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                                                                        ٩٨٠٠١٦٦شماره

٢٧/١١/١٣٩٩  

  بسمه تعالي

  جناب آقاي اكبرپور

مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري  هيأترئيس 

  اسالمي ايران

عمومي ديوان عدالت  هيأتيك نسخه از رأي 
مورخ  ٩٩٠٩٩٧٠٩٠٥٨١١٤٦٨اداري به شماره دادنامه 

 ٤ه ابطال تعرفه شمار«با موضوع:  ٣٠/١٠/١٣٩٩
شوراي اسالمي شهر خمين درخصوص هزينه  ١٣٩٦سال 
شوراي  ١٣٩٧سال  ٣سازي و تعرفه شماره  آماده

جهت درج در روزنامه رسمي به » اسالمي شهر خمين
  گردد.  پيوست ارسال مي

هاي تخصصي ديوان هيأتعمومي و  هيأتمديركل 
  عدالت اداري ـ مهدي دربين

  

شماره    ٣٠/١٠/١٣٩٩: تاريخ دادنامه
  ٩٨٠٠١٦٦ :شماره پرونده    ١٤٦٨ :دادنامه

عمومي ديوان عدالت  هيأت :مرجع رسيدگي
  اداري

آقاي علي اصغر رضايي با وکالت آقاي  :شاكي
  علي اکبر رنجبر 

ـ تعرفه ١ابطال  :موضوع شکايت و خواسته
شوراي اسالمي شهر خمين در  ١٣٩٦سال  ٤شماره 

  سازي نه آمادهخصوص هزي

شوراي اسالمي شهر  ١٣٩٧ال س ٣ـ تعرفه شماره ٢
  سازي خمين در خصوص هزينه آماده

ابطال ـ شاکي به موجب دادخواستي ١ کار: گردش
سال  ٣و تعرفه شماره  ١٣٩٦سال  ٤تعرفه شماره 

مصوب شوراي سازي  در خصوص هزينه آماده ١٣٩٧
را خواستار شده و در جهت اسالمي شهر خمين 

  تبيين خواسته اعالم کرده است که:

  ياست محترم ديوان عدالت ادارير "

  با سالم

به استناد داليل ذيل ابطال مصوبات مورد 
  اعتراض را از تاريخ تصويب آنها خواستارم.

  الف) مغايرت با قوانين و مقررات

قانون تنظيم بخشي از  ٤مطابق با ماده 
قانون  ٦٢مقررات مالي دولت و تبصره ماده 

ه مال، ساله پنجم توسعه، اخذ هرگون ٥برنامه 
بايد با  وجه، کاال و خدمات از شهروندان مي

تجويز قانوني باشد. اخذ وجه بابت هزينه 
ح نشده است و يقانون تصر يچ جايهسازي در  آماده
حق اخذ وجه از سازي  نه آمادهيبابت هز يشهردار

ن بند در خور ابطال يشهروندان را ندارد، لذا ا
  است.

ن عدالت وايد يعموم هيأت يرت با رأيب) مغا
  )٩٢ت ماده ي(عدم رعا يادار

 يدر بررس يوان عدالت اداريد يعموم هيأت
 يباب عوارضير شهرها در سا ياسالم يمصوبه شورا

بر ابطال  يمبن ينسبت به صدور رأسازي  نهيهز
اقدام نموده است که به عنوان  عنه معترضمصوبات 
ل اشاره نمود، دادنامه يذ يبه رأ توان ميمثال 
لذا با  ١٠/١١/١٣٩٦ـ  ١١٥١شماره  ي بهعموم هيأت

رت آشکار مصوبه ياد شده و مغاي يتوجه به رأ
از  يم بخشيقانون تنظ ٤با ماده  عنه معترض

قانون  ٦٢دولت و تبصره سه و  يمقررات مال
ران يا ياسالم يساله پنجم توسعه جمهور ٥برنامه 
در  ين مصوباتين به سابقه ابطال چنيو همچن

اعمال  يتقاضا ين عدالت اداروايد يعموم هيأت
وان يد ين دادرسييالت و آيقانون تشک ٩٢ماده 

تاg يخارج از نوبت و نها يدگيو رس يعدالت ادار
قانون  ١٣و ماده  ١٢ک ماده يبر اساس بند 

ابطال مصوبه  يتقاضا يوان عدالت اداريد
  "يب دارم.خ تصويرا از تار عنه معترض

ه شرح مورد اعتراض ب يمتن تعرفه ها ـ٢  
  ر است:  يز

 يشورا ١٣٩٦سال  ٤الف: تعرفه شماره  "
  نيشهرخم ياسالم

  بهاء خدمات  رديف

ماخذ 
ونحوه 
محاسبه 
  خدمات

منشاء 
  قانوني

  توضيحات

  هزينه آماده سازي  ١

به ازاء 

هر متر 
مربع 
عرصه 

٠٠٠/٢٢٠ 

  لایر

 ٢٦بند 

ماده 

٧١ 

قانون 
  شوراها

هاي که فاقد بنا و  الف: زمين

  باشند: ميبه صورت عرصه 

هاي که توسط شهرداري  ـ زمين١
اند و در توافقنامه  تفکيک شده

به هر سازي  تفکيک عوارض آماده
طريق مشخص گرديده براساس 
توافقنامه  عمل گردد در 

غيراينصورت در زمان صدور 
پروانه ساخت قابل وصول 

  باشد. مي

هنگام سازي  ـ عوارض آماده  ٢
صدور پروانه ساخت دريافت 

  د.گرد مي

شامل سازي  ـ عوارض آماده٣
هاي که قبالg عوارض  زمين

اند با  پرداخت نمودهسازي  آماده

پروانه ساخت داراي اعتبار از 
نظر شهرسازي در اختيار دارند 

  گردد. نمي

هايي که در آنها بنا  ب: زمين
  احداث گرديده:

مواردي را سازي  ـ عوارض آماده١

ـ پروانه ١گردد که  شامل مي
پايان کار دريافت  ساخت و يا

  ننموده باشند.

زمان سازي  ـ عوارض آماده٢
مراجعه به شهرداري تحت هر 

  عنوان قابل وصول است.

هايي که نقل و  ـ ساختمان٣
اند را شامل  انتقال شده
  گردد. نمي

هايي که جريمه و  ـ ساختمان٤
اند را  عوارض را پرداخت نموده

گردد. ضمناg مواردي که  شامل نمي

اند  ه را پرداخت نمودهفقط جريم
در صورتيکه  مبلغي از عوارض 
را تحت عنوان تقسيط يا فيش 

اند   واريزي پرداخت ننموده
قابل وصول سازي  عوارض آماده
  باشد. مي

ـ مواردي که اقدام به تجديد  ٥
نمايند  در صورتيکه   بنا مي

بناي موجود داراي پروانه ساخت 

يا پايانکار و يا هرگونه 
ز شهرداري دريافت استعالمي ا

 gنموده باشند و يا قبال

پرداخت نموده باشد سازي  آماده
  گردد. را شامل نمي

ها،  خيابان«  
ها،  ها، ميدان کوچه

پياده روها و به 

طور کلي معابر 
سطح شهر که مورد 
استفاده عموم است 

 ٦در اجراي تبصره 
ملک  ٩٦ماده 

عمومي محسوب شده 

و در مالکيت 
شهرداري است 

اري طي شهرد

سالهاي متمادي از 
طريق تملک، خريد 
اراضي، پرداخت 

حقوق و به ويژه 
هاي  هزينه
سازي  آماده

شامل"تسطيح، 
جدولگذاري، دفع 
آبهاي سطحي، 

معابر، سازي  زير
آسفالت و توسعه 

هاي  معابر هزينه

گزافي را متحمل 
گردد به طوري  مي

که  ارزش افزوده  

قابل توجهي در 
انجام خدمات 

شده  براي ارائه 

امالک واقع در 
معابر ايجاد 

شود، لذا به  مي

منظور تأمين بخشي 
هاي  از هزينه
سازي  خدمات آماده

در محدوده و حريم 
شهر، اين بهاي 
خدمات قابل وصول 

  است .

  

   

شوراي اسالمي  ١٣٩٧سال  ٣ب: تعرفه شماره 
 شهر خمين
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  بهاء خدمات  رديف

ماخذ 
ونحوه 
محاسبه 
  خدمات

منشاء 
  نيقانو

  توضيحات

١  
هزينه آماده 

  سازي

به ازاء 
هر متر 
مربع 
عرصه 

٠٠٠/٢٤٠ 

  لایر

 ٢٦بند 

ماده 
٧١ 

قانون 
  شوراها

هاي که  الف: زمين
فاقد بنا و به صورت 

  باشند: عرصه مي

هاي که توسط  ـ زمين١
شهرداري تفکيک 

اند و در  شده
توافقنامه تفکيک 

به سازي  عوارض آماده
هر طريق مشخص گرديده 

س توافقنامه  براسا
عمل گردد در 

غيراينصورت در زمان 
صدور پروانه ساخت 

  باشد. قابل وصول مي

سازي  ـ عوارض آماده  ٢
هنگام صدور پروانه 

  گردد. ساخت دريافت مي

سازي  ـ عوارض آماده٣
هاي که قبال  شامل زمين

سازي  عوارض آماده
اند با  پرداخت نموده

پروانه ساخت داراي 
اعتبار از نظر 

ازي در اختيار شهرس
  گردد. دارند نمي

هايي که در  ب: زمين
آنها بنا احداث 

گرديده و يا بناهاي 
  موجود تخريب گرديده:

سازي  ـ عوارض آماده١
مواردي را شامل 

ـ پروانه ١گردد که  مي
ساخت و يا پايانکار 

دريافت ننموده 
  باشند.

سازي  ـ عوارض آماده٢
زمان مراجعه به 
شهرداري تحت هر 

ابل وصول عنوان ق
  است.

هايي که  ـ ساختمان٣
جريمه و عوارض را 

اند در  پرداخت نموده
صورتيکه مدرک مثبته 
(فيش واريزي) تحت 
عنوان پرداخت عوارض 

در پرونده سازي  آماده
ملکي متقاضي رؤيت 
نگردد را نيز شامل 

  گردد. مي

ـ مواردي که اقدام ٤
به تجديد بنا 

نمايند  در  مي
صورتيکه بناي موجود 

اراي پروانه ساخت د
يا پايانکار باشند و 

سازي  يا قبال آماده
پرداخت نموده باشد 

  گردد. را شامل نمي

ـ بناهاي که در  ٥
پرونده آنها مدارک و 
مستندات الزم در خصوص 
پروانه ساخت و فيش 

پرداخت عوارض 
وجود سازي  آماده

نداشته باشد و بنا 
به تشخيص کارشناس 
شهرداري قدمت ساخت 

از تاريخ  آن قبل
باشد نياز  ١/١/١٣٦٠

به پرداخت عوارض 
ندارد و سازي  آماده

در صورت تخريب و 
 ٢نوسازي مشمول بند 

گردد و  بخش الف مي
شهرداري در پاسخ 

استعالم به مالک اعالم 
  نمايد.

  

ها،  خيابان«
ها،  کوچه
ها،  ميدان

پياده روها و 
به طور کلي 
معابر سطح 
شهر که مورد 
استفاده عموم 

ت در اجراي اس
ماده  ٦تبصره 

ملک عمومي  ٩٦
محسوب شده و 
در مالکيت 
شهرداري است 
شهرداري طي 
سالهاي 

متمادي از 
طريق تملک، 
خريد اراضي، 
پرداخت حقوق 
و به ويژه 

هاي  هزينه
سازي  آماده

شامل "تسطيح، 
جدولگذاري، 
دفع آبهاي 
سطحي، 

سازي  زير
معابر، 
آسفالت و 

توسعه معابر 
هاي  هزينه
ي را گزاف

گردد  متحمل مي
به طوري که  
ارزش افزوده  
قابل توجهي 
در انجام 

خدمات ارائه 
شده  براي 

امالک واقع در 
معابر ايجاد 

شود، لذا  مي
به منظور 
تأمين بخشي 

هاي  از هزينه
خدمات 

در سازي  آماده
محدوده و 
حريم شهر، 
اين بهاي 
خدمات قابل 
  وصول است .

  

ور، رئيس شوراي در پاسخ به شکايت مذکـ ٣  
ـ  ٥١٠/٩٨اسالمي شهر خمين به موجب اليحه شماره 

       اعالم کرده است که: ١٩/٤/١٣٩٨

خواسته شاکي محکوم به رد است. چرا که وفق "
قانون مطرح نشده است. ايشان ابتدا مي بايست 

نامه اجرايي نحوه وضع و  درخواست ابطال آئين
وب وصول عوارض توسط شوراهاي اسالمي شهر مص

و  نمود ميوزيران را درخواست  هيأت ٧/٧/١٣٨٧
سپس ابطال عوارض شوراي اسالمي شهر خمين را. 

جمله شهر خمين  چرا که شوراي اسالمي شهرها من
نامه اجرايي مذکور و طبق وظيفه ذاتي  حسب آئين

وظايف و  قانون ١٦و قانوني خود (در بند 
اختيارات شوراهاي اسالمي نيز به اين موضوع 

هاي دولت  ره شده است) و همچنين طبق سياستاشا
شود تعرفه مورد  که از طريق وزارت کشور اعالم مي

. الزم به ذکر است همان اند نمودهتنازع را مصوب 
گونه که قضات گرامي مستحضرند مصوبه شوراي شهر 
جهت تأييد توسط استانداري استان مرکزي 
(نماينده عالي دولت در استان) به وزارت کشور 
ارسال گرديده و مورد تأييد وزارت کشور و 

باشد. اگر مصوبه مذکور مغاير با  استانداري مي
قانون بود استانداري و يا وزارت کشور آن را 

پيوست به  نامه آئين. با مداقه در کرد ميرد 
صراحت به شوراي اسالمي شهرها اجازه وضع عوارض 

 ٧و  ١داده شده است که وضوع عوارض در ماده 
توانند  شوراي اسالمي شهر مي«چنين بيان شده اين 

هاي خدماتي،  جهت تأمين تمام يا بخشي از هزينه
لذا با » ند.اداري و عمراني عوارض وضع نماي

در زمره کارهاي سازي  اينکه عوارض آماده توجه به
شود، وضع و اخذ  خدماتي و عمراني محسوب مي

ع نامه فوق و مواد آن من عوارض با توجه به آيين
  قانوني ندارد.

نامه مذکور مجدداg به  آئين ٥و  ٤، ٣مواد  
اند و  وضع عوارض توسط شوراي اسالمي اشاره کرده

نامه فوق هستند و  آيين ٧و  ١به نوعي مکمل مواد 
اجازه وضع عوارض به کرات صادر شده است. در 

نامه اجراي نحوه وضع و وصول عوارض  آيين ١٢ماده 
ب هيأت وزيران، شوراها را توسط شوراي اسالمي مصو

مکلف نموده که مصوبات مربوط به عوارض را جهت 
ها ارسال نماييد  استانداري تأييد وزارت کشور به

که اين مورد نيز توسط شوراي اسالمي شهر خمين 
صورت گرفته و مورد تأييد وزارت کشور واقع 
گرديده که جهت اجرا به شوراي اسالمي شهر و 

است. وکيل شاکي به رأي شماره شهرداري ابالغ شده 
صادره از هيأت عمومي ديوان  ١٠/١١/١٣٩٦ـ ١١٥١

باشد  عدالت اداري که صرفاg مختص شهر سرخه مي
دارد که  استناد کرده است. در اين خصوص معروض مي

مصوبه شوراي اسالمي شهر سرخه  در خصوص بناهايي 
اند يعني مصوبه به ما قبل  است که قبالg احداث شده

اين در صورتي است که شاکي ي داده شده است. تسر
بعد از مصوبه شوراي اسالمي شهر خمين ساخت و 
ساز را شروع کرده است. پس در اين زمينه 

توان به قاعده عطف به ما سبق نشدن استناد  نمي
کرد و مصوبه شوراي شهر خمين به ما قبل خود 
تسري داده نشده است. در رأي مورد استناد 

مي از شوراي اسالمي شهر خمين درج شاکي هيچ اس
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توان گفت اگر مصوبه يک شهر  نشده است. پس نمي
ابطال شده مصوبات کليه شهرهاي کشور ابطال 

شوند. مگر در رأي به صراحت درج شود که اين  مي
مورد در هيچکدام از آراء صادره از هيأت 
عمومي ديوان عدالت اداري قيد نشده است. چرا 

ـ  ٤٥/٨٩تي شماره که طبق نظريه مشور
صادره از کميسيون مشورتي ديوان  ٧/١٢/١٣٨٩

عدالت اداري که اعالم داشته (ابطال يک مصوبه 
از سوي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به 
معناي آن نيست که مصوبات مشابه نيز باطل 

توان ابطال مصوبات را به يک شهر  است) نمي
ا ديگر تسري داد نظريه مشورتي مذکور راه ر

هموار نموده و از تسري مصوبات ابطالي به 
  شهرهاي ديگر جلوگيري کرده است.

سازي از وظايف شهرداري است پس  اگر آماده
مالکين مي بايست عوارض آن را پرداخت نمايند و 

توانند مدعي باشند که مصوبه شوراي شهر  نمي
مغاير قانون است. چرا که خدمات به آنان ارائه 

سازي بر عهده شهرداري نيست  هگرديده و اگر آماد
سازي را مي  پس مالکان با هزينه شخصي خود آماده

سازي از ابتدا تا  بايست انجام دهند. آماده
انتها شامل چندين مرحله است (تسطيح، زيرسازي، 
آسفالت، جدول گذاري و ...) که انجام اين 
موارد مستلزم پرداخت عوارض است و چنانچه 

مردم در اين خصوص صورت پرداخت عوارض مشارکت 
نگيرد شهرداري به تنهايي قادر به ارائه خدمات 

باشد. لذا  مذکور که جزء خدمات اصلي است، نمي
نظر به موارد فوق و مورد تأييد واقع شدن 
مصوبه شوراي شهر در استانداري و وزارت کشور و 

نامه اجرايي نحوه وضع  از همه مهمتر آن که آئين
وراهاي اسالمي شهر مصوب و وصول عوارض توسط ش

وزيران ابطال نگرديده، رد شکايت  هيأت ٧/٧/١٣٨٧
  شاکي مورد استدعاست."

ـ رسيدگي به موضوع از جمله مصاديق حکم ٤  
قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان  ٩٢ماده 

تشخيص نشد و  ١٣٩٢عدالت اداري مصوب سال 
قانون تشکيالت و آيين  ٨٤پرونده در اجراي ماده 

به  ١٣٩٢عدالت اداري مصوب سال  درسي ديواندا
هيأت تخصصي شوراهاي اسالمي ديوان عدالت اداري 

  ارجاع شد.

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ  
با حضور رئيس و معاونين ديوان  ٣٠/١٠/١٣٩٩

عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب 
ديوان تشکيل شد و پس از بحث و بررسي با 

کثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت ا
  کرده است.

  رأي هيأت عمومي

قانون شهرداري، ايجاد  ٥٥ماده  ١طبق بند 
هاي عمومي و  ها، باغ ها، ميدان ها، کوچه خيابان

مجاري آب و توسعه معابر در حدود مقررات موضوع 
ها است و در قوانين موضوعه  از وظايف شهرداري

ه واحده قانون تعيين وضعيت ماد ٤فقط در تبصره 
هاي دولتي و  اراضي و امالک واقع در طرح

در هنگام تقاضاي  ١٣٦٧ها مصوب سال  شهرداري
ورود به محدوده و استفاده از امکانات شهري، 

سازي به عهده  مالکين گذاشته شده  هزينه آماده

است، بنابراين اخذ وجه در سطح شهر تحت عنوان 
و شوارع موضوع تعرفه  سازي معابر هزينه آماده

 ١٣٩٦سال  ٤و تعرفه شماره  ١٣٩٧سال  ٣شماره 

شوراي اسالمي شهر خمين مغاير قانون و خارج از 
حدود اختيارات شوراي اسالمي شهر است و مستند 

قانون تشکيالت و  ٨٨و ماده  ١٢ماده  ١بند  به
 ١٣٩٢آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 

  شود. ابطال مي

عمومي ديوان عدالت اداري ـ  هيأترئيس 
  دمحمكاظم بهرامي

 

                                                                        ٩٨٠٢٤٢٤شماره

٢٧/١١/١٣٩٩  

  بسمه تعالي

  جناب آقاي اكبرپور

مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري  هيأترئيس 

  اسالمي ايران

عمومي ديوان عدالت  أتهييك نسخه از رأي 
 ٩٩٠٩٩٧٠٩٠٥٨١١٤٦٩اداري به شماره دادنامه 

ابطال تعرفه «با موضوع:  ٣٠/١٠/١٣٩٩مورخ 
شوراي اسالمي شهر آشتيان  ١٣٩٧سال  ٣ـ  ٦شماره 

جهت » سازي از تاريخ تصويب درخصوص هزينه آماده
  گردد.  درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي

هاي تخصصي ديوان أتهيعمومي و  هيأتمديركل 
  عدالت اداري ـ مهدي دربين

  

شماره    ٣٠/١٠/١٣٩٩: تاريخ دادنامه
  ٩٨٠٢٤٢٤ :شماره پرونده     ١٤٦٩ :دادنامه

عمومي ديوان عدالت  هيأت: مرجع رسيدگي
  اداري

شرکت آوا پزشک با وکالت آقاي حسين : شاكي
   رضا هادي شايسته

تعرفه ـ ١ابطال : موضوع شکايت و خواسته
شوراي اسالمي شهر آشتيان  ١٣٩٧سال  ٣ـ  ٦ره شما

  در خصوص هزينه آماده سازي

شوراي اسالمي شهر  ١٣٩٨سال ٦ـ٤ـ تعرفه شماره٢
  سازي  خصوص هزينه آمادهآشتيان در

ابطال ـ شاکي به موجب دادخواستي ١: کار گردش
سال  ٦ـ ٤و  ١٣٩٧سال  ٣ـ  ٦هاي شماره  تعرفه
مصوب شوراي سازي  در خصوص هزينه آماده ١٣٩٨

را خواستار شده و در جهت  اسالمي شهر آشتيان
  تبيين خواسته اعالم کرده است که:

االشعار مصوب شوراي  سازي فوق هاي آماده تعرفه"
اسالمي شهر آشتيان فاقد وجاهت قانوني است. 
ابطال آن را از تاريخ تصويب دارم. داليل 

  درخواست ابطال به شرح آتي است.

سازي  ه اخذ هزينه آمادهالف: تصويب تعرف 
مغاير با آراي سابق الصدور هيأت عمومي ديوان 

باشند که مقدم بر تصويب  عدالت اداري مي
  هاي مذکور است. تعرفه

قانون شهرداري  ٥٥از ماده  ١ب: طبق بند   
انجام کليه خدمات و فعاليت مربوط به 

سازي به عهده شهرداري بوده و از وظايف  آماده
ي است. فلذا مطالبه و اخذ هزينه قانوني شهردار

سازي  بابت انجام وظيفه به عنوان هزينه آماده
  مغاير قانون است.


