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مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری                                                                                                                             

              

شاکی: آقای غالمرضا مھدوی

موضوع شکایت و خواستھ: ابطال بندھای (1-2)، (2-2)، (3-2)، (4-2)، (6-2)، (10-2)، (11-2) از ماده 2 و بند(1-4) و (2-4) از ماده 4 از

دفترچھ عوارض و بھای خدمات سال 1400 شورای اسالمی شھر قم
     گردش کار: شاکی بھ موجب دادخواست و الیحھ تکمیلی ابطال ماده 2 و ماده 4 از دفترچھ عوارض و بھای خدمات سال 1400 شورای اسالمی

شھر قم را خواستار شده و در جھت تبیین خواستھ بھ طور خالصھ اعالم کرده است:
  " با عنایت به اینکه به موجب آراء صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداري اخذ عوارض بیش از یک برابر احداث بنا براي ساختمان هاي ابقاء شده در کمیسیون
ماده صد حکم به ابطال مصوبات شوراهاي اسالمی صادر شده است و این در حالی است که مصوبه مورد شکایت عالوه بر جریمه کمیسیون ماده صد اقدام به وضع

عوارض مازاد بر تراکم و عوارض پیش آمدگی معبر نموده که مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات شوراي اسالمی می باشد. "

 متن مقرره هاي مورد شکایت به شرح زیر است:

  " ماده 2- عوارض تراکم:

تراکم ساختمانی عبارتست از نسبت مساحت زیر بناي هر ساختمان به مساحت قطعه زمین.

*- عوارض مازاد تراکم با حرف	A	مشخص می گردد و	P	معرف قیمت منطقه اي و عبارتست آخرین ارزش معامالتی تعیین شده در کمیسیون ماده 64 اصالحی قانون

مالیاتهاي مستقیم که در سال قبل تعیین و قطعی شده است در فرمول تعیین می گردد.

A	=65؍	P	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 % 120 2-1- عوارض مازاد تراکم از تراکم پایه تا

A	=16	P	         	 	 % 240 2-2- عوارض مازاد تراکم از تراکم پایه بیش از 120 % تا

A	=29	P	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 2-3- عوارض مازاد بر تراکم بیش از 240 % تراکم پایه

تبصره 1: منظور از تراکم پایه، تراکمی است که بر اساس ضوابط طرح ساختاري راهبردي تعیین می گردد.

2-4- عوارض مازاد بر تراکم مساجد و حسینیه ها در شوارع 12 متري و به باال رایگان است.

P 10% = A   1. عوارض مازاد تراکم مراکز ورزشی 10% قیمت منطقھ ای

2-6- شرکت هاي تعاونی مسکن ساز 15% و انبوه سازان مسکن که از سوي اداره کل راه و شهرسازي واجد صالحیت تشخیص داده شده و معرفی گردند از %10

تخفیف بهره مند می گردند.

2-10- عوارض مازاد بر تراکم غیر از عوارض پذیره یا عوارض زیر بنا بوده و عالوه بر آن دریافت می گردد.

2-11- احداث بنا بیش از سطح اشغال بنایی که طرح جامع (طرح ساختاري- راهبردي) مقرر می دارد مازاد بر تراکم محسوب می گردد.

ماده 4- عوارض بر بالکن و پیش آمدگی:

4-1- در صورتی که پیش آمدگی روبسته و زیربناي مفید از سمت معبر احداث و یا ابقاء گردد از هر متر مربع پیش آمدگی معادل 10 برابر قیمت منطقه اي و

چنانچه از سمت حیاط باشد 5 برابر قیمت منطقه اي دریافت خواهد شد و بالکن هایی که در خارج از عرصه ملک در معبر غیر طرح تفصیلی (به سمت کوه یا منابع

طبیعی و اراضی دولتی) احداث می گردد در صورت ابقاء کمیسیون ماده صد با ضریب	P 	100 محاسبه می گردد،

4-2- اگر پیش آمدگی به عنوان بناي غیر مفید مورد استفاده قرار گیرد، از هر متر مربع پیش آمدگی معادل 5؍1 برابر قیمت منطقه اي دریافت خواهد شد. "

 علی رغم ارسال و ابالغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن براي طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است.

 در اجراي ماده 84 قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداري پرونده به هیأت تخصصی شوراهاي اسالمی دیوان عدالت اداري ارجاع می شود و
هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره 140109970906010220-22؍4؍1401 ردیف هاي 5-2، 7-2، 8-2 و 9-2 ماده 2 از دفترچه عوارض و بهاي
خدمات سال 1400 شوراي اسالمی شهر قم را قابل ابطال تشخیص نداد و رأي به رد شکایت صادر کرد. رأي مذکور به علت عدم اعتراض از سوي رئیس
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دیوان عدالت اداري و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداري قطعیت یافت.
 رسیدگی به بندهاي 1-2، 2-2، 3-2، 4-2، 6-2، 10-2، 11-2 از ماده 2 و بند 1-4 و 2-4 از ماده 4 از دفترچه عوارض و بهاي خدمات سال 1400 شوراي اسالمی شهر قم

در دستور کار هیأت عمومی قرار گرفت.

 ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 19؍7؍1401 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب
دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء بھ شرح زیـر بھ صدور رأی مبادرت کرده است.

رأي هیأت عمومی
الف- اوال:ً بھ موجب بند 3 ماده 1 قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن بھ وزارت مسکن و شھرسازی مصوب سال 1353 : «طرح تفصیلی عبارت از
طرحی است کھ براساس معیارھا و ضوابط کلّی طرح جامع شھر نحوه استفاده از زمین ھای شھری در سطح محالت مختلف شھر و  موقعیت و
مساحت دقیق زمین برای ھریک از آنھا و وضع دقیق و تفصیلی شبکھ عبور و مرور و میزان تراکم جمعیت و تراکم ساختمانی در  واحدھای شھری و
اولویت ھای مربوط بھ مناطق بھسازی و نوسازی و توسعھ و حل مشکالت شھری و موقعیت کلّیھ عوامل مختلف شھری در آن تعیین  می شود و
نقشھ  ھا و مشخصات مربوط بھ مالکیت براساس مدارک ثبتی تھیھ و تنظیم می گردد» و برمبنای ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شھرسازی و
معماری مصوب سال 1351 و قانون اصالح قانون ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شھرسازی و معماری مصوب سال 1389 بررسی و تصویب طرح

ھای تفصیلی برعھده کمیسیون ماده 5 قانون مذکور است. ثانیاً: براساس آرای شماره 79-16؍7؍1373 و 1224-1227 مورخ 4؍12؍1395 ھیأت
عمومی دیوان عدالت اداری، شھرداری ھا مکلّف بھ اجرای مصوبات شورای عالی شھرسازی و معماری و موظّف بھ رعایت شروط و مقررات
طرح تفصیلی مصوب کمیسیون ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شھرسازی و معماری ایران ھستند. بنا بھ مراتب فوق، بندھای (2ـ1) ، (2-2)، (2-3)،
(4-2) و (11-2) از ماده 2 و بند (1-4) ماده 4 تعرفھ عوارض و بھای خدمات سال 1400 شھرداری قم کھ بھ تصویب شورای اسالمی این شھر
رسیده و ضوابط طرح تفصیلی در آنھا رعایت نشده است، خالف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند بھ بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون

تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.
ب- با عنایت بھ اینکھ در بند 9 اصل سوم قانون اساسی جمھوری اسالمی ایران بر رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عـادالنھ برای ھمھ در تمام
زمینھ ھای مادی و معنوی تأکید شده و در آرای متعدد ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جملھ رأی اخیرالصدور شماره
140109970905810625-7؍4؍1401 این ھیأت، اعطای تخفیف و یا معافیت از پرداخت عوارض یا موارد مشابھ آن توسط شوراھای اسالمی شھر
مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار اعالم شده است، بنابراین بند (6-2) از ماده 2 تعرفھ عوارض و بھای خدمات سال 1400 شھرداری قم کھ
متضمن اعطای تخفیف بھ شرکت ھای تعاونی مسکن ساز و انبوه سازان مسکن است، خالف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند بھ بند 1

ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.
ج- ھرچند براساس بند 16 ماده 80 قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراھای اسالمی کشور و انتخاب شھرداران مصوب سال 1375 با اصالحات
بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شھر و ھمچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاستھای عمومی دولت کھ از سوی وزارت
کشور اعالم می شود، از جملھ وظایف و مسئولیت ھای شوراھای اسالمی شھر است، ولی برمبنای بند 9 اصل سوم قانون اساسی جمھوری اسالمی
ایران، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادالنھ برای ھمھ در تمام زمینھ ھای مادی و معنوی از وظایف دولت جمھوری اسالمی ایران است و

براساس حکم مقرر در این بند وضع دو نوع عوارض بر مأخذی واحد و تحت دو عنوان مجزا بھ منزلھ اعمال تبعیض نسبت بھ مشمولین عوارض
مربوط بھ مأخذ مزبور و سایر افراد بوده و از مصـادیق عوارض مضـاعف محسوب می شود. بنا بھ مراتب فوق، بند (10-2) از ماده 2 تعرفھ
عوارض و بھای خدمات سال 1400 شھرداری قم کھ متضمن تعیین دو نوع عوارض است، خالف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند بھ بند

1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود. 
د- ھرچند براساس بند 16 ماده 80 قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراھای اسالمی کشور و انتخاب شھرداران مصوب سال 1375 با اصالحات بعدی،
تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شھر و ھمچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاستھای عمومی دولت کھ از سوی وزارت کشور
اعالم می شود، از جملھ وظایف و مسئولیت ھای شوراھای اسالمی شھر است، ولی ھیأت عمومی دیـوان عـدالت اداری براساس آرای متعدد خود از
جملھ آرای شماره 1030-12؍10؍1396 و 1748-18؍11؍1399 این ھیأت وضع عوارض برای بناھای احداثی ابقاءشده در کمیسیون ماده 100 قانون
شھرداری را صرفاً در رابطھ با عوارض صدور پروانھ ساخت مورد تأیید قرار داده و وضع عوارضی جز عوارض مذکور بھ میزان چند برابر، از
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مصادیق عوارض مضاعف محسوب می شود. بنا بھ مراتب فوق، بند (2-4) از ماده 4 تعرفھ عوارض و بھای خدمات سال 1400 شھرداری قم کھ
متضمن تعیین عوارض بر بالکن و پیش آمدگی است، بھ دالیل مذکور در آرای صدرالذکر ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری خالف قانون و خارج از

حدود اختیار بوده و مستند بھ بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود./
 

                                                             حکمتعلی مظفري

                                                        رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداري
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