساب سپرده دادگستري بعنوان خسارت احتمالي از طرف خواهان ـ شعبه چهـارم دادگـاه عمـومي سـاوه مبـادرت بـه        

نمايد و پس از تبادل لوايح و وصـول پاسـخ    مي 2/11/73مورخ  73/4/522ه شماره صدور قرار توقيف عمليات اجرائي ب
و تبصـره   11مستنداً به مدلول بنـد يـك مـاده     25/3/74-338طرف شكايت و رسيدگي مبادرت به صدور رأي شماره 

الحيت و قانون صالحيت ديوان عدالت اداري قرار عـدم صـالحيت خـود را بـه صـ      15به ماده  26/2/72الحاقي مورخ 
نسـخه  . شايستگي ديوان عدالت اداري صادر، پرونده به ديوان ارسال و به اين شعبه ارجاع و به كالسه فوق ثبت گرديد

طبق آگهي خالصه، ثبت شـركت   -1: اند كه دوم شكايت نامه و ضمائم آن براي طرف شكايت ارسال شده، پاسخ داده



  قانون شهرداري 77كميسيون ماده   ١۶٠

 

 

قاي ميرجالل الدين همايونفر در طـرح دعـوي فاقـد سـمت بـوده و      آ ،در روزنامه رسمي 7/11/69الوم پارس به تاريخ 
  . باشد قانوني مي ةاقدامات وي فاقد وجه

قانون شهرداري عوارضي جهت ميزان صادرات شـركت در نظـر گرفتـه نشـده اسـت و       77در رأي كميسيون ماده  -2
  .عوارض فقط مربوط به فروش داخلي است

فقـط در خصـوص    15/8/65و عدم تأمين و توقيـف امـوال دولتـي مصـوب     قانون نحوه پرداخت محكوم به دولت  -3
  . باشد شركت الوم پارس مشمول قانون نمي. گردد ها و مؤسسات دولتي منظور مي وزارتخانه

شعبه اول هيأت تجديد نظر ديوان ـ وصول عوارض مصوب رياست جمهـوري    25/11/73-802با توجه به دادنامه  -4
  . است كه تقاضاي رد شكايت شاكي را داردمورد تأييد قرار گرفته 

با توجه به اينكه در اجراي مفاد اجرائيه و توقيف اموال شركت بدهكار كليه ضوابط و مقررات قانوني رعايـت شـده    -5
است هيچگونه تخلفي در اجراي مفاد اجرائيه صورت نگرفته محل شكايت از عمليات اجرائي دادگاه صالحه با دريافـت  

  . باشد كه اين امر نيز رعايت نگرديده است مي) معادل مبلغ مورد اجرا( تأمين مناسب
پس از بررسي محتويات پرونده و . با حضور رئيس و مشاور شعبه تشكيل شد 16/5/1374ديوان عدالت اداري در تاريخ 

  . نمايد اعالم نظر مشاور و اعالم پايان رسيدگي بشرح زير مبادرت به صدور رأي مي
  دالت اداريرأي ديوان ع

قانون ديـوان عـدالت اداري مصـوب     11قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران و همچنين ماده  173به صراحت اصل 
ديوان مرجع اختصاصي رسيدگي به شكايات و اعتراضات مـردم نسـبت بـه تصـميمات و آراء و اقـدامات       4/11/1360

هيأت عمومي ديوان كه در  10/7/68ورخ م 39-38-37باشد و به موجب رأي ماده  واحدهاي دولتي و مأمورين آنها مي
مقام ايجاد وحدت رويه انشاء شده و الزم االتباع است شـكايات و اعتراضـات واحـدهاي دولتـي در هـيچ مـورد قابـل        
رسيدگي و استماع در ديوان نيست نظر به اينكه تمامي سرمايه شركت آلومينيوم پـارس متعلـق بـه واحـدهاي دولتـي      

سهمي در سرمايه آن ندارند بنابراين شركت مزبور يك شركت دولتي و به حكم بند ) قيقياشخاص ح(باشد و مردم  مي
شود و در نتيجه اعتـراض و شـكايت    قانون ديوان عدالت اداري از مصاديق واحدهاي دولتي محسوب مي 11الف ماده 

  . عي استاين رأي قط. شود باشد و رد مي اين شركت به طرفيت شهرداري قابل استماع در ديوان نمي
  
  

سياق  به دليلعوارض فروش نوشابه غيرالكلي  تعرفه افزايشدر مورد مصوبه وزير كشور  ابطال: موضوع
منحصراً مفيد جواز  كه 1361قانون تشكيالت شوراي اسالمي كشوري مصوب  35عبارات بند يك ماده 

ن ساير نقاط براي اخذ عوارض از شهروندا .اخذ عوارض از كاالهاي توليدي و خدماتي هر شهر است
 .باشد مصرف آن در شهر معين و خاص متضمن تأمين هدف مقنن بشرح مقرر در قانون فوق الذكر نمي

  22/6/83: مورخ – 234:  شماره دادنامه



آشنايي با سير تحوالت تعيين و دريافت : فصل دوم          
   عوارض

١۶١ 

 

 

  رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
واز اخـذ  منحصـراً مفيـد جـ    1361قانون تشكيالت شوراي اسـالمي كشـوري مصـوب     35سياق عبارات بند يك ماده 

عوارض از كاالهاي توليدي و خدماتي ارائه شده از شهروندان قلمرو هر شهر در جهت رفع كمبود مالي شـهرداري بـه   
منظور ارائه خدمات عمومي براي آن شهر است و ظهور در اخذ عوارض از شهروندان ساير نقـاط بـراي مصـرف آن در    

يت به وسعت بازار مصرف داخلي و خارجي نوشابه غيرالكلـي و  بنا به جهات فوق الذكر و عنا. شهر معين و خاص ندارد
اينكه افزايش عوارض آن محدود به قلمرو جغرافيايي شهر خاصي نيست و مورد متضمن تأمين هدف مقنن بشرح مقرر 

وزيـر كشـور    24/3/1366مورخ  4389/34/3مصوبه شماره  4/388باشد، بند  قانون فوق الذكر نمي 35در بند يك ماده 
افزايش داده است مغاير قانون و خـارج از حـدود اختيـارات قـوه مجريـه در      % 5عوارض فروش نوشابه غيرالكلي را  كه

  . گردد قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي 25شود و به استناد قسمت دوم ماده  وضع مقررات دولتي تشخيص داده مي
  يأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ علي رازينيهرئيس 

  
اين كه  به دليلعوارض فروش نوشابه غيرالكلي  تعرفه افزايشدر مورد وزير كشور  مصوبه ابطال: موضوع

اخذ عوارض از ساير نقاط براي مصرف  ، وجواز اخذ عوارض از كاالهاي توليدي و خدماتي هر شهر است
  .باشد در شهر معين و خاص متضمن تأمين هدف مقنن نمي

  27/3/82: مورخ - 264الي  261:  شماره دادنامه
  رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

وزارت كشور در مورد تعيـين قلمـرو اعتبـار     10/8/1372مورخ  34/3/1/10741الف ـ اعتراض نسبت به مصوبه شماره  
قانون وصول برخي از درآمدهاي دولـت و مصـرف آن در مـوارد     43مصوبات مقامات ذيصالح در اجراي بند الف ماده 

قبالً مورد رسـيدگي قـرار   % 1ن تأييد اعتبار اجرائي عوارض كارخانجات نوشابه سازي به ميزان بيش از معين و همچني
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مغاير قانون و خـارج از حـدود    26/3/1381مورخ  110گرفته و بشرح دادنامه شماره 

قانون ديوان عدالت اداري ابطال گرديـده   25ه اختيارات قانوني مربوط تشخيص داده شده و مستنداً به قسمت دوم ماد
بنابراين موردي براي رسيدگي و اتخاذ تصميم مجدد نسبت به همان مصوبه وجود ندارد و شكايت شاكي در اين . است

قانون تشكيالت شوراهاي اسالمي كشوري مصوب  35ب ـ بند يك ماده  . باب مشمول مدلول دادنامه فوق الذكر است
هاي هر شهر در صورت عدم تكافوي منابع مـالي   از تعيين و وصول عوارض به منظور تأمين هزينهمصرح در جو 1361

و درآمدهاي آن شهر با رعايت ضوابط و تشريفات قانوني خاص است و سـياق عبـارات مـاده مزبـور ظهـور در تعيـين       
نظر بـه وسـعت بـازار    . شهر داردعوارض جديد و يا افزايش عوارض موجود به منظور هزينه آن در قلمرو جغرافيائي هر 

مصرف داخلي و خارجي نوشابه غيرالكلي و اينكه افزايش عوارض آن محدود به قلمرو جغرافيايي شهر خاصي نيست و 
باشـد، لـذا بخشـنامه شـماره      فـوق الـذكر نمـي    35مورد متضمن تأمين هدف مقنن به شرح مقـرر در بنـد يـك مـاده     

% 5ور كه عوارض فروش نوشابه غيرالكلي سـاخت اصـفهان را بـه ميـزان     وزير كش 21/3/1366مورخ  4843/34/3/1



  قانون شهرداري 77كميسيون ماده   ١۶٢

 

 

شود و به  افزايش داده است مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات قوه مجريه در وضع مقررات دولتي تشخيص داده مي
  .گردد قانون ديون عدالت اداري ابطال مي 25استناد قسمت دوم ماده 

  داري ـ دري نجف آباديرئيس هيأت عمومي ديوان عدالت ا
  .2/3/1383مورخ  17249نقل از روزنامه رسمي شماره *
  
  
  
  
  
  
  
  

قانون تشكيالت شوراهاي اسالمي كشور الحاقي  53حسب تبصره ماده  ...استاندار مصوبه ابطال: موضوع
قبل از تشكيل شوراي اسالمي در هر شهر، وزير كشور يا سرپرست وزارت كشور به عنوان  1364مصوب 

 * .نشين شوراي اسالمي آن شهر در امور مربوط به شهرداريها تعيين گرديده استجا
  21/7/81مورخ  250: شماره دادنامه

  رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
تعيـين عـوارض متناسـب بـا امكانـات       1361قانون تشكيالت شوراهاي اسالمي كشور مصوب  35طبق بند يك ماده 

شده با رعايت ساير شرايط مقرر در بند مذكور با تنفيذ ولي امر به شوراي اسالمي شـهر  اقتصادي محل و خدمات ارائه 
قبل از تشكيل شوراي اسـالمي در هـر    1364قانون فوق الذكر مصوب  53محول شده و حسب تبصره الحاقي به ماده 

مربـوط بـه شـهرداريها    شهر، وزير كشور يا سرپرست وزارت كشور به عنوان جانشين شوراي اسالمي آن شهر در امـور  
بنا به جهات فوق الذكر و اينكه تعيين مرجع و مقام وضع عوارض و تغيير ميزان آن علي االصـول  . تعيين گرديده است

باشد، مصوبه مورد اعتراض خارج از حدود اختيارات استاندار آذربايجان غربـي   از وظايف و اختيارات خاص قانونگذار مي
   .گردد قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي 25ناد قسمت دوم ماده شود و به است تشخيص داده مي

  رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ دري نجف آبادي
  27/9/1381مورخ  16840به نقل از روزنامه رسمي شماره *
  
 

  تعارض آراي صادره از هيأت تجديدنظر ديوان عدالت اداري در خصوص صالحيت كميسيون ماده :موضوع
  قانون شهرداري جهت رسيدگي به هر گونه اختالف بين شهرداري و اشخاص در مورد مطالبه) 77(

  عوارض پذيره



آشنايي با سير تحوالت تعيين و دريافت : فصل دوم          
   عوارض

١۶٣ 

 

 

  15/12/77: تاريخ – 266: شماره دادنامه
  رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

قانون شهرداري رسيدگي به هر گونه اختالف اعم از تعلق و يا عدم تعلق عوارض و ميزان و  77  راحت مادهچون به ص
  شـعبه  24/9/1376مـورخ   1838  شماره  مبلغ آن در صالحيت كميسيون مذكور در همان ماده قرار گرفته است، دادنامه

. شـود  اصول و موازين قانوني تشخيص داده مـي اول هيأت تجديدنظر ديوان در حدي كه مبين اين معني است موافق 
قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجـع مربـوط در مـوارد     20  اين رأي به استناد قسمت اخير ماده

  . مشابه الزم االتباع است
  
  

  

و موافق اصول  ،دار رسيده است برابر مقررات به تصويب مقام صالحيت كه يدريافت عوارض: موضوع
  . *موازين قانوني است

  4/10/79: مورخ  -284:  شماره دادنامه
  رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
دار رسيده است، بنابراين دادنامه شماره  نظر به اينكه دريافت عوارض مورد ادعا برابر مقررات به تصويب مقام صالحيت

باشد موافق اصول و موازين قانوني  اين معني ميشعبه هجدهم ديوان در حدي كه متضمن  16/12/1378مورخ  1599
قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديـوان و سـاير مراجـع مربـوط در      20اين رأي به استناد قسمت آخر ماده . است

  .موارد مشابه الزم االتباع است
  رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ قربانعلي دري نجف آبادي

  16/2/1380مورخ  16364ي شماره به نقل از روزنامه رسم*
  
  

  

مصوبه شوراي اسالمي شهر نظر به اينكه افزايش عوارض كارخانجات توليدي نوشابه با  ابطال: موضوع
 77و ماده  71ماده  16توجه به وسعت بازار مصرف داخلي و خارجي آن منصرف از موارد مقرر در بند 

  .است 1375كشور و انتخاب شهرداران مصوب  قانون تشكيالت، وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي
  26/8/81: مورخ – 300: شماره  دادنامه

  رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
در صـورت   1369قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معـين مصـوب    43طبق بند الف ماده 

موجود صرفاً به پيشنهاد وزيـر كشـور و تصـويب    عدم تكافوي عوارض وصولي وضع عوارض جديد و افزايش عوارض 



  قانون شهرداري 77كميسيون ماده   ١۶۴

 

 

قانون تشكيالت، وظايف و انتخابـات شـوراهاي    77و ماده  71ماده  16رياست جمهوري محول گرديده و به حكم بند 
منحصراً وضع عوارض و تغيير نوع، ميزان آن به تناسـب توليـدات و    1375اسالمي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 

هاي خدماتي و عمراني مورد نياز قلمرو جغرافيائي شهر با رعايت  ر به منظور تأمين بخشي از هزينهدرآمدهاي اهالي شه
هيأت وزيران از جمله وظايف شوراي اسالمي شهر شمرده شده و هيأت دولت نيز با   سياست عمومي دولت و آيين نامه

وضع و وصول عوارض توسـط شـوراهاي اسـالمي     آيين نامه اجرائي نحوه 2استفاده از اختيار قانوني خود به شرح ماده 
شهر، بخش و شهرك مسئوليت وضع عوارض در حدود درآمدها عرضه كاالها و خدمات و ساير امور مربوط بـه شـهر،   

نظـر بـه اينكـه افـزايش عـوارض كارخانجـات       . شهرك و بخش ذيربط را به شوراي اسالمي شهر تفويض كرده است
 77و ماده  71ماده  16بازار مصرف داخلي و خارجي آن منصرف از موارد مقرر در بند توليدي نوشابه با توجه به وسعت 

شوراي اسالمي شهر شيراز مبني بـر افـزايش عـوارض كارخانجـات      14/4/1378قانون فوق الذكر است، مصوبه مورخ 
ض مورد نظر تشـخيص  توليد نوشابه از يك درصد به پنج درصد خارج از حدود اختيارات شوراي مذكور در افزايش عوار

  .گردد قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي 25شود و مستنداً به قسمت دوم ماده  داده مي
  رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ دري نجف آبادي

  .21/10/1381مورخ  16859به نقل از روزنامه رسمي شماره *
  
  

قانون شوراهاي اسالمي با  35ماده  اجراي بند يك عوارض بهاي توليدات فخاري درتعرفه : موضوع
هاي  رعايت مقررات به تنفيذ نماينده محترم ولي فقيه رسيده و در سالهاي مطالبه آن از شاكيان پرونده

  .فوق الذكر به قوت و اعتبار خود باقي بوده است
  22/5/85: مورخ – 311: شماره دادنامه

  رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
قانون شوراهاي اسالمي بـا   35رض بهاي توليدات فخاري به ميزان ده درصد در اجراي بند يك ماده نظر به اينكه عوا

هاي فـوق الـذكر بـه     رعايت مقررات به تنفيذ نماينده محترم ولي فقيه رسيده و در سالهاي مطالبه آن از شاكيان پرونده
شعبه سوم تجديدنظر ديوان در حدي  13/6/1379 مورخ 893قوت و اعتبار خود باقي بوده است بنابراين دادنامه شماره 

شود اين رأي به استناد قسمت اخير مـاده   موافق اصول و موازين قانوني تشخيص داده مي ،باشد كه مبين اين معني مي
اصالحي قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع ذيربط در موارد مشابه و مربوط به زمان نفوذ و  20
  . ار قانون و مصوبه فوق االشعار الزم االتباع استاعتب

  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
  معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مقدسي فرد
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مصرح در حصر  1381قانون موسوم به تجميع عوارض مصوب  5حكم مقرر در تبصره يك ماده : موضوع
لي جديد و يا افزايش نرخ هر يك از صالحيت و اختيارات شوراي اسالمي شهر در وضع عوارض مح

  . عوارض محلي با رعايت شرايط و ضوابط قانوني مربوط است
  21/4/1388: مورخ -   344:  دادنامه شماره

  رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
مصرح در حصر صالحيت و اختيـارات   1381قانون موسوم به تجميع عوارض مصوب  5حكم مقرر در تبصره يك ماده 

شوراي اسالمي شهر در وضع عوارض محلي جديد و يا افزايش نرخ هر يك از عـوارض محلـي بـا رعايـت شـرايط و      
نظر به اينكه در تعيين عوارض كسب و مشاغل درباره بانكها و شعب آنهـا توسـط شـوراي    . ضوابط قانوني مربوط است

قـانون   71مـاده   16بط منـدرج در بنـد   اسالمي شهرستان قائم شهر رعايت قـوانين و مقـررات مربـوط از جملـه ضـوا     
اساساً بـا عنايـت    ،شده است 1375تشكيالت، وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 

وضـع   ،به فعاليت بانكها و شعب مختلف آنها در امور بانكي در نقاط مختلف كشور و محلي نبودن حـوزه فعاليـت آنهـا   
مـورخ   1890مصوبه جلسـه شـماره    170و  169ورد بانكها و شعب آنها به شرح بندهاي عوارض كسب و مشاغل در م

. مغاير حكم صريح قانونگذار و خارج از حدود صالحيت شـوراي اسـالمي شهرسـتان قـائم شـهر اسـت       14/11/1382
و مـاده   19ه قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران و ماده يك و بند يك مـاد  170بنابراين به استناد قسمت دوم اصل 

  ./قانون ديوان عدالت اداري بندهاي فوق الذكر از مصوبه مذكور ابطال مي شود 42
  )رهبر پور(معاون قضائي ديوان عدالت اداري  -هيأت عمومي ديوان عدالت اداري 

  
  

در خصوص وصول عوارض زيربنا، پذيره،  بخشنامه معاون شهرسازي و معماري شهرداري ابطال :موضوع
خارج از حدود اختيارات به دليل اين كه م و تغيير كاربري عالوه بر جرايم تخلفات ساختماني، اضافه تراك

  .باشد مي مرجع صادر كننده قانوني
  14/11/80: ورخم – 358الي  354: شماره دادنامه

  رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
ارض شهرداري و جرايم تخلفات ساختماني به قـوه  نظر به اينكه وضع قاعده آمره در باب اخذ هر گونه وجه از جمله عو

مقننه اختصاص دارد و قانونگذار در زمينه مرجع تعيين عوارض مذكور و كيفيت احتساب جـرايم تخلفـات سـاختماني و    
كـه متضـمن    25/7/1379مـورخ   13831/790/80وصول آنها تعيين تكليف كرده است، بنابراين مفاد بخشنامه شماره 
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در خصوص وصول عوارض زيربنا، پذيره، اضافه تراكم و تغييـر كـاربري عـالوه بـر جـرايم تخلفـات       وضع قاعده آمره 
شود  باشد، خارج از حدود اختيارات قانوني معاون شهرسازي و معماري شهرداري تهران تشخيص داده مي ساختماني مي

  .گردد ال ميقانون ديوان عدالت اداري ابط 25و بخشنامه مزبور مستنداً به قسمت دوم ماده 
  رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ دري نجف آبادي

  .28/12/1380مورخ  16622به نقل از روزنامه رسمي شماره *
  
  
  
 
  

آئين نامه اجرائي نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهاي ها و موادي از قسمت  ابطال :موضوع
قانون اصالح موادي از قانون برنامه سوم با  كههيأت وزيران  7/7/1387بخش مصوب و اسالمي شهر

توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير 
  . *مغاير استوجوه از توليد كنندگان كاال، ارائه دهندگان خدمات و كاالهاي وارداتي 

  9/9/82: مورخ – 361:  شماره دادنامه
  ديوان عدالت اداريرأي هيأت عمومي 

قانون اصالح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتمـاعي و   22/10/1381مجلس شوراي اسالمي در تاريخ 
فرهنگي جمهوري اسالمي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و سـاير وجـوه از توليـد كننـدگان كـاال، ارائـه      

به تأييد شوراي نگهبان رسـيده اسـت و از    25/10/1381ب كه در مورخ دهندگان خدمات و كاالهاي وارداتي را تصوي
با توجه به تصويب و الزم االجرا شدن قانون مذكور و با عنايـت بـه اينكـه در    . باشد الزم االجرا مي 1382ابتداي سال 

ي و واردات تعيـين  هـاي نفتـ   اين قانون نسبت به انواع توليد كاالها و خدمات و نيز كاالهاي صـادراتي و نيـز فـرآورده   
تكليف شده و به شرح ماده يك قانون ياد شده برقراري هر گونه وجوه از جمله ماليات و عوارض اعم از ملي و محلـي  
از توليد كنندگان كاالها، ارائه دهندگان خدمات و همچنين كاالهاي وارداتي صرفاً به موجـب قـانون يـاد شـده مجـاز      

انواع عوارض و ساير وجوه دريافتي از كاالهـاي وارداتـي و يـا     4و  3و  2و در مواد باشد و ساير قوانين لغو گرديده  مي
قانون مذكور نيز برقـراري هـر گونـه عـوارض و      5توليداتي و نيز ارائه خدمات بيان و تعريف شده است و مطابق ماده 

ور، همچنين برقراري عوارض بـه  قانون مزب 4ساير وجوه براي انواع كاالهاي وارداتي توليدي و خدمات مذكور در ماده 
درآمدها و مĤخذ محاسبه ماليات سود سهام شركتها، سود اوراق مشاركت، سود سـپرده گـذاري و سـاير عمليـات مـالي      
اشخاص نزد بانكها و مؤسسات اعتباري غيربانكي مجاز، توسط شوراهاي اسالمي و ساير مراجـع ممنـوع اعـالم شـده     

انون ترتيب خاصي براي وضع عوارض محلي جديد و يا افـزايش نـرخ هـر يـك از     ق 5البته در تبصره يك ماده . است
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بهمن ماه هر سال براي اجراء در سال بعد بايـد تصـويب و اعـالم عمـومي      15عوارض محلي داده شده كه حداكثر تا 
وراهاي نظر به عموم و اطالق قانون فوق االشعار و حكومت آن بـر قـانون تشـكيالت، وظـايف و انتخابـات شـ      . گردد

و فسخ قسمتهائي از قانون اخير الذكر در نتيجه اختيـارات شـوراهاي    1375اسالمي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 
گردد با مالحظـه جهـات يـاد     قانون اصالح موادي از قانون برنامه سوم محدود مي 5اسالمي صرفاً به تبصره يك ماده 

 7/7/1387سط شوراهاي اسالمي شهر، بخش و شهرك مصوب شده آئين نامه اجرائي نحوه وضع و وصول عوارض تو
هيأت وزيران در محدوده قانون مؤخر اعتبار دارد و وضع هر نوع عوارض توسط شوراهاي اسالمي سراسر كشور خـارج  

مذكور، خالف قانون و خالف اختيارات تشخيص و به همـين جهـت اوالً آن قسـمت از     5از محدوده تبصره يك ماده 
مقرر داشـته خـالف قـانون و    .. .ه ترتيبات ديگري را وراي قانون اصالح موادي از قانون برنامه سوم توسعهآئين نامه ك

كه هيأتي را با تركيب  8ذيل ماده  2ثانياً تبصره ماده . گردد خارج از حدود اختيارات هيأت وزيران تشخيص و ابطال مي
و  12و ماده  11و تبصره ماده  10يد و همچنين ماده نما خاص مسئول رسيدگي به شكايات در مورد عوارض محلي مي

  .گردد قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي 25مستنداً به ماده  14و تبصره ماده  13
  رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ دري نجف آبادي

  .10/10/1382مورخ  17141نقل از روزنامه رسمي شماره *
  
  

قانون تعاريف  4ماده  4قراردادهاي منعقده در حوزه شهري كه به شرح تبصره مطالبه عوارض از  :موضوع
و ضوابط تقسيمات كشوري در مقام تعريف حوزه شهري براساس نقاط تابع حوزه ثبتي و عرفي واحد 

  * .وضع شده و در خارج از محدوده قانوني شهر قرار گرفته خالف هدف و حكم مقنن است
  5/6/1385: رخمو – 365:   شماره دادنامه

  رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
قانون شـهرداري از جملـه ارائـه     55هاي مربوط به انجام وظايف مقرر در ماده  قانونگذار در مقام تأمين بخشي از هزينه

نظـر بـه   . خدمات عمومي در قلمرو جغرافيائي شهر وضع و وصول عوارض را با رعايت شرايط قانوني تجويز كرده است
كه شهرداري تكليفي در ارائه خدمات عمومي در خارج از محدوده قانوني شهر از جمله حوزه شهري نـدارد، بنـابراين   اين

قانون تعـاريف و ضـوابط تقسـيمات     4ماده  4مطالبه عوارض از قراردادهاي منعقده در حوزه شهري كه به شرح تبصره 
بتي و عرفي واحـد وضـع شـده و در خـارج از محـدوده      كشوري در مقام تعريف حوزه شهري براساس نقاط تابع حوزه ث

قانوني شهر قرار گرفته خالف هدف و حكم مقنن است و قيد حوزه شهري به جهت مغايرت با قانون و خـارج بـودن از   
قـانون ديـوان عـدالت اداري از مـتن      25حدود اختيارات قوه مجريه در وضع مقررات دولتي به استناد قسمت دوم ماده 

  . شود اعتراض حذف و ابطال مي مصوبه مورد
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  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
  معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مقدسي فرد

  .6/8/1385مورخ  17961نقل از روزنامه رسمي شماره *

  
  
  
  
  
  
  

  

بخشنامه وزارت كشور كه مفيد تعلق عوارض مجدد به تمديد پروانه ساختمان پس از اتمام  ابطال :موضوع
مندرج در آن بدون احتساب و كسر عوارض پرداخت شده بابت صدور پروانه ساختمان و نتيجتاً مهلت 

  . *باشد مفهوم وصول عوارض مضاعف مي
  23/11/80: مورخ – 366:   شماره دادنامه

  رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
دور آن قابـل وصـول اسـت، لـيكن     هر چند عوارض صدور پروانه ساختمان براساس ضوابط و مĤخذ معتبر در تاريخ صـ 

وزارت كشور كه مفيد تعلق عـوارض مجـدد بـه     8/5/1376مورخ  2/34/3/85568اطالق قسمت دوم بخشنامه شماره 
تمديد پروانه ساختمان پس از اتمام مهلت مندرج در آن بدون احتساب و كسر عوارض پرداخت شده بابت صدور پروانه 

باشـد مغـاير قـانون و خـالف حـدود اختيـارات دسـتگاه مربـوط          ض مضاعف ميساختمان و نتيجتاً مفهوم وصول عوار
قـانون ديـوان    25شود و بدين جهت اين قسمت از بخشنامه فوق الذكر به استناد قسـمت دوم مـاده    تشخيص داده مي

  .گردد عدالت اداري ابطال مي
  رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ دري نجف آبادي

  .28/1/1381مورخ  16640مي شماره نقل از روزنامه رس* 
  
  

قانون  10بخشنامه وزارت كشور از حيث شمول يا عدم شمول معافيتهاي مقرر در ماده  ابطال :موضوع
   .تشكيل شركتهاي آب و فاضالب

  23/11/80: مورخ– 369-368-367:  شماره دادنامه
  رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

شـركتهاي آب و فاضـالب موضـوع ايـن     " 1369قانون تشكيل شركتهاي آب و فاضالب مصـوب   10به موجب ماده 
قانون از پرداخت ماليات و هر نوع عوارض از جمله عوارض نوسـازي و نظـاير آن، حقـوق و عـوارض گمركـي و سـود       
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تگاههاي مسـئول آب و فاضـالب از آن   بازرگاني، حق الثبت و تمبر و هزينه دادرسي و هر نوع معافيتي كه تا كنون دس
نظـر بـه اينكـه مفـاد بخشـنامه شـماره        ".باشـند  سـال از تـاريخ تشـكيل معـاف مـي      15اند براي مـدت    مند بوده بهره

الـذكر   وزارت كشور از حيث شمول يا عدم شمول معافيتهاي مقرر در ماده فوق 15/3/1377مورخ  2604/34/3/18324
به اعمال مختلف شركتهاي آب و فاضالب متضمن تفسير قانون و تعيين ضابطه خـاص در خصـوص مصـاديق مـاده     

بنـابراين مفـار   . مورد موجب توسعه يا تضييق دايره شـمول حكـم مقـنن اسـت     مذكور و مستثنيات آن و نتيجتاً حسب
شود و مستنداً بـه قسـمت    بخشنامه مزبور خارج از حدود اختيارات قوه مجريه در وضع مقررات دولتي تشخيص داده مي

  . گردد قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي 25دوم ماده 
  آبادي ري نجفد –رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري 

  * %10خذ عوارض از فخاريها به ميزان ا در موردمصوبه وزارت كشور ابطال :موضوع
  28/11/80: مورخ – 376:  دادنامه شماره

  رأي هيأت ديوان عدالت اداري
بر مبنـاي توليـد بـه    % 10فقهاي شوراي نگهبان اخذ عوارض از فخاريها به ميزان  29/9/1380به موجب نظريه مورخ 

مـورخ   1016413كه چون مفاد نامـه شـماره   . نكه به نظر كارشناسان داراي اثر تورمي باشد، خالف شرع استشرط اي
نامـه اجرائـي    آئـين  11وزاراء صنايع و بازرگاني بر اساس نظريه كارشناسان كميسيون تبصـره ذيـل مـاده     21/9/1379

عوارض مذكور مفيد تأييد آثـار تـورمي   مربوط و همچنين دستور رياست جمهوري در خصوص تسريع در كاهش ميزان 
درصد و در نتيجه متضمن حصول شرط مندرج در نظريه فقهاي محترم شوراي نگهبـان   10عوارض فخاريها به ميزان 

قانون  25وزارت كشور باستناد قسمت اول ماده  9/2/1366مورخ  1835/34/3/1مصوبه شماره  380است، بنابراين بند 
   .گردد مي ابطال ديوان عدالت اداري

  آبادي دري نجف –رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري 
  .7/2/1381مورخ  16648به نقل از روزنامه رسمي شماره *
  
  

موضوع  مطالبه عوارض از كارخانجات واقع در حوزه شهريدر مورد مصوبه وزارت كشور  ابطال :موضوع
  .)قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري 4ماده  4تبصره (

  28/11/80: مورخ – 378:   شماره دادنامه
  رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

قانون شـهرداري از جملـه ارائـه     55هاي مربوط به انجام وظايف مقرر در ماده  قانونگذار در مقام تأمين بخشي از هزينه
  . جويز كرده استخدمات عمومي در قلمرو جغرافيايي شهر وضع و وصول عوارض را با رعايت شرايط قانوني ت
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 4نظر به اينكه شهرداري تكليفي در ارائه خدمات عمومي در خارج از محدوده قانوني ندارد، بنابراين تمسك به تبصـره  
قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري كه در مقام تعريف حوزه شهري بر اساس نقـاط تـابع حـوزه ثبتـي و      4ماده 

ض از كارخانجات واقع در خارج از محدوده قانوني شهر خالف هدف و حكم عرفي واحد وضع شده است و مطالبه عوار
مقنن در باب وضع و وصل و مصرف عوارض و خارج از حدود اختيارات قوه مجريه در وضع مقررات دولتي است بـدين  

ارت وزارت كشور كه با اسـتفاده از عبـ   26/3/1366مورخ  4410/34/3/1مصوبه شماره  388از بند  13جهت رديف خ 
قـانون ديـوان عـدالت     25موجب تسريع دايره شمول قانون گرديده است به استناد قسـمت دوم مـاده    "حوزه شهري"

  .گردد اداري ابطال مي
  آبادي دري نجف –رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري 

  .7/2/1381مورخ  16648به نقل از روزنامه شماره *
از قانون برنامه سوم توسعه و چگونگي برقراري و وصول  از تاريخ اجراي قانون اصالح موادي: موضوع

  .است كليه مقررات مغاير منسوخ شده 1381عوارض مصوب 
  17/7/1384: مورخه -   381: دادنامه شماره

  رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
دولت و اينكه از تـاريخ  معاون دفتر امور حقوقي  3/7/1384مورخ  13882نظر به مراتب مندرج در اليحه جوابيه شماره 

كليـه   1381اجراي قانون اصالح موادي از قانون برنامه سوم توسعه و چگونگي برقـراري و وصـول عـوارض مصـوب     
مقررات مغاير منسوخ شده  در نتيجه مصوبات مورد اعتراض نيز از درجه اعتبار ساقط و منتفي گرديـده اسـت، مـوردي    

  ./اض نسبت به مصوبات مذكور وجود نداردبراي رسيدگي و امعان نظر در زمينه اعتر
  علي رازيني -رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري 

  
  

قانون مزبور مفيد مغايرت مصوبه  3نامه اجرايي بند هـ ماده  مجرد تأخير در تنظيم و تصويب آيين: موضوع
  .باشد دولتي نمي مورد اعتراض با قانون و يا خارج بودن آن از اختيارات قوه مجريه در وضع مقررات

  17/7/1384: مورخ– 382: دادنامه شماره
  رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

با عنايت به تاريخ اجراي قانون اصالح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصـادي، اجتمـاعي و فرهنگـي جمهـوري     
ان كـاال، ارائـه دهنـدگان خـدمات و     اسالمي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليد كننـدگ 

قـانون مزبـور مفيـد     3نامه اجرايي بند هـ مـاده   ، مجرد تأخير در تنظيم و تصويب آيين1381كاالهاي وارداتي مصوب 
  ./باشد مغايرت مصوبه مورد اعتراض با قانون و يا خارج بودن آن از اختيارات قوه مجريه در وضع مقررات دولتي نمي

  علي رازيني -يوان عدالت اداري رئيس هيأت عمومي د
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مبتني بر تحقق و اجتماع كه مصرف گاز  مصوبات مورد اعتراض مبني بر تعيين عوارض ابطال: موضوع
  .1381عوارض مصوب  تجميع شرايط قانوني نبوده و به موجب قانون

  24/7/84: مورخ – 386: دادنامه شماره
  رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

تعيـين عـوارض توسـط شـوراي      1/9/1361قانون تشكيالت شوراهاي اسالمي كشور مصـوب   35طبق بند يك ماده 
اسالمي شهر و يا وزارت كشور به قائم مقامي آن شورا منوط به عدم تكافوي درآمدهاي پيش بينـي شـده بـه منظـور     

خدمات ارائه شده و تنفيذ واليت امر بوده هاي شهرداري و رعايت تناسب آن با امكانات اقتصادي محلي و  تأمين هزينه
بهـاي آن و وصـول آن از مشـتركين مبتنـي بـر تحقـق و       % 5نظر به اينكه تعيين عوارض مصرف گاز به ميزان . است

اجتماع شرايط قانوني نبوده و تنفيذ آن توسط نماينده محترم واليت امر مشروط به عـدم تـأثير تـورمي محسـوس آن     
رسيدگي و تحقيق كارشناسي الزم بعمل نيامده و اظهار نظر قاطع و معتبري در خصوص تحقق گرديده كه در اين باب 

شرايط مذكور ابراز نشده و به موجب قانون اصالح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتمـاعي و فرهنگـي   
نـدگان كـاال، ارائـه دهنـدگان     جمهوري اسالمي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليـد كن 

. بهـاي مصـرفي گـاز تعيـين شـده اسـت      % 3نيز عوارض مزبور را به ميزان  1381خدمات و كاالهاي وارداتي مصوب 
شـود و   خـالف قـانون تشـخيص داده مـي    % 5بنابراين مصوبات مورد اعتراض مبني بر تعيين عوارض مزبور به ميزان 

  . گردد ن عدالت اداري ابطال ميقانون ديوا 25مستنداً به قسمت دوم ماده 
  رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ علي رازيني

  
  

ابطال بخشنامه فرمانداري درباره كيفيت توزيع عوارض واحدهاي توليدي واقع در داخل  :موضوع
   .مصوبه رياست جمهوري ظ مغايرت باالحشهركهاي صنعتي حوزه استحفاظي شهرها ب

  1/9/83: ورخم – 419: شماره دادنامه
  رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

رياست جمهوري مبني بـر الـزام واحـدهاي توليـدي واقـع در       1/4/1375مورخ  11/61640با عنايت به مصوبه شماره 
داخل شهركهاي صنعتي حوزه استحفاظي شهرها به پرداخت عوارض فروش به ميزان نـيم درصـد بـه شـهرك محـل      

ف مـورخ  / 4973/1بخشـنامه شـماره   %) 1جمعـاً بـه ميـزان    (رصـد بـه شـهرداري مربـوط     وقوع واحد توليدي و نيم د
فرمانداري قزوين كه با وضع قاعده آمره درباره كيفيت توزيع عوارض مذكور ترتيب ديگري معين كـرده و   11/9/1375
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از حـدود اختيـارات   عوارض دريافتي را به حساب شهرداري الوند الزامي اعالم داشته اسـت، خـارج   % 1پرداخت تمامي 
قانون ديـوان عـدالت    25شود و به استناد قسمت دوم ماده  فرمانداري قزوين در وضع مقررات دولتي تشخيص داده مي

  . گردد اداري ابطال مي
  رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ علي رازيني

  
  
  
  
  

رعايت  به دليل عدمابطال مصوبه شوراي اسالمي شهر در باب افزايش عوارض تابلوهاي منصوبه  :موضوع
  . *عوارض و تبصره ذيل آن وصولو آيين نامه اجرائي نحوه وضع  15ماده  مقرر درمقررات قانوني 

  6/9/84: مورخ – 449:  شماره دادنامه
  رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

قانون تشكيالت، وظايف و انتخابات شوراي اسالمي كشـور و انتخـاب شـهرداران مصـوب      77اده قانونگذار به شرح م
هاي خـدماتي و عمرانـي مـورد     صالحيت و اختيار شوراي اسالمي شهر در وضع عوارض به منظور تأمين هزينه 1375

ـ  ا اسـتفاده از اختيـار مقـرر در    نياز شهر را در حدود مقررات آيين نامه هيأت وزيران تجويز كرده است و هيأت وزيران ب
آيين نامه اجرائي قانون و تبصـره ذيـل آن    15قانون فوق الذكر نحوه و ميزان افزايش عوارض وصولي را به شرح ماده 

اند كه شوراي اسالمي شهر در خصوص افزايش عوارض وصولي ملزم به رعايت آن است نظر به اينكـه   مشخص كرده
شوراي اسالمي شهر تهـران در بـاب افـزايش عـوارض تابلوهـاي       12/11/1382مصوبه چهل و پنجمين جلسه مورخ 

منصوبه در حوزه شهر تهران بدون رعايت مقررات قانوني فوق الذكر تنظـيم و تصـويب شـده اسـت، بنـابراين مصـوبه       
اري قـانون ديـوان عـدالت اد    25شود و مستندًا به قسمت دوم ماده  مذكور مغاير هدف و حكم مقنن تشخيص داده مي

  . گردد ابطال مي
  رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ علي رازيني

  .12/11/1384مورخ  17753به نقل از روزنامه شماره *
  

فهرست كاالهاي توليدي كه امكان استفاده از آنها به عنوان محصول نهائي وجود دارد تاًييد  :موضوع
   .صوب هيأت وزيرانم

  3/7/1385: مورخ – 476: دادنامه شماره
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  رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
قانون اصالح موادي از قانون برنامه سـوم توسـعه اقتصـادي، اجتمـاعي و فرهنگـي جمهـوري        3ماده ) هـ(مطابق بند 

اسالمي و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليد كنندگان كاال، ارائه دهندگان خـدمات و كاالهـاي   
موسوم به قانون تجميع عوارض، تعيين فهرست كاالهاي توليدي كه امكان استفاده از آنهـا بـه    1381ي مصوب واردات

عنوان محصول نهائي وجود دارد به پيشنهاد كار گروهي مركب از وزراء اقتصادي و دارايي، بازرگاني، صـنايع و معـادن   
نظر به اينكـه فهرسـت   . أت وزيران محول شده استريزي و تصويب آن به هي كشور و رئيس سازمان مديريت و برنامه

محصوالتي كه استفاده نهائي از آنها ممكن است با رعايت مقررات قانون تهيه شده و به تصويب هيأت دولـت رسـيده   
است، بنابراين شكايت شاكي نسبت به قسمت مورد اعتراض فهرست مذكور مغايرتي با قانون نـدارد و خـارج از حـدود    

  . باشد مجريه نيز نمي اختيارات قوه
  مقدسي فرد -معاون قضائي ديوان عدالت اداري  - هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

تجميع قانون ناشي از اجراي عوارض در مورد تخصيص قسمتي از آيين نامه  20ابطال ماده  :موضوع
وجوه  .مذكورهاي مربوط به حسن اجراي قانون  عوارض به منظور مصرف آن در جهت تأمين هزينه

دريافتي بابت ماليات و عوارض خدمات و كاالهاي مذكور در قانون كه توسط سازمان امور مالياتي وصول 
  .و اصالحات بعدي خواهد بود 1366قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ) 211(گردد مشمول احكام ماده  مي

  29/9/83: مورخ – 495الي  493: شماره دادنامه
  ن عدالت اداريرأي هيأت عمومي ديوا

قانون شهرداري كليه عوارض و درآمد هر شهرداري منحصراً به مصرف همان شهر خواهـد   73الف ـ به صراحت ماده   
رسيد و قهراً عوارض و درآمد مذكور بايد به منظور اجراي وظايف و مسئوليتهاي محوله در اختيار شهرداري مربوط قرار 

شود به منظور مصرف آن در جهت  سابي كه توسط سازمان امور مالياتي اعالم ميبنابراين واريز وجوه مزبور به ح. گيرد
هاي مربوط به حسن اجراي قانون اصالح مـوادي از قـانون برنامـه سـوم توسـعه اقتصـادي، اجتمـاعي و         تأمين هزينه

ال، ارائـه  فرهنگي جمهوري اسالمي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و سـاير وجـوه از توليـد كننـدگان كـا     
و مراجعه به مؤديان موضوع قانون مـذكور و هزينـه رسـيدگي بـه      1381دهندگان خدمات و كاالهاي وارداتي مصوب 

فوق االشعار و خارج از حـدود اختيـارات قـوه مجريـه در وضـع       73دفاتر و اسناد و مدارك مربوط خالف صراحت ماده 
قـانون ديـوان عـدالت     25د شكايت به استناد قسمت دوم مـاده  آيين نامه مور 20مقررات دولتي است و در نتيجه ماده 

قانون فوق الذكر وجوه دريافتي بابت ماليات و عوارض خدمات و  6ماده  3ب ـ به موجب تبصره  . گردد اداري ابطال مي
نهـم  به بعد فصل ) 211(گردد مشمول احكام ماده  كاالهاي مذكور در قانون كه توسط سازمان امور مالياتي وصول مي

تصـويب نامـه    32و اصالحات بعدي خواهد بود بنابراين مفاد مـاده   1366باب چهارم قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 
هــ مـورخ    28648ت / 13418تصويب نامه شـماره   8و  7، 6، 5مواد  28/12/13814مورخ  2328ت / 67543شماره 
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هــ مـورخ    28328ت / 67454يـين نامـه شـماره    آ 21هيأت وزيران و بند يك دستورالعمل اجرايـي مـاده    9/4/1382
اي  هيأت وزيران مصوب وزيران كشور و امور اقتصادي و دارايي از جهت اينكه متضمن وضع قاعده آمره 28/12/1381

  . باشد خالف حكم مقنن نيست، مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات قوه مجريه نمي
  رازينيرئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ علي 

  
جواز اخذ عوارض در سطح ملي به تجويز مقنن مصوبه مغايرتي با قانون ندارد و خارج از حدود  :موضوع

  .باشد اختيارات قوه مجريه در وضع مقررات دولتي نمي
  9/7/85: مورخ -  495:  دادنامه شماره

  رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شور مكلف است كليه عوارض نفت و گاز و مواد نفتي كه در خـارج از  وزارت ك"قانون شهرداري  106به صراحت ماده 

به استثناي موضوع قانون مربوطه به وصـول عـوارض بنـزين بـه منظـور كمـك بـه        (شود  محدوده شهرها وصول مي
عوارض قراردادهاي پيمانكاري كه در خـارج  و همچنين ) كه به قوت خود باقي است 1334اسفند  15مستندان مصوب 

به تناسب جمعيت بين شهرداريهائي كه پنجاه هزار نفـر جمعيـت كمتـر دارنـد تقسـيم       شود وده شهرها اجرا مياز محد
الذكر و عنايت به جواز اخذ عوارض در سطح ملي بـه تجـويز مقـنن مصـوبه مـورد اعتـراض        بنا به جهات فوق. "نمايد

  . باشد مقررات دولتي نمي مغايرتي با قانون ندارد و خارج از حدود اختيارات قوه مجريه در وضع
  )فرد مقدسي(معاون قضايي ديوان عدالت اداري  -هيأت عمومي ديوان عدالت اداري 

  
  

قانون تشكيالت  35وصول عوارض توسط شهرداري به حكم مقنن از جمله بند يك ماده : موضوع
اخذ عوارض از در محدوده شهرها و حريم قانوني آنها است و مفيدجواز  1361شوراهاي اسالمي مصوب 

  .*واحدهاي توليدي، صنعتي و خدماتي مستقر در خارج از محدوده قانوني شهرها نيست
  7/8/85: مورخ – 544- 545: دادنامه شماره

  رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
بدوي ديوان مبتني بر اسـتنباط معـارض از    15و  13تجديدنظر و  8و  7هاي صادره از شعب  تفاوت مدلول دادنامه: اوالً

اصـالحي قـانون ديـوان     20هاي مذكور از مصاديق آراء متنـاقض موضـوع مـاده     حكم واحد قانونگذار نيست و دادنامه
  . شود عدالت اداري محسوب نمي

مـورخ   1771شعبه دهـم بـدوي و شـماره     12/7/1376مورخ  947و  946و 945ل دادنامه شماره با توجه به مدلو: ثانياً
هاي مربوط در باب استحقاق يا عدم اسـتحقاق شـهرداري بـه     شعبه پانزدهم بدوي و ساير محتويات پرونده 5/9/1381
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هـاي فـوق الـذكر     دادنامه وصول عوارض از واحدهاي توليدي واقع در خارج از حريم قانوني شهرها، وجود تناقض بين
هيأت عمـومي ديـوان    21/12/1384مورخ  835رسد و در اساس قضيه همانطور كه در دادنامه شماره  محرز به نظر مي

قـانون تشـكيالت    35نيز تصريح شده است، وصول عوارض توسط شهرداري به حكم مقنن از جملـه بنـد يـك مـاده     
حريم قانوني آنها است و مفيـدجواز اخـذ عـوارض از واحـدهاي      در محدوده شهرها و 1361شوراهاي اسالمي مصوب 

مـورخ   1771توليدي، صنعتي و خدماتي مستقر در خارج از محدوده قـانوني شـهرها نيسـت، بنـابراين دادنامـه شـماره       
شعبه هشتم تجديدنظر مورد  19/4/1382مورخ  455شعبه پانزدهم بدوي ديوان كه به شرح دادنامه شماره  5/9/1381
. شـود  يد قرار گرفته و قطعيت يافته، منحصراً در حدي كه متضمن اين معني است موافق قانون تشـخيص داده مـي  تأي

اصالحي قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع ذيـربط در   20اين رأي به استناد قسمت اخير ماده 
  . موارد مشابه الزم االتباع است

  الت اداري ـ علي رازينيرئيس هيأت عمومي ديوان عد
  5/11/85مورخ  18036به نقل از روزنامه رسمي شماره *
  

  :موضوع
  4/11/83: مورخ– 555: دادنامه شماره

  رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
 1375قانون تشكيالت، وظـايف و انتخابـات شـوراي اسـالمي كشـور و انتخـاب شـهرداران مصـوب          71مطابق ماده 

و  16نظر به اينكه از مدلول بنـدهاي  . بند بر شمرده و احصاء نموده است 29وراي اسالمي شهر را قانونگذار وظايف ش
كه مبني بر تصويب لوايح برقراري و يا لغو عوارض شهر و همچنـين تغييـر نـوع و ميـزان آن بـا در نظـر گـرفتن         26

رائـه شـده توسـط شـهرداري و     سياست عمومي دولت و اعالم آن از سوي وزارت كشور و نيز تصـويب نـرخ خـدمات ا   
سازمانهاي وابسته به آن با رعايت آيين نامه مالي و معامالت شهرداريها، اختيـار صـدور مجـوز اسـتفاده اختصاصـي از      

ها، مؤسسات، سازمانها و شـركتهاي دولتـي و خصوصـي و مؤسسـات و      حاشيه معابر و شوارع عمومي توسط وزارتخانه
ريـال و   000/000/5مجاور گـذرگاهها و خيابانهـا در قبـال اخـذ سـاليانه مبلـغ        نهادهاي عمومي غيردولتي و ساكنين

ماده واحده مصوب شصت و هفتمـين   2هاي يك و  گردد، بنا به مراتب تبصره ريال حسب مورد مستفاد نمي 000/200
اي اسالمي خارج از حدود اختيارات شور 31/1/1369مورخ  1241/62/160جلسه شوراي اسالمي شهر تهران به شماره 

  .قانون ديوان عدالت اداري ابطال گرديد 25شهر تهران شناخته شد و به استناد قسمت دوم ماده 
  معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مقدسي فرد - رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

 
  19/8/1387:  مورخ – 556: دادنامه شماره
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  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
 12مصوبه چهل و پنجمين جلسه مورخ  1387آبان  19مورخ  556ان عدالت اداري در دادنامه شماره هيئت عمومي ديو

شوراي اسالمي شهر تهران مبني بر تعيين عوارض ساالنه اراضي و امالك بالاستفاده و خـالي و متروكـه    1382بهمن 
ف قانون و خارج از حدود اختيـارات  درصد قـيمت منطقه اي موضوع دفترچه بهاي معامالت امالك را خال 20به مأخذ 

  .تشخيص داد و آن را ابطال كرد
مغازه و زمين كه صاحب آن اقدام به ساخت ،بر اين اساس خانه :حجت االسالم و المسلمين غالمحسين رهبر پور افزود

ـ   درصد عوارض به شهرداري 20و ساز نمي كند، طبق قيمت منطقه اي بايد  ه ديـوان  پرداخت كند كه از اين مصوبه ب
  .عدالت اداري شكايت شد

ديوان عدالت اداري در اين مورد به بحث و بررسي پرداختند و به اين نتيجه رسيدند   اعضاي هيئت عمومي :وي گفت
يـن فـرد ايجـاد    اكه اخذ عوارض جايي است كه كسي سودي مي برد و درآمدي كسب مي كند و از درآمدي كه براي 

  .صرف هزينه خدمات شهري به شهرداري بپردازدشده، درصدي را هم بايد براي 
رهبر پور با بيان اين كه آنجايي كه شهرداري حق گرفتن عوارض دارد، بايد اخذ عـوارض در چـارچوب سياسـت هـاي     

شهرداري نمي تواند خارج از سياست هاي دولت اقـدام بـه گـرفتن عـوارض كنـد و در ايـن        :تصريح كرد ،دولت باشد
اخذ عوارض . درصد حق گرفتن عوارض را ندارند 2وقتي قرار است عوارض گرفته شود، بيش از . چارچوب قانون داريم

مربوط به جايي است كه شهرداري حق گرفتن عوارض را از زمـين و ملكـي متروكـه دارد،ازايـن رو اعضـاي هيــئت       
  .عـمومي ديوان اين مصوبه شوراي شهر تهران را ابطال كرد

   خالصه جريان پرونده
شاكي به شرح دادخواست تقديمي اعالم داشته است كه شوراي شهر تهران به موجب مصوبه چهل و پنجمـين  وكيـل 

به منظور جلوگيري از عدم استفاده و يا استفاده نابجا از امكانات و زيرساخت هاي شـهري و  : جلسه خود مقرر مي دارد
هرداران تهران اجازه داده مي شـود بـا رعايـت    همچنين افزايش ضريب بهره وري از سطوح قابل استفاده در شهر به ش

 20مقررات به شرح بندهاي ذيل، نسبت به اخذ عوارض ساالنه از اراضي و امالك بال استفاده خالي يا متروكه به مأخذ 
مصوبه مذكور به داليـل ذيـل بـر خـالف      .درصد قيمت منطقه اي موضوع دفترچه بهاي معامالت امالك اقدام نمايند

  .و ابطال آن مورد استدعاستقانون بوده 
بر مبناي اصول و قواعد مسلم فقهي از جمله اصل تسليط، مالكيت هر شخص نسبت به اموال، دارايـي و مايملـك    -1

خود حق هرگونه انتفاع و بهره برداري را داشته و مي تواند اقدام به اعمال تصرفات مالكانـه و مشـروع در ملـك خـود     
  .نمايد

موارد ممكن است مالك بنا به داليلي كه گاهي خارج از حيطـه اختيـار و اراده او مـي باشـد،      بر همين اساس در برخي
  .نتواند از ملك خود انتفاع و بهره برداري نمايد
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بنابراين صرف عدم استفاده و يا خالي بودن ملك نمي توانـد بـه عنـوان مجـوزي بـراي شـهرداري در زمينـه مطالبـه         
   .فاده ماندن ملك محسوب شودعوارض، تحت عنوان عوارض بالاست

اصوالً اشخاص در زمينه نحوه انتفاع و بهره برداري از ملك خود كامالً مخير و آزاد هستند؛ مگر اين كـه قـانون گـذار    
بنابراين وضــع عــوارض مــذكـور كامالً مغاير با اصل . ضوابط و مقررات خاصي را در اين زمينه تصويب نموده باشد

  .وده و بر خالف تـصــرفــات مــالـكـانـه و مـشـروع اشخاص مي باشدتسليط و مالكيت ب
مقرر مي  1375قانون تشكيالت، وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي كشور و انتخاب شهرداران مصوب  77ماده  -2

به منظور شوراي اسالمي شهر و دهستان مي تواند نسبت به وضع عوارض منتسب با توليدات و درآمدهاي اهالي : دارد
تأمين بخشي از هزينه هاي خدماتي و عمراني مورد نياز شهر و روستا طبق آيين نامـه مصـوب هيئـت وزيـران اقـدام      

قانون گذار وصول عوارض متناسب با توليدات و درآمدهاي اهالي را مطابق آيـين نامـه مصـوب هيئـت وزيـران      . نمايد
  .مجاز دانسته است

مـواردي را كـه بـه موجـب آن       وضع و وصول عوارض توسط شوراي اسالمي شـهر، آيين نامه اجرايي نحوه  14ماده 
بند احصا نموده است و مصوبه شوراي اسـالمي شـهر    14مي تواند اقدام به وضع عوارض نمايد، طي  اسالمي شوراي

آيـين نامـه    تهران با هيچ يك از شقوق و بندهاي چهارده گانه مصوبه هيئت وزيران مطابقت نداشته و خارج از مقررات
  .اجرايي مي باشد

آيين نامه هيئت وزيران، نحوه و ميزان و نيز افـزايش عـوارض وصـولي مـي بايسـت مطـابق        15به صراحت ماده  -3
  .آيين نامه و تبصره ذيل آن باشد 15مندرجات ماده 

اين آيين نامه نبايد  3مجموع عوارض وصولي در هر محل با رعايت ماده : آيين نامه مقرر مي دارد 15تبصره ذيل ماده 
درصـد   2درصد درآمد ساالنه در مورد فروش كاالها يـا خـدمات بـيش از حـداكثر      2در مورد درآمدها بيش از حداكثر 

قيمت عمده فروش و در مـورد دارايي و ثروت بيش از حداكثر نيم درصد ارزش معامالتي آن با احتساب ميزان عوارض 
شــوراي اسـالمــي تـهــران    1382بهمن  12مورخ  45مطابق مصوبه شماره  در حالي كه  قابل وصول موجود باشد،

درصد قيمت منطقه اي موضـوع دفترچـه    20استفاده خالي يا متروكه به مأخذ  عـوارض سـاالنـه اراضـي و امالك بال
ت و بهاي معامالت امالك اعالم شده است، ازاين رو از آنجا كه وضع عـوارض مـورد بحـث بـر خـالف اصـل مالكيـ       

   .مي باشم يادشده است، متقاضي ابطال مصوبه تصرفات مالكانه و مشروع اشخاص در اموال و دارايي خود
اعـالم   1387مهـر   7مورخ  2352/160رئيس شوراي اسالمي شهر تهران در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 

هـر  : قانون مدني متجلي شده است كه مقرر مـي دارد  30در خصوص استناد به اصل تسليط كه در ماده  :است  داشته
قـانون  . مالكي نسبت به مايملك خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد؛ مگر در مواردي كه قانون استثنا كرده باشـد 

  .گذار دايره شمول عموم صدر آن را تخصيص زده است



  قانون شهرداري 77كميسيون ماده   ١٧٨

 

 

كه به عنوان حقوق مالكانه در دادخواست تقديمي به آن استناد شده است، ،ونه انتفاع و بهره برداريبنابراين حق هر گ  
توسط قوانين و مقررات جاري محدود گرديده است ازاين رو مصوبه مورد اعتراض شوراي اسـالمـي شـهر تهـران بـر   

كي از مصاديق استثنائات قانوني است كـه  مبناي اختيارات قانوني در چارچوب قوانين و مقررات جاري تصويب شده و ي
  .قانون مدني آمده و دايره شمول آن را محدود نموده است  30در ذيل ماده 

دولت پرداخته و شوراها را موظـف نمـوده تـا ايـن       آيين نامه اجرايي مذكور به بيان سياست هاي عمومي 14ماده  -4
سياست ها وضع نكنند؛ اما ايشـان پنداشـته انـد كـه عـوارض      سياست ها را مراعات نمايند و مصوبه اي بر خالف اين 

 .مرقوم باشد 14مصوب مي بايست مصداق يكي از شقوق ماده 
آيين نامه اجرايي نحوه وضع و وصول عـوارض توسـط شـوراي اسـالمي شـهر، بخـش و        15وكيل شاكي به ماده  -5

قـانوني دانسـته و صـرفاً نسـبت بـه ميـزان        شهرك مصوب هيئت وزيران استناد نموده اند و وضع عوارض ياد شده را
 .افزايش آن معترض مي باشند

قـانون تشـكيالت، وظـايف و انتخابـات شـوراهاي       77وكيل شاكي مصوبه مورد بحث را مغاير با منـدرجات مـاده    -6
زاين رو بـه  براي اين ادعا هيچ گونه استداللي ارائه نكرده اسـت،ا   اسالمي كشور و انتخاب شهرداران اعالم نموده؛ اما

 .دليل عدم ارائه هر گونه دليل براي اثبات ادعاي مذكور اظهارات وي فاقد وجاهت قانوني است
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ مذكور با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علي البدل تشـكيل و پـس از   

  .به صدور رأي مي نمايدبحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آرا به شرح آتي مبادرت 
  

  رأي هيئت عمومي
قانون تشكيالت، وظايف و انتخابات شوراهاي اسـالمي كشـور و انــتخابات     77و ماده  71ماده  16بـه صـراحـت بند 
وط بـه رعايـت   نـ اختيار شوراهاي اسالمي شهر و روستا در وضع و برقراري عوارض مقيـد و م  1375شهرداران مصوب 

آيين نامه اجرايي نحوه وضـع و وصـول عـوارض     15و  14ضوابط و شرايط مندرج در مواد  سياست هاي كلي دولت و
هيئت وزيران، به ويـژه عـدم تجـاوز ميـزان عـوارض از       1378توسط شوراهاي اسالمي شهر، بخش و شهرك مصوب 

  .وت اشخاص استآيين نامه مزبور به ميزان نيم درصد ارزش معامالتي دارايي و ثر 15حداكثر مقرر در تبصره ماده 
يادشده و اعتبار اصل تسليط و عدم جواز مطالبه عوارض به ادعاي عدم اعمال حقوق مالكانه در اراضي   نظر به مراتب

شوراي اسالمي شهر تهـران مـبـنــي بــر تـعـيـيــن      1382بهمن  12اشخاص مصوبه چهل و پنجمين جلسه مورخ 
درصد قيمت منطقـه اي موضـوع دفترچـه     20لي و متروكه به مأخذ عـوارض سـاالنه اراضي و امالك بالاستفاده و خا

بهاي معامالت امالك خالف قانون و خارج از حدود اختيارات آن شورا در وضـع عـوارض تشـخيص داده مـي شـود و      
ايران، ماده يك و بند يك ماده   قانون اساسي جمهوري اسالمي 170مصوبه معترض عنه مستنداً به قسمت دوم اصل 

  .قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد 43اده و م 19
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  18/10/84: مورخ – 573- 572: شماره دادنامه
  رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

قانونگذار به منظور تعيين ميزان هر گونه وجوه از جملـه ماليـات و عـوارض برخـي از خـدمات و كاالهـاي توليـدي و        
وارداتي و تجميع مقررات مختلف در باب وضع و وصول آنها مبادرت به تصويب قانون اصالح موادي از قـانون برنامـه   

ن و چگونگي برقراري و وصل عوارض و ساير وجـوه  سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايرا
نموده و به شرح ماده يك ايـن   22/10/1381از توليد كنندگان كاال، ارائه دهندگان خدمات و كاالهاي وارداتي مصوب 

برقراري و دريافت هر گونه وجوه از جمله ماليات و عـوارض اعـم از    1382از ابتداي سال «قانون مقرر داشته است كه 
محلي از توليد كنندگان كاالها و ارائه دهندگان خدمات و همچنين كاالهاي وارداتي صرفاً به موجب اين قـانون   ملي و

و در جهت تحقق اين هدف كليه قوانين و مقررات مربوط به برقراري، اختيار و يا اجازه برقراري و » ....پذيرد صورت مي
 4مـاده  ) د(ارد مصرح در آن ماده را ملغي اعـالم داشـته و در بنـد    دريافت وجوه توسط كليه مراجع ذيربط به استثناء مو

قانون فوق الذكر عوارض خدمات هتل، متل، مهمانسرا، هتل آپارتمان، مهمانپذير، مسافرخانه، تاالرها و باشگاهها را به 
حـريم شـهرها بـه    اين قانون در حد مراكـز واقـع در    6ماده ) ب(هزينه تعيين نموده است كه به موجب بند % 2ميزان 

قانون مزبور، برقراري هر گونه عوارض و ساير وجـوه بـراي    5شود و به صراحت ماده  حساب شهرداري محل واريز مي
نظـر بـه اينكـه    . قانون را توسط شوراي اسالمي شهر و ساير مراجع ممنوع كرده اسـت  4انواع خدمات مندرج در ماده 

هاي ضروري و بـه   رت عدم تكافوي درآمد شهرداري در حد هزينهبرقراري عوارض توسط شوراي اسالمي شهر در صو
قـانون تشـكيالت،    71مـاده   26تناسب خدمات شهري مجاز است و تعيين نرخ بهاي خدمات شهرداري موضـوع بنـد   

هـاي مـالي و    نيز براسـاس آيـين نامـه    1375وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 
 71مـاده   16رداريها ناظر به ارائه خدمات خاص و مشخص است و منصرف از مقوله عوارض موضوع بند معامالتي شه

 7/11/1382مـورخ   44باشد، مصوبه شـماره   قانون موسوم به تجميع عوارض مي 5قانون اخيرالذكر و تبصره يك ماده 
خـدمات شـهري و ترافيكـي ناشـي از      شوراي اسالمي شهر تهران كه به شرح آن با تلفيق مقررات متفاوت بدون ارائه

برگزاري مراسم گوناگون در تاالرها و باشگاههاي پذيرايي و رستورانها اقدام به برقراري عوارض شده است مغاير هدف 
  . گردد قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي 25شود و مستنداً به قسمت دوم ماده  و حكم مقنن تشخيص داده مي

  معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ رهبرپور - عدالت اداريهيأت عمومي ديوان 

 
  22/3/1386: مورخ – 699: دادنامه شماره

  رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري



  قانون شهرداري 77كميسيون ماده   ١٨٠

 

 

قانونگذار براي آراء صادره از مراجع غير دادگستري نوعاً مرجعـي را بـراي رسـيدگي بـه اعتراضـات و رفـع اشـتباهات        
قـانون شـهرداري    77در حالي كه براي رسيدگي به اعتراض نسبت به آراء كميسيون مـاده   ،است احتمالي تعيين نموده

همانطور كه به موجب اصـل يكصـد و    ،كه ابتدائاً رسيدگي مي نمايد چنين مرجعي پيش بيني نشده است، بنا به مراتب
اعتراضات خـود را در ديـوان عـدالت     قانون ديوان عدالت اداري مردم مي توانند 13هفتاد و سوم قانون اساسي و ماده 

در صدور آراء كميسيون  ،سازمانهاي دولتي نيز مي توانند براي رفع هر نوع تخلف احتمالي از قانون ،اداري مطرح نمايند
به مراجع دادگستري كه مرجع تظلم عمومي اسـت مراجعـه    ،از حيث نقض قوانين يا مقررات و مخالفت با آنها 77ماده 

دادگاه تجديد نظر استان تهـران در   35ظر اكثريت اعضائ هيأت عمومي ديوان عالي كشور و رأي شماره نمايند و به ن
  .حدي كه با اين نظر تطابق داشته باشد صحيح تشخيص مي گردد

قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقالب در امور كيفري در مـوارد مشـابه بـراي     270اين رأي به موجب ماده 
  .عالي كشور و دادگاهها الزم االتباع است شعب ديوان

  
  

  25/9/1386: مورخ – 1034: دادنامه شماره
  رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

قانون اصالح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري  5به موجب تبصره يك ماده 
و ساير وجوه از توليد كننـدگان كـاال، ارائـه دهنـدگان خـدمات و       اسالمي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض

وضع عوارض محلي جديد و افزايش نرخ عـوارض قبلـي بـا رعايـت مقـررات قـانوني        1381كاالهاي وارداتي مصوب 
شـوراي   18/3/1384ش مورخ / 61572نظر به اينكه مصوبه شماره . مربوط، به شوراي اسالمي شهر محول شده است

گر بابت قراردادهاي منعقده به ميزان يـك درصـد    ر مشهد در خصوص وضع و اخذ عوارض از شركت بيمهاسالمي شه
قانونگذار و با رعايت مقررات تنظيم  ها به اذن درصد از ساير بيمه 2هاي شخص ثالث و  دريافتي از بيمهمبلغ حق بيمه 

  . باشد و خارج از حدود اختيارات آن نميو تصويب شده است، بنابراين مصوبه مزبور مغايرتي با قانون ندارد 
  )مقدسي فرد(معاون قضائي ديوان عدالت اداري  -دالت اداري عهيأت عمومي ديوان 

  
  29/4/1387: مورخ  - 1283:  دادنامه شماره

  ديوان عدالت اداري 27رأي شعبه 
  شركت تعاوني اعتبار ثامن االئمه با مديريت محمد حسين نظري توكلي با وكالت سيد مجيد رضا جمالي :شاكي

  اجراي ثبت -3شوراي شهر اراك  -2) 77دبيرخانه كميسيون ماده(شهرداري اراك -1:طرف شكايت
  13/11/84-77/ك م596شهرداري اراك به شماره  77نقض رأي كميسيون ماده  :موضوع شكايت و خواسته
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شاكي دادخواستي بطرفيت خوانده و بخواسته فوق الذكر به ديوان عدالت اداري تقديم كـه پـس از ثبـت بـه      :گردشكار
و ارجاع آن به اين شعبه و پس از انجام تبـادل لـوايح و وصـول پاسـخ خوانـده بـه شـماره         22/2/85-116855شماره 
ضاء كنندگان زير تشكيل و پس از مطالعـه منـدرجات   به تصدي ام 2در وقت فوق العاده شعبه  2670/84/77-5/3/86

  .ختم رسيدگي اعالم و بشرح آتي مبادرت به صدور رأي مي نمايد ،اوراق پرونده
  

  رأي ديوان
با توجه به مفاد دادخواست تقديمي و با بررسي ساير اوراق و محتويات پرونده و با عنايت به اينكه ايراد و اعتراض مؤثر 

ابراز و ارائه نگرديده و از طرفي رأي صـادره بـر مبنـاي مـوازين و      ،ض رأي معترض عنه گرددو موجهي كه موجب نق
فلـذا دعـوي    ،مقررات قانوني صحيحاً اصدار و انشاء گرديده و تخلفي از قـوانين و مقـررات در آن مشـهود نمـي باشـد     

  .رأي صادره قطعي مي باشد ،مطروحه را غير وارد تشخيص و مردود اعالم مي دارد
  شريفي ،مجتبي توحيدي –ديوان عدالت اداري  27ستشاران شعبهم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  ابطال مصوبه شوراي اسالمي شهر اراك
  11/1386/ 16: مورخ -1358: دادنامه شماره

  رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شـوراي اسـالمي شـهر    مصـوبه   1386مـاه   بهمن 16مورخ  1358هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در دادنامه شماره 

اراك را مبني بر دريافت كارمزد تقسيط مطالبات شهرداري خالف قانون و خارج از حدود اختيارات آن شـورا تشـخيص   
شهرداري اراك بـدهي اينجانـب را بابـت    : شاكي به شرح دادخواست تقديمي اعالم داشته است. داد و آن را ابطال كرد

 32قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت كـه اصـالح مـاده     73ماده  در اجراي 100جريمه كردن كميسيون ماده 
هزار ريال را به عنوان كارمزد منظور نمـوده   370ميليون و  67قسط تقسيم و مبلغ  6هاست به  مقررات مالي شهرداري

و اخذ هر گونه وجه  ها را داده ها اجازه تقسيط بدهي به شهرداري مقررات مالي شهرداري 32با توجه به اين ماده  .است
قانون تنظيم بخشي از مقررات دولـت   73بايست مستند به قانون باشد، دريافت مبلغ مذكور مخالف با ماده  ديگري مي



  قانون شهرداري 77كميسيون ماده   ١٨٢

 

 

در قسمت مربوط را تقاضـا   1380ماه  دي 3است و ابطال مصوبه يكصد و يازدهمين جلسه شوراي اسالمي اراك مورخ 
  . دارم

برابـر  : اعـالم داشـته اسـت    1385ماه  بهمن 4مورخ  51249ت مذكور در نامه شماره شهرداري اراك در پاسخ به شكاي
ها، شهرداري مجاز به تقسيط مطالبات خود ناشي از عـوارض بـه تشـخيص كميسـيون       قانون شهرداري 32و  30مواد 
اسـت بـدهي    بوده است و چنانچه مؤديان قادر به پرداخت تمامي بدهي خود به طـور يكجـا نباشـند، ممكـن     77ماده 

سال تجاوز نكند با بهره متداول بانك ملي ايران تقسيط گردد؛ ولي صـدور مفاصـا حسـاب     3مؤديان براي مدتي كه از 
  . موكول به صول تمامي بدهي خواهد بود

البـدل شـعب ديـوان     هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ مذكور با حضور رؤسا، مستشاران و و دادرسـان علـي  
  . نمايد س از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آرا به شرح آتي مبادرت به صدور رأي ميتشكيل و پ

  

  رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
عالوه بر اينكه طبق ماده يك قانون اصالح موادي از قانون برنامـه سـوم اقتصـادي، اجتمـاعي و فرهنگـي جمهـوري       

عوارض و ساير وجـوه از توليدكننـدگان كـاال، ارائـه دهنـدگان خـدمات و       اسالمي ايران و چگونگي برقراري و وصول 
اخذ هر گونه ماليات و عوارض و ساير وجوه از كاالهاي وارداتـي يـا    1382ماه  كاالهاي وارداتي از تاريخ يكم فروردين

قانون تنظيم بخشـي   73توليدي يا امور خدماتي صرفاً در قلمرو و قانون مذكور تجويز شده است، اساساً به موجب ماده 
ها بـه تصـويب رسـيده، بـه      آيين نامه مالي شهرداري 32كه در مقام اصالح ماده  1380از مقررات مالي دولت مصوب 

ماهـه مطـابق دسـتورالعملي كـه بـه پيشـنهاد        36ها اجازه داده شده است، مطالبات خود را با اقساط حداكثر  شهرداري
  . رسد، دريافت دارند بوط ميشهردار به تصويب شوراي اسالمي شهر مر

ونه وجه از اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي از جمله كارمزد تقسيط بدهي اشخاص منـوط  با توجه به اين كه اخذ هر گ
به حكم قانون گذار يا مأذون از قبل مقنن است، وضع قاعده آمره توسط شوراي اسالمي شهر اراك مبني بـر دريافـت   

شود و با اسـتناد   داده مياري خالف قانون و خارج از حدود اختيارات آن شورا تشخيص كارمزد و تقسيط مطالبات شهرد
قانون ديوان  42و ماده  19قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران و ماده يك و بند يك ماده  170به قسمت دوم اصل 

  . گردد عدالت اداري ابطال مي
  

  ي اسالمي شهر اراكراي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري ابطال مصوبه شورا
مصـوبه شـوراي اسـالمي شـهر      1386مـاه   بهمن 16مورخ  1358هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در دادنامه شماره 

اراك را مـبـنـي بـر دريـافـت كـارمـزد تقسيط مطالبات شهرداري خالف قانون و خارج از حـدود اختيـارات آن شـورا    
  .تشخيص داد و آن را ابطال كرد

مصـوبه شـوراي اسـالمي شـهر      1386مـاه   بهمن 16مورخ  1358ديوان عدالت اداري در دادنامه شماره  هيئت عمومي
اختيـارات آن   حدود از  خارج  و  قانون  خالف  شهرداري  مطالبات  تقسيط   اراك را مـبـنـي بـر دريـافـت كـارمـزد
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شـهرداري اراك بـدهي   : عالم داشـته اسـت  شاكي به شرح دادخواست تقديمي ا..شورا تشخيص داد و آن را ابطال كرد
قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت كـه اصـالح    73در اجراي ماده  100ه اينجانب را بابت جريمه كميسيون ماد

 كـارمزد  ريـال را بـه عنـوان    هـزار   370 و  ميليون 67غ قسط تقسيم و مبل 6هاست به  مقررات مالي شهرداري 32ماده 
هـــا اجــازه تـقـسـيــط بـدهــي بــه       مقـررات مـالي شـهـــرداري    32كه مـاده   با توجه به اين. منظور نموده است

بايست مستند به قانون باشد، دريافت مبلغ مذكور مخـالف بـا مـاده     ها را داده و اخذ هر گونه وجه ديگري مي شهرداري
 اسـالمي اراك  همين جلسـه شـوراي  قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت است و ابطال مصوبه يكصد و يازد 73

  .دارم در قسمت مربوط را تقاضا 1380ماه   يد 3مورخ 
برابـر  : اعالم داشته است 1385ماه  بهمن 4مورخ  51249شهرداري اراك در پاسخ به شكايت مـذكـور در نـامه شماره 

رض بـه تشـخيص كميسـيون    ها، شهرداري مجاز به تقسيط مطالبات خود ناشي از عـوا  قانون شهرداري 32و  30مواد 
بـوده اسـت و چـنـانـچـه مـؤديـان قادر به پرداخت تمامي بدهي خود به طور يكجـا نباشـند، ممكـن اسـت      77ماده 

سال تجاوز نكند با بهره متداول بانك ملي ايران تقسـيط گـردد؛ ولـي صـدور مفاصـا       3بدهي مؤدي براي مدتي كه از 
  ..بودحساب موكول به وصول تمامي بدهي خواهد 

هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ مذكور با حضور روِسا، مستشـاران و دادرسـان علـي البـدل شـعب ديـوان       
  .تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آرا به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي نمايد

ماده يك قانون اصالح موادي از قانون برنامـه سـوم    عالوه بر اينكه طبق اداري عدالت   ديوان  عمومي  هيئت   رأي
و فـرهـنـگي جمهوري اسالمي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از اجتماعي  ،توسعه اقتصادي

اخذ هر گونه ماليـات و   1382ماه  ارائه دهندگان خدمات و كاالهاي وارداتي از تاريخ يكم فروردين ،توليد كنندگان كاال
عوارض و ساير وجوه از كاالهاي وارداتي يا توليدي يا امور خدماتي صرفاً در قلمرو قانون مـذكور تجـويز شـده اسـت،    

آيـين   32كه در مقام اصـالح مـاده    1380قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب  73اساساً به موجب ماده 
ها اجازه داده شده است، مطالبات خود را بـا اقسـاط حـداكثر     هـا به تصويب رسيده، به شـهرداري نامه مالي شـهـرداري

رسـد،   مـاهـه مـطـابـق دسـتـورالـعـملي كه به پـيشنهاد شهردار به تصويب شـوراي اسـالمي شـهر مربـوط مـي      36
  . دريافت دارند

بـدهي اشـخاص   كه اخذ هر گونه وجـه از اشـخـاص اعم از حقيقي و حقوقي از جملـه كـارمزد تقسـيط     با توجه به اين 
گذار يا مأذون از قبل مقنن است، وضع قاعده آمره توسط شوراي اسالمي شهر اراك مـبـنـي بــر   منوط به حكم قانون

شود  دريافت كارمزد و تقسيط مـطـالبات شهرداري خالف قانون و خـارج از حدود اختيارات آن شورا تشخيص داده مي
 42و مـاده   19ساسي جمهوري اسالمي ايران و ماده يك و بند يك ماده قانون ا 170و با استناد به قـسـمت دوم اصل

  .گردد قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي
 

  دادنامه
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  83/354: كالسه پرونده    1476: شماره دادنامه   12/12/1386تاريخ 
  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري: مرجع رسيدگي

  مهدي قاسمي مديرامور حقوقي شركت فوالد خوزستان : شاكي
  . شوراي اسالمي شهر اردكان يزد 6/11/1382از مصوبه موره  67ابطال رديف : موضوع شكايت و خواسته

شـوراي   6/11/1382مصـوبه مـورخ    67شاكي به شرح دادخواست تقديمي اعالم داشـته اسـت، طبـق رديـف     : مقدمه
داد حمل پودر كنستانتره از معدن چادرملو به اهواز توسط شركت فـوالد خوزسـتان مشـمول    اسالمي شهر اردكان، قرار

عوارض نيم درصد مبلغ قرارداد بوده و شركت فوالد مكلف شده كه نسبت به وصول آن از كـاميون داران و واريـز بـه    
نون اصالح موادي از قانون برنامه در حالي كه اوالً، همانطور كه از منطوق قا. حساب شهرداري اردكان يزد اقدام نمايد

آيد، اختصاص به توليد كننـدگان كـاال و ارائـه دهنـدگان      سوم در خصوص برقراري وصول عوارض و ساير وجوه برمي
معهـذا اعمـال   . خدمات و كاالهاي وارداتي دارد و به مصرف كنندگان و اسـتفاده برنـدگان از خـدمات ارتبـاطي نـدارد     

اد حمل كنستانتره از معدن چادرملو به اهواز از شمول قانون مزبور خارج اسـت و شـوراي   قرارد% 5/0عوارض به ميزان 
ثانياً، طبق ماده يك . اسالمي شهر اردكان صرف نظر از ساير موانع قانوني اجازه تصويب چنين عوارضي را نداشته است

دريافت وجه توسط هيأت وزيران، مجـامع،  قانون مذكور كليه قوانين و مقررات مربوط به برقراري و يا اجازه برقراري و 
قـانون شـوراي اسـالمي نسـبت بـه       71مـاده   16تواند مطابق بند  لغو گرديده بنابراين شوراي اسالمي نمي... شوراها و

انـد شـامل    ثالثاً مواردي كه در قانون تجميع عوارض جهت اخذ عوارض احصاء شده. تصويب و اخذ عوارض اقدام نمايد
قانون مذكور اختصـاص بـه انـواع كاالهـاي      5رابعاً، ماده . شود به وسيله راه آهن و يا كاميون نمي حمل كاالي داخلي

همين قانون تكليف ماليـات و عـوارض آنهـا     4وارداتي و كاالهاي توليدي و همچنين آن دسته از خدمات كه در ماده 
، سود مشاركت، سود سپرده گذاري و ساير معين شده است و ايضاً برقراري عوارض بر درآمدهاي ماخذ محاسبه ماليات

دارد و مطابق تبصره يك ذيل ماده مذكور اگر عوارض قابل اعمال باشـد مربـوط   ... عمليات مالي اشخاص نزد بانكها و
. توانـد خـارج از مـاده را شـامل شـود      به كاالي توليدي است نه حمل آن وانگهي تبصره هميشه نـاظر بـه مـاده نمـي    

مي فقط محدود به همان شهر است و معدن فوق الذكر خارج از محدوده شهر اردكان است، لـذا  تصميمات شوراي اسال
تصويب اخذ عوارض از حمل پودر كنستانتره از معدن مذكور به اهواز توسط شوراي اسالمي شهر اردكان خارج از حدود 

/ 538فوق طي اليحـه شـماره   رئيس شوراي اسالمي شهر اردكان در پاسخ به شكايت . اختيارات و صالحيت آن است
اند، عوارض موضوع مصوبه اين شورا، نيم درصد عوارض بر قراردادهاي منعقـده در   اعالم داشته 25/6/1383ش مورخ 

قـانون تعـاريف و ضـوابط     4مـاده   4قـانون شـهرداري و تبصـره     99مـاده   2ذيل بنـد   2حوزه شهري موضوع تبصره 
وضوع وقوع معدن چادرملو در حوزه شهري اردكـان بـه تأييـد رسـيده     بوده و م 15/4/1362تقسيمات كشوري مصوب 

برقراري هر گونه عوارض و ساير وجوه براي انواع كاالهاي وارداتي و «قانون تجميع عوارض مقرر نموده  5ماده . است
توسـط  ... اين قانون، تكليف ماليات و عوارض معين شده اسـت و  4كاالهاي توليدي و آن دسته از خدمات كه در ماده 

و تبصره يك ماده فوق الذكر وضع عوارض محلي جديد يـا افـزايش   » باشد شوراهاي اسالمي و ساير مراجع ممنوع مي
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نرخ هر يك از عوارض محلي را مستثني نموده و عوارض مشمول قراردادهاي خدماتي حمل و نقل كاال در هيچ يـك  
باشد نه حمـل   مي) مسافر(نيز ناظر به حمل و نقل برون شهري  4ماده ) هـ(قانون قيد نگرديده و بند  4از بندهاي ماده 

 4مـاده   4قانون تجميع عـوارض نشـده در تبصـره     4بنابراين وضع عوارض موضوع شكايت شمول ماده ) كاال(و نقل 
د شود كه در داخل و خارج محدوده قانوني شهر قرار داشته و از حدو آمده است، حوزه شهري به كليه نقاطي اطالق مي

قـانون   5ماده يك آيين نامه اجرائي قانون تجميع عوارض ناظر بر تبصره يك مـاده  ) ب(بند . ثبتي و عرفي تبعيت كند
بوده و مستثني شدن آن دسته از عوارضي كه در قانون ذكر نشده و صالحيت شورا جهت تصويب عوارض مورد نظر را 

 5اض با رعايت ضوابط و مقررات و نيز رعايت تبصره يك ماده با عنايت به مراتب فوق مصوبه مورد اعتر. كند تأييد مي
هيأت عمـومي ديـوان عـدالت اداري در    . و ديگر مواد قانون تجميع عوارض و وفق مواد قانوني به تصويب رسيده است

تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي البدل شعب ديوان تشكيل و پـس از بحـث و بررسـي و انجـام     
  .نمايد وره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي ميمشا

  
  رأي هيأت عمومي

قانون اصالح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري  5با توجه به تبصره يك ماده 
ارائـه دهنـدگان خـدمات و     اسالمي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليد كننـدگان كـاال،  

، وضع عوارض محلي جديد و افزايش عوارض قبلي توسط شـوراي اسـالمي شـهر بـا     1381كاالهاي وارداتي مصوب 
شوراي اسالمي شـهر   6/11/1382مصوبه مورخ  67نظر به مراتب فوق الذكر رديف . رعايت مقررات مربوط مجاز است

اي،  يم درصد از قراردادهاي پيمانكاري اعم از عمراني، اجرائي، مشـاوره برقراري عوارض به ميزان ناردكان يزد مبني بر 
  . مطالعاتي، بازرگاني، تجاري، صنعتي، خدماتي و ساختماني در قلمرو شهر مزبور مغايرتي با قانون ندارد

  رهبرپور -معاون قضائي ديوان عدالت اداري / هيأت عمومي ديوان عدالت اداري 
  12/12/1386  ت عمومي ديوان عدالت اداري                    تاريخهيأ 1481-1477رأي شماره 

و  1383-1384در خصوص ابطال قسمتهائي از مصوبات شوراي اسالمي شهر يزد مربوط به سـال   83/572/شماره هـ
  ابطال قسمتهائي از مصوبات شوراي اسالمي شهرهاي مهريز و حميديا

  1481،   1480    ،1479،    1478،     1477: شماره دادنامه
  85/182،   620،     84/619،  716،  83/572: كالسه پرونده
  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري: مرجع رسيدگي

  . اي يزد شركت برق منطقه -3شركت گاز استان يزد  -2شركت آب و فاضالب استان يزد  -1: شاكي
و  1383-1384اسالمي شـهر يـزد مربـوط بـه سـال      ابطال قسمتهائي از مصوبات شوراي : موضوع شكايت و خواسته

  .ابطال قسمتهائي از مصوبات شوراي اسالمي شهرهاي مهريز و حميديا
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هاي تقديمي به خواسته ابطال مصوبات شوراي اسالمي شـهر يـزد، مهريـز و حميـديا در      شكات در دادخواست: مقدمه
صالح موادي از قانون برنامـه سـوم توسـعه اقتصـادي،     با عنايت به قانون ا -1اند  اعالم داشته 1384و  1383سالهاي 

اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران و چگونگي برقراري وصول عوارض و ساير وجوه از توليد كننـدگان كـاال،   
اختيار وضع عوارض توسط شوراهاي اسـالمي ملغـي    22/10/1381ارائه دهندگان خدمات و كاالهاي وارداتي مصوب 

برقـراري و دريافـت هـر گونـه وجـوه از جملـه        1382قانون مزبور از ابتداي سال  10احت مواد يك و گرديده و به صر
ماليات و عوارض اعم از ملي و محلي از توليد كنندگان كاال و ارائه دهنـدگان خـدمات و همچنـين كاالهـاي وارداتـي      

ر بـا ايـن قـانون و همچنـين قـوانين و      پذيرد و كليه قوانين خاص و عام مغـاي  صرفاً به موجب قانون مزبور صورت مي
مقررات مربوط به برقراري، اختيار و اجازه برقراري و دريافت وجوه كه توسط هيأت وزيـران، مجـامع، شـوراها و سـاير     

با توجه به اطالق و عام بودن قانون مزبور و همچنـين مـؤخر بـودن آن نسـبت بـه قـانون       . لغو گرديده است... .مراجع
و با عنايت به صراحت و وضوح مواد مرقوم مبنـي بـر لغـو     1/3/1378انتخابات شهرداران مصوب تشكيالت، وظايف و 

قانون تشكيل شوراها كه مربوط به اختيـار شـورا    77و ماده  71ماده  16كليه قوانين و مقررات مخالف آن، بنابراين بند 
ض توسط شوراهاي اسالمي از ابتـداي  باشد و همچنين آيين نامه اجراي نحوه وضع و وصول عوار در وضع عوارض مي

تنظيم شده است، خـارج   1382لذا مصوبه مورد نظر كه توسط شوراي اسالمي در سال . ملغي گرديده است 1382سال 
همچنين وضع عوارض محلي جديد يـا  . باشد از حدود صالحيت و اختيارات ايشان بوده و برخالف قوانين و مقررات مي

آئين نامه مالي شهرداريها و با در نظـر گـرفتن دسـتورالعمل     30عايت مقررات مندرج در ماده افزايش در نرخها بايد با ر
با عنايت به اينكه مصوبات مورد شكايت در قسمتهاي عـوارض  . ابالغي وزارت كشور و سياستهاي عمومي دولت باشد

هاي آب، برق، گـاز، عـوارض   باشد، عوارض از حق انشعاب شكستن آسفالت، خسارت تأخير تأديه كه خالف شرع هم مي
مزايده و پيمانكاري، عوارض حق االرض، عوارض اضافه بناي زائد بر پروانه ساختماني، عـوارض كسـري پاركينـگ و    
عوارض معاينه خودرو باعث افزايش بهاي خدمات، قراردادها و افزايش تورم در جامعه بوده و مغاير با سياسـتهاي كلـي   

باشد و هر يك از موارد مورد شكايت با صالحيتهاي قانوني و حدود اختيـارات   معه ميدولت مبني بر كاهش تورم در جا
لـذا تقاضـاي   . باشد سازمانها و ادارات ذيربط با موضوع آن مغايرت داشته و نهايتاً خارج از صالحيت شوراي اسالمي مي

شـوراي  . فـوق الـذكر دارد   هاي مصوب شوراي اسالمي شهرهاي يـزد، مهريـز و حميـديا را در بخشـهاي     ابطال تعرفه
 454، شماره 2/6/1385مورخ  3421اسالمي شهر يزد و حميديا و شهرداري يزد به ترتيب به شرح لوايح جوابيه شماره 

ضمن ارائه پاسخ مشروح به هر  23/5/1384مورخ  505/12429، 24/5/1384مورخ  505/20489و  1/11/1384مورخ 
اند، شوراهاي اسالمي شهرهاي سراسر كشور براساس مسـتندات   عالم داشتههاي مورد شكايت ا يك از بخشهاي تعرفه

قانون تشكيالت، وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي و همچنـين   71ماده  16و مجوزهاي قانوني موجود از جمله بند 
نماينـد   ن ميقانون موسوم به تجميع عوارض مبادرت به وضع عوارض محلي يا تغيير ميزان و نوع آ 5تبصره يك ماده 

كه با عنايت به اختيارات حاصله از مستندات و مجوزهاي قانوني، عمل شوراها در اين خصوص فاقد هر گونه اشكال و 
نمايد كه آيين نامه اجرائي قانون مـذكور نيـز بـدون هـيچ گونـه       توضيحاً اضافه مي. ايراد بوده و مغايرتي با قانون ندارد
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دبيـر  . لذا رد شكايت مورد تقاضا است. رض محلي را مشخص و معين كرده استابهامي صالحيت شوراها در وضع عوا
طـي نامـه   ) تعرفـه  67بنـد  (محترم شوراي نگهبان در خصوص ادعاي خالف شرع بودن عوارض خسارت تأخير تأديه 

 تعرفه عـوارض و بهـاي خـدمات شـهرداري     67موضوع بند «اند،  اعالم داشته 4/5/1385مورخ  16545/30/85شماره 
فقهاي شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه خالف موازين شرع شناخته  4/5/1385يزد، در جلسه مورخ 

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي البدل شـعب ديـوان   . نشد
  . نمايد به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء

  
  رأي هيأت عمومي
هـاي مربـوط بـه ارائـه خـدمات مزبـور و حفـظ و         الف ـ نظر به اينكه آسفالت معابر و خيابانها و ميادين و تأمين هزينه 

 2ك و نگهداري و مرمت آنها و همچنين جلوگيري از سد معبر در موارد ضروري در محدوده شهر به موجب بندهاي يـ 
قانون شهرداري از وظايف و مسئوليتهاي شهرداري به شمار رفته است، بنـابراين وضـع و    55ماده  2و تبصره ذيل بند 

برقراري عوارض به واسطه خسارت وارده بر شكستن آسـفالت و همچنـين برقـراري عـوارض حـق االرض بـه سـبب        
هـاي مربـوط بـه     حفاري در آنها به منظـور اجـراي برنامـه    استفاده از معابر و خيابانها و ميادين واقع در محدوده شهر و

هـاي مربـوط بـه     شركتهاي آب و فاضالب، برق، مخابرات، گاز و ايجاد سد معبر به شرح شقوق مورد شكايت از تعرفـه 
ب ـ نظـر بـه    . شوراهاي اسالمي شهرهاي يزد، مهريز، حميديا مغايرتي با قانون ندارد 1384و  1383عوارض سالهاي 

هاي آن و ساير مقررات مربوط، مالكيـت اراضـي واقـع در محـدوده شـهرها و       قانون شهرداري و تبصره 100ماده مفاد 
حريم آنها موظفند در مورد احداث هر گونه بنا از شهرداري پروانه مربوط را اخذ و در حـد تـراكم منـدرج در ضـوابط و     

اختمان به ميزان بيش از حد تراكم متداول براساس ضوابط مقررات مربوط اقدام به احداث بنا نمايند، بنابراين احداث س
مذكور بدون جلب موافقت شهرداري، جواز قانوني ندارد و وضع عوارض به منظور احداث بناي زائد بـر پروانـه مخـالف    

ن و ج ـ با توجه به وظايف شهرداري در جلوگيري از ايجاد و اختالف و ترافيك در سطح خيابانها و ميـادي  . قانون نيست
آن و  20قانون فوق الذكر به ويژه بنـد   55آلودگي هواي شهر به واسطه تردد وسايط نقليه معيوب به شرح شقوق ماده 

ضرورت ارائه خدمات مناسب جهت معاينه خودروهاي درون شهري و رفع معايب و نواقص آنها، وضع عوارض مربـوط  
ـ نظر به مقررات قانون موسوم به تجميع عـوارض در بـاب     د. باشد به معاينه خودروهاي درون شهري مغاير قانون نمي

تعيين ماليات و عوارض برخي كاالهاي توليدي و وارداتي و خدمات و تجويز وضع عوارض محلـي جديـد يـا افـزايش     
آن قانون با رعايت قواعد كلي مربوط به وضع عوارض متناسب  5عوارض قبلي در ساير موارد به شرح تبصره يك ماده 

بنـابراين  . هاي مربوط به ارائه خـدمات شـهري مغـايرتي بـا قـانون نـدارد       ت وصول آن به منظور تأمين هزينهو ضرور
مصوبات مورد اعتراض در خصوص تعيين عوارض مزايده اموال منقول و غيرمنقـول و عـوارض پيمانكـاري در قلمـرو     

فقهـاي   4/5/1385مـورخ   16545/30/85هـ ـ به شرح نظريه شـماره   . شود محدوده شهري خالف قانون شناخته نمي
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خالف موازين شرع شناخته  1383تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهرداري يزد در سال  67محترم شوراي نگهبان بند 
قـانون ديـوان عـدالت اداري مصـوب      41نشده است لذا اعتراض نسبت به آن وارد نيست و ابطال آن در اجراي مـاده  

قـانون شـهرداري تكليـف عـدم رعايـت       100مـاده   5نكه قانونگذار به شرح تبصره و ـ نظر به اي . موردي ندارد 1385
پاركينگ و يا كسري آن را معين و متخلف را براساس رأي كميسيونهاي مقرر در آن ماده به پرداخت جريمـه محكـوم   

رض در مـورد  نموده و قانونگذار تعرفه مربوط به استفاده از حق انشعاب و بهاي آن را مشخص كرده اسـت وضـع عـوا   
عدم رعايت پاركينگ و يا كسري آن و همچنين برقراري عوارض مربوط به استفاده از انشعاب نيروهاي آب، برق، گـاز  
و همچنين انشعاب فاضالب و امتياز تلفن كه جنبه محلي ندارند و موجب افزايشـهاي بهـاي حـق انشـعاب منـدرج در      

مچنين وضع قاعده آمره مبني بر تعيين جريمـه تـأخير تأديـه    گردد، خالف هدف و حكم مقنن است و ه حكم مقنن مي
در پرداخت عوارض و وصول آن كه اختصاص به حكم صريح مقنن دارد، از حدود اختيارات شـوراي اسـالمي شـهر بـا     

قـانون تشـكيالت، وظـايف و انتخـاب شـوراهاي اسـالمي و        71توجه به وظايف و مسئوليتهاي آن شورا به شرح ماده 
بنابراين مصوبات مورد اعتراض در قسمتهاي مربوط . و ساير قوانين مربوط خارج است 1375داران مصوب انتخاب شهر

به برقراري عوارض از بناهاي داراي كسري پاركينگ و عوارض استفاده از انشعاب و جريمه تأخير در تأديه عوارض بـه  
به اسـتناد قسـمت دوم   . شود تشخيص داده مي شرح فوق الذكر خالف قانون و خارج از حدود اختيارات شوراي اسالمي

قانون ديوان عـدالت اداري   42و ماده  19قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران و ماده يك و بند يك ماده  170اصل 
  . گردد ابطال مي 1385مصوب 

  رهبرپور -معاون قضائي ديوان عدالت اداري / هيأت عمومي ديوان عدالت اداري 
  
  
 

در ديوان ... شكايت بودن آراي قطعي هيأتهاي حل اختالف مالياتي و كميسيون ماده صد وقابل : موضوع
  عدالت اداري

  2/10/61: تاريخ    2و  41/ش 10160/1: شماره دادنامه
  

  رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
مصرحات   به قرينه 1360 قانون ديوان عدالت اداري مصوب بهمن ماه 11  ماده 2آراء و تصميمات قطعي مذكور در بند 

 100  هاي حل اختالف كارگر و كارفرما، كميسيون موضـوع مـاده   دادگاههاي اداري، هيأت(اين تبصره در موارد مشابه 
نـاظر بـه آراء و   ) هـا و منـابع طبيعـي    بـرداري از جنگـل   قانون حفاظـت و بهـره   56  ماده  ها، كميسيون قانون شهرداري

نهايي رسيده و يا بر اثر انقضاي موعد   راحل رسيدگي در مراجع اداري مربوط به مرحلهتصميماتي است كه بعد از طي م
  . قانون ديوان هم داللتي بر نسخ مقررات راجع به شوراي عالي مالياتي ندارد 24  اعتراض اعتبار نهايي پيدا نمايد و ماده



آشنايي با سير تحوالت تعيين و دريافت : فصل دوم          
   عوارض

١٨٩ 

 

 

هـاي   سيدگي به اعتراض نسبت به آراي هيأتبنابراين مقررات راجع به تشكيل و رسيدگي شوراي عالي مالياتي براي ر
قانون مصوب  11  حل اختالف مالياتي به قوت و اعتبار خود باقي است و پس از آخرين سير قانوني اداري مشمول ماده

  .باشد و قابل شكايت در ديوان عدالت اداري خواهد بود مي 1360بهمن ماه 
  11/12/1380-78/325/ رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ

  28/1/1381-16640روزنامه رسمي شماره 
هر چند عوارض صدور پروانه ساختمان براساس ضوابط و مأخذ معتبر در تـاريخ صـدور آن قابـل وصـول اسـت لـيكن       

وزارت كشور كه مفيد تعلق عـوارض مجـدد بـه     8/5/1376مورخ  2/34/3/85568اطالق قسمت دوم بخشنامه شماره 
وارض پرداخت شده بابت صـدور پروانـه   تمديد پروانه ساختمان پس از اتمام مهلت مندرج در آن بدون احتساب كسر ع

باشـد مغـاير قـانون و خـالف حـدود اختيـارات دسـتگاه مربـوط          ساختمان و نتيجتاً مفهوم وصول عوارض مضاعف مي
قـانون ديـوان    25شود و بدين جهت اين قسمت از بخشنامه فوق الذكر به استناد قسـمت دوم مـاده    تشخيص داده مي

  . گردد عدالت اداري ابطال مي
  
  13/10/1383مورخ  515أي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره دادنامه ر

وزارت كشـور بـه شـرح     4/12/1370مورخ  38705و  17/2/1369مورخ  34/3/1/3900هاي شماره  الف ـ دستورالعمل 
فقهاي محترم شـوراي نگهبـان    4/7/1378مورخ  5336/21/78و  22/2/1377مورخ  2742/21/77هاي شماره  نظريه

الف احكام شرع شناخته نشده است، بنابراين موردي براي ابطال دستورالعملهاي مزبور در اجـراي قسـمت اول مـاده    خ
بنــد ب دسـتورالعمل شــماره   3ب ـ بـا عنايــت بـه اينكــه در تبصـره     . قـانون ديـوان عــدالت اداري وجـود نــدارد    25
تـك واحـدي ـ    (واحـدهاي مسـكوني    مـالكين «وزارت كشور مقرر شده اسـت كـه    17/2/1369مورخ  34/3/1/3900

باشند و به لحاظ اتمـام مهلـت اعتبـار آن خواسـتار      مي) از لحاظ مدت اعتبار(كه داراي پروانه ساختماني معتبر ) مجتمع
تمديد پروانه و يا بنا به ضرورت خواستار تعويض و تغيير نقشه ساختماني بوده از پرداخت مجدد عوارض صـدور پروانـه   

بنابراين مفاد تبصره موصـوف خـالف قـانون و خـارج از حـدود اختيـارات قـوه مجريـه         . »اهند بودساختماني معاف خو
تعيـين   1361قانون تشكيالت شوراهاي اسـالمي كشـوري مصـوب     35ج ـ مطابق بند يك ماده  . تشخيص داده نشد

ايف و اختيارات شوراي عوارض متناسب با امكانات اقتصادي محل با تصويب وزارت كشور و تنفيذ ولي امر از جمله وظ
لذا تكليف به اخذ مابه التفاوت عوارض پذيره در هنگام درخواست تمديد پروانه سـاختماني پـس   . باشد اسالمي شهر مي

وزير كشور به علت عدم رعايت تشريفات  4/12/1370مورخ  38705از اتمام مهلت مقرر در پروانه در ذيل دستورالعمل 
قانون نحـوه وصـول برخـي از درآمـدهاي      43نون مذكور و عدم رعايت بند الف ماده قا 35الزم موضوع بند يك ماده 

دولت و مصرف آن در موارد معين خالف قانون و خارج از حدود اختيارات تشخيص گرديد و به استناد قسمت دوم ماده 
  . گردد قانون ديوان عدالت اداري فراز آخر بخشنامه مزبور ابطال مي 25

  يوان عدالت اداري ـ علي رازينيرئيس هيأت عمومي د
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ها در ارتباط با پرداخت عوارض سازمان تأمين  وزير محترم كشور به استانداري 25/4/67-1/24/1396نامه شماره 

  اجتماعي و رأي ديوان عدالت اداري در اين ارتباط
اليحه قانوني  5ستناد ماده سازمان تأمين اجتماعي طي تقديم دادخواستي به ديوان عدالت اداري ادعا نموده كه به ا

شوراي انقالب از پرداخت عوارض مورد نظر به  1358اصالح قانون تشكيل سازمان تأمين اجتماعي مصوب تيرماه 
- 34/3/30172باشد و درخواست نمود كه بخشنامه شماره  قانون محاسبات عمومي معاف مي 90فرض لغو ماده 

رت متبوع دائر به اخذ عوارض شهرداري از سازمان مذكور ابطال معاونت امور محلي و عمران شهري وزا 20/1/65
گردد پس از تبادل لوايح و اقدام مقتضي از سوي وزارت متبوع هيأت محترم عمومي ديوان عدالت اداري برابر دادنامه 

جتماعي فوق الذكر سازمان تأمين ا 5قانون محاسبات عمومي را ناسخ ماده  90قانون لغو ماده  16/3/67-51شماره 
معاونت امور محلي و عمران شهري را در مورد سازمان مذكور  20/1/65-30172/34/3دانسته و اثر بخشنامه شماره 

اينك ضمن ارسال تصوير دادنامه مورد نظر خواهشمند است دستور فرمايند تا چنانچه در حوزه «قانوناً نافذ اعالم نمود 
ت به پرداخت عوارض شهرداري عدول نموده است با توجه به امريت شهرداريهاي مذكور سازمان تأمين اجتماعي نسب

  . قانون و رأي مذكور نسبت به اخذ عوارض از سازمان مزبور اقدام الزم معمول دارند
معاونت امور محلي و  20/1/65مورخ  30172/34/3موضوع شكايت و خواسته وزارت كشور ابطال بخشنامه شماره 

  عمران شهري
اين سازمان براساس مفاد : اند سازمان تأمين اجتماعي به شرح دادخواست تقديمي، اظهار داشته: مقدمه و گردش كار

قانون تشكيل سازمان تأمين اجتماعي، از پرداخت هر گونه عوارض و ماليات از جمله عوارض مربوط به  5ماده 
كشور، و شهرداري تهران براساس اظهارنظر مشورتي در حالي كه وزارت محترم . باشند اتومبيلهاي متعلق، معاف مي

قانون  90دفتر حقوقي و امور مجلس و وزارت امور اقتصادي و دارائي، اين سازمان را مشمول مقررات قانون لغو ماده 
قانون اصالح قانون تشكيل  5محاسبات عمومي، دانسته و معافيت اين سازمان از پرداخت عوارض موضوع ماده 

ليكن بخشنامه شماره . باشد، مورد امعان نظر قرار نداده است ن اجتماعي را كه قانوني خاص ميسازمان تأمي
قانون لغو قانون محاسبات عمومي، . باشد به دالئل ذيل برخالف موازين قانوني مي 20/1/65مورخ  30172/34/3

و نتيجتاً لغو آن نيز . استقانون عام بوده و معافيت سازمان از عوارض به موجب قانون خاص، صورت پذيرفته 
با انجام تبادل اليحه با . بايست به موجب قانون خاص به عمل آيد و يا در قانون عام تصريح به آن شده باشد مي

اعالم  16/6/65مورخ  24/348وزارت كشور، معاون امور حقوقي و مجلس وزارت مذكور با ارسال اليحه شماره 
قانون محاسبات عمومي شمول قانون مذكور، فقط در  90طالق قانون لغو ماده نظر به كليت و عموميت ا: اند داشته

خصوص آن دسته از سازمانهاي دولتي كه تابع مقررات قانون محاسبات عمومي هستند، نبوده بلكه دائر بر شمول 
ازمانهاي دولتي هر چند بعضاً گروهي از اين س. تسري دارد... قانون به كليه سازمانهاي دولتي و وابسته به دولت و

داراي اساسنامه خاص باشند و در نهايت با ارسال تصوير، نظريه دفتر حقوقي و سازمان امور اداري و استخدامي كشور 
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مبني بر دولتي بودن سازمان تأمين اجتماعي نظريه دفتر حقوقي و وزارت امور اقتصادي و دارائي مبني بر اينكه 
 5مذكور پرداخت نمايد و آن قسمت از ماده شهرداريها را در اجراي قانون  سازمان مذكور بايستي، عوارض متعلق به

باشد  قانون محاسبات مي 90اليحه قانون اصالح قانون تشكيل سازمان تأمين اجتماعي كه معارض با قانون لغو ماده 
سازمان مذكور، لغو گرديده است خواستار صدور حكم عادالنه مبني بر پرداخت عوارض متعلق به شهرداريها توسط 

  .مورد استدعاست
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، به تاريخ فوق به رياست حجت االسالم حاج شيخ محمدعلي فيض، و با شركت 
حضور رؤساي شعبه تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره و مالحظه سوابق به شرح آتي، مبادرت به صدور 

  . نمايد رأي مي
  اريرأي ديوان عدالت اد

اليحه قانوني اصالح قانون تشكيل سازمان  5ها، نهادها به شهرداري ناسخ ماده  پرداخت عوارض توسط وزارتخانه
شوراي انقالب در حد معافيت سازمان مزبور، از پرداخت عوارض شهرداري  1358تأمين اجتماعي مصوب تيرماه 

زارت كشور، در اين خصوص مدلوالً منطبق با كليت و 20/1/65مورخ  30172/34/3بنابراين بخشنامه شماره . باشد مي
  . باشد ماده واحده فوق الذكر است و شكايت وارد نمي

2/11/1387  
02/124/54989  

  مديران كل محترم دفاتر شهري استانداريهاي سراسر كشور
  

خصوص اخذ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در  29/2/87مورخ  113احتراماً به پيوست تصوير دادنامه شماره 
  . گردد الحسنه و مؤسسات اعتباري ارسال مي عوارض كسب و پيشه از بانكهاي دولتي، خصوصي، صندوقهاي قرض

الذكر به نحو مقتضي به شهرداريهاي آن استان جهت  خواهشمند است دستور فرمائيد ترتيبي اتخاذ گردد تا دادنامه فوق
  . برداري ارسال گردد  بهره

  حسين نجفي
  رحقوقي سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشورمديركل دفت

  
  رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

  29/2/1387مورخ       113دادنامه شماره     
قانون اصالح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري  5نظر به تبصره يك ماده 

اسالمي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كاال، ارائه دهندگان خدمات و 
و افزايش نرخ عوارض محلي با رعايت  در باب جواز وضع عوارض محلي جديد 1381كاالهاي وارداتي مصوب 
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مصوبه  1375قانون تشكيالت، وظايف و انتخابات شوراي اسالمي مصوب  71ماده  16مقررات مربوط و عنايت به بند 
شوراي اسالمي شهر مشهد مبني بر برقراري عوارض كسب و پيشه از بانكهاي  12/11/1383مورخ  6741شماره 

  ./لحسنه و مؤسسات مالي و اعتباري مغايرتي با قانون نداردا دولتي، خصوصي و صندوقهاي قرض
  )فر  مقدسي(معاون قضائي ديوان عدالت اداري  -هيأت عمومي ديوان عدالت اداري 
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 ١٩۵  االجرا آشنايي با مقررات اسناد الزم: فصل سوم

 

 

  
:هدف كلي  

  مقررات اسناد الزم االجرا   :آشنايي با
  
  

:هدف هاي رفتاري  

    :مطالعه اين فصل بتوانيدانتظار مي رود پس از 
  .را تعريف نماييد... سند، سند رسمي، ضمانت اجراء، پرونده ثبتي و: هاي واژه -1
  .چگونگي ارسال پرونده به اداره ثبت را بيان نماييد -2
  .مراحل اجراء آراء به كميسيون قبل از درخواست را توضيح دهيد -3
  .شرح وظايف واحد اجراء ثبت را بيان نماييد -4
  .اقدامات و عمليات اجراء ثبت را توضيح دهيداعتراض به  -5

  
  

:چكيده  

شناخت وظايف اداره ثبت و همچنين آشنايي با گردشكار چگونگي تكميل پرونده، ارجاع، پيگيـري مسـائل مـرتبط بـا     
چگونگي اعتـراض بـه   . باشد در راستاي وصول حقوق شهرداري از محل عوارض از اهم واجبات مي 77كميسيون ماده 

ثبت، شناسايي اموال منقول و غيرمنقول مؤدي و چگونگي معرفي اموال مؤدي به اداره ثبت در اين فصـل بطـور   اداره 
  .مفصل توضيح داده شده است
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 واژگان كليدي

  .در مقام اثبات دعوي يا دفاع قابل استناد باشد سند عبارتست از هر نوشته كه ؛سند
  

در حدود  مينزد ساير مامورين رس يا در ميامالك و يا دفاتر اسناد رس اسناد وثبت  اسنادي كه در اداره ؛سند رسمي
  .     تنظيم شده باشند، آنها و برطبق مقررات قانوني صالحيت

          
محاكم  از ميبدون احتياج حك ،راجع به ديون و ساير اموال منقول ميمدلول كليه اسناد رس ؛الزم االجراء ميسندرس
مدعي مالكيت آن باشد و نيز  مگر در مورد تسليم عين منقولي كه شخص ثالثي متصرف و، است جراءالزم اال عدليه،

 71ماده  . و بدون مراجعه به محاكم الزم االجراء است راجع به معامالت امالك ثبت شده مستقالً ميكليه اسناد رس
" قانون ثبت نيز مقرر داشته كه ت و تعهدات مندرجه در آنها نسبت به اسناد ثبت شده در قسمت راجعه به معامال 

اعتبار خواهند  رسميت و، شوند ميطرفي كه تعهد كرده و كليه اشخاصي كه قائم مقام قانوني آنان محسوب  طرفين يا
  ".داشت

 
عمليات بانكي بدون ربا اصالحي اسفند  قانون 15ماده  ؛است الزم االجراء ميسندي كه در حكم سند رس

اين قانون مبادله ميگردد به موجب قراري كه بين طرفين منعقد  كليه قراردادهائي كه در اجراي"مقرر داشته  1365
مفاد  بوده و در صورتيكه در مفاد آن طرفين اختالفي نداشته باشند الزم االجراء بوده و تابع ميميشود در حكم اسناد رس

چكهاي صادره عهده بانك "قرر داشته است م قانون چك 2ماده همچنين  ".ميباشد ميآئين نامه اجراي اسناد رس
در حكم اسناد ،شوند، همچنين شعب آنها در خارج از كشور ميهائي كه طبق قوانين ايران در داخل كشور داير شده يا 

در صورت مراجعه به بانك و عدم دريافت تمام يا قسمتي از وجه آن به علت نبودن  است و دارنده چك الزم االجراء
آئين نامه هاي  تواند طبق قوانين و مير علت ديگري كه منتهي به برگشت چك و عدم پرداخت گردد، يا به ه محل و

قانون شهرداري نيز  77ماده  ".وصول نمايد وجه چك يا باقيمانده آن را از صادره كننده ميمربوط به اجراي اسناد رس
مقررات اسناد الزم االجرا، به وسيله  هائي كه طبق تصميم اين كميسيون تشخيص شود طبق بدهي"مقرر مي دارد 

باشد اجراي ثبت مكلف است بر طبق تصميم كميسيون مزبور به صدور اجرائيه و وصول  اداره ثبت قابل وصول مي
هائي كه مورد اعتراض واقع نشده و  صورت حساب"قانون مذكور 110و طبق ماده  ".طلب شهرداري مبادرت نمايد

در حكم سند قطعي و الزم االجرا بوده و اجراء ثبت مكلف  77الف مذكور در ماده همچنين آراء كميسيون رفع اخت
است بر طبق مقررات اجراي اسناد رسمي الزم االجراء نسبت به وصول طلب شهرداري اجرائيه صادر و به مورد اجراء 

 ". بگذارد



 ١٩٧  االجرا آشنايي با مقررات اسناد الزم: فصل سوم

 

 

  
  .رسيدگي اداري يا اسناد رسمي را گويند در اصطالح به كاربردن قانون يا بكار بستن احكام دادگاهها يا مراجع ؛اجراء

  :در اصطالحات ذيل بكار رفته است
و گاهي به معني اجراي راي دادگاه ) دادگاههاي عمومي يا اختصاصي(گاهي به معني اجراء حكم دادگاه  -اجراء احكام 

   .)به بعد اصول محاكمات قديم 599ماده (بكار مي رود  )اعم از حكم و قرار(
  .استعمال شده است) مانند اجراي مالياتي(اء اسناد رسمي وسايه اقسام اجراء در مقابل اجر

رسمي و ساير ماموران دولت در حدود  دفاتراسنادو  اجراء اسناد تنظيم شده به وصيله ادارات ثبت -اجراء اسناد رسمي
 )قانون ثبت 93-92ماده (صالحيت و بروفق مقررات 

  
 .دورقه اجرائيه را گوين ؛اجراء) برگ(
  

ورقه اي است رسمي كه تحت تشريفات خاص قانوني در مراجع قضائي يا اداري خاص تهيه و متضمن  ؛اجرائيه
دستور اجراء يك دادگاه يا مفاد سند الزم االجراء يا دستور قانوني معيني دست مانند اجرائيه احكام و اقرارهاي دادگاهها 

در اصطالح ديگر آن را برگ اجراي و  .و غيره ماليات يا عوارض شهرداريو اجرائه اسناد رسمي الزم االجراء و اجرائيه 
 .ورقه اجرائيه مي نامند

  
قانون  93-92ماده (اجرائيه اي كه ادارات ثبت اسناد و دفتر خانه ها مطابق مقررات ثبت صادر مي كنند ؛اجرائيه ثبتي

 .در مقابل اجرائيه دادگاه به كار مي رود )1310ثبت 
  
  ؛راءاج) ضمانت(

قدرتي كه براي بكار بستن قانون يا حكم دادگاه از آن استفاده مي شود به همين معني است اجراء در قوه مجريه  - الف
  كه يكي از قواي سه گانه مملكت است

عكس العمل قانوني تخلف از يك دستور قانوني مثال قانون مقررداشته كه عاقد بايد كبير و رشيد باشد ضامن  –ب 
كبر بطالن معامله است و ضامن اجراي شرط رشد عدم نفوذ معامله مي باشد يعني معامله با صغير باطل اجراي شرط 

عدم نفوذ و بطالن دو قسم از اقسام مختلف ضمانت اجراء به معني دوم مي . است و معامله با غير رشيد غير نافذ
 .باشند

  
  .ي مخصوص به عهده داردر دفاتر رسماداره عمومي كد ثبت عمور معيني را د ؛اداره ثبت
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هر عمل حقوقي كه مخالف مقررات قانوني بوده و قانون آن را فاقد هرگونه اثر حقوقي شناخته باشد مانند بيع  ؛باطل
صحت شامل عدم نفوذ هم . بطالن در مقابل صحت استعمال مي شود. صغير، صفت اين عمل حقوقي را بطالن گويند

 . حيح ولي غير نافذ استمي باشد مثل عقد مكره و عقد فضولي 
  

پرونده اي است كه پس از وصول اضحار نامه ثبتي به اداره ثبت در بايگاني آن اداره تشكيل ) ثبت( ؛پرونده ثبتي
 .مي شود و شامل اضحار نامه و اوراق و اسناد مربوط به پالك مورده تقاضاي ثبت است

  
 دادن وثيقه خواه وثيقه وجه نقد باشد خواه جنس خواه سپردن ضامن: الف) فقه –مدني ( ؛تضمين

  
 .تعقيب در مراجع قانوني و به منظور وصول به يك هدف قانوني را گويند  ؛تعقيب قانوني

  
و نيز عشريه اجراء احكام دادگاه ) قانون ثبت 131ماده (نيم عشر اجرائي در اجراء اسناد رسمي را گويند  ؛حق االجراء

اگر بعلتي كه از اختيار ) 18/5/1317مورخ  20733قانون تسريع و آين نامه شماره  74ماده (را حق االجراء نامند 
دولت مستحق حق  –بمورد اجرائيه ) ز(نند شمول بند ما -محكوم عليه يا متعهد خارج است اجراء اجرائيه ميسر نباشد

اجراء اجرائيه ها ميسر ) ناشي از تعارض دو سند رسمي(االجراء نيست هم چنين است اگر بعلت تعارض دو اجرائيه 
 .نگردد

  
و  قانون ثبت 80ماده (حقي كه براي امين در نگهداري مال مورد وديعه قائل شده باشد ) ثبت –مدني ( ؛ق الحفاظهح

 )آئين نامه اجراء مفاد اسناد رسمي 41ماده 
  

 قطع موقت اجراء حكم يا قرار به دستور مقام صالحيت دار پس از شروع به اجراء آن  ؛توقيف اجراء حكم
  

توقيف مال مديون يا محكوم عليه از طريق اجراء ثبت يا اجراء دادگاه اين توقيف مانع از تصرف  ؛توقيف اجرائي
 .)تصرفاتي كه به ضرر كسي كه مال براي خاطره او توقيف شده است(مي باشد مالك در مال خود 

  
مانند (و يا هر چيز ديگر ) مانند حق اختراع(نوشتن قرارداد با يك عمل حقوقي يا احوال شخصيه يا يك حق  ؛ثبت

ثبت حق اختراع در دفاتر مخصوصي كه قانون معين مي كند مانند ثبت امالك و ثبت معامالت غير منقول و ) عالمت
  .و ثبت عالعم و ثبت احوال و غيره
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 - ماده هشتم قانون مجازات مرتكبان قاچاق(وجه نقد يا مال ديگر كه به عنوان مجازات از مجرم گيرد ) جزا( جريمه؛
 )1312مصوب

  
سلب آزادي از شخصي يا مال او با حالت انتظار ترخيص، در صورت اول توقيف شخصي و در صورت دوم  ؛توقيف

 .وقف هم در حقيقت توقيف مال به صورت خاصي است. وقيف مال صدق مي كندت
  

 و شده تهيه بايد آن پاكنويس است شكايت قابل مستقالً كه قراري يا حكم صدور تاريخ از روز پنج ظرف در ؛دادنامه
 مدني دادرسي آيين قانون 158 ماده( .شود مي خوانده دادنامه پاكنويس اين برسد دفتر مدير و دادگاه دادرس امضا به

 )25/6/1318 مصوب
  

 دادرسي آيين قانون 316 ماده(. باشد امري از منع يا عمل انجام يا مال توقيف بر داير است ممكن ؛موقت دستور
 )21/1/1379 مصوب) مدني امور در( انقالب و عمومي هاي دادگاه

  
 يا واحدها يا مأمورين به نسبت مردم اعتراضات و تظلمات شكايات، به رسيدگي منظور به ؛اداري عدالت ديوان
 تأسيس قضاييه قوه رئيس نظر زير اداري عدالت ديوان نام به ديواني ها، آن حقوق احقاق و دولتي هاي نامه آيين
 )اساسي قانون 173 صلا(. كند مي تعيين قانون را ديوان اين عمل نحوه و اختيارات حدود. گردد مي
  

 و شرعي موازين با فرجامي درخواست مورد رأي انطباق عدم يا انطباق تشخيص از است عبارت ؛فرجامي رسيدگي
 )21/1/1379 مصوب) مدني امور در( انقالب و عمومي هاي دادگاه دادرسي آيين قانون 366 ماده(. قانوني مقررات

  
. عرفي شئون رعايت با وي تكفل تحت افراد و عليه محكوم نياز مورد مسكن) الف: از است عبارت ؛ دين مستثنيات

 ضروري حوائج رفع براي كه زندگي نياز مورد اثاثيه) ج. عليه محكوم شأن با متناسب و نياز مورد نقليه وسيله) ب
 تحت افراد و عليه محكوم احتياج قدر به موجود آذوقه) د. است الزم وي تكفل تحت افراد و خانواده عليه، محكوم
 تحقيق و علم اهل براي تحقيقاتي و علمي ابزار و كتب) هـ. شود مي ذخيره آذوقه عرفاً كه مدتي براي وي تكفل

 محكوم معاش امرار وسيله كه اشخاصي ساير و كشاورزان وران، پيشه كسبه، كار ابزار و وسايل) و. آنان شأن با متناسب
 مصوب) مدني امور در( انقالب و عمومي هاي دادگاه دادرسي آيين قانون 524 ماده(. باشد مي وي تكفل تحت افراد و عليه

21/1/1379( 
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 بال شد نقض قرار يا حكم هرگاه شده دادستان طرف از آن درخواست كه فرجامي رسيدگي در ؛ارجاع بال نقض
 )25/6/1318 مصوب مدني دادرسي آيين قانون 581 ماده( .بود خواهد ارجاع

  
 نخواهد ديگري محكمه به ارجاع كند نقض را حكمي كه صورتي در ذيل موارد در تميز ديوان ؛ارجاع بال نقض
 اسقاط موجب قانوناً زمان مرور) عرفي موارد در( كه صورتي در -اوالً. گويند ارجاع بال نقض موارد را موارد اين و نمود
 اساس به باشدكه اموري به راجع بلكه نباشد حكم اساس به راجع نقض كه صورتي در -ثانياً. باشد شده دعوي اقامه حق
 حال و بوده جرم عنوان به شخصي مجازات بر تالي محكمه از صادر حكم كه درصورتي - ثالثاً. آورد نمي وارد خلل حكم
 موارد در كه صورتي در -رابعاً. نيست مجازات قابل اصالً و نبوده جرم در داخل قانوناً وقوع فرض بر عمل كه آن

 مواد مورد در -خامساً. باشد شده صادر سياسي مقصر مجازات به حكم عمومي عفو اعالن از بعد سياسي تقصيرات
 )30/5/1291 مصوب) كيفري دادرسي آيين( جزايي محاكمات موقتي قوانين 458 ماده(. كتاب اين) 464( و) 436( و) 435(

  
  .دادگاه احكام و قرارها هزينه -2. شود مي تقديم دادگاه به كه هايي برگ هزينه -1: از است عبارت ؛دادرسي هزينه

 )21/1/1379 مصوب مدني امور در انقالب و عمومي هاي دادگاه دادرسي آيين قانون 502 ماده(

  
 وصول اجرا از بعد كه حكم اجراي حق بابت به محكوم مبلغ درصد پنج -1: از است عبارت ؛اجرايي هاي هزينه

 مورد و تعيين دادخواست در كه خواسته بهاي مأخذ به اجرا حق نيست نقد وجه خواسته كه مالي دعاوي در. شود مي
 كه هايي هزينه - 2. باشد نموده معين خواسته براي ديگري قيمت دادگاه كه اين مگر شود مي حساب گرفته قرار حكم
        .آن نظاير و اموال حفاظت حق و ارزياب و كارشناس و خبره الزحمه حق مانند باشد داشته ضرورت حكم اجراي براي

 )1/8/1356 مصوب مدني احكام اجراي قانون 158 ماده(
  

 گردد مي مقرر قانون اين مقررات ضمن كه شرحي به ماليات مشمول درآمد تشخيص براي ؛قبول قابل هاي هزينه
 در مؤسسه درآمد تحصيل به مربوط منحصراً و بوده مدارك به متكي متعارف حدود در كه هايي هزينه از است عبارت
 از بيش يا نشده بيني پيش قانون اين در اي هزينه كه مواردي در. باشد مقرر هاي نصاب حد رعايت با مربوط مالي دوره

 قابل باشد گرفته صورت وزيران هيأت مصوبه يا قانون موجب به آن پرداخت ولي بوده قانون اين در مقرر هاي نصاب
  )3/12/1366 مصوب مستقيم هاي ماليات قانون 147 ماده(. بود خواهد قبول

  
و يا شفاهي ) در اوراق مخصوص(مراجع قضائي به طور كتبي  شكوائيه اي است كه به) يا عرضحال( ؛دادخواست

  )به بعد آيين دادرسي مدني 70ماده (عرضه مي شود 
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  77اجراء آراء كميسيون ماده 

  )1310سال و قانون ثبت مصوب  11/06/1387آئين نامه مفاد اسناد رسمي الزم االجرا مصوب : برگرفته از(
 شود نمي گذارده اجرا موقع به دادگستري دادگاههاي احكام از حكمي هيچ" مدني احكام اجراي قانون 1 مادهبه موجب 

از انجا كه  ".باشد شده صادر كند مي معين قانون  كه مواردي در آن موقت اجراي قرار يا شده قطعي كه اين مگر
در حكم سند قطعي و الزم  77آراء كميسيون رفع اختالف مذكور در ماده قانون شهرداري  110و   77اد وم ستند بهم

االجرا بوده و اجراء ثبت مكلف است بر طبق مقررات اجراي اسناد رسمي الزم االجراء نسبت به وصول طلب شهرداري 
  . ه صادر و به مورد اجراء بگذارداجرائي

تعيين گرديده اداره ثبت   ،تشخيص داده مي شود 77وصول بدهي هائي كه طبق تصميم كميسيون ماده بنابراين مرجع 
آيين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي الزم "و ) 1/8/1356مصوب ("قانون اجراي احكام مدني"مقرراتر اساس ب. است

 ةنحو )وزير دادگستري با اصالحات بعدي4/6/1355مصوب ( "از عمليات اجراييشكايت االجراء و طرز رسيدگي به 
   .مي گرددم اقدابه شرح ذيل  77آراء كميسيون ماده اجراي 

  
77مراحل اجراء آراء كميسيون ماده   

قبل از درخواست اجرائيه –الف   

بايد مفاد راي را به ، درخواست اجراءقبل از  پس از صدور راي تو سط كميسيون و شهرداري :ابالغ قانوني رأي
  ،نام : حاوي طبق فرم مخصوصي كتبي و بايد ابالغيه.  نمايد ابالغ قانونياو  محكوم عليه يا وكيل يا قائم مقام قانوني

 – شماره(مشخصات رأي  ،كد ملي،تاريخ تولد ،نام پدر ،، شماره شناسنامه و محل صدورمحل اقامت  ،نام خانوادگي
 ه،نوشته شد) ده روز(تي كه طي آن بايد رأي را اجراء نمايدنيز مهلموضوع و مبلغي كه محكوم شده است و   ،...)تاريخ و

  .خواهد شد جراي ثبت اقدامااز طريق  راي، ءو متذكر گردد در صورت عدم اجرا
  .شود قانوني ابالغمفاد راي به كليه آنان  بايد در صورتي كه مؤدي بيش از يك نفر باشد،: تذكر 

يك نسخه آن در پرونده بايگاني  .به عالوه دو نسخه صادر مي شود) هرچند نفر كه باشد(رأي به تعداد  محكوم عليهم 
يك نسخه نيز  .در پرونده اجرايي بايگاني مي گرددبا ذكر چگونگي ابالغ و نسخه ديگر پس از ابالغ به محكوم عليه 

   .داده مي شود) هريك يك نسخه(در موقع ابالغ به مؤدي يا مؤديان 
   )در خاتمه اين فصل درج شده است... .موادي از آيين دادرسي( .شودمي  ابالغيه طبق مقررات قانوني انجام 
اجراي ثبت از طريق  ،ده روز پس از ابالغ رأي به محكوم عليه چنانچه وي براي تسويه حساب مراجعه ننمود پرونده 

  .براساس مقررات اسناد الزم االجراء به موقع اجراء گذارده مي شود
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 صدور اجرائيه درخواست -ب

  :آيد مياز مراجع مختلف ذيل بعمل  درخواست صدور اجرائيه
  .كننده سند و ازدواج و طالق تنظيم ميدفاتر اسناد رس -1
  .ادارات ثبت اسناد و امالك محل تنظيم اسناد -2
وثيقه و  الزم االجراء نسبت به ديون و اموال منقول و امالك ثبت شده و نيز امالك مورد ميرس در مورد اسناد -1-1

اجاره ثبت شده يا در جريان ثبت باشد از  اعم از اينكه ملك مورد وثيقه و)مشمول قانون روابط موجر و مستاجر(اجاره 
ساير اسناد راجع به امالكي كه ثبت در دفتر امالك نشده است براي  مورد در. دفترخانه اي كه سند را ثبت كرده است

 .سند، ذينفع بايد به دادگاه صالحه مراجعه كند اجراء مفاد
و يا سندي ) قانون شهرداري 110و 77ادوموضوع م(است  الزم االجراء ميرس در مورد اسنادي كه در حكم سند -1-2

بعمل  )شهرستان(،درخواست اجراء از اداره ثبت اسناد محل )چك برگشتي موضوع(اسناد الزم االجراء است  كه در حكم
  .آيد مي
  

 شرح وظايف واحد اجراء ثبت

  رسيدگي به اجرائيه هاي صادره و امضاء آنها -1
  .رسيدگي به نحوه ابالغ اجرائيه ها -2
  .ريه هاتهيه اخطار الزم به بستانكار به منظور اعالم نحوه وصول طلب و رسيدگي به صحت ابالغ اخطا -3
  .وصول حقوق ديواني از طريق مامورين اجراء -4
  .رسيدگي به اعتراضات و شكايات واصله به نحوه ابالغ اجرائيه و عمليات اجرائي -5
  .بازداشت اموال منقول و غير منقول بدهكاران و ارزيابي آنها با نظر كارشناس -6
  .ارزيابي مجدد اموال در صورت اعتراض به ارزيابي -7
  .تمديد ارزيابي صدور و تهيه اخطار -8
  .تهيه آگهي مزايده -9

  .حراج اموال -10
  .رسيدگي به اعتراض احتمالي شخص ثالث و تشخيص قابليت رسيدگي -11
  .دستور كسر حقوق بدهكاراني كه در موسسات دولتي انجام وظيفه مينمايند -12
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  .محاسبه بدهي پرونده از حيث اصل و نيم عشر و خسارات و حق حراج و ماليات -13
  .شكايات مراجعين و معترضينصدور پاسخ به  -14
  .انتقال اجرائي اسنادي كه بدهكار در ظرف مدت مقرر تقاضاي حراج نكرده است -15
  .پاسخ استعالم بدهي هاي اجرائي به دفاتر اسناد رسمي -16
  .پرداخت وجوهي كه بدهكاران بابت بدهي در صندوق اجراء توديع مينمايند به بستانكاران -17
اوراق اجرائي و ابالغ به اشخاص حقيقي يا حقوقي تعيين شده در  -ها اظهار نامه -دريافت اخطاريه ها  -18

  .اوراق
  .عودت نسخه هاي ابالغ شده -19
ابالغ اجرائيه يا ساير اوراق قانوني به نزديكان بدهكار يا مخاطب در موارد تعيين شده در قانون و در صورت  -20

  .استنكاف تنظيم اعالميه قانوني و الصاق به محل
  .رتمجلس از اموال بازداشتيصورت برداري و صو -21

  
  نحوه درخواست  -ب - 1

پس از ابالغ قـانوني مفـاد راي بـه مـؤدي يـا      . از طريق اجراي ثبت به مرحله اجراء در مي آيد 77آراء كميسيون ماده  
براساس مقررات اسـناد الزم االجـرا بـه وسـيله      وكيل يا قائم مقام قانوني او، در صورت عدم پرداخت بدهي، شهرداري

اجراي ثبت مكلف است بر طبق تصميم كميسيون مزبور به صدور اجرائيه و وصـول طلـب   . اجراي ثبت اقدام مي نمايد
آيين نامه اجراي اسناد الزم االجراء براي تقاضـاي صـدور اجرائيـه     244و  243به استناد مواد . شهرداري مبادرت نمايد

اي از مواد و الحاق مواد جديد به قانون شهرداري مصـوب  قانون اصالح پاره  77بابت عوارض شهرداري موضوع ماده 
 .بايد اوراق ذيل به ثبت محل تسليم شود 27/11/1345

  درخواست نامه مخصوص صدور اجرائيه  -1
  رونوشت مصدق رأي كميسيون حل اختالف  -2
 اخطاريه ابالغ شده رأي مذكور به مؤدي  -3

 
از اداره ثبت درخواست صدور اجرائيه .. .و 1334شهرداري مصوب قانون  77در مواردي كه شهرداري به استناد ماده 

   .مي نمايد بايد دليل قطعيت رأي مذكور در ماده ياد شده را نيز اعالم دارد
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 ازطرف سازمان ثبت اسناد و امالك كشور چاپ ودر اختيار ادارات ثبت اسناد قرار طبق فرم مخصوصي كه ،درخواست 
  .استنكات اين  شامل ، وآيد مياست بعمل  گيرد و جزو اوراق بهاءدار مي

در . (محل اقامت متعهد ،كد ملي،تاريخ تولد ،نام پدر ،شماره شناسنامه و محل صدور ،نام خانوادگي ،نام -1
هرگاه بين ورثه محجور غايب وجود داشته باشد بايد نام و  نام و مشخصات ورثه او ،صورت فوت متعهد

دراين مورد  شهرداري بايد ورثه متعهد را معرفي و) .ايب معين گردديا غ مشخصات نماينده قانوني محجور
اجراي ثبت تكليفي نخواهد   ،ورثه درصورت عجز از معرفي .احتياجي به تسليم گواهي حصر وراثت نيست

   .داشت
  .بايد قيد گردد درخواستدر برگه  الزم استاگر راجع به چگونگي اجراء مورد درخواست توضيحي  -2
  .رادارند مطالبه خسارت تاخير تاديه كه بر اساس قانون حق دريافت آنبه  تصريح -3
  .شماره و تاريخ مستند درخواست صدور اجرائيه -4
شهرداري به عمل آيد، بايد مداركي كه سمت متقاضي  درخواست اجراء از طرف وكيل يا نماينده  قانوني اگر :مالحظه

  .را محرز مي نمايد پيوست شود
  
  ابالغ -ب - 2

   كليه و تقاضاها و اجراييه تا دهد مي تشكيل اي پرونده حكم اجراي براي اجرا مدير ،ز وصول اجرائيه صادرها پس 
، و با مالحظه را اجرايي پرونده توانند مي )شهرداري و مؤدي(طرفين  .شود بايگاني آن در ترتيب به مربوط، هاي برگ

   .بگيرند تصوير يا رونوشت آن محتويات از )مدني دادرسي آيين قانون در مقرر ميزان به( هزينه پرداخت 
عمليات اجرائي براي وصول طلب شهرداري كه طبق تصميم  .دايره اجراي ثبت مفاد اجرائيه را به متعهد ابالغ مي كند

 مدير  اجراييه ابالغ از پس  .ودمي ش آغاز با ابالغ اجرائيهتشخيص داده شده است توسط اداره ثبت  77كميسيون ماده 
  .كند مي محول او عهده به را اجرايي عمليات و نوشته اجراييه ذيل در را) اجرا مأمور ( دادورز نام اجراء

 موجب به مگر اندازد تأخير به يا نمايد قطع يا توقيف يا تعطيل را حكم اجراي تواند نمي اجرا به شروع از بعد اجرا مأمور 
 ابراز با يا دارد را حكم اجراي تأخير دستور صدور صالحيت كه دادگاهي يا داده را حكم اجراي دستور كه دادگاهي قرار
  .اجراء تأخير يا قطع يا توقيف يا تعطيل در او كتبي رضايت ياطالباتش م  وصول به دائر شهرداري رسيد
روز آن را همين كه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شد بايد ظرف ده  " قانون اجراي احكام مدني بيان مي دارد 34ماده 

فاء محكوم به ييا مالي معرفي كند كه اجراي حكم و است ديا ترتيبي براي پرداخت محكوم به بده. به موقع اجراء بگذارد
   ".كند معرفي مالي فاي محكوم بهيعليه براي است مشخص ثالث نيز مي تواند به جاي محكو.. ..از آن ميسر باشد

  ،هدف از وصول عوارض .شهروندان ضرورتي انكار ناپذير است  شهرداري بارفتار پسنديده به ويژه از سوي همكاران 
و در موقع اجراي  .ارائه خدمت بيشتر به شهروندان مي باشد فلذا بايد قبل از هر اقدام قانوني مؤديان توجيه شوند
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ادي كه به دليل فاي حقوق شهر و شهرداري ضايع نشود بايد با مؤديان مخصوصاً افريمقررات نيز تا آنجا كه است
 "در متن ماده قانوني فوق عنوان شده است  .مماشات نمود ،مشكالت مالي قادر به پرداخت بدهي خود نمي باشند

 دي حاضر به پرداخت اقساطي بدهيمؤچنانچه  بر اين اساس "يا ترتيبي براي پرداخت محكوم به بدهد... محكوم عليه
مطالبات خود را به صورت شهرداري  كهها اين اجازه را داده است آيين نامه مالي شهرداري  32ماده ، اش باشد

  .كنداقساطي دريافت 
در حوزه ثبتي مرجع صدور  نشاني قانوني متعهد( باشد كه متعهد مقيم محل حوزه ثبتي مرجع صدور اجرائيه در صورتي

  .كندمي م ابالغ به مامور تسلي نام مامور ابالغ را در آن نوشته و جهت )اجرائيه واقع باشد
ساعت به ثبت محلي كه متعهد مقيم آنجا است  24ظرف  اگر متعهد مقيم حوزه ثبتي ديگر باشد برگهاي اجرائي در

  .  گردد ميمحل جهت ابالغ ارسال  مينيروي انتظا  اداره ثبت به در ابالغ شود در صورت نبودن مامور ميارسال 
به وسيله دفتر نظارت و هماهنگي اجراي اسناد  ديگر اقامت قانوني دارند، ر كشورهايشخاصي كه دابه ابالغ 

  .شود كه طبق مقررات ابالغ نمايند ميوزرات امور خارجه ارسال  سازمان ثبت به ميرس
  

،آن نحوه ابالغ و انواع  

از آن را به شخص  ساعت از زمان دريافت اوراق اجرائيه يك نسخه 48مامور اجراء مكلف است ظرف  -1
  )ابالغ واقعي(. تعهد تسليم و در نسخه ديگر با ذكر تاريخ با تمام حروف رسيد بگيردم

اجرائيه  ةدر دونسخ به صورت كتبيمامور شخصاً مراتب را ،يت يا امضاء اجرائيه امتناع كندؤگر متعهد از را -2
   )استنكاف =نوع ابالغ( .دنكمي گواهي 

كه در وي ) خادمان(كاركنان  اجرائيه به يكي از بستگان يا ،حضور نداشته باشدخود اگر متعهد در اقامتگاه  -3
بين متعهد و  نبايد ،كند مي آن محل ساكن و سن ظاهري او براي اهميت برگ اجرائيه كافي باشد ابالغ

اگر اشخاص نامبرده بي سواد باشند اثر  .منفعت باشد دارد تعارض ميشخصي كه برگ اجرائيه را دريافت 
مامور اين ،د رسيد بدهندنهرگاه به جهتي از جهات نتوان .اجرائي منعكس شود انگشت آنها بايد در ذيل برگ

  )  ابالغ بصورت تعهد( .با مسئوليت خود قيد خواهد نمود نكته را
را به اقامتگاه متعهد الصاق كند و  مامور بايد اجرائيه ،نباشند يا رسيد ندهند هرگاه اين اشخاص در محل -4

  )ابالغ قانوني(را در نسخه ديگربنوسيد  مراتب
دولتي يا سازمانهاي وابسته به آن و يا شهرداري معين شده باشد، اجرائيه در  اداره ،اگر محل اقامت متعهد -5

   .شود ميوفق مقررات ابالغ  همان محل
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پست سفارشي به صندوق پستي  ةاجرائيه وسيل در صورتيكه نشاني متعهد صندوق پستي باشد يك برگ -6
 خواهدتاريخ تسليم به پست اجرائيه ابالغ شده محسوب  گذشت ده روز از پس از .شود ميارسال ارائه شده 

  .شد
درخواست صدور  ،پس از صدور اجرائيه و قبل از ابالغ فوت كنديا هرگاه متعهد قبل از صدور اجرائيه  -7

. گردد ميآنان ابالغ واقعي  اجرائيه در اقامتگاه مورث به .به عمل مي آيدقانوني وي اجرائيه عليه ورثه 
نيز  شهردارياعالم ندارد و  اقامتگاه خود را ياو ،ديابالغ واقعي ميسر نگرد  درصورتي كه به هريك از آنان

ابالغ اجرائيه به وسيله درج در جرايد . گردد تعيين نمايد نتواند اقامتگاه او را به ترتيبي كه ابالغ واقعي ميسر
  .آيد ميبه عمل 

ساير عمليات اجرائي حسب مورد به ولي يا قيم او ابالغ  اجرائيه و ،چنانچه متعهد صغير يا محجور باشد -8
 .شود مي

  ،اشخاص حقوقي ابالغ اجرائيه به -9
امضاء ودر صورت انحالل شركت، به  ه حقها اوراق اجرائي به مدير شركت يا دارند در مورد شركت - الف

مزبور ازرويت يا امضاء اجرائيه امتناع نمايند، مامور  چنانچه اشخاص ،شود ميمدير يا مديران تصفيه ابالغ 
اگر اشخاص فوق در محل حضور نداشته باشند اوراق اجرائي حسب  ،كند ميمراتب را شخصاً و كتباً گواهي 

  .ني مدير و يا مديران تصفيه طبق آگهي انحالل شركت الصاق خواهد شدشركت يا نشا مورد به اقامتگاه
و  ها شهرداري و ميدر مورد وزارتخانه ها و ادارات دولتي و سازمانها وابسته به دولت و موسسات عمو  -ب

يا  وزارتخانه يا اداره يا سازمان بنياد و نهادها، اوراق اجرائي مستقيماً به وسيله پست سفارشي براي مسئول
از گذشت ده روز از تاريخ تسليم اوراق اجرائي به  در اين صورت پس .شود ميموسسه يا شهرداري فرستاده 

  .اجرائيه ابالغ شده محسوب است ،دادرسي مدني پست با رعايت مواد مقرردر آئين
گرديده موافق با واقع در سند تعيين نشده يا محلي كه تعيين ) از حقيقي و حقوقي اعم(هرگاه محل اقامت متعهد  ،تذكر
ساعت در يكي از  24 و يا به جهاتي محل مزبور از بين رفته و اساساً شناخته نشود اجرائيه يا اخطاريه ظرف نباشد

روزنامه كثير االنتشار نزديكترين محل فقط يك  در ،روزنامه هاي كثيراالنتشار محل و اگر در محل روزنامه نباشد
عمليات اجرائي جريان  ،بايد تصريح شود كه ظرف ده روز پس از انتشار آگهي مزبور در آگهي. مرتبه آگهي خواهد شد

  .مي گرددمتعهد را معرفي نمايد اجرائيه طبق مقررات ابالغ واقعي  شهرداري بتواندكه  در صورتي .خواهد يافت
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  ترتيب اجراء مفاد اجرائيه -ب - 3

  :شوند يمدو دسته تقسيم  مفاد اجرائيه هاي صادره به 
در حكم (و يا ) درحكم اسناد رسمي(و يا اسنادي كه  )راجع به ديون مياسناد رس(اجرائيه هاي صادره نسبت به  - الف

  .اسناد ذمه اي گفته ميشود ،اين دسته از اسناد هستند كه به) اسناد الزم االجراء
  .اسناد معامالت با حق استرداد يا وثيقه اجرائيه هاي صادره نسبت به -ب

متعهد بايد ظرف ده روز مفاد آن را به موقع  ،ابالغ اجرائيه تاريخ از مدني احكام اجراي قانون 37تا  34با توجه به مواد 
را ميسر  ي اشهدب استيفاء و حكم اجراي كه براي پرداخت دين خود بدهد يا مالي معرفي كند  اجرا بگذارد يا ترتيبي

 قسمت به را خود دارايي جامع مزبور مهلت ظرف  بايد ،نداند اجراييه مفاد اياجر به قادر را خود كه صورتي در .گرداند
   .نمايد اعالم صريحاً ندارد مالي اگر و كند تسليم اجرا
 بدهي خود پرداخت و حكم اجراي به قادر بدهكار كه شود معلوم مذكور مهلت انقضاء از بعد سال سه ظرف گاه هر
 كه نحوي به داده ارائه خود دارايي از واقع خالف صورت يا نكرده معرفي را خود اموال بدهي از فرار براي ليكن ،بوده
 تا روز يك و شصت از اي جنحه حبس به يرهرداش شكايت صورتدر  ،گرددن ، ممكناجراييه مفاد از قسمتي يا تمام
  .شد خواهد محكوم ماه شش

 از قسمتي يا تمام تأديه به كه موقع هر است مكلف نبوده خود بدهي پرداخت به قادر مذكور مدت در كه بدهكاري 
 پرداخت به قادر مقرر مهلت انقضاي تاريخ از سال سه ظرف كه بدهكاري هر و بپردازد را آن گردد  متمكن خود بدهي
 معرفي اجرا مسئول به مالي يا و نپردازد را آن ،پرداخت امكان  تاريخ از ماه يك تا و شده خود بدهي از قسمتي يا تمام
  .شد خواهد محكوم قبل ماده در مقرر مجازات به نكند

به تعقيب اجرائيه و استيفاي طلب خود  دورهر وقت مالي از مديون به دست آ شهرداريشود كه  ميمقررات فوق مانع ن
 تأمين براي را بدهكار اموال مقرر مهلت سال سه انقضاي از قبل و اجراييه ابالغ از بعد تواند مي بلكه ،كندناقدام 

 در نيز مزبور مهلت گذشتاز پس. است آن قبول به مكلف اجرا قسمت و كند معرفي اجرا  قسمت بهخود  كاريستانب
 يرهرداش باشد ميسر آن از به محكوم استيفاي و حكم اجراي كه باشد نكرده معرفي مالي عليه محكوم كه صورتي

قيمت مالي كه براي  .بخواهد مال آن از را طالبات خودم استيفاي آيد دست به عليه محكوم از مالي وقت هر تواند مي
از هر جهت  ،الزم االجراء شود بايد متناسب با دين بوده و بالمانع بودن آن جهت استيفاي موضوع ميمعرفي  بازداشت

  .محرز باشد
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در اين صورت پس از  .كند معرفي مالي به محكوم استيفاي براي عليه محكوم جاي به تواند مي نيز ثالث شخص
   .ندارد بازداشت از طرف اجراء معرفي كننده حق انصراف

وكالتاً از جانب مالك بر اين امر  ،اير اشخاص توسط مديونسال ومامعرفي  ميوكالتنامه رس  صريح در صورت داللت
مانع از  .اين امر.بنمايدرد بازداشت را حق ندارد تقاضاي استرداد مال مو موكل ،پس از بازداشت مال .منعي ندارد

يا ثالث از طرف متعهدله نخواهد بود  معرفي مال از طرف بدهكار در صورت تقاضاي بازداشت اموال ديگرمديون
كه قبالً بازداشت شده  معادل آن از اموالي ،در اين صورت پس از بازداشت ،به اينكه فروش آن آسان تر باشد مشروط

يك مرتبه تا قبل از انتشار آگهي مزايده پذيرفته  ضا از طرف متعهدله فقط براياين تقا ،شود مياست رفع بازداشت 
   .خواهد شد

 تواند نمي ولي باشد حاضر اجرايي عمليات حين در و دهد ارائه اجرا مأمور  به را حكم اجراي طريق تواند مي هرداريش  
 قتواف حكم اجراي براي دنتوان مي بدهكار و هرداريش همچنين  .نمايد دخالت است اجرا مأمور  وظايف از كه اموري در
  .دارند اعالم اجرا قسمت به را مراتب و دهنمو
  
  .از محل بازداشت اموال متعهد چگونگي وصول طلب - ب - 4

  )مستثنيات دين(آئين نامه اجراء  61بازداشت اموال منقول بدهكار با رعايت ماده  -1
سازمان ها و موسسات دولتي يا وابسته  ،كاركنان ادارات مزايايبازداشت يك سوم يا يك چهارم حقوق و  -2

   .به دولت
وديعه نزد  نظير حساب بانكي بدهكار يا(نزد شخص ثالث ) اعم از وجه نقد يا منقول(اموال متعهد  بازداشت -3

  )موجر
   .ممنوع الخروج نمودن متعهد -4
 )آئين نامه اجراء 61با رعايت ماده ( بازداشت اموال غير منقول -5

  
با  حكم اجراي يا براي ،ندكن اجرا را آن است مقرر حكم اجراي براي كه موعدي در عليه محكوم كه صورتي در
 هاي هزينهو راي كميسيون ( مطالباتشمعادل  تواند مي هرداريش نكند معرفي هم مالي و دننماي قتواف هرداريش

به طرفين براي اعالم  ، باتوقيف درخواست از پس بايد اجرا مأمور  . را بنمايد  بدهكار اموال از توقيف درخواست) اجرايي
  دادگاه حوزه در اموال اگر و ه،دونم عليه محكوم اموال توقيف به اقدام) شود نمي مال توقيف از مانع حضور عدم(، حضور
  ست مي كندخوادر مذكور دادگاه اجراي قسمت از را آن توقيف باشد ديگري
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 مال اگر .مي گردد توقيف آن تمام نباشد تجزيه قابل ود اشب هرداريش  از مطالبات بيش شده معرفي ارزش مالاگر 
 معادل شداب مترك اگر، و گردد مي توقيف اجرايي هاي هزينه و بدهكاري معادل ،آن از مشاعي مقدار باشد منقول غير
  .گردد مي توقيفوي  اموال ساير از به محكوم بقيه

 توقيف كه را مالي تبديل درخواست فروش به  راجع عمليات به شروع از قبل تا بار يكند نمي تواو شهرداري  بدهكار
 و قيمت حيث از هشد  پيشنهاد مال كه است اين بر مشروط بدهكارقبول درخواست  .دنبنماي ديگري مال به است شده

  .نباشد كمتر است شده توقيف قبالً كه مالي از فروش  سهولت
ولي در صورتي . است بالاثر و باطل شده توقيف مال به نسبت رهني و يطشر و قطعي از اعم انتقال و نقل گونه هر  

 نظارت با تواند مي عليه باشد محكوم كافي اجرايي هاي هزينه و بدهكاري پرداخت براي تنهايي به فروش حاصلكه 
   .بفروشد را شده توقيف مال اجرا مأمور 
  .مي گردد توقيف رفع شده توقيف مال از قانوني خسارات و هرداريش  مطالبات تأديه صورت در 

  
  منقول اموال توقيف در -ب - 5

 ديگري به متعلق را آن يا كند مالكيت ادعاي آن به نسبت متصرف ونباشد  بدهكار تصرف در اگر منقول اموال 
 خواهد شهرداري تاخسار جبران مسئول شود ثابت متصرف ادعاي خالف وليكن اگر .شد نخواهد توقيف  نمايد معرفي

  .بود
 بر كافي قرائن و دالئل كه شود مي توقيف صورتي در عليه محكوم كار محل يا سكونت محل از خارج منقول اموال  

 خودداري آن كردن باز از و باشد بسته آن در كه باشد جايي در اگر   شده معرفي الوما .باشد دست در او مالكيت احراز
 صورت در ،دارد  معمول الزم اقدام الوما توقيف و در كردن باز برايانتظامي  مأمور حضور بامي تواند  اجرا مأمور  نمايند

  .باشد داشته حضور بايد نيز مستقل بخش دادگاه يا دادستان نماينده مورد حسبعدم حضور مالك 
 مورد آنچه و زن به متعلق باشد زن اختصاصي استفاده مورد اًرفع آنچه ،سكونت محل در موجود منقول اموال

 مگر شود مي محسوب آنان بين مشترك قانون اين مقررات نظر از بقيه و شوهر به متعلق باشد مرد اختصاصي استفاده
  .گردد ثابت آن خالف كه اين

 كسر يا نامتناسب هزينه مستلزم آن توقيف ادامه كه اموالي و بالفاصله ،يربردا صورتپس از شدني  ضايع اموال  
  .رسد مي فروش به مزايده و توقيف به راجع تشريفات رعايت بدون دادگاه  تصويب با و ارزيابي فوراً است قيمت فاحش

  :شود نمي توقيف حكم اجراي براي زير منقول اموال  
  .است الزم او خانواده و عليه محكوم ضروري حوائج رفع براي كه اسبابي و اشياء و لباس -1
  .او النفقه واجب اشخاص و عليه محكوم ماهه يك احتياج قدر به آذوقه -2
  .كشاورزان و وران پيشه و كسبه ساده كار ابزار و وسائل -3
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  .باشند مي توقيف قابل غير مخصوص قوانين موجب به كه اشيايي و اموال -4
 در و مترجم و مؤلف و مصنف رضايت بدون نرسيده چاپ به هنوز كه هايي ترجمه و تأليفات و تصنيفات  -5

  .آنان مقام  قائم يا ورثه  رضايت بدون آنها فوت صورت
  
  
  
   منقول اموال برداري صورت -ب - 6

 - وزن - عدد - نوع قبيل از اموال كامل وصف بر مشتمل كه صورتي منقول، اموال توقيف از قبل بايد اجرا مأمور  
 و) باشد معين آنها عيار گاه هر ( آنها عيار نقره و طال مورد در نمايد، تنظيم باشد اعداد و حروف تمام با كه غيره و اندازه

 تاريخ ذكر با آن بودن چاپي يا خطي و مترجم و مؤلف و كتاب نام كتاب، در و آنها مشخصات و اسامي جواهرات در
 و مدل و ساخت مصنوعات، در و) باشد  معلوم اگر ( نقاش اسم و خصوصيات نقاشي پرده و تصوير در و چاپ يا تحرير

 مورد هر در كلي طور به و آن اسمي مبلغ و تعداد و نوع بهادار اوراق و سهام مورد در و رنگ و بافت فرش مورد در
  .شود مي نوشته باشد مال كامل معرف كه خصوصياتي و مشخصات

 داده رخ اشتباهي و سهو اگر و است ممنوع سطرها بين نوشتن و الحاق و كردن پاك و تراشيدن اموال تسرفه در
  .رساند مي حاضران امضاء به و تصحيح را آن تسرفه ذيل در  اجرا مأمور  باشد

 و اظهاركننده مشخصات اجرا مأمور  نمايند حقي اظهار شود مي توقيف كه اموالي به نسبت ثالث اشخاص رگا 
 اظهاري و ايراد صورت تنظيم به راجع و بوده حاضرمچنين در صورتي كه طرفين ه  .كند مي قيد را او اظهارات خالصه
  . دگرد مي قيد اموال تسرفه آخر در قبول يا رد جهات با را آنان اظهار و  ايراد نمايند

 گاه هر برسد حاضران و اجرا مأمور  امضاء به و شود نوشته عمل ختم و شروع ساعت و تاريخ بايد اموال تسرفه در 
 .شود مي ت قيدسرفه در مراتب نمايند امتناع اموال صورت ذيل امضاء از آنها قانوني نماينده يا عليه محكوم و له محكوم

 مأمور طرف پرونده  تقاضايبه نماينده شهرداري كه در محل حضور دارد تحويل و در صورت  تسريك نسخه از فه
  .داد خواهد وي به را اموال صورت از شده گواهي رونوشتيك نسخه از  اجرا

  
  منقول اموال ارزيابي  -ب - 7

 ضروريست از جهت رعايت ،شود ميبه اجراي ثبت معرفي  ،منقول متعهد بمنظور وصول طلب در موردي كه اموال
 معين طرفين تراضي به ارزيابمال معرفي شده ) توصيف اجمالي(تناسب دين با مال بازداشتي و نيز نوع و مشخصات 

 نبودن صورت در و  رسمي كارشناسان بين از اجرا مأمور  عليه محكوم حضور عدم يا تراضي عدم صورت در. شود مي
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 دسترسي ارزياب به توقيف حين در گاه هر و كند مي معين ارزياب خبره و معتمد اشخاص بين از رسمي كارشناس
 قيد به اجرا مأمور  صورت اين در. بود خواهد قرار عمل مالك مال توقيف براي كرده تعيين له محكوم كه قيمتي نباشد
 ، و آنهادشو مي ابالغ طرفين به بالفاصله ارزيابي نتيجه .كرد خواهد اقدام مال  تقويم و ارزياب تعيين به نسبت فوريت

تواند ضمن امضاء  ميمعترض  .دننماي اعتراض  ارزياب نظريه به ارزيابي ابالغ تاريخ از روز سه ظرف دنتوان مي
ظرف سه روز از طرف اجراي در صورت عدم حضور، مراتب ارزيابي حداكثر . اظهار كند صورتمجلس اعتراض خود را

   .شود ابالغ مي ،به آنان كه حاضر نبودند ثبت
 به آن پرداخت و گردد مي معين اجرا مأمور  وسيله به كار ارزش و كيفيت و كميت گرفتن نظر در با ارزياب الزحمه حق

 اتخاذ مقتضي تصميم مورد اين در دادگاه باشد اعتراضي الزحمه حق ميزان به نسبت گاه هر. است عليه محكوم  عهده
  .كرد خواهد

 مأمور  صورت اين در. بپردازد را آن تواند مي شهرداري نمايد امتناع ارزياب الزحمه حق پرداخت از عليه محكوم گاه هر 
 هزينه ارزيابي به عهده اعتراض در صورت . دكر خواهد وصول عليه محكوم از حكم اجراي  ضمن را مزبور وجه اجرا

   .هزينه ارزيابي به عهده طرفين خواهد بود ،معترض باشند) بدهكار و طلبكار(هر دو  معترض است و اگر
مراجعه و با  ضمن امضاء صورت مجلس، به ارزيابي اعتراض كرده بايد حداكثر ظرف سه روز به اجراء معترض كه

در  ،تسليم اجراء كرده و رسيد اخذ كند آن را پرداخت و قبض مربوطه را ،اطالع از ميزان دستمزد كارشناس مجدد
شود بايد در آن ميزان دستمزد كارشناس مجدد درج  ميارزيابي ابالغ  آئين نامه اجراء نتيجه 98موردي كه طبق ماده 

قبض  روز از تاريخ ابالغ بايد اعتراض خود را با پيوست كردن 5به ارزيابي معترض باشد ظرف  هر گاه مخاطب ،شود
اعتراض نرسيد ارزيابي قطعي خواهد  در صورتي كه به ترتيب مقرر فوق ،كارشناس به اجراء تسليم داردسپرده دستمزد 

   .شد
نخستين اعتراض شود رئيس ثبت محل به قيد قرعه از بين سه نفر كارشناس  در هر مورد كه به نظر كارشناس

به  ابالغ و با يقين مهلت مناسب يك نفر را انتخاب و مراتب را به طرفين و كارشناس منتخب دادگستري ميرس
   .شود كه اظهار نظر نمايند ميكارشناس اخطار 

 يا خبره محلي و محل ارزيابي و نوع مال ميو تجربي كارشناس رس مينظر گرفتن درجه عل دستمزد ارزيابي با در
   .شود ميارزيابي شده و ميزان كار توسط رئيس ثبت محل معين 

  
 طريق از دادسرا نماينده و اجرا مأمور  حضور با شده توقيف اموال فروش، شده اموال توقيف فروش -  ب - 8

 فروش موعد و محل به نسبت كه صورتي در هاآن ارزيابي و منقول اموال فهرست تنظيم از بعد   .آيد مي عمل به مزايده
 يا دولت طرف شهرازدر  اگر   صورتدر غير اين  شود مي رفتار ترتيب همان به ،دوش فقاوت شهرداري و له محكوم بين

 هايي محل اگر و آيد مي عمل به محل آن در فروش باشد شده معين منقول اموال فروش براي محلي شهرداري
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 تشخيص مديربنا به  كه آيد مي عمل به يمحل در فروش،باشد هتشدانوجود  يمحل و يا باشد متعدد است شده معين كه
 داشته زياد مخارج ديگري محل به منقول اموال حمل كه مواردي در .دوش داده ترجيح  عليه محكوم منافع براي اجراء
  .رسد مي  فروش به شده مي حفظ كه محلي در شده توقيف اشياء باشد

  
   :گردد ميمنتشر  مال و قطعيت آن آگهي مزايده با رعايت نكات ذيل پس از ارزيابي، شده اموال توقيفمزايده 

 يككثيراالنتشار نزديكترين به محل  روزنامه و اگر در محل نباشد در محلي هاي روزنامه از يكي در فروش آگهي
، نمايد مي آگهي و معين شده توقيف اموال كيفيت و كميت به نظر اجرا مديركه را فروش موعد . شودمي  منتشر نوبت
 يا له محكوم   .نباشد روز ده از كمتر و ماه يك از بيش فروش روز و آگهي انتشار بين فاصله كه شود معين طوري بايد

 در انتشار بر عالوه بايد آگهي .دننماي منتشر خود خرج به ديگري آگهي مزبور آگهي بر عالوه توانند ميشهرداري 
  .دوش آگهي مجدداً بايد فروش روز ضرورت تغيير صورت در .شود الصاق هم فروش محل و اجرا قسمت

  :شود مي تصريح ذيل نكات منقول مال فروش آگهي در
  .شود مي شروع آن از مزايده كه قيمتي - 3 .فروش محل و ساعت و روز - 2 .شده توقيف اموال مشخصات و نوع - 1
  :شود تصريح ذيل نكات منقول بايد غير اموال فروش آگهي در

  .ملك صاحب خانوادگي نام و نام  -1
 يا تجارت يا پيشه و كسب يا سكونت محل ملك كه اين تعيين و آن اجمالي توصيف و ملك وقوع محل -2

  .است غيره و زراعت
  .نه يا است شده ثبت ملك كه اين تعيين -3
  .اجاره ميزان و مدت است اجاره در اگر و نه يا است اجاره در ملك كه اين تعيين -4
  .شود مي فروخته آن از مقدار چه و مفروز يا است مشاع ملك كه اين به تصريح -5
  .دارند عنوان هر تحت ملك آن به نسبت اشخاص كه حقوقي تعيين -6
  .شود مي شروع آن از مزايده كه قيمتي -7
  .مزايده محل و روز و ساعت -8

  
 له محكوم .نمايد بازديد شده آگهي اموالاز  است شده معين فروش براي كه روزي از قبل روز پنج تا تواند مي كس هر

 هستند  فروش امر مباشر كه اشخاصي ساير و اجرا مأمورين  و ارزيابان ولي نمايد شركت مزايده در تواند ميشخصا 
   .كنند شركت خريد در توانند نمي سوم درجه تا آنان سببي و نسبي اقرباء همچنين
 قيمت باالترين او خود كه اين يا و بفروشند مؤخر يا مقدم را او اموال از بعضي كه كند تقاضا تواند مي مال صاحب

  .نمايد جلوگيري آن فروش از و پرداخت نقداً را پيشنهادي
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 و معرفي عليه محكوم از ديگري مال تواند مي شهرداري گزارده مي شود به فروش نرسد مزايدهبه  كه الومر اگا
 يا كند قبول شده ارزيابي كه قيمتي به مزايده مورد اموال از خود طلب معادل يا بنمايد را آن مزايده و  توقيف تقاضاي
 به كند پيدا خريدار كه ميزاني هر به مزايده مورد مال اخير صورت در  .بنمايد را شده توقيف مال مزايده تجديد تقاضاي
   .است شهرداري عهده به مجدد آگهي هزينه و رفت خواهد فروش

 مشخصات و اسم و شده پيشنهاد كه قيمتي باالترين و فروش مورد مال خصوصيات و فروش تاريخ ،فروشپس از  
  .رسد مي خريدار امضاء به و شده نوشته مجلس صورت در خريدار

 اموال بقيه باشد كافي اجرايي هاي هزينه وشهرداري  به بدهي پرداخت براي شده توقيف اموال از قسمتي فروش اگر   
 رسد مي فروش به عليه محكوم سهم فقط باشد مشاع ملك و چنانچه .گردد مي مسترد آن صاحب به و شود نمي فروخته

 حصه از اجرايي هاي هزينه و شهرداري طلب صورت اين در بخواهند را ملك تمام فروش شركاء ساير كه اين مگر
  .شود مي پرداخت عليه محكوم

  :شود مي تجديد مزايده و ساقط اعتبار درجه از فروش زير موارد در 
  .آيد عمل به گرديده تعيين آگهي موجب به كه محلي غير در يا معين ساعت و روز غير در فروش گاه هر -1
  .نمايد رد است خواسته كه را قيمتي باالترين يا و شوند خريد از مانع قانوني جهت بدون را كسي گاه هر -2
  .باشد دادسرا نماينده حضور بدون مزايده كه صورتي در -3
  .باشد بوده خريد از ممنوع 127 ماده طبق خريدار كه صورتي در -4

  
 قبل و شود مي داده دادگاه به فروش تاريخ از هفته يك ظرف مذكور موارد در مزايده مقررات از تخلف به راجع شكايت 

  .شد نخواهد تسليم خريدار به مال) شكايت وصول صورت در ( دادگاه تصميم اتخاذ از قبل يا مذكور مهلت انقضاي از
  

:موارد توقف عمليات مزايده   
   .قرارداد توقيف عمليات اجرائي وصول حكم يا دستور موقت يا -1
   .نظارت نظريه رئيس ثبت تا صدور رأي هيئت اعتراض به -2
  .رأي هيئت نظارت يا شوراي عالي ثبت بر ابطال عمليات اجرائي -3
  .پرداخت كليه مطالبات بستانكار و حقوق اجرائي -4

  
:رسيدگي به شكايات شكايت از عمليات اجرائي و طرز  

: اعتراض به اقدامات و عمليات اجراء ثبت  
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و عمليات اجرائي اداره ثبت و يا سند موضوع صد در اجرائيه را مخالف قانون مي  براي اشخاص ذينفع كه اقدامات
ايي بعد از صدور رآيين نامه اجراي اسناد الزم االجراء را عمليات اج 229براساس ماده  .دانند حق اعتراض وجود دارد

اسناد رسمي مصوب شهرويرماه  قانون اصالحي بعضي از مواد قانوني ثبت و قانون دفاتر 4موضوع ماده ( دستور اجرا
كه از عمليات اجرايي شكايت داشته باشد مي تواند ) اعم از متعهد سند و هر شخص ذينفع(شروع و هركس ) 1322

رسيدگي   شكايت خود را با ذكر دليل و ارائه مدارك به رئيس ثبت محل تسليم كند و رئيس ثبت مكلف است فوراً
 نظر رئيس ثبت به هر حال برابر مقررات به اشخاص ذينفع ابالغ مي شود و  .نموده و با ذكر دليل رأي صادر كند

شكايت خود را  ،تصميم رئيس ثبت داشته باشند مي توانند ظرف ده روز از تاريخ ابالغ اشخاص ذينفع اگر شكايتي از
قانون ثبت در هيئت  اصالحي 25ماده  8ثبت محل و يا هيئت نظارت صالحيتدار تسليم نمايند تا قضيه برابر بند  به

  .نظارت طرح و رسيدگي شود
رئيس ثبت بايستي رونوشت كامل يا فتوكپي مدارك ذيل به ضميمه گزارش جامع و  در مورد اعتراض به نظر - الف 

نباشد به هيئت  مشروح ثبت محل از جريان پرونده و موضوع شكايت به نحوي كه محتاج به تكرار مكاتبه صريح و
   :نظارت فرستاده شود

  .و ضمائم آن به عمليات اجرائي رونوشت كامل يا فتوكپي اعتراض نامه ذينفع -1
  .اجراء كه مستند نظر رئيس ثبت بوده است رونوشت كامل يا فتوكپي گزارش رئيس يا مميز -2
  .ثبت رونوشت كامل يا فتوكپي نظر رئيس -3
  .ثبت رونوشت كامل يا فتوكپي شكايت نامه ذينفع و ضمائم آن از نظر رئيس -4
  .موضوع شكايت است رونوشت كامل يا فتوكپي برگ يا برگهايي از پرونده از اجرايي كه مربوط به -5

  
مي تواند توضيحات الزم را  ،طرفين قضيه باشد هرگاه هيئت نظارت محتاج به توضيحاتي از اجراء يا -1تبصره 
  .بخواهد
  .از كسي مسموع نيستشكايت از عمل اجراء ،امضاء صورتجلس مزايده پس از تنظيم و - 2تبصره 

را  عمل اجراء رئيس ثبت محل،شود كه هرگاه قبل از تنظيم و امضاء سند انتقال يا تحويل مال ميآن ن اين امر مانع از
 ميآئين نامه اجراي مفاد اسناد رس 169 راي بر تجديد عمل اجرائي داده و راي صادره برابر ماده،مخالف تشخيص دهد

  .در هئيت نظارت است بل شكايت و رسيدگيبه اشخاص ذينفع ابالغ و قا 
  

   :مواعد تعيين شده در آئين نامه اجراء
روز ،1387الزم االجراء مصوب يازدهم شهريور  ميكليه فصول آئين نامه اجراي مفاد اسناد رس در احتساب مواعد در

آيد و روز بعد  ميبه حساب ن تعطيل و اگر آخرين روز مهلت اقدام تعطيل باشد، ،ابالغ و روز اقدام محسوب نخواهد شد
  .آخرين روز مهلت خواهد بود ،از تعطيل
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  :هاي اجرائي هزينه

 ،پس از ابالغ اجرائيه)حسب مورد(مقررات مربوطه  قانون ثبت و تبصره آن و ساير 131در هر پرونده اجرائي برابر ماده 
اوست به موجب مقررات خاصي از مرجعي كه پرداخت حق االجراءبه عهده  مگر آنكه ،شود ميحق االجراءوصول 

  .باشد پرداخت آن معاف شده
است به عمل خواهد آمد و رئيس  براي وصول موضوع تعهد مقرر به همان طريقي كه)نيم عشر(وصول حق االجراء 

  .كه براي وصول مناسب بداند اختيار كند تواند نظر به مبلغ حق االجراء هر طريق ديگري را ميثبت 
روز مفاد آن را به موقع اجراء بگذارد، از پرداخت حق  10اجرائيه ظرف مدت  بدهكار از تاريخ ابالغچنانچه  -1تبصره 

  .خواهد بود االجراء معاف
 ،پرداخت تمام بدهي خود اقدام كند هرگاه بدهكار قبل از تنظيم و امضاء صورتمجلس مزايده نسبت به -2تبصره 

  .شود مينصف حق االجراء وصول 
  

  :مورد عبارتست از رائي حسبختم عمليات اج
  .قانوني وصول كليه طلب بستانكار و حقوق دولتي و هزينه هاي - الف
  .تحويل مال منقول به برنده مزايده -ب
  .اجرائي اموال غير منقول در دفاتر اسناد رسمي تنظيم و امضاء سند انتقال -ح
  .تحويل صادرشده باشدكه اجرائيه براي تخليه يا  تحقق تخليه يا تحويل در مواردي -د
  .اجراي تعهد متعهد -ه

صورت  صورتيكه مال از طريق مزايده به شخص ثالث فروخته شود ختم عمليات اجرائي تاريخ تنظيم در -تبصره 
   .مجلس مزايده خواهد بود

 
  

قانون شهرداري ها، قابل ابطال يا توقيف به وسيله دادگاه هاي عمومي  77راي كميسيون ماده : موضوع
  .نيست... قانون اصالح بعضي از مواد قانون و ثبت و 5طبق ماده 

  16/12/1375مورخ  1679/7نظريه شماره 
قانون شهرداري ها، مبادرت به صدور اجراييه اي  77شهرداري همدان بر اساس راي صادره از كميسيون ماده : سوال

بابت گاز مصرفي مشتركين كرده است، شركت به مبلغ حدود هفتصد ميليون ريال بر عليه يكي از شركت هاي دولتي 
مذكور دادخواستي به خواسته توقيف و ابطال عمليات اجرايي به دادگاه عمومي تقديم كرده است، آيا رسيدگي به اين 



  قانون شهرداري 77كميسيون ماده   ٢١۶

 

 

 دعوي در صالحيت دادگاه عمومي هست يا خير؟ و آيا اصوال اين نوع اجراييه ها قابل توقيف يا ابطال مي باشد يا نه؟
  دعاوي  به  تجديدنظر نسبت  مرحلة  و سپس  نخستين  مرحله  مالياتي  دادرسي  ماموريت  كه  هياتي  يعني  مالياتي  كميسيون
  رسيدگي  ماموريت  كه  مالياتي  عالي  شوراي. پذيرد مي  صورت ' دعوي  در ماهيت  رسيدگي  دارد و اين  رابرعهده  مالياتي
ياد   مالياتي  كميسيون  يك  عنوان  به  از آن  كامالً جدا و هيچگاه  است  اي  دارد مقوله  رابرعهده  مالياتي  و شكلي  تميزي
از  1366  سال  قانون 244  ماده  تعريف  ـ و سپس  مالياتي  ازكميسيون 1344  سال  قانون 244  ماده  تعريف.  است  نشده

  اين  بر پايه  مالياتي  كميسيون.  است معني  مويد همين ـ عيناً  مالياتي  اختالف  حل  هيات  يعني  كميسيون  جايگزين
  .دهد نمي  را انجام  كاري  چنين  مالياتي  عالي  شوراي  كند ولي  رسيدگي  مالياتي  اختالف  ماهيت  تواند به مي  تعريف

  
  
  

  و اجراي ثبت توسط ديوان عدالت اداري 77رسيدگي آرا كميسيون هاي ماده 
  

به منظور رسيدگي به شكايات،تظلمات و « دارد  ميايران مقرر  مين اساسي جمهوري اسالقانو 173اصل     
اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آيين نامه هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت 

بر » .كند ميحدود اختيارات و نحوة عمل اين ديوان را قانون تعيين  گردد اداري زيرنظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي
  . ديوان تأسيس گرديداين  1360از سالقانون ديوان عدالت اداري با تصويب اساس اين 

  :  عبارت است از 1360  مصوب قانون ديوان عدالت اداري 11 ماده بند هايي از 
  :است زير ارقر به ديوان اختيارات حدود و صالحيت - 11 ماده 

  :از حقوقي يا حقيقي اشخاص اعتراضات و تظلمات و شكايات به رسيدگي - 1
 شهرداريها و دولتي شركتهاي و مؤسسات و سازمانها و ها وزارتخانه از اعم دولتي واحدهاي اقدامات و تصميمات - الف 
  .آنها به وابسته مؤسسات و انقالبي نهادهاي و تشكيالت و
  .آنها وظايف به راجع امور در الف بند در مذكور واحدهاي مأمورين اقدامات و تصميمات - ب
 حقوق احقاق و قانون با آنها مدلول مخالفت حيث از شهرداريها و دولتي مقررات و نظامات ساير و ها نامه آيين -  پ

 صالحيت عدم يا و آن بودن قانون خالف بر علت به مذكور مقررات يا اقدامات يا تصميمات كه مواردي در اشخاص
 كه وظايفي انجام از خودداري يا مقررات و قوانين اجراي در تخلف يا اختيارات از استفاده سوء يا تجاوز يا مربوط مرجع
  .شود مي اشخاص حقوق تضييع موجب

 كميسيونهايي و بازرسي هيأتهاي اداري دادگاههاي قطعي تصميمات و آراء از شكايات و اعتراضات به رسيدگي -  2
 قانون 100 ماده موضوع كميسيون كارفرما، و كارگر اختالف حل هيأت كارگاه، شوراي مالياتي، كميسيونهاي مانند



 ٢١٧  االجرا آشنايي با مقررات اسناد الزم: فصل سوم

 

 

 نقض حيث از منحصراً طبيعي منابع و جنگلها از برداري بهره و حفاظت قانون 56 ماده موضوع كميسيون شهرداريها،
  آنها با مخالفت يا مقررات و قوانين
 قانون ديوان عدالت اداريمجددا 9/3/1385در تاريخ . جاري بود 1385مذكور با اصال حات و الحاقاتي تا سال  قانون

  . مشتمل بر چهل و نه ماده تصويب گرديد
 )اشخاص حقيقي يا حقوقي( مردم تاشكاي و اعتراضات به رسيدگي اين قانون نيز 13ماده   2 بند و  1ماده  به موجب

صالحيت واختيار  ها منحصرا از حيث نقض قوانين و مقررات يا مخالفت با آنها دركميسيون و تصميمات قطعي آراء از 
پيش  ديوان عدالت اداريدر  77كميسيون قطعي  آراءاز  شكاياتزمان خاصي براي . قرار دارد، ديوان عدالت اداري

و هر يك از . قابل اعتراض است يسيون ماده صدكمتصميم شعبه ديوان مبني بر تاييد يا نقض راي . بيني نشده است
كليه اشخاص ذينفع اعم از طرفين يا قائم مقام يا وكيل يا نماينده قانوني ايشان حق تجديد نظر خواهي دارند  بنابراين 

توانند به ديوان عدالت اداري شكايت ،مي ل حقوق آنها باشدخمالكين وساير ذينفعان، كه صدور آراي كميسيون ها م
تواند از آراء كميسيون ها به  ميبه علت منع قانوني موجود ن ،شهرداري عليرغم اينكه طرف پرونده است وليكن .ندكن

طرف پرونده  سازمان ها و ادارات دولتي يا وابسته به دولت هم اگر همچنين ساير. ديوان عدالت اداري شكايت نمايد
با اين توضيح كه ديوان عدالت اداري . آنها در ديوان رسيدگي نمي شودشكايت باشند  مر بوط به عوارض شهرداري

ديوان عدالت اداري تنها مواردي را  .كه عام است ،در مقابل صالحيت مراجع قضايي، مرجع رسيدگي اختصاصي است
محل احصاء  انون ديوان عدالت اداري كهق 13 در ماده  .تواند رسيدگي نمايد كه در قانون به آن تصريح شده است مي

 .موردي وجود ندارد كه شهرداري بتواند به ديوان شكايت نمايد ،تصريح موارد صالحيت ديوان عدالت اداري است
توانند از تصميمات و  مي) بجز سازمان ها و ادارات دولتي يا وابسته به دولت( اشخاص حقيقي يا حقوقي ،برعكس
و كليه تصميمات و اقدامات مأمورين شهرداري در امور  ها رداريشهو آيين نامه هاي مربوط به  ها شهردارياقدامات 

و در اين موارد دادگاه هاي عمومي دادگستري صالحيت  .راجع به وظايف اداري آنان، به ديوان مزبور شكايت نمايند
  اين موضوعات را ندارند رسيدگي به

توان به ديوان شكايت  ميقطعي كميسيون ها صرفاً از آراء  در رسيدگي هاي حقوقي و كيفريكلي قاعده بر اساس    
كميسيون به قطعيت نرسيده باشد در حقيقت در جريان رسيدگي است و طرف تا زماني كه رأي صادره از زيرا  .نمود

رسيدگي را شروع و مبادرت به  ،بر مبناي آراي از اين نوع دتوان ميهيچ مرجع ذيصالح عالي ن لذا. باشد مييقيني ن
توان از رأي مرجع تالي نزد مرجع عالي پژوهش خواهي نمود كه رسيدگي ماهوي  مياصوالً وقتي  .دصدور حكم نماي

 كميسيون يآرابا توجه به قطعي بودن بنا بر اين  .مرجع تالي خاتمه يافته و رأي صادره به متداعيين ابالغ شده باشد
  .است  رسيدگي رأي نزد ديوان عدالت اداريقابل   77 ماده

  
  )9/3/1385مصوب (قانون ديوان عدالت اداري  موادي از



  قانون شهرداري 77كميسيون ماده   ٢١٨

 

 

به منظور رسيدگي به شكايات،تظلمات و  ايران ميقانون اساسي جمهوري اسال 173اصل در اجراي  – 1ماده   
يا شرع يا خارج از حدود اختيارات قانون خالف و آيين نامه هاي دولتي رات اداو  اعتراضات مردم نسبت به مأمورين

  .دشو ميشكيل ديوان عدالت اداري زيرنظر رئيس قوه قضائيه ت ،مقام تصويب كننده
تعيين تعداد شعب . در تهران مستقر مي باشد، دشو ميناميده  "ديوان"كه در اين قانون  ديوان عدالت اداري - 2ماده   

  . است رئيس قوه قضائيه و تصويب ديوان رئيسديوان، به پيشنهاد 
آراء . مالك در صدور راي، نظر اكثريت است. و دو مستشار خواهد بود رئيسهر شعبه ديوان داراي يك  – 7ماده   

  .صادره توسط شعب ديوان قطعي است
به منظور تجديد نظر در آراء شعب ديوان در مواردي كه در مواد بعدي اين قانون مشخص شده است،  -10ماده   

ل و چهار مستشار تشكيل مي شود و مالك در صدور راي، نظر موافق شعب تشخيص ديوان از يك دادرس علي البد
ساير پرونده ها را  رسيدگي بهصالحيت  مذكور در اين ماده، شعب تشخيص عالوه بر صالحيت .حداقل سه عضو است

  .   نيز دارند
كت دو سوم قضات هيات عمومي ديوان به منظور ايفاء وظائف و اختيارات مندرج در اين قانون، با شر -11 ماده  

مالك در صدور راي، نظر اكثريت اعضاي  و دشو ميشكيل توي  قضائيو يا معاون  ديوان رئيسديوان به رياست 
  .حاضر مي باشد

يا يكي از معاونان  ديوان زيرنظر رئيس به منظور اجراي احكام صادره از شعب ديوان، واحد اجراء احكام - 12ه ماد  
  .و تعدادي دادرس علي البدل اقدام به اجراي احكام مي نمايند دشو ميشكيل توي 

   : به قرار زير است ديوانصالحيت وحدود اختيارات  -13ه ماد  
 : از اشخاص حقيقي يا حقوقي رسيدگي به شكايات،تظلمات و اعتراضات  -1

هاي دولتي و تصميمات و اقدامات واحدهاي دولتي اعم از وزارتخانه ها و سازمان ها و شركت   -الف 
  . شهرداري ها و تشكيالت و نهادهاي انقالبي و مؤ سسات وابسته به آنها

  .در امور راجع به وظائف آنها) الف(تصميمات و اقدامات ماموران  واحدهاي مذكور در بند  -ب 
 از آراء و تصميمات قطعي دادگاه هاي اول هيات هاي بازرسي و شكاياتو  رسيدگي به اعتراضات -2

هاي مالياتي، شوراي گارگاه، هيات حل اختالف كارگر و كار فرما،  كميسيونهائي مانند  كميسيون
قانون حفاظت و بهره برداري از  56 ماده موضوعكميسيون قانون شهرداري ها، ماده صد  موضوعكميسيون 

 . جنگل ها و منابع طبيعي و اصالحات بعدي آن منحصرا از حيث نقض قوانين و مقررات يا مخالفت با آنها
قضات و مشمولين قانون استخدام كشوري و ساير مستخدمان واحدها و مؤ سسات  رسيدگي به شكايات -3

اين قانون نسبت به آنها محتاج ذكر نام است اعم از مستخدمان مؤ سساتي كه شمول  و) 1(مذكور در بند
  . لشكري و كشوري از حيث تضييع حقوق استخدامي



 ٢١٩  االجرا آشنايي با مقررات اسناد الزم: فصل سوم

 

 

  .تعيين ميزان خسارت وارده پس از تصديق ديوان به عهده دادگاه عمومي است - 1تبصره 
انتظامي قضات تصميمات و آراء دادگاه ها و ساير مراجع قضائي دادگستري و نظامي و دادگاه هاي  -2تبصره 

  .  نمي باشد ديوان عدالت اداري دادگستري و نيروهاي مسلح قابل شكايت در
در صورتي كه تصميمات و اقدامات موضوع شكايت، موجب تضييع حقوق اشخاص شده باشد، شعبه  – 14ماده   

لزام طرف شكايت به ه، حكم مقتضي مبني بر نقض راي يا لغو اثر از تصميم و اقدام مورد شكايت يا اكنند رسيدگي
  . شده صادر مي نمايد تضييع اعاده حقوق

پس از صدور حكم بر اساس ماده فوق، مراجع طرف شكايت عالوه بر اجراي حكم، مكلف به رعايت مفاد  -تبصره 
  .  آن در تصميمات و اقدامات بعدي خود مي باشند

 اقدامات يا تصميمات يا دعي شود كه اجرايدر صورتي كه شاكي ضمن طرح شكايت خود يا پس از آن م - 15ماده   
، سبب ورود خساراتي مي گردد كه 13خودداري از انجام وظيفه توسط اشخاص و مرجع مذكور در ماده  يا قطعيآراء 

ه در صورت احراز ضرورت و فوريت مو ضوع، بر حسب مورد كنند رسيدگيجبران آن غير ممكن يا متعسر است، شعبه 
  . مزبور يا انجام وظيفه، صادر مي نمايد آراء و توقف اجراء اقدامات، تصميماتدستور موقت مبني بر 

دستور موقت تاثيري در اصل شكايت ندارد و در صورت رد شكايت يا صدور قرار اسقاط يا ابطال يا رد  -تبصره 
  .دادخواست اصلي، ملغي االثر مي گردد

از سه قاضي صادر كننده راي، متوجه اشتباه شكلي  قاضييكي ازدو قاضي يا دو  در صورتي كه حداقل -16 ماده   
خود شوند، ضمن اعالم مستند و مستدل مكتوب، پرونده را جهت ارجاع به شعبه تشخيص به  رسيدگييا ماهوي در 

  .دفتر رئيس ديوان ارسال مي نمايند
توسط شعبه صادر كننده راي صدور حكم اصالحي در مورد سهوالقلم يا اشتباه محاسبه و يا رفع ابهام كه  -تبصره 

  .انجام مي شود، مشمول اين ماده نمي باشد
در صورتي كه يكي از طرفين دعوي بعد از صدور راي، مدرك جديدي تحصيل نمايد كه مؤثر در راي  -17 ماده  

از نوبت به شعبه خارج . باشد، مي تواند با ارائه مدارك جديد از شعبه صادر كننده راي، تقاضاي اعاده دادرسي نمايد
  .كندمي  رسيدگيموضوع 

  . تقاضاي مزبور را موجه تشخيص دهد، دستور توقف اجراء راي را صادر مي نمايد شعبه در صورتي كه
در صورتي كه رئيس قوه قضائيه يا رئيس ديوان، آراء ديوان را واجد اشتباه بين شرعي يا قانوني تشخيص  -18 ماده   

در صورت وارد دانستن اشكال، اقدام به  مزبور شعبه. تشخيص ارجاع مي شوددهد، موضوع جهت بررسي به شعبه 
  . نقض راي و صدور راي مقتضي مي نمايد

آرائي كه به موجب اين ماده صادر شده بجز مواردي كه خالف بين شرع است، قابل رسيدگي مجدد نمي  -تبصره 
  . باشد

   : به شرح زير است ديوانصالحيت وحدود اختيارات هيات عمومي  - 19 ماده   



  قانون شهرداري 77كميسيون ماده   ٢٢٠

 

 

 : از اشخاص حقيقي يا حقوقيرسيدگي به شكايات،تظلمات و اعتراضات  -1
آئين نامه ها و ساير نظامات و مقررات دولتي و شهرداري ها از حيث مخالفت مدلول آنها با قانون و احقاق 

ودن آن و يا عدم اشخاص در مواردي كه تصميمات يا اقدامات يا مقررات مذكور به علت برخالف ب حقوق
صالحيت مرجع مربوط يا تجاوز يا سوءاستفاده از اختيارات يا تخلف در اجراء قوانين و مقررات يا خودداري 

  . اشخاص مي شود از انجام وظايفي كه موجب تضييع حقوق
  . صدور راي وحدت رويه در مورد آراء متناقض صادره از شعب ديوان -2
  . بت به موضوع واحد، آراء مشابه متعدد صادر شده باشدصدور راي وحدت رويه در صورتي كه نس -3

تصميمات قضائي قوه قضائيه و مصوبات و  تصميمات شوراي نگهبان قانون اساسي، مجمع رسيدگي به  -تبصره 
تشخيص مصلحت نظام، مجلس خبرگان، شوراي عالي امنيت ملي و  شوراي عالي انقالب فرهنگي از شمول اين ماده 

  . خارج است
هيات عمومي است مگر در مورد مصوبات خالف شرع يا در مواري  اثر ابطال مصوبات از زمان صدور راي- 20ه ادم  

  .كه به منظور جلوگيري از تضييع حقوق اشخاص، هيات مذكور اثر آن را از زمان تصويب مصوبه اعالم نمايد
  : ترتيب رسيدگي در ديوان

م دادخواست است كه به زبان و بر روي بر گه هاي چاپي مخصوص رسيدگي در ديوان مستلزم تقدي – 21ه ماد   
دادخواست و تصوير مصدق كليه مدارك و مستندات پيوست آن، بايد به تعداد طرف دعوي به عالوه . نوشته مي شود
  . يك نسخه باشد

نياز به تقديم در مورد پرونده هايي كه با قرار عدم صالحيت از مراجع قضائي ديگر ارسال مي شود،  - 1تبصره
   .دادخواست نيست

دفتر شعبه يك نسخه از دادخواست و . دادخواست توسط رئيس ديوان به يكي از شعب ارجاع مي شود – 22ه ماد  
طرف شكايت موظف است ظرف يك ماه از تاريخ ابالغ، نسبت به . ضمائم آن را به طرف شكايت ابالغ مي نمايد

خ، مانع رسيدگي نبوده و شعبه با توجه به مدارك موجود، به پرونده رسيدگي و عدم وصول پاس. ارسال پاسخ اقدام كند
  .مبادرت به صدور راي مي نمايد

  . است) در امور مدني(وكالت در ديوان وفق مقررات قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقالب   -23ه ماد  
يا اقدامي را كه الزم بداند انجام دهد يا انجام تحقيقات و شعبه رسيدگي كننده مي تواند هر گونه تحقيق   -24 هماد  

و مراجع  ضابطين. اقدامات الزم را از ضابطين قوه قضائيه و مراجع اداري بخواهد و يا به ساير مراجع قضائي نيابت دهد
تخلف از . ندمزبور مكلفند ظرف مهلتي كه شعبه ديوان تعيين مي كند، تحقيقات و اقدامات خواسته شده را انجام ده

  .اين ماده حسب مورد مستلزم مجازات اداري يا انتظامي است
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لكن در مواردي كه  كنددستور موقت، شعبه اي است كه به اصل دعوي مي  به تقاضاي رسيدگيمرجع   - 25ماده    
به  رسيدگيابتدا پرونده جهت . دستور موقت شده باشد ابطال مصوبات از هيات عمومي، تقاضاي ضمن درخواست

صدور دستور موقت در شعبه مرجوع اليه، پرونده در هيات  تقاضاي مزبور به يكي از شعب ارجاع مي شود و در صورت
  . خواهد شد رسيدگيعمومي خارج از نوبت 

سازمان ها، ادارات، هيات ها و ماموران طرف شكايت پس از صدور و ابالغ دستور موقت، مكلفند بر   -26ماده    
طبق آن اقدام نمايند و در صورت استنكاف، شعبه صادر كننده دستور موقت، متخلف را به انفصال موقت از شغل به 

  . مدت شش ماه تا يك سال و جبران خسارت وارده محكوم مي نمايد
 رسيدگيخارج از نوبت  شعبه ديوان موظف است در صورت صدور دستور موقت، نسبت به اصل دعوي  - 27ه ماد   
  .راي مقتضي صادر نمايد و

كننده  نسبت به لغو  رسيدگي شعبه در صورت حصول داليل مبني بر عدم ضرورت ادامه دستور موقت، -28ماده    
  . آن اقدام مي نمايد

ثالث، اعتراض ثالث و استماع شهادت شهود در ديوان عدالت اداري،  ط به ورود ثالث، جلبمقررات مربو  -29ماده    
  .است) در امور مدني( مطابق آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقالب

در صورتي كه محتوي شكايت و دادخواست مطروحه در شعبه ديوان، حاوي مطالبي عليه شخص ثالث  - 30ماده    
  . مانع رسيدگي شعبه به پرونده نخواهد بود نيز باشد، اين امر

ديوان مي تواند هر يك از طرفين دعوي را براي اخذ توضيح دعوت نمايد و در صورتي كه شكايت  شعبه  -31ماده    
  . از ادارات و واحدهاي مذكور باشد، طرف شكايت مكلف به معرفي نماينده است

اداء توضيح حاضر نشود يا از اداء توضيحات مورد درخواست در صورتي كه شاكي پس از ابالغ براي  -1ه تبصر
استنكاف كند، شعبه ديوان با مالحظه دادخواست اوليه و اليحه دفاعيه طرف شكايت يا استماع اظهارات او، اتخاذ 

  . ماهوي بدون اخذ توضيح از شاكي ممكن نشود، قرار ابطال دادخواست را صادر مي كند
شكايت شخص حقيقي يا نماينده شخص حقوقي باشد و پس از احضار بدون عذر  در صورتي كه طرف -2ه تبصر

موجه، از حضور جهت اداء توضيح خودداري كند، شعبه او را جلب نموده يا به انفصال موقت از خدمات دولتي به مدت 
  . يك ماه تا يك سال محكوم مي نمايد

شخص مسئول در مهلت اعالم شده از سوي شعبه  حضورطرف شكايت يا عدم  عدم تعيين نماينده توسط - 3 ه تبصر
  . ديوان، موجب انفصال موقت وي از خدمات دولتي از دو ماه تا يك سال مي باشد

در صورت درخواست رئيس ديوان يا هر يك از شعب ديوان، كليه واحد هاي دولتي، شهر داري ها و ساير  -32ماده    
رف يك ماه از تاريخ ابالغ نسبت به ارسال اسناد و پرونده ها مورد مطالبه مؤسسات عمومي و ماموران آنها، مكلفند ظ

متخلف به حكم شعبه به . اقدام نمايند و در صورتي كه ارسال اسناد ممكن نباشد، داليل آن را به ديوان اعالم كنند
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ه ماه تا يك سال انفصال موقت از خدمات دولتي از يك ماه تا يك سال يا كسر يك سوم حقوق و مزايا به مدت س
   .محكوم مي شود

موارد رد دادرسي در ديوان نحوة ابالغ اوراق، آرائ و تصميمات ديوان، طبق قانون آئين دادرسي دادگاه   – 33ماده    
  .مي باشد) در امور مدني(هاي عمومي و انقالب

  .از ابالغ فورا اجراء نمايند ن را پسين قانون مكلفند آراء ديواا 13ه حقيقي يا حقوقي در ماد كليه اشخاص -34ماده    
استنكاف شخص يا مرجع محكوم عليه از اجراء راي، شعبه صادر كننده راي، به درخواست  در صورت -35ماده    

رئيس ديوان يا معاون او مراتب را جهت اجراء به يكي از . محكوم له، موضوع را به رئيس ديوان منعكس مي كند
  .ارجاع مي نمايد دادرسان واحد اجراء احكام

  :دادرس اجراء احكام از طرق زير مبادرت به اجراء حكم مي كند - 36ماده    
  .احضار مسئول مربوطه و اخذ تعهد بر اجراء حكم يا جلب رضايت محكوم له در مدت معين -1
دستور توقيف حساب بانكي محكوم عليه و برداشت از آن به ميزان مبلغ محكوم به، در صورتي كه حكم  -2

  .پس از ابالغ اجراء نشده باشد سال يك
بر طبق مقررات قانون آئين دادرسي  ذينفعدستور توقيف و ضبط اموال شخص متخلف به درخواست  -3

  )در امور مدني(هاي عمومي و انقالب  دادگاه
  . دستور ابطال اسناد يا تصميمات اتخاذ شده مغاير با راي ديوان -4

اجراء راي استنكاف نمايد با راي شعبه صادر كننده حكم به انفصال موقت  در صورتي كه محكوم عليه از - 37ماده    
راي صادره ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل . از خدمات دولتي تا پنج سال و جبران خسارت وارده محكوم مي شود

  . تجديد نظر در شعبه تشخيص ديوان مي باشد
مودن علل درخواست و ذكر موارد مغايرت مصوبه با شرع در مورد درخواست ابطال مصوبات، مشخص ن -  38ماده    

يا قانون يا خروج از اختيارات و همچنين ماده قانوني يا حكم شرعي كه اعالم مغايرت مصوبه با آن شده است، 
  . ضروري مي باشد

ر در صورت عدم رعايت، مدير دفتر هيات عمومي موظف است ظرف پنج روز پس از ثبت درخواست با ذك - تبصره
هر گاه متقاضي ظرف ده روز پس از ابالغ نسبت به رفع نقص اقدام نكند، . نقائص موجود، اخطار رفع نقص صادر كند

  . مدير دفتر قرار رد درخواست را صادر مي نمايد اين قرار قطعي است
باشد، مانند موارد درخواست ابطال مصوبه موضوعا منتفي  در مواردي كه به تشخيص ديوان، رسيدگي به -  39ماده    

. كند  استرداد از سوي متقاضي يا وجود راي قبلي ديوان در مورد مصوبه، رئيس ديوان قرار رد درخواست را صادر مي
  .اين قرار قطعي است
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در صورتي كه رئيس قوه قضائيه يا رئيس ديوان به هر نحو از مغايرت يك مصوبه با شرع يا قانون يا  -  40ماده    
ارات مقام تصويب كننده مطلع شود، موظف است موضوع را در هيات عمومي مطرح و ابطال مصوبه را خروج از اختي

  . درخواست نمايد
موضوع جهت اظهار  در صورتي كه مصوبه به لحاظ مغايرت با موازين شرعي براي رسيدگي مطرح باشد، - 41ماده    

  . ان براي هيات عمومي، الزم االتباع استنظر فقهاي شوراي نگهب. نظر به شوراي نگهبان ارسال مي شود
  .ين قانون مي تواند تمام يا قسمتي از مصوبه را ابطال نمايدا 19ماده  1هيات عمومي، در اجراء بند  - 42ماده    
هر گاه در موارد مشابه، آراء متناقض از يك يا چند شعبه ديوان صادر شود، رئيس ديوان موظف است به  - 43ماده    

الع، موضوع را در هيات عمومي مطرح نمايد و هيات پس از بررسي و احراز تعارض، نسبت به صدور راي محض اط
اثر راي . اين راي براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه الزم االتباع است. اقدام مي نمايد

ورد احكامي كه در هيات عمومي مطرح و مذكور نسبت به آينده است و موجب نقض آراء سابق نمي شود لكن در م
غير صحيح تشخيص داده مي شود شخص ذينفع ظرف يك ماه از تاريخ درج در روزنامه رسمي حق تجديد نظر 

مفاد اين . خواهي در شعب تشخيص را دارد و شعبه تشخيص موظف به رسيدگي و صدور راي بر طبق راي مزبور است
  . شوراي نگهبان خالف شرع تشخيص داده مي شود مجري نخواهد بود ماده در مورد آرائي كه از نظر فقهاي

رئيس  هر گاه در موضوع واحدي حد اقل پنج راي مشابه از شعب مختلف ديوان صادر شده باشد با نظر  - 44ماده    
اين راي براي شعب ديوان، ادارات و . ديوان، موضوع در هيات عمومي مطرح و راي وحدت رويه صادر مي شود

  .اشخاص حقيقي و حقوقي ذيربط الزم االتباع است
وحدت رويه، رسيدگي به شكايات موضوع اين ماده در شعب ديوان به صورت خارج از  پس از صدور راي -تبصره 

  . نوبت و بدون نياز به تبادل لوايح انجام مي گيرد
مسؤالن ذيربط از اجراء آن استنكاف  هر گاه پس از انتشار راي هيات عمومي ديوان در روزنامه كشور،  -45ماده   

نمايند و به تقاضاي ذينفع يا رئيس ديوان و با حكم يكي از شعب ديوان، مستنكف به انفصال از خدمات دولتي از سه 
ميليون ريال و جبران خسارت وارده محكوم مي  ماه تا يك سال و يا پرداخت جزاء نقدي از يك ميليون ريال تا پنجاه

   .شود
ديوان مرجع حل اختالف در صالحيت بين شعب ديوان و ساير مراجع قضائي پس از كسب نظر مشاوران   -46 ماده   

   .ي كشور استديوان عال، عدالت اداري
پس از الزم االجراء شدن اين قانون، رسيدگي به كليه پرونده هاي مطروحه در شعب تجديد نظر سابق   - 47 ماده   

ضات وارده نسبت به آراء غير قطعي شعب بدوي سابق با رعايت قانون ديوان عدالت اعتراديوان همچنين رسيدگي به 
  .و اصالحات بعدي، در شعب تجديد نظر ادامه مي يابد 1360اداري مصوب  
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  1/8/1356 مصوب   -  مدني احكام اجراي قانون: موادي از
  

  : عمومي قواعد - اول فصل 
  اجرا مقدمات - اول مبحث 
 قرار يا شده قطعي كه اين مگر شود نمي گذارده اجرا موقع به دادگستري دادگاههاي احكام از حكمي هيچ - 1 ماده 

  .باشد شده صادر كند مي معين قانون كه مواردي در آن موقت اجراي
 مقام قائم يا وكيل يا عليه محكوم به كه شود مي گذارده اجرا موقع به وقتي دادگستري دادگاههاي احكام - 2 ماده 

  .بنمايد دادگاه از را تقاضا اين كتباً او قانوني مقام قائم يا و نماينده يا له محكوم و شده ابالغ او قانوني
  .باشد نمي اجراء قابل نيست معين آن موضوع كه حكمي - 3 ماده 
 در  .باشد شده مقرر ديگري ترتيب قانون در كه اين مگر آيد مي عمل به اجراييه صدور با حكم اجراي - 4 ماده 

 يا اصالت اعالم قبيل از نيست عليه محكوم طرف از عملي انجام مستلزم و داشته اعالمي جنبه دادگاه كه مواردي
 دعوي طرف دولت به وابسته و دولتي مؤسسات و سازمانها كه مواردي در همچنين شود نمي صادر اجراييه سند بطالن
 مكلفند مزبور مؤسسات و سازمانها و نيست الزم اجراييه صدور گيرد صورت آنها وسيله به بايد حكم اجراي ولي نبوده

  .كنند اجرا را حكم دادگاه دستور به
  .است نخستين دادگاه با اجراييه صدور - 5 ماده 
 اين و آن موضوع و حكم مشخصات و عليه محكوم و له محكوم اقامت محل و خانوادگي نام و نام اجراييه در -  6 ماده 

 مهر به رسيده دفتر مدير و دادگاه رييس امضاء به و شده نوشته باشد مي عليه محكوم عهده به اجرا حق پرداخت كه
  .شود مي فرستاده ابالغ براي و ممهور دادگاه

 و دعوي پرونده در آن از نسخه يك شود مي صادر نسخه دو عالوه به عليهم محكوم تعداد به اجراييه برگهاي - 7 ماده 
 به ابالغ موقع در نيز نسخه يك و گردد مي بايگاني اجرايي پرونده در عليه محكوم به ابالغ از پس ديگر نسخه
  .شود مي داده عليه محكوم

 پرونده در عليه محكوم به ابالغ محل آخرين و آيد مي عمل به مدني دادرسي آيين مقررات طبق اجراييه ابالغ - 8 ماده 
  .است محسوب سابقه اجراييه ابالغ براي دادرسي

 قبل تا و آمده عمل به مدني دادرسي آيين قانون 100 ماده طبق دعوي به راجع اوراق ابالغ كه مواردي در - 9 ماده 
 در مقرر ترتيب به نوبت يك اجراييه مفاد باشد نكرده اعالم دادگاه به را خود اقامت محل  عليه  محكوم اجراييه صدور از

 براي صورت اين در. شود مي گذاشته اجرا موقع به آن از پس روز ده و گردد مي آگهي قانون اين 119 و 118 مادتين
 به كتباً را خود اقامت محل عليه محكوم كه اين مگر نيست الزم عليه محكوم به ديگري اخطار يا ابالغ اجرايي عمليات
  .شود قيد مزبور آگهي در بايد ماده اين مفاد. دهد اطالع اجرا قسمت
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 وصي، امين، قيم،: ولي به مورد حسب اجراييه شود فوت يا محجور اجراييه ابالغ از قبل عليه محكوم اگر - 10 ماده 
 عمليات و اجراييه مفاد باشد اجراييه ابالغ از بعد عليه محكوم فوت يا حجر گاه هر و گردد مي ابالغ او تركه مدير يا ورثه
  .شد خواهد داده اطالع آنها اخطاريه ابالغ وسيله به شده انجام

 به طرفين از يك هر درخواست به يا رأساً تواند مي دادگاه باشد شده اشتباهي اجراييه صدور در گاه هر - 11 ماده 
  .بدهد را اجرا مورد استرداد دستور و كند الغاء را اجرايي عمليات يا نمايد تصحيح يا ابطال را اجراييه مورد اقتضاي

  )اجرا مأمورين ( دادورزها - دوم مبحث 
  

 دادورز خود نظر تحت و لزوم قدر به و كند مي وظيفه انجام دادگاه مسئوليت و رياست تحت اجرا مدير -  12 ماده 
  .داشت خواهد) اجرا مأمور(
 را احكام توان مي نباشد كافي تعداد به) اجرا مأمور ( دادورز يا و باشد نداشته) اجرا مأمور ( دادورز دادگاه اگر - 13 ماده 

  .كرد اجراء ژاندارمري يا شهرباني مأمورين يا دادگاه ديگر كارمندان يا دفتر مدير وسيله به
 توانند مي شود رفتاري سوء يا مقاومت) اجرا مأمورين ( دادورزها به نسبت حكم اجراي حين كه صورتي در - 14 ماده 

 به مكلف مزبور مأمورين بخواهند، كمك حكم اجراي براي دژباني يا و ژاندارمري شهرباني، مأمورين از مورد حسب
  .باشند مي آن انجام

) اجرا مأمور ( دادورز ندهند انجام را) اجرا مأمور ( دادورز درخواست قبل ماده در مذكور مأمورين گاه هر - 15 ماده 
  .شود فرستاده صالحيتدار مرجع به تعقيب براي اجرا مدير توسط تا كند مي تنظيم خصوص اين در مجلسي صورت

 مجلسي صورت مزبور مأمور شود مقاومت يا توهين وظيفه انجام حين) اجرا مأمور ( دادورز به نسبت گاه هر - 16 ماده 
  .رساند مي) باشند داشته حضور كه صورتي در ( انتظامي مأمورين و شهود امضاء به نموده تنظيم

 مسئول كيفري قوانين در مقرر مجازات بر عالوه شوند وظيفه انجام از) اجرا مأمور ( دادورز مانع كه كساني - 17 ماده 
  .باشند مي نيز خود عمل از ناشي خسارات

  .نمايند مأموريت قبول توانند نمي زير موارد در) اجرا مأمورين ( دادورزها و مديران - 18 ماده 
  .باشد آنها همسر به راجع اجرا امر -1
 سوم درجه تا سببي يا نسبي قرابت آنان با) اجرا مأمور ( دادورز يا و مدير كه باشد اشخاصي به راجع اجرا امر -2

  .دارد
  .باشد او امور كفيل يا طرفين از يكي وصي يا قيم) اجرا مأمور ( دادورز يا مدير -3
 دعوي آنان همسر يا) اجرا مأمور ( دادورز يا مدير و آنان بين كه باشد كساني به راجع اجرا امر كه وقتي -4

  .است مطرح كيفري يا مدني
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 محول ديگري) اجرا مأمور ( دادورز يا مدير به دادگاه رييس طرف از حكم اجراي ماده اين در مذكور موارد از يك هر در 
 حسب يا دادگاه ديگر كارمند يا دفتر مدير وسيله به حكم اجراي نباشد ديگري مأمور يا مدير حوزه آن در اگر و شود مي
  .آمد خواهد عمل به ژاندارمري و شهرباني مأموران مورد

  اجرا ترتيب -  سوم مبحث 
  .شود مي گذاشته اجرا موقع به كرده صادر را آن كه دادگاهي اجرا قسمت وسيله به اجراييه - 19 ماده

 عمليات انجام اجرا مدير آيد عمل به ديگري دادگاه حوزه در بايد اجرايي عمليات از قسمتي يا تمام گاه هر - 20 ماده 
  .كند مي محول حوزه آن دادگاه اجرا قسمت به را مزبور

 به مربوط، برگهاي كليه و تقاضاها و اجراييه تا دهد مي تشكيل اي پرونده حكم اجراي براي اجرا مدير - 21 ماده 
  .شود بايگاني آن در ترتيب

 يا رونوشت هزينه بگيرند فتوكپي يا رونوشت آن محتويات از و مالحظه را اجرايي پرونده توانند مي طرفين - 22 ماده 
  .شود مي اخذ مدني دادرسي آيين قانون در مقرر ميزان به فتوكپي

 به را اجرايي عمليات و نوشته اجراييه ذيل در را) اجرا مأمور ( دادورز نام اجراء مدير اجراييه ابالغ از پس - 23 ماده 
  .كند مي محول او عهده

 تأخير به يا نمايد قطع يا توقيف يا تعطيل را حكم اجراي تواند نمي اجرا به شروع از بعد) اجرا مأمور ( دادورز - 24 ماده 
 اجراي تأخير دستور صدور صالحيت كه دادگاهي يا داده را حكم اجراي دستور كه دادگاهي قرار موجب به مگر اندازد
 تأخير يا قطع يا توقيف يا تعطيل در او كتبي رضايت يا به محكوم وصول به دائر له محكوم رسيد ابراز با يا دارد را حكم
  .اجراء

 اشكال رفع شود مي اجراء آن نظر تحت حكم كه دادگاهي آيد پيش اشكالي حكم اجراي جريان در گاه هر - 25 ماده 
  .نمايد مي

  .شود مي اجرا دادگاه آن توسط حكم كه است دادگاهي به راجع احكام اجراي از ناشي اختالف - 26 ماده 
 يا حكم ابهام يا اجمال از كه احكام اجراي به مربوط اختالفات همچنين حكم مفاد به راجع اختالفات - 27 ماده 

  .شود مي رسيدگي كرده صادر را حكم كه دادگاهي در شود حادث به محكوم
  .باشد نمي اجراء قابل نيست معين آن موضوع كه داوري رأي - 28 ماده 
  .است كرده صادر اجراييه كه است دادگاهي داوري رأي اجراي از ناشي اختالف رفع مرجع 
 دادگاه. بخواهد دادگاه از را اختالف رفع تواند مي طرفين از يك هر حكم مفاد در اختالف حدوث مورد در - 29 ماده 

 را درخواست رونوشت باشد بيشتري رسيدگي محتاج كه صورتي در و كند مي اختالف رفع و رسيدگي العاده فوق وقت در
 باعث آنها حضور عدم ولي كند مي دعوت رسيدگي براي نوبت از خارج جلسه در را طرفين نموده ابالغ مقابل طرف به

  .شد نخواهد رسيدگي تأخير



 ٢٢٧  االجرا آشنايي با مقررات اسناد الزم: فصل سوم

 

 

 را حكم اجراي تأخير قرار دادگاه كه اين مگر شد نخواهد حكم اجراي تأخير موجب اختالف رفع درخواست - 30 ماده 
  .نمايد صادر

 قيم وصي، ولي، ورثه، معرفي زمان تا مورد حسب اجرايي عمليات شود محجور يا فوت عليه محكوم گاه هر - 31 ماده 
 ذكر با را مذكور اشخاص تا كند مي اخطار له محكوم به اجرا قسمت و گردد مي متوقف تركه مدير و امين يا محجور
 درخواست به تواند مي) اجرا مأمور ( دادورز باشد نشده توقيف مالي اگر و نمايد معرفي كامل مشخصات و نشاني
  .كند توقيف محجور اموال يا متوفي تركه از به محكوم معادل له محكوم

 به شود مي توقيف اجرايي عمليات كه مدتي و است مدني دادرسي آيين مقررات مطابق مواعد حساب - 32 ماده 
  .آمد نخواهد حساب

 تصفيه اداره به اجرا مدير طرف از مراتب شود ورشكسته اجراء جريان در و بوده بازرگان عليه محكوم گاه هر - 33 ماده 
  .گردد اقدام ورشكستگي امور تصفيه به راجع مقررات طبق تا شود مي اعالم تصفيه مدير يا
 اجرا موقع به را آن مفاد روز ده ظرف است مكلف عليه محكوم شد ابالغ عليه محكوم به اجراييه كه همين - 34 ماده 

 ميسر آن از به محكوم استيفاء و حكم اجراي كه كند معرفي مالي يا بدهد به محكوم پرداخت براي ترتيبي يا بگذارد
 قسمت به را خود دارايي جامع مزبور مهلت ظرف بايد نداند اجراييه مفاد اجراي به قادر را خود كه صورتي در و باشد
 كه شود معلوم مذكور مهلت انقضاء از بعد سال سه ظرف گاه هر نمايد اعالم صريحاً ندارد مالي اگر و كند تسليم اجرا

 صورت يا نكرده معرفي را خود اموال آن از فرار براي ليكن بوده به محكوم پرداخت و حكم اجراي به قادر عليه محكوم
 حبس به باشد گرديده متعسر اجراييه مفاد از قسمتي يا تمام اجراي كه نحوي به داده خود دارايي از واقع خالف
  .شد خواهد محكوم ماه شش تا روز يك و شصت از اي جنحه

  .كند معرفي مالي به محكوم استيفاي براي عليه محكوم جاي به تواند مي نيز ثالث شخص - تبصره 
 يا تمام تأديه به كه موقع هر است مكلف نبوده خود بدهي پرداخت به قادر مذكور مدت در كه بدهكاري -  35 ماده 

 به قادر مقرر مهلت انقضاي تاريخ از سال سه ظرف كه بدهكاري هر و بپردازد را آن گردد متمكن خود بدهي از قسمتي
 اجرا مسئول به مالي يا و نپردازد را آن پرداخت امكان تاريخ از ماه يك تا و شده خود بدهي از قسمتي يا تمام پرداخت
  .شد خواهد محكوم قبل ماده در مقرر مجازات به نكند معرفي

 را عليه محكوم اموال قبل مواد در مقرر مهلت انقضاي از قبل و اجراييه ابالغ از بعد تواند مي له محكوم - 1 تبصره 
 مزبور مهلت انقضاي از پس. است آن قبول به مكلف اجرا قسمت و كند معرفي اجرا  قسمت به به محكوم تأمين براي
 باشد ميسر آن از به محكوم استيفاي و حكم اجراي كه باشد نكرده معرفي مالي عليه محكوم كه صورتي در نيز

  .بخواهد مال آن از را به محكوم استيفاي آيد دست به عليه محكوم از مالي وقت هر تواند مي له محكوم
 صورت در و است خصوصي شاكي شكايت به منوط 35 و 34 مواد در مندرج جرائم كيفري تعقيب - 2 تبصره 

  .گردد مي موقوف مجازات اجراي يا تعقيب او گذشت
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 او اموال به كه صورتي در شود مي ابالغ عليه محكوم به آگهي انتشار طريق از اجراييه مفاد كه مواردي در -  36 ماده 
  .شود مي توقيف عليه محكوم اموال از به محكوم معادل له محكوم تقاضاي به باشد دسترسي

 حاضر اجرايي عمليات حين در و دهد ارائه) اجرا مأمور ( دادورز به را حكم اجراي طريق تواند مي له محكوم - 37 ماده 
  .نمايد دخالت است) اجرا مأمور ( دادورز وظايف از كه اموري در تواند نمي ولي باشد

 نبايد به محكوم گاه هر و گيرد مي رسيد برگ نموده تسليم له محكوم به را به محكوم) اجرا مأمور ( دادورز - 38 ماده 
 صادر اجراييه كه دادگاهي به مقتضي دستور صدور جهت را مراتب نباشد له محكوم به دسترسي يا شود داده مشاراليه به

  .كند مي اعالم است كرده
 نهايي حكم موجب به دادرسي اعاده يا نقض يا فسخ اثر بر شده گذارده اجرا موقع به كه حكمي گاه هر - 39 ماده 

 به محكوم كه صورتي در و گردد مي بر اجرا از قبل حالت به حكم اجراكننده دادگاه دستور به اجرايي عمليات شود بالاثر
 عمليات اعاده  .نمايد مي وصول را آن قيمت يا مثل )اجرا مأمور ( دادورز نباشد ممكن آن استرداد و بوده معين عين

  .آيد مي عمل به اجراييه صدور بدون است مقرر حكم اجراي براي كه ترتيبي به دادگاه دستور به اجرايي
  .دارند اعالم اجرا قسمت به را مراتب و گذارده قراري حكم اجراي براي تواند مي عليه محكوم و له محكوم - 40 ماده 
 اقدام قانون اين در مقرر ترتيب به) اجرا مأمور ( دادورز نمايد اجرا را دادگاه حكم طوعاً عليه محكوم گاه هر - 41 ماده 

  .كند مي حكم اجراي به
 مأمور( دادورز باشد ممكن له محكوم به آن تسليم و بوده منقول غير يا منقول معين عين به محكوم گاه هر - 42 ماده 

  .دهد مي له محكوم  به و گرفته را آن عين) اجرا
 باشد شده صادر مشاع ملك از قسمتي مالك نفع به مشاع ملك متصرف عليه يد خلع حكم كه مواردي در -  43 ماده 

  .است مشاعي امالك مقررات مشمول شده يد خلع ملك در له محكوم تصرف ولي  شود، مي يد خلع ملك تمام از
 اين مگر نيست اجرايي اقدامات مانع امر اين باشد عليه محكوم از غير كسي تصرف در به محكوم عين اگر - 44 ماده 

 هفته يك) اجرا مأمور ( دادورز صورت اين در نمايد ارائه هم دالئلي و بوده آن منافع يا عين از حقي مدعي متصرف كه
 قراري مذكور مهلت تاريخ از روز پانزده ظرف كه صورتي در و كند مراجعه صالحيتدار دادگاه به تا دهد مي مهلت او به

  .يافت خواهد ادامه اجرايي عمليات نگردد ارائه اجرا قسمت به حكم اجراي تأخير به دائر
 بردن از مال صاحب و باشد ديگري شخص يا عليه محكوم از اموالي شود يد خلع بايد كه محلي در گاه هر - 45 ماده 

 زير ترتيب به و تهيه را مذكور اموال تفصيلي صورت) اجرا مأمور ( دادورز نباشد دسترسي او به يا و كند خودداري آن
  :كند مي عمل

  .شود مي سپرده بانكها از يكي يا دادگستري صندوق به نقد وجه و جواهر و بهادار اوراق و اسناد -1
 حاصل و رسيده فروش به نباشد نگاهداري هزينه با متناسب آنها بهاي كه اشيايي و شدني ضايع اموال -2

  .گردد مسترد آن صاحب به تا شود مي سپرده دادگستري صندوق به مربوط هاي هزينه كسر از پس فروش
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 و نگاهداشته محفوظ ديگري مناسب محل يا محل همان در را آنها) اجرا مأمور ( دادورز اموال ساير مورد در -3
  .دارد مي دريافت رسيد و سپرده حافظ به يا

 در و طرفين تراضي با آن قيمت نباشد دسترسي آن به يا و شده تلف و بوده معين عين به محكوم اگر - 46 ماده 
 به محكوم گاه هر و شود مي وصول عليه محكوم از قانون اين مقررات طبق و تعيين دادگاه وسيله به تراضي عدم صورت
  .نمايد اقامه خسارت دعوي تواند مي له محكوم نباشد تقويم قابل

 توسط به عمل انجام و ورزد امتناع آن انجام از عليه محكوم و باشد معيني عمل انجام به محكوم گاه هر -  47 ماده 
 و دهد انجام ديگري وسيله را عمل آن) اجرا مأمور ( دادورز نظر تحت تواند مي له محكوم باشد ممكن ديگري شخص
 هر در. نمايد مطالبه عليه محكوم از اجرا قسمت وسيله به را الزم هزينه عمل انجام بدون يا و كند مطالبه را آن هزينه
. نمايد مي معين را هزينه  ميزان كارشناس نظر جلب با ضرورت صورت در و الزم تحقيقات با دادگاه مذكور موارد از يك

 مقرر نقدي به محكوم وصول براي كه است ترتيبي به عليه محكوم از كارشناس الزحمه حق و مذكور هزينه وصول
  .است

 انجام مدني دادرسي آيين 729 ماده مطابق نباشد ممكن ديگري شخص توسط عمل انجام كه صورتي در - تبصره 
  .شد خواهد

 ترتيب به باشد نشده معين حكم در زرع تكليف و شده زراعت يد خلع حكم مورد ملك در كه صورتي در - 48 ماده 
  :شود مي رفتار زير

 به اقدام) اجرا مأمور ( دادورز واال بردارد را محصول فوراً بايد عليه محكوم باشد رسيده محصول برداشت موقع اگر 
 هرگاه. نمايد مي وصول او از عليه محكوم به محصول تحويل زمان تا را مربوط هاي هزينه و نموده محصول برداشت
 را زراعت بهاي كه است مخير له محكوم باشد نروييده يا روييده بذر كه اين از اعم باشد نرسيده محصول برداشت موقع

 المثل اجرت و بگذارد باقي عليه محكوم تصرف به محصول رسيدن زمان تا را ملك يا كند تصرف را ملك و بپردازد
  .است قطعي مورد اين در دادگاه نظر و بود خواهد دادگاه با المثل اجرت و زراعت بهاي تشخيص. بگيرد

  
  :اموال توقيف -  دوم فصل 

  عمومي مقررات - اول مبحث 

 يا ننمايد اجرا طوعاً را حكم مدلول است مقرر حكم اجراي براي كه موعدي در عليه محكوم كه صورتي در - 49 ماده 
 له محكوم باشد نشده توقيف و تأمين او از مالي يا نكند معرفي هم مالي و ندهد حكم اجراي براي له محكوم با قراري
  .گردد توقيف به محكوم معادل عليه محكوم اموال از كه كند درخواست تواند مي
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 اگر و نمايد عليه محكوم اموال توقيف به اقدام تأخير بدون توقيف درخواست از پس بايد) اجرا مأمور ( دادورز - 50 ماده 
  .بخواهد مذكور دادگاه اجراي قسمت از را آن توقيف باشد ديگري دادگاه حوزه در اموال

 گاه هر ولي باشد اجرايي هاي هزينه و به محكوم معادل كه شود مي توقيف ميزاني به عليه محكوم اموال از - 51 ماده 
 غير مال اگر صورت اين در شد خواهد توقيف آن تمام نباشد تجزيه قابل و داشته بيشتري ارزش شده معرفي مال

  .گردد مي توقيف باشد اجرايي هاي هزينه و به محكوم معادل كه آن از مشاعي مقدار باشد منقول
 آن مگر آيد مي عمل به مال همان از به محكوم استيفاء باشد شده توقيف و تأمين عليه محكوم از مالي اگر - 52 ماده 

 عليه محكوم اموال ساير از به محكوم بقيه معادل صورت اين در كه نكند را به محكوم تكافوي شده تأمين مال كه
  .گردد مي توقيف

 تا بار يك تواند مي عليه محكوم باشد شده فيتوق به محكوم يا خواسته قبال در عليه محكوم از مالي گاه هر - 53 ماده 
 مشروط بنمايد ديگري مال به است شده توقيف كه را مالي تبديل درخواست فروش به  راجع عمليات به شروع از قبل
. نباشد كمتر است شده توقيف قبالً كه مالي از فروش  سهولت و قيمت حيث از شود مي پيشنهاد كه مالي كه اين بر

 در. بنمايد را شده توقيف مال تبديل درخواست فروش به راجع عمليات به شروع از قبل تا بار يك تواند مي نيز له محكوم
 اجراييه صادركننده دادگاه به توانند مي باشند معترض اجرا قسمت تصميم به له محكوم يا عليه محكوم كه صورتي
  .است قطعي مورد اين در دادگاه تصميم .نمايند مراجعه

 اجرا قسمت باشد شده توقيف ديگري طلب مقابل در يا بوده ديني وثيقه شده تقاضا آن توقيف كه مالي اگر - 54 ماده 
 توقيف را مال قبالً كه مرجعي يا ثبت اداره به مورد حسب را مزبور مال ارزش مازاد  توقيف له محكوم درخواست به

 را او طلب تكافوي كه شود توقيف له محكوم تقاضاي به ديگري مال اگر صورت اين در دهد مي اطالع است كرده
 به خود به خود مازاد توقيف مال، اصل توقيف رفع يا وثيقه فك صورت در. شد خواهد اثر رفع مازاد توقيف از بنمايد
 بدهي ميزان با مال بهاي تناسب عدم عنوان به عليه محكوم گاه هر مورد اين در. شود مي تبديل مال اصل توقيف
  .شد خواهد توقيف رفع بدهي بر زائد مقدار از شده ارزيابي مال او هزينه به باشد معترض

 و ديون تمام تواند مي له محكوم باشد شده توقيف مطالباتي مقابل در يا بوده وثيقه كه مالي مورد در - 55 ماده 
 استيفاي و مال توقيف تقاضاي نموده توديع دادگستري يا ثبت صندوق در مورد حسب دولت حقوق با را قانوني خسارات
 توديع وجوه مجموع و او طلب بابت مال و فك سابق هاي توقيف و وثيقه صورت اين در بنمايد آن از را خود حقوق
  .شود مي توقيف بالفاصله شده

  .است بالاثر و باطل شده توقيف مال به نسبت رهني و شرطي و قطعي از اعم انتقال و نقل گونه هر - 56 ماده 
 نافذ شود منعقد له محكوم ضرر به توقيف از بعد شده توقيف مال به نسبت كه تعهدي يا قرارداد گونه هر - 57 ماده 

  .دهد رضايت كتباً  له محكوم كه اين مگر بود نخواهد
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 رفع شده توقيف مال از اجرا قسمت نمايد تأديه را قانوني خسارات و به محكوم عليه، محكوم كه صورتي در - 58 ماده 
  .كرد خواهد توقيف

 حاصل كه اين بر مشروط بفروشد را شده توقيف مال) اجرا مأمور ( دادورز نظارت با تواند مي عليه محكوم - 59 ماده 
 به محكوم از قسمتي مقابل در مال اگر و باشد كافي اجرايي هاي هزينه و به محكوم پرداخت براي تنهايي به فروش
  .باشد كمتر آمده عمل به توقيف آن قبال در كه مبلغي از نباشد فروش حاصل شده توقيف

 خواهد اعالم طرفين به مال توقيف ولي شود نمي مال توقيف از مانع عليه محكوم و له محكوم حضور عدم - 60 ماده 
  .شد

  منقول اموال توقيف در - دوم مبحث 
  

 آن يا كند مالكيت ادعاي آن به نسبت متصرف و باشد عليه محكوم از غير كسي تصرف در كه منقولي مال -  61 ماده 
  .شد نخواهد توقيف عليه محكوم مال عنوان به نمايد معرفي ديگري به متعلق را
  .بود خواهد له محكوم خسارت جبران مسئول شود ثابت متصرف ادعاي خالف كه صورتي در 
 دالئل كه شود مي توقيف صورتي در باشد عليه محكوم كار محل يا سكونت محل از خارج كه منقولي اموال - 62 ماده 
  .باشد دست در او مالكيت احراز بر كافي قرائن و
 باشد زن اختصاصي استفاده مورد عادتاً و معموالً آنچه زوجين سكونت محل در موجود منقول اموال از - 63 ماده 

 بين مشترك قانون اين مقررات نظر از بقيه و شوهر به متعلق باشد مرد اختصاصي استفاده مورد آنچه و زن به متعلق
  .گردد ثابت آن خالف كه اين مگر شود مي محسوب آنان

 مأمور ( دادورز نمايند خودداري آن كردن باز از و باشد بسته آن در كه باشد جايي در شده معرفي مال اگر - 64 ماده 
 و دارد مي معمول مال توقيف و در كردن باز براي الزم اقدام محل دهبان يا ژاندارمري يا شهرباني مأمور حضور با) اجرا
 حضور بايد نيز مستقل بخش دادگاه يا دادستان نماينده مورد حسب نيست آن در كسي كه محلي كردن باز مورد در

  .باشد داشته
  :شود نمي توقيف حكم اجراي براي زير اموال - 65 ماده 

  .است الزم او خانواده و عليه محكوم ضروري حوائج رفع براي كه اسبابي و اشياء و لباس -1
  .او النفقه واجب اشخاص و عليه محكوم ماهه يك احتياج قدر به آذوقه -2
  .كشاورزان و وران پيشه و كسبه ساده كار ابزار و سائلو -3
  .باشند مي توقيف قابل غير مخصوص قوانين موجب به كه اشيايي و اموال -4
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 در و مترجم و مؤلف و مصنف رضايت بدون نرسيده چاپ به هنوز كه هايي ترجمه و تأليفات و تصنيفات - تبصره 
  .شود نمي توقيف آنان مقام قائم يا ورثه  رضايت بدون آنها فوت صورت

 قيمت فاحش كسر يا نامتناسب هزينه مستلزم آن توقيف ادامه كه اموالي و بالفاصله شدني ضايع اموال - 66 ماده 
 از قبل ليكن رسد مي فروش به مزايده و توقيف به راجع تشريفات رعايت بدون دادگاه تصويب با و ارزيابي فوراً است

  .شود برداشته مزبور اموال از صورتي بايد فروش

  منقول اموال برداري  صورت – سوم مبحث 
  

 نوع قبيل از اموال كامل وصف بر مشتمل كه صورتي منقول، اموال توقيف از قبل بايد) اجرا مأمور ( دادورز - 67 ماده 
 عيار گاه هر ( آنها عيار نقره و طال مورد در نمايد، تنظيم باشد اعداد و حروف تمام با كه غيره و اندازه - وزن - عدد -

 بودن چاپي يا خطي و مترجم و مؤلف و كتاب نام كتاب، در و آنها مشخصات و اسامي جواهرات در و) باشد معين آنها
 مصنوعات، در و) باشد معلوم اگر ( نقاش اسم و خصوصيات نقاشي پرده و تصوير در و چاپ يا تحرير تاريخ ذكر با آن

 طور به و آن اسمي مبلغ و تعداد و نوع بهادار اوراق و سهام مورد در و رنگ و بافت فرش مورد در و مدل و ساخت
  .شود مي نوشته باشد مال كامل معرف كه خصوصياتي و مشخصات مورد هر در كلي

 اشتباهي و سهو اگر و است ممنوع اموال صورت در سطرها بين نوشتن و الحاق و كردن پاك و تراشيدن - 68 ماده 
  .رساند مي حاضران امضاء به و تصحيح را آن صورت ذيل در )اجرا مأمور ( دادورز باشد داده رخ

 مشخصات) اجرا مأمور ( دادورز نمايند حقي اظهار شود مي توقيف كه اموالي به نسبت ثالث اشخاص گاه هر - 69 ماده 
  .كند مي قيد را او اظهارات خالصه و اظهاركننده

 اظهاري و ايراد صورت تنظيم به راجع و بوده حاضر آنها قانوني نماينده يا عليه محكوم و له محكوم گاه هر - 70 ماده 
 باشند حاضر اگر طرفين. كند مي قيد صورت آخر در قبول يا رد جهات با را آنان اظهار و ايراد) اجرا مأمور ( دادورز نمايند
 طرف به اجرا قسمت طرف از اموال صورت واال داشت خواهند شكايت حق صورت تنظيم تاريخ از هفته يك ظرف
  .نمايد شكايت ابالغ تاريخ از هفته يك ظرف دارد حق غايب طرف و شود مي ابالغ غايب

 و) اجرا مأمور ( دادورز امضاء به و شود نوشته عمل ختم و شروع ساعت و تاريخ بايد اموال صورت در - 71 ماده 
 در مراتب نمايند امتناع اموال صورت ذيل امضاء از آنها قانوني نماينده يا عليه محكوم و له محكوم گاه هر برسد حاضران
  .شود مي قيد صورت

 آنها به را اموال صورت از شده گواهي رونوشت عليه محكوم يا له محكوم تقاضاي به) اجرا مأمور ( دادورز - 72 ماده 
  .داد خواهد
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  منقول اموال ارزيابي - چهارم مبحث 
  

 له محكوم را اموال قيمت شود مي درج اموال صورت در و آيد مي عمل به توقيف حين منقول اموال ارزيابي - 73 ماده 
 قيمت تعيين در و بوده حاضر يا نباشند حاضر توقيف حين طرفين گاه هر و نمايند مي تعيين تراضي به عليه محكوم و

  .شود مي معين ارزياب ننمايند تراضي
 مأمور ( دادورز عليه محكوم حضور عدم يا تراضي عدم صورت در. شود مي معين طرفين تراضي به ارزياب - 74 ماده 

 كند مي معين ارزياب خبره و معتمد اشخاص بين از رسمي كارشناس نبودن صورت در و رسمي كارشناسان بين از) اجرا
 قرار عمل مالك مال توقيف براي كرده تعيين له محكوم كه قيمتي نباشد دسترسي ارزياب به توقيف حين در گاه هر و

  .كرد خواهد اقدام مال تقويم و ارزياب تعيين به نسبت فوريت قيد به) اجرا مأمور ( دادورز صورت اين در. بود خواهد
 از روز سه ظرف تواند مي طرفين از يك هر. نمايد مي ابالغ طرفين به بالفاصله را ارزيابي اجرا قسمت - 75 ماده 

 مورد شود، مي اجرا آن وسيله به حكم كه دادگاهي در اعتراض اين نمايد، اعتراض ارزياب نظريه به ارزيابي ابالغ تاريخ
 مورد اين در دادگاه تشخيص شود، مي معين مال قيمت ارزيابي تجديد با ضرورت صورت در و گيرد مي قرار رسيدگي
  .است قطعي

 معين) اجرا مأمور ( دادورز وسيله به كار ارزش و كيفيت و كميت گرفتن نظر در با ارزياب الزحمه حق - 76 ماده 
 مورد اين در دادگاه باشد اعتراضي الزحمه حق ميزان به نسبت گاه هر. است عليه محكوم عهده به آن پرداخت و گردد مي

  .كرد خواهد اتخاذ مقتضي تصميم
 دادورز صورت اين در. بپردازد را آن تواند مي له محكوم نمايد امتناع ارزياب الزحمه حق پرداخت از عليه محكوم گاه هر 
 در الزحمه حق پرداخت. داد خواهد له محكوم به و وصول عليه محكوم از حكم اجراي ضمن را مزبور وجه) اجرا مأمور (

 داده اثر ترتيب او اعتراض به نپردازد اخطار ابالغ تاريخ از روز سه ظرف اگر و است معترض عهده به قبل ماده مورد
  .شد نخواهد

  
  
  

  شده توقيف منقول اموال حفظ - پنجم مبحث 

 ضرورت ديگري محل به اموال نقل كه اين مگر شود مي حفظ هست كه جا همان در شده توقيف اموال - 77 ماده 
  .باشد داشته
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 و گردد مي تعيين طرفين توافق با حافظ. شود مي سپرده مسئولي شخص به حفاظت براي شده توقيف اموال - 78 ماده 
 قابل شخص) اجرا مأمور ( دادورز ننمايند تراضي حافظ انتخاب در يا و نباشند حاضر توقيف حين طرفين كه صورتي در

  .شود مي گذاشته امانت به بانكها از يكي در اقتضا صورت در آنها امثال و جواهر و بهادار اوراق. كند مي معين را اعتمادي
  :شود نمي سپرده ذيل اشخاص به طرفين كتبي تراضي بدون شده توقيف اموال - 79 ماده 

  .سوم درجه تا) اجرا مأمور ( دادورز نسبي و سببي اقرباي -1
  .دارند سوم درجه تا سببي يا نسبي قرابت طرفين با كه كساني و آنان همسر و عليه محكوم و له محكوم -2

 و تحويل گرفته عهده به را حفظ مسئوليت كه شخصي به اموال صورت رونوشت و شده توقيف اموال -  80 ماده 
  .گردد مي اخذ رسيد

 و كميت به توجه با اجراء مدير نشود تراضي اجرت ميزان در گاه هر و بخواهد اجرت تواند مي حافظ شخص - 81 ماده 
  .نمايد مي تعيين را آن ميزان  حفاظت مدت و مال كيفيت

 استيفاء شده توقيف اشياء فروش حاصل از و پردازد مي له محكوم نكند تأديه عليه محكوم اگر را حافظ اجرت - 82 ماده 
 روز ده ظرف كه كند مي اخطار له محكوم به اجرا مدير آن تأديه عدم و حافظ طرف از اجرت مطالبه صورت در. نمايد مي
  .بپردازد را حافظ اجرت اخطار ابالغ تاريخ از
 به يا داده قرار استفاده مورد را شده توقيف اموال ندارد حق و است امين شده توقيف اموال به نسبت حافظ -  83 ماده 

 مطالبه حق و بوده وارده خسارت پرداخت مسئول گردد تفريط يا تعدي مرتكب حافظ گاه هر كلي طور به و بدهد كسي
  .داشت نخواهد هم اجرت

  .بدهد را آن حساب بايد حافظ باشد داشته منافعي شده توقيف اموال گاه هر - 84 ماده 
 دادورز و است محسوب ضامن امتناع تاريخ از كند امتناع شده توقيف اموال تسليم از حافظ كه صورتي در - 85 ماده 
  .نمايد مي استيفاء حافظ اموال از را شده توقيف مال ارزش معادل) اجرا مأمور (
 ايجاب را او تغيير احوال و اوضاع يا و كند نگاهداري را شده توقيف اموال نتواند يا نخواهد حافظ گاه هر - 86 ماده 

  .كرد خواهد معين ديگري حافظ دادگاه تصويب از پس) اجرا مأمور ( دادورز نمايد
  
  
  
  

  است ثالث شخص نزد كه عليه محكوم منقول اموال توقيف - ششم مبحث 
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 درخواست مورد يا باشد حقيقي يا حقوقي از اعم ثالث شخص نزد عليه محكوم به متعلق مال گاه هر - 87 ماده 
 پيوست به آن ميزان و طلب يا مال توقيف باب در اخطاري دارد ثالث شخص از عليه محكوم كه باشد طلبي توقيف،
  .گردد مي ابالغ نيز عليه محكوم به فوراً مراتب و شود مي دريافت رسيد و ابالغ ثالث شخص به اجراييه رونوشت

 مكلف و بدهد عليه محكوم به را شده توقيف طلب يا مال نبايد توقيف اخطار ابالغ از پس ثالث شخص - 88 ماده 
  .بود خواهد له محكوم به وارده خسارت جبران مسئول تخلف صورت در نمايد، عمل اجرا مدير دستور طبق است

 بايد ثالث شخص باشد حال طلب يا نقد وجه يا معين عين شده توقيف ثالث شخص نزد كه مالي گاه هر -  89 ماده 
 يا دين يا وجه تأديه سند منزله به رسيد اين دارد دريافت رسيد و بدهد) اجرا مأمور (دادورز به را آن مطالبه صورت در

  .بود خواهد عليه محكوم به ثالث شخص طرف از معين عين تحويل
 و پردازد مي عليه محكوم به تدريج به را عوائدي و اجور يا اقساط به را خود دين ثالث شخص كه موردي در - 90 ماده 

 يا اقساط كه كند مي اخطار ثالث شخص به) اجرا مأمور ( دادورز بنمايد آن از را به محكوم استيفاء تقاضاي له محكوم
  .نمايد تسليم اجرا قسمت به را مقرر اجور و عوائد

 باشد خود نزد عليه محكوم عوايد و اجور يا طلب يا مال از قسمتي يا تمام وجود منكر ثالث شخص گاه هر - 91 ماده 
  .دهد اطالع اجرا قسمت به را مراتب اخطاريه ابالغ  تاريخ از روز ده ظرف بايد

 قسمتي يا تمام وجود منكر واقع خالف بر يا و نكند عمل قبل ماده در مقرر تكليف به ثالث شخص گاه هر -  92 ماده 
 خسارت موجب و نباشد واقع با موافق داده كه اطالعاتي يا و گردد خود نزد عليه محكوم  عوائد و اجور يا طلب يا مال از

  .نمايد مراجعه صالحيتدار  دادگاه به خسارت جبران براي تواند مي له محكوم شود
 پيدا دسترسي مال آن به) اجرا مأمور ( دادورز و نمايد امتناع شده توقيف مال عين تسليم از ثالث شخص اگر - 93 ماده 

  .شد خواهد توقيف به محكوم استيفاء براي او دارايي از آن قيمت معادل نكند
 رفته بين از او تفريط و تعدي بدون اجرا قسمت مطالبه از قبل مال كه باشد مدعي ثالث شخص كه صورتي در 

 عمليات توقيف باب در قراري دهد تشخيص موجه را او دالئل كه صورتي در دادگاه دهد دادخواست دادگاه به تواند مي
  .كند مي صادر نهايي تكليف تعيين تا اجرايي

 مزبور وجه ميزان به نمايد امتناع شده توقيف او نزد كه حال طلب يا نقد وجه تأديه از ثالث شخص گاه هر - 94 ماده 
  .شد خواهد توقيف او دارايي از
 اجرا قسمت به بخواهد وقت هر را مزبور مال تواند مي شده توقيف او نزد عليه محكوم مال كه ثالثي شخص - 95 ماده 

  .نمايد قبول را آن  بايد اجرا قسمت و كند تسليم
  
  

  مستخدمين حقوق توقيف - هفتم مبحث 



  قانون شهرداري 77كميسيون ماده   ٢٣۶

 

 

 ها شهرداري و دولتي شركتهاي و دولت به وابسته يا دولتي مؤسسات و سازمانها كاركنان مزاياي و حقوق از - 96 ماده 
 توقيف ثلث اال و ربع باشند فرزند يا زن داري كه صورتي در آن نظائر و خصوصي بنگاههاي و شركتها و بانكها و

  .شود مي
 اين بر مشروط است جايز ماده اين موضوع افراد وظيفه يا بازنشستگي حقوق چهارم يك كسر و توقيف - 1 تبصره 

  .باشد بگير وظيفه يا بازنشسته شخص به مربوط دين كه
  .شود نمي توقيف هستند جنگ در كه نظامياني مزاياي و حقوق - 2 تبصره 
 مكلف سازمان مدير يا رييس و نمايد مي ابالغ مربوط سازمان به را مراتب اجرا مدير فوق ماده مورد در - 97 ماده 

  .بفرستد اجرا قسمت به و نموده كسر عليه محكوم مزاياي و حقوق از است
 استيفاي براي شود معرفي عليه محكوم از مالي اگر كه نيست اين از مانع استخدامي مزاياي و حقوق توقيف - 98 ماده 

 مزاياي و حقوق توقيف باشد كافي به محكوم استيفاي براي شده معرفي مال اگر ولي گردد توقيف به محكوم
  .شود مي موقوف عليه محكوم استخدامي

  
  منقول غير اموال توقيف -  هشتم مبحث 

 محل ثبت اداره و طرفين به ملك مشخصات و پالك شماره ذكر با را منقول غير مال توقيف اجرا قسمت -  99 ماده 
  .كند مي اعالم

 دفتر در را مراتب باشد شده ثبت عليه محكوم نام به ملك كه صورتي در توقيف اعالم از پس ثبت اداره - 100 ماده 
 و دهد مي اطالع اجرا قسمت به نموده قيد ثبتي پرونده و بازداشتي ملك دفتر در باشد ثبت جريان در ملك اگر و امالك

  .دارد مي اعالم اجرا قسمت به فوراً نباشد عليه محكوم نام به ملك اگر
 آن در عليه محكوم كه است جائز وقتي عليه محكوم مال عنوان به ندارد سابقه كه منقول غير مال توقيف - 101 ماده 

  .باشد شده شناخته مالك نهايي حكم موجب به عليه محكوم يا و. باشد داشته مالكانه تصرف
 ازاء در مزبور مال توقيف باشد نرسيده نهايي مرحله به ولي شده صادر عليه محكوم مالكيت بر حكم كه موردي در 

  .است نهايي حكم صدور به موكول اجرايي عمليات ادامه ولي است جايز عليه محكوم بدهي
 اجرايي هزينه و به محكوم اداء براي دادگاه تشخيص به منقول غير مال ساله يك عوائد كه صورتي در - 102 ماده 

 فقط و شود نمي توقيف ملك عين شود داده به محكوم ملك، آن عوائد از كه شود حاضر عليه محكوم و باشد كافي
 اعالم محل ثبت به را مراتب است مكلف اجراء قسمت صورت اين در گردد، مي وصول آن از به محكوم و توقيف عوائد
  .نمايد

  .گردد نمي آن منافع توقيف موجب منقول غير مال توقيف - 103 ماده 



 ٢٣٧  االجرا آشنايي با مقررات اسناد الزم: فصل سوم

 

 

 عمل به مدني دادرسي آيين قانون 257 تا 254 مواد مقررات رعايت با باغات و امالك محصول توقيف - 104 ماده 
  .آيد مي
  

  لمنقو غير اموال برداري صورت - نهم مبحث 

 به را آن از اي نسخه و تنظيم را اموال صورت منقول غير اموال توقيف از پس) اجرا مأمور ( دادورز -  105 ماده 
 به اجرا مدير. دارد تسليم اجراء قسمت به كتباً هفته يك ظرف باشد داشته شكايتي اگر تا نمايد مي ابالغ عليه محكوم
 تجديد يا اصالح را شده توقيف مال مشخصات صورت باشد وارد شكايت كه صورتي در و رسيدگي مزبور شكايات

  .نمايد مي
  :شود قيد منقول غير اموال صورت در بايد زير مراتب - 106 ماده 

  .اجراييه ورقه مفاد و تاريخ -1
  .است واقع آنجا در منقول غير مال كه محلي -2
 ديگر اشخاص و مفروز يا است مشاع ملك كه اين و مالك و ملك مشخصات ذكر با منقول غير مال وصف -3

 است شده واگذار كسي به ملك منافع و است حقي نوع چه دارند حقي اگر و نه يا دارند حقي آن به نسبت
  .خير يا

  .آن مجاورين و ملك حدود -4
  .كند مي قيد صورت در را آن تقريبي مساحت) اجرا مأمور ( دادورز نباشد معين ملك مساحت كه درصورتي - 107 ماده 
 ارائه) اجرا مأمور ( دادورز به را منقول غير مال يا ملك به راجع اسناد بايد صورت تنظيم حين عليه محكوم - 108 ماده 

  .دهد
 و قيد صورت در مراتب باشد جريان در دعوايي شده توقيف ملك از قسمتي يا تمام به راجع گاه هر - 109 ماده 

  .است رسيدگي مورد مرجعي چه در دعوي كه شود مي تصريح
  

  منقول غير اموال حفظ و ارزيابي - دهم مبحث 

  .آمد خواهد عمل به قانون اين 76 تا 73 مواد در مقرر ترتيب به منقول غير اموال ارزيابي - 110 ماده 
 تحويل ملك متصرف يا مالك به موقتاً مورد حسب ارزيابي و صورت تنظيم از بعد منقول غير مال - 111 ماده 

  .دهد تحويل گرفته تحويل صورت طبق كه همانطوري را ملك است مكلف مشاراليه و شود مي



  قانون شهرداري 77كميسيون ماده   ٢٣٨

 

 

 سپرده اند كرده معين طرفين كه اميني به شود توقيف منقول غير مال موجود عوائد كه صورتي در - 112 ماده 
 عوائد اگر ولي شد خواهد سپرده كند مي معين) اجرا مأمور ( دادورز كه اميني شخص به تراضي عدم صورت در و شود مي
  .گردد مي تسليم اجرا قسمت به باشد نقد وجه

  

  :شده توقيف اموال فروش - سوم فصل 

  منقول اموال فروش - اول مبحث 

 له محكوم بين فروش موعد و محل به نسبت كه صورتي در آن ارزيابي و منقول مال صورت تنظيم از بعد - 113 ماده 
 مأمور( دادورز باشد نشده تراضي طرفين بين گاه هر و شود مي رفتار ترتيب همان به باشد شده تراضي عليه محكوم و

  .كند مي اقدام بعد مواد مطابق) اجرا
  .آيد مي عمل به مزايده طريق از اموال فروش - 114 ماده 
 به محل آن در فروش باشد شده معين منقول اموال فروش براي محلي شهرداري يا دولت طرف از اگر - 115 ماده 

 عليه محكوم منافع براي كه آيد مي عمل به محل در فروش باشد متعدد است شده معين كه محلهايي اگر و آيد مي عمل
 معين فروش براي محلي شهرداري يا دولت طرف از گاه هر. است اجرا مدير با امر اين تشخيص و باشد داده ترجيح
  .كند مي معين اجراء مدير را فروش محل باشد نشده

 محلي در شده توقيف اشياء باشد داشته زياد مخارج ديگري محل به منقول اموال حمل كه مواردي در - 116 ماده 
  .رسد مي فروش به شده مي حفظ كه

  .نمايد مي آگهي و معين شده توقيف اموال كيفيت و كميت به نظر اجرا مدير را فروش موعد -  117 ماده 
  .شود منتشر نوبت يك محلي هاي روزنامه از يكي در بايد فروش آگهي - 118 ماده 
 از كمتر و ماه يك از بيش فروش روز و آگهي انتشار بين فاصله كه شود معين طوري بايد فروش موعد - 119 ماده 

  .نباشد روز ده
 نباشد ريال هزار دويست از بيش آنها قيمت كه اموالي مورد در همچنين نباشد روزنامه كه نقاطي در - 120 ماده 

  .شود مي قيد مجلس صورت در الصاق تاريخ و الصاق معابر در كافي تعداد به روزنامه انتشار جاي به آگهي
 ديگري آگهي آيد مي عمل به اجرا قسمت توسط به كه آگهي بر عالوه توانند مي عليه محكوم يا له محكوم - 121 ماده 

  .نمايد منتشر خود خرج به
  :شود مي تصريح ذيل نكات منقول مال فروش آگهي در -  122 ماده 

  .شده توقيف اموال مشخصات و نوع -1
  .فروش محل و ساعت و روز -2
  .شود مي شروع آن از مزايده كه قيمتي -3



 ٢٣٩  االجرا آشنايي با مقررات اسناد الزم: فصل سوم

 

 

  .شود الصاق هم فروش محل و اجرا قسمت در انتشار بر عالوه بايد آگهي -  123 ماده 
  .شد خواهد آگهي مجدداً كند پيدا ضرورت فروش روز تغيير كه صورتي در - 124 ماده 
 امضاء به فروش مجلس صورت و آيد مي عمل به دادسرا نماينده و) اجرا مأمور ( دادورز حضور با فروش -  125 ماده 

  .رسد مي آنها
 شده آگهي كه را اموالي است شده معين فروش براي كه روزي از قبل روز پنج مدت در تواند مي كس هر - 126 ماده 

  .نمايد مالحظه
 ساير و) اجرا مأمورين ( دادورزها و ارزيابان ولي نمايد شركت خريد در سايرين مثل تواند مي له محكوم - 127 ماده 

  .كنند شركت خريد در توانند نمي سوم درجه تا آنان سببي و نسبي اقرباء همچنين هستند فروش امر مباشر كه اشخاصي
 كسي به متعلق مال و شود مي شروع شده معين 75 تا 73 مواد در مقرر ترتيب به كه قيمتي از مزايده - 128 ماده 

  .است كرده قبول را قيمت باالترين كه است
  .دهد قرار وعده به را اموال بهاي پرداخت تواند مي) اجرا مأمور ( دادورز - 129 ماده 
 مهلت حداكثر نمايد تسليم اجرا قسمت به سپرده عنوان به المجلس في را بها درصد ده بايد مزايده برنده صورت اين در 

 او سپرده نپردازد را اموال بهاي بقيه مقرر موعد در مزايده برنده كه صورتي در و كرد نخواهد تجاوز ماه يك از مزبور
  .گردد مي تجديد مزايده و ضبط دولت نفع به مزايده هزينه كسر از پس

 او خود كه اين يا و بفروشند مؤخر يا مقدم را او اموال از بعضي كه كند تقاضا تواند مي مال صاحب - 130 ماده 
  .نمايد جلوگيري آن فروش از و پرداخت نقداً را پيشنهادي قيمت باالترين

 از ديگري مال تواند مي له محكوم باشد نداشته خريدار شود مي شروع آن از مزايده كه مالي گاه هر - 131 ماده 
 كه قيمتي به مزايده مورد اموال از خود طلب معادل يا بنمايد را آن مزايده و توقيف تقاضاي و معرفي عليه محكوم
 هر به مزايده مورد مال اخير صورت در و بنمايد را شده توقيف مال مزايده تجديد تقاضاي يا كند قبول شده ارزيابي
 طلبكاران  گاه هر و. باشد مي له محكوم عهده به مجدد آگهي هزينه و رفت خواهد فروش به كند پيدا خريدار كه ميزاني
  .است اعتبار مناط مزايده آگهي تجديد براي طلب مبلغ حيث از آنها اكثريت رأي باشند متعدد

 شده ارزيابي كه قيمتي به را مزايده مورد مال نيز له محكوم و نباشد خريداري هم دوم دفعه در گاه هر -  132 ماده 
  .شد خواهد مسترد عليه محكوم به مال آن ننمايد قبول

 مشخصات و اسم و شده پيشنهاد كه قيمتي باالترين و فروش مورد مال خصوصيات و فروش تاريخ - 133 ماده 
  .رسد مي خريدار امضاء به و شده نوشته مجلس صورت در خريدار

  .گرفت خواهد صورت آن بهاي تمام پرداخت از بعد فقط مال تسليم -  134 ماده 
 بقيه باشد كافي اجرايي هاي هزينه و به محكوم پرداخت براي شده توقيف اموال از قسمتي فروش اگر - 135 ماده 

  .گردد مي مسترد آن صاحب به و شود نمي فروخته اموال
  :شود مي تجديد مزايده و ساقط اعتبار درجه از فروش زير موارد در - 136 ماده 



  قانون شهرداري 77كميسيون ماده   ٢۴٠

 

 

  .آيد عمل به گرديده تعيين آگهي موجب به كه محلي غير در يا معين ساعت و روز غير در فروش گاه هر -1
  .نمايد رد است خواسته كه را قيمتي باالترين يا و شوند خريد از مانع قانوني جهت بدون را كسي گاه هر -2
  .باشد دادسرا نماينده حضور بدون مزايده كه صورتي در -3
  .باشد بوده خريد از ممنوع 127 ماده طبق خريدار كه صورتي در -4

 قبل و شود مي داده دادگاه به فروش تاريخ از هفته يك ظرف مذكور موارد در مزايده مقررات از تخلف به راجع شكايت 
  .شد نخواهد تسليم خريدار به مال) شكايت وصول صورت در ( دادگاه تصميم اتخاذ از قبل يا مذكور مهلت انقضاي از
  

  منقول غير اموال فروش - دوم مبحث 

 اموال فروش مانند گرديده معين بحث اين در كه مواردي استثناي به منقول غير اموال فروش ترتيب - 137 ماده 
  .است منقول

  :شود تصريح ذيل نكات بايد فروش آگهي در - 138 ماده 
  .ملك صاحب خانوادگي نام و نام -1
 يا تجارت يا پيشه و كسب يا سكونت محل ملك كه اين تعيين و آن اجمالي توصيف و ملك وقوع محل -2

  .است غيره و زراعت
  .نه يا است شده ثبت ملك كه اين تعيين -3
  .اجاره ميزان و مدت است اجاره در اگر و نه يا است اجاره در ملك كه اين تعيين -4
  .شود مي فروخته آن از مقدار چه و مفروز يا است مشاع ملك كه اين به تصريح -5
  .دارند عنوان هر تحت ملك آن به نسبت اشخاص كه حقوقي تعيين -6
  .شود مي شروع آن از مزايده كه قيمتي -7
  .مزايده محل و روز و ساعت -8

 الصاق نيز ملك محل در مزبور آگهي. شد خواهد منتشر قبل مبحث در مقرر ترتيب به فروش آگهي - 139 ماده 
  .گردد مي

 تمام فروش شركاء ساير كه اين مگر رسد مي فروش به عليه محكوم سهم فقط باشد مشاع ملك گاه هر - 140 ماده 
  .شود مي پرداخت عليه محكوم حصه از اجرايي هاي هزينه و له محكوم طلب صورت اين در بخواهند را ملك

 ملك خصوصيات و خريدار و مالك خانوادگي نام و نام آن در و تنظيم مجلس صورت مزايده انجام از پس -  141 ماده 
 اقدام دادگاه آن اجراي قسمت كه دادگاهي به اجرايي پرونده ضميمه به و شود مي نوشته رسيده فروش به كه قيمتي و
  .گردد مي تسليم است كرده فروش به
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 دادورز اقدامات ساير و مزايده مقررات از تخلف و آن ارزيابي و ملك صورت تنظيم به راجع شكايت - 142 ماده 
 شود مي داده دارد مأموريت آنجا در) اجرا مأمور ( دادورز كه دادگاهي به وقوع تاريخ از هفته يك ظرف) اجرا مأمور(

 بر كه را اقدامي دانست مؤثر و وارد را شكايت كه صورتي در و رسيدگي شكايت موضوع به العاده فوق وقت در دادگاه
 نظر اظهار شكايت موضوع در دادگاه كه اين از قبل. نمود خواهد صادر مقتضي دستور و ابطال است شده مقررات خالف
  .شود نمي داده انتقال سند نمايد

 اين و دهد مي خريدار نام به را انتقال سند صدور دستور مزايده جريان صحت احراز صورت در دادگاه - 143 ماده 
  .است قطعي دستور

 ماه دو ظرف مالك نمايد قبول خود طلب مقابل در را آن له محكوم و نداشته خريدار ملك كه مواردي در -  144 ماده 
 له محكوم به ملك انتقال مانع و پرداخته را اجرايي هاي هزينه و خسارات و بدهي كليه تواند مي مزايده انجام تاريخ از

 خواهد باشد له محكوم طلب معادل كه را ملك از قسمتي يا تمام انتقال دستور مزبور مهلت انقضاي از بعد دادگاه. شود
  .داد

 دفترخانه در را انتقال سند دادگاه نماينده نشود خريدار نام به انتقال سند امضاء به حاضر مالك گاه هر - 145 ماده 
  .نمايد مي امضاء خريدار نام به رسمي اسناد

  
  :ثالث شخص اعتراض - پنجم فصل 

 اگر نمايد حقي اظهار ثالث شخص شده توقيف نقد وجه يا منقول غير يا منقول مال به نسبت گاه هر - 146 ماده 
 در شود مي رفع توقيف. است توقيف تاريخ بر مقدم آن تاريخ كه باشد رسمي سند يا قطعي حكم به مستند مزبور ادعاي
 خود ادعاي اثبات و اجرايي عمليات از جلوگيري براي حق مدعي و گردد مي تعقيب اجرايي عمليات صورت اين غير
  .كند شكايت دادگاه به تواند مي

 هزينه پرداخت و مدني دادرسي آيين تشريفات رعايت بدون مراحل تمام در ثالث شخص شكايت - 147 ماده 
 هر به دعوي طرفين و ثالث شخص دالئل به دادگاه و شود مي ابالغ طرفين به شكايت مفاد. شود مي رسيدگي دادرسي

 عمليات توقيف قرار يافت قوي را شكايت دالئل كه صورتي در و كند مي رسيدگي بداند الزم كه محل هر در و نحو
 دادگاه باشد منقول اعتراض مورد مال اگر صورت اين در. نمايد مي صادر شكايت نهايي تكليف تعيين تا را اجرايي

  .بدهد معترض به را مال تحويل و توقيف رفع دستور مقتضي تأمين اخذ با تواند مي
  .شد خواهد رسيدگي فوق ترتيب به نيز شده توقيف اموال فروش از بعد ثالث شخص شكايت به 
 اين در. نمايد معرفي اعتراض مورد مال جاي به عليه محكوم اموال از را ديگري مال تواند مي له محكوم - تبصره 

 موقوف نيز ثالث شخص شكايت به رسيدگي و شود مي توقيف رفع اعتراض مورد مال از و توقيف مال آن صورت
  .گردد مي
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  تقدم حق - ششم فصل 

 يك هر تقدم حق بايد) اجرا مأمور ( دادورز باشد، رسيده اجراء قسمت به متعدد هاي اجراييه كه مورد هر در - 148 ماده 
  :نمايد رعايت زير ترتيب به را لهم محكوم از

 يا آن امثال و شرطي معامله مورد يا وثيقه يا رهن له محكوم نزد عليه محكوم منقول غير يا منقول مال اگر -1
 حق لهم محكوم ساير بر به محكوم ميزان به مزبور مال به نسبت له محكوم باشد اجرايي يا تأميني توقيف در

  .داشت خواهد تقدم
  .خود ماه شش دستمزد و حقوق به نسبت عليه محكوم كار محل مستخدم و كارگر و خانه خدمه -2
 هزار دويست ميزان تا مهريه و ماه شش مدت براي عليه محكوم صغير اوالد نگهداري هزينه و زن نفقه -3

  .يالر
  .بستانكاران ساير و خود طلب بقيه به نسبت سوم و دوم بندهاي در مذكور طبقات بستانكاران -4

 چيزي اگر نمودند وصول عليه محكوم اموال از را خود طلب طبقه هر ترتيب به بستانكاران اينكه از پس - 149 ماده 
 متعدد بستانكاران اگر چهارم تا دوم طبقات از يك هر در و شود مي داده بعدي طبقه  به بماند بقاي آنها طلب از زائد

  .گردد مي تقسيم آنها بين طلب نسبت به عليه محكوم مال باشند
  

  :طلب تأديه -  هفتم فصل 

 ميزان به شود مي وصول عليه محكوم از ديگر طريق به يا شده توقيف مال فروش نتيجه در كه وجوهي - 150 ماده 
  .شود مي مسترد عليه محكوم به بقيه باشد زائد اگر و شد خواهد داده له محكوم به اجرايي هاي هزينه و به محكوم

 له محكوم درخواست به باشد اجرائي هاي هزينه و به محكوم ميزان از كمتر حاصل وجوه كه صورتي در -  151 ماده 
  .شود مي توقيف عليه محكوم اموال ساير از او طلب بقيه وصول براي

 به آن از نسخه يك گردد مي اخذ رسيد نسخه دو شود مي داده له محكوم به كه وجهي مقابل در - 152 ماده 
  .گردد مي بايگاني اجرايي پرونده در ديگر نسخه و تسليم عليه محكوم

 شده توقيف مال از غير عليه محكوم براي ديگري دارايي و باشد نفر يك از بيش له محكوم كه موردي در -  153 ماده 
 به اجرايي هزينه معادل شده وصول وجه از باشند نداشته تقدم حق ديگري بر طلبكاران از يك هيچ و نشود معلوم
 طلب استيفاء درخواست و صادر اجراييه تاريخ آن تا كه طلبكاراني بين بقيه و شود مي داده است پرداخته را آن كه كسي
  .شود مي تقسيم 155 و 154 مواد رعايت با دارند كه طلبي نسبت به اند نموده را خود

  .گردند مطلع خود سهم ميزان از تا نمايد مي اخطار طلبكاران به و تنظيم) اجرا مأمور ( دادورز را نامه تقسيم -  154 ماده 
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 اخطار تاريخ از هفته يك ظرف تواند مي باشد داشته تقسيم ترتيب از شكايتي كه طلبكاران از يك هر -  155 ماده 
  .كند مراجعه دادگاه به تقسيم ترتيب  به راجع) اجرا مأمور ( دادورز

 تكليف تعيين از پس تقسيم صورت اين در نمايد مي اتخاذ قطعي تصميم و رسيدگي شكايت به اداري جلسه در دادگاه 
  .آيد مي عمل به دادگاه در شكايت

 مقرر 39 ماده در كه نحوي به زائد مقدار باشد شده داده او سهم از زائد طلبكاري به كه صورتي در - 156 ماده 
  .شود مي مسترد گرديده

 نامه تقسيم تنظيم زمان تا باشد شده مقرر وصول تاريخ تا دادگاه حكم كه صورتي در تأديه تأخير خسارت -  157 ماده 
  .شد خواهد  محسوب له محكوم طلب جزء

  
  :اجرايي هاي هزينه - هشتم فصل 

  :از است عبارت اجرايي هاي هزينه - 158 ماده 
 كه مالي دعاوي در. شود مي وصول اجراء از بعد كه حكم اجراي حق بابت به محكوم مبلغ درصد پنج -1

 گرفته قرار حكم مورد و تعيين دادخواست در كه خواسته بهاي مأخذ  به اجراء حق نيست نقد وجه خواسته
  .باشد نموده معين خواسته براي ديگري قيمت دادگاه كه اين مگر شود مي حساب

 حق و ارزياب و كارشناس و خبره الزحمه حق مانند باشد داشته ضرورت حكم اجراي براي كه هايي هزينه -2
  .آن نظائر و اموال حفاظت

 بهاي تعيين قانوناً كه مواردي ساير در و ماه سه بهاي اجاره ده صدي منقول غير اجاره مورد تخليه در -  159 ماده 
  .شود مي دريافت اجراء حق بابت دادگاه تشخيص به ريال هزار پنج  تا ريال هزار از نيست الزم خواسته

 در ولي است عليه محكوم عهده بر اجراييه ابالغ تاريخ از روز ده انقضاي از پس اجراء حق پرداخت -  160 ماده 
 در و. شد خواهد دريافت اجراء حق نصف بدهند حكم اجراي براي ترتيبي خود بين يا كنند سازش طرفين كه صورتي
  .گرفت نخواهد  تعلق اجراء حق باشد كمتر يا ريال هزار بيست به محكوم كه صورتي

 شروع از بعد له محكوم گاه هر و گردد مي وصول آن ضمن هم اجراء حق باشد نقد وجه به محكوم اگر - 161 ماده 
 از مزبور حق نشود اجراء حق پرداخت به حاضر عليه محكوم و باشد نموده وصول  را به محكوم رأساً اجرايي اقدامات
  .گردد مي وصول احكام اجراي مقررات طبق عليه محكوم اموال

 و شده پرداخت دادگستري صندوق از باشد الزم عليه محكوم اموال فروش و توقيف براي كه هايي هزينه صورت اين در 
  .گردد مي مسترد  صندوق به آن وصول از پس
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 صندوق به رسيد نسخه دو اخذ قبال در وصول از پس بالفاصله را اجراء حق بايد) اجرا مأمور ( دادورز - 162 ماده 
 اجرايي پرونده پيوست را ديگري نسخه و تسليم عليه محكوم به را مزبور رسيد از نسخه  يك و كند پرداخت دادگستري

  .نمايد
 وصول قانون اين در مذكور ترتيب به نيز را قطعي حكم در مقرر نقدي جريمه بايد) اجرا مأمور ( دادورز - 163 ماده 

  .نمايد
 اجراء حق شود منتهي حكم قطعي اجراي به موقت اجراي اگر ولي ندارد اجراء حق حكم موقت اجراي - 164 ماده 

  .گردد مي وصول
 از پس اجراء حق گرديده صادر اجراييه آنها به نسبت فرجامي رسيدگي خاتمه از قبل كه احكامي به راجع - 165 ماده 

  .گردد مسترد عليه محكوم به حكم نقض صورت در تا ماند مي دادگستري صندوق در وصول
 براي الزم وسائل بهبود و تهيه مصرف به دادگستري وزارت نامه آيين طبق اجراء حق از درصد پنجاه - 166 ماده 

 منظور دادگستري وزارت اختصاصي درآمد حساب به بقيه و رسد مي اجراء متصديان پاداش و احكام اجراي تسريع
  .گردد مي

 اجراء جريان در و گرديده صادر قانون اين از قبل كه بود خواهد نيز هايي اجراييه شامل قانون اين مقررات - 167 ماده 
  .است معتبر آمده عمل به سابق قانون مطابق كه اجرايي اقدامات از مقدار آن ليكن باشند مي

 باشد نكرده تعقيب را اجرايي عمليات له محكوم و گذشته سال پنج از بيش اجراييه صدور تاريخ از گاه هر - 168 ماده 
 له محكوم. بود نخواهد وصول قابل ديگر باشد نشده وصول اجراء حق اگر مورد اين در و شود مي تلقي بالاثر اجراييه

 دريافت اجراء حق بار يك فقط حكم هر اجراي مورد در ولي نمايد اجراييه صدور تقاضاي دادگاه از مجدداً تواند مي
  .شود مي
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  ديوان عدالت اداري ميآراء هيأت عمو

  اداري عدالت ديوان آرائ

 مفاد اجراي نامه آيين 69 ماده به الحاقي  3 تبصره ابطال خصوص در اداري عدالت ديوان رأي: موضوع 
  744 اجرايي عمليات از شكايات به رسيدگي طرز و االجرا الزم رسمي اسناد

   رسمي روزنامه 1378.2.16 ـ 15782 شماره از نقل 
   1377.12.19 تاريخ 45.77 هـ شماره 
 198.77 ـ 137.77 ـ 99.77 ـ 72.77 ـ 71.77 ـ 45.77 پرونده كالسه 200 الي 194 دادنامه شماره 1377.9.21 تاريخ 
  237.77 ـ
   اداري عدالت ديوان عمومي هيأت: رسيدگي مرجع 
 و مصاليي مسعود سيد پارسانيا، پرويز كيانوش، رضا محمد رحماني، حسين اصغري، مهران طوني، علي آقايان: شاكي 

  . توالئي محمد
 طرز و االجراء الزم رسمي اسناد مفاد اجراي نامه آئين 69 ماده به الحاقي 3 تبصره ابطال: خواسته و شكايت موضوع 

  . قضائيه قوه 1367.5.25 مصوب اجرائي عمليات از شكايت به رسيدگي
 در گرديده اضافه 69 ماده به الحاقي 3 تبصره براساس اند، داشته اعالم تقديمي دادخواستهاي طي شكات: مقدمه 

 اين در بنمايد، را او سكونت محل بازداشت درخواست مهريه وصول بابت و بوده مديون همسر بستانكار كه صورتي
 عظام فقهاي فتاواي براساس اينكه به عنايت با. شود مي بازداشت مديون مالكيت از نصف تا حداكثر صورت

 مستثنيات جزء شوهر سكونت مورد منزل نگهبان محترم شوراي مصوبه نظريه و رهبري معظم مقام مخصوصاًفتواي
 مذكور تبصره لذا است، شده اعالم شرع خالف آن فروش و بازداشت و بازداشت قابل غير زن طرف از و محسوب دين
 نموده محسوب دين مستثنيات از شرط و قيد بدون و مطلق بطور را همسر سكونت مورد ملك كه اسالم مقدس شرع با

 مربوطه مقررات و قوانين كليه به "مستندا نيز و اساسي قانون 170 و 4 اصول مستنداًبه لذا. باشد مي مغاير است،
  .دارد را الذكر فوق نامه آئين 69 ماده به الحاقي 3 تبصره ابطال تقاضاي

 مورخ 77.21.3256 شماره نامه طي شكايت مورد بودن شرع خالف ادعاي درخصوص نگهبان شوراي محترم دبير 
 تبصره بودن شرع خالف ادعاي موضوع 1377.5.14 مورخ 45.77 .هـ شماره نامه به عطف اند، داشته اعالم 1377.5.26
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 مورخ 76.21.511 شماره نظريه تصوير پيوست به االجراء الزم رسمي اسناد مفاد اجراي نامه آئين 69 ماده به الحاقي 3
 قوه محترم رييس يزدي... ا آيت حضرت: است آمده مذكور نظريه در. گردد مي ارسال نگهبان شوراي فقهاء 1376.3.1
  فقهاء آقايان 1376.2.31 مورخ رسمي جلسه در آن ضمائم و 1375.11.4 مورخ 1.75.37004 شماره نامه قضائيه،
 سال مصوب مدني احكام اجراي قانون 65 ماده گردد، مي اعالم شرح بدين فقها آقايان نظر و مطرح نگهبان شوراي
 از شرعاً متناسب و نياز مورد مسكن ايحال علي و شود نمي مسكن شامل و  است منقول اموال مخصوص 1356

 نامه طي مذكور شكايت به  پاسخ در مجريه و قضائيه قوه ارتباط دفتر كل مدير. باشد مي دين مستثنيات
 نامه تصوير شرح به قضائيه قوه محترم مقام اند، داشته اعالم 1377.8.27 مورخ 6 .م ق 53.3473.شماره
 به عنايت با فرمائيد مقرر است خواهشمند. اند داشته اعالم را مرقوم 3 تبصره لغو 1377.6.1 مورخ 1.77.5730شماره
  .نمايند مبذول شايسته دستور مطروحه هاي پرونده نمودن مختومه  به نسبت شكات خواسته حصول

 ديوان شعب رؤساي حضور با و تبريزي موسوي... ا آيت رياست به فوق تاريخ در اداري، عدالت ديوان عمومي هيأت 
  .نمايد مي رأي صدور به مبادرت آتي شرح به آراء اكثريت با مشاوره انجام و بررسي و بحث از پس و تشكيل

  
  
  
  

  عمومي هيأت يرأ

 فقهاء نظريه شرح به االجراء الزم رسمي اسناد مفاد اجراي نامه آئين 69 ماده به الحاقي 3 تبصره اينكه به باعنايت 
 ديوان قانون 25 ماده اول قسمت استناد به است، شده شناخته شرح موازين و احكام خالف نگهبان شوراي محترم
  .گردد مي ابطال مزبور تبصره اداري، عدالت

  تبريزي موسوي سيدابوالفضل - اداري عدالت ديوان عمومي هيأت رييس 
  

 االجراء الزم رسمي اسناد مفاد اجرايي نامه آيين 76 ماده ابطال مورد در اداري عدالت ديوان رأي: موضوع 
441  

   رسمي روزنامه 1377.9.5 - 15658 شماره از نقل 
  1377.6.14. 76.76 هـ شماره 
  76.76: پرونده كالسه 157: دادنامه شماره 76.11.18: تاريخ 
  .اداري عدالت ديوان عمومي هيأت: رسيدگي مرجع 
  .دهقاني خسرو آقاي: شاكي 



 ٢۴٧  االجرا آشنايي با مقررات اسناد الزم: فصل سوم

 

 

   اداري امالك و اسناد ثبت سازمان: شكايت طرف 
 شكايت به رسيدگي وطرز االجراء الزم رسمي اسناد مفاد اجرائي نامه آئين 176 ماده ابطال: خواسته و شكايت موضوع 

  .1355.4.6مصوب اجرائي عمليات از
 هيأت 69.3.29 مورخ 87-88 شماره آراء بموجب اند، داشته اعالم آن تكميلي اليحه و دادخواست طي شاكي: مقدمه 

 ابطال متعاقب. گرديد ابطال كشور ثبت سازمان 54.2.8 مورخ 2.1643 شماره بخشنامه اداري، عدالت ديوان عمومي
 صادر را 69.11.9 مورخ. 2س - 4236 شماره بخشنامه هيأت آن آراء مفاد از متعابعت در ثبت سازمان مزبور بخشنامه

 آنها عمليات كه اجرائي هاي پرونده در اجرائي عمليات خاتمه آن اساس وبر باشد مي سازمان عمل مورد اينك كه كرد
ب طل پرداخت علت همين به و است حراج يا مزايده صورتجلسه تنظيم تاريخ شود مي حراج يا مزايده به منتهي

 و او قانوني مقام قائم ويا بدهكار توسط حراج يا مزايده صورتجلسه تنظيم تاريخ از بعد اجرائي هاي هزينه و بستانكار
 مفاد اجراي نامه آئين 176 مفادماده. باشد مي قانوني وجهه فاقد منقول غيرر اموال در انتقال سند تنظيم از جلوگيري

 كشور امالك و اسناد ثبت قانون مكرر 34 ماده مفاد با كامل تغاير در دادگستري وزارت 1355.4.6 مصوب رسمي اسناد
 رادر ماهه 4 و منقول غير اموال در را ماهه 8 هاي مهلت صراحت به ثبت قانون 34 ماده كه چرا باشد مي 1351 مصوب
 مطالبات پرداخت به نسبت تمايل صورت در تا است داشته منظور بدهكار براي اجرائيه ابالغ از پس منقول اموال

 بگيرد پس باز منقول اموال يا آزاد را منقول غير وسند نمايد اقدام شده ياد هاي مهلت در اجرائي هاي هزينه و بستانكار
 اسناد مفاد اجراي نامه آئين 176 ماده بموجب ثبت قانون 34 ماده در مندرج هاي برمهلت زائد مهلت داشتن ومنظور
  .باشد مي مزبور قانوني ماده مغاير اجرائي عمليات از شكايت وطرز االجرا الزم رسمي

 شكايت به پاسخ در كشور امالك و اسناد ثبت سازمان حقوقي دفتر كل مدير. تقاضاست مورد آن ابطال مراتب به بنا 
 بطرفيت دهقاني خسرو آقاي دعوي خصوص در اند داشته اعالم 76.7.14 مورخ 11.4856 شماره نامه طي مذكور
 ـ 4236 شماره بخشنامه و هيأت آن 69.3.29خ ورم  87-88ه شمار آراي به توجه با كشور امالك و اسناد ثبت سازمان

  .دارد را متقضي رأي صدور تقاضاي ثبت سازمان 69.11.9 مورخ. 2 س
 ديوان شعب رؤساي حضور با و تبريزي موسوي اهللا آيت رياست به فوق تاريخ در اداري عدالت ديوان عمومي هيأت 

  .نمايد مي رأي صدور به مبادرت آتي بشرح آراء اكثريت با مشاوره، انجام و وبررسي بحث از وپس تشكيل
  

  عمومي هيأت رأي 
  

 شق در اجرائي عمليات ختم مالك كه كشور امالك و اسناد ثبت قانون مكرر 34 ماده 2 تبصره آخر قسمت به توجه با 
 االجرا الزم رسمي اسناد مفاد اجراي نامه آئين 176 ماده اطالق است، داشته اعالم  حراج صورتمجلس تنظيم را حراج
 مغاير است اجرائي عمليات برختم مترتب آثار اعتبار نافي كه قسمتي در اجرائي عمليات از شكايت به رسيدگي وطرز



  قانون شهرداري 77كميسيون ماده   ٢۴٨

 

 

 ابطال اداري عدالت ديوان قانون 25 ماده دوم قسمت استناد به و شود مي شناخته الذكز فوق قانون 34 ماده 2 تبصره
  .گردد مي

  تبريزي موسوي ابوالفضل سيد ـ اداري عدالت ديوان عمومي هيأت رئيس 
  
  
  

  )475( ثبت عالي شوراي راي به اعتراض درخصوص اداري عدالت ديوان راي: موضوع 
   رسمي روزنامه 1375.7.7ـ15022 شماره از نقل 
  1375.4.31. 199.73ـ ه شماره 
  199.73: پرونده كالسه 14: دادنامه شماره 74.2.9: تاريخ 
   اداري عدالت ديوان عمومي هيات :رسيدگي مرجع 
  اسعدي علي: شاكي 
  اداري عدالت ديوان 16 و 14 شعب از صادره آراء تعارض اعالم: خواسته و شكايت موضوع 
  :مقدمه 
 شوراي بطرفيت جباري اله ذبيح آقاي شكايت موضوع 634.71 كالسه پرونده به رسيدگي در چهاردهم شعبه ـ الف 

 1004 شماره دادنامه طي اسناد امور اداره 71.3.31ـ.2س1961 شماره نامه موضوع راي بطالن بخواسته ثبت عالي
 ديوان قانون 11 ماده محدوده در آن به رسيدگي كه آنها با يامخالفت و مقررات و قوانين از تخلفي 72.6.15 مورخ
  .است نموده صادر را شاكي شكايت رد وقرار نداده تشخيص باشد اداري عدالت

 عالي شوراي بطرفيت اسعدي علي آقاي شكايت موضوع 615.72 كالسه پرونده به رسيدگي در شانزدهم شعبه ـ ب
 "اوال: است نموده صادر راي چنين 73.8.1ـ478 شماره دادنامه طي مزبور عالي شوراي راي به اعتراض بخواسته ثبت
 عالي ديوان رتبه عالي قضات از نفر دو حضور با كه ثبت عالي شوراي آراء امالك و اسناد ثبت قانون مقررات برابر
 هيچ در اسناد ثبت قانون باستناد و بوده االتباع الزم قانون منزله به اسناد ثبت تابعه ادارات براي شود مي صادر كشور

 ماده 2 بند در مذكور عناوين از يك هيچ تحت ثبت عالي شوراي راي "ثانيا. بود نخواهد تجديدنظر قابل ديگر مرجعي
 اعتبار لحاظ با رو اين از است، خارج ديوان صالحيت شمول از الجرم و نگرديده ذكر اداري عدالت ديوان قانون 11

 اعالم مردود و غيرمسموع نامبرده شكايت اداري عدالت ديوان اختيارات از موضوع خروج و شده ياد راي قانوني
  .شود مي



 ٢۴٩  االجرا آشنايي با مقررات اسناد الزم: فصل سوم

 

 

 با و پور فردوسي اسماعيل المسلمين و االسالم حجهْ رياست به فوق تاريخ در اداري عدالت ديوان عمومي هيات 
 بصدور مبادرت آتي بشرح آراء اكثريت با مشاوره انجام و بررسي و بحث از پس و تشكيل ديوان شعب رؤساي حضور
  .نمايد مي راي

  
  عمومي هيأت رأي 

 ساير و دادگاهها آراء و تصميمات "صرفا اداري، عدالت ديوان قانون 11 ماده 3 بند از 2 تبصره طبق اينكه مالحظه با 
 عدالت ديوان در شكايت قابل ارتش و دادگستري قضات انتظامي دادگاههاي و نظامي و دادگستري قضائي مراجع
 قضائي مراجع ساير و دادگاهها آراي جمله از ثبت شورايعالي از صادره آراي باينكه عنايت با و باشد نمي اداري

 ماده از 2 بند موضوع اداري دادگاههاي شمول از را مرقوم شوراي شورا، همان در قاضي شركت و باشد نمي دادگستري
 ديوان 14 شعبه از صادره 72.6.15ـ1004 شماره دادنامه اين بنابر نمايد، نمي خارج اداري عدالت ديوان قانون 11

 ديوان قانون 20 ماده وفق راي اين گردد مي تشخيص قانوني موازين مطابق است معني اين متضمن كه اداري عدالت
  .است االتباع الزم مراجع ساير و ديوان شعب براي مشابه موارد در اداري عدالت

  پور فردوسي اسماعيل ـ اداري عدالت ديوان عمومي هيات رئيس 
  
  

 كشور امالك و اسناد ثبت سازمان 1354.2.8 مورخ 2.1643 شماره بخشنامه ابطال مورد در رأي:موضوع 
  ) 450 صفحه (
  1369.9.7 - 13324 شماره رسمي روزنامه 
  1369.8.14 100.63 -. 17.64ه شماره 
  17.64 و 100.63 پرونده كالسه 87 - 88 دادنامه شماره 69.3.29 تاريخ 
  اداري عدالت ديوان عمومي هيأت: رسيدگي مرجع 
  محالتي توكل ملوك زهرا خانم و كشور كل بازرسي سازمان: شاكي 
  كشور امالك و اسناد ثبت سازمان 54.3.8 - 2.1643 بخشنامه ابطال: خواسته و شكايت موضوع 
 ديوان به 63.10.29 مورخ 1.27204 شماره طي ارسالي گزارش شرح به كشور كل بازرسي سازمان - الف: مقدمه 

 سيد آقاي عليه رودبار نمايندگي ايران كشاورزي بانك. 778م اجرايي پرونده موجب به: است داشته اعالم اداري عدالت
 شده گذارده حراج به وثيقه مورد ملك بستانكار بانك تقاضاي طبق بعداً نموده اجرايي صدور به مبادرت حسيني مرتضي

 كه اخيراً نشده، تنظيم انتقال سند ولي برگزار بالسويه حسيني رضا سيد و رحيمي اهللا نبي آقايان به حراج مورد ملك و
 مورخ - 2.1643 شماره بخشنامه از استفاده با رودبار ثبت اند نموده انتقال سند صدور تقاضاي الذكر فوق خريداران



  قانون شهرداري 77كميسيون ماده   ٢۵٠

 

 

 به انتقال سند صدور از خود مورث بدهي پرداخت صورت در كه نموده اخطار بدهكار ورثه به كشور ثبت سازمان 54.2.8
 در بايد اداري عدالت ديوان است عدالت خالف مذكور بخشنامه كه اين به نظر .شد خواهد خودداري خريداران نام

  .فرمايند اتخاذ الزم تصميم الذكر فوق بخشنامه خصوص
 شماره اجرايي پرونده موجب به: داشته اعالم ديوان به تقديمي دادخواست طي محالتي توكل ملوك زهرا خانم - ب

 عمليات مزايده مجلس صورت امضاء و تنظيم و مزايده عمل انجام ثبت انونق  34 ماده تبصره طبق 809 - 3.5
 بين از مرا شرعي و قانوني حق 54.3.8 - 2.1643بخشنامه صدور با ثبت كل اداره ولي باشد مي يافته پايان اجرايي
 و اسناد امور كل اداره اليحه تبادل انجام با. گردد اقدام قانون خالف بخشنامه لغو به نسبت دارد تقاضا لذا است برده

 امالك و اسناد ثبت سازمان عمومي روابط و حقوقي كل مدير و 65.2.27 -. 2س496.شماره نامه شرح به سردفتران
 شماره رأي به نامه شكايت مورد بخشنامه: اند داشته اعالم پاسخ مقام در 65.8.4 - 14.1357 شماره نامه شرح به كشور

  .باشد مي كشور عالي ديوان عمومي هيأت 52.1.27 - 6
  عمومي هيأت جلسه 

 رؤساي حضور با و تبريزي موسوي ابوالفضل سيد اهللا آيت رياست به فوق تاريخ در اداري عدالت ديوان عمومي هيأت 
 رأي صدور به مبادرت ذيل شرح به آراء اكثريت با مشاوره انجام و بررسي و بحث از پس و تشكيل ديوان شعب
  .نمايد مي

  رويه وحدت رأي 

 وجود صورت در مذكور ماده در مقرر مهلت يافتن پايان و ثبت قانون 51 سال اصالحي 34 ماده مقررات لحاظ با 
 صورتمجلس تنظيم تاريخ را اجرايي عمليات ختم آن طي كه قانون همان كررم  34 ماده 2 تبصره تصريح نيز و خريدار
 اعطاء و كشور امالك و اسناد ثبت سازمان 1354.2.8مورخ 2.1643 شماره بخشنامه صدور است داشته اعالم حراج
 اجرايي انتقال سند صدور از قبل تا ثبت صندوق در خسارات و اجور و بدهي كليه ايداع به نسبت بدهكاران به مهلت
  .گردد مي ابطال لحاظ اين به و تشخيص مقررات با مغاير

  تبريزي موسوي ابوالفضل سيد - اداري عدالت ديوان عمومي هيأت رييس 
  
  

 ديوان در ديگر دولتي واحد عليه دولتي واحد اعتراضات و شكايات مورد در رويه وحدت رأي: موضوع 
  )527صفحه( اداري عدالت

  1368.8.17-13016 شماره رسمي روزنامه 
  1368.8.3. 44.63هـ شماره 



 ٢۵١  االجرا آشنايي با مقررات اسناد الزم: فصل سوم

 

 

  44.63 و 62.63 و 89.66 پرونده كالسه 39.38.37 دادنامه شماره 68.7.10 تاريخ 
  اداري عدالت ديوان عمومي هيأت: رسيدگي مرجع 
 شعبه رييس سوي از ديوان سيزدهم، ششم، دوم، اول، شعب از صادره آراء تعارض اعالم: خواسته و شكايت موضوع 

  شهرسازي و مسكن وزارت حقوقي دفتر و سيزدهم و ششم
 و مسكن وزارت اداري، عدالت ديوان دوم شعبه 1009.62 ،998.62 ،997.62 ،996.62 كالسه پرونده در - الف: مقدمه 

 شرع حاكم طباطبايي مهدي سيد آقاي االسالم  حجهْ و تهران شهرداري مقام قائم و شهردار آقايان: بطرفيت شهرسازي
 دستورات لغو و زمين واگذاري خصوص در شرع حاكم سوي از صادره دستورات لغو: خواسته به تهران شهرداري
 پس. نموده شكايت طرح نامبردگان تعقيب دستور صدور و زمين واگذاري خصوص در وي مقام قائم و تهران شهرداري

 كليه ابطال به حكم 62.6.6 مورخ ،637 ،636 ،635 ،634 شماره هاي دادنامه موجب به الزم هاي رسيدگي از
  .است گرديده صادر بحث مورد هاي زمين واگذاري رام در مشاراليهم اقدامات

 امور و كار اداره اختالف حل هيأت: بطرفيت شهرسازي و مسكن وزارت دوم شعبه 422.64 كالسه پرونده در -  ب
 موجب به  .نموده شكايت طرح اختالف حل هيأت 64.3.12-5291 شماره رأي  ابطال: خواسته به تهران اجتماعي
 در مذكور مصاديق از و بوده دولتي سازمانهاي عنه مشتكي و شاكي كه اين استدالل با 66.7.27-263 شماره دادنامه
  .گرديد صادر شكايت استماع عدم قرار باشند مي خارج اداري عدالت ديوان قانون 11 ماده
 اختالف حل هيأت بطرفيت شهرسازي و مسكن وزارت شكايت با رابطه در اول شعبه 1964.63 كالسه پرونده در - پ

 طرح اختالف حل هيأت 63.10.1 مورخ رأي ابطال: خواسته به بختياري و چهارمحال استان اجتماعي امور و كار اداره
 و شكايت قابل اختالف حل هيأت رأي كه اين لحاظ به 66.6.15-531 شماره دادنامه موجب به و شده شكايت
  .شد صادر شكايت رد قرار باشد مي كار وزارت اختالف حل عالي هيأت در رسيدگي

 سازمان: طرفيت به تهران شهرداري شكايت موضوع اداري، عدالت ديوان ششم شعبه 85.63 كالسه پرونده در - ت
 با 63.4.25 -421 شماره دادنامه موجب به. گرديد شكايت طرح قانوني مقررات گرفتن ناديده به نسبت كشور گوشت

 قانون 11 ماده 1 بند استناد به باشند مي دولتي اركان جزء دو هر كشور، گوشت سازمان و شهرداري كه اين استدالل
 ندانسته رسيدگي به صالح را اداري عدالت ديوان ايران، اسالمي جمهوري اساسي قانون 173 واصل اداري عدالت ديوان

  .است نموده صادر تهران عمومي دادگاههاي شايستگي به صالحيت عدم قرار و
 وزارت به وابسته اي حرفه و فني آموزش سازمان اداري، عدالت ديوان سيزدهم شعبه 624.62 كالسه پرونده در - ج
 نموده شكايت كارآموزي قانون 14 ماده موضوع كارآموزي حق% 2 پرداخت: خواسته به مستضعفان بنياد: بطرفيت كار

 شكايات به رسيدگي و تظلم مرجع اداري عدالت ديوان كه استدالل اين با 63.3.1-108 شماره دادنامه موجب به. است
 دولتي نهاد عليه دولتي واحد يك طرف از كه مطروح شكايت و است نهادها و دولت عليه مردم تظلمات و اعتراضات و
 شكايت رد قرار و است اداري عدالت ديوان قانون مقررات از خارج و نبوده مردم شكايت گرديد، مطرح انقالبي و

  .است نموده صادر
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  عمومي هيأت جلسه

 و تبريزي موسوي ابوالفضل سيد والمسلمين االسالم حجت رياست به فوق تاريخ در اداري عدالت ديوان عمومي هيأت 
 به مبادرت آتي شرح به آراء اتفاق به امر سوابق مالحظه و بررسي و بحث از پس كه تشكيل شعب رؤساي حضور با

  .نمايد مي رأي صدور
  رويه وحدت رأي

 عدالت ديوان تأسيس از منظور ايران اسالمي جمهوري اساسي قانون سوم و هفتاد و يكصد اصل در كه اين به نظر 
 توجه با و گرديده تصريح دولتي واحدهاي يا مأمورين به نسبت مردم اعتراضات و تظلمات شكايات، به رسيدگي اداري

 حقوق حقوقي يا حقيقي اشخاص به و خارج مردم شمول از دولتي واحدهاي مردم كلمه عرفي و لغوي معني به
  .باشند مي خصوصي حقوق حقوقي و حقيقي اشخاص نيز ديوان 11 ماده يك بند از مستفاد و شود مي اطالق خصوصي

 اداري عدالت ديوان شعب در رسيدگي و طرح قابل مورد هيچ در دولتي واحدهاي اعتراضات و شكايات عليهذا 
 شعبه از صادره 63.4.25 مورخ 421 شماره و دوم شعبه از صادره 66.7.27 مورخ 263 شماره آراء بنابراين باشد نمي
 با منطبق گرديده صادر مبنا اين بر كه اداري عدالت ديوان سيزدهم شعبه از صادره 63.3.1 مورخ 108 شماره و ششم

 مراجع ساير و ديوان شعب براي مشابه موارد در اداري عدالت ديوان قانون 20 ماده طبق رأي اين. است قانوني موازين
  .است االتباع الزم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٢۵٣  االجرا آشنايي با مقررات اسناد الزم: فصل سوم
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