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بدون پروانه  يساختمانها يات ساختمانيتواند از عمل ي ميها، شهرداريقانون شهردار ١٠٠
 اين محصور و ينکه ساختمان در زميا ن خود اعم ازمأموري توسطا مخالف مفاد پروانه ي

  د.ينما يريمحصور واقع باشد جلوگغير
قانون شهرداريها اقدام  ٥٥ماده  ٢بند  ١در اين راستا شهرداري صدرا وفق تبصره 

 ين دسته افراد که در معبر عموميمعبر نموده و اموال اسازي  رفع موانع موجود و آزاد به
و پس از مـراجعه  آوري جمعد يگردد موقتاً با ارائه رس مي اوز به گذر محسوببوده و تج
رفع سد معابر از  ينکه اجرايگردد. با توجه به ا مي صيبا ثبت سابقه ترخ يفرد خاط

است که  هايي نهيآن متحمل هز ياست که در اجرا يشهردار يخاص خدمات هاي طرح
ارائـه شده بـا توجه بـه  هاي نهياز هـز يبخش تأمين شهر صدرا در جهت ياسالم يشورا

ها و بخشنامه يشهردار نامه آيين ٣٠وزارت کشور موضوع ماده  يابالغ هاي دستورالعمل
کنندگان  کشور اقدام به وضع قاعده در خصوص سد يهاياريها و دهيبودجه ساالنه شهردار

 ٣٠ضوع ماده وزارت کشور، مو ينموده که منطبق با دستورالعمل ابالغ يمعابر عموم
  ها است.يشهردار يمال نامه آيين

ن يس و معاونيبا حضور رئ ٣/٢/١٣٩٨خ يدر تار يوان عدالت اداريد يأت عموميه
ل شد و پس از يوان تشکيو رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب د يوان عدالت اداريد

  مبادرت کرده است.رأي  ر به صدوريت آراء به شرح زيبا اکثر يبحث و بررس

  هيأت عمومي رأي
و اشغال  ي، سد معابر عموميقانون شهردار ٥٥ماده  ٢بند  ١طبق تبصره ـ  الف

ا يکسب و  يبرا يعموم يدانها و پارکها و باغهايمجاز آنها و مغير اده روها و استفادهيپ
و  يريمکلف شده است از آن جلوگ يممنوع است و شهردار يگريا هر عنوان ديو  يسکن

ن خود رأساً اقدام مأموري لهيو آزاد نمودن معابر و اماکن مذکور وس در رفع موانع موجود
مقرر شده حکم به مجازات و اعمال آن  يقانون اساس ٣٦ن به موجب اصل يکند و همچن

تحت  ٦ـ ٣نکه تعرفه شماره يق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. نظر به ايد از طريبا
از » يو سد معبر عموم يخلفات ساختمانل تيوسا آوري جمع عوارض حاصل از«عنوان 

و خارج از  الذکر فوقن ير قوانيشهر صدرا مغا ياسالم يشورا ١٣٩٦تعرفه عوارض سال 
 ٨٨و ماده  ١٢ماده  ١ب شده است مستند به بند يتصو ياسالم يارات شورايحدود اخت
  د.شو مي ابطال ١٣٩٢مصوب سال  يوان عدالت اداريد ين دادرسييالت و آيقانون تشک
خصوص  در قانون شهرداري ١١٠ـ نظر به اينکه وظيفه و تکليف شهرداري در ماده  ب

توانند در مرحله اول به مالک  مي محصور و رها شده مشخص شده است وي غيراراض
ند و در ينما يپاکساز يطيست محيث زيرا محصور کرده و از ح يند که اراضياخطار نما

نه آن را از يمحصور و هز يرا به نحو مناسب يراضمکلف است ا يصورت عدم اجراء شهردار
و  يقانون نوساز ٢طبق ماده  ين اراضيا ينکه برايافت کند و با توجه به اين دريمالک

و ساختمانها و مستحدثات واقع در  يه اراضيبر کلاند  ها مکلف شدهيشهردار يعمران شهر
ع عـوارض به شرح مصوبه ن وضياخـذ کنند، بنابرا يشهر عـوارض نوساز يمحدوده قانون

ارات ير قانون و خارج از حدود اختيمغا الذکر فوق يمورد اعتراض عالوه بر احکام قانون
از جمله آراء  يوان عدالت اداريد يأت عموميشهر است و در آراء متعدد ه ياسالم يشورا

گونه  يناخذ ا ١٠/١٢/١٣٩٥ـ ١٣٠٩و  ١٣/١١/١٣٩١ـ  ١٨٥٠، ١٩/٨/١٣٨٧ـ  ٥٦٦شماره 
 ٢٤ـ ٢ن تعرفه شماره يشده است، بنابرا يارات تلقير قانون و خارج از اختيارض مغاعو

ازاء  ه بها متروکه و رها شديو  يو امالک بالاستفاده خاک يانه اراضيتحت عنوان عوارض سال
و  ١٢ ماده ١مبني بر عوارض اراضي رها شده مستند به بند  ٢٧ـ ٢تعرفه  ٢هر مترمربع و بند 

  شود. ابطال مي ١٣٩٢مصوب سال تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري قانون ٨٨ماده
که  ييدر شهرها يشهردار«مقرر شده  يقانون شهردار ٥ماده  ٢٤طبق بند ـ  ج

 يساختمان هاي ه شده مکلف است طبق ضوابـط مـذکور در پروانـهينقشه جامع شهر ته
برخالف مندرجات پروانه  که يد کند و در صورتـينـوع استفاده از ساختمان را ق

مورد  ير شود، شهرداريا تجارت دايشه يا پي، محل کسب يتجارغير در منطقه يساختمان
نکه اعطاء مجوز ينظر به ا» د.ينما مي مطرح ١٠٠ماده  ١ون مقرر در تبصره يسيرا در کم

ون قان ٥٥ماده  ٢٤و بند  يقانون شهردار ١٠٠ـر مـاده يو اخذ وجه مغا يبرخالف کاربر
از جمله آراء  يوان عـدالت اداريد يأت عمومين در آراء متعدد هيمذکور است. همچن

موقت از  برداري بهرهانه ياخذ عوارض سال ١٢/٢/١٣٩٦ـ  ٨٥و  ٢٤/٥/١٣٩٦ـ ٤٨٩شماره 
ص و ابطال يشهر تشخ ياسالم يارات شوراير قانون و خارج از حدود اختيساختمانها مغا

موقت  برداري بهرهانه يتحت عنوان عوارض سال ٢٩ـ ٢ماره ن تعرفه شيشده است، بنابرا
شهر صدرا وضع شده و  ياسالم يارات شوراير قانون و خارج از حدود اختيساختمانها مغا
 يوان عدالت اداريد ين دادرسييالت و آيقانون تشک ٨٨و ماده  ١٢ماده  ١مستند به بند 

  شود. مي ابطال ١٣٩٢مصوب سال 
  ان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهراميرئيس هيأت عمومي ديو

  ٢٢/٧/١٣٩٨   ٩٧٠٠٩٥٧رهشما
  بسمه تعالي

  جناب آقاي اكبرپور
  مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسالمي ايران رئيس هيأت

  با سالم
 ٩٨٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٠١٦٠ي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه هيأت عمومرأي  يك نسخه از

  گردد. جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي ١٠/٢/١٣٩٨مورخ 
ـ مهدي دربين   مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري 

  ٩٧/٩٥٧: روندهپ شماره      ١٦٠ :ماره دادنامهش      ١٠/٢/١٣٩٨: خ دادنامهتاري
  يوان عدالت اداريد يأت عموميه :مرجع رسيدگي

  کل کشور يسازمان بازرس :يشاك
 ) شوراي اسالمي شهر صدرا٣ـ  ٥ابطال تعرفه شماره ( :موضوع شکايت و خواسته

قانون شهرداريها از مصوبه  ١٠١در خصوص سهم خدمات اراضي مشمول قانون اصالح ماده 
  شوراي اسالمي شهر صدرا ١٣٩٦هادي سال تعرفه عوارض پيشن ١٤/١٠/١٣٩٥ـ ٢٠٢شماره 

کل کشور  يسازمان بازرس يو نظارت همگان ي: سرپرست معاونت حقوقگردش کار
  اعالم کرده است که: ١١/٢/١٣٩٧ـ ٢٥٣٧١ت نامه شماره يبه موجب شکا

  يبهرام ين جناب آقايحجت االسالم والمسلم«
  يوان عدالت اداريس محترم ديرئ

  کميسالم عل
تعرفه عوارض  ١٤/١٠/١٣٩٥ـ ٢٠٢مصوبه شماره  يشهر صدرا ط ياسالم يشورا

ه شماره يب و متعاقب آن برابر ابالغيصدرا را تصو يشهردار ١٣٩٦سال  يشنهاديپ
 ١٣٩٦سال  يفارس جهت اجرا از ابتدا ياستاندار ٢٤/١١/١٣٩٥ـ  ٩٥/٣٢٧٧٣/١٠/٥٦ص

  ده است.يابالغ گرد يبه آن شهردار
    قانون شهرداريها: ١٠١ت اراضي مشمول قانون اصالح ماده ) سهم خدما٥ـ ٣تعرفه شماره (

منشاء   ۹۶مصوب سال   نوع بهاء خدمات  رديف
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ه تبصـره ذيل ماده  ـايت ـب ا عن ـب
قانون کارشناسان رسمي  ۱۹

و با  ۱۳۸۱دادگستري مصوب 
توجه به اينکه مبلغ سهم خدمات 
شهرداري به موجب قانون اصالح 

ا از ه قانون شهرداري ۱۰۱ماده 
گونه  سالهاي گذشته بدون هيچ

ابت مانده است و اين  تغييري ـث
ه  در حالي است کـه هزينه اراـئ
خدمات به اراضي مذکور مرتباً در 
حال افزايش بوده و هست. لذا 
تغيير مبلغ سهم خدمات اراضي 
مشمول قانون مذکور مطابق اين 

  گردد. تعرفه اعمال مي
توضيحات: در توافقات في مابين 

کين و شهرداري که به استناد مال
قانون  ۱۰۱قانون اصالح ماده 

ها منعقد گرديده است  شهرداري
مقرر گرديده است که سهم 
خدمات به نرخ روز محاسبه و 

  اخذ گردد.

ريال به ازاء  ۵۰۰۰۰  اراضي موصوف به گلستان
  هر متر مربع

سهم خدمات اراضي قصر سبز و وزارت   ۲
  اطالعات

ازاء  ريال به ۳۰۰۰۰۰
  هر متر مربع

سهم خدمات اراضي منابع طبيعي و جهاد   ۳
  نصر

ريال به ازاء  ۲۵۰۰۰۰
  هر متر مربع

ريال به ازاء  ۲۵۰۰۰۰  سهم خدمات اراضي نگارستان  ۴
  هر متر مربع

ريال به ازاء  ۲۶۰۰۰۰  سهم خدمات اراضي تنگ جالب  ۵
  هر متر مربع

يال به ازاء ر ۳۰۰۰۰۰  سهم خدمات اراضي دادگستري  ۶
  هر متر مربع

۷  
سهم خدمات 
اراضي گاز 

  پارسه

  ميليون ريال ۲۵  متر مربع ۲۰۰تا  ۱۴۰از 
  ميليون ريال ۳۲  متر مربع ۳۰۰تا  ۲۰۰باالتر از 
  ميليون ريال ۳۸  متر مربع ۵۰۰تا  ۳۰۰باالتر از 
  ميليون ريال ۵۸  متر مربع ۱۰۰۰تا  ۵۰۰باالتر از 
  ميليون ريال ۸۰  متر مربع۱۵۰۰تا  ۱۰۰۰از باالتر 

  ميليون ريال ۱۱۰  مترمربع ۲۰۰۰تا  ۱۵۰۰باالتر از 

 ر مخالف با قانونيشهر صدرا به جهات ز يساالم ي) مصوبه شورا٥ـ ٣تعرفه شماره (
  باشد: مي

ـ قانون اساسي دريافت هرگونه وجه از اشخاص را منوط به تجويز مقنن دانسته است و ١
ع قاعده آمره مشعر بر الزام اشخاص به پرداخت هرگونه وجه در قبال استفاده از تسهيالت و وض

هاي اجرايي بدون اجازه مقنن و يا مراجع ماذون از طرف قانونگذار، برخالف  خدمات دستگاه
قانون است. از اين رو شوراي اسالمي شهر صدرا در وضع عوارض سهم خدمات اراضي مشمول 

قانون شهرداريها و نتيجتاً ورود در قلمرو وظايف و اختيارات خاص قوه  ١٠١اده قانون اصالح م
  عمل کرده است. ١٣٧٥قانون شوراها مصوب  ٧١ماده  ١٦مقننه، خارج از اختيار مصرح در بند 

که در  يح داشته است، معابـر و شـوارع عموميها تصريقانـون شهردار ١٠١مـاده ـ ٢
 يچ وجهياست و در قبال آن ه يوند، متعلق به شهردارش مي احداث يک اراضياثر تفک

ها در خصوص موافقت با يشهردار يصاحب آن پرداخت نخواهد شد و حقوق قانون به
ن و احصاء ييک، تعيگان معابر و شوارع حاصل از تفکيو منحصراً تملک را يک اراضيتفک

 يري، اجازه اخذ مقادنير قوانيو سا ين ماده قانونيکرده و مشخص است که قانونگذار در ا
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آن، تحت عنوان هرگونه  يبه جا يا اخذ وجهيگان و يرا به صورت را يکياز قطعات تفک
ک را نداده است، خصوصاً که به موجب آراء متعدد صادره از يعنوان، جهت موافقت با تفک

در  ١٨/١٢/١٣٨٧ـ ٨٦٣ـ  ٨٦٤شماره رأي  ، از جملهيوان عدالت اداريد يأت عموميه
ا يشهر گرگان، الزام مالک  يال دستورالعمل نحوه اخذ عام المنفعه مصوب شورامورد ابط

ط به شرح ماده يدر قبال خالف اصل تسل يبه شهردار يمالکان به پرداخت هرگونه وجه
 يارات قانونيت مشروع اشخاص و خارج از اختيو در تعارض با حق مالک يقانون اساس ٢٢

  ص داده شده است.يتشخ ١٣٧٥راها مصوب قانون شو ٧١ماده  ١٦شوراها در بند 
 ١٣٨٠دولت مصوب سال  ياز مقررات مال يم بخشيقانون تنظ ٤به استناد ماده ـ ٣  
 يو فرهنگ ي، اجتماعياز قانون برنامه سوم توسعه اقتصاد يب قانون اصالح مواديبا تصو
از جمله  افت هـرگونه وجوهيو در يبرقرار ١٣٨٢سال  يران، از ابتدايا ياسالم يجمهور

 ع عـوارض صورتي.. بـه موجب قانون تجم.و يو محل يات و عـوارض اعم از مليمال
يافت وجوه و در يا اجازه برقراريار و ي، اختين و مقررات به برقراريه قوانيرد و کليپذ مي
لغو شده است،  ١٣٨٢سال  ير ماده مزبور، از ابتداياستثناء مواد مندرج در قسمت اخ به

ف و يالت، وظاياالشاره و حکومت آن بر قانون تشک و اطالق قانون فوقنظر به عموم 
رالذکر، در ياز قانون اخ ييو نسخ قسمتها ١٣٧٥کشور مصوب  ياسالم يانتخابات شوراها

از قانون  يقانون اصالح مواد ٥ماده  ١صرفاً به تبصره  ياسالم يارات شوراهايجه اختينت
شود  مي ران، محدوديا ياسالم يجمهور يفرهنگ و ي، اجتماعيبرنامه سوم توسعه اقتصاد

 ١سراسر کشور خارج از محدوده تبصره  ياسالم يو وضع هر نوع عوارض توسط شوراها
وان عدالت يد يأت عموميهرأي  ارات به استناديمذکور، خالف قانون و خالف اخت ٥ماده 
 ٢٧٥شماره  هاي نکه به موجب دادنامهيباشد. ضمن ا مي ٩/٩/١٣٨٢ـ ٣٦١به شماره  يادار
ـ  ٢١٨، ٢٠/١٠/١٣٨٩ـ ٤٥٩، ٤/١١/١٣٨٩ـ ٣٩٣، ٤/١١/١٣٨٩ـ ٤٩٢، ١٦/٥/١٣٩١ـ 
مصوبات شوراهاي اسالمي کشور مبني بر ممنوعيت اخذ و  ١١/٩/١٣٨٦ـ  ٩٦و  ٩/٤/١٣٨٧

  دريافت قسمتي از اراضي و يا بهاي آن به ازاي هزينه خدمات تفکيک و افراز ابطال شده است.
باشد، هرگونه وضع  دهنده خدمتي نمي شهرداري در خصوص تفکيک ارائهـ از آنجا که ٤

اصالحي قانون شهرداري  ١٠١ذيل ماده  ٣عوارض ناشي از تفکيک غيراز آن چه که در تبصره 
مصرح گشته، مغاير قانون است و از اين حيث نيز مصوبه مورد اعتراض مطابق شرحي که در دادنامه 

  بيان شده، برخالف قانون است. مومي ديوان عدالت اداري، هيأت ع٢٦/٩/١٣٩٠ـ ٣٨١شماره 
 يوان عدالت اداريد ين دادرسييالت و آيقانون تشک ٩٢بنا به مراتب و نظر به ماده 

رأي  ت مفاديابطال شود، رعا يأت عموميدر هاي  چنانچه مصوبه«دارد  مي حيکه تصر
 ريمغا يديط، مصوبه جداست. هرگاه مراجع مربو ي، الزاميدر مصوبات بعد يأت عموميه

ت مفاد يوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعايس ديب کنند، رئيتصو يأت عموميهرأي 
 يأت عموميدر هکننده  بينده مرجع تصويقانون مذکور و فقط با دعوت نما ٨٣ماده 
 يشورا ١٤/١٠/١٣٩٥ـ ٢٠٢) مصوبه شماره ٣ـ  ٥ابطال تعرفه شماره (» د.ينما مي مطرح
 ١٠١اصالح ماده  يمشمول قانون يسهم خدمات اراض«ر صدرا تحت عنوان شه ياسالم

جه يباشد. در خاتمه موجب امتنان است از نت مي مورد درخواست» هايقانون شهردار
  »ند.ين سازمان را مطلع فرمايم متخذه ايتصم

  ر است:يمتن تعرفه مورد اعتراض به قرار ز
    قانون شهرداريها: ١٠١قانون اصالح ماده) سهم خدمات اراضي مشمول ٥ـ٣تعرفه شماره («
منشاء   ۹۶مصوب سال   نوع بهاء خدمات  رديف

  توضيحات  قانوني

۱  
سهم خدمات 
اراضي مجمع 

  بيت اهل جهاني

ريال به ازاء  ۲۰۰۰۰۰  اراضي موصوف به بوستان
ند   هر متر مربع
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ه تبصـره ذيل ماده  ـايت ـب ـا عن  ۱۹ب
قانون کارشناسان رسمي دادگستري 

و با توجـه بـه اينکـه     ۱۳۸۱مصوب 
مبلغ سـهم خـدمات شـهرداري بـه     

قانون  ۱۰۱موجب قانون اصالح ماده 
ته بدون ها از سالهاي گذش شهرداري

ـابت مانده اسـت   هيچ گونه تغييري ث
ه  و اين در حالي است کـه هزينه اراـئ
ـاً در     خدمات به اراضـي مـذکور مرتب
حال افزايش بوده و هست. لذا تغييـر  
مبلغ سهم خدمات اراضي مشـمول  
قانون مذکور مطابق اين تعرفه اعمال 

  گردد. مي
ـابين      ـات فـي م ـيحات: در توافق توض

ـتناد   مالکين و شهرداري کـ  ه بـه اس
ـاده   ــالح مـ ـانون اص ـانون  ۱۰۱قـ قـ

ها منعقـد گرديـده اسـت     شهرداري
مقرر گرديده است که سهم خدمات 

  به نرخ روز محاسبه و اخذ گردد.

ريال به ازاء هر  ۵۰۰۰۰  اراضي موصوف به گلستان
  متر مربع

سهم خدمات اراضي قصر سبز و وزارت   ۲
  اطالعات

ريال به ازاء  ۳۰۰۰۰۰
  بعهر متر مر

سهم خدمات اراضي منابع طبيعي و جهاد   ۳
  نصر

ريال به ازاء  ۲۵۰۰۰۰
  هر متر مربع

ريال به ازاء  ۲۵۰۰۰۰  سهم خدمات اراضي نگارستان  ۴
  هر متر مربع

ريال به ازاء  ۲۶۰۰۰۰  سهم خدمات اراضي تنگ جالب  ۵
  هر متر مربع

ريال به ازاء  ۳۰۰۰۰۰  سهم خدمات اراضي دادگستري  ۶
  متر مربعهر 

۷  
سهم خدمات 
اراضي گاز 
  پارسه

  ميليون ريال ۲۵  متر مربع ۲۰۰تا  ۱۴۰از 
  ميليون ريال ۳۲  متر مربع ۳۰۰تا  ۲۰۰باالتر از 
  ميليون ريال ۳۸  متر مربع ۵۰۰تا  ۳۰۰باالتر از 
  ميليون ريال ۵۸  متر مربع ۱۰۰۰تا  ۵۰۰باالتر از 
  ميليون ريال ۸۰  مربعمتر ۱۵۰۰تا  ۱۰۰۰باالتر از 

حه شماره يشهر صدرا به موجب ال ياسالم يس شورايت مذکور، رئيدر پاسخ به شکا
  ح داده است که:يتوض ٢٨/٨/١٣٩٧ـ ١٢٧١/٥/٩٧

  يوان عدالت اداريد يأت عمومير محترم دفتر هيمد«
  کميسالم عل

پرونده  در ٧/٧/١٣٩٧ـ  ٩٧٠٩٩٨٠٩٠٥٨٠٠٥٢٦احتراماً در پاسخ به نامه شماره 
 يبه شرح آتاي  حهيکل کشور ال يموضوع دادخواست سازمان بازرس ٩٧٠٠٩٥٧کالسه 

 ١٣٨٠د صدرا در سال يح که شهر جدين توضيدارد. با ا مي ميده که تقديه گرديته
ک شرکت يله شرکت عمران صدرا که يکل امور مربوطه به وس ١٣٨٩و تا سال  تأسيس

 ١٣٨٩شده است که در سال  مي مسکن است انجامن و يزم يوابسته به سازمان مل يدولت
به شرح پيوست از آن  ١١/١٠/١٣٨٩اي مورخ  و يا تأسيس شهرداري صدرا طي صورتجلسه

انجام  تاريخ امور مربوطه به شهرداري محول گرديد و شهرداري متعهد شد که نسبت به
موارد تعهد د. که يز اقدام نمايتعهدات مطروحه در صورتجلسه نسبت به اشخاص ثالث ن

  ر احصاء شده است.يآن چند مورد به شرح ز ٣مشخص شده که در بند 
ن صورتجلسه به بعد يخ اياز تار يقانون هاي نهيوصول عوارض و هرگونه هزـ  الف

خ فوق که توسط يمات و اقدامات قبل از تاريصورت خواهد گرفت و تصم يتوسط شهردار
  بند نخواهد بود. نيافته معتبر و مشمول ايشرکت عمران انجام 

ب يتصو : که به تفضيل در خصوص تغيير کاربري که تاکنون به٣ب ـ تبصره بند ج ماده 
  درج شده است. يده مواردينرس ٥ون ماده يسيکم

فرا  مناطق مشمول عوارض موسوم به ١٩/١٠/١٣٨٩صورتجلسه  ٢ـ  ٥ج ـ طبق بند 
  احصا شده است.اي  محله

عوارض از قبل بر اساس صورتجلسه مذکور  که به هر حال ارائه خدمات و اخذ
رعامل شرکت يمد يطهماسب ين رابطه نامه شهردار وقت آقايصورت گرفته است که در ا

د که ييفرما مي مالحظه دارد. با توجه به موارد مذکور مي ميوست تقديعمران صدرا بـه پ
 يک در زمانيتفک، صدور پروانه، ير کاربرييتغ يل اخذ مجوزهاياز اقدامات از قب ياريبس

نداشته است و اقدامات مذکور را  يصدرا هنوز وجود خارج يصورت گرفته که شهردار
صورت  اند لکن در بعضي موارد رعايت ضوابط به مسئولين وقت شرکت عمران صدرا انجام داده

 يحات بعديد که توضيگرد يع حقوق شهردارييق صورت نگرفته که موجب تضيدق
ک يخواهد بود لکن قبل از ورود به مبحث مذکور به تفک ييموارد ادعاکننده  مشخص

  م.يينما مي چهارگانه سازمان خواهان اقدام ينسبت به ارائه پاسخ به بندها
ز يتجو ـ همان گونه که خواهان اعالم داشتند دريافت هر وجهي از اشخاص منوط به١
با در  يعوارض يرقرارحه بيب اليقانون شوراها تصو ٧١ماده  ١٦باشد که در بند  مي قانون

گردد را بالمانع  مي وزارت کشور اعالم يدولت که از سو يعموم ياستهاينظر گرفتن س
  اعالم نموده است:
در چند مورد  يشهر صدرا با توجه به توافقات صورت گرفته قبل ياسالم يالف: شورا

  نموده است. يدادگستر يرسم يبا جلب نظر کارشناس يخاص اقدام به وضع عوارض
ب: مصوبه شوراي اسالمي شهر صدرا به هيچ عنوان جنبه عمومي نداشته و براي چند مورد 
خاص آن هم با سوابق پيش گفته تعيين شده است. بنابراين مصوبه مذکور دايره عام مشمول در 

  محدوده شهر صدرا و حريم آن ندارد و صرفاً براي چند مورد خاص تصويب شده است.
ها صرفاً در هفت  شهر صدرا با توجه به موافقت مالکين پروژهج: مصوبه شوراي اسالمي 

هاي متعلق به اشخاص بوده است و اليحه و چون اشخاصي مذکور شرح  مورد از طرح
صورتجلسات پيوست قبالً با پرداخت عوارض مذکور نيز موافقت نمودند شوراي اسالمي شهر 

امات را تنفيذ که سپس مراتب واقع با جلب نظر کارشناسي رسمي دادگستري به نحوي اقد
نيز رسيده و  ١٤/١١/١٣٩٥ـ  ٩٥/٣٢٧٧٣/١٠/٥٦تأييد استانداري شيراز طي نامه شماره ص به

  مصوبه در چارچوب قانون تصويب، تأييد و سپس اجرايي شده است.
رساند  مي کل کشور به استحضار يدادخواست سازمان بازرس ٢در پاسخ به بند : د

از  ياصدار ٦/٤/١٣٩٧ـ  ٩٥/٣٠ يط ٨/٣/١٣٩٧ـ ٢٨١ يال ٣٦٧شماره  هاي که دادنامه
باشد لذا  مي از ارزش افزوده يناش يناظر به اخذ عوارض يوان عدالت اداريد يأت عموميه

ن امکان وصول يفوق االشعار ب ياستنادرأي  رايبه طور مطلق نبوده ز يسازمان شاک يادعا
باشد. لذا به صورت مطلق  ي ميازرسسازمان ب يمورد ادعا هاي در خصوص پروژه يعوارض

ف آنها مشخص نشده يکه تکل يرا در موارديست. زيد خالف قانون نيجد يوضع عوارض
د وجود يجد يشهر روستا امکان وضع عوارض يقانون شوراها ١باشد با استناد به تبصره 

 دايپ ييت اجرايمحل قابل يفرماندار تأييد شهر و ياسالم يب شورايدارد که با تصو
  ه عمل شده است.يکند که در مانحن ف مي

ـ همان گونه که فوقاً اشاره شد شهرداري صدرا و شوراي اسالمي طبق ٣پاسخ بند 
مفاد صورتجلسات تحويل و تحول شهر تنظيمي في مابين شرکت عمران صدرا و شهرداري 

تخلف در هاي  ارائه خدمات به پروژه جمله منصدرا متعهد به انجام کليه تعهدات قراردادي 
تنگ جالب و قصر سبز و...) لذا نظر به اينکه ارائه  جمله منباشد ( محدوده حريم شهر مي

باشد و عوارض تکليف  خدمات به وسيله شهرداري در حريم شهر نيازمند صرف هزينه مي
قانون مالياتهاي مستقيم و با توجه به شرح  ٥٠ماده  ١نشده است لذا مستنداً به تبصره 
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رساني شده است  نظر کارشناسي رسمي دادگستري عوارض تعيين و به روزماضي با جلب 
شوراي اسالمي شهر صدرا به استانداري  ١٤/١٠/١٣٩٥ـ  ٩٩٤/٤/٩٥که طي مصوبه شماره 

نيز در مهلت  ١٤/١١/١٣٩٥ـ  ٩٥/٣٢٧٧٣/١٠/٥٦فارس ارسال و بر اساس نامه شماره ص
  قانوني به تأييد استانداري فارس رسيده است.

 ي) با توجه به تعهدات قبلي(سازمان بازرس يشاک يبـرخالف ادعاـ ٤بند  پاسخ
ل و يمختلف که موارد آن در صورتجلسات تحو هاي شرکت عمران صدرا نسبت به پروژه

صدرا متعهد و موظف به ادامه ارائه  يده شهرداريوست مشخص گرديتحول به شرح پ
مات يو شهروندان بر اساس تصم يالرا اهيباشد ز مي مربوطه هاي در پروژه يخدمات قبل

 ع حقوق مذکور به نظرييباشند و تض مي حقوق مکتسبه سابق يشرکت عمران صدرا دارا
 يرا هزاران نفر از خدمات مزبور که از سويباشد ز مي رسد برخالف اصول مسلم حقوق مي

  ند.ينما مي استفاده مستمر م شهر)يدر مناطق مزبور (داخل در حر يشهردار
نکه اگر قائل به اين اجتهاد شاکي باشيم که مصوبات هيأت عمومي در ضمن اي

خصوص موارد مشابه براي ساير موارد مشابه قابليت اجرا داشته باشد پس به چه دليل دهها 
رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال مصوبات شوراي اسالمي آن هم در 

توجه به شرايط، نحوه، موقعيت محلي و تعيين  موارد مشابه صادر شده است به هر حال با
تکليف يا عدم تعيين تکليف، تشخيص خالف قانون ديوان اين گونه مصوبات و ابطال آن 

باشد. با عنايت به موارد مذکور  صرفاً در صالحيت هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مي
  ».باشد صدور رأي شايسته با مداقه در اليحه تقديمي مورد استدعا مي

وان ين ديبا حضور معاون ١٠/٢/١٣٩٨خ يدر تار يوان عدالت اداريد يأت عموميه
ل شد و پس از بحث و يوان تشکيو رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب د يعدالت ادار

  مبادرت کرده است.رأي  ر به صدوريت آراء به شرح زيبا اکثر يبررس
  

  هيأت عمومي رأي
(در اراضي با  ١٣٩٠شهرداري مصوب سال  اصالحي قانون ١٠١ماده  ٣طبق تبصره 
دانگ است، شهرداري براي تأمين سرانه  ٦مترمربع که داراي سند  ٥٠٠مساحت بيشتر از 

فضاي عمومي و خدماتي تا سقف بيست و پنج درصد و براي تأمين اراضي مورد نياز احداث 
رح جامع و تفصيلي با شوارع و معابر عمومي شهر در اثر تفکيک و افراز اين اراضي مطابق با ط

توجه به ارزش افزوده ايجاد شده از عمل تفکيک براي مالک تا بيست و پنج درصد از باقي 
توافق مالک قدرالسهم مذکور را نمايد. شهرداري مجاز است با  مانده اراضي را دريافت مي

نکه اساس قيمت روز زمين طبق نظر کارشناس رسمي دادگستري دريافت نمايد.) نظر به ايبر
بيني نشده است و همچنين در آراء متعدد  در حکم مذکور موضوعي تحت عنوان عوارض پيش

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري عوارض تفکيک و يا اخذ بخشي از زمين برخالف مواد قانوني 
مذکور مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات قانوني تشخيص و ابطال شده است، بنابراين 

تحت عنوان سهم خدمات اراضي  ١٤/١٠/١٣٩٥ـ ٢٠٢مصوبه شماره  ٥ـ ٣تعرفه شماره 
مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات شوراي  قانون شهرداريها ١٠١قانون اصالح ماده مشمول 

قانون تشکيالت و آيين دادرسي  ٨٨و ماده  ١٢ماده  ١اسالمي شهر است و مستند به بند 
  شود. طال مياب ١٣٩٢ مصوب سال ديوان عدالت اداري

  يوان عدالت اداريد يأت عموميس هيرئ                                       
  ياشراق يعل يمرتضي ـ وان عدالت اداريد ييمعاون قضا
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