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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.
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قانون مدني ايران  ٤ج: بنا بر صراحت ماده 
سبق ما بهون نسبت به آينده است. عطف اثر قان

شود. لذا تسري نرخ روز به ساختمانهاي قديمي  نمي
  نيز خالف اين اصل حقوقي است.

و مواد  ١٢ماده  ١ه استناد بند هذا ب علي
قانون تشکيالت و آيين دادرسي  ٩٢و  ٨٠ـ  ٨٨ـ ١٣

تقاضاي رسيدگي  ١٣٩٢ديوان عدالت اداري مصوب 
خارج از نوبت در هيأت عمومي ديوان عدالت 
اداري و ابطال هر دو مصوبه را به شرح پيش 

ضمنا~ عليرغم وجود آراي متعدد هيأت  گفته دارم.
لت اداري از جمله آراي عمومي ديوان عدا

در اين خصوص  ٢٣٩ـ ٥٦٤ـ  ٦٧٧ـ ١١٥١هاي  شماره
که اعالم شده است اخذ هرگونه وجهي بابت هزينه 

باشد  سازي از سوي شهرداري مغاير قانون مي آماده
و با علم به اينکه آراي هيأت عمومي ديوان 
عدالت اداري در موارد مشابه براي همه ادارات 

الرعايه است.  و ... الزم و ارگانها و نهادها
علي ايحال با پيشنهاد شهردار و تصويب شوراي 

االشعار در حال اجراست و  شهر آشتيان مصوبات فوق
ضمن اينکه مصوبات مغاير با آراي متعدد هيأت 
عمومي ديوان عدالت اداري و مغاير قانون بوده 
ذکر اين نکته هم الزم است که مطالبات 

ه نرخ و تعرفه سال ساختمانهاي قديمي نيز ب
شود که اجحاف و ظلم  محاسبه و وصول مي ١٣٩٨

باشد. در جايي که بنا  مضاعف در حق شهروندان مي
قانون مدني اثر قانون عطف به  ٤بر تصريح ماده 

شود. مصوبات شوراي شهر نيز در خصوص  ما سبق نمي
تواند عطف به ما  تعرفه خدمات به طريق اولي نمي

  سبق شود. "

هاي مورد اعتراض به شرح زير  تعرفهـ متن ٢
  است:  

شوراي  ١٣٩٧سال  ٣ـ  ٦الف: تعرفه شماره  "
  اسالمي شهر آشتيان

) بهاي خدمات آماده ٣ـ  ٦تعرفه شماره (
  سازي

  نوع بهاي خدمات  رديف

ماخذ و 
نحوه 
محاسبه 
بهاي 
  خدمات

منشاء 
  قانوني

  توضيحات

  هزينه آماده سازي

متراژ 
× عرصه 

٠٠٠/١٠٠ 

  لایر

 ٢٦ندب

ماده 
٧١ 

قانون 
موسوم 
به 
  شوراها

): بهاي ١تبصره (
به سازي  خدمات آماده

هنگام صدور پروانه 
يا مراجعه مالک و 
صرفا~ براي يکبار 
  قابل وصول است.

): ٢تبصره (

هايي که بهاي  ساختمان
سازي  خدمات آماده

آنها به صورت 
الحساب دريافت  علي

شده و يا 
ساختمانهايي که بدون 

ختماني پروانه سا
اند پس از  احداث شده

طرح در کميسيون ماده 
صد و صدور راي ابقاء 

با مراجعه به 
شهرداري هزينه خدمات 

آنها به سازي  آماده
نرخ روز اين تعرفه 
محاسبه و وصول خواهد 

  شد.

): ٣تبصره (

هايي که قبال  ساختمان

١  

ها،  خيابان
ها،  ها، ميدان کوچه
روها و به  ادهپي

طور کلي معابر در 
سطح شهر که مورد 
استفاده عموم است 
 ٦در اجراي تبصره 

قانون  ٩٦ماده 
ها، ملک  شهرداري
سوب شده عمومي مح

و در مالکيت 
شهرداري است 
شهرداري طي 

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

هاي  هزينه
شامل: سازي  آماده

ح، تسطي
گذاري، دفع  جدول

آبهاي سطحي، 
معابر، سازي  زير

آسفالت و توسعه 
هاي  معابر هزينه

گزافي را متحمل 
گردد به طوري  مي

وده که ارزش افز
قابل توجهي در 
انجام خدمات 

ارائه شده براي 
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.

خود سازي  هزينه آماده
اند و  را پرداخت کرده

پس از گذشت چند سال 
ددا ملک  را تخريب مج

نمايند   و نوسازي مي
و همچنين مودياني که 
پروانه ساختماني اخذ 

اند و هيچ گونه  نموده
انجام سازي  ساخت و
اند از پرداخت  نداده

سازي  هزينه آماده
  باشند. معاف مي

): ٤تبصره (

هايي که با  ساختمان
شرايط مسکن مهر 
پروانه ساختماني 

اند و  دريافت نموده
صدور پروانه  در زمان

ساختماني هزينه 
پرداخت سازي  آماده
اند مشمول  نکرده

پرداخت  اين تعرفه 
به نرخ روز خواهند 

  شد.

  

شوراي اسالمي  ١٣٩٨سال  ٦ـ ٤ب: تعرفه شماره 
  شهر آشتيان

 سازي  ) بهاي خدمات آماده٦ـ ٤تعرفه شماره (
  

  نوع بهاي خدمات  رديف

ماخذ و 
نحوه 
محاسبه 
  بهاي خدمات

منشاء 
  قانوني

  توضيحات

  هزينه آماده سازي

× متراژ عرصه 

  لایر٠٠٠/٢٠٠
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): بهاي ١تبصره (
به سازي  خدمات آماده

پروانه  هنگام صدور
يا مراجعه مالک و 
صرفا~ براي يکبار 

  قابل وصول است.

): ٢تبصره (

هايي که  ساختمان

بهاي خدمات 
آنها به سازي  آماده

الحساب  صورت علي

دريافت شده و يا 
ساختمانهايي که 
بدون پروانه 

ساختماني احداث 
اند پس از طرح  شده

در کميسيون ماده صد 

و صدور راي ابقاء 
با مراجعه به 

هرداري هزينه ش

سازي  خدمات  آماده
آنها به نرخ روز 

اين تعرفه محاسبه و 

  وصول خواهد شد.

): ٣تبصره (

هايي که قبال  ساختمان

سازي  هزينه آماده
خود را پرداخت 

اند و پس از  کرده

گذشت چند سال مجددا~ 
ملک را تخريب و 

نمايند  و  نوسازي مي

همچنين مؤدياني که 
پروانه ساختماني 

اند و هيچ  ودهاخذ نم

سازي  گونه ساخت و
اند از  انجام نداده

پرداخت هزينه 

معاف سازي  آماده
  باشند. مي

): افرادي ٤تبصره (

که دريافت فرسوده 
قصد دريافت جواز 
ساختماني دارند 

موظف به پرداخت 
 سازي  هزينه آماده

  باشند. مي

): در ٥تبصره (
صورتي که مالک 

١  

  

  

  

  

ها،  ها، کوچه خيابان
ها،  ميدان

روها     و  ادهپي

به طور کلي معابر 
در سطح شهر که 

مورد استفاده عموم 

است در اجراي 
 ٩٦ماده  ٦تبصره 

ها،  قانون شهرداري

ملک عمومي محسوب 
شده و در مالکيت 
شهرداري است. 

شهرداري طي سالهاي 
متمادي از طريق 

تملک، خريد اراضي، 

پرداخت حقوق و به 
هاي  ويژه هزينه

شامل: سازي  آماده

تسطيح، جدول 
گذاري، دفع آبهاي 

سازي  سطحي، زير

معابر، آسفالت و 
توسعه معابر 

زافي را هاي گ هزينه

گردد به  متحمل مي
طوريکه ارزش 

افزوده قابل توجهي 

در انجام خدمات 
ارائه شده براي 
امالک واقع در 

معابر ايجاد ميشود 
 ٢٢و همچنين ماده 

نامه  آيين ٢٣و 

اجرايي قانون زمين 
شهري که عنوان 

سازي  دارد آماده مي

زمين عبارت است از 
مجموعه عملياتي 
است که مطابق 

وزارت  دستورالعمل
مسکن و شهرسازي 
زمين را براي 

احداث مسکن مهيا 
مي سازد که شامل 
عمليات زير بنايي 

از قبيل تعيين بر 
وکف، تسطيح و 
آسفالت معابر، 
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هاي  تأمين شبکه
اتي آب و تأسيس

برق، جمع آوري 
هاي سطحي و  آب

فاضالب و غيره لذا 

به منظور تأمين 
هاي  بخشي از هزينه
سازي  خدمات آماده

محدوده و حريم در 
شهر، اين بهاي 
خدمات قابل وصول 

  است.

تقاضاي انجام 
ته را داشسازي  آماده

باشد انجام عمليات 
بايد طبق ضوابط و 
با نظارت و تأييد 

شهرداري باشد و پس 
از انجام عمليات 

زمين سازي  آماده

بايد به شهرداري 
  تحويل گردد .

در پاسخ به شکايت مذکور، شهردار شهر ـ ٣  
 ٨/٧/١٣٩٨ـ  ٤٠٦٨آشتيان به موجب اليحه شماره 

       اعالم کرده است که:

ماده  ٢٦آشتيان به استناد بند " شهرداري 
قانون تشکيالت، وظايف و انتخابات شوراهاي  ٧١

 ١/٣/١٣٧٥انتخاب شهرداران مصوب اسالمي کشور و 

قانون ماليات بر  ٥٠ماده  ١و بر اساس تبصره 
نسبت به ارسال  ١٧/٢/١٣٨٧ارزش افزوده مصوب 

تعرفه عوارض و بهاي خدمات به شوراي اسالمي شهر 
نموده است که پس از تصويب توسط شورا و  اقدام

لحاظ عدم مغايرت  ابالغ توسط استاندار استان به
ر اساس تفويض وزير کشور به شوراي قانوني و ب

اسالمي شهر و شهرداري ابالغ گرديده است و در 
موعد قانوني اعالم عمومي صورت گرفته و در سال 

  بعد اجرا گرديده است.

قانون  ٧٧مضافا~ اينکه بر اساس ماده 
تشکيالت، وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي کشور 

ي اسالمي شورا ١/٣/١٣٧٥و انتخاب شهرداران مصوب
توانند نسبت به وضع عوارض و  شهر و دهستان مي

بهاي خدمات متناسب با توليدات و درآمدهاي 
هاي  اهالي به منظور تأمين بخشي از هزينه

 خدماتي و عمراني مورد نياز شهر و روستا طبق

نامه مصوب هيأت وزيران اقدام نمايند و با  آيين
شهر عنايت به اينکه شهرداري و شوراي اسالمي 

ها را مناسب با  تمامي عوارض و بهاي خدمات
درآمدهاي اهالي شهر مصوب و براي اجرا ابالغ 

نمايند  تا هيچگونه فشار و سختي به مردم  مي
اي از  شريف شهر آشتيان وارد نگردد و نيز گوشه

  هاي خدماتي و عمراني شهر تأمين گردد. هزينه

نامه  آيين ١٤همچنين طبق بند (الف) ماده   
جرايي نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهاي ا

، يکي از ٧/٧/١٣٧٨اسالمي شهر، بخش و شهرک مصوب 
هاي دولت که بايد در مصوبات شوراها  سياست

رعايت شود و نيز در مصوبات شوراي اسالمي شهر 
آشتيان نيز با رعايت توان مردم شهر لحاظ 
گرديده است، نيل به سمت خود کفايي شهرداري و 

هاي خدماتي و  ا~ تأمين بخشي از هزينهنهايت
عمراني مورد نياز شهر است. واقفيد که به 

استناد نظر اعضاي شوراي نگهبان به شماره 
بهاي خدمات  ١٩/٣/١٣٨٩ـ  ٣٨٦١٤/٦٠/٨٩
سازي خالف موازين شرع تشخيص داده نشده،  آماده

از جهت مغايرت با قوانين تشخيص امر با آن 
ضافا~ اينکه بر اساس ديوان گذاشته شده است. م

نامه اجرايي قانون  آئين ٢٣تبصره ذيل ماده 
در صورتي که  ٢٤/٣/١٣٧١زمين شهري مصوب 

سازي اقدام  هاي مسکن نسبت به آماده تعاوني
شود که  سازي از زمين کسر مي نمايند هزينه آماده

سازي از  اين نشان دهنده اخذ بهاي خدمات آماده
باشد. همچنين  ياشخاص چه حقيقي و چه حقوقي م

ـ  ١٠٥هيأت ديوان عدالت اداري در رأي شماره 
سازي را ابطال  اخذ بهاي خدمات آماده ٢٠/٦/١٣٧٢

الوصف عوارض و بهاي خدمات  مع ننموده است.
شهرداري که يکي از نيازهاي درآمدي شهرداري 
جهت ارائه خدمات عمومي و جزء درآمدهاي پايدار 

دمات عمومي و شود، مصارف خ شهرداري محسوب مي
مربوط به آحاد شهروندان است و شهرداري در 
اجراي وظايف ذاتي و انحصاري خود مي بايد از 

  اين گونه عوارضات پشتيباني نمايد. "

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 
وان تشکيل شد و پس از بحث و بررسي با دي

اکثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت 
  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 
و در قوانين موضوعه  ها است از وظايف شهرداري

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

ها در هنگام تقاضاي ورود به محدوده و  شهرداري
سازي به  استفاده از امکانات شهري، هزينه آماده

عهده مالکين گذاشته شده است، بنابراين اخذ وجه 
سازي معابر و  هزينه آماده در سطح شهر تحت عنوان

شوارع مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات 
بهاي خدمات  ٣ـ  ٦است و بنابراين بند شماره 

بهاي خدمات   ٦ـ ٤و بند  ١٣٩٧سازي سال  آماده
از مصوبات شوراي اسالمي شهر  ١٣٩٨سازي سال  آماده

آشتيان مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات 
 ١٢ماده  ١شهر است و مستند به بند شوراي اسالمي 

قانون تشکيالت و آيين دادرسي  ١٣و  ٨٨و مواد 
از تاريخ  ١٣٩٢ديوان عدالت اداري مصوب سال 

    شود. تصويب ابطال مي

عمومي ديوان عدالت اداري ـ  هيأترئيس 
  دمحمكاظم بهرامي

 

                                                   ٩٧٠٣٧٧٤شماره

٢٧/١١/١٣٩٩  

  بسمه تعالي

  جناب آقاي اكبرپور

مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري  هيأترئيس 

  اسالمي ايران


