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  بسمه تعالي

  اكبرپورجناب آقاي 
  ايرانمديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسالمي  رئيس هيأت

  :با سالم
مـورخ   ١٤٠٠ دادنامـه عمومي ديوان عدالت اداري به شـماره   يك نسخه از رأي هيأت

  گردد. جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي ١٣/٦/١٣٩۷
  عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين مديركل هيأت

  
  ٩٦/٩١٢: پرونده شماره      ١٤٠٠: دادنامه شماره        ١٣/٦/١٣٩٧: دادنامه تاريخ

  يادار عدالت وانيد هيأت عمومي :يدگيرس مرجع
  يينايم انور يآقا وکالت با يميکر ميعبدالکر يآقا :يشاك

 خدمات يبها و عوارضهاي  تعرفه از يمواد ابطال :خواسته و تيشکا موضوع
  بوکان شهر ياسالم يشورا مصوب بوکان يشهردار ١٣٩٦ يال ١٣٩٣ يسالها

 موجب به يميکر ميعبدالکر يآقا از وکالت به يينايم انور يآقا :کار گردش
 ١٩٣٦ يال ١٣٩٣ يسالها خدمات يبها و عوارضهاي  تعرفه از يمواد ابطال يدادخواست
 نييتب جهت در و شده خواستار را بوکان شهر ياسالم يشورا مصوب بوکان يشهردار
  :که است کرده اعالم خواسته
 نکهيا به نظر رساند: مي يعال استحضار به موکل يسو از وکالت به احتراماً، سالم با«

 اجراء قابل و يجار مصوبات و مقررات و نيقوان يراستا در بوکان شهر ياسالم يشورا
 کشور ياسالم يشوراها انتخابات و فيوظا الت،يتشک قانون ٧١ مواد و هايشهردار قانون«

 قانون و ١٣٨٧ مصوب افزوده ارزش بر اتيمال قانون ٥١ و ٥٠ مواد و ١٣٧٥ مصوب
 طهيح از خارج  »رهيغ و ١٣٥١ مصوب يمعمار و يشهرساز يعال يشوراتأسيس 

 ،يمسکونهاي  رهيپذ عوارض بر يمبن ،يغيرقانون مصوبات صدور به اقدام خود، اراتياخت
 شده، ١٠٠ ماده ونيسيکم مهيجر مشمول که پروانه بر مازاد يادار و يخدمات ،يتجار
 مرتبطغيري کاربر از استفاده اي يکاربر رييتغ عوارض) ١٣٩٦ و ١٣٩٥ سال. (است کرده

 کسر عوارض و) ١٣٩٥ سال تعرفه( باز يفضا کسر عوارض) ١٣٩٦ و ١٣٩٥ سال تعرفه(
 با رو نيا از است، نموده نيمرتبط از آنان ناصواب وصول ١٣٩٣ سال مصوب نگيپارک
 يجار نيقوان به استناد با و وانيد قانون ١٣ و ٨٨ و ١٢ مواد زيتجو به دادخواست ميتقد
 وانيد هيأت عمومي از را بيتصو خيتار از عنه معترض مصوبات نقض يتقاضا االشعار، فوق

 ارائه از حال تيلغا ١٣٨٢ سال از بوکان شهر ياسالم يشورا که جهت آن از. »دارم را
 ماه بهمن در تنها و نمايد مي امتناع ينييتع عوارض مورد در خود مصوبات خيتار و شماره

 عوارض به يدرصد شيافزا اغلب که وکانب يشهردار شنهاديپ ،يا مصوبه صدور با سال هر
 و نيقوان« عنوان تحتاي  کتابچه صورت به و دهد مي قرار دييتا مورد را باشد مي قبل سال

 قرار بوکان يشهردار ارياخت در فقط »بوکان يشهردار عوارض محاسبه مصوبات و مقررات
 يخوددار اشخاص هب کتابچه همان دادن قرار ارياخت در از زين بعد سالها يحت دهد، مي
 خطاب بوکان، شهر ياسالم يشورا مصوبات همان مصدق بيتصو رو نيا از نمايد، مي
  .گردد مي ميتقد وستيپ به تيشکا مستند عنوان به را بوکان يشهردار به

 قانون ١٠٠ ماده مطابق رساند: مي استحضار به يميتقد دادخواست حيتشر در
 اي بنا احداث پروانه اخذ يبرا مقرر الزامات تيرعا عدم آن، ليذهاي  تبصره و يشهردار
 ونيسيکم در موضوع به يدگيرس مستلزم يساختمان پروانه مندرجات بر ديزا بنا احداث

 مستحدثه يبنا قلع اي مهيجر اخذ با بنا يابقا بر ونيسيکم آن ميتصم اتخاذ و ١٠٠ ماده
 يرأ در مقرر مهيجر زانيم بر عالوه گريد مبالغ اخذ لذا. است مربوط ضوابط تيرعا با

 کسر و آزاد يفضا کسر ،يکاربر رييتغ ره،يپذ عوارض عنوان تحت ١٠٠ ماده ونيسيکم
  .است قانون خالف نگيپارک

 شماره  جلسات صورت موجب به موکل که آنجا از ،ها رهيپذ عوارض خصوص درـ ١
 کبمرت ١٣٩٣ سال در بوکان يشهردار قانون ١٠٠ ماده ونيسيکم ٢/٩/١٣٩٤ ـ ٣٥٠

 است نموده پرداخت ونيسيکم نظر مطابق تماماً را آن ميجرا و دهيگرد يساختمان تخلفات
 و ١٠٠ ماده ونيسيکم يرأ از بعد سال چند ،يغيرقانون اقدام کي در بوکان، يشهردار و

 ـ ٤٩٣٠ شماره به عوارض مطالبه برگ ارسال با ن،يموکل يسو از آن ميجرا پرداخت
 همان يبرا مجدد عوارض مورد الير ٤٥٧/١١٣/١٩٠/٧ همطالب به اقدام ٢/٣/١٣٩٦

 رهيپذ عوارضـ ٢ يمسکون رهيپذ عوارض ـ١« است نموده نيموکل از ليذ شرح به تخلفات
 تراکم بر مازاد رهيپذ عوارضـ ٤ غيرمرتبط يکاربر از استفاده رهيپذ عوارضـ ٣ يتجار
 قانون ٧٧ ماده ونيسيکم تاسف کمال با ،»ديغيرمف و ديمف يفضاها کيتفک بدون

 ن،يموکل از عوارض مجدد مطالبه نبودن اي بودن حيصح به يدگيرس يجا به زين يشهردار
 ساختمان نيمتخلف از ياسالم يشورا بيتصو مورد عوارض وصول بودن يقانون به نسبت

 يفرج تا يادار عدالت وانيد در تيشکا طرح به اقدام موکل ناچاراً. است نموده نظر اظهار
 حاصل قانون خالف عوارض وصول در بوکان شهر ياسالم يشورا و يشهردار تممانع بر

 ـ ٣٨٢  ،١٠/٥/١٣٩٦ ـ ٤٥٠ ،٢٤/٨/١٣٩٣ ـ ١٥٢٩ شماره يآرا استناد به نيبنابرا. شود
 و ١٣٩١ سال ٧٧٠ و ٦٤٤  ،١/٤/١٣٩٥ ـ ٢٤٢  ،٢٤/٩/١٣٩٣ـ ١٥٢٩  ،٢٧/٤/١٣٩٦

 و عوارض تعرفه ٢٣ ماده ليذ وانيد هيأت عمومي١٣٩٢ سال ١٠٠ و ٩٩ ،٩٨ ،٩٧ ،١١٦
 يمحل خدمات يبها و عوارض تعرفه ٢٤ ماده ليذ ١٣٩٣سال يمحل خدمات يبها

 يمحل خدمات يبها و عوارض تعرفه  ٨ صفحه) ٢ـ ١( شماره تعرفه ٨ بند و  ١٣٩٤سال
 ابطال و است کننده تصويب مرجع اراتياخت حدود از خارج و  قانون خالف  ١٣٩٦ سال
  .ددگر مي تقاضا آن

 استحضار به ملک از رمرتبطيغ استفاده و يکاربر رييتغ عوارض خصوص درـ ٢
 مندرجات خالف بر که يصورت در هايشهردار قانون ٥٥ ماده ٢٤ بند موجب رسد به مي

 در را موضوع يشهردار گردد ريدا تجارت و شهيپ و کسب محل ،يساختمان پروانه
 حق به را يشهردار صيتشخ که آن از بعد  ونيسيکم و طرح ١٠٠ ماده ونيسيکم

 ماه دو از دينبا که مناسب مهلت نييتع با است موظف شد محرز مالک تخلف و دانست
 نوع هر يذات تيصالح نکهيا مهمتر مطلب و دينما اقدام محل ليتعط مورد در کند تجاوز

 يمعمار و يشهرساز يعال يشوراتأسيس  قانون ٥ ماده ونيسيکم با زين يکاربر رييتغ
 نيبنابرا. دينما اخذ عوارض نيمالک يکابر رييتغ يبرا تواند ينم يشهردار و  است رانيا

 خالف ١٣٩٦ و ١٣٩٥ سال يمحل خدمات يبها و عوارض تعرفه ٢ ـ ١٤ و ٢ ـ ١٣ بند
  .گردد مي تقاضا آن ابطال و است کننده تصويب مرجع اراتياخت حدود از خارج و  قانون

 زانيم بر عالوه گريد مبالغ اخذ نکهيا به نظر: زبا يفضا کسر عوارض خصوص درـ ٣
 خالف آزاد، يفضا کسر عوارض عنوان تحت ١٠٠ ماده ونيسيکم يرأ در مقرر مهيجر

 الزامات تيرعا عدم آن، ليذهاي  تبصره و يشهردار قانون ١٠٠ ماده مطابق. است قانون
 مستلزم يساختمان پروانه مندرجات بر ديزا يبنا احداث اي بنا احداث پروانه اخذ يبرا مقرر
 با بنا يابقا بر ونيسيکم آن ميتصم اتخاذ و ١٠٠ ماده ونيسيکم در موضوع به يدگيرس
 مبالغ اخذ نکهيا به نظر. است مربوط ضوابط تيرعا با مستحدثه يبنا قلع اي مهيجر اخذ

 ع ـوارض عنوان تحت ١٠٠ ماده ونيسيکم يرأ در مقرر مهيجر زانيم بر عالوه گريد
 يمحل خدمات يبها و عوارض تعرفه ١٧ ماده نيبنابرا است، قانون خالف باز، يفضا کسر
 و قانون خالف باز، يفضا يکسر عوارض نييتع در بوکان شهر ياسالم يشورا ١٣٩٤سال
 شماره يآرا. (گردد مي تقاضا آن ابطال و است ياسالم يشورا اراتياخت حدود از خارج
 ١٠/٥/١٣٩٦ـ ٤٥٠ و ٢٤/٨/١٣٩٣ـ١٥٢٩ رهشما يآرا و ١٣٩١ سال١٣٥٩ يال ١٣٥٦

  )گريد متعدد يآرا و وانيد هيأت عمومي
 توجه با: ابقاء بر ١٠٠ ماده يرأ صدور از بعد نگيپارک کسر عوارض خصوص درـ ٤

 ماده ٥ تبصره شرح به آن يکسر اي نگيپارک تيرعا عدم خصوص در قانونگذار نکهيا به
 هيأت عمومي متعدد آراء موجب به و تاس کرده فيتکل نييتع يشهردار قانون ١٠٠

 بر نگيپارک حذف اي کسر عوارض نييتع در کشور يشهرها ياسالم يشوراها مصوبات
 يبها و عوارض تعرفه ١٨ ماده ب بند نيبنابرا اند، شده ابطال شده ادي استدالل يمبنا

 سال يمحل خدمات يبها و عوارض تعرفه ٢٤ ماده ليذ و ١٣٩٣ سال يمحل خدمات
 نگيپارک يفضا بردن نيب از يناش عوارض نييتع در بوکان شهر ياسالم يشورا ١٣٩٤

 مرجع اراتياخت حدود از خارج و  قانون خالف آن، از گريد استفاده و) توقفگاه(
  .گردد مي تقاضا آن ابطال و است کننده بيتصو

 ،٩٧ ،١١٦ شماره يآرا و ١٣٩١ سال ٧٧٠ و ٦٤٤ شماره يآرا به استناد به: مستندات
 ٢٧/٤/١٣٩٦ ـ ٣٨٢  شماره يرأ و ١/٤/١٣٩٥ـ٢٤٢ شماره يرأ و ١٣٩٢ سال ١٠٠ و ٩٩ ،٩٨

 مصوبات بودن اراتياخت حدود از خارج و ريمغا بر يمبن يادار عدالت وانيد عمومي هيأت
  . است دهيگرد طرح يجار الذکر دادخواست فوق بشرح مصرح موارد در شوراها،

 در مشابه امور در وانيد هيأت عمومي ١/٤/١٣٩٥ ـ ٢٤٢ شماره دادنامه به استناد
 شهرها ياسالم يشوراها مصوبات بودن اراتياخت حدود و قانون خالف بر يمبن کرج، شهر
 يسو از يرأ صدور از بعد يساختمان نيمتخلف از مجدد عوارض گونه هر مطالبه مورد در
 استناد. تخلف مانه يبرا عوارض نييتع بر يمبن يشهردار قانون ١٠٠ ماده يونهايسيکم
 شهر در مشابه امور در وانيد هيأت عمومي ٢٤/٩/١٣٩٣ ـ ١٥٢٩ شماره دادنامه به

 در شهرها ياسالم يشوراها مصوبات بودن اراتياخت حدود و قانون خالف بر يمبن ل،ياردب
 يسو از يرأ صدور از بعد يساختمان نيمتخلف از مجدد عوارض گونه هر مطالبه مورد
  .تخلف همان يبرا عوارض نييتع بر يمبن يشهردار قانون ١٠٠ هماد يونهايسيکم

 تعرفه ابطال وانيد هيأت عمومي ٢٧/٤/١٣٩٦ ـ ٣٨٢ شماره دادنامه به استناد
 نحوه: به مربوط يقسمتها در رشت شهر ياسالم يشورا مصوب خدمات يبها و عوارض
 عوارض ،)اناتياع( برتراکم مازاد از حاصل افزوده ارزش عوارض ره،يپذ عوارض محاسبه
  .غيرمرتبط يکاربر در اناتياع استفاده

http://www.DASTOUR.IR
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 هيأت عمومي١٠/٥/١٣٩٦ ـ ٤٥٠ و  ٢٤/٨/١٣٩٣ ـ ١٥٢٩ شماره يآرا استناد به
 نيعناو تحت ١٠٠ ماده ونيسيکم مهيجر بر مازاد وجه هرگونه اخذ حيتصر با و وانيد

  است ممنوع آزاد يفضا کسر و نگيپارک کسر
 مورد در وان،يد هيأت عمومي يسو از صادره متعددهاي  مهدادنا ريسا به استناد با
 مورد در شهرها ياسالم يشوراها مصوبات بودن يقانون اراتياخت حدود و قانون خالف
 زيتجو به و ١٠٠ ماده ونيسيکم مهيجر بر مازاد عوارض مطالبه جهت يمصوبات بيتصو
 مصوب يادار عدالت وانيد يدادرس نييآ و التيتشک قانون ٨٨ و ١٣ مواد ١٢ ماده ١ بند

 دانستن مجاز بر يمبن ب،يتصو خيتار از بوکان شهر يشورا مصوبات ابطال ١٣٩٢ سال
 در نيموکل جمله من بوکان شهر يساختمان نيمتخلف از مجدد عوارض هرگونه مطالبه
 و نييتع ميجرا يشهردار قانون ١٠٠ ماده ونيسيکم يرأ موجب به قبالً که يتخلفات مورد

    ».گردد مي تقاضا بيتصو زمان از را دهيگرد وصول آنان از
  :است ريز قرار به اعتراض موردهاي  تعرفه متن

 ياسالم يشورا مصوب بوکان يشهردار ١٣٩٦ سال) ٢ـ١( شماره تعرفه ٨ بند) ١
  :بوکان شهر

 صورت به يمسکون نوع از) يانياع احداث( ربنايز عوارض) ٢ـ١( شماره تعرفه«
  يواحد تک

 انکاريپا و پروانه اصالح بنا، توسعه پروانه يمسکون يربنايز عوارض محاسبه رد: ٨ بند
 بيضر و روز نرخ به) هم با يقبل و تقاضا مورد( کل عوارض ،١٠٠ ماده ونيسيکم يرأ از بعد

 از و محاسبه روز نرخ به زين) مجاز( يقبل يمسکون يربنايز عوارض و شده محاسبه مربوطه
  ».شوند مي کسر نوع همهاي  رهيپذ فقط که است ذکر هب الزم. گردد مي کسر هم

 يشهردار ١٣٩٣ سال خدمات يبها و يمحل عوارض تعرفه ١٨ ماده) ب( بند) ٢
  :بوکان شهر ياسالم يشورا مصوب بوکان

  نگيپارک يکسر صورت در نگيپارک نيتام عوارضـ  ١٨ ماده«
  ) ........الف
 صدرالذکر يتهايمحدود و تمشکال فاقد شهر سطح امالک موارد اغلب در) ب

 و مساحت حداقل يشهردار به شده ارائه و يطراح يساختمان نقشه در يول باشند مي
 نيچن در. است دهينگرد لحاظ ؛يليتفص و جامع طرح در شده ينيب شيپ نگيپارک تعداد
 آن اصالح جهت نقشه عودت به مکلف يساختمانهاي  نقشه کنترل نيمسئول يموارد
 اخذ از بعد نيمالک چنانچه اما. باشد نمي مجاز نگيپارک کسر عوارض اخذ و باشند مي

 احداث به اقدام پروانه اخذ بدون اي و نديننما توجه امر نيا به بنا احداث هنگام در و پروانه
 ينيب شيپ ضوابط از کمتر اي و دهينگرد لحاظ آن در ازين مورد نگيپارک که ندينما ييبنا

 يشهردار قانون ١٠٠ ماده ونيسيکم در موضوع باشد؛ يليتفص و جامع طرح در شده
 عوارض ؛١٠٠ ماده ميجرا اخذ بر عالوه بنا ابقاء با ونيسيکم موافقت صورت در و مطرح
  .ديگرد خواهد اخذ و محاسبه) ١٣ـ ١( جدول شرح به نگيپارک کسر اي حذف

 کي نيتأم مترمربع ٢٥ تا مساحت به يخدماتـ  يتجار واحد هر يازا به: ١نکته
 واحد مساحت شيافزا يازا به و است يالزام مترمربع ٢٥ مساحت به نگيپارک واحد
. شد خواهد اضافه نگيپارک مساحت به زانيم همان به مترمربع ٢٥ زانيم از يتجار

  ).يليتفص طرح ضوابط ٣١ صفحه(
 مکلف يشهردار نکهيا بر يمبن ياستاندار و ٢٧/١/١٣٩٢ـ ٤٦٥١ شماره نامه رويپ: ٢نکته

 صرفاً حاصله درآمد و زيواراي  جداگانه حساب در را نگيپارک حذف از حاصل ديعوا هيکل ستا
 نهيهز هرگونه. گردد يشهر کيتراف بهبود و شهر سطح در يعمومهاي  نگيپارک نيتام جهت
  ».است يقانون گرديپ موجب و محسوب تخلف مذکور، موارد از خارج آن گريد کردن

 بوکان يشهردار ١٣٩٤ سال خدمات يبها و يلمح عوارض تعرفه ١٧ ماده) ٣
  :بوکان شهر ياسالم يشورا مصوب
 برابر( انکاريپا صدور نيح يمسکون يواحدها باز يفضا يکسر عوارضـ  ١٧ ماده«

 يليتفص طرح ضوابط برابر ماده نيا عوارض: ياستاندار ٢/٣/١٣٩٤ ـ ١٦٢٨٥ شماره نامه
  )بود خواهد

 يالزام باز يفضا مترمربع ٢٥ حداقل يليتفص حطر طبق يمسکون واحد هر ازاء به
 هر ازاء به باز يفضا يکسر عوارض يکاف باز يفضا نيتام عدم صورت در لذا. است

  .گردد مي محاسبه P۵۰ معادل آن يکسر مترمربع
 و ١٣٨٣ سال يابتدا از که گردد مي ييها ياحداث شامل باز يفضا يکسر: ١تبصره

  .است دهيگرد احداث يليتفص طرح بيتصو
 نيتام نيمالک طرف از ازين مورد باز يفضا ستيبا مي پروانه صدور هنگام در: ٢تبصره

  ».دينما افتيدر را آن عوارض تواند ينم يشهردار و گردد
  :١٣٩٦ و ١٣٩٥ يسالها در يکاربر رييتغ عوارض خصوص در) ٢ـ  ١٣( شماره تعرفه) ٤

  

  يکاربر رييتغ عوارض) ـ ٢ـ ١٣( شماره تعرفه«
  

ماخذ و نحوه   عنوان تعرفه عوارض  فردي
  توضيحات  محاسبه عوارض

هاي مصوب شهري يا با  ): امالکي که بر اساس طرح۱بند(    عوارض تغيير کاربري اراضي
، مطابق عناوين قيد ۵درخواست مالک در کميسيون ماده 

  شده در تعرفه تغيير کاربري يابد اين عوارض اخذ خواهد شد.
کاربري اوليه که بعضاً از کميسيون ماده ): هرگونه ابقاء ۲بند (

گردد، در صورتي که  مصوبه ابقاء يا تثبيت صادر مي ۵
مالکيت بر اساس آخرين پروانه تغيير نکرده باشد مشمول 

  گردد. پرداخت عوارض تغيير کاربري نمي

  p .۱۰  فضاي سبز به مسکوني  ۱
  p .۱۲  مسکوني به تجاري  ۲
  p .۱۵  ها به تجاري ساير کاربري  ۳
ها به هر نوع  ساير کاربري  ۴

  کاربري ديگر
p .۷  

  

  
 حد تا فقط يشهردار: استاندار ٢٥/١/١٣٩٥ ـ ١١١٤/٩٥/١٤ شماره نامه استناد به

 و هيپا تراکم نيب فاصل حد و دينما صادر مجوز توان يم يشهر توسعه طرح در مجاز تراکم
 ياستناد هر به آن از شتريب و دينما ارواگذ مالک به عوارض اخذ با را طرح در مجاز تراکم

  ».شود يم محسوب تخلف ،٥ ماده ونيسيکم غير از به
 در غيرمرتبط يکاربر در يبردار بهره عوارض خصوص در) ٢ ـ ١٤( شماره تعرفه) ٥

  :١٣٩٦ و ١٣٩٥ يسالها
  غيرمرتبط  يکاربر در برداري بهره عوارض) ـ ٢ـ ١٤( شماره تعرفه

  
  رديف

عنوان تعرفه 

  رضعوا

ماخذ و نحوه 

  محاسبه عوارض
  توضيحات

در کاربري  برداري بهرهعوارض 

  غير مرتبط
k.p.s  

K  توان گفت: درصورت  برابر است با عوارض پذيره همان کاربري (مي

احداثي هر نوع کاربري مغاير با کاربري عرصه که در طرح تفصيلي و يا 

  د)گرد جامع منظور شده است عوارض آن احداثي دو برابر مي

  
 بوکان يشهردار ١٣٩٣ سال يمحل خدمات يبها و عوارض تعرفه ٢٣ ماده ليذ) ٦
  :بوکان شهر ياسالم يشورا مصوب
  ) ١٠٠ ماده ميجرا( بناء ابقاء ميجراـ  ٢٣ ماده«

 که ييبناها هيکل ديگرد ذکر تعرفه نيهم ٦ ماده در که گونه همان: مهم حيتوض
 شده احداث ريمغا يکاربر در اي يساختمان پروانه بر مازاد ؛)پروانه بدون( غيرمجاز صورت به
 صادر آنها ابقاء به يرأ يشهردار قانون ١٠٠ ماده ونيسيکم در طرح از پس و بشوند اي

 افتيدر مشمول ؛١٠٠ ماده ونيسيکم يآرا توسط شده نييتع ميجرا اخذ بر عالوه گردد
 زانيم. بود خواهند...)  و تراکم مازاد ک،يتفک ،يانياع( عوارضات ريسا و رهيپذ عوارض
  ».ديگرد خواهد اخذ و محاسبه ديجد پروانه صدور عوارض مانند به متعلقه عوارض
 بوکان يشهردار ١٣٩٤ سال يمحل خدمات يبها و عوارض تعرفه ٢٤ ماده ليذ) ٧
  :بوکان شهر ياسالم يشورا مصوب
  )١٠٠ ماده ميجرا( بناء ابقاء ميجراـ  ٢٤ ماده«

 که ييبناها هيکل ديگرد ذکر تعرفه نيهم ٦ ماده در که ونهگ همان: مهم حيتوض
 شده احداث ريمغا يکاربر در اي يساختمان پروانه بر مازاد )پروانه بدون( غيرمجاز صورت به
 صادر آنها ابقاء به يرأ يشهردار قانون ١٠٠ ماده ونيسيکم در طرح از پس و بشوند اي

 افتيدر مشمول ١٠٠ ماده ونيسيکم يراآ توسط شده نييتع ميجرا اخذ بر عالوه گردد
 زانيم. بود خواهند...)  و تراکم مازاد ک،يتفک ان،ياع رهيپذ( ضات عوار ريسا و رهيپذ عوارض
  ».ديگرد خواهد اخذ و محاسبه ديجد پروانه صدور عوارض مانند به متعلقه عوارض
هاي  هحيال موجب به بوکان شهر ياسالم يشورا سيرئ مذکور، تيشکا به پاسخ در
  :که است داده حيتوض ٤/١٠/١٣٩٦ ـ الف/ش/١١١٥ و ٥/٩/١٣٩٦ ـ الف/ش/٩٥٣ شماره

  يادار عدالت وانيد هيأت عمومي دفتر محترم ريمد«
  احترام وکمال سالم با

 يآقا تيشکا دادخواست به منضم که ٢٦/٧/١٣٩٦ ـ ٩٦/٩١٢ نامه به عطف احتراماً،
 ،١٣٩٦ يسالها خدمات يبها و عوارض وبمص تعرفه ابطال خواسته به يميکر ميعبدالکر
 و يمسکون رهيپذ عوارضـ ١ به مربوط بوکان شهر ياسالم يشورا ١٣٩٣ ،١٣٩٤ ،١٣٩٥
 از استفاده اي يکاربر رييتغ عوارضـ  ٢ ،١٠٠ ماده ونيسيکم مهيجر بر مازاد يتجار
 عدب نگيپارک کسر عوارضـ  ٤ و ١٣٩٥ سال باز يفضا کسر عوارضـ ٣ غيرمرتبط يکاربر

 از حاصله ارياخت و زيتجو به نکيا باشد، مي ١٣٩٣ مصوب ١٠٠ ماده ونيسيکم حکم از
 به پاسخاً را ليذ مراتب يادار عدالت وانيد يدادرس نييآ و التيتشک قانون ٨٣ ماده
 صدور يتقاضا مذکور تيشکا رد به يرأ صدور ياستدعا ضمن که رساند  مي نظر و سمع
  .دارد ار مذکور مصوبات دييتا به حکم
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  رساند: مي استحضار به زين را ليذ مراتب دفاعاً موضوع تيماه در
 ارزش بر اتيمال قانون ٥٠ ماده ليذ ١ تبصره به مستنداً که دارند استحضارـ ١
 بيتصو سال کي يبرا قانوناً شهر ياسالم يشورا توسط ساالنه عوارض تعرفه افزوده،
 عمل ماخذ و مالک و دارد يياجرا تيقابل زين سال کي طول در صرفاً و شد خواهد

 ساقط اعتبار از آن يانقضا با و باشد مي سال کي آن تيحاکم ،يزمان ثيح از و باشد مي
 بر و قانوناً گريد يطرف از و شود ينم واقع ماخذ و عمل مالک وجه چيه به و گردد مي

 و داختپر روز نرخ به عوارض يادار عدالت وانيد هيأت عمومي هيرو وحدت يآرا اساس
 يسالها عوارض تعرفه مصوبه مذکور، مراتب فيتوص با لذا شد خواهد وصول و محاسبه
 مورد در الخصوص علي و ساقط اعتبار از يزمان تيحاکم ثيح از که ١٣٩٥ يال ١٣٩٣
 و است شده يمنتف باشد، مي ١٣٩٦ سال تعرفه اساس بر آن محاسبات که يشاک پرونده

 را اعتبارش خود به خود که يزيچ و باشد مي موضوع تقاءان به سالبه آن ابطال درخواست
 مذکور يدعوا لذا. باشد مي هوديب و عبث کار آن ابطال  درخواست است، داده دست از

 الت،يتشک قانون از يمواد اصالح قانون ٧١ ماده١٦ بند. (ندارد را رشيپذ و استماع تيقابل
 و ١/٣/١٣٧٥ مصوب شهرداران انتخاب و کشور ياسالم يشوراها انتخابات و فيوظا

  )يبعد اصالحات
 شماره هيرو وحدت يآرا به را يادار عدالت وانيد هيأت عمومي ياعضا نظرـ ٢

 براساس که نمايد مي معطوف و جلب ٣/٢/١٣٨٥ـ ٨٥/٤٨ و ٢٥/١١/١٣٨٣ ـ ٨٣/٥٨٧
 در هايشهردار قانون ١٠٠ مادههاي  تبصره در مندرج ميجرا مذکور يآرا منطوق و مفهوم

 در نيا و بوده مقنن نظر مورد يساختمان تخلفات مجازات  منزله به االمر نفس و اقعو
 قرار باشد مي يوانيد حقوق نوع از قتيحق در ،يقانون عوارض مختلف انواع که ستيحال

 تاًيماه باشد مي تخلف يقانون مجازات ينوع که را ميجرا مقنن صورت نيبد و است داده
 با مقنن نکهيا چه. باشد مي است يوانيد حقوق که عوارضات انواع از زيمتما و مستقل

 باشد مي آمره قواعد جزء که يشهرساز اصول و قواعد تيرعا و يمدار قانون جيترو زهيانگ
 تا نموده نييتع يياجرا ضمانت آن يبرا و نموده قلمداد تخلف را غيرمجاز مستحدثات

 بند از حاصله ارياخت و زيتجو به که تعوارضا مختلف انواع و باشد داشته يبازدارندگ عامل
 مقنن، و صالح مرجع عنوان به شهر ياسالم يشورا التيتشک قانون ٨٠ ماده ليذ ١٦

 بيتصو و برقرار و قيتنس ساله کي يزمان فرجه يبرا را عوارضات انواع يمحل پارلمان
 بيتصو و ربرقرا خدمات يبها عنوان به و صالح مرجع در که مذکور عوارضات لذا نمايد مي
  .ستين وارد آن براي  خدشه و باشد مي يقانون کامالً گردد مي

 نييتع که يشهرساز آمره قواعد نقض ،يساختمان تخلف هستند مستحضرـ ٣
 عموم رفاه نيتام زهيانگ و قصد به) ١٠٠ ماده در مقرر ميجرا( آن بر يياجرا ضمانت

 مقنن خاطر نيهم به و گردد مي محسوب است، آمره قواعد جزء و اند شده برقرار و بيتصو
 تخلف مرتکب که يشاک نکيا. است نموده برقرار يميجرا ،يياجرا ضمانت آن يبرا

 مبلغ ١٠٠ ماده ونيسيکم در شانيا يساختمان تخلفات جهت به و شده يساختمان
 احداث مجاز صورت به چنانچه حال است شده نييتع مهيجر الير ٠٠٠/١٢٩/٣٠٨
 مقررات که نامبرده حال. گرفت يم تعلق عوارض عنوان به مبلغ همان بسا چه کرد، مي
 هم را آن عوارضات م،يجرا بر عالوه ديبا مي شده تخلف مرتکب و نموده نقض را آمره

 نييتع عوارض، بر عالوه يبازدارندگ عامل داشتن لحاظ به مقنن که چرا دينما پرداخت
 که ندارد مفهوم و يمعن صورت نياغير در است، دانسته مجاز و مقرر هم را تخلف مهيجر

 کساني صورت به نمايد مي بنا احداث به اقدام مقررات تيرعا با که يکس با را متخلف
  .است مقنن مراد و مقصود ريمغا و باشد مي عدالت و انصاف اصول خالف که نمود برخورد
 يکسر عوارضـ ٢ باز يفضا کسر عوارضـ ١ عوارضات يشاک يادعا برخالفـ ٤

 واقع شورا بيتصو مورد باشد مي يشهردار يبرا عمل مالک که ١٣٩٦ سال در نگيپارک
 تحت يعوارض گونه چيه هنوز تاکنون ١٣٩٥ يال ١٣٩٣ يسالها در يشاک چون و نشده
 و محاسبه پرداخت روز به عوارض نکهيا لحاظ به و است ننموده پرداخت ياعالم موارد عنوان
 در و است يشهردار يبرا عمل مالک رابطه نيا در ١٣٩٦ سال تعرفه گردد، مي وصول
 موضوع انتفاء به سالبه موضوع لذا شود، نمي و است نشده برآورد هم شانيا عوارضات تعرفه
 مدت يانقضا لحاظ به خودکار صورت به ١٣٩٦ از قبل يسالها به مربوط مصوبات و باشد مي

 مصوبه لحوق و بيتصو دمور ١٣٩٦ سال در و است شده ساقط اعتبار درجه از آن اعتبار
 صحت و واقع به مقرون هم رابطه نيا در شانيا يادعا لذا نشده، واقع شهر ياسالم يشورا

 يفضا کسر عوارض نگ،يپارک يکسر عنوان تحت يعوارض هم شانيا برآورد فرم در و ستين
  . است نشده واقع مطالبه مورد هم شانيا از و نشده برآورد باز

 بر يمبن دادخواست، دوم صفحه سوم، سطر در يشاک يواه يادعا خصوص درـ  ٥
 يشهردار که دارد يم معروض ينييتع عوارض مورد در مصوبات خيتار و شماره ارائه عدم
 ينشان به يشهردار تيسا يرو بر را يدرآمد تعرفه اف، يد يپ ليفا نکهيا بر عالوه

boukan.ir آن زين اجرا از قبل کهبل دارند يدسترس آن به شهروندان يتمام و داده قرار 

 اطالع و يگرام شهروندان يدسترس جهت يمحلهاي  روزنامه وها  نامه هفته قيطر از را
 بر مذکور يادعا لذا است نموده يعموم اعالن و نمايد مي منتشر آن فيوک کم از و آنان

  .باشد مي واقع خالف
 ،يميتقد دادخواست خواسته و تيشکا موضوع ستون ٣ بند در يشاکـ  ٦

 خصوص نيا در که است نموده را ١٣٩٥ سال باز يفضا کسر عوارض ابطال درخواست
 تحت يعوارض ١٣٩٥ سال تعرفه در عنوان چيه به شورا نيا که برسانم عرض به ديبا

 خواسته نيا به مربوط مستندات يشاک کاشاي  و است ننموده مصوب را مذکور عنوان
 يادعا مورد يعوارض فيرد نيا از زين شورا نيا تا نمودند يم دادخواست وستيپ را خود

  .گرفت يم قرار انيجر در شانيا
 يرأ نموده، مطرح را خود يدعوا آن استناد به که يليدال از يکي يشاک نکهيا به نظر

 انيب است الزم باشد، مي يادار عدالت وانيد هيأت عمومي ١/٤/١٣٩٥ ـ ٢٤٢ شماره
 يط يادار عدالت وانيد هيأت عمومي راًياخ ديباش يم مستحضر که طور همان م،ينما

 قانون ٩١ ماده اعمال با ٩٦/١٠٧٩ کالسه پرونده تحت ٩/٨/١٣٩٦ ـ ٧٨٦ شماره دانامه
 است نموده نقض را يشاک استناد مورد يرأ يادار عدالت وانيد يدادرس نييآ و التيتشک

 ٨٥/٤٨ هشمار و ٢٥/١١/١٣٨٣ ـ ٥٨٧ شماره يآرا همانند و مجدداً مذکور يرأ در و
 حقوق عنوان به عوارض از متفاوت را ١٠٠ ماده ونيسيکم ميجرا تيماه ٣/٢/١٣٨٥ـ
  ».است نموده اعالم يوانيد

 سال مصوب يادار عدالت وانيد يدادرس نييآ و التيتشک قانون ٨٤ ماده ياجرا در
 شد ارجاع يادار عدالت وانيد اسناد و يشهرساز عمران، يتخصص أتيه به پرونده ١٣٩٢

 ١٣٩٦ سال تعرفه) ٢ـ ١( شماره تعرفه ٨ بند يشاک خواسته خصوص در مذکور أتيه و
 يربنايز عوارض محاسبه بر يمبن بوکان شهر ياسالم يشورا مصوبات از بوکان يشهردار
 قانون ١٠٠ ماده ونيسيکم يرأ از بعد انکاريپا و پروانه اصالح بنا، توسعه پروانه يمسکون
 مواد استناد به و است ندانسته يقانون اراتياخت حدود از خارج و قانون ريمغا را هايشهردار

 شماره دادنامه موجب به يادار عدالت وانيد يدادرس نييآ و التيتشک قانون ٨٤ و ١٢
 عدم علت به مذکور يرأ. است کرده صادر يشاک تيشکا رد به يرأ ٣/٣/١٣٩٧ ـ ٦٦

 يادار عدالت وانيد قضات از نفر ده اي و يادار عدالت وانيد سيرئ يسو از اعتراض
  .است افتهي تيقطع

 و يمحل عوارض تعرفه ١٨ ماده) ب( قسمت يبندها به يدگيرس يراستا در پرونده
 ،١٣٩٤ سال خدمات يبها و يمحل عوارض تعرفه ١٧ ماده ،١٣٩٣ سال خدمات يبها

 تعرفه ،١٣٩٦ و ١٣٩٥ يسالها در يکاربر رييتغ عوارض خصوص در) ٢ ـ ١٣( شماره تعرفه
 و ١٣٩٥ يسالها در غيرمرتبط يکاربر در يبردار بهره عوارض خصوص در) ٢ ـ ١٤( شماره
 ٢٤ ماده ليذ و ١٣٩٣ سال يمحل خدمات يبها و عوارض تعرفه ٢٣ ماده ليذ ،١٣٩٦
 مصوب بوکان يشهردارهاي  تعرفه از ١٣٩٤ سال يمحل خدمات يبها و عوارض تعرفه
  .گرفت قرار يادار عدالت وانيد هيأت عمومي کار دستور در بوکان شهر ياسالم يشورا

 نيمعاون و سيرئ حضور با ١٣/٦/١٣٩٧ خيتار در يادار عدالت وانيد هيأت عمومي
 از پس و شد ليتشک وانيد شعب دادرسان و مستشاران و رؤسا و يادار عدالت وانيد

  .است کرده مبادرت يرأ صدور به ريز شرح به آراء تياکثر با يبررس و بحث
  

  هيأت عمومي يرأ
 عوارض وضع يادار عدالت وانيد هيأت عمومي متعدد آراء در نکهيا به توجه باـ  الف

 و قانون ريمغا شهرها ياسالم يشوراها مصوبات در نگيپارک نيتام عدم اي حذف ،يکسر يبرا
 عوارض تعرفه ١٨ ماده) ب( بند نيبنابرا است، شده ابطال و صيتشخ اراتياخت حدود از خارج
 مصوب نگيپارک يکسر صورت در نگيپارک نيتام عوارض موضوع با ١٣٩٣ الس يمحل
 و ١٦/٢/١٣٩٢ مورخ ١٠٠ يال ٩٧ شماره يرأ در مندرج ليدال به بوکان شهر ياسالم يشورا

 حدود از خارج و قانون ريمغا يادار عدالت وانيد هيأت عمومي ١٤/٦/١٣٩٦ ـ ٥٧٣ شماره يرأ
 نييآ و التيتشک قانون ١٣ و ٨٨ مواد و ١٢ ماده ١ ندب به مستند و است يقانون اراتياخت

  .شود يم ابطال بيتصو خيتار از ١٣٩٢ سال مصوب يادار عدالت وانيد يدادرس
 عوارض وضع يادار عدالت وانيد هيأت عمومي متعدد آراء در نکهيا به توجه باـ  ب

 يشوراها مصوبات در ساختمانها يانياع عرصه از اعم مختلف اشکال در کيتفک يبرا
 است، شده ابطال  و صيتشخ اراتياخت حدود از خارج و قانون ريمغا شهرها ياسالم
 تعرفه ٢٤ ماده ليذ حکم و ١٣٩٣ سال يمحل عوارض تعرفه ٢٣ ماده ليذ حکم نيبنابرا

 در بوکان شهر ياسالم يشورا مصوب بوکان يشهردار ١٣٩٤ سال يمحل عوارض
 هيأت عمومي ٣/٤/١٣٩٤ ـ ٣١٥ شماره يرأ در مندرج ليدال به کيتفک عوارض خصوص

 ١ بند به مستند و است يقانون اراتياخت حدود از خارج و قانون ريمغا يادار عدالت وانيد
 مصوب يادار عدالت وانيد يدادرس نييآ و التيتشک قانون ١٣ و ٨٨ مواد و ١٢ ماده
  .شود مي ابطال بيتصو خيتار از ١٣٩٢ سال
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 عوارض وضع ،يادار عدالت وانيد هيأت عمومي متعدد اءآر در نکهيا به توجه باـ  ج
 باز يفضا کسر و آپارتمان در نصاب حد يکسر از اعم مختلف اشکال در باز يفضا يکسر
 نيبنابرا است، شده ابطال و صيتشخ قانون ريمغا شهرها ياسالم يشوراها مصوبات در

 يواحدها باز يافض يکسر عوارض عنوان با ١٣٩٤ سال يمحل عوارض تعرفه ١٧ ماده
 يرأ در مندرج ليدال به بوکان شهر ياسالم يشورا مصوب انکاريپا صدور نيح يمسکون
 و ١٢ ماده ١ بند به مستند ،يادار عدالت وانيد هيأت عمومي ٧/٩/١٣٩٦ ـ ٨٦٢ شماره
 از ١٣٩٢ سال مصوب يادار عدالت وانيد يدادرس نييآ و التيتشک قانون ١٣و ٨٨ مواد
  .شود مي الابط بيتصو خيتار

 آراء در ياسالم يشوراها توسط يکاربر رييتغ يبرا عوارض وضع نکهيا به نظرـ  د
 ـ ٧١٧ و ٢/٢/١٣٩١ ـ ٤ شماره آراء جمله از يادار عدالت وانيد هيأت عمومي مختلف

 تعرفه نيبنابرا است، شده صيتشخ اراتياخت حدود از خارج و قانون ريمغا ،١١/١٠/١٣٩١
  شماره تعرفه و ١٣٩٦ و ١٣٩٥ يسالها در يکاربر رييتغ عوارض انعنو با ٢ ـ ١٣ شماره

 ١٣٩٦ و ١٣٩٥ يسالها در غيرمرتبط يکاربر در برداري بهره عوارض مورد در ٢ ـ ١٤
 مواد و ١٢ ماده ١ بند به مستند و شده ادي آراء در مندرج ليدال به تيشکا مورد مصوبه

 خيتار از ١٣٩٢ سال مصوب يادار دالتع وانيد يدادرس نييآ و التيتشک قانون ١٣ و ٨٨
  .شود مي ابطال بيتصو

  ياشراق يعل يمرتضي ـ ادار عدالت وانيد ييقضا معاون
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