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مقدهم:
به موجب اصل کصدل ق نونوا اسلوسله جی وسال اسلیمه اکظاا نبوسا بظ اااسر اموس

ظرو ت ستسبورو به وساروال

محول گظاک ر اسل ت به موجب اصل  501اکن نونوا تدللیایوا لوساروال اسللیمه نموک ممواز مواسکن اسللیمه ت
نوانان کشلوس بو ل ه ریینان به موجب اصل  570نونوا اسلوسله اکواا ع اا اااسال مظجع سسا گه به صوکوا اس
تدلوکب نومه روه ئیان نومه روال اتابه که ممواز بو نوانان ت مرظساا اسیمه ت کو اوس اس د تا ااباوساا نونونه ئن و
مه بو ل ت بو اس نبظ گظنبن اکنصه مبوبت تمدللظر روال  4ت  1موار  00اصللیده نونوا تشللصایاه ت وکز ت انبموبوا
لوساروال اسلیمه کشلوس ت انبموبوا ل ظااساا مدو  5931 /0/00مجلس وساال اسیمهه راأا تبمات مدوبوا
مسلوواا نبوسا بظ مدلوبوا لوساروال اسلیمه سا ع ر ااس اس اس اکن ساسبو بو ت وم مدم اکواا ع اا اااسال بو
اااگسلبظال روال اسلبوا رو ت بظگراسال ریوکه روال توجا ه ریصوساا نیلوکه ت اعیوء راأا روال تبمات اس ادوص
ستنل ن لواال رالأا روال م کوس ت اایض اعیلللوء اس ستکه رو ت ئساء راأا عیومه اکواا ع اا اااسال اس دوسر اببول
تدیایوا ت ان اموا وساروال اسیمه کشوس موسا توجه ت بظسسه نظاس گظنبه که ئموس ت اایعوا ت عیلصظا اسایه

ر اس

اااگسبظال روال سظاسظ کشوس باونگظ اثظ مدم اکن ت وم ت ئ نوکه اعیوء راأا تبمات بو ستکه روال اکواا ت ریینان
موجب کوره للصوکوا مظاق اس مدللوبوا للوسارو به احول کنبظل ت نبوسا انات گظاک ر اس ل اس اکن ساسللبو س اس
بظگراسال جلسلوا ت نشلس روال مشبظه را ان کشه نیوا اکواا بو اعیوال راأا روال تبمات سواالته مبظح
که ج

ر

ب ظر بظااسال ت اایض اعیللوء محبظق راأا روال تبمات اس سللظاسللظ کشللوس به منبوس اکجوا ستکه اال تاد اس

سسلا گه به تدیایوا ت تکن گظاک ر اس

کوائتسال مه وا اکن م وتن ئموار ریصوسال ج

بظگراسال نشس

روال

اتسر اال بو دیللوس اعیللوء للوساروال اسللیمه ت راأا روال تبمات مدللوبوا بو ستکصظا استروء اانه ت ئگوره اس ئاظکن
مرظساا ت ئساء راأا عیومه اکواا مه بو

اما اس بو اسایه نبظروال اصیده اوا بظ غنوال اکن نو بوس بافراکا

محم
د موـحد

پی
معاون حقوقی ،شگیری و ژپوهش دیوان عدا لت اداری
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بخش اول:
مصوبات شوراهای اسالمی با موضوع
وضع عوارض غیر قانونی
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الف) تعریف عوارض
ظااسک و ت موسسوا

عواسض به تجوره اایق مه وا که توسط اتا کو سوسمون وال اااسال محله ریونن

عیومه به موجب نونوا اس نمول اسایه ا م م انه به اسئم ه امواله امیه ه تواا کوال ا موا ت انجوق
بظاه اس ن واا رو ت لت ماگظا عواسض توسط مظاج هه که به موجب نونوا ت اان
ا موص اعا اس دراره ت درونه اا مه گظاا عواسض موافه اکه اس

ر اس ه تضع ت اس

که راأا عیومه اکواا ع اا

اااسال اس ئساال مب ا ریونن سأال یوسر  045موسخ  5930/6/7ب اا تدظکح ت توکا نیوار اس
اس کک منبظه عواسض به ات اسبه مله ت محله ترساا مه ون عواسض ملهه وم تجوره اس

که

امت مواا ( )9ت ( ) 4نونوا موسوق به تجیاع عواسضه اس کوالرو ت ا موا اس سبح مله اسکون مه وا
که به موجب تمدظر ( )9ذک موار  6نونوا نوقه مظجع تصول اکن اسبه اس عواسضه سوسموا اموس موااوته
کشوس بوار ت مشیول ادصوق موار ( )055به ب
ب ال ئا اس

 5966ت اصیدوا

نونوا موااوا روال مسبراا مدو

عواسض محله ئا اسبه اس تجوره اس که به اسبنوا موار ( )1نونوا تجیاع عواسض ت بو
ظااساا

سعوک مرظساا من س اس نونوا تشصایاه ت وکز ت انبموبوا وساروال اسیمه کشوس ت انبمو

مدو  5971ت ئیان نومه اجظاکه ئا توسط وساروال اسیمه تضع مه گظاا بظ اکن اسوس اس بن 56
موار  75نونوا تشصایا ت وکز ت انبموبوا وساروال اسیمه کشوس ت انبمو
بظنظاسال کو اغو عواسض

ظااسااه تدوکب اواکح

ظ ت ریینا ن تغااظ نوض ت ماراا ئا بو اس نبظ گظنبن ساوس عیومه اتا که

اس سوال تساسا کشوس اعیق مه واه اس جیله ااباوساا وساروال اسیمه

ظ نلی اا

ر اس

اکن ص

اس عواسض بو توجه به موار  77نونوا م کوسه بوک مبنوسب بو تواا اا ت اسئم روال ارواه ت به منبوس تأمان
بمشه اس ررکنه روال ا موته ت عیظانه موسا ناوس
امو بوک اواظ نشوا نیوا وساروال اسیمه

ظه امت ئیان نومه مدو راأا تسکظاا تضع وا

ظ تن و مظجع صواح بظاال تضع عواسض ناسبن

وساروال

بمه (مبوبت تمدظر کک موار  10ق موااوا بظ اسسش انرتار نار رسبن به اوس کله صیدا ریه ن وارو
ت مظاجع بظاال تضع ت عواسض مبم اس مجوس نونونگ اس اس
رییوا وساال

ت اکن مجوس توکنوا به ن وارو ت مظاج ه

ظه وساال بمهه راأا تسکظاا بظاه ن واروال اتابه ت دبه ا موص دراره ریونن

سیاس جی وس (بن ااز موار  49ق تصول بظاه اس اسئم روال اتا مدو  )5963ت لت گظنبه اس

رظ

چن عواسض اس سبح مله تضع ت تصول مهگظاا امو مح ررکنه ئن و دوسر روال محله مظبوط به اا
ئن وس
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بظ

به موجب اص  501نونوا اسوسهه تدیایوا وسارو نموک ممواز مواسکن اسیق ت نوانان کشوس بو

اکن اسوسه ریینونصه اس موار  1نونوا موسوق به تجیاع عواسض ت موار  10نونوا موااوا بظ اسسش انرتار
مرظس

ر اس ه بظنظاسال رظ گونه عواسض ت سوکظ تجور بظاال انواض کوالروال تاسااته ت کوالروال تواا ال ت

ریینان ئا اسبه اس ا موا که اس موار ( )4اکن نونواه تصلاز موااوا ت عواسض ئن و م ان

ر اس

ه

ریینان بظنظاسال عواسض به اسئم روال مأا محوسمه موااواه سوا س وق ظک روه سوا اتساق مشوسک ه
سوا سپظار گ اسال ت سوکظ عیلاوا مواه ا موص نرا بونک رو ت مؤسسوا اعبموسال غاظ بونصه مجوس توسط
وساروال اسیمه ت سوکظ مظاجع مینوض مه بو

» اس احول صله نار به موجب تمدظر ذک موار  10نونوا

ق ا ا م دوبوا وسارو ممنه بظ تضع عواسض محله ج ک که تصلاز ئن و اس نونوا مربوس نش ر اس ه اس
صوسته نونونه ت السق االجظا اس که د اکدظ تو ونرارا ب ین مور رظ سول بظاال اجظاء اس سول ب ه تدوکب
ت اعیق عیومه

ر بو

؛ اس غاظ اکن صوسا امت ااانومه یوسر  5957موسخ  5931/50/50راأا

عیومه اکواا ع اا اااساله چنان مدوبوته تاج اعبموس نونونه ناس
ریینان مدوبوا وسارو اس ادوص تضع عواسض محلهه امت تمدظر ذک موار  77نونوا تشصایاه
ت وکز ت انبموبوا وساروال اسیمه کشوس ت انبمو
مدو راأا تسکظاا بو

ظااساا مدو  5971نموک بظ ایف ئیان نومه

که اس اکن بوسر ه تسکظ کشوس به عنواا مروق نو ظ بظ اکن امظ به یوس ئم ر ت مرظس

ر اس که « تسکظ کشوس مه توان اس رظ مرب ه که تصول رظ نوض عواسض سا منبمت بظ ئیان نومه مدو
ن ان نسم به اصیح کو اغو ان اق نیوک »
بو اکن دوله بو تجوا ئنیه که گفبه

ه اس مواسا مب اال وساروال اسیمه بو بظاا به نو صوا اس د تا

ااباوساا اوا ممواسا به تضع عواسض اس ادوص ن وارو ت دوسر روکه نیوار ان که صیدا

تضع

عواسض اس ساببه بو ئن و سا ن اسن ت اکن امظ موجموا اعبظاض ا موص ت اسبگور رو اس مظاجع نبوسته ذکظبط
اس جیله اکواا ع اا

اااسال سا نظارا کظار ت تو جوکه اه سنبه که دجا کداظال اس ظتن ر روال موسا

سسا گه اس راأا عیومه اکواا ع اا اااسال به موضوض اساواس اببول مدوبوا وساروال اسیمه ممنه
بظ تضع عواسض محله اابدوص کونبه اس
مجیوعه دوضظ که بو ر ف اشگاظال اس تضع مدوبوا ایف نوانان ت مرظساا ت تروک
نونوا توسط م وتن درونهه اشگاظال ت ژتره ت اه

ر اس

اص دوکیا

مشبی بظ سه بمه مه بو ؛ بمه

اتل وم ئا اسبه اس مدوبوا وسارو بو موضوض تضع عواسض غاظ نونونه اس که اس راأا عیومه اکواا
ع اا

اااسال اببول

ر ان ه بمه اتق به سوستکوس نبوسا بظ وساروال اسیمه ت مدوبوا وسارو بو
7

محوسک

راوا تبمات مدوبوا ظااابه اس

که اس مأموسک
مبظح

ت بمه سوق نار ایصه اال اس ظسه ت وسخ روکه اس

روال ئموس ه نیوا اکواا بو موضوض راأا تبمات مدوبوا وساروال اسیمه بو نوانان

ر اس

ب) مصادیق عوارضی که از سوی دیوان عدالت اداری ابطال شده اند:
 -1عوارض حذف یا کسری پارکینگ
تعریف:
اکن نوض عواسض مظبوط اس به سوابیوا روکه که اگظ چه بوک نسم به تأمان وسکانگ به ت اا کونه
ان اق مه کظان ه اصن بظ ایف نوانان ت مرظسااه به عل ممبلز چه اس سموا سوا ت کو س اس اا وکوا
کوسه اس اد اث وسکانگ اواااسال کظار کو وسکانگ سا د ف نیوار ت کو اس ئا بظاال مدوسنه اکگظ اسبفوار
کظار ان اس اکن بوسره راأا عیومه اکواا ع اا

اااسال به موجب ئساء یوسر  063ت  377موسخ 5934

ت یوسر 65ه 73ه  905ااه  906ت  5914سول  5931تضع اکن نوض عواسض سا مغوکظ بو نوانان ت مرظساا
تشماص ااار ت مدوبوا مبیین ئا سا اببول کظار اس
پیام رأی دیوان:
مبوبت تمدظر  1موار  500نونوا

ظااسال اس موسا ع ق اد اث وسکانگ ت کو غاظ نوب اسبفوار بواا ت

ع ق امصوا اصیح ئا ه کیاساوا موضوض موار  500مه توان بو توجه به مون ا محله ت نوض اسبفوار اس
نیوال وسکانگ سأال به اا جظکیه به ماراا مرظس اس تمدظر م کوس صواس کن ت
جظکیه ت اان

ر ت ص س بظگ وکوا سوابیوا اس

ظااسال مصلز به اا

اس اکن ست بظنظاسال عواسض کسظ کو د ف وسکانگ

اس مواسا اوااا سال اس اد اث وسکانگ ت کو کسظال وسکانگ ت کو اسبفوار غاظ اس وسکانگ اد اثه توسط
وساروال اسیمه

ظ ایف نونوا ت اوس اس د تا ااباوساا اس

 -2عوارض تغییر کاربری
تعریف :تغااظ کوسبظال کو تغااظ ب ظر بظااسال ا وسر به تض ابه ااسا که اس ئاه اس سوابیوا اد اثه اسبفوار
ت ب ظر بظااسال مبفوتته اس ئنیه اس ظتانه سوابیوا نا

ر اس ه نیوکن ساکج تظکن ئا ااکظ کظاا

تاد روال تجوسال اس منوات غاظ تجوسال ت ب ظر بظااسال اس سوابیوا روال مسصونه به صوسا اااسال اس
اس اکن ادوص راأا عیومه اکواا ع اا

اااسال به موجب ئساء یوسر  934ااه 933ه  606ااه 631ه
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 633ااه 704ه  5911ت 5441سول  5931تضع اکن نوض عواسض سا مغوکظ بو نوانان ت مرظساا تشماص
ااار ت مدوبوا مبیین ئا سا اببول کظار اس
پیام رأی دیوان:
به موجب موار  1اصیده نونوا تأساس وساال عواه
اظح روال تفداله
اسیمه

ظسوسال ت م یوسال اکظاا مدو سول 5915ه بظسسه ت تدوکب

ظال ت تغااظاا ئن و اس رظ اسبوا به کیاساونه اوص محول

ر اس

ا ا نبظ به ت وکز وساال

ظ به ظح مرظس اس روق موار  75نونوا تشصایاه ت وکز ت ا نبموبوا وساروال اسیمه کشوس ت انبمو

ظااساا مدو سول  5971ت ع ق صیدا

وساال اسیمه

ظ اس تغااظ کوسبظال امیه ت تضع ضوابط اس اکن ساببهه

تضع عواسض تغااظ کوسبظاله ایف نونوا ت اوس اس د تا ااباوساا وساروال اسیمه

ظ اس

 -3عوارض بلیط استخرهای شنای روباز و سر پوشیده  ،سونا و جکوزی
تعریف :اسبمظ نوال ستبوس ت سظ و ا ر سونو ت جصوسال اس جیله مصوا روکه به یوس مه ئکن که امت
نونوا نسم

به اا مجوس ج

ن واا

ان اق مه کنن ت اس ساببه بو اسایه ا مواه امت نونوا مشیول

ظااا موااوا رسبن
راأا عیومه اکواا ع اا اااسال به موجب سأال یوسر  515سول  5930ت  090سول 5907تضع عواسض
بظ اکن اسبه اس ا موا سا مغوکظ بو نوانان ت مرظساا تشماص ااار ت مدوبه مبیین ئا سا اببول کظار
اس
پیام رأی دیوان:
امت موار 10نونوا موااوا بظ اسسش انرتار مدو  5909/0/9بظ نظاسال رظ گونه عواسض ت سوکظ تجور بظاال
انواض کوالروال تاسااته ت تواا ال ت اسایه ا موا ت ریینان بظنظاسال عواسض به اسئم روال مأا محوسمه
موااوا توسط وساروال اسیمه
نظخ عواسض ت اان

ظ رو ت سوکظ مظاجع مینوض بوار ت اس بن ااز موار  90نونوا م کوس

ر اس ت مواسا موسا اعبظاض اس ادوص اسبمظروال نوال ست بوسه سظ و ا ره سونو

ت جصوسال اس مدواکت اسایه ا موا ت مأا محوسمه موااوا به یوس مه ئک اس نباجه مدوبه وساال
اسیمه

ظ ممنه بظ ت اان عواسض بظ اکن گونه ا موا مغوکظ نونوا اس

9

 -4عوارض بهای بلیط نمایشگاه ها
تعریف :نیوکشگور عموسا اس اس نیوال منوسب ت اسبدنوکه که اس ئا عظضه کنن گوا ت بوساک کنن گوا
مه توانن بو ن واا

روال سوسموا کونبه ت ریورنگ به مموااه کوالروه ا موا ت اایعوا بپظااسن اس

مواساال وساروال اسیمه

ظرو نسم به بظنظاسال عواسض اس ادوص ب وال بلاط نیوکشگور رو ان اق کظار

ان که راأا عیومه اکواا ع اا اااسال به موجب ئساال یوسر  5040موسخ  5939ت  164ااه  163موسخ
 5931تضع اکن نوض عواسض سا مغوکظ بو نوانان ت مرظساا تشماص ت مدوبوا مبیین ئا سا اببول کظار
اس
پیام رأی دیوان:
اس ئنجو که مبوبت موار  10نونوا موااوا بظ اسسش انرتار مدو 5907/0/57ه بظنظاسال رظ گونه عواسض ت
سوکظ تجور بظاال انواض کوالروال تاسااته ت تواا ال ت نار اسایه ا موا که اس اکن نونوا تصلاز موااوا ت
عواسض ئن و م ان
وساروال اسیمه
نظاسال ت اسکون
اس

ر اس ه ریینان بظنظاسال عواسض به اسئم روال مأا محوسمه موااوا توسط
ظرو ت سوکظ مظاجع مینوض اعیق

ر اس

ت به موجب موار  10نونوا کوا

ر بظ

عواسض اکگظ اس تواا کنن گوا ت تاساکنن گوا کوالرو ت اسایه ارن گوا ا موا مینوض

ت بو توجه به اکنصه ب وال بلاط کلاه نیوکشگور و اعا اس اواسق اونگه صن به ت

ه اس مدواکت اسایه

ا موا عیومه محسو مه ون ت بظنظاسال عواسض به اس ئم روال مأا محوسمه موااوا توسط وسا
روال اسیمه

ظرو ت سوکظ مظاجع مینوض اس تضع عواسض ب وال بلاط نیوکشگور رو توسط وساال اسیمه

ظرو مغوکظ نونوا ت اوس اس د تا ااباوساا ئن و اس
 -5عوارض دکل های مخابراتی
تعریف :اک روال مموبظاتهه اک روکه رسبن که بظاال مروص مموبظاته اس نما اکه روال موکظتتکوه
ئنبن روال سااکوه ئنبن روال موبوک ه ئنبن روال باساا ت

اسبفوار مه وا وساروال اسیمه بظاه

بو توجه به ئثوس سکوا بوس محابه ت ئاواگه روال بدظال اکجوا
انراکه ت س
ت تصلاز

ر نو ه اس اسبفوار اس نیوال

به ستکه ندب ب تا ضوببه اک رو ت ئنبن رو ت تج اراا مموبظاته اس سبح

ظرو
ظال ت

ظ ت ت افه

ظااسال رو اس اسایه ا موا به منبوس کوره اکن اثظاا ابظنوه ت اس اظنه بظنومه سکرال بظاال

سنع ئساب روال غاظ نوب اجبنو دوص اس ئاه که اس موار تاد ر اظح سومون ره اک روال تأساسوتهه
مموبظاته ت استمواه اس سبح

ظرو مدو

وساال عواه اسبوارو اس نجور ت چ وسمان اجیس ئا اس
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موسخ  5930/50/50نار موسا تأکا نظاس گظنبه ت ریینان بو اکن توجاه که اا عواسض سوالنه اس ن واروه
مؤسسوا اتابه ت غاظ اتابه بو توجه به اکن که اکن مظاجع ت ا موص اس ا موا

ظال ب ظر من مه

ون منبمت بظ ع اا اجبیوعه ت اس ساسبوال اجظاال نونوا بظنومه نجا توس ه ت اکجوا عواسض وک اس مه
بو ن ه ان اق به تضع عواسض اک روال مموبظاته کظار اس

اصن راأا عیومه اکوا ع اا

اااسال به

موجب ئساء یوسر 050ه 179سول  5931ت  5736ااه  5001ت  5000سول  5939تضع اکن نوض عواسض
سا مغوکظ بو نوانان ت مرظساا تشماص ااار ت مدوبوا مبیین ئن و سا اببول کظار اس
پیام رأی دیوان:
به موجب موار  5نونوا موااوا بظ اسسش انرتار مدو سول  5907ه عظضه کوال ت اسایه ا موا اس اکظاا ت
ریینان تاسااا ت صواساا ئن و اس توسکخ السق االجظا
اکن نونوا نظاس گظنبه اس ت اس موار  90نونوا کوا
بو کوال ت ا موا مشیول نونوا ت اان

ا نونوا اس ابب اال سول  5900مشیول مرظساا
ظااسال رو ت اراوسال رو اس ساببه

ر نظخ عواسض

ر اس ت مبوبت موار  10نونوا م کوسه بظنظاسال رظ گونه عواسض

بظاال انواض کوالروال تاسااته ت تواا ال ت ریینان اسایه ا موا که اس اکن نونوا تصلاز موااوا ت عواسض
ئن و م ان
ت اسکون

ر توسط وساروال اسیمه ت سوکظ مظاجع مینوض اس ت اس موار  10اکن نونوا نار بظنظاسال
رظ گونه موااوا غاظ مسبراا ت عواسض اکگظ اس تواا کنن گوا ت تاساکنن گوا کوالرو ت اسایه

ارن گوا ا موا مینوض
ظک

ر اس اس اکن سته نبظ به اکن که اک رو ت ئنبن روال مموبظاته موسا اسبفوار

روال مموبظاته ت بونک رو جرکه اس نظئکن تواا ت عظضه ا م

ن وک ا م اسایه

ر مشیول نظخ عواسض مدظح اس موار  90نونوا نوق اا کظ اوار بوا ت اسایه ا م

توسط ظک روال مموبظاته ت بونک رو مح تا به نلیظت جغظاناوکه
اسیمه

ن وکه مظاجع م کوس اس

ت اس

ظ ناس ه بنوبظاکن مدوبوا وساروال

ظ ممنه بظ تضع عواسض اک روال مموبظاته ایف نونوا ت اوس اس د تا ااباوساا مظاجع

تضع ئن و اس
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-6عوارض حق النظاره مهندسین ناظر
تعریف :دت اانبوسر ا موا م ن سهه ن واا

م ن سان اس س به روال سوابیوا اعا اس تیوق ا موا

م ن سهه نبوسا نرشه سوابیوا ت سوکظ ا موا ئا سا اس بظ مه گاظا ت وم مملغه مه وا که اس
نمول نبوسا اعیول

ر توسط م ن سان به ئن و ظااا مه وا به دت اانبوسر م کوسه موااوا بظ اسسش

انرتار ت لت مه گاظا
راأا عیومه اکواا ع اا

اااسال به موجب ئساء یوسر  664موسخ  5935/9/07ت  5000ت 5003سول

5934ه  146ااه  143سول  5931تضع اکن نوض عواسض سا مغوکظ بو نوانان ت مرظساا تشماص ااار ت
مدوبوا مبیین ئا سا اببول کظار اس
پیام رأی دیوان:
نبظ به اکن که اسئم نو ه اس دت اانبوسر م ن سواه اس مدواکت اسایه ا موا ت مأا محوسمه موااوا
اس ه مشیول موار  10نونوا موااوا بظ اسسش انرتار مدو  5907/50/57بوار ت مدوبوا وساال اسیمه
ظرو ممنه بظ تضع عواسض دت اانبوسر م ن سوا ایف نونوا ت اوس اس د تا ااباوساا مظجع تضع
اس
 -7عوارض قراردادهای پیمانکاری
تعریف :نظاسااا ایونصوساله نظاساااال اس

که به موجب ئا انجوق عی کو نظتش کوال کو اسایه ا موته بو

ظاکط م انه اس بظابظ مرا م ان ت اس م ا م ان به مص دراره کو درونه به نوق ایونصوس (مروا ه
کوس) تاگل اس مه وا وساروال اسیمه

ظ بو اکن ااعو که

ظااسال رو به ایونصوساا ا موته سا اسایه

مه کنن ت به موجب بن  6اس ند سوق ت ظنه اال که تساسا کشوس تضع کظار ه عواسض بظ ا موا
ایونصوسال اعا اس عیظانهه اجظاکهه مشوتسر اال ه مبوا وتهه ا موته بوسسگونهه تجوسال ت

اه بانه

ر

اس ه اس مواسا مب اال ان اق به تضع عواسض بظ اکن گونه نظاسااارو کظار ان که اس مروب ه راأا عیومه
اکواا ع اا اااسال به موجب ئساء یوسر  00سول 5930ه  5771ااه 5769سول  5939ه 90ه  69ت 903ه
ااه  959سول  5931تضع اکن نوض عواسض سا مغوکظ بو نوانان ت مرظساا تشماص ااار ت مدوبوا مبیین
ئا سا اببول کظار اس

12

پیام رأی دیوان:
به موجب موار  10نونوا موااوا بظ اسسش انرتار مدو سول  5907ه بظنظاسال رظ گونه عواسض ت سوکظ
تجور بظاال انواض کوالروال تاسااته ت تواا ال ت ریینان اسایه ا موا که اس اکن نونوا تصلاز موااوا ت
عواسض ئن و م ان
ر اس

ر مینوض اس ت مبوبت بن ااز موار  90نونوا کوا

نبظ به اکن که ن واا
ر اس

توسط نونونگ اسال ت اان

ره نظخ عواسض ا موا ت اان

روال ایونصوسال اس مدواکت اسایه ا موا اس
بنوبظاکن مدوبوا وساروال اسیمه

ت ماراا عواسض ئا نار

ظ ممنه بظ ت اان عواسض بظ

نظاساااروال ایونصوسال ایف نونوا ت اوس اس د تا ااباوساا وساروال اسیمه

ظ اس

 -8عوارض نقل وانتقال امالک ،مستغالت و سرقفلی
تعریف :به کلاه اموال منرول ت غاظ منرول مسبرظ اس کک ملک که به اوس کله وم سمانه سوابیواه
محدوالا کشوتسساله منوبع اما هه مواا م نه ت ئ روال سکظسمانه مه واه امیه ت مسبغیا گفبه
مه وا سظ نفله نار دره م نوال اس که توجظ بظاال ترّ ق اس اجوسر مح ت ااامه تجوسا اس مح کوس
اوا ااسا ت جرء اموال غاظ منرول تم ه اس
راأا عیومه اکواا ع اا

اااسال به موجب ئساء یوسر  5350سول  5939ه  5060سول  5934ه 950

ااه 900ه  193ااه  141سول  5931تضع عواسض اس سوال وساروال اسیمه

ظرو بظ نر ت انبرول

امیهه مسبغیا ت مسبح ثوا ت دت سظنفله سا مغوکظ بو نوانان ت مرظساا تشماص ااار ت مدوبوا
مبیین ئا سا اببول کظار اس
پیام رأی دیوان:
نبظ به مینوعا بظنظاسال عواسض بظ اسئم روال مأا محوسمه موااوا امت موار  10نونوا موااوا بظ اسسش
انرتار مدو  5907ت اکن که اس مواا  10ت  13نونوا موااوا روال مسبراا مدو سول  5966بو اصیدوا
ب ال بظاال نر ت انبرول نب ه امیه ت تاگ اسال دروق ا لموص درالره ت درونه بلظ امیه مواالوا
ت اان

ر اس ه بنوبظاکن مدللوبوا لوساروال اسیمه

امیهه مسبغیاه مسبح ثوا ت سظنفله مغوکظ نونوا اس
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ظرو ممنه بظ ت اان عواسض نر ت انبرول

 -9عوارض حق االرض بابت نصب تأسیسات عبور شبکه های آب و برق وگاز و تلفن
تعریف :اس مواساال که بظاه اسبگور روال اسایه کنن ر ا موا
ت

اس م وبظ

ظال نباظ نوضی ه بظقه مموبظااه ئ

ظال بظاال اسبرظاس ت اسایه ا موا اوا اسبفوار مه کنن ه

ظااسال رو به منبوس اسکون

ررکنه روال نو ه اس ان اموا اسبگور روال اسایه کنن ر اکن ا موا ان اق به تضع عواسضه تح

عنواا

عواسض دت االسض مه نیوک اس بظاه مواسا اس اکن عواسض تح عنوتکنه اکگظال رییوا «عواسض اجوسر
تأساسوا
عیومه

ظاله دت ب ظر بظااساله دت عموس تأساسوا
ظال» نار کوا

ظااسال بظاال اسبفوار اس تأساسوا

ظاله عواسض ا موا ب ظر بظااسال اس م وبظ
ر اس راأا عیومه اکواا ع اا اااسال

به موجب ئساء مب اال اس جیله ئساء یوسر  541ااه  547سول  5936ه  150ااه  157ت  117ه  910ااه
961ه  69سول  5931ت  5054سول  5934تضع اکن نوض عواسض سا مغوکظ بو نوانان ت مرظساا تشماص
ااار ت مدوبوا مبیین ئا سا اببول کظار اس
پیام رأی دیوان:
به موجب موار  10نونوا موااوا بظ اسسش انرتار مدو سول  5907ه بظنظاسال رظ گونه عواسض ت سوکظ
تجور بظاال انواض کوالروال تاسااته ت تواا ال ت ریینان اسایه ا موا که اس نونوا مربوس تصلاز موااوا ت
عواسض ئن و م ان
نظخ عواسض

ظرو مینوض اس ت اس بن ااز موار  90نونوا اااظ اا کظ

ر اس ه توسط وساروال

ظااسال رو ت اراوسال رو اس ساببه بو کوال ت ا موا مشیول اکن نونوا عیت بظ نظخ موااوا

موضوض موار  56نونواه کک ت ناا اسص ت اان

ر اس ت ت اسه ت تأمان ئ ه بظقه گوسه تلفن ت ابوط

نوضی اس نوداه اااساا ذال سبط اس صواکت اسایه ا موا اس

بنوبظاکن تضع عواسض ج ک اس اکن گونه

مواسا تجور نونونه ن اسا
-11عوارض و بهای خدمات افتتاح و فعالیت سالیانه بانک ها و عوارض نصب و فعالیت
خودپرداز بانک ها ،موسسات مالی و اعتباری و صندوق های قرض الحسنه
تعریف :بلل وال ا موا عموسا اس اس مملغه که
ر به الوس مسبراا اس مبروضاوا اسکلون

ظااسال رو بظابظ مجوس نونونه اس اساال ا مللوا اسایه

ا موا تصول مه کنن اس ئا جو که بونک رو ت مؤسسوا
ظرو سا به اوا اابدوص مه ارن ه

مواه ت اعبموسال دجا سکواال اس ن واا روال تجوسال

توجه به ا موته که ببوس عوق به تاد روال تجوسال اس سبح

ظااسال رو بو

ظرو اسایه مه کنن ه ان اق به تضع ب وال

ا موا نسم به ن واا روال بونک رو ت موسسوا مواه ت اعبموسال مه کنن ؛ اکن اس دواه اس که ن واا
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بونک رو ت موسسوا مواه ت اعبموسال عیوموً جنمه مله اا به ت نیه توانن موضوض ان اموا ن واروال محله
اااسال به موجب ئساء مب اال اس جیله ئساء یوسر

نظاس گاظن بظ اک ن اسوسه راأا عیومه اکواا ع اا

 07موسخ 5936/5/51ه  5000ه  309ااه 393ه  056ااه  096موسخ  5934/6/95تضع اکن نوض عواسض
سا مغوکظ بو نوانان ت مرظساا تشماص ااار ت مدوبوا مبیین ئا سا اببول کظار اس
پیام رأی دیوان:
مبوبت بن روال 56ت  06موار  75نونوا تشصایا ه ت وکز ت انبموبوا وساروال اسیمه کشوس ت انبمو
ظااساا مدو  5971بو اصیدوا ب ال تدوکب اواکح بظنظاسال کو اغو عواسض
ماراا ئا نظخ ا موا اسایه

ر توسط

ت وکز وساروال اسیمه مه بو
 5907ه وساروال اسیمه

ظ ت نار تغااظ نوض ت

ظااسال ت سوسموا روال تابسبه بو سعوک مرظساا مظبوط اس جیله

به موجب تمدظر  5موار  10نونوا موااوا بظ اسسش انرتار مدو

ظ ت بمهه مجوس به تضع رظ کک اس عواسض محله ج ک بو سعوک

م کوس اس اکن تمدظر رسبن ت بظ اسوس موار  10نونوا اااظ اا کظ اس توسکخ السق االجظا

ظاکط

ا اکن نونواه

نونوا اصیح موااال اس نونوا بظنومه سوق توس ه انبدوااله اجبیوعه ت نظرنگه جی وسال اسیمه اکظاا ت
چگونگه بظنظاسال ت تصول عواسض ت سوکظ تجور اس تواا کنن گوا کوالهاسایه ارن گوا ا موا ت کوالروال
تاسااته ت اصیداه روال ب ال ئا ت سوکظ نوانان ت مرظساا اوص ت عوق مغوکظه مظبوط به اسکون رظ گونه
موااوا غاظ مسبراا ت عواسض بظ تاسااا ت تواا کوالرو ت اسایه ا موا اغو

ر ت بظنظاسال ت اسکون

رظ

گونه موااوا غاظ مسبراا ت عواسض اکگظ اس تواا کنن گوا کوالرو ت اسایه ارن گوا ا موا مینوض اس
نبظ به اکن که

ب بون ک رو ت مؤسسوا مواه ت اعبموسال که اس سظاسظ کشوس مسبرظ رسبن ااساال

مدا درونه تاد ال بوار ت مله تلره

ر ت غاظ محله مه بو ن ت ااباوساا وساروال اسیمه

ظ

اس تضع عواسض موضوض بن روال  56ت  06موار  75ت موار  77اصیده نونوا تشصایاه ت وکز ت انبموبوا
وساروال اسیم ه کشوس ت انبمو
سعوک

مینوعا

وساروال اسیمه

ظااساا مرا به تضع عواسض محله ج ک دسب ظاکط سمونه بو

روال م کوس اس مواا  10ت  10نونوا موااوا بظ اسسش انرتار مه بو

بنوبظاکن مدوبوا

ظرو ممنه بظ ت اان عواسض م کوس مغوکظ نونوا ت اوس اس د تا ااباوساا مظجع

تدوکب کنن ر اس
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 -11عوارض نصب تابلوهای غیر تبلیغاتی بر سر در مغازه ها ،بانک ها و غیره
تعریف :توبلو روال غاظ تملاغوته توبلوروکه رسبن که صظنوً م ظّف مح اسبرظاس ت اسایه ا موا کک مص
بوار ت بظ سظ اس مح ندب مه وا ت مبیین تملاغ اس سمانه ا موا ناس
که مبیین تملاغوا ناس
عیومه اکواا ع اا

ت

ظااسال رو نار اس اکن ادوصه ا م

اس اکن ست بو توجه به اکن

اوصه اسایه نیه کنن ه راأا

اااسال اس ئساء مب اال اس جیله ئساء یوسر  540ااه 510ه 90ه 07موسخ  5936ت

 5099ااه 5096ه 5095ه5090ه 609ه  600سول  5931تضع اکن نوض عواسض س ا مغوکظ بو نوانان ت مرظساا
تشماص ااار ت مدوبوا مبیین ئا سا اببول کظار اس

توضاح اکن که

ظااسال رو اس بظاه مواسا

عواسض م کوس سا اس نواب «اا ررکنه تملاغوا محابه سوااونه اس توبلوروال مندوبه صنفه» تضع کظار
ان ریینان بوک اکن نصبه سا اواظ نشوا کظا که امت ااانومه یوسر  519موسخ  5936/00/06راأا
عیومه اکواا ع اا

اااسال ئساء اکن راأا نو ظ بظ اببول مدوبوا مبیین تضع عواسض بظاال توبلوروال

م ّظف مح اس ت اس استموط بو توبلوروال تملاغوته ناس
پیام رأی دیوان:
توبلوروال ندب
اموکن اس

ر بظ سظ اس اموکن تجوسال ت اااسال عله ااروع ر مماّن م ظنه مح اسبرظاس ت ن واا

ت اارامو مبیین تملاغوته اس سمانه اسایه ا موا مظبوط ناس

موسا اسایه کنن ر ا مبه ناس

تو محت به اسکون

ظرو ممنه بظ ارتق اا عواسض بوب

ت اصواًو

ظااسال اس ادوص

ب وال ئا بو ه بنوبظاکن مدوبوا وساروال اسیمه

توبلوروال مندوبه بظ سظ اس ظک

روال اتابهه

مؤسسوا اعبموسال مغوکظ ر ف ت دصا مرنن ت اوس اس د تا ااباوساا وساال اسیمه

ب بونک رو ت
ظ اس

 -12عوارض سرانه خدماتی ناشی از بابت تفکیک و افراز اراضی کمتر از  511مترمربع
تعریف :تفصاک اس اصبیح درونه عموسا اس
انظاس عموسا اس

اس تجرکه کظاا مول غاظ منرول به نب وا کوچک تظ ت

اس ج ا کظاا س ا مشوض ظکک کو ظکوءه به نسم

س ا ئنوا

ظااسال رو اس بظاه

مواسا بو توجه به اکن که ا موته سا بظاال تفصاک کو انظاس اساضه ا موص اسایه مه کنن ت اس سوکه اسسش
ملک اس چنان مواساال انراکه مه کوب ه دبه اس ساببه بو اساضه کیبظ اس  100مبظ مظبع ممواسا به ت اان
عواسض کو اسکون

اسص مشمده اس سمان کو ب وال ئا مه نیوکن راأا عیومه اکواا ع اا

اااسال اس

ئساء مب اال اس جیله ئساء یوسر  5954ااه  5956ت  5950موسخ  5931تضع اکن نوض عواسض سا اس
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ادوص اساضه کیبظ اس  100مبظ مظبع مغوکظ بو نوانان ت مرظساا تشماص ااار ت مدوبوا مبیین ئا سا
اببول کظار اس
پیام رأی دیوان:
امت تمدظر  9موار  505اصیده نونوا
باه اس  100مبظ مظبع که ااس اال سن
انرتار اکجوا

ظااسال مدو سول 5930ه

ظااسال مه توان اس اساضه بو

ش انگ اس مبوبت بو اظح جومع ت تفداله ت بو توجه به اسسش
کن بنوبظاکن

ر اس عی تفصاک بظاال مواک تو  01اسص اس بونه مون ر اساضه سا اسکون

اسکون عواسض نو ه اس تفصاک نسم به ئا اسبه اس اساضه که مسود ئا کیبظ اس  100مبظ مظبع مه
واه مغوکظ دصا ن له مرنن اس
 -13عوارض کسر فضای آزاد عالوه بر جریمه کمیسیون ماده 111
تعریف :کسظ نیوال ئساا عموسا اس

اس کوره نیوال بنوال مسبح ثه ج ک ؛ مونن سوابن کک بنوال

تجوسال سای اس سوابیونه که نمیً کوس سوا ئا تیوق
به موجب موار  500نونوا

ظااساله نونونگ اس ضیون

ر ت ب تا ظتانه اکجوا

ر بو

اس اکن ادوص

اجظاال اکن تملز سا اظح موضوض اس کیاساوا

موار ص ت اتموذ تدیاا ممنه بظ ابروال بنو بو اا جظکیه کو نلع بنوال مسبح ثه سا مرظس اا به اس
اا ممواغ اکگظ عیتر بظ ماراا جظکیه مرظس اس سأال کیاساوا موار ص ایف نونوا اس
راأا عیومه اکواا ع اا

ا ا

اس اکن سته

اااسال به موجب ئساء یوسر  5103سول 5939ت  040سول  5931تضع اکن

نوض عواسض سا مغوکظ بو نوانان ت مرظاا تشماص ااار ت مدوبوا مبیین ئا سا اببول کظار اس
پیام رای دیوان:
مبوبت موار  500نونوا

ظااسال ت تمدظر روال ذک ئاه ع ق سعوک ااراموا مرظس بظاال اا ظتانه اد اث

بنو کو اد اث بنو سای بظ من سجوا ظتانه سوابیونه مسبلرق سسا گه به موضوض اس کیاساوا موار 500
ت اتموذ تدیاا ئا کیاساوا بظ ابروال بنو بو اا جظکیه کو نلع بنوال مسبح ثه بو سعوک

ضوابط مظبوط

ا ا اا ممواغ اکگظ عیتر بظ ماراا جظکیه مرظس اس سأال کیاساوا موار  500تح

عنواا عواسض

اس

کسظ نیوال ئسااه ایف نونوا اس
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-14عوارض حمل بار
ظرو ت اوس اس

تعریف :دی بوس عموسا اس اس اکنصه اسبگور روال بوسبظال اس

ظرو بظاال جوبجوکه بوس

مشغول به ن واا مه بو ن به موجب دصا مرظس اس ذک تمدظر  4موار تاد ر نونوا اصیح نونوا تأساس
ظک س ومه اوص وکونه روال عیومه تسوک نرلاه بوسبظال مدو سول  5974ه کک اسص اسسش بوسنومه
روال صواس

ر اس سظاسظ کشوس توسط ظک م کوس تصول ت به دسو ارانه تاسکر مه گظاا ت ص اس

ص تجور تاسکرال به عنواا منوبع تأمان اعبموس بظ اسوس بواجه سوالنهه ج
ج ک کو مجبیع روال ا موا سنوره بان ساره اس ااباوس ظک

توس ه ت اد اث وکونه روال

س وق اوص وکونه روال عیومه تسوک

نرلاه بوسبظال نظاسمه گاظا ت مبوبت بن (س) تمدظر  90نونوا بواجه سول روال 5970
ت  5977ه کک اسص نوق اا کظ ه به ات اسص انراکه کونبه ت دسب بن ااز موار  590نونوا بظنومه سوق
توس ه انبدواال ه اجبیوعه ت نظرنگه جی وسال اسیمه اکظاا به سوسموا دی ت نر جوار اال کشوس اجوسر
ااار

ر تو س اس ت اان ماراا عواسض دی کوال ت تدوکب ئا توسط وساال انبدواه نسم به اا اکن

عواسض ت تاسکر ئا به دسو

ارانه ااسال ک ان اق نیوک

ریینان بن ااز موار  569نونوا بظنومه

نجسواه نجا توس ه جی وسال اسیمه اکظاا مدو سول  5903مرظس اا به اس  «:به منبوس تأمان
منوبع موسا ناوس ج

توس ه ت نگ اسال ت ب ظر بظااسال اموس دی ت نر جوار اال به سوسموا سار اسال ت

دی ت نر جوار اال اجوسر اار مه وا اس جو به جوکه کوال ت مسونظ اس جوار روال کشوس به اسبدنوء جوار
روال ستسبوکه ت عشوکظال بظ اسوس تن کالومبظ ت نفظ کالومبظ بو اشن وا مجیع عیومه سوسموا سار اسال
ت دی ت نر جوار اال ت بو تدوکب وساال انبدوا عواسض تصول نیوک » بو توجه به مرظساا نوقه وساروال
اسیمه بظاه

ظرو اس مواساال ان اق به تضع عواسض دی بوسه عواسض دت کیاساوا انوتظ بوسبظال ت

عواسض بظ بوسنومه روال دی بوس بظتا

ظاله ررکنه نو ه اس ا موا دی بوسه عواسض دی کوال کظار ان

اصن راأا عیومه اکواا ع اا اااسال اس ئساء مب اال اس جیله ااانومه روال یوسر  177سول -5919
ت  171-176سول  5931ت  604سول  5903تضع اکن نوض عواسض سا مغوکظ بو نوانان ت مرظساا تشماص
ااار ت مدوبوا مبیین ئا سا اببول کظار اس
پیام رأی دیوان:
بو توجه به مرظساا نوقه اسکون اسص ال اس اسسش بوسنومه رو ت تاسکر ئا به ارانه االا بظ مله بواا عواسض
م کوس ااسا ا ا مدوبوا وساروال اسیمه ظرو ممنه بظ اا عواسض دی ت نر کوال اس بوسنومه روال
دی بوس به عنواا عواسض محله اوس اس د تا ااباوساا وساروال اسیمه ظ اس
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 -15عوارض حق بیمه آتش سوزی
تعریف :وساروال اسیمه

ظرو اس مواساال بو اکن اسب الل که ظک

روال بایه اس بایه روال ئته

سوسال اس ا موا ئته نشونه ظااسال به صوسا کوره سکسک ت کو کوره اسوسا سوا مه بظن ان اق
به ت اان عواسضه تح عنواا عواسض دت بایه ئته سوسال نیور ان ه اصن راأا عیومه اکواا ع اا
اااسال اس سأال یوسر  760سول  5931تضع اکن نوض عواسض سا مغوکظ بو نوانان ت مرظساا اانسبه ت مدوبه
مبیین ئا سا اببول نیوار اس
پیام رأی دیوان:
نبظ به اکنصه ظک روال بایه امت مرظساا نونوا موااوا بظ اسسش انرتار مدو سول  5907ه موااوا ت
عواسض ا موا اسایه ر سا ظااا مه کنن ت مبوبت مواا  10ت  10نونوا کوا ر تدوکب ت اا
عواسض اس نظاساااروال بایه مغوکظ نونونه مه بو بنوبظاکن ت ظنه عواسض دت بایه ئته سوسال توسط
وساال اسیمه ظ ایف نونوا اس
-16عوارض کسب و پیشه هتلها و مهمانپذیرها
تعریف  :رب نوعه مصوا مسصونه اجوسر اال اس که م یوالً بظاال م ا کوتور به انظاا اجوسر ااار مه وا
ت اس امصونوا انومبه ت گظا گظال ظرو به دسو مه ئک وساروال اسیمه ظرو بو اکن اسب الل که
ن واا رب روه م یونپ کظرو ت مسونظاونه رو جرء مشوغله رسبن که اسدوسر ظال ن واا نیوار ت اس
ا موا ظااسال مظبواه م نبفع مه ون ه نوی به ااباوس تدوکب عواسض بظاال اکن صنز اس مشوغ
رییوا سوکظ صنوف ت دظف ااا اس مح تار نونونه ظ مه بو ن اکن اس دواه اس که راأا عیومه
اکواا ع اا اااسال اس سأال یوسر  5955موسخ5934 /50/50تضع اکن نوض عواسض سا مغوکظ بو نوانان ت
مرظساا تشماص ااار ت مدوبه مبیین ئا سا اببول نیوار اس
پیام رأی دیوان:
بو توجه به ادصوق مرظس اس مواا 1ه 56ه 90ه 10ه 10نونوا موااوا بظ اسسش انرتار مدو سول 5907
ماراا عواسض اسایه ا موا اس نونوا مشمص ر اس ت رب رو را مشیول اکن نونوا رسبن ت بوک
موااوا ت عواسض نو ه اس اسسش انرتار ظااا کنن بنوبظاکن تضع عواسض محله م کوس مغوکظ نونوا ت
اوس اس د تا ااباوساا وساال اسیمه ظ اس
 -17عوارض ورود به محدوده شهر
تعریف :امت موار کک نونوا ت وسکز مح تار ت دظکا
5904ه« مح تاة

ظ عموسا اس اس د کوام ال موجوا
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ظه ستسبو ت

ظه ت نحور ت اان ئن و مدو

ظ ت توس ه ئته اس اتسر اظح جومع ت تو ت اه

اظح م کوس اس اظح رواال

ظ که ضوابط ت مرظساا

ظسوسال اس ئا السق االجظا مه بو

تمدظر  4موار تاد ر نونوا ت اان تض ا امیه تانع اس اظح روال اتابه ت
اس اثظ انراکه مح تار

ظااسال روه اس صوسته که

ظال ملصه تاسار مح تار واه اس رنگوق اتاان اسبفور مواک اس مراکوال مح تار

ظال ه تال مه بوک د اکدظ تو  %00ملک سا به صوسا ساکگوا به
وساروال اسیمه

» مبوبت

ظااسال تاگ اس نیوک اصن بظاه

ظرو ممواسا به تضع مدوبوته ممنه بظ اا ملک باه اس  00اسص مرظس اس نونوا اس

نواب عواسض تستا به مح تار

ظ نیوار ان راأا عیومه اکواا ع اا اااسال اس ئساء مب اال اس جیله

ئساء یوسر 509ت 09موسخ 5936 /9/50ه  5444موسخ 5931 /50/57تضع اکن نوض عواسض سا مغوکظ بو
نوانان ت مرظساا اانسبه تمدوبوا مبیین ئا سا اببول نیوار اس
پیام رأی دیوان:
مبوبت تمدظر 4نونوا ت اان تض ا امیه تانع اس اظح روال اتابه ت ظااسال رو مدو سول 5967
مرظس ر اس که  «:اس مواساال که ت اه سمان عوض اس ااا مح تار روال مجوس بظاال نب ه بن ال ت
تفصاک ت سوابیوا سوسال ماسظ نمو ت ادباو به توس ه مح تاره مربوس امت اظح روال مدو توس ه
ظال موسا تأکا مظاجع نونونه نظاس بگاظا ه مظاجع تأکا مظاجع نونونه نظاس بگاظا مظاجع مربوس مه توانن
اس مروب موانر بو تروضوال صودموا اساضه بظاال اسبفوار اس مراکوال تستا به مح تار توس ه ت عیظاا ظه
بظ انجوق ت اا مظبوط به عیظاا ت ئموار سوسال سمان ت تاگ اسال سبوح السق بظاال تأساسوا ت تج اراا
ت ا موا عیومهه د اکدظ  %00اس اساضه ئن و سا بظاال تأمان عوض اساضه تانع اس اظح روال موضوض اکن
نونوا ت ریینان اساضه نوسوسال ت ب سوسال ظاله به اوس ساکگوا اسکون نیوکن » بظ اکن اسوس اا باه
اس  %00اس مسود اساضه اس نمول تستا به مح تار ظ اس نواب عواسض تستا به مح تار ظ مغوکظ بو
نونوا مه بو
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مقدهم :
0

بو توجه به اریا ه نره ت جوکگور وساروال اسیمه اس کشوسه اصواه چن اس نونوا اسوسه جی وسال اسیمه اکظاا
به اوس مسبراا کو غاظ مسبراا به وسارو اابدوص کونبه اس اص شا نونوا اسوسه ا وسمه ااسا « :اس جی وسال
اسلیمه اکظاا اموس کشلوس بوک به اتصوء ئساء عیومه اااسر وا اس سار انبموبوا :انبمو سیاس جی وسه نیوکن گوا مجلس
لوساال اسلیمهه اعیلوال لوسارو ت نبویظ اکن وه کو اس سار ریه ظسه اس مواساال که اس اصول اکگظ اکن نونوا م ان مه
گظاا » ه اس اصل رفبا ئم ر اسل « :امت اسلبوس نظئا کظکا" :ت امظرا وسال بان ا" ت " وتسرا نه االمظ" وسارو:
مجلس وساال اسیمهه وساال اسبواه ظسبواه ظه مح ه بمه ه ستسبو ت نبویظ اکن و اس اسکوا تدیاا گاظال ت اااسر
اموس کشوسن مواساه اظس تشصا ت د تا ااباوساا ت ت وکز وسارو سا اکن نونوا ت نوانان نو ه اس ئا م ان مه کن »
نونوا اسوسه جی وسال اسیمه اکظااه وسارو سا به عنواا کصه اس اسکوا تدیاا گاظال ت اااسر اموس کشوس بظ یظار اس
بظ ریان اسللوس اس نوانان ت مرظساا مظبواه به تکژر نونوا تشللصایا ت وکز ت انبموبوا للوساروال اسللیمه کشللوس ت
انبمو ل ظااساا مدلو  5971بو اصلیدوا ت ااحونوا ب ال ااباوساا گسبظار اال بظاال وسارو اس نبظ گظنبه ر
اسل ت ریان موضوض ه اریا نبوسا بظ وسارو س ا به اوبه نیوکوا مه سوساه اص کصد ت شا نونوا اسوسهه ا وس
مه ااسا«:انحیل لوسارو جر اس صوسا انحظاف اس ت وکز نونونه میصن ناس ه مظجع تشماص انحظاف ت تظتاب انحیل
لوسارو ت اظس تشلصا مج ا ئن و سا نونوا م ان مه کن وسا اس صوسا اعبظاض به انحیل دت ااسا به اااگور صواح
صوک کن ت اااگور مو ز اس اوس اس نوب به ئا سسا گه کن » اس اکن اص ه ئم ر اس مظجع تشماص انحظاف
ت تظتاب انحیل وسارو سا نونوا ت اان مه کن بظ اسوس نونوا نبوسا بظ وساروال اسیمه ت عیلصظا ئن و به ات صوسا
انجوق مه کظا

الف) نظارت بر اعضای شورا و عملکرد آنها
ظااساا مدو 5971
بظ اسلوس موار  73نونوا تشلصایاه ت وکز ت انبموبوا لوساروال اسلیمه کشلوس ت انبمو
(اصلیده  )5900/7/6به منبوس سسلا گه به صوکوا ا موص ممنه بظ انحظاف وسارو اس ت وکز نونونهه راأا روکه به
نوق راأا د اابیف ت سسا گه به صوکوا به تظتاب سکظ تشصا مهگظاا:
 -1هیأت مرکزی حل اختالف و رسیدگی به شکایات؛ راأا مظکرال د اابیف ت سسا گه به صوکوا بو عیوک
کصه اس م وتنان سکاس جی وس به انبمو ت م ظنه سکاس جی وسه م وتا ذال سبط تساسا کشوسه سکاس کو کصه اس م وتنان
اکواا ع اا اااسال به انبمو سکاس اکوااه کصه اس م وتنان اااسلبوا ک کشوس به انبمو اااسبوا ک کشوسه ات نفظ
اس نیوکن گوا مجلس لوساال اسلیمه به اشلن وا کیاسلاوا امنا مله ت سلاوس اوسجه ت تدوکب مجلس وساال
اسیمهه سه نفظ اس اعیوال وساال عواه اسبون و به انبمو ئا وسا ج سسا گه به صوکوا اس وساال اسبوا ت وساال

 -5ممبوس کو وه نوضه اکواا ع اا اااسال ت اانشجوال اکبظال دروق جرا ت جظق نوسه
 -0اصول شا ه رفبا ه اتاساراه کصد قه کصد ت کصا ه کصد ت اتق ه کصد ت سوق ه کصد ت چ وسق ه کصد ت نجا ت کصد ت شا نونوا اسوسه جی وسال
اسیمه اکظاا

22

عواه اسلبوا رو ت لوساال
انبمو اوار نیوا

ظ ت ظاا تشصا مه وا راأا اس اتاان جلسه کک سکاس ت کک نوکب سکاس اس بان اوا

راأا د اابیف ت سسلللا گه به لللصوکوا اسلللبوا به

 -2هیأت حل اختالف و رسیدگی به شکایات استان:

عیلوک ت سکوس اسبون اس ت عیوک سکاس ک اااگسبظال اسبواه کک نفظ اس اعیوال وساال اسبوا به انبمو ئا وسا
ت ات نفظ اس نیوکن گوا اسلبوا مظبواه اس مجلس لوساال اسلیمه ج سسلا گه به صوکوا اس وساال ظ ت وساال
ظسبوا تشصا مه وا
 -3هیأت حل اختالف و رسیدگی به شکایات شهرستان :راأا د اابیف ت سسا گه به صوکوا

ظسبوا به

عیلوک ت سکوسل نظمون اس ت عیلوک سیاس اااگسبظال ظسبوا ت ات نفظ اس اعیوال وساال ظسبوا به انبمو ئا
وسا ت کک نفظ اس اعیوال وساال اسبوا به انبمو راأا د اابیف اسبوا ج سسا گه به صوکوا اس وساال ستسبو
ت بمه تشلصا مه لوا اباظاونه راأ ا روال د اابیف مظکراله اسلبوا ت ل ظسلبوا به تظتاب اس تساسا کشوسه
اسلبون اسال ت نظمون اسال مسلبرظ مه وا م وتا ذال سبط تساسا کشوس اباظ راأا مظکرال اوار بوا تدیاا راأا روال
مربوس اس نظجه نونونه نوب اعبظاض اس مظاجع صواح نونونه اس

ب) نظارت بر مصوبات شوراها
بو توجه به گسبظاگه ت کدظا ت وکز ت ااباوساا وساروال اسیمه به تکژر بن روال  56ت  06موار  75نونوا تشصایاه
ظااساا مدو  5971بو اصیدوا ت ااحونوا ب ال که ااباوس
ت وکز ت انبموبوا لوساروال اسلیمه کشلوس ت انبمو
تدلوکب اواکح بظنظاسال کو اغو عواسض ظ ت ریینان تغااظ نوض ت ماراا ئا ت نار تدوکب نظخ ا موا اسایه ر توسط
ل ظااسال ت سلوسمون وال تاب سبه به ئا سا به وساال اسیمه ااار اس ت اابفوا به ئثوس ت تم وا اجبیوعهه انبدواال ت
اکن مدللوبواه ضللظتسا تجوا مظجع نبوسته به منبوس کنبظل ت نبوسا بظ اکن مدللوبوا به تضللوح ئ للصوس مه گظاا به
ریان منبوس نونونگ اس اس موار  00نونوا تشصایاه ت وکز ت انبموبوا وساروال اسیمه کشوس مدو  (5971اصیده
) 5930/5/07ه اس اکن ادوصه ت اان تصلاز نیوار بوا اصن به احول اکنصه اکن تصلاز ت نبوسا اس نوداه ال ا موص ت
مسؤتاان ذکدیح به نحو اکی ت ادسن اعیول نگظاک ت نار تدوکب مدوبوا اوس اس د تا ااباوس ت صیدا اس نوداه
ال لوساروه نونونگ ا س سا بظ ئا اا تو اس ساسبوال انببوق ت ریسوا سوسال مدوبوا وسارو اس سظاسظ کشوس ت نار اعیول
نبوسا السق نونونهه اس توسکخ  5931/0/00ان اق به اصیح موار م کوس ت تشصا راأا تبمات مدوبوا وسارو اس سظاسظ
کشوس نیوک ه اس ممودث ئته به ظح جوکگوره تظکاب ت ااباوساا اکن راأا ظااابه مه وا

 -1جایگاه هیأت تطبیق مصوبات شوراهای اسالمی کشور
به موجب موار  00نونوا تشللصایاه ت وکز ت انبموبوا للوساروال اسللیمه کشللوس ت انبمو لل ظااساا اصللیده
 5931/0/00ت به منبوس بظسسله ت تبمات مدلوبوا لوساروال اسلیمه ستسلبوه بمه ه ل ظ ت ظسبوا بو نوانان ت
مرظساا کشوس ت سعوک د تا ت وکز ت ااباوساا وسارو ه راأتهه تح عنواا «راأا تبمات مدوبوا وساروال اسیمه
کشلوس بو نوانان» تشلصا ت مدلوبوا کلاه لوساروال اسیمه کشوس اس اجظاال نونوا مه بوکس اس نظجه نونونه به اکن
راأا ابیغ گظاا اس صلوسته که س اس ات رفبه اس توسکخ ابیغ ه مدوبوا م کوس موسا اعبظاض«راأا تبمات مدوبوا»
نظاس نگاظاه السقاالجظا مه بو ل ت اس صللوسته که راأاه مدللوبه سا مغوکظ بو نوانان ت مرظساا کشللوس ت کو اوس اس د تا
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ت وکز ت ااباوساا لوسارو تشلماص ار مه توان بو ذکظ موسا کو مواسا به نحو مسللب له ظف م ل مرظس نونونه (ات
رفبه اس توسکخ ابیغ مدلوبه ) مظاتب اعبظاض اوا سا کبموً به اایض وسا سسون ر ت اساواس تج ک نبظ کن ه به مسبفوا
اس موار  50ئکان نومه اجظاکه راأا روال تبمات مدلوبوا لوساال اسلیمه کشلوس بو نوانان ه وساروال م کوس مو فن
د اکدظ ظف م ا کک رفبه س اس تشصا جلسهه نسمه اال اس مدوبوا اوا سا به راأا تبمات ذال سبط ه ظااساله
اراوسال کو اسلبگور روال اجظاکه که مدوبه مظبوط به ئن و بو ه اسسول نیوکن ه چنونیه مدوبه وسا مظبوط به رظ کک اس
اسبگور روال اجظاکهه ظااسال ت کو اراوسال بوار ت مسؤتاان ئن و نسم به مدوبه ابیغهه م بظض بو ن ه بوک ظف ات
رفبه اس توسکخ ابیغ مدوبهه اعبظاض اوا سا به راأا تبمات ذال سبط اعیق نیوک راأا تبمات مو ز اس امت تظتاب
نوق اا کظ موضوض سا موسا بظسسه ت سسا گه نظاس ااار ت نباجه سا به اسبگور م بظض اعیق کن

 -2ترکیب هیأت تطبیق مصوبات
 -5راأا تبمات مدلوبوا ل ظسلبواه بو عیلوک ت سکوس نظمون اس کو نیوکن ر ال تال ت عیوک کک نوضه به انبمو
سیاس نور نیویاه ت کصه اس اعیوال وساال اسیمه اسبوا به انبمو اکن وسا
 -0راأا تبمات مدوبوا بمه ت ستسبو به عیوک ت سکوس بمش اس ت عیوک کک نوضه به انبمو سیاس نور نیویاه
ت کصه اس اعیوال وساال اسیمه ظسبوا به انبمو وساال مربوس
 -9راأا تبمات مدوبوا ت ظااه ساله یاظانوا ت ظاکس به عیوک ت سکوس نظمون اس ت ظاا ت عیوک نظمون اسال سال
ت لیاظانوا ت ظاکس ت کک نوضله به انبمو سیاس نور نیلویاه ت کصه اس اعیلوال لوساال اسلیمه اسبوا به انبمو
وساال م کوس
سکوسل م با نور ال نیلویاه به موجب بمشلنومه لیوسر  300000730/500موسخ 5931/1/53انبمو نوضه راأا
تبمات مدلوبوا سا به سسسلوال ک اااگسبظال روال کشوس تفوکض نیوان ت اان اعیوال راأا تبمات مدوبوا به ظح
ذک مه بو :
الف -انبمو نوضه توسط سکاس نور نیوکاه کو مرومه که اس اظف اکشوا ت اان مه گظاا
ب -انبمو نیوکن گوا لوساروال نظااس ( ظسبوا ت اسبوا) اس بان اعیوال وساروال م کوس بو تدیاا اکدظک

مبلت

اعیوال وسا ت بو م ظنه سکاس وسا
ج -انبمو نیوکن ر نظمون اس توسط نظمون اس اس بان م وتنان کو کوسمن اا سسیه نظمون اسال نیوکن گوا وسا روال اسبوا
ت ل ظسبوا اس راأا روال تبمات بوک به نحوال انبمو ون که اس موضوعوا مبظتده ذال نفع نموار کو سوبروً اس اکن
ادوص ا وس نبظ ننیوار بو ن اس ابب اال رظ اتسر لوساکه تو تشصا وساال نظااس ( ظسبوا ت اسبوا) ج ک ت
م ظنه نیوکن گوا ئن و به راأا روال تبماته نیوکن گوا نمله مه توانن اس جلسللوا راأا روال م کوس للظک ت ا وس
نبظ نیوکن
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اس اول اتسر ن واا راأا تبماته مظجع ذال سبط م ظنه کنن ر نیوکن ر مه توان نسم به جوکگرکنه (تغااظ) نیوکن ر
اوا ان اق نیوک
چنونیه رظ کک اس اعیللوال راأا تبمات به رظ اااله اس راأا اوس للون ه مظجع م ظنه کنن ر مو ز اسلل د اکدظ
ظف م ا کک رفبه نیوکن ر جوکگرکن اوا سا به نحوال که اس ااامهال ن واا راأا تبمات الله اکجوا ننیوک ه م ظنه
نیوک

 -3مهلت رسیدگی و اظهار نظر هیأت تطبیق و تکلیف شوراهای اسالمی
راأا تبمات مو ز اسل د اکدظ ظف م ا ات رفبه اس توسکخ ابیغ مدوبه بو ذکظ موسا ت مسب ل اعبظاض اوا سا به
لوسا اع یق ت اساواس تج ک نبظ کن وسا مو ز اس اس توسکخ تصول اعبظاضه د اکدظ ظف م ل ار ستس تشصا
جلسه ااار ت نسم به موضوض سسا گه ت اعیق نبظ نیوک ع ق اعیق نبظ توسط راأا تبمات اس م ل نونونه مرظسه به
منراه تأکا مدوبه وسا مهبو
اس
اس صلوسا ع ق اسکون وسلخ السق اس سلوال للوسا اس سموا نونونه مرظسه مدلوبه نوبلا اجظاکه نموار اا ل
صلوسته که لوسا اس مدلوبه اوا ع تل ننیوار ت بظ ئا اصظاس تسساه موضوض بو اساواس کبمه سکاس راأا تبمات به
راأا د اابیف ذال سبط اسجوض مه وا راأا د اابیف مو ز اس ظف م ل نونونه  00ستس نسم به مدوبه
وسا اعیق نبظ کن مجلس وساال اسیمه اس وسخ به اکن سوال که ئکو منبوس اس سسا گه ت ا وس نبظ ظف م ا 00
ل ظااساا اصللیده
ستس اس انب وال موار  00نونوا تشللصایاه ت وکز ت انبموبوا للوساروال اسللیمه کشللوس ت انبمو
5931/0/00ه سسلا گه ت اعیق نبظ ن وکه اس ؟ وسخ ااار اس «:بلهه منبوس اس سسا گه ت ا وس نبظ اس انب وال موار
ظااسااه سسا گه ت اعیق نبظ ن وکه اس ت
 00نونوا تشلصایاه ت وکز ت انبموبوا لوساال اسیمه کشوس ت انبمو
راأا م کوس مصلز اس

ظف م ا  00ستس سسا گه ت نبظ ن وکه اوا سا اعیق نیوک »
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 -4آثار مترتب بر تصمیم هیأت تطبیق مصوبات شوراهای اسالمی
-1در صورت اعتراض به مصوبه شورا :مدوبوا وساروال اسیمه اس صوسته که س اس ات رفبه اس توسکخ ابیغ موسا
اعبظاض راأا تبمات مدوبوا وساروال اسیمه کشوس بو نوانان نظاس گاظا ن سا اجظاکه ا ا نیه کن به عموسا اکگظ
السق االجظا نیه بو
-2در صورت عدم اعتراض به مصوبه شورا یا اظهار نظر(اعتراض) خارج از فرجه قانونی:
مدللوبوا کلاه للوساروال اسللیمه چنونیه س اس ات رفبه اس توسکخ ابیغ مدللوبوا م کوسه موسا اعبظاض راأا تبمات
مدلوبوا نظاس نگاظن کو راأا م کوسه نسم به مدوبه اعبظاضه ن ا به ت ئا سا تأکا نیوک کو اس نظجه نونونه (د اکدظ
ات رفبه اس توسکخ ابیغ) ا وس نبظ کو اعبظاض ننیوک ه مدوبه السق االجظا مه گظاا عیتر بظ ابیغ مدوبه به راأا تبمات
مدللوبواه دسللب موار  50ئکان نومه اجظاکه راأا روال تبمات مدللوبواه للوساروال اسللیمه ل ظه ستسللبوه بمه ت
ل ظسلبوا مو فن د اکدظ ظف م ا کک رفبه س اس تشصا جلسهه نسمه اال اس مدوبوا اوا سا به راأا تبمات
ذال سبطه ظااساله اراوسال کو اسبگور روال اجظاکه که مدوبه مظبوط به ئن و بو ه اسسول نیوک
چنونیه مدلوبه لوسا مظبوط به رظکک اس اسلبگور روال اجظاکهه ظااسال ت کو اراوسال بوار ت مسوواان اجظاکه مظبوط
 -9نونوا اسبفسوسکه موار  00نونوا تشصایاه ت وکز ت انبموبوا وساروال اسیمه کشوس ت انبمو
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ظااساا مدو  5931/0/50مجلس وساال اسیمه

نسللم به مدللوبه م بظض بو للن ه بوک ظف ات رفبه اس توسکخ ابیغ مدللوبهه اعبظاض اوا سا به راأا تبمات ذال سبط
اعیق نیوک راأا تبمات مو ز اسلل اس نظجه نونونه موضللوض سا موسا بظسسلله ت سسللا گه نظاس ااار ت نباجه سا به
اسلبگور م بظض اعیق کن اعبظاض اس موسا مدلوبوا لوساال اسلیمه اسلبوا توسط اسبون اسه مسوتالا اسبگور روال
اجظاکه ذال سبط کو وساال عواه اسبوا رو ت اس موسا مدوبوا وساال عواه اسبوا رو توسط تسکظ کشوس کو عواه تظکن مروق
اسلبگور روال ذال سبط صلوسا مه گاظا سسلا گه به اعبظاضه مونع اس سسلا گه به لصوکوا سوکظ ا موص اس محوکا
صیداب اس ناس ت اس سوال اکگظ نب ه ا مدوبوا وسا نار مونع اس اظح سسا گه ئا اسبه اس مدوبوا مغوکظ نونوا
اس راأا مظکرال د اابیف توسط ا موص نیهبو

 -5کیفیت تشکیل جلسات هیأت تطبیق مصوبات و محل برگزاری آن
جلسلللوا رالأا رل وال تبمات بوک به اوس عواال د ان کک بوس اس رفبه بو اعوا کبمه نمله اس مح راأا رو که به
تظتاب اس نظمون اسال ت بمش ل اسال مه بو لل ه تشللصا للون راأا روال تبمات مه توانن اس صللوسا ضللظتسا بنو به
اساواسل کبمه سکاس لوساال ذال سبطه س اس تأکا سکاس راأا تبمات؛ جلسله نوق اا وار تشلصا ارن جلسوا
راأاروال تبمات بو دیوس د ان ات نفظ سسیا کونبه ت تدیایوا بو نبظ ات نفظ م بمظ اس
به منبوس بظسسه باشبظ ت انات تظ مدوبوا وساه سسسوال راأا روال تبمات مه توانن به منبوس اا نبظاا مشوسته اس
کوس لنوسوا ذال سبط اسبون اسال ت مشوتساا مجظ ب تا اا بن دت سأال اس جلسوا راأا روال تبمات اعوا به عی
ئتسن
راأا روال تبمات مه توانن اس صلوسا ناوس بو توجه به موضلوض مدوبوا اس نیوکن گوا اسبگور رو ت سوسموا روال اکگظ
بظاال دیوس اس جلسوا توسط سکاس ب تا اا بن دت سأال اعوا به عی ئتسن انجوق کلاه ال مصوتموا ت اااسر جلسوا
به ع ر ال سکاس راأا تبمات مه بو لل اباظاونه راأا روال تبمات اس مح نظمون اسال ت بمشلل اسال ذال سبط مه
بو نحور ن واا اباظاونه راأا روال تبمات مبوبت اور نومه اال اوار بوا که توسط تساسا کشوس ت اه ت ابیغ مه
لوا .تساسا کشوس مو ز اس بظ اسوس مسوواا نبوسته ت اجظاکه اواه نسم به عیلصظا راأا روال تبمات نبوسا
عوق ت انات اا لبه ت مسلبن به تمدلظر  0ذک موار  73ت تمدظر  0ذک موار  00نونواه ان اموا نونونه السق سا م یول
ااسا راأا روال تبمات مو فن گراسش ان اموا ت عیلصظا اواه لوم گراس ه اس مدوبوا وسارو به ریظار ا وس نبظ
راأا مظبواه سا به نحو مربیلله به اایض تساسا کشللوس ت اسللبون اسال ذال سبط بظسللونن للوکوا ذکظ اسل اعبظاض به
مدلوبوا لوساروال اسلیمه کشلوس اس راأا تبماته مونع اس اعبظاض ا لموص نرا مظاجع صلواح نیوکه ناس ت نونه
صیدا راأا عیومه اکواا ع اا اااسال اس سسا گه به صوکوا اس مدوبوا وساروال ظ ت صیدا نر وال محبظق
وساال نگ موا اس نبوسا ظعه بظ مدوبوا وساروال اسیمه کشوس نیه بو
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ج) نتیجه گیری
بو توجه به ااباوساا تسلاع لوساروال اسیمه به تکژر اس مرواه تدوکب اواکح بظنظاسال کو اغو عواسض ظ ت تغااظ نوض ت
ماراا ئا ت نار تدلوکب نظخ ا موا اسایه ل ر توسلط ظااسال ت سوسموا روال تابسبه به ئا ت سوابت موجوا ت اور
عیلصظا لوسارو اس تدلوکب مدلوبواه به نبظ نبوسا مسلبیظ بظ مدلوبوا وساروه ضظتسال ت اجبنو نو کظ مه بو به
عموسا اکگظ اشلللگاظال ریاشللله مر ق بظ اسموا ت اسجح اسل ل بنوبظاکن اببصوس نونونگ اس اس اکجوا راأته تح عنواا
"راأا تبمات مدللوبوا" اس صللوسته که به نحو اناته اصللواه ت منبمت بو تیومه م اوسروال نونونه ت اربیوق ریگونه
صلوسا کظا به نبوکج مدم ت نوب توج ه اس جیله اشلگاظال اس تدوکب مدوبوا اوس اس د تا صیدا ت مغوکظ بو
نوانان ت مرظسااه انببوق اموسه کصسوا ت ریسوا سوسال مدوبوا ت مآال تس ا ت تسظکع اس اموس عیومهه ادبظاق به دروق
ظتن ال ت جلوگاظال اس صظف ررکنه روال نومب وسف سا اس ه اوار اا
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بخش سوم:
پرسش و پاسخهای مطرح شده در مأموریتهای
آموزشی قضات به استانها با موضوعات مربوط به
هیأت تطبیق مصوبات شوراهای اسالمی با قوانین
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 .1آیا قاضی و اعضای هیأت تطبیق مصوبات اختیار دخالت و تصرف در اصل مصوبه مورد بررسی را دارند؟
ظااساا (اصیده

وسخ :بو توجه به مفوا موار  00نونوا تشصایاه ت وکز ت انبموبوا وساروال اسیمه کشوس ت انبمو

)5931/0/00ه راأا تبمات مدوبوا مظجع تشماص ت اعیق مغوکظا مدوبوا وسارو بو نوانان ت مرظساا کشوس ت کو اظت
ت اعیوال راأا نیهتوانن اوا اس اص مدوبه اا ت تدظنه ستا ااسن ؛

ئن و اس د تا ت وکز ت ااباوساا وسارو مهبو

بلصه وساال صواس کنن ر مدوبه اس که اس صوسا اعبظاض راأا رو مو ز اس اس مدوبه اوا تج ک نبظ 0کن ت اس
صوسته که وسا اس بظسسه مج ا اس مدوبه موسا اابیف ع تل ننیوک موضوض ظف  40سوع بو اساواس کبمه سکاس
راوا تبمات بظاال تدیااگاظال ن ویه به راأا د اابیف ذالسبط اسجوض مه وا به نبظ مهسس راأا تبمات اس
مواساال که تشماص مغوکظا کو ع ق مغوکظا مدوبه بو نوانان ت مرظساا مسبلرق سنع اب وق بو ه مهتوان اس وسا اس
ادوص مدوبه موسا بظسسه توضاحوا ننه ت تصیاله السق سا مبوامه نیوک
 .2آیا اعضای هیأت تطبیق در مواردی مانند عوارض تابلوی معرفی مکان عمومی و  ...حق ورود در ماهیت
موضوع را دارند؟
بو توجه به مفوا موار  00نونوا تشصایاه ت وکز ت انبموبوا وساروال اسیمه کشوس ت انبمو

ظااسااه راأا تبمات

مدوبوا مظجع تشماص ت اعیق مغوکظا مدوبوا وسارو بو نوانان ت مرظساا کشوس ت کو اظت ئن و اس د تا ت وکز ت
ااباوساا وسارو مهبو

ت اس اکن ادوص مهتوان چه اس ج وا صله ت چه اس ج وا مورواله به بظسسه مغوکظا

مدوبوا وسارو بو نوانان ت مرظساا کشوس ت کو اظت ئن و اس د تا ت وکز ت ااباوساا وسارو بپظااسا ت اس اکن بوسر نونونگ اس
نوی به راچ مح تاکبه نش ر اس

بظ اکن اسوسه راأا مهتوان به بظسسه اکن موضوض بپظااسا که ئکو عواسض تضع

ر

توسط وسارو مد اق عواسض میوعز نلی اا مه وا کو ااظ؟ ئکو بو ساوس روال عیومه اتا که توسط تسکظ کشوس اعیق
ر مغوکظا ااسا کو نه؟ ئکو عواسض ج ک تضع
نونونه ابیغ

ر اس کو نه؟ ئکو عواسض ت اان

ر اس سبح محله مهبو

کو ااظ؟ ئکو عواسض ج ک اس م ل مرظس

ر بو ئساال نمله راأا عیومه اکواا ع اا اااسال مغوکظا ااسا کو نه؟

 .3آیا حضور قاضی منتخب رئیس قوه قضاییه در جلسه هیأت تطبیق مصوبات ،جهت رسمیت آن ضرورت
داشته و اعتبار تصمیمات هیأت در صورتی است که این تصمیمات با حضور وی اتخاذ شود؟
اس اکن ادوص رظچن اکن نبظ مبظح اس

که نبظ نونونگ اس بظ دیوس تیومه اعیوء ج

تشصا راأا ت سسیا

کونبن جلسوا ت اعبموس تدیایوا ئا مهبو ه چظاکه اس تمدظر  4موار « 00تشصا » راأا منوط به «عیوک » سه نفظ
اعیوال ئا نلی اا

ر اس ؛ اصن «تشصا » راأا مبفوتا اس سسیا کونبن جلسوا ئا به یوس مهئک ت اس تمدظر 4

موار 00ه عموسا «عیوک » بظاال تشصا راأا ئم ر ت نا «دیوس» اکن سه عیو ناوم ر اس

ا ا دسب موار  1ئکان

نومه اجظاکه موار ( )00نونوا تشصایاه ت وکز ت انبموبوا وساروال اسیمه کشوس مدو  36/7/1راأا تسکظااه مرظس
ر اس

که «جلسوا راأاروال تبمات بو دیوس د ان ات نفظ سسیا

م بمظ اوار بوا »
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کونبه ت تدیایوا بو د ان ات سأال موانت

 .4آیا اعضای هیأت تطبیق باید کلیت مصوبه را مورد بررسی قرار دهند یا میتوانند وارد جزییات آن نیز
بشوند؟
بو توجه به مفوا موار  00نونوا تشصایاه ت وکز ت انبموبوا وساروال اسیمه کشوس ت انبمو

ظااساا (اصیده

)5931/0/00ه راأا تبمات مدوبوا مظجع تشماص ت اعیق مغوکظا مدوبوا وسارو بو نوانان ت مرظساا کشوس ت کو اظت
ئن و اس د تا ت وکز ت ااباوساا وسارو مهبو

ت اس اکن ادوص اس رظ «موسا» -چه اس کلا مدوبه ت چه اس جریاوا

ئا -اس صوسته که مدوبه سا مغوکظ بو نوانان ت مرظساا کشوس ت کو اوس اس د تا ت وکز ت ااباوساا وسارو تشماص ار ه
مهتوان بو ذکظ موسا ت بهاوس مسب ل مظاتب اعبظاض اوا سا به اایض وسا سسون ر ت اساواس تج ک نبظ کن
 .5آیا اعضای هیأت تطبیق مصوبات اجازه تأیید مصوبات اصالحی شوراها را دارند؟
اس اایق موجوا اس عموسا ص س موار  00نونوا وسارو چنان بظاا

مه وا که مدوبوا وسارو بوک اس ااباوس اعیوال

راأا تبمات نظاس گاظن ؛ چه ئنصه مدوبهاال نمیً به نبظ راأا نظسا ر ت وسا بظاال اتاان بوس ئا سا تدوکب نیوار ت بظاال
راأا اسسول مهکن ت چه اکن که مدوبهاال اس ساسبوال اعیول نبظ راأا موسا اصیح نظاس گظنبه اس ؛ چظاکه میصن اس
ریینوا مح اکظاا بو

اس عموسا م کوس اس موار  00نونوا وسارو که مرظس مهااسا« :اس صوسته که وسا اس بظسسه

مج ا اس مدوبه موسا اابیف ع تل ننیوک موضوض بظاال تدیااگاظال ن ویه به راأا د اابیف ذالسبط اسجوض مه وا »
نار چنان اسبفوار مه وا که بوک

وسا مدوبه اصیده اوا سا بظاال راأا تبمات مدوبوا اسسول نیوک تو اکن که راأا

تشماص ار که ئکو ع تل اس مدوبه موسا اابیف توسط وسا صوسا گظنبه اس کو ااظ؛ ت اگظ به تشماص راأا ع تل
صوسا نگظنبه بواه موضوض بظاال تدیااگاظال ن وکه به راأا د اابیف ذالسبط اسجوض ااار وا اس اکن ادوص اس
تمدظر  0موار  7ئکان نومه اجظاکه موار ( )00نونوا وسارو نار تأکا

ر اس که «اس صوسته که وسا اس مدوبه اوا

ع تل ننیوار ت بظ ئا اصظاس کن ه موضوض ظف ( )40سوع بو اساواس کبمه سیاس راأا تبمات به راأا د اابیف
ذالسبط اسجوض مه وا» که السمه اکن امظه بظسسه مدوبه ج ک

وسا توسط راأا تبمات اس

ریینان اس اایق عموسا

مدوبوا اس ص س موار  00مهتواا اسبنموط نیوا اس مواساال که وساکه مدوبه نمله اوا سا که نم اس تشصا راأا
تضع نیوار بواه اصیح مهنیوک ه مظاتب بوک ج

تشماص ت اعیق مغوکظا مدوبوا وسارو بو نوانان ت مرظساا کشوس ت

کو اظت ئن و اس د تا ت وکز ت ااباوساا وسارو به اایض راأا تبمات سسون ر وا

 .6نماینده فرماندار در هیأت تطبیق توسط چه کسی انتخاب می شود؟
به موجب بن (پ) موار  0ئکان نومه اجظاکه موار ( )00نونوا وسارو نیوکن ر نظمون اس توسط نظمون اس اس بان م وتنان
نظمون اسال انبمو مه وا
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 .7در صورتی که در هیأت تطبیق ،مصوبه شورایی مورد بررسی قرار گیرد که نماینده شورای فرادست در
هیأت تطبیق ،به عنوان عضو شورای فرودست در تصویب آن دخالت داشته است ،آیا نماینده شورای فرادست
در خصوص این مصوبه حق دخالت و اعالم نظر دارد؟
اس اکن ادوص نونونگ اس جونب سصوا ااباوس نیوار اس ؛ اصن اس موار  9ئکان نومه اجظاکه موار  00نونوا وسارو مدو
 36/7/1راأا تسکظاا مرظس
عیو راأا تبمات اس

ر اس

که اس صوسته که سسا گه به مدوبوا کصه اس وساروال اسیمه که نیوکن ر ئا

مبظح بو ه دسب موسا نیوکن ر جوکگرکن اس اظف وساال اسبوا کو

ظسبوا ذکظبط ج

ظک اس جلسه راوا تبمات م ظنه مه وا »
 .8آیا با وجود سازوکار هیأت تطبیق مصوبات ،باید همچنان امکان اعتراض و طرح شکایت نسبت به مصوبات
شوراها در دیوان عدالت اداری وجود داشته باشد؟
ریینونصه اس تمدظر 6موار  00نونوا تشصایاه ت وکز ت انبموبوا وساروال اسیمه کشوس ت انبمو
 )5931/0/00مرظس

ظااساا (اصیده

ر اس «:اعبظاض به مدوبوا وساروال اسیمه کشوس مبوبت اکن موار ت تمدظرروال ئاه مونع اس

اعبظاض ا موص نرا مظاجع صواح نیوکه ناس » ا ا اس ادوص مدوبوا وساروال اسیمه

ظرو که راأا عیومه

اکواا ع اا اااسال به موجب بن ( )5موار  50نونوا تشصایا ت ئکان اااسسه اکواا ع اا اااسال اس ساببه بو ئن و نوی
به صیدا

اوا

ر اس ه اعبظاض اس اظکت راأا تبمات مدوبوا مونع اس اعبظاض ا موص نرا اکواا ع اا

اااسال

نموار بوا
 .9آیا سازمان بازرسی کل کشور با توجه به اصالح ماده  88قانون شوراها ،از صالحیت اعتراض به مصوبات
شوراها پس از اعالم نظر هیأت تطبیق برخوردار است؟
نبظ به اکن که اس تمدظر  6موار  00نونوا وساروه «اعبظاض به مدوبوا وساروال اسیمه کشوس مبوبت اکن موار ت
تمدظرروال ئاه مونع اس اعبظاض ا موص نرا مظاجع صواح نیوکه» نلی اا نش ر ت عموسا «ا موص» اایق اا به ت نو ظ
بظ کلاه ا موص دراره ت درونه دروق ادوصه ت دروق عیومه – اس جیله سوسموا بوسسسه ک کشوس -اس ت اس اکن
ادوصه نونونگ اس اس تمدظر ( )0بن (ا) موار  0نونوا تشصا سوسموا بوسسسه ک کشوس (اصیده  )5939مرظس اا به
اس «گراسشروال بوسسسه اس استموط بو ئیان نومه ت تدوکب نومه ت بمشنومه ت اسبوساا ی روال صواسر ت صوکوا ا موص
دراره ت درونه غاظاتابه که دوکه استشماص تملز اس مواسانوق اا کظبو ج

سسا گه ت ص تسسأال به اکواا

ع اا اااسال اسسول مهگظاا سسا گه به اکنگونه مواسا به اوس نوق اا وار ت اوس اس نوب اوار بوا » به عموسته نونونگ اس
اس مرظسر نوق دت اعبظاض به مدوبوا سا بظاال سوسموا بوسسسه ک کشوس موسا نوسوکه نظاس ااار اس ه بنوبظاکن بظسسه
مدوبوا وسارو توسط راأا تبماته مونع اس اعبظاض سوسموا بوسسسه ک کشوس اس اکواا ع اا اااسال امت تمدظر ()0
بن (ا) موار  0نونوا تشصا سوسموا بوسسسه ک کشوس ناس
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 . 18اعالم نظر قاضی به عنوان عضو هیأت تطبیق مصوبات ،در حالی که در اقلیت قرار دارد ،چه نتیجهای
خواهد داشت؟
نظاس اا بن نوضه اس انل ا

مونع اس اعیق نبظ مسب ل ت مسبن تال نموار بوا ت جه بسو اعیق نبظ تال ببوان نبظ ات

عیو اکگظ سا تغااظ ار ؛ اس رظ دول نبظ نونونگ اس بو توجه به مربیاوا ا م عیومهه بظ میه عی نظاس گظنبن نبظ
اکدظک مهبو

ت نوضه عیو راأا اس چنان مواساال مهتوان بو توجه به تمدظر  6موار  00نونوا وسارو مظاتب اعبظاض

اوا سا اس اظکت مظاجع صواح نیوکه اگاظال نیوک اامبه بوک اواظ نشوا نیوا که دیوس نوضه عیو راأا اس جلسوا
راأا بو توجه به تسلط باشبظال که اس دوسر نوانان ت مرظساا ااساه اس اریا ت ضظتسا غاظنوب انصوسال بظاوسااس اس
 .11از آنجا که برخی از مصوبات تخصصی هستند و قضات عضو هیأت نسبت به این موضوعات تخصصی آگاهی
ندارند ،قضات چه کار باید بکنند؟
امت موار  00نونوا تشصایاه ت وکز ت انبموبوا وساروال اسیمه کشوس ت انبمو

ظااساا (اصیده )5931/0/00ه

اعیوال راأا تبمات مظجع تشماص ت اعیق مغوکظا مدوبوا وسارو بو نوانان ت مرظساا کشوس ت کو اظت ئن و اس د تا
ت وکز ت ااباوساا وسارو مهبو ن ت بظسسه م کوس اسوسوً استمواه به تمدده بواا مورا مدوبه ن اسا؛ اصن تمدده
بواا موضوعوا را مونع اس ا وسنبظ اس ادوص انبموق بو مواسکن نونونه نموار بوا ت امت موار  4ئکان نومه اجظاکه
موار ( )00نونوا وساروال اسیمه مدو  36/7/1راوا تسکظااه اس چنان مواساال «به منبوس بظسسه باشبظ ت اناتتظ
مدوبوا وساه سسسوال راأاروال تبمات مهتوانن به منبوس اا نبظاا مشوسته اس کوس نوسوا ذالسبط ب تا اا بن دت
سأال بظاال دیوس اس جلسوا راوا روال تبمات اعوا کنن »
 .12آیا قضات هیأت تطبیق صرفاً در مورد موضوع و نوع عوارض میتوانند اظهارنظر نمایند یا از حیث میزان
عوارض نیز میتوانند نظر دهند؟
اتالًه مبلت مدوبوا وسارو اس دوسر صیدا
اسیمه

راأا تبمات مدوبوا بو نوانان نظاس ااسا ت اس اکن سته مدوبوا وساروال

ظرو موضوض بن  56موار  75نونوا وسارو اس ادوص بظنظاسال کو اغو عواسض

ماراا ئا اس صیدا

ظ ت ریینان تغااظ نوض ت

اکن راأا نظاس ااسا ثوناوًه اس ذک بن  56موار  75نونوا وسارو مرظس

ر اس

که وسارو اس

ساببه بو تضع مدوبوا م کوس بوک ساوس عیومه اتا سا که اس سوال تساسا کشوس اعیق مه واه اسنبظ بگاظن اس اکن
سته اعیوال راأا تبمات بوک مدوبوا وسارو سا چه اس ادوص نوض ت چه اس ادوص ماراا عواسض اس داث مغوکظا
مدوبوا وسارو بو نوانان ت مرظساا کشوس ت کو اظت ئن و اس د تا ت وکز ت ااباوساا وسارو– ت اس ئا جیلهه ساوس
عیومه اتا سا که اس سوال تساسا کشوس اعیق مه وا -موسا بظسسه ت نبوسا نظاس ارن
 .13در صورت اختالف نظر بین هیأت تطبیق مصوبات و شورای اسالمی شهر در خصوص عوارض مصوب،
تکلیف چیست؟
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ریینونصه اس موار  00اصیده نونوا وسارو باوا
راأا تبمات نسم

ر اس

ظف م ا ار ستس اس توسکخ تصول اعبظاض

وسا مو ز اس

به مدوبوا ئاه اس جیله اس ادوص عواسض مدو ه تشصا جلسه ااار ت به موضوض سسا گه ت

اعیقنبظ نیوک اس صوسته که وسا اس بظسسه مج ا اس مدوبه موسا اابیف ع تل ننیوک موضوض بظاال تدیااگاظال
ن ویه به راأا د اابیف ذالسبط اسجوض مه وا راأا مربوس مصلز اس

ظف م ا باس ستس به موضوض سسا گه ت

اعیقنبظ نیوک
 .14ارسال مصوبات شوراها به هیأت تطبیق بر عهده چه مرجعی است و ضمانت اجرای عدم ارسال مصوبات
به هیأت تطبیق چیست؟
امت موار  6ئکان نومه اجظاکه موار ( )00نونوا وسارو مدو  36/7/1راأا تسکظااه « وساروال اسیمه
بمه ت

ظه ستسبوه

ظسبوا مو فن د اکدظ ظف کک رفبه س اس تدوکبه نسمهاال اس مدوبوا اوا سا به راوا تبمات ذالسبطه

ظااساله اراوسال کو اسبگورروال اجظاکه که مدوبه مظبوط به ئن و بو

اسسول نیوک » اس صوسته که وسارو اس اسسول

مدوبوا اوا دسب مرظسر نوق کوتوره نیوکن ه مظاتب به موجب ص س موار  05نونوا وسارو اس نواب ان اق بظایف
ت وکز مرظس نوب

اگاظال مهبو

ت به احول ع ق سعوک

تشظکفوا نونونه ج

تدوکب مدوبه تدیایوا ت مدوبوا

وسا نوبلا اجظا نموار اا
 .15آیا هیأت تطبیق میتواند به منظور بررسی مصوبات شوراها ،عالوه بر مدت تعیین شده در قانون
درخواست تمدید مهلت نماید؟
بو توجه به تجوا سارصوسروال اکگظال که بظاال نبوسا بظ مدوبوا وسارو تجوا ااساه نونونگ اس به منبوس تسظکع اس اجظاال
مدوبوا وسارو صظنوً م لبه ات رفبهاال سا بظاال نبوسا راأا تبمات مرظس اا به اس ت ئا سا نوب تی ک ن انسبه اس
بظ اکن اسوس امت موار  7ئکان نومه اجظاکه موار ( )00نونوا وساروه «ع ق اعیق نبظ توسط راوا تبمات اس سموا نونونه
مرظسه به منراه تأکا مدوبه وسا اس »

 .16ضمانت اجرای عدم اقدام شورا به تشکیل جلسه و تجدیدنظر در مصوباتی که مورد اعتراض هیأت تطبیق
قرار گرفته است ،چیست؟
ریینونصه اس موار  00اصیده نونوا وسارو مرظس

ر اس ه وسارو ت افه نونونه ااسن که ظف م ا ار ستس اس توسکخ

تصول اعبظاضه تشصا جلسه ااار ت به موضوض سسا گه ت اعیق نبظ نیوکن اس غاظ اکن صوساه امت تمدظر  5موار 7

33

ئکان نومه اجظاکه موار  00نونوا وسارو مدو  36/7/1راأا تسکظااه «ع ق اسسول وسخ السق اس سوال وسا اس سموا
نونونه مرظس به منراه کظش اعبظاض راأا تبمات ت کوا اا کصن

ا دصا موسا اعبظاض راأا تبمات اس

»

 .17آیا اعضای هیأت تطبیق میتوانند از مشاور استفاده نمایند و آنها را در جلسه همراه خود داشته باشند؟
نونونگ اس اس اکن بوسر سوک اس ؛ اصن امت موار  4ئکان نومه اجظاکه موار ( )00نونوا وساروال اسیمه مدو راأا
تسکظاا» مرظس

ر اس

که «به منبوس بظسسه باشبظ ت اناتتظ مدوبوا وساه سسسوال راوا روال تبمات مهتوانن به

منبوس اا نبظاا مشوسته اس کوس نوسوا ذالسبط ب تا اا بن دت سأال بظاال دیوس اس جلسوا راو روال تبمات اعوا
کنن »
.18در ماده  88قانون اصالحی شوراها مقرر شده است که در صورتی که هیأت تطبیق مصوبه را محل ایراد
تشخیص دهد «میتواند» با ذکر مورد و بهطور مستدل حداکثر ظرف مدت دو هفته از تاریخ ابالغ مصوبه،
اعتراض خود را به اطالع شورا رسانده و درخواست تجدیدنظر کند .آیا استفاده از لفظ «میتواند» مفید اختیار
هیأت در این رابطه باشد؟
عموسا «مهتوان » اس مرظسر م کوس

وس اس نوسوکه اص صیدا راأاروال تبمات مدوبوا ااسا ت نه اکن که بموار

ئا سا به عنواا کک صیدا ااباوسال موسا نوسوکه نظاس ار بظ اکن اسوسه راأاروال تبمات اس صیدا اعبظاض به
مدوبوا وسارو اس صوسا مغوکظا مدوبوا وسارو بو نوانان ت مرظساا کشوس ت کو اظت ئن و اس د تا ت وکز ت ااباوساا
وسارو بظاوسااس مهبو ن ت بوک اکن صیدا نونونه اوا سا اعیول نیوکن
 .19اگر نظر سه عضو هیأت تطبیق با یکدیگر مغایرت داشته باشد ،تکلیف چیست؟
اکن دوا مبدوس ناس ؛ چظاکه اعیوال راأا کو نبظ به مغوکظا مدوبهاال بو نونوا کو ع ق مغوکظا ئا بو نونوا ااسن ت نبظ
سومه نیهتواا اس اکن بوسر مبدوس

 .28منظور از «هیأت حل اختالف ذیربط» در ذیل ماده  88قانون اصالحی شوراها چیست؟اگر هیأت مذکور
ظرف مهلت مقرر قانونی اتخاذ تصمیم نکند یا خارج از این مهلت اظهار نظر نماید ،وضعیت اعتبار مصوبه
چگونه خواهد بود؟
منبوسه راأاروال د اابیف اسبوا ت
وساروال اسیمه کشوس ت انبمو

ظسبوا موضوض بن روال ( )0ت ( )9موار  73نونوا تشصایاه ت وکز ت انبموبوا

ظااساا اس

نونونگ اس راأاروال م کوس سا مصلز به سسا گه ت ا وسنبظ ظف
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مل

باس

ستس نیوار ت اس اکن ادوص امت نونوا اسبفسوسکه موار  00نونوا تشصایاه ت وکز ت انبموبوا وساروال

اسیمه کشوس ت انبمو

ظااساا مدو 5931ه «منبوس اس سسا گه ت ا وسنبظ اس انب وال موار  00نونوا تشصایاه

ت وکز ت انبموبوا وساروال اسیمه کشوس ت انبمو
اس

ظااسااه سسا گه ت اعیق نبظ ن وکه اس

ت راوا م کوس مصلز

ظف م ا  00ستس سسا گه ت نبظ ن وکه اوا سا اعیق نیوک  ».بظ اکن اسوسه راأا م کوس به عنواا مظجع ن وکه

د اابیف بوک اس مروق د ت ند اابیف عی نیوک تع ق ا وس نبظ ت کو ا وسنبظ اوس اس م ل
مسوواا اااسال اوار بوا
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مرظس موجب

