کمیسیون ماده  77قانون شهرداری
با تشکیل شکر و جوامع انسکان و گسکر

خدمات شکر  ،سکاخراا ها و منازل ادار ،بسلار زیاد ،در داخ

شر ها شی گ فت؛ در نرلجه به جرت ازدحام جاعلت و شلوغ شر ها سازمان دولر تحت عنوا شر دار،
شی گ فت که به عنوا م جع و نراد ،مرم در جرت تنظلم امور و خدمات شر  ،فعاللت تاثل گذار ،دارد .با
توجه به گسکر

حجم جاعلت و فعاللتها ،صککنعر شکر ها طبلع اسککت که خدمات و فعاللت شکر دار ،به

منظور خدمترسکان برر به م دم بلشککر خواهد بود و در واقع ملزا این هزینههای را که شککر دار ،ب ا ،انجام
وظایف خود م نااید به م اتب توسعه پلدا م کند و به تبع دارا ،هزینهها ،بلشر  ،خواهد بود.
بناب این ب ا ،تاملن بخش از این هزینههای را که شر دار ،در راسرا ،خدمترسان انجام م دهد؛ مبالغ را از
سککای اشککخا

و شککر وندا شککر ها دریافت م کند .این هزینه و مبالغ به عنوا تعرد مال ب ذمه ،شککر وندا

شکر ها که از خدمت شر  ،شر دار ،اسرفاده م کنند ق ار م گل د که به ه نحو شر دار ،م تواند آ را از
مودیا وصول نااید.
سواالت مرتبط با کمیسیون ماده  77قانون شهرداری
– ماهلت کالسلو ماده  77قانو شر دار ،چلست؟
– رسلدگ کالسلو ماده  77قانو شر دار ،چلست؟ نحوه تقسلط بده به شر دار ،چگونه است؟
– را ،در کالسلو ماده  77قانو شر دار ،به چه نحو اج ا م شود؟
– کالسلو ها ،تخصص شر دار ،در کجا تشیل م شود و اعضا ،آ چگونه انرخاب م شوند؟
– م جع اعر اض به را ،کالسلو ماده  77قانو شر دار ،کجاست؟

ماهیت کمیسیون ماده  77قانون شهرداری
شکر دار،ها و موسکسکات وابسکره به شکر دار ،به عنوا یک سازما دولر و عاوم اقدام به انجام فعاللتها،
گسکر دها ،در زملنه ،شر ساز ،و شر  ،ناوده و خدمات را ارائه م دهند که در ازا ،انجام این فعاللتها به
جرت هزینههای که ب ا ،این سکازما ایجاد م گ دد باید مبالغ و هزینهها ،آ به نحو ،جب ا شود .به هالن
خاط هزینهها و مبالغ را تحت عنوا عوارض از سکای اشکخا

خصوص و عاوم دریافت م کنند که بابت

ارائه ،خدمات است که به شر وندا شر ارائه داده است .عوارض تعللن شده شام عوارض شغل موجود در
حوزه ،شر  ،عوارض نوساز ،عوارض نق و انرقال عوارض ساللانه ،خودرو و عوارض ساخت و ساز ،و
زی بنا م گ دد.
اشکخاصک که این عوارض ب ا ،آنرا صکادر گ دیده باید آنرا را در زما مق ر پ داخت ناایند و در صورت که
مودیا در پ داخت این عوارض با شککر دار ،دچار اخرالف گ دند و به پ داخت مبلغ عوارض اعر اض داشککره
باشکند م توانند دادخواست و اعر اض خود را نسبت به مبلغ عوارض تحوی دهند و در نرلجه کالسلون تحت
عنوا کالسلو ماده  77قانو شر دار ،م کب از نااینده وزارت کشور و نااینده دادگسر  ،و نااینده شورا،
اسکالم شکر تشکیل م شکود که به عنوا یک م جع شکبه قضکای صکالحلت رسلدگ به اخرالفات اشخا
حقلق و حقوق را داراست و در این زملنه را ،صادر م کند.
رسیدگی کمیسیون ماده  77قانون شهرداری
کالسککلو ماده  77قانو شککر دار ،که به عنوا یک م جع حقوق عردهدار رسککلدگ به حقلق و حقوق
م باشد رسلدگ آ به ش ح وظایف ذی است:
– عادهت ین وظلفه و صکالحلت رسکلدگ کالسکلو ماده  77قانو شکر دار ،رسکلدگ به شیایات اشخا
حقلق و حقوق نسبت به عوارض شر دار ،م باشد که در این زملنه اقدام به صدور را ،م نااید.

– رسلدگ به شیایات اشخا

حقلق نسبت به عوارض م بوطه ،شر  ،است که در این مورد اقدام به صدور

را ،م نااید.
– رسکلدگ به اخرالفات ناشک از پ داخت عوارض موضکوعات مانند حا و نق ب و شر  ،مساف در داخ
کشور با وسای زملن

عوارض ساللانه انواع خودروها ،سوار ،و وانت دوکابلن اعم از توللد داخل یا واردات

و شاارهگذار ،انواع خودروها ،سوار ،و وانت دوکابلن اعم از توللد داخ و یا واردات؛ م باشد.
رای در کمیسیون ماده  77قانون شهرداری
به طور کل رای را که کالسکلو ماده  77قانو شکر دار ،در زملنه ،رسلدگ ب اساس صالحلت خود صادر
م کند قطع و به صکورت سکند رسا الزماالج ا م باشد؛ بناب این مفاد را ،صادره ،کالسلو را م توا از
ط یق واحد اج ایله ،ثبر به اج ا گذاشت.
مرجع اعتراض به رای کمیسیون ماده  77قانون شهرداری
آرای را که م جع کالسلو ماده  77قانو شر دار ،صادر م کند به صورت قطع است و بناب این قاب تجدید
نظ خواه نخواهد بود ول ب اسکاس اصک  371قانو اسکاسک در صورت که اخرالف بلن اشخا

حقلق و

حقوق با توجه به مصوبه ،آنرا آیلننامهها و آرای که از م اجع آنرا صادر م شود؛ ایجاد گ دد م تواند قاب
ف جامخواه در دیوا عدالت ادار ،باشکد .در این صورت دیوا عدالت ادار ،آرا ،صادره را با ش ع و قانو
مطابقت م دهد و در صککورت تطبلق حیم به اب ام و در صککورت که تصککالاات و اقدامات موضککوع شککیایت
موجب تضکللع حقوق اشکخا

شکده باشد؛ شعبه رسلدگ کننده حیم ب نقض را ،یا لغو اث از تصالم و اقدام

مورد شیایت یا الزام ط ف شیایت به اعاده حقوق تضللعشده صادر م نااید.
وظایف و اختیارات کمیسیون ماده 77

ماده  77قانو شکر دار ،مق ر م دارد :رفع ه گونه اخرالف بلن اشخا

حقلق و حقوق در مورد عوارض به

کالسکلون م کب از ناایندگا وزارت کشکور دادگسکر  ،و شکورا ،شکر ارجاع م شود و تصالم کالسلو
مزبور قطع اسکت .بده های که طبق تصکالم این کالسککلو تشکخل

شککود طبق مق رات اسکناد الزماالج ا به

وسکلله اداره ثبت قاب وصول است .اج ا ،ثبت میلف است ب طبق تصالم کالسلو مزبور به صدور اج ایله و
وصول طلب شر دار ،مبادرت کند.
ب خ عوارض هاچو عوارض نوسککاز ،عوارض انواع بنزین و حا و نق مسککاف در داخ کشککور با وسککای
زملن به اسکرننا ،ریل به اسکرناد قانو م بوطه و بعضک دیگ مانند عوارض مشاغ

قطع درخت صدور پ وانه

و… ب اساس مصوبات شورا ،اسالم شر وضع و اخذ م شود که این نوع عوارض محل هسرند.
در ماده  8قانو نوساز ،رسلدگ به ب خ اخرالفات ناش از ارجا ،این قانو منحص ا در صالحلت کالسلو
رفع اخرالف موضوع ماده  77قانو شر دار ،ق ار داده شده بود.
هاچنلن وفق بند (هککک ک) ماده  64قانو ماللات ب ارز

افزوده اخرالف و اسککرنیاف از پ داخت وجوه دریافر

موضکوع بندها( ،الف) و (ب) ماده  61این قانو که توسکط شر دار،ها وصول م شود مشاول احیام ماده 77
قانو شر دار ،خواهد بود.
بند (الف) مذکور به حا و نق ب و شر  ،مساف در داخ کشور با وسای زملن (به اسرننا ،ریل ) دریای و
هوای پنج درصککد برا ،بللط (به عنوا عوارض) اشککاره م کند و بند (ب) عوارض سککاللانه انواع خودروها،
سکوار ،و وانت دوکابلن را مورد اشکاره ق ار م دهد که اعم از توللد داخل یا واردات حسب مورد معادل یک
در هزار قلات ف و

کارخانه (داخل ) و یا یک در هزار مجاوع ارز

گا ک و حقوق ورود ،آنرا است.

صالحیت محلی
صکالحلت محل کالسکلو ماده  77قانو شکر دار ،تابع از قلا و جغ افلای شر دار ،است که در حوزه آ
مسکرق شکده است .در این که محدوده قانون شر تحت صالحلت کالسلو  77ق ار دارد جا ،ت دید نلست .به
نظ م رسککد باید بلن دو محدوده خارج از شککر یعن

ح یم و محدوده ،خارج از ح یم شککر قای به تفاوت

شککد .اخذ عوارض از مشککاوال واقع در ح یم شککر قاب توجله اسککت زی ا ب اسککاس مواد  311و  313قانو
شکر دار ،شکر دار ،میلف به صکدور پ وانه ساخراا و تفیلک اراض واقع در این محدوده است به عبارت
دیگ قانو شر دار ،را میلف به ارائه نوع از خدمات در این محدوده ک ده است .ول در خصو
شکر

ها ،خارج از ح یم و محدوده ،قانون شکر و شکر

شر ها و

ها ،صنعر اخذ عواض توجله قانون ندارد و

بالطبع کالسلو ماده  77نلز در اینگونه مناطق صالحلت رسلدگ ندارد.

شناخت دبیرخانه کمیسیون ماده کمیسیون ماده :77
 دریافت ف مرا ،الیحه و پ وندهها ،ارجاع شده به دبل خانه کالسلو ماده 77 ثبت و پلگل  ،لوایح و پ ونده واحیام صادره ب رس کارشناس پ وندهها ،ارجاع به دبل خانه کالسلو ماده  77و صالحلت جرت ورود به کالسلو صدور دعوتنامه جرت دعوت مود ،در کالسلو ماده 77 ب نامهریز ،ب گزار ،کالسلو ماده  77و ارجاع و لزوم پ وندهها به کالسلو ماده 77 صدور را ،اولله صدور را ،قطع در صورت عدم رجوع ارباب رجوع یا عدم پ داخت درصورت عدم پ داخت پ ونده ارجاع به اج ا ،ثبت جرت اسرعالم م شود. بایگان آرا ء در سلسرمطبق ماده  77قانو شر داریرا رفع ه گونه اخرالف بلن مؤد ،و شر دار ،در مورد عوارض به کالسلون م کب
از ناایندگا وزارت کشکور و دادگسکر  ،وشورا ،شر ارجاع م شود و تصالم کالسلو مزبور قطع است و
بده های که طبق تصکالم این کالسلو تشخل

داده شود طبق مق رات اسناد الزماالج اء به وسلله اداره ثبت

قاب وصول م باشد و اج ا ،ثبت میلف است ب طبق تصالم کالسلو مزبور نسبت به صدور اج ائله و وصول
طلب شکر دار ،مبادرت نااید .در نقاط که سکازما قضکای نباشکد رئلس دادگسکر  ،شکر سرا یک نف را به
ناایندگ دادگسککر  ،تعللن م نااید و در غلاب شککورا ،شککر انرخاب نااینده شککورا ،شککر از ط ف شککورا،
شر سرا به عا خواهد آمد.

قب از شک وع فعاللت شورا ،اسالم شر اسراندار یک نف نااینده را به کالسلو مع ف م ک د و مدت زما
مأموریت نلز در حیم مشکخ
ماموریت آ نلز مشخ

بود نااینده دادگسکر  ،نلز با حیم ریلس ک دادگسر  ،اسرا مع ف و مدت

م باشد.

طبق دسککرورالعا وزارت کشککور زما ب گزار ،جلسککات کالسککلو بایسککر حرااً در غل وقت ادار ،باشککند
دسرورالعا شااره  32281/3/1/16/1مورخ  3177/8/2ص احراً اعالم ناوده که:
 -3جلسکات بالاسکرنناء خارج از سکاعات ادار ،تشکیل شکده و حضور باالتفاق اعضاء کالسلو به هنگام اتخاذ
تصالم الزام است.
 -2رأ ،اکن یت معرب است و رأ ،اقللت نلز م بایسر مسردل درج شود.
 -1چنانچه جرت ب رس ک دقلقت موضککوع نلاز به بازدید یا مالقات با مرقاض ک باشککد انجام این ام جزء وظایف
کالسلو است.
 -6صدور حیم با رعایت کام حدود ش ع و قانون خواهد بود.
بعد از تشیل شورا ،اسالم شر و روسرا شورا ،اسالم شر از ملا اعضاء خود یک نف را به عنوا نااینده
شکورا ،اسالم شر در کالسلو ماده  77با امضاء رئلس شورا ،شر معلن م نااید که با حیم رئلس شورا،
شر تعللن م گ دد.
دبل کالسلو با حیم معاو شر دار تعللن و زی نظ مدی یت درآمد انجام وظلفه م نااید .پ وندهها ،ارجاع
قب از ط ح در دبل خانه کالسلو از نظ شیل ب رس و چنانچه مالیلن یا مؤد ،مشخصات کام نداشره باشد
و یا نحوه محاسکبه مشکخ
گ دد.

نباشکد؛ پ ونده به م جع ارسال عودت تا پس از رفع نق

مجدد به دبل خانه ارسال

دبل خانه کالسککلو در شککر دار ،دارا ،یک نف کارمند به عنوا دبل کالسککلو م باشککد .در زما ب گزار،
جلسات نلز دبل کالسلو در جلسات حاض و انشاء را ،م نااید ول فاقد امضاء در را ،بوده و نقش در اتخاذ
تصالم اعضاء کالسلو ندارد.
زما ب گزار ،جلسکات و سکاعات آ را دبل خانه با هااهنگ اعضکاء مشکخ
تاریخ و سکاعت ارسال م گ دد .در دعوتنامه ارسال دقلقاً مشخ

و ب ا ،مؤدیا دعوتنامه با تعللن

م شود که مود ،یا نااینده و ،با در دست

داشککرن کارت شککناسککای در جلسککه حاض ک و چنانچه نااینده مود ،وکل رسککا دادگسککر  ،باشککد بایسککر با
مع ف نامه معرب در جلسکه حاض و چنانچه مع ف نامه به ها اه نداشره باشد به منزله عدم حضور تلق م گ دد و
چنانچه مود ،از وکال باشد رعایت ماده  311قوانلن ماللاترا ،مسرقلم نلز الزام است.
در زما تشکیل جلسککات چنانچه مؤد ،با ناایندگا شککر دار ،در خصکو

نحوه محاسکبه و ملزا عوارض به

توافق ن سکد به درخواسکت مؤد ،یا نااینده شکر دار ،پ ونده جرت کارشناس به کارشناس رسا دادگسر ،
ارجاع که این کارشککناس با نظ اعضککاء تعللن م گ دد .پس از درخواسککت مرقاضکک جرت ارجاع پ ونده به
کارشکناس رسککا و تعللن کارشکناس توسکط اعضککاء کالسککلو در جلسککه بعد ،کارشککناس دعوت و در جلسککه
توضلحات الزم توسط اعضاء به کارشناس م بوطه ارائه و چنانچه به مدرک نلاز باشد تصاوی درخواسر ترله و
تحوی کارشکناس م گ دد و سکسس زما الزم جرت دریافت گزار

به صورت تق یب تعللن و پ ونده تا اخذ

نرلجه در نوبت رسلدگ ق ار م گل د.
پس از دریافت نظ کارشکناس رسکا طبق دسکرور کالسکلو هزینه کارشناس به کارشناس پ داخت م گ دد
الزم به ذک است که هزینه کارشناس طبق ماده  212آئلن دادرس مدن به عرده مرقاض م باشد.

پس از اخذ نظ یه کارشناس طبق ماده  241آئلن دادرس مدن نظ یه به ط فلن ابالغ خواهد شد ط فلن م توانند
ظ ف مدت یک هفره از تاریخ ابالغ به دبل خانه م اجعه کنند و با مالحظه نظ کارشککناس چنانچه مطلب دارند
نفلاً یا اثباتاً به طور کرب اظرار ناایند.
پس از گذشت مدت یاد شده کالسلو پ ونده را ب رس و در صورت آماده بود اتخاذ تصالم م نااید.
تصککالاات قطع کالسککلو به مؤدیا ابالغ و در ابالغله مدت زما مشککخ

جرت م اجعه به شککر دار ،و

پ داخت بده تعللن و چنانچه مؤد ،نسکبت به پ داخت بده اقدام نااید تصکالم کالسلو به انضاام ابالغله و
درخواست صدور اج ائله به اداره ثبت و اسناد ارسال اج ائله صادر و کارها ،اج ای آ پلگل  ،م شود.
چنانچه در زما تشکیل جلسکه ب رسک پ ونده که با حضور ط فلن ب گزار م گ دد مرقاض درخواست ب رس
مجدد نااید؛ کالسکلو درخواسکت مرقاض را ب رس و از نااینده شر دار ،توضلحات الزم را اخذ م نااید و
چنانچه درخواسکت مرقاضک منطبق با موازین قانون باشکد کالسکلو به کارشکناسا دبل خانه و شر دار ،اعالم
نااید که با حضککور مؤد ،به مح م اجعه و گزارش ک جدید جرت ب رس ک به کالسککلو ارائه گ دد .در بلشککر
اوقات این گزار
از ارائه گزار

با امضاء مرقاض کارشناس دبل خانه و کارشناس شر دار ،به کالسلو ارسال م گ دد .پس
کالسلو اتخاذ تصالم م نااید.

کارشناسا دبل خانه با هااهنگ نااینده شر دار ،و مود ،زما مشخص را تعللن و چنانچه نلاز به ترله مدار
باشد؛ مدار

الزم را آماده و به مح م اجعه ک ده و گزارشات الزم را ترله م ناایند.

در بلشککر پ وندهها ،ارجاع شککده به کالسککلو با یکبار دعوت از مود ،و توضککلحات ط فلن منج به اتخاذ
تصککالم قطع م گ دد ول در تعداد ،از پ وندهها با عنایت به حجم اسککناد الزم جرت ب رس ک ؛ ماین اس کت
چندین جلسه دعوت تی ار گ دد و بعد منرج به اتخاذ تصالم گ دد.

* کمیسیون ماده  77چه سالی در شهرداری اراک تشکیل گردید؟
 در شکر دار ،بعد از افزایش تعداد پ وندهها ،مورد اخرالف و بعضکاً نقض تصکالاات؛ کالسکلو ماده  77درسال  2771تشیل گ دید که شام دو شعبه م باشد.
* کمیسیون ماده  77شهرداری اعضای چه کسانی هستند؟
نااینده وزارت کشور  -نااینده دادگسر  - ،نااینده شورا ،اسالم شر
* جلسات کمیسیون ماده  77در شهرداری کجا تشکیل میگردد؟
 مح تشیل این کالسلو در شر دار ،م باشد.* مدارک مورد نیاز جهت بررسی پرونده کمیسیون ماده  77چیست؟
 الیحه اعر اضله به نحوه محاسبه عوارض* چه پروندههایی در کمیسیون ماده  77شهرداری مورد بررسی قرار میگیرد؟
 پ وندههای که مورد اعر اض شر دار ،و مود ،به نحوه محاسبه ه گونه عوارض م باشد.* نحوه صدور رای در کمیسیون ماده  77شهرداری چگونه است؟
 پس از دریافت اعر اضککله مود ،و الحاق آ به پ ونده شککر دار ،و ارجاع آ به کالسککلو ها در کالسککلوالیحه اعر اضله ب رس و نسبت به صدور را ،اقدام خواهد شد.
* نحوه اعتراض به رای کمیسیون ماده 77چگونه است؟
 -در دیوا عدالت ادار ،به را ،کالسلو ماده  77م توا اعر اض ناود.

