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  ١٨/٧/١٣٩٥                                                                        ٩٥/٣٩٥هـ/ رهشما
  بسمه تعالي

  جناب آقاي جاسبي
  مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسالمي ايران

  با سالم
 مورخ ٤٢٦يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 

  با موضوع: ٦/٧/١٣٩٥
 ١٣٩٥تعرفه عوارض محلي شهرداري شهر هشتگرد در سال  ٢٨ـ  ٢ابطال بند «

جهت درج در روزنامه رسمي » مصوب شوراي اسالمي شهر هشتگرد از تاريخ تصويب
  گردد. پيوست ارسال مي به

ـ مهدي دربينديوان  مديركل هيأت عمومي و سرپرست هيأتهاي تخصصي   عدالت اداري 
  

  ٩٥/٣٩٥رونده: السه پک     ٤٢٦ ماره دادنامه:ش      ٦/٧/١٣٩٥مه: خ دادناتاري
  يوان عدالت اداريد يأت عموميه مرجع رسيدگي:

  يد محمديام يآقا ي:شاك
 يشهردار يتعرفه عوارض محل ٢٨ـ  ٢ابطال بند  موضوع شکايت و خواسته:

  شهر هشتگرد ياسالم يمصوب شورا ١٣٩٥شهر هشتگرد در سال 
تعرفه  ٢٨ـ  ٢ابطال بند  يبه موجب دادخواست يد محمديام يآقا گردش کار:

شهر  ياسالم يمصوب شورا ١٣٩٥شهر هشتگرد در سال  يشهردار يعوارض محل
 يوان عدالت اداريد ين دادرسييالت و آيقانون تشک ٩٢مقررات ماده  يهشتگرد در اجرا

  ن خواسته اعالم کرده است که:ييرا خواستار شده و در جهت تب
  ول: مشخصات مصوبه مورد اعتراض: بخش ا«

مندرج » عوارض ورود به محدوده شهر«د هشتگرد راجع به يشهر جد يمصوبه شورا
  د هشتگرديشهر جد يشهردار ١٣٩٥خدمات سال  يعوارض و بها ٢٨ـ ٢در بند 

سال  يبرا يب عوارض محليد هشتگرد، در خصوص تصويشهر جد ياسالم يشورا
شهر  يوضع نموده و شهردار يشود عوارض مي حدوده شهرکه وارد م يامالک ي، برا١٣٩٥

تعرفه عوارض  ٢٨ـ  ٢باشد و در بند  ميمصوبه مذکور  يز در مقام اجرايد هشتگرد نيجد
  ر است:يبه قرار ز ٢٨ـ  ٢ح کرده است. متن بند ين گونه عوارض تصريبه اخذ ا ١٣٩٥سال 

 يدوده شهر چه با تقاضامجاز) به مح يانيکه (اعم از عرصه و اع ين امالکيمالک«
شوند عالوه بر  مي ات هر شهر وارد محدوده شهريبنا به مقتض يشهردار يا با تقاضايمالک 

ماده واحده  ٤ربط در اجراي تبصره  رعايت مراحل قانوني ورود به محدوده شهر از مبادي ذي
  »د...ينما ر% کل ملک را به صورت رايگان به شهرداري واگذا٢٠قانون وضعيت امالک بايد تا 

 بخش دوم: مغايرت مصوبه با قوانين و خروج از اختيارات قانوني (مواد قانوني که ادعاي
ن و يرت مصوبه با قوانيث مغايل و جهات اعتراض از حيرت مصوبه با آن شده و داليمغا

  کننده): يبارات مرجع تصويخروج از اخت
  ١٣٦٧ت سال ين وضعييرت با قانون تعيمغا ـ١

و  يدولت يت امالک واقع در طرحهاين وضعييه واحده قانون تعماد ٤تبصره 
ن عوض در يه زميکه ته يدر موارد« دارد: مي ن مقرريچن ٢٩/٨/١٣٦٧ها مصوب يشهردار

سازي ميسر نباشد و احتياج  بندي و تفکيک و ساختمان داخل محدوده مجاز براي قطعه
 يمراجع قانون تأييد ردمو يمصوب توسعه شهر يتوسعه محدوده مزبور طبق طرحها به

از  توانند در مقابل موافقت با تقاضاي صاحبان اراضي براي استفاده قرار بگيرد مراجع مزبور مي
 ي تأمينآنها را برا ي% از اراض٢٠ورود به محدوده توسعه و عمران شهر... حداکثر تا  يايمزا

 يرحهاعوض ط ين اراضين قانون و همچنيموضوع ا يواقع در طرحها يعوض اراض
  »ند.يافت نمايگان دريبه طور را يشهر يو بهساز ينوساز

گان محض، وجود يبه نحو را ين مصوبه، تملک اجباريشود در ا مي دهيچنان که د
ن يدرصد قرار داده شده، ا ٢٠، سقف ين سلب قهريا ين که برايندارد بلکه عالوه بر ا

 استفاده از مزاياي ورود به محدودهواگذاري در مقابل موافقت با تقاضاي صاحبان اراضي براي 
گان در ين که تملک رايت است ايگر که حائز اهميداي  است. نکته يتوسعه و عمران شهر

استفاده  يبرا يصاحبان اراض يت منوط به تقاضاين وضعييماده واحده قانون تع ٤تبصره 
 يين تقاضاينن بدون وجود چيورود به محدوده توسعه و عمران شهر است. بنابرا ياياز مزا

مجوز تملک  ياشخاص به محدوده شهر با مصوبات مراجع قانون يو به صرف ورود اراض
 يبدون تقاضا ينداشته و حت ين امر توجهيها به اياز شهردار يگان نخواهد بود. اما برخيرا
از گسترش شهر  ين و ملک در محدوده خدمات شهر ناشينفع و صرف قرار گرفتن زم يذ

گردد.  مي نفعان نمايند که موجب اعتراض ذي م خدمات شهرداري را ميتقاضاي عوارض سه

باشد.  تعرفه عوارض شهرداري شهر جديد هشتگرد مي ٢٨ـ  ٢يکي از اين مصوبات بند 
دولت و  ياز درآمدها يقانون وصول بخش ٤ن که به استناد ماده يهر حال نظر به ا در

اشخاص  وصول هرگونه وجهي از ١٣٨٩ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ٦٢ماده  ٣تبصره 
 با موضوع ٢٨ـ  ٢اعمال بند  يبرا يه قانونيف د مستند به قانون باشد که در مانحنيبا
و اخذ وجوه از شهروندان وجود ندارد. » از ورود به محدوده شهر يسهم و عوارض شهردار«

داشته نگهبان که مشعر  يشورا ١٣/٨/١٣٧٨ـ٥٦٢١/٢١/٧٨ه شماره يگر نظريد ياز سو
ه يز نظريشده و ن ينداشته باشد خالف شرع تلق يچنانچه استناد قانون ياخذ هرگونه وجه

ن رأساً يز مشعر داشته چنانچه صاحبان زمينگهبان ن يشورا ٢١/٤/١٣٨٠ـ ١٧٥٦/٢١/٨٠
ورود به محدوده توسعه و عمران شهر نباشند گرفتن هرگونه  ياياستفاده از مزا يمتقاض

ن که محدوده ينسته است. لذا با توجه به مراتب معنونه و نظر به اوجه را خالف شرع دا
خصوص  مورد نظر در مواردي که بدون درخواست مالک در محدوده شهر قرار گرفته در اين

نگهبان از باب  يح است که در نظرات شوراير با قانون است. الزم به توضياخذ وجه مغا
مقامان  يذ اذهان عاليباب استطراد و تشحخالف شرع بودن مصوبه نبوده بلکه از  يادعا

  آمده است.
حداکثر « تين وضعييماده واحده قانون تع ٤گر به استناد صراحت تبصره يد ياز سو

 ٢٨ـ  ٢ي است که بند ن در حاليد ايآ مي در يگان شهرداريبه تملک را» ي% از اراض٢٠تا 
ز شامل يرا ن يانيه اعد هشتگرد عالوه بر عرصيشهر جد يدفترچه تعرفه عوارض شهردار

  درصد کرده است! ٢٠ن يا
ب بند يماده واحده مذکور در تصو ٤در هر حال از آنجا که ضوابط مقرر در تبصره 

شهرداري شهر جديد هشتگرد مصوب شوراي اسالمي  ١٣٨٥تعرفه عوارض محلي سال  ٢٨ـ ٢
  را دارم. شهر جديد هشتگرد رعايت نشده است لذا استدعاي ابطال آن از تاريخ تصويب

وان يقانون د ٩٢ماده  يو مجرا يوان عدالت اداريرت مصوبه با آراء متعدد ديمغا ـ٢
  يعدالت ادار

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در آراء متعددي به صراحت، اصل موضوع 
مورد استفاده توسط شوراي اسالمي شهر جديد هشتگرد مندرج در دفترچه عوارض 

جهت وضع و تعيين عوارض ورود به محدوده شهرداري شهر جديد هشتگرد، 
قانوني و مورد ابطال قرار  در مواردي که فرد خود متقاضي ورود نيست را غير شهر

  داده است:
  

شماره   تاريخ دادنامه  رديف
  دادنامه

موضوع رأي هيأت عمومي 
  ديوان عدالت اداري

مرجع تصويب 
  قانوني عوارض غير

١٩٥٨  ١١/١٢/١٣٩٣  ١  

 وارض ورودع ٤٣ابطال ماده 
به داخل محدوده شهر از 
 تعرفه مصوب عوارض محلي

  ١٣٨٩سال 

  شوراي اسالمي
  شهر اردبيل 

تعرفه عوارض  ٢٤ابطال ماده   ١٢٠٤  ٢٢/١٠/١٣٩٤  ٢
  ١٣٨٨محلي شهر تبريز در سال 

  شوراي اسالمي
  شهر تبريز 

  بخش سوم: نتيجه و خواسته
ت امالک واقع در يوضع نييماده واحده قانون تع ٤ن که در تبصره ينظر به ا

 درصد رايگان امالک اشخاص ٢٠، تملک ٢٩/٨/١٣٦٧طرحهاي دولتي و شهرداريها مصوب 
مالک باشد.  ينموده از جمله: الف) ورود به محدوده شهر به تقاضا يطيرا محدود به شرا

گردد، لذا  ي نميانيعرصه است و شامل اع يو به عبارت يدرصد محدود به اراض ٢٠ن يب) ا
درصد) بر امالک وارد به محدوده شهر بدون  ٢٠گان يبر تملک را يمبن(عوارض وضع 

تقاضاي مالکان آن و ورود با تقاضا يا طرح شهرداري و شمول آن عالوه بر عرصه نسبت 
  باشد. مي ارات مرجع وضعيان خالف قانون و خارج از حدود اختياع به

 ٩٢لذا با عنايت به مراتب فوق، به منظور پيشگيري از اين امر، تقاضاي اعمال ماده 
اي در هيأت  چنانچه مصوبه«دارد:  که مقرر مي ١٣٩٢قانون ديوان عدالت اداري سال 

عمومي ابطال شود، رعايت مفاد رأي هيأت عمومي در مصوبات بعدي، الزامي است. هرگاه 
اير رأي هيأت عمومي تصويب کنند، رئيس ديوان مراجع مربوط، مصوبه جديدي مغ

) اين قانون و فقط با دعوت نماينده ٨٣موضوع را خارج از نوبت بدون رعايت مفاد ماده (
را از آن مقام محترم دارم. » نمايد. کننده، در هيأت عمومي مطرح مي مرجع تصويب

گرد در خصوص مراتب و نظر به اين که مصوبه شوراي اسالمي شهر جديد هشت بنا به

http://www.DASTOUR.IR
http://www.RRK.IR
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عوارض شهرداري از ورود به محدوده شهر با قانون مغايرت دارد وضع عوارض توسط 
شوراي اسالمي شهر جديد هشتگرد درتجويز اخذ عوارض مذکور از سوي شهرداري شهر 

باشد، مستنداً به  جديد هشتگرد، خالف قانون و خارج از حدود اختيارات آن مرجع مي
استدعاي ابطال  ١٣٩٢قانون ديوان عدالت اداري سال  ٩٢و  ٨٨، ١٢ماده  ١، بند ١٣مواد 

قانوني شهرداري شهر جديد هشتگرد از زمان  مصوبه مذکور و جلوگيري از اخذ عوارض غير
  »تصويب و خارج از نوبت را دارم.

  ر است:يمتن بند مورد اعتراض به قرار ز
  از ورود به محدوده شهر ي) سهم و عوارض شهردار٢٨ـ  ٢(«

 يمجاز) به محدوده شهر چه با تقاضا يانيکه (اعم از عرصه و اع ين امالکيکمال
شوند عالوه بر  مي ات هر شهر وارد محدودهيبنا به مقتض يشهردار يا با تقاضايمالک 

ماده  ٤تبصره  يربط در اجرا يذ يورود به محدوده شهر از مباد يت مراحل قانونيرعا
 يگان به شهرداري% درصد کل ملک را به صورت را٢٠د تا يت امالک بايقانون وضع هواحد

ت ين وضعييب قانون تعيخ تصوياز تار يا سهم شهردارين عوارض يند. مطالبه ايواگذار نما
  خواهد بود. ١٣٦٧ن سال يامالک مع

 ياراضسازي  آمادههاي  نهيه هزيت امالک کلين وضعييبر اساس قانون تع :١تبصره
ک يابانها و معابر حاصل از تفکيخ ـ مرتبط از معابرهاي  و کوچهسازي  رو ادهيک شده پيتفک
  باشد. مي به عهده مالک ياز معابر موجود در طرح توسعه شهر غير به

مثل  يعموم يکه بعد از ورود به محدوده شهر به منظور استفاده کاربر ياز اراض ـ٢
ورزشي ـ بهداشتي ـ فرهنگي مذهبي ـ آموزشي ـ تأسيسات و تجهيزات شهري 

 ستفاده شود بعد از اخذ سهم ورود به شهر از بابت تفکيک و تغيير کاربري سهمي دريافتا
  نخواهد شد.

ات ير عمليساخت و ساز و سا ين امالک پس از  ورود به محدوده شهر و برايمالک ـ٣
  »يند.پرداخت نما يه عوارض مربوطه را به شهرداريد کليگر بايد

 يأت عموميه ١١/١٢/١٣٩٣ـ  ١٩٨٥ و ٢٢/١٠/١٣٩٤ـ  ١٢٠٤شماره  يمتن آرا
  ر است:يمفاداً به قرار ز يوان عدالت اداريد

  يوان عدالت اداريد يأت عموميه ٢٢/١٠/١٣٩٤ـ  ١٢٠٤شماره   يالف: رأ«
ت ين وضعييماده واحده قانون تع ٤ن که بر اساس مقررات تبصره يبا توجه به ا

 يدر موارد« قرر شده استم ١٣٦٧ها مصوب يو شهردار يدولت يامالک واقع در طرحها
ک و يو تفکبندي  قطعه يمجاز براهاي  ن عوض در داخل محدودهيه زميکه ته

مصوب  ياج به توسعه محدوده مزبور طبق طرحهايسر نباشد و احتيمسازي  ساختمان
توانند در مقابل  مي رد، مراجع مزبوريقرار بگ يمراجع قانون تأييد مورد يتوسعه شهر

ورود به محدوده توسعه و عمران  ياياستفاده از مزا يبرا ياحبان اراضص يموافقت با تقاضا
سطوح الزم  ين و واگذاريزمسازي  شهر، عالوه بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آماده

 ي تأمينآنها را برا ي%  از اراض٢٠، حداکثر تا يزات خدمات عموميات و تجهتأسيس يبرا
 يعوض طرحها ين اراضين قانون و همچنيموضوع ا يواقع در طرحها يعوض اراض

 ين مصوبات شوراهايبنابرا» ند.يافت نمايگان دري، به طور رايشهر يو بهساز ينوساز
ت نشده و يز که ضوابط مقرر در تبصره مذکور در آنها رعايل و تبرياردب يشهرها ياسالم

ون بوده و حکم % از امالک مذکور را تجويز کرده اند، مغاير با قان٢٠يا دريافت بيش از 
  »شود. مي ابطال آنها صادر به

  يوان عدالت اداريد يأت عموميه ١١/١٢/١٣٩٣- ١٩٥٨شماره  يب: رأ«
 يدولت يت امالک واقع در طرحهاين وضعييماده واحده قانون تع ٤به موجب تبصره 

داخل  در مواردي که تهيه زمين عوض در«مقرر شده است  ١٣٦٧و شهرداريها مصوب سال 
سازي ميسر نباشد و احتياج  بندي و تفکيک و ساختمان اي مجاز براي قطعهه محدوده

 يمراجع قانون تأييد مورد يمصوب توسعه شهر يتوسعه محدوده مزبور طبق طرحها به

 يبرا يصاحبان اراض يتوانند در مقابل موافقت با تقاضا مي رد، مراجع مزبوريقرار بگ
و عمران شهر، عالوه بر انجام تعهدات مربوط استفاده از مزاياي ورود به محدوده توسعه 

زات و خدمات يات و تجهتأسيس يسطوح الزم برا ين و واگذاريزمسازي  عمران و آماده به
 يواقع در طرحها يعوض اراض ي تأمينآنها را برا ي% از اراض٢٠، حداکثر تا يعموم

به طور  ،يشهر يو بهساز ينوساز يعوض طرحها ين اراضين قانون و همچنيموضوع ا
ماده واحده مذکور در  ٤ن که ضوابط مقرر در تبصره ينظر به ا» ند.يافت نمايگان دريرا

 يل مصوب شوراياردب يشهردار ١٣٨٩سال  يتعرفه عوارض محل ٤٣ب ماده يتصو
 ١٣٨٩سال  يتعرفه عوارض محل ٤٣ت نشده است، لذا ماده يل رعايشهر اردب ياسالم

 ١ش گفته مستند به بند يرت با قانون پيجهت مغا ل بهيشهر اردب ياسالم يمصوب شورا
مصوب سال  يوان عدالت اداريد ين دادرسييالت و آيقانون تشک ٨٨و ماده  ١٢ماده 

  »د.شو مي ابطال ١٣٩٢
س ياز رئ يوان عدالت اداريد ين دادرسييالت و آيقانون تشک ٩٢ماده  يدر اجرا

أت يکنند. ه يا به جلسه معرفنده خود ريشهر هشتگرد خواسته شد نما ياسالم يشورا
وان عدالت ين ديس و معاونيبا حضور رئ ٦/٧/١٣٩٥خ يدر تار يوان عدالت اداريد يعموم

اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان و نيز با حضور نماينده معرفي شده 
از سوي طرف شکايت تشکيل شد و پس از بحث و بررسي با اکثريت آراء به شرح زير 

  مبادرت کرده است. يدور رأص به
  

  هيأت عمومي رأي
 ١٣٩٢ قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ٩٢مطابق ماده 
أت يه يت مفاد رأيابطال شود، رعا يأت عموميدر هاي  چنانچه مصوبه«مقرر شده است: 

 ير رأيمغا يدياست. هر گاه مراجع مربوط، مصوبه جد يالزام يدر مصوبات بعد يعموم
هيأت عمومي تصويب کنند، رئيس ديوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعايت مفاد 

 يأت عموميدر هکننده  بينده مرجع تصويقانون مذکور و فقط با دعوت نما ٨٣ ماده
وان يد يأت عموميه ١١/١٢/١٣٩٣ـ١٩٥٨شماره  ين که در رأينظر به ا» د.ينما مي مطرح

ل در خصوص عوارض ورود به داخل يشهر اردب ياسالم يمصوبه شورا يعدالت ادار
رت با يصاحب ملک را به لحاظ مغا يز بدون تقاضايمحدوده شهر نسبت به امالک و ن

شهر هشتگرد در  ياسالم يارات ابطال شده است و شورايقانون و خروج از حدود اخت
کور، سهم مذ يت مفاد رأيبدون رعا ١٣٩٥سال  يتعرفه عوارض محل ٢٨ـ  ٢ب بند يتصو

ن بند مذکور در ياز ورود به محدوده شهر را وضع کرده است، بنابرا يو عوارض شهردار
ورود  يبرا يصاحبان اراض يز بدون تقاضايکه ناظر بر وضع عوارض بر امالک و ن يقسمت

 ٩٢و  ٨٨و مواد  ١٣و ماده  ١٢ماده  ١به محدوده شهر وضع شده است با استناد بند 
ب يخ تصوياز تار ١٣٩٢مصوب سال  يوان عدالت اداريد ين دادرسييالت و آيقانون تشک

  شود. مي ابطال
  رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي
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