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  1683 1933 سال آرای مشروح
 

 
  31/111: کالسه پرونده

 صمدی آقای فرامرز: شاکی

  31/3/4937 تاریخ دادنامه:     937: شماره دادنامه

و  30ابطال مصوبه شورای اسالمی شهر تبریز مبنی بر وضع عوارض تفکیک در ماده شکایت و خواسته:  موضوع

و ابطال بند  30از تعرفه عوارض محلی شهرداری تبریز در سال  33وضع عوارض حذف کسری پارکینگ در ماده 

مبنی بر تشدید عوارض و وضع عوارض اضافه بر عوارض قانونی به میزان  4930ض محلی سال تعرفه عوار 45

 نیم برابر بیشتر و غیره

 گردش کار

 1936تعرفه عوارض محلی شهرداری تبریز در سال  11و  11، 16، 16شاکی به موجب دادخواستی ابطال مواد  
 : تبیین خواسته اعالم کرده است که مصوب شورای اسالمی شهر تبریز را خواستار شده و در جهت

احتراما اینجانب فرامرز صمدی درخصوص مصوبه شورای اسالمی  ،با سالم،ریاست محترم دیوان عدالت اداری»
 16موضوع ماده ( عالوه بر جرایم ماده صد ...عوارض ابقای اعیانیها )اضافه تراکم و پذیره و -1شهر تبریز راجع به 

 11عوارض حذف و یا کسری پارکینگ موضوع ماده  -9تعرفه  16رصه موضوع ماده عوارض تفکیک ع -1تعرفه 
موضوع ( عوارض سهم خدمات عمومی و سهم شهرداری )عوارض تغییر کاربری و ورود به حریم -1دفترچه تعرفه 

مفاد  ای برخالف تعرفه به علت خروج شورای اسالمی شهر تبریز از حدود اختیارات خود و تصویب مقرره 11ماده 
  .قانونی درخواست ابطال مصوبات مذکور از تاریخ تصویب را به شرح ذیل دارم

 های مورد اعتراض مشخصه مصوبه: بخش اول
در مورد عوارض ابقاء  1936شورای اسالمی شهر تبریز در خصوص تصویب عوارض محلی برای سال ( الف

ای به شرح پیوست شماره یک این  مزبور مصوبهدفترچه  16به شرح ماده  166ها عالوه بر جریمه ماده  اعیانی
 : مغایرت مصوبه فوق با قانون و خروج از اختیارات قانونی .دادخواست به تصویب رسانده است

های آن انواع تخلفات ساختمانی از جمله عدم رعایت  قانون شهرداری و تبصره 166قانونگذار به شرح ماده  -1
اضافه بنا زائد بر مساحت مندرج در پروانه ساختمانی اعم از مسکونی یا  اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی یا

تجاری یا صنعتی و اداری را تبیین و مشخص نموده است و تعیین تکلیف تخلفات ساختمانی اعم از تخریب یا ابقا 
توضیح  .ه استیا تعطیلی و اعاده به وضع سابق مجاز ویا تعیین جریمه را درصالحیت کمسیون ماده مزبور قرار داد

اینکه قانونگذار در زمینه مرجع تعیین عوارض وکیفیت احتساب جرایم تخلفات ساختمانی و وصول آنها در 
قانون شهرداریها تعیین تکلیف نموده، بنابراین مصوبه شورای اسالمی شهرتبریز  166ماده  1، 1، 9، 1های  تبصره

عالوه ( و اضافه تراکم )درقالب عوارض ابقای اعیانیکه متضمن وضع قاعده آمره درخصوص وصول عوارض پذیره 
  .باشد باشد، خارج ازحدود اختیارات قانونی شورای شهر می بر تخلفات ساختمانی می

مغایرت مصوبه مزبور با آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری که در بخش دوم دادخواست، شماره  -1
  .آرای مزبور به استحضار میرسد

دفترچه تعرفه عوارض محلی سال مزبور در خصوص تفکیک عرصه عوارضی به شرح پیوست  16اده در م( ب
  .این دادخواست به تصویب رسانده است 1شماره 


