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  صفحه  دستگاه اجراء كننده  تاريخ تصويب  وحدت رويه) اءعنوان مندرجات (قوانين و مقررات و مصوبات آر

  ١  شوراي اسالمي شهر خارگ  ٤/١٠/١٣٩٧  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري  ١٨٩٤رأي شماره 

   ٧و  ٦، ٤هاي  رهابطال تبصهيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع:  ١٩١٣رأي شماره 
شهرداري مالير  ١٣٩٥تعرفه عوارض محلي سال  ٧از تبصره يك ماده  ٢و  ١و بندهاي » ٤«از ماده 

  از مصوبات شوراي اسالمي شهر مالير
  ١٥  شوراي اسالمي شهر مالير  ١١/١٠/١٣٩٧

   ٢ـ ١ـ ٤از بنـد  ١٠هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ابطال تبصره  ١٩١٤رأي شماره 
  ١٧  شوراي عالي شهرسازي و معماري  ١١/١٠/١٣٩٧  از ضوابط و مقررات طرح تفصيلي شهريار ٢ـ ١ـ ٤ضوابط و مقررات طرح جامع شهريار و بند 

  
  

  
  

  ٢٤/١١/١٣٩٧                                                                       ٩٦٠٠٤٥٤ره شما
  بسمه تعالي

  پورجناب آقاي اكبر
  مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسالمي ايران رئيس هيأت

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

جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست  ٤/١٠/١٣٩٧مورخ  ٩٧٠٩٩٧٠٩٠٥٨١١٨٩٤
  گردد. ارسال مي

ـ مهدي دربينمديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديو   ان عدالت اداري 
  

  ١٨٩٦الي  ١٨٩٤ ماره دادنامه:ش        ٤/١٠/١٣٩٧خ دادنامه: تاري
  ٩٦/٤٥٤، ٩٦/٤٥٥، ٩٦/٤٥٦رونده: پ شماره

  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مرجع رسيدگي:
  هاي نفتي ايران شرکت پايانه ي:شاك

 ،٢١٠٩، ٢١٠٨، ٢١٠٥، ٢١٠٤هاي شماره  ابطال تعرفه موضوع شکايت و خواسته:
،  از مصوبه شماره ٢٢١١، ٢٢١٠، ٢٢٠٧، ٢٢٠٦، ٢١٣٦، ٢١٣٥، ٢١٢٨، ٢١١٩، ٢١١٢
  شهرداري خارگ مصوب شوراي اسالمي شهر خارگ ١٣/١١/١٣٩٣/ش خ ـ ٧٥٩/١

هاي نفتي ايران به موجب دادخواست و اليحه  مديرعامل شرکت پايانه گردش کار:
، ٢١٣٦، ٢١٣٥، ٢١١٩، ٢١١٢، ٢١٠٩، ٢١٠٨، ٢١٠٥، ٢١٠٤هاي شماره  تکميلي ابطال تعرفه

 ١٣/١١/١٣٩٣/ش خ ـ ٧٥٩/١، از مصوبه شماره ٢٢١١، ٢٢١٠، ٢٢٠٧، ٢٢٠٦، ٢١٢٨

شهرداري خارگ مصوب شوراي اسالمي شهر خارگ را خواستار شده و در جهت تبيين 
  خواسته اعالم کرده است که:

  با سالم«
خارگ دال بر مطالبه عوارض ادعايي  احتراماً با عنايت به ادعاي غيرقانوني شهرداري

مربوط به ساختمان وليعصر (مستقر در جزيره خارگ)، صدور حکم شايسته دال بر بطالن 
هاي موضوع آن با توجه به دفاعيات  اقدامات شهرداري مذکور در اين زمينه و ابطال تعرفه

  »وست مورد استدعاست.مشروح مندرج در اليحه پي
  به قرار زير است: ٢٩/١/١٣٩٦ـ  ٥٥/١/٩٦ه به شماره متن اليحه تکميلي ثبت شد

  رئيس محترم ديوان عدالت اداري«
تقاضاي ابطال اقدامات شهرداري خارگ در خصوص مطالبه عوارض ادعايي  موضوع:

هاي  مربوط به ساختمان وليعصر (مستقر در جزيره خارگ) و صدور حکم بطالن تعرفه
  موضوع آن

  با سالم،
هاي نفتي ايران به عنوان يك شركت  شرکت پايانه رساند: ر مياحتراماً به استحضا

صددرصد دولتي (از شرکتهاي زير مجموعه شرکت ملي نفت ايران با شخصيت حقوقي 
دار بودن امور زيربنايي و محور توسعه و پيشران صنعت کشور و  مستقل) به دليل عهده

ادرات نفت خام و سازي و ص وظايف حاکميتي و سياستگذاري خود در حوزه ذخيره
هاي صادراتي و هماهنگي و  ميعانات گازي کشور و نگهداري مخازن نفت خام و اسکله

) به کشور در مناطق خارک بوشهر، عسلويه، ماهشهر، SWAPنظارت بر واردات نفت (
نکاء، جاسک، تهران و.... فعاليت داشته و اساساً حوزه فعاليت آن ملي و کشوري بوده و 

)، در زمره ١٨/٣/١٣٩٣ـ  ٢٦٨٢٩ازمان برنامه و بودجه (نامه شمارهبراساس تأييد س
دستگاههاي ستادي و ملي محسوب شده است وليکن عليرغم اين موضوع،  شهرداري 

هاي مصوب شوراي شهر خارگ (و از جمله تعرفه مورد اعتراض)  خارگ به واسطه تعرفه
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ض ادعايي ساختمان نسبت به مطالبه عوارض محلي از اين شرکت تحت عنوان عوار
وليعصر اقدام نموده که اقدام شهرداري خارگ و نيز تعرفه مذکور به جهات و داليل ذيل 

  باشد: محکوم به بطالن مي
نامه اجرايي وصول  هاي مورد اعتراض و نيز آيين ـ عدم انتشار و اعالم عمومي تعرفه١

 آن توسط شهرداريعوارض و بهاي خدمات خاص شهرداري خارگ و سازمانهاي وابسته به 
  خارگ و تبعاً عدم امکان مطالبه عوارض موضوع آن توسط شهرداري مزبور.

ـ براساس اصول و قواعد حاکم برسيستم حقوقي کشور که بر مبناي اصل چهارم ٢
نامه و  قانون اساسي مبتني بر موازين مندرج در شرع مدون گرديده اجراي هر قانون، آيين

باشد.اين  براي افراد منوط به ابالغ و اعالم قبلي آن ميهر مصوبه موجد حق و تکليف 
موضوع در واقع حافظ حقوق فردي و اجتماعي افراد بوده که در قالب قواعدي تحت عنوان 

در فقه اماميه و نظام حقوقي » عطف به ما سبق نشدن مقررات«و » قبح عقاب بالبيان«
گونه اقدامي  تواند هيچ اهي نميگفته هيچ دستگ گردد. براساس قواعد پيش جاري مطرح مي

نامه در خصوص افراد  شروع نمايد مگر اينکه  را مستند به حکم مندرج در قانون و يا آيين
مستند قانوني آن قبالً و به واسطه وسايل عرفي قانوني (نشر روزنامه) انتشار عمومي يافته 

 ١٣٨٨ات مصوب قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطالع ١باشد. مطابق بند ج ماده 
ها، آمار و ارقام ملي و  نامه اطالعات عمومي به اطالعات غيرشخصي نظير ضوابط و آيين

گونه  قانون صدر الذکر اين ١١و  ٥رسمي، اسناد و مکاتبات اداري اطالق گرديده است. ماده 
  مقرر داشته:
ممکن و  : مؤسسات عمومي مکلفند اطالعات موضوع اين قانون را در حداقل زمان٥ماده 

  بدون تبعيض در دسترسي مردم قرار دهند.
تبصره ـ اطالعاتي که متضمن حق و تکليف براي مردم است بايد عالوه بر موارد 

  هاي گروهي به آگاهي مردم برسد. قانوني از طريق انتشار و اعالن عمومي و رسانه
بندي  ـ مصوبه و تصميمي که موجد حق و تکليف عمومي است قابل طبقه١١ماده

  باشد و انتشار آنها الزامي خواهد بود. عنوان اسرار دولتي نمي به
فرماييد انتشار و اعالن عمومي مصوبات موجد حق و  همان گونه که مالحظه مي  

تکليف براي افراد مطابق قانون مذکور الزامي قلمداد گرديده است و تکليف قانوني مزبور 
گردد. مستمسک لزوم  در روزنامه) فراهم ميصرفاً و منحصراً با انجام اعالن عمومي (نشر 

 ١هاي عوارض شهرداري تنها قوانين مذکور نبوده بلکه اين موضوع در تبصره  نشر تعرفه
شوراهاي «قانـون ماليات بـر ارزش افـزوده نيز الـزامي قلمداد گرديده است:  ٥٠مـاده 

آنها در اين  اسالمي شهر و بخش جهت وضع هر يك از عوارض محلي جديد، كه تكليف
حداكثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال براي  قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را

در حالي که تعرفه مورد اعتراض و نيز » اجراء در سال بعد، تصويب و اعالم عمومي نمايند.
نامه اجرايي وصول عوارض و بهاي خدمات خاص شهرداري خارگ (مستمسک  آيين

گفته هيچ گاه نشر و آگهي  صول عوارض)  برخالف مقررات پيششهرداري خارگ جهت و
هاي  عمومي نيافته و بنابراين با توجه به عدم انجام تکليف قانوني مزبور (نشر عمومي تعرفه

مصوب شوراي خارگ در روزنامه)، هرگونه اقدام جهت مطالبه عوارض موضوع آن نيز فاقد 
  باشد. وجاهت و مبناي قانوني مي

جه به فلسفه وضع عوارض و تقابل ذهني و عرفي عوارض در برابر خدمات لزوم توـ ٢
(عدم ارايه هرگونه خدمات توسط شهرداري خارگ به اين شرکت و مآالً عدم استحقاق 

  شهرداري مذکور در خصوص مطالبه عوارض):
براساس اصول و قواعد حاکم بر سيستم حقوقي کشور اصل بر آن است که هر پولي 

عدم «گردد در مقابل آن کاال يا خدمتي دريافت گردد (حاکميت اصل  که پرداخت مي
بر اساس اصل مزبور در نظام حقوقي کشور »). معوض بودن روابط مالي«و قاعده » تبرع

هم شخصي  اند: مورد ذم و نکوهش قرار گرفته االشاره هر دو طرف رابطه خالف اصل فوق
ن دريافت ننموده (قاعده منع ايفاي ناروا) کننده پول بوده و معوضي در قبال آ که پرداخت

گونه کاال يا خدمتي را فراهم نکرده (قاعده منع  و هم طرفي که پول را دريافت کرده و هيچ
داراشدن نا عادالنه). اين مهم مشخص است که در صورتي که طرف اول رابطه مزبور 

 است. قانون محاسبات کننده پول) دولتي باشد موضوع از اهميت بيشتري برخوردار پرداخت(
هاي دولتي را از پرداخت هرگونه  ) دستگاه٧١عمومي در موارد متعددي (از جمله ماده 

 وجوه به صورت معوض و مجاني منع نموده است. توضيح آن که به جهت عدم ارايه هرگونه
خدمات توسط شهرداري خارگ به اين شرکت، هرگونه پرداخت به نهاد مذکور در قالب 

و اعانه قرار خواهد گرفت، چرا که لفظ عوارض بر مبناي تبادر ذهني، عرفي و  عنوان کمک
نمايد و عوض آن ارايه خدمات شهري توسط  قانوني ماهيتاً داللت بر معوض بودن مي

شهرداريها بوده و در مواردي که عوض آن به هر دليل فراهم نگردد عنوان عوارض بر آن 
 حقوقي از نوع غيرمعوض (از قبيل کمک و اعانه و...) صدق ننموده و در قالب ساير تأسيسات

قرار خواهد گرفت. همچنين براساس تبصره پنج ماده سه قانون تعاريف محدوده و حريم 

شهر، روستا و شهرک و نحوه تعيين آنها، در هر محدوده و يا حريمي که شهرداري، عوارض 
  باشد. يه خدمات شهري مينمايد، موظف به ارايه کل ساختماني و غيره را دريافت مي

قانون شهرداريها، ارايه خدماتي از قبيل تنظيفات  ٥٥از طرف ديگر مطابق ماده 
آوري، تفکيک و بازيافت  ها و معابر، نگهداري و ترميم فضاي سبز، جمع ها، کوچه خيابان

در اين باشد.  ها و معابر و.... از وظايف ذاتي  شهرداريها مي ها، کوچه زباله، آسفالت خيابان
قانون شهرداري (ساختن  ٥٥ماده  ٢٥زمينه ضمن جلب توجه آن مقام به مفاد بند 

هاي  هاي عمومي و انهار و جدول روهاي معابر و کوچه ها و آسفالت کردن پياده خيابان
قانون مديريت  ٧طرفين از سنگ آسفالت و امثال آن به هزينه شهرداري هر محل)، ماده 

ريت اجرايي کليه پسماندها غيراز صنعتي و ويژه در شهرها و (مدي ١٣٨٣پسماندها مصوب 
ها و در خارج از حوزه و وظايف  روستاها و حريم آنها به عهده شهرداري و دهياري

اليحه قانوني  ٤ماده  ٤باشد...)، تبصره  ها مي ها به عهده بخشداري شهرداريها و دهياري
آبياري درختان معابر، ميادين،  حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها (کاشت و حفاظت و
قانون  ٥٥ماده  ١٨باشد.)، بند  بزرگراهها و پارکهاي عمومي از اهم وظايف شهرداريها مي

شهرداري (وظيفه شهرداري در ايجاد ميادين عمومي فروش ارزاق و...) و با تأکيد بر اينکه 
باشد، خاطر  ايجاد و نگهداري تأسيسات آتش نشاني در شهرها بر عهده شهرداريها مي

اي از  رساني مطلق شهرداري خارگ، بخش عمده سازد به جهت عدم خدمات نشان مي
بودجه اين شرکت در راستاي انجام خدمات شهري از قبيل احداث، توسعه و آسفالت 

آوري، بازيافت و امحاء  معابر، انجام خدمات نگهداشت، ايجاد و ترميم فضاي سبز و نيز جمع
  گردد. دمات ايمني و آتش نشاني صرف ميپسماندهاي خانگي و خ

وضع  گفته، شوراي شهر خارگ نسبت به متأسفانه عليرغم ظهور مقررات و اصول پيش
هاي  هاي عوارض مورد اعتراض اقدام نموده و شهرداري خارگ نيز مستند به تعرفه تعرفه

به لزوم مذکور، عوارض هنگفتي را از اين شرکت مطالبه نموده است، بنابراين با توجه 
و قاعده معوض بودن » منع ايفاي ناروا و دارا شدن ناعادالنه«، »عدم تبرع«رعايت اصل 

، تقابل ذهني و عرفي خدمات و عوارض، عدم هر گونه خدمات شهري از »روابط مالي افراد
هاي هنگفت انجام خدمات شهري به اين شرکت،  شهرداري خارگ و تحميل هزينه

شهرداري توسط اين شرکت به شهرداري مصداق بارزي از پرداخت هر گونه عوارض به 
هاي مذکور نيز  المال مسلمين بوده و تعرفه پرداخت مضاعف از محل بودجه عمومي و بيت

  باشد. به جهت مغايرت واضح با اين مهم محکوم به بطالن مي
(صالحيت انحصاري  ـ ستادي، ملي و فرامحلي  بودن حوزه فعاليت اين شرکت٣

وضع عوارض محلي و تبعاً عدم اختيار شهرداري در اخذ عوارض از نهادهاي  شوراها در
  ستادي و ملي و فرامحلي):

اصالح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي،  قانون ٥ماده  ١تبصره  براساس
ايران و چگونگي وصول و برقراري عوارض و ساير  و فرهنگي جمهوري اسالمي اجتماعي

و ١٣٨١کاالهاي وارداتي مصوب سال  خدمات ودهندگان  هيدگان کاال، اراوجوه از توليدکنن
شوراهاي اسالمي  ،١٣٨٧قانون ماليات برارزش افزوده مصوب سال  ٥٠ماده  ١تبصره 

در  هيأت عمومي ديوان عدالت اداريباشند.  وضع عوارض محلي مي منحصراً داراي اختيار
 ١٦٨١، ٢٧/٢/١٣٩٥ـ  ٥٤ـ ٥٣، ١١/١٠/١٣٩١ـ  ٧٥٩ـ ٧٢٤آراء متعددي (از جمله آراء 

 اختيارات خالف قانون و خارج از حدودي از شوراها را که مصوبات )٨/١٠/١٣٩٣ـ  ١٧٣٥الي 
و صرفاً با احراز شرايطي صالحيت شوراهاي  است نمودهرا ابطال  وضع گرديده ايشان

  اسالمي شهرها را در وضع عوارض محلي پذيرفته است. 
 مطابق«ديوان عدالت اداري که مقرر داشته:  عمومي تأهي ٨٣٦الي  ٨١٦شماره  رأي

کشور و انتخاب  قانون تشکيالت، وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي ٧٦ماده  ١٦بند 
همچنين تغيير  ، تصويب لوايح، برقراري يا لغو عوارض شهر و١٣٧٥شهرداران مصوب سال 

تبصره  و حکم مقرر در »است نوع و ميزان آن از جمله وظايف شوراهاي اسالمي شهرها
شوراهاي  داللت بر آن دارد که ١٣٨٧قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال  ٥٠ماده 

 اسالمي شهر صرفاً براي تصويب عوارض محلي صالحيت دارند. با عنايت به مقررات
 الذکر و اين که حوزه فعاليت بانکها غيرمحلي و کشوري است، مصوبات شوراهاي فوق

 شهرها به شرح مندرج در گردش کار، خالف قانون و خارج از حدود اختيارات اسالمي
قانون تشکيالت و  ٨٨و ماده  ١٢اده ـم ١ه استناد بند ـوراهاي اسالمي تشخيص و بـش

مشخصاً و صراحتاً » .شود ابطال مي ١٣٩٢عدالت اداري مصوب سال  دادرسي ديوان آيين
وضع عوارض غيرمحلي و کشوري تأکيد نموده بر عدم صالحيت شوراهاي اسالمي شهر بر 

هاي نفتي  است. در همين راستا و همان گونه که در مقدمه نيز عنوان گرديد؛ شرکت پايانه
درصد نفت خام و صد درصد ميعانات گازي کشور  ٩٣دار صادرات بيش از  ايران که عهده

و اين موضوع  باشد به عنوان يک دستگاه ستادي، ملي و فرامحلي  محسوب گرديده مي
هاي نفتي ايران در شهر تهران و تلقي آن به عنوان دستگاه ستادي،  (استقرار شرکت پايانه

اي  رييس امور نظارت بودجه سرمايه ١٨/٣/١٣٩٣ـ  ٢٦٨٢٩ملي، فرامحلي) در نامه شماره 
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ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري (سازمان برنامه و بودجه کشور) و  معاونت برنامه
مديرکل دفتر فني استانداري بوشهر،  ٩/٢/١٣٩٣ـ  ٦٠٩٣/٤١/٢٦اسخ به نامه شماره در پ

مورد تأکيد قرار گرفته است. بنابراين با توجه به صالحيت انحصاري شوراها در وضع 
عوارض محلي مطابق مقررات مذکور و ابطال مصوبات خارج از حدود اختيارات نهاد مزبور 

هاي  ملي و  هرداريها در مطالبه عوارض محلي از دستگاهدر ديوان عدالت اداري، اقدام ش
 ٢٤/٩/١٣٩٣ـ  ١٥٣٠ستادي نيز داراي وجاهت قانوني نبوده و اين مهم در رأي شماره 

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري تصريح گرديده و شرکت گاز استان تهران به عنوان يک 
ذا از محضر آن مقام دستگاه ملي و کشوري از پرداخت عوارض معاف گرديده است. ل

استدعا دارد به ملي، ستادي و فرامحلي بودن فعاليتهاي اين شرکت و مآالً عدم امکان اخذ 
هاي ستادي و فرامحلي توجه ويژه مبذول فرموده و حکم شايسته دال  عوارض از دستگاه

بر ابطال مصوبه شوراي شهر خارگ که در مغايرت آشکار با ماهيت ملي و فرامحلي بودن 
  باشد را صادر فرماييد. ن شرکت مياي

عدم آگهي حريم و محدوده ادعايي خارگ توسط شهرداري خارگ و عدم ـ ٤  
قانون  ٩٩ماده  ٢امکان مطالبه هرگونه عوارض توسط شهرداري مذکور: قسمت اخير بند 

حريم و نقشه جامع شهرسازي و مقررات مذکور پس «... شهرداري اين گونه مقرر نموده: 
ب انجمن شهر و تأييد وزارت کشور براي اطالع عموم آگهي و به موقع اجرا از تصوي

  الذکر موارد ذيل شايان ذکر است:  در خصوص منطوق قانوني فوق» گذاشته خواهد شد.
» اصل تبادر«ـ يکي از اصول و قواعد فقهي حاکم بر تفسير متون فقهي ١ـ ٤

گردد معناي مورد  در ذهن متبادر مي باشد که بر مبناي آن  اولين معنايي که از واژه مي
عرفاً همواره داللت بر انتشار از » آگهي«گردد، نظر به اينکه واژه  نظر قانونگذار تلقي مي

نمايد، تعبير آگهي به معاني غيرمرتبط در اين خصوص نيازمند تصريح  طريق روزنامه مي
  قانوني بوده که در اين زمينه فراهم نگرديده است.

ـ حريم و ١باشد ( الذکر داراي دو موضوع مي وه بر اين حکم مقرره فوقـ عال٢ـ ٤   
ـ مقررات مذکور{ موارد اشاره گرديده در بند موصوف}) که ٢نقشه جامع شهرسازي 

باشد و اين در حالي است که  آگهي مورد دوم قطعاً و منحصراً از طريق روزنامه ميسر مي
گونه تقييدي  ل يک حکم بيان نموده و هيچقانونگذار در نص مذکور هر دو موضوع را داخ

و » اصاله الظهور«در مورد  اجراي موضوع اول حکم قايل نشده و بر اين اساس مطابق 
، تقييد حکم مقنن در مورد موضوع اول حکم به انتشار از طرق »اصاله االطالق و العموم«

  يحي وجود ندارد.باشد که  چنين تصر مواردي غيراز روزنامه نيازمند تصريح قانوني مي
ـ قانونگذار هدف از اجراي حکم ماراالشاره را  لزوم اطالع عموم  بيان نموده و ٣ـ ٤

واژه عموم را مقيد به مردم شهر و يا محل خاص ديگري ننموده و به لحاظ رعايت اصل 
عموم و اطالق، تقييد عبارت مذکور به اهالي محل انتشار حريم، فاقد هرگونه صراحت و 

باشد. بنابراين با توجه به اينکه آگهي متضمن اطالع عموم صرفاً به واسطه  وني ميمجوز قان
گردد، هر گونه ادعاي اقدام دال بر رعايت مقرره يادشده در  نشر در روزنامه ميسر مي

  باشد. چارچوب غيراز انتشار از طريق روزنامه محکوم به بطالن مي
م روزنامه جمهوري اسالمي مورخ ـ نظر به اينکه شهرداري خارک در صفحه سو٤ـ ٤

آگهي حريم، طرح هادي و محدوده شهر خارک را منتشر نموده است، ذکر  ١٢/٨/١٣٩٥
  نکات ذيل در خصوص اقدام اخير شهرداري خارگ  الزامي است:

اوالً: اقـدام اخير شهرداري خارگ در واقع مفيد اين معناست کـه شهرداري خارگ 
قانون شهرداري و ظهور و تبادر عرفي واژه آگهي  ٩٩د ماده نيز تفسير صحيح قانوني از مفا

 ٩٩به روزنامه را پذيرفته و سعي نموده اقدامات خود را با مقررات قانوني و از جمله ماده 
تواند  قانون شهرداري منطبق سازد وليکن سعي موصوف مستند به بندهاي ذيل هرگز نمي

از انتشار آگهي حريم، طرح  موجد حق شهرداري موصوف جهت مطالبه عوارض قبل
هادي و محدوده شهر خارک در روزنامه گردد زيرا تا زماني که حريم و محدوده قانوني 
شهر خارگ در روزنامه منتشر نشود، امکان مطالبه عوارض ادعايي وجود ندارد به عبارت 
 ديگر الزمه و مقدمه واجب جهت مطالبه عوارض شهرداري، انتشار آگهي حريم و محدوده

صورت گرفته و قانوناً  ١٢/٨/١٣٩٥قانوني شهر خارگ در روزنامه بوده که  اين مهم در تاريخ 
  باشد.  ) مطالبه و دريافت عوارض شهرداري قانوني نمي١٢/٨/١٣٩٥از تاريخ يادشده ( قبل

باشد،  ثانياً: عنوان مندرج در صدر متن مزبور (آگهي مجدد) فاقد مستند اثباتي مي
ارگ هيچ گاه حريم، محدوده و طرح ادعايي هادي خارگ را آگهي چراکه شهرداري خ

ننموده و لذا با عنايت به جايگاه شهرداري مذکور در خصوص اين موضوع (جايگاه مدعي) 
، عدم ارايه »البينه علي المدعي و اليمين علي من انکر«و مستنداً به قاعده فقهي حقوقي 

ارگ به طريق قانوني آن (انتشار از طريق ادله اثباتي انجام اين مهم توسط شهرداري خ
  روزنامه) موجبات بطالن ادعاي مطروحه را فراهم ساخته است.

رساني کامل و دقيق از  ثالثاً: با عنايت به مفهوم آگهي که داللت بر لزوم اطالع
 ٩٩نمايد و نيز امعان نظر به موضوع آگهي مذکور در ماده  مندرجات آگهي به مخاطب مي

االشاره صرفاً مشعر بر  اري (نقشه حريم)، مندرجات منعکس در روزنامه فوققانون شهرد
چاپ برخي مکاتبات مربوط به تصويب حريم بوده و به جهت عدم انتشار نقشه حريم 

  گونه ارتباطي با  اجراي حکم قانونگذار مذکور در مقرره موصوف قانوني ندارد. هيچ
قبح «سيستم حقوقي کشور و از جمله قاعده رابعاً: با توجه به اصول و قواعد حاکم بر 

، اقدام شهرداري خارگ در »منع عطف به ماسبق شدن قوانين«و به ويژه » عقاب بال بيان
 قانون شهرداري، ناظر به آينده بوده و تحت هيچ شرايطي ٩٩فرض محال اجراي حکم ماده 

(آگهي مجدد حريم، قابليت تسري به گذشته (و از جمله پرونده حاضر) نداشته و اين امر 
) ١٢/٨/١٣٩٥طرح هادي و  محدوده شهر خارگ در روزنامه جمهوري اسالمي مورخ 

قانون شهرداري توسط  ٩٩مبين پذيرش تفسير صحيح قانوني از قسمت اخير ماده 
شهرداري خارگ بوده و مشخصاً داللت بر بطالن کليه اقدامات قبلي شهرداري و شوراي 

نمايد و  مي تصويب عوارض موضوع مصوبه مورد اعتراضشهر خارگ و از جمله وضع و 
تواند تفسير  ) شهرداري خارگ نمي١٢/٨/١٣٩٥پس از اقدام مذکور (آگهي ناقص مورخ 

قبلي خود از مقرره مورد اشاره را جهت عدم اقدام قانوني در خصوص عدم آگهي حريم را 
اري خارگ متعارض خواهد به عنوان توجيه ارايه نمايد چرا که اين موضوع با اقدام شهرد

بود. بنابراين با توجه به عدم انتشار حريم و محدوده ادعايي شهرداري خارگ در روزنامه، 
اقدام شوراي شهر خارگ در تصويب عوارض شهرداري مغاير با نص صريح قانون بوده و 

  باشد. مآالً و محکوم به بطالن مي
) شهرداري خارگ به مالکين ـ توجه و داللت موضوع  عوارض ادعايي (ساختماني ٥

  هاي نفتي ايران: عرصه و اعيان و عدم توجه آن به شرکت پايانه
قانون شهرداري، مالکين اراضي و امالک به عنوان مخاطب عوارض  ١٠٠در ماده 

اند و بر مبناي مقرره مذکور شوراي شهرخارگ در بخش تعاريف  يادشده قلمداد گرديده
بيين چارچوب و نحوه اخذ عوارض و در قالب تعرفه کتابچه عوارض خود و در مقام ت

کليه مالکين امالک واقع در محدوده و حريم شهر که «اين گونه مصوب نموده:  ١٠٠٢
بدون اخذ مجوز شهرداري يا مبادرت به احداث، تفکيک، اقدام عمراني و يا هرگونه 

داخت تعرفه عمليات ساخت و ساز ديگر نمايند به علت عارضه ايجاد شده موظف به پر
باشند و عوارض و بهاي آنها قابل پيگيري و وصول  درآمد مربوطه به حساب شهرداري مي

صرف نظر از غيرقانوني بودن حريم و محدوده حريم خارگ که مباني عدم » خواهد بود..
مشروعيت آن در بند قبلي اليحه حاضر، به تفصيل بيان گرديد، توجه آن مقام را به اين 

الذکر و همان گونه که عرفاً در ذهن متبادر  ايد که براساس مقررات فوقنم مهم جلب مي
گردد، عوارض ساختماني را قانوناً (در صورت فراهم بودن ساير شرايط قانوني) مالکين  مي

بايست پرداخت نمايند و مطالبه عوارض مزبور از هر شخصي به غيراز مالک  امالک مي
ايفاي «و » اجتهاد در مقابل نص«داق بارز قواعد عالوه بر مغايرت با نصوص قانوني، مص

گردد. مزيد استحضار آن مقام، با توجه به اهميت قابل مالحظه امنيتي  محسوب مي» ناروا
و اقتصادي جزيره خارک و خارگو براي دولت جمهوري اسالمي ايران و به موجب مصوبه 

مصوبه شماره  شوراي عالي امنيت ملي و ٨/١١/١٣٨٧/خ ـ ٨٧/د/٢٧٧٠/١٠٠شماره 
هيأت وزيران، سند مالكيت ثبتي اراضي جزاير  ٣/٨/١٣٨٩ـ ه  ٤٤٨١٢/م/ت ٨٩ـ ٢٢٩٨٢

خارگ و خارگو به نام دولت جمهوري اسالمي ايران و به نمايندگي وزارت نفت صادر شده 
است همچنين در راستاي محرز بودن مالکيت دولت جمهوري اسالمي ايران با نمايندگي 

ـ  ٩٤٠٩٩٧٧٧٣٥٣٠٠٠٦٥توان به دادنامه شماره  ره خارگ ميوزارت نفت بر جزي
صادره از دادگاه عمومي بخش خارگ استناد نمود که بر مبناي آن مالکيت  ١٩/٣/١٣٩٤

هاي نفتي ايران و به تبع آن پذيرش نمايندگي نمايندگان حقوقي اين شرکت  شرکت پايانه
هاي تحت تصرف اين  آن اعياني از سوي مرجع قضايي مردود اعالم گرديده است. عالوه بر

شرکت نيز در مالکيت شرکت ملي نفت ايران قرار داشته که اين موضوع نيز قابل استعالم 
باشد. اين در حالي است که متأسفانه عليرغم وجود ايراد متقن  از شرکت اخير الذکر مي

نده مزبور، شهرداري خارگ نسبت به طرح ادعاي غيرقانوني مطالبه عوارض موضوع پرو
حاضر اقدام نموده در حالي که نه تنها اين شرکت واجد عنوان ذينفع در اين زمينه 

باشد و دولت جمهوري اسالمي ايران در مفهوم عام خود مشمول عنوان يادشده قرار  نمي
  خواهد گرفت بلکه همان طور که فوقاً تبيين گرديد:

(که داراي شخصيت  اوالً: دولت جمهوري اسالمي ايران با نمايندگي وزارت نفت
باشند) مالک شش دانگ عرصه جزيره  هاي نفتي ايران مي حقوقي مستقل از شرکت پايانه

خارگ و خارگو بوده و اعياني آن نيز در مالکيت شرکت ملي نفت ايران (که داراي  
باشد) قرار داشته و اين  هاي نفتي ايران مي شخصيت حقوقي مستقل از شرکت پايانه

  الکيتي نسبت به عرصه و اعيان  جزيره خارک ندارد.گونه م شرکت هيچ
قانون شهرداري  و نيز منطوق مصوبه شوراي  ١٠٠ثانياً: مطابق نص صريح ماده 

باشد)  که در مقام تبيين تعاريف و قـواعد کلي دريافت عوارض مي ١٠٠٢خارگ (تعرفه 
ند لذا اقدام ا منحصراً مالکين اراضي و امـالک، متعهد بـه پرداخت عـوارض گرديده
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خصوص در  رغم فقدان صالحيت قانوني در رسيدگي به موضوع) در اين شهرداري خارگ (علي
  مغايرت آشکار با نصوص قانوني مورد اشاره قرار داشته است.

ت منافع فرماييد مالکي از طرف ديگر همان گونه که آن مقام قطعاً تصديق مي  
اي که  مالکيت عرصه و اعياني بوده، به گونه ها و خواص طور طبيعي و بالذات از عارضه به

هر شخصي که مالک عرصه و اعياني باشد به صورت خودکار مالک منافع ملک نيز 
گردد و بر اين اساس اصل اوليه بر آن است که مالک عرصه و اعيان، مالک منافع نيز  مي

باشد مگر  يل ميبوده و ايجاد انشقاق ميان مالک عرصه و اعيان و مالک منافع نيازمند دل
هاي مندرج در قانون نسبت به انتقال  اينکه مالک عرصه و اعيان از طريق اعمال مکانيزم

مالکيت منافع به غيراقدام نمايد. با عنايت به قاعده بودن اتحاد مالک عرصه و اعيان و 
مالک منافع در شخص واحد و استثنايي بودن مجزا بودن اين دو از يکديگر قانونگذار از 

ريق تقنين و تخصيص برخي مقررات قانوني به اين موضوع، امکان انتقال مالکيت منافع ط
از مالک عرصه و اعيان به غيررا به نحو محدود به صورت استثنايي پذيرفته است، دليل 
تصريح قانوني (ايجاد نهاد قراردادي) توسط قانونگذار در اين زمينه، ضرورت رعايت نظم 

وده چرا که همان طور که بيان شد اصل بر يکي بودن مالک عمومي حاکم بر امالک ب
عرصه و اعيان با منافع بوده و تفاوت اين دو از هم بدون در نظر گرفتن قالب قراردادي و 
قانوني توسط قانونگذار، زمينه بروز و ظهور انواع اختالف در اين خصوص را فراهم نموده و 

واهد نمود و لذا در مورد حکم قانونگذار در تبعات منفي ناشي از آن جامعه را در گير خ
  باشد: خصوص امکان انتقال مالکيت منافع به غيرذکر دو نکته زير ضروري مي

اوالً: قانونگذار در مقام بيان امکان انتقال موصوف، آن را در قالب تأسيس نهادهاي 
ني نموده بي خاصي از قبيل عقد اجاره و واگذاري حق انتفاع (رقبي، عمري و سکني) پيش

است. نکته حائز اهميت آن است که اطالق حکم قانونگذار در مورد نحوه و مکانيزم امکان 
ا منصرف گونه قيد و شرط خاص و استثنايي و ي انتقال مالکيت منافع مقيد به هيچ

اشخاص حقيقي و يا حقوقي غيردولتي نگرديده و استثناي قاعده لزوم اتحاد مالک  به
الذکر  هاي قانوني خـاص فوق منافع در شخص واحـد منحصراً قالب عرصه و اعيان و مالک

نمود  (عقد اجاره و واگذاري حق انتقاع) بوده و همان طور که آن مقام قطعاً تصديق خواهيد
هرگونه استثنا را بايد مضيق و محدود تفسير نموده و توسعه مصاديق استثناء بدون تصريح 

هاي دولتي نيز مطابق قاعده و  بنابراين در دستگاه باشد. قانوني فاقد مبناي قانوني مي
تواند بدون مالکيت عرصه و  استثناهاي قانوني مزبور، شخص حقوقي دولتي زماني مي

اعيان، مالک منافع باشد که مالکيت اخيرالذکر از طريق تأسيسات قانوني (قراردادي)  مورد 
  اشاره به او منتقل گرديده باشد.

گفته و فقدان مالکيت اين شرکت  ييد و تأکيد بر مطالب پيشثانياً: در راستاي تأ
عرصه، اعياني و منافع مستحدثات خارگ) ذکر اين مهم ضروري است که اين شرکت  (بر

باشد چراکه نهاد مالکيت مبتني بر قاعده  هاي مالک منافع مي فاقد خصايص و ويژگي
اجد اين مفهوم بوده که فقهي حقوقي سلطه در سيستم حقوقي ايران تبيين گرديده و و

باشد  مالک داراي کليه حقوق و اختيارات راجع به موضوعي است که مالکيت آن را دارا مي
و بالتبع مالک منافع اختيار قانوني داشته تا مالکيت خود راجع به منافع را به ديگري 

دي که واگذار نمايد در حالي که اين شرکت مشخصاً فاقد چنين اختياراتي بوده و در موار
برخي اشخاص حقوقي (شرکت ايرانسل، اداره اطالعات و...) متقاضي واگذاري حق 

اند، موضوع پس از تأييد و اخذ  انتفاع بخشي از اراضي تحت تصرف اين شرکت بوده
مديره شرکت ملي نفت ايران صورت پذيرفته و اين شرکت   تصميم (مصوبه) هيأت

عرصه و اعياني تحت تصرف خود نداشته و هر گونه اختيار مالکانه راجع به منافع  هيچ
مديره شرکت ملي نفت   مورد واگذاري در اين زمينه پس از طرح موضوع در هيأت

ايران و تصويب نهاد مزبور انجام پذيرفته است و لهذا با توجه به اينکه مخاطب عوارض 
رصه، گونه مالکيتي بر ع باشند و اين شرکت هيچ ادعايي شهرداري خارگ مالکين مي

اعيان و منافع جزيره خارگ ندارد، اقدام شهرداري به جهت تعارض با مفاد تعرفه مورد 
  باشد. اعتراض محکوم به بطالن مي

  قانوني بودن محاسبه عوارض بر مبناي عرصه و مستحدثات:ـ غير ٦
هاي شوراي شهر خارگ مبتني بر عرصه و مستحدثات وضع  با عنايت به اينکه تعرفه

نمايد:  قانون برنامه پنجم توسعه معطوف مي ١٧٤آن مقام را به بند ج ماده گرديده توجه 
ربط موظفند تا پايان سال  ذي ـ شوراهاي اسالمي و شهرداريها و ساير مراجع١٧٤ماده«

اول برنامه از طريق تدوين نظام درآمدهاي پايدار شهرداريها با اعمال سياستهاي ذيل اقدام 
موضوع درآمد شهرداريها از عوارض بر امالک به عوارض ناشي ج ـ تبديل عوارض  ...نمايد:

فرماييد براساس مقرره قانوني فوق،  همان گونه که مالحظه مي» از مصرف و خدمات
 اند عوارض شوراهاي شهر از مطالبه عوارض بر امالک صراحتاً منع گرديده  و مکلف گرديده

نمايند، تعيين و مطالبه نمايند در  ميخود را براساس ميزان خدماتي که به شهروندان ارايه 
نمايد و شوراي شهر  گونه خدماتي به اين شرکت ارايه نمي حالي که شهرداري خارگ هيچ

الذکر نسبت به وضع عوارض بر امالک اقدام نموده  خارگ در مغايرت آشکار با مقرره قانوني فوق
  مينه مورد استدعاست.و بر اين اساس صدور حکم بر ابطال مصوبه نهاد مزبور در اين ز

عدم ارتباط عوارض مورد ادعاي شهرداري خارگ با ساختمان موضوع عوارض ـ ٧
  ادعايي شهرداري مذکور، طرح مضاعف يک موضوع در قالب چند عنوان:

ي صادره از شهرداري خارگ خاطر نشان  با توجه به مفاد پيش آگهي مربوطه 
گردد يا موضوع  ذکور مشخص ميسازد با نگاهي مختصر به پيوست پيش آگهي م مي

ارتباط بوده و يا خدمات مندرج در  عناوين مزبور کامالً با ماهيت ساختمان مورد اشاره بي
پيش آگهي مورد اشاره (که عوارض آن مطالبه شده) به اين شرکت ارايه نگرديده است. در 

ر طبقه همکف) اين زمينه عوارض پذيره عوارض زيربنا (عوارض صدور پروانه واحد خدماتي د
، عوارض صدور ٢١٣٥، عوارض کارشناسي و بازديد خدماتي با کد ٢١٠٤با کد تعرفه 

، ٢٢٠٦، عوارض استفاده از خدمات عمومي خدماتي با کد ٢١٣٦شناسنامه ساختمان با کد 
از  مربوط به خدماتي ٢٢٠٧هاي شهري (احداث و نگهداري) خدماتي با کد  عوارض سرانه

اختمان و يا انجام کارشناسي بوده که به اين شرکت ارايه نگرديده، در قبيل صدور پروانه س
واقع شهرداري عوارض خدماتي را مطالبه نموده که به انجام نرسانيده و همچنين با توجه 
به عدم انجام ساخت و ساز مازاد در ساختمان موصوف و عدم تغيير کاربري در اين زمينه، 

در مورد عوارض ارزش افزوده ناشي از مازاد  ٢١١٩و  ٢١٠٩بيني عوارض با کدهاي  پيش
طول عرصه خدماتي طبقه همکف و نيز تغيير کاربري ساير امالک به يکديگر فاقد ارتباط 

. همچنين بخشي از مبالغ ادعايي باشد و توجه به موضوع ساختمان مورد اشاره مي
) ٢٢١٠د شهرداري خارگ در اين زمينه به مربوط به عوارض ادعايي سطح شهر (ک

توسط شهرداري خارگ هايي مستقل در  باشد که موضوع موصوف نيز در قالب پرونده مي
لذا بر اين اساس، اقدام شهرداري موصوف در اين خصوص مصداق  مطالبه گرديده است.

هاي  بارزي از مطالبه مضاعف عوارضي با عنوان و ماهيت مشابه بوده و همچنين ساير تعرفه
گ در پيش آگهي مزبور نيز فاقد ارتباط با اين شرکت بوده و لذا استنادي شهرداري خار

  باشد. فيه محکوم به بطالن مي ادعاي شهرداري مذکور در خصوص عوارض مانحن
ـ ابطال عوارض پذيره، کسر پارکينگ و تغيير کاربري (استنادي شهرداري خارگ)  ٨

  در آراء متعدد صادره از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري:
هاي استنادي شهرداري خارگ در خصوص وصول  ظر به اينکه بخشي از تعرفهن  

سازد  الذکر بوده خاطر نشان مي هاي فوق عوارض ادعايي مربوط به ساختمان وليعصر، تعرفه
با عنايت به اينکه تغيير کاربري امالک جزء حقوق و اختيارات شوراهاي شهر قرار نداشته، 

ـ ٢٤٧، ٢١/٣/١٣٩٥ـ  ٧٦، ٢٢/٣/١٣٩٥ـ  ٢٢٩جمله هيأت عمومي در آراء متعدد (از 
) نسبت به ابطال ١٦/٩/١٣٩٥ـ ٧٠٤الي  ٦٩٩و نيز  ٢٤/٦/١٣٩٤ـ ٧٨٣، ٢/٥/١٣٩١

مصوبات شوراها در خصوص عوارض تغييرکاربري اقدام نموده است، از طرف ديگر با توجه 
کاربري در قالب  به اينکه قانونگذار در خصوص عوارض زيربنا، پذيره، اضافه تراکم و تغيير

هاي آن تقنين نموده، شوراهاي شهر حق وضع و  قانون شهرداري و تبصره ١٠٠ماده 
تصويب عوارض در خصوص موضوعات يادشده را نداشته و بر اين مبنا هيأت عمومي 

و  ١٤/١١/١٣٨٠ـ  ٣٥٨الي  ٣٥٤ديوان عدالت اداري در آراء متکثر (از جمله رأي شماره 
}) مصوبات شوراهاي شهر در زمينه موصوف ٩٤/١٠٣٢پرونده  {کالسه ٢٤٢نيز شماره 

(عوارض پذيره) را باطل اعالم نموده است، همچنين با عنايت به اينکه قانونگذار در 
قانون شهرداري  ١٠٠ماده  ٥خصوص عدم رعايت پارکينگ يا کسري آن به شرح تبصره 

وص عوارض عدم تکليف کرده است، مصوبات شوراهاي شهرهاي مختلف در خص تعيين
{کالسه  ٧٧٠رعايت پارکينگ توسط هيأت عمومي مرجع مذکور (از جمله در آراء شماره

}) مورد ابطال قرار گرفته است. لذا ٩١/٤٧٥{کالسه  ٦١}، ١٠٧٥/٩٥{٥٩٢}،  ٨٩/٧٠٠
 ٢١١٩هاي شماره  با امعان نظر به اينکه مصوبات شوراي شهر خارگ در قالب تعرفه

(تامين پارکينگ) به جهات معنونه  ٢١١٢(پذيره) و  ٢١٠٤(عوارض تغيير کاربري)، 
قانون ديوان عدالت اداري  ٩٢رعايت ماده  باشد در راستاي مذکور فاقد وجاهت قانوني مي

هاي مزبور و نيز اقدامات شهرداري خارگ در وصول عوارض  صدور حکم بطالن تعرفه
  فيه مورد استدعاست.  موضوع پرونده مانحن

هاي  پايانه سري مقررات مربوط به پرداخت عوارض شهرداري به شرکتعدم امکان تـ ٩
  نفتي ايران (به عنوان يک شرکت فرعي تابعه شرکت ملي نفت ايران):

شرکت ملي نفت ايران و شرکتهاي فرعي و تابعه آن به موجب مصوبه شماره   
قررات هيأت وزيران از زمره شرکتهايي است که شمول قوانين و م ٢٢/٢/١٣٦٤ـ  ٤٨٣٨

آنها مستلزم ذکر يا تصريح نام آنهاست. همچنين شرکت ملي نفت ايران به موجب ماده  بر
، جزء در مواردي که ١٧/٣/١٣٥٦) قانون اساسنامه شرکت ملي نفت ايران مصوب ٥٧(

ها و  صريحاً مقرر شده باشد از شمول مقررات و قوانين عمومي مربوط به وزارتخانه
ابسته به دولت مستثني شده است ضمناً شرکتهاي تابعه و شرکتهاي دولتي و مؤسسات و

) قانون اساسنامه مذکور، از کليه معافيتها و مزاياي ٥فرعي آن نيز مطابق بند (ب) ماده (
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مقرر در اساسنامه، از جمله لزوم تصريح نام در قوانين و مقررات عمومي جهت     
) قانون اساسنامه ٥٧ذکر است مفاد ماده (مند خواهد شد. شايان  االجرا بودن آنها، بهره الزم

نيز  ٢٣/١/١٣٩٥) قانون اساسنامه شرکت ملي نفت ايران مصوب ٨٣در ماده ( ١٣٥٦سال 
  تصريح گرديده است. 

ب) رويکرد و رويه قانونگذار در تدوين قوانين و مقررات عمومي نيز مؤيد ديدگاه 
اساس در صورتي که نظر بر شمول باشد بر اين  موجود در قانون اساسنامه به شرح فوق مي

و تسري قوانين و مقررات عمومي بر شرکتهايي مستلزم تصريح نام مانند شرکت ملي نفت 
نمايد  ايران باشد، قانونگذار نام آنها را صراحتاً در متن قوانين و مقررات مذکور، درج    مي

ايران اراده  کـه با توجه بـه کثرت متون قانوني کـه با تصريح نام شرکت ملي نفت
سازد، جايي براي  قانونگذار مبني بر شمول قانون بر شرکت ملي نفت ايران را هويدا مي

ماند که شمول قوانين و مقررات بر شرکت ملي نفت ايران و شرکتهاي  ترديد باقي نمي
باشد و لذا با توجه به عدم  تابعه و فرعي آن مستلزم تصريح نام شرکت ملي نفت ايران مي

ام شرکت ملي نفت ايران، احکام مربوط به پرداخت عوارض شهرداري به شرکت تصريح ن
ملي نفت ايران و شرکتهاي تابعه و فرعي آن تسري نخواهد داشت. همچنين بر اساس 

) قانون اساسنامه شرکت ملي نفت ايران ٨٣) ماده (١بندهاي (الف) و (ب) ذيل تبصره (
عمومي صرفاً در مواردي به شرکت ملي  مصوب مجلس شوراي اسالمي، قوانين و مقررات

نفت ايران و شرکتهاي تابعه و فرعي آن تسري دارند که نام شرکت ملي نفت ايران در آنها 
شوند که  هاي اجرايي مي ذکر شده باشد و يا در آنها مقرر شده باشد که شامل دستگاه

در مواردي که در شمول قانون يا مقررات بر آنها مستلزم تصريح يا ذکر نام اوست و يا 
اساسنامه تابع قوانين و مقررات مربوطه قرار داده شده است عليهذا با توجه به اينکه در 

هاي اجرايي مستلزم  قوانين مربوط به ضرورت پرداخت عوارض شهرداري ذکري از دستگاه
  باشد. تصريح و ذکر نام نشده است لذا احکام مزبور قابل تسري و تعميم به اين شرکت نمي

با عنايت به جميع مراتب فوق خصوصاً عدم انتشار و اعالم عمومي  هذا ليع
هاي مورد اعتراض توسط شهرداري خارگ و تبعاً عدم امکان مطالبه عوارض موضوع  تعرفه

آن توسط شهرداري مزبور، لزوم توجه به فلسفه وضع عوارض و تقابل ذهني و عرفي 
مات توسط شهرداري خارگ به اين شرکت عوارض در برابر خدمات (عدم ارايه هرگونه خد

ستادي، ملي و  و مآالً عدم استحقاق شهرداري مذکور در خصوص مطالبه عوارض)،
فرامحلي بودن حوزه فعاليت اين شرکت (صالحيت انحصاري شوراها در وضع عوارض 
)، محلي و تبعاً عدم اختيار شهرداري در اخذ عوارض از نهادهاي ستادي و ملي و فرامحلي

جه و داللت موضوع  عوارض ادعايي (ساختماني) شهرداري خارگ به مالکين عرصه و تو
هاي نفتي ايران، غيرقانوني بودن محاسبه عوارض بر  اعيان و عدم توجه آن به شرکت پايانه

مبناي عرصه و مستحدثات، عدم ارتباط عوارض مورد ادعاي شهرداري خارگ با ساختمان 
مذکور، طرح مضاعف يک موضوع در قالب چند عنوان، موضوع عوارض ادعايي شهرداري 

ابطال عوارض پذيره و تغيير کاربري (استنادي شهرداري خارگ) در آراء متعدد صادره از 
عدم امکان تسري مقررات مربوط به پرداخت عوارض  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و

رعي تابعه شرکت ملي هاي نفتي ايران (به عنوان يک شرکت ف شهرداري به شرکت پايانه
نفت ايران): خواهشمند است به صدور رأي شايسته دال بر بطالن تعرفه مورد اعتراض و 

  »نيز اقدام شهرداري خارگ در خصوص مطالبه عوارض مزبور اقدام الزم را مبذول فرماييد.
در پي اخطار رفع نقصي که از طرف دفتر هيأت عمومي براي شاکي ارسال شده بود، 

  اعالم کرده است که: ٢٤/٤/١٣٩٦ـ  ٤١٢/١/٩٦جب اليحه شماره وي به مو
  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري رياست محترم«

  ٩٦/٤٥٤موضوع: پرونده کالسه شماره 
  با سالم، 

) به استحضار ١٩/٤/١٣٩٦(ابالغي مورخ  ٤/٤/١٣٩٦احتراماً عطف به ابالغ نامه مورخ 
 ١٢ماده  ١تصديق خواهيد فرمود: مطابق بند  رساند: همان گونه که آن مقام نيز قطعاً مي

قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري صالحيت آن مرجع  ٨٠و بند ت ماده 
در ابطال مصوبات صادره از مراجع دولتي، شهرداريها و مؤسسات عمومي غيردولتي و...، 

در » يا«استعمال  لفظ  منحصراً مقيد به موارد مباين با شرع نبوده و قانونگذار از طريق
مقررات مارالذکر اختيار مزبور را به نحو مطلق در خصوص مصوبات مغاير با قانون اساسي، 

از سوءاستفاده  کننده، قوانين عادي و همچنين در مورد عدم صالحيت مراجع تصويب
اختيارات، تخلف در اجراي قوانين و مقررات و يا خودداري از انجام وظايف توسط مراجع 

ذکور مورد پذيرش قرار داده و صدور آراء متعدد و متواتر از آن هيأت عمومي دال بر م
مؤيد اين  کننده، ابطال مصوبات مغاير با قوانين و يا خارج از حدود اختيار مرجع تصويب

باشد.در همين راستا اين شرکت به عنوان يکي از شرکتهاي تابعه شرکت ملي  موضوع مي
درصد نفت خـام کشور و داراي حوزه  ٩٣خطير صادرات بيش از نفت ايران و متولي امر 

 هاي مورد اعتراض را در فعاليت ملي و ستادي مستندات قانـوني داير بـر بطالن تعرفه

اليحه منضم به دادخواست تقديمي به مرجع مورد اشاره ذکر نموده وليکن در جهت 
  نمايد: يل عنوان ميتببين بهتر مطالب معنونه، موارد يادشده را مجدداً در ذ

ستادي، ملي و فرامحلي  بودن حوزه فعاليت اين شرکت (صالحيت انحصاري ـ ١  
شوراها در وضع عوارض محلي و تبعاً عدم اختيار شهرداري در اخذ عوارض از نهادهاي 

  ستادي و ملي و فرامحلي):
، اصالح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي قانون ٥ماده  ١تبصره   

يران و چگونگي وصول و برقراري عوارض و ساير ا اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي
و ١٣٨١خدمات وکاالهاي وارداتي مصوب سال دهندگان  هيوجوه از توليدکنندگان کاال، ارا

داللت بر اختيار  ١٣٨٧ارزش افزوده مصوب سال  قانون ماليات بر ٥٠ماده  ١تبصره 
هاي محلي داشته و  محلي و تبعاً دريافت آن از دستگاه انحصاري شوراها در وضع عوارض

،  ١١/١٠/١٣٩١ـ  ٧٥٩ـ ٧٢٤آراء  از جملهاين موضوع در آراء متعدد صادره از آن مرجع (
) مورد تأکيد مکرر قرار گرفته ٨/١٠/١٣٩٣ـ  ١٧٣٥الي  ١٦٨١، ٢٧/٢/١٣٩٥ـ ٥٤ـ ٥٣

ستادي بوده و به هيچ  است در حالي که فعاليت اين شرکت واجد جنبه ملي، کشوري و
شود تا مشمول عوارض مصوب شوراي شهر خارگ قرار  عنوان دستگاه محلي محسوب نمي
هاي نفتي ايران به عنوان يك شركت صد در صد دولتي  گيرد. توضيح آن که شرکت پايانه

دار بودن امور زيربنايي و وظايف حاکميتي و سياستگذاري در حوزه  به دليل عهده
صادرات نفت خام و ميعانات گازي کشور و نگهداري مخازن نفت خام و سازي و  ذخيره
) به کشور در مناطق SWAPهاي صادراتي و هماهنگي و نظارت بر واردات نفت ( اسکله

خارک، بوشهر، عسلويه، ماهشهر، نکاء، جاسک، تهران و... فعاليت داشته و مشخصاً حوزه 
سازمان برنامه و بودجه (نامه شماره فعاليت آن ملي و کشوري بوده و براساس تأييد 

هاي ستادي و ملي محسوب شده است. بر اين  )، در زمره دستگاه١٨/٣/١٣٩٣ـ  ٢٦٨٢٩
هاي مصوب شوراي خارگ به جهت مغايرت با مقررات صدراالشاره محکوم به  اساس تعرفه
  باشد. بطالن مي
دم امکان مطالبه هاي مورد اعتراض و تبعاً ع عدم انتشار و اعالم عمومي تعرفهـ ٢

  عوارض موضوع آن توسط شهرداري مزبور: 
منع «و قاعده فقهي حقوقي » و ما کنا معذبين حتي نبعث رسوالً«مطابق آيه شريفه 

اجراي هر مقرره موجد حق و تکليف منوط به انتشار و ابالغ کتبي آن » قبح عقاب بالبيان
تصويب  ١٣٨٨به اطالعات در سال باشد و در اين راستا قانون انتشار و دسترسي آزاد  مي

آن انتشار مصوبات ناظر بر ايجاد حق و تکليف الزامي  ١١و  ٥گرديده که بر مبناي مواد 
 اعالم گرديده در حالي که تعرفه مورد اعتراض هيچ گاه منتشر و اعالم عمومي نگرديده و

عد جاري در به جهت عدم رعايت قاعده فقهي مزبور و مقررات مذکور و ساير قوا هذا علي
  باشد. سيستم حقوقي کشور قابليت اجرايي نداشته و براين اساس باطل مي

لزوم توجه به فلسفه وضع عوارض و تقابل ذهني و عرفي عوارض در برابر خدمات ـ ٣
(عدم ارايه هرگونه خدمات توسط شهرداري خارگ به اين شرکت و مآالً عدم استحقاق 

  ض):شهرداري مذکور در خصوص مطالبه عوار
براساس اصول و قواعد حاکم بر سيستم حقوقي کشور اصل بر آن است که هر پولي 

عدم «گردد در مقابل آن کاال يا خدمتي دريافت گردد (حاکميت اصل  که پرداخت مي
بر اساس اصل مزبور در نظام حقوقي کشور هر »). معوض بودن روابط مالي«و قاعده »تبرع

هم شخصي که  اند: مورد ذم و نکوهش قرار گرفته رهاالشا دو طرف رابطه خالف اصل فوق
کننده پول بوده و معوضي در قبال آن دريافت ننموده (قاعده منع ايفاي ناروا) و  پرداخت

گونه کاال يا خدمتي را فراهم نکرده (قاعده منع  هم طرفي که پول را دريافت کرده و هيچ
هاي  اهميت اين موضوع در دستگاه داراشدن نا عادالنه و منع دارا شدن بالجهت) به جهت

را از پرداخت هرگونه وجوه  هاي دولتي قانون محاسبات عمومي دستگاه ٧١دولتي ماده 
صورت غيرمعوض و مجاني منع نموده است. در اين راستا اين مهم شايان ذکر است که  به

هاي نفتي  به جهت عدم ارايه هر گونه خدمت توسط شهرداري خارگ به شرکت پايانه
ايران پرداخت هر نوع عوارض به نهاد مذکور هر چند به نحو اسمي واجد عنوان عوارض 
باشد اما مشخصاً در واقع در قالب عنوان اعانه و کمک بالعوض قرار خواهد گرفت چرا که 

نمايد  لفظ عوارض بر مبناي تبادر ذهني، عرفي و قانوني ماهيتاً داللت بر معوض بودن مي
ت شهري توسط شهرداريها بوده و در مواردي که عوض آن به هر و عوض آن ارايه خدما

دليل فراهم نگردد عنوان عوارض بر آن صدق ننموده و در قالب ساير تأسيسات حقوقي از 
نوع غيرمعوض (از قبيل کمک و اعانه و...) قرار خواهد گرفت و تبعاً مشمول ممنوعيت 

يها در انجام خدمات شهري همچنين گردد. تکليف قانوني شهردار قانوني مارالتوصيف مي
در تبصره پنج ماده سه قانون تعاريف محدوده و حريم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعيين 

  آنها مورد تأکيد قرار گرفته است.
 امر عدمي (عدم ارايه هرگونه خدمات توسط»  عدم«هر چند مطابق اصل فقهي حقوقي 

باشد و شخص مدعي  ن) نيازمند اثبات نميهاي نفتي ايرا شهرداري خارگ به شرکت پايانه
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امر وجودي (در اين پرونده: شهرداري خارگ که مدعي وجود ارايه خدمات به اين شرکت 
بايست ادله و  مي» قاعده البينه علي المدعي و اليمين علي من انکر«باشد) مطابق  مي

ين صورت ادعايش مستندات خود دال بر موضوع ادعا را به آن مرجع ارايه نمايد و در غيرا
سازد اين شرکت  مردود خواهد گرديد اما با اين وجود مزيد اطالع آن مقام خاطر نشان مي

به جهت عدم ارايه خدمات شهري توسط شهرداري مذکور و در جهت تأمين فضاي سبز 
اليحه قانوني حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها بر عهده  ٤ماده  ٤(که مطابق تبصره 

قانون مديريت پسماندها مصوب  ٧دارد)، دفع پسماندها (که وفق ماده  شهرداريها قرار
قانون شهرداري جزء وظايف  ٥٥ماده  ٢٥)، احداث معابر شهري (مطابق بند ١٣٨٣

هاي موصوف  شهرداري است) از طريق برگزاري تشريفات مناقصه نسبت به واگذاري پروژه
هاي چند ميلياردي  تحميل هزينهبه بخش خصوصي (پيمانکاران) مبادرت نموده که واجد 

ماده  ٢٥به اين شرکت گرديده است. نکته جالب توجه آن است که هر چند مطابق بند 
هاي  قانون شهرداري (ساختن خيابانها و آسفالت کردن پياده روهاي معابر و کوچه ٥٥

هاي طرفين از سنگ آسفالت و امثال آن به هزينه شهرداري هر  عمومي و انهار و جدول
االطالق بر عهده شهرداريها قرار داشته اما با اين وجود  حل) آسفالت معابر شهري عليم

شهرداري خارگ ضمن عدم اجراي منطوق صريح قانون در اين زمينه (که به جهت تأمين 
باشد) اين شرکت را ناگزير نموده تـا در مواردي که  نياز عمومي واجد جنبه آمـره نيز مي

دارد از طريق قرارداد و پرداخت وجوه هنگفت و قابل مالحظه،  بـه آسفالت معابر نياز
پرداخت  خدمات آسفالت (که قانوناً بر عهده نهاد يادشده قرار دارد) را از نهاد مزبور در مقابل
شهرداري  وجه، دريافت نمايد. لذا بر اين اساس پرداخت عوارض از محل بودجه عمومي دولتي به

عد فقهي و مقررات مورد اشاره غيرشرعي و غيرقانوني بوده و خارگ به دليل مغايرت با قوا
  هاي مورد اعتراض مورد استدعاست. صدور حکم بطالن تعرفه

ـ عدم آگهي حريم و محدوده ادعايي خارگ توسط شهرداري خارگ و عدم فراهم ٤
شدن امکان قانوني اجراي نقشه حريم خارگ (از جمله وضع عوارض شهري توسط شوراي 

هاي مورد اعتراض) و تبعاً بطالن کليه مصوبات شوراي  تعرفه الخصوص عليو  شهر خارگ
  خارگ قبل از آکهي حريم:

انتشار و آگهي عمومي » قبح عقاب بالبيان«نظر به اينکه مطابق قاعده فقهي حقوقي 
هر گونه مصوبه موجد حق و تکليف قبل از اجراي آن ضروري است، لذا قانونگذار در 

شهرسازي و  حريم و نقشه جامع«... قانون شهرداري مقرر داشته:  ٩٩ماده  ٢قسمت اخير بند 
مقررات مذکور پس از تصويب انجمن شهر و تأييد وزارت کشور براي اطالع عموم آگهي و 

واژه آگهي عقالً، عرفاً و شرعاً » اصل تبادر«بر مبناي » به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.
باشد چرا که در مواقع سکوت مقنن رجوع به اصول  مي متبادر بر نشر از طريق روزنامه

از وسيله متبادر  اي غير تفسيري فقهي ضرورت داشته و بر اين اساس ترجيح هر وسيله
عرفي (انتشار از طريق روزنامه) در اين موضوع مصداق بارزي از ترجيح بال مرجح بوده که 

ديگر ذکر نکات ذيل در اين منع گرديده است. (قاعده منع ترجيح بالمرجح) و از طرف 
  زمينه ضروري است:

فرماييد دو  ـ متعلق حکم قانونگذار در مقرره فوق همان گونه که مالحظه مي١ـ ٤
ـ مقررات مذکور و  قانونگذار در هر دو ٢ـ حريم و نقشه جامع شهرسازي و ١موضوع است:

ت. نظر به اينکه موضوع حکم واحدي (آگهي به دليل لزوم اطالع عموم) را مقرر نموده اس
باشد، تقييد  آگهي مقررات صرفاً و منحصراً به واسطه انتشار از طريق روزنامه ميسر مي

 اي حکم قانونگذار در مورد متعلق اول موضوع مزبور (حريم و نقشه جامع شهرسازي) به وسيله
ول بوده و  به جهت آن که عد» اصاله ااطالق«غيراز متعلق دوم (مقررات مذکور) بر خالف 

از اصول تفسيري فقهي  نيازمند تصريح و دليل بوده که در اين مقرره فراهم نگرديده لذا 
  باشد. محکوم به رد مي

سازد غايت و هدف قانونگذار از  ـ در اين خصوص همچنين خاطر نشان مي٢ـ ٤
وضع مقرره مورد اشاره اطالع عموم بوده و در اين راستا عموم را مقيد به عموم اهالي 

االطالق مصرح نموده که مطابق اصاله االطالق، تقييد  اص ننموده و آن را عليمحل خ
حکم مقنن به قيد خاص از جمله عموم اهالي مکان خاص امري بالمرجح، غيرشرعي و 

باشد لذا غايت قانونگذار از حکم حاضر (اطالع عموم از موارد موصوف)  غيرقانوني مي
  باشد. ميمنحصراً از طريق انتشار روزنامه ميسر 

الذکر اجراي حريم شهر خارگ (از جمله حق وضع  ـ بر مبناي داليل فوق٣ـ ٤
هاي مورد اعتراض) قبل از انتشار  تعرفه الخصوص عليعوارض توسط شوراي شهر خارگ و 

آگهي حريم در روزنامه ميسر نبوده و کليه اقدامات صورت گرفته در اين راستا محکوم به 
استا اين مهم شايان ذکر است که شهرداري خارگ در توجيه باشد. در همين ر بطالن مي

نمود که نقشه حريم خارگ را از  اقدامات غيرقانوني خود همواره به اين موضوع اتکا مي
طريق وسايلي غيراز روزنامه منتشر نموده که جهات بطالن اين ادعا در فوق به نحو 

  مبسوط عنوان گرديد.

يرقانوني شهرداري خارگ در مورد انتشار ـ به جهت وضوح بطالن توجيه غ٤ـ ٤
 ٩٩اي غيراز روزنامه، نهاد مذکور اخيراً تفسير صحيح قانوني از ماده  حريم خارگ به وسيله

شهرداري خارگ در صفحه سوم  ١٢/٨/١٣٩٥قانون شهرداري را پذيرفته (اقدام مورخ 
شهرداري مزبور بر روزنامه جمهوري اسالمي) که اين موضوع مشخصاً داللت بر اقرار عملي 

بطالن کليه اقدامات قبلي و سعي در تصحيح اقدامات آينده نهاد مورد اشاره داشته چرا که 
ها سال از  در غيراين صورت تالش براي اعالن حريم خارگ در روزنامه پس از گذشت ده

معنا خواهد بود و اين موضوع مشخصاً داللت بر ابطال کليه اقدامات قبلي  تصويب آن بي
بوط به اجراي حريم (از جمله وضع عوارض توسط شوراي شهر خارگ از جمله مر

نمايد  تصويب گرديده است.) مي ١٣/١١/١٣٩٣هاي مورد اعتراض که در تاريخ  تعرفه
  توانند مصحح اقدامات شهرداري خارگ باشد: وليکن اقدام مزبور هم به داليل ذيل نمي

باشد،  مجدد) فاقد مستند اثباتي مي اوالً: عنوان مندرج در صدر متن مزبور (آگهي
چراکه شهرداري خارگ هيچ گاه حريم، محدوده و طرح ادعايي هادي خارگ را آگهي 
ننموده و لذا با عنايت به جايگاه شهرداري مذکور در خصوص اين موضوع (جايگاه مدعي) 

دم ارايه ، ع»البينه علي المدعي و اليمين علي من انکر«و مستنداً به قاعده فقهي حقوقي 
ادله اثباتي انجام اين مهم توسط شهرداري خارگ به طريق قانوني آن (انتشار از طريق 

  روزنامه) موجبات بطالن ادعاي مطروحه را فراهم ساخته است.
رساني کامل و دقيق از  ثانياً: با عنايت به مفهوم آگهي که داللت بر لزوم اطالع

 ٩٩عان نظر به موضوع آگهي مذکور در ماده نمايد و نيز ام مندرجات آگهي به مخاطب مي
االشاره صرفاً مشعر بر  قانون شهرداري (نقشه حريم)، مندرجات منعکس در روزنامه فوق

چاپ برخي مکاتبات مربوط به تصويب حريم بوده و به جهت عدم انتشار نقشه حريم 
  ي ندارد.گونه ارتباطي با  اجراي حکم قانونگذار مذکور در مقرره موصوف قانون هيچ

قبح «ثالثاً: با توجه به اصول و قواعد حاکم بر سيستم حقوقي کشور و از جمله قاعده 
، اقدام شهرداري خارگ در »منع عطف به ماسبق شدن قوانين«و به ويژه » عقاب بال بيان

قانون شهرداري، ناظر به آينده بوده و تحت هيچ  ٩٩فرض محال اجراي حکم ماده 
ه گذشته (و از جمله پرونده حاضر) نداشته و اين امر (آگهي شرايطي قابليت تسري ب

مجدد حريم، طرح هادي و محدوده شهر خارک در روزنامه جمهوري اسالمي مورخ 
قانون شهرداري  ٩٩) مبين پذيرش تفسير صحيح قانوني از قسمت اخير ماده ١٢/٨/١٣٩٥

ت قبلي شهرداري و توسط شهرداري خارگ بوده و مشخصاً داللت بر بطالن کليه اقداما
شوراي شهر خارگ و از جمله وضع و تصويب عوارض موضوع مصوبه مورد اعتراض (تاريخ 

) ١٢/٨/١٣٩٥نمايد و پس از اقدام مذکور (آگهي ناقص مورخ  ) مي١٣/١١/١٣٩٣تصويب 
تواند تفسير قبلي خود از مقرره مورد اشاره را جهت عدم اقدام قانوني  شهرداري خارگ نمي

دم آگهي حريم را به عنوان توجيه ارايه نمايد چرا که اين موضوع با اقدام در خصوص ع
شهرداري خارگ متعارض خواهد بود. لذا مصوبه مورد اعتراض به دليل عدم رعايت قواعد 

  باشد. فقهي حقوقي ماراالشاره و مقررات موصوف محکوم به بطالن مي
هرداري خارگ به مالکين ـ توجه و داللت موضوع  عوارض ادعايي (ساختماني) ش ٥

  هاي نفتي ايران: عرصه و اعيان و عدم توجه آن به شرکت پايانه
مبناي  فرماييد در نظام حقوقي کشور که بر همان طور که جناب عالي نيز تصديق مي

فقه اماميه مستقر گرديده تکاليف متناسب با حقوق افراد وضع گرديده به اين صورت که 
تناظر با يک حق ايجاد گرديده در همين راستا و به جهت رعايت  هر تکليف ما به ازاء و در

و ضرورت متناظر بودن تکليف پرداخت عوارض ساختماني » تناظر حق و تکليف«قاعده 
قانونگذار » منع تکليف مااليطاق«با حق مالکيت بر عرصه و اعيان و تبعاً لزوم رعايت قاعده 

ختماني را مالکين مقرر نموده و شوراي قانون شهرداري مخاطب عوارض سا ١٠٠در ماده 
عوارض ساختماني مقرر مؤديان  و در مقام تبيين و تعريف ١٠٠٢شهر خارگ در تعرفه 

کليه مالکين امالک واقع در محدوده و حريم شهر که بدون اخذ مجوز شهرداري «داشته: 
ديگر نمايند  يا مبادرت به احداث، تفکيک، اقدام عمراني و يا هرگونه عمليات ساخت و ساز

به علت عارضه ايجاد شده موظف به پرداخت تعرفه درآمد مربوطه به حساب شهرداري 
  » باشند و عوارض و بهاي آنها قابل پيگيري و وصول خواهد بود.. مي

گونه مالکيتي در جزيره  هاي نفتي ايران هيچ اين در حالي است که شرکت پايانه
دولت جمهوري اسالمي ايران با نمايندگي  خارگ نداشته و سند مالکيت خارگ به نام

وزارت نفت صادر گرديده که مشخصاً داراي هويت و شخصيت مستقل از اين شرکت 
هاي تحت تصرف شرکتهاي تابعه شرکت ملي نفت ايران و  باشد. همچنين کليه اعياني مي

ه است. هاي نفتي ايران در مالکيت شرکت ملي نفت ايران قرار داشت از جمله شرکت پايانه
القاعده و بالذات جزء  در همين جهت اين مهم شايان ذکر است که مالکيت منافع علي

باشد، با اين توضيح که هر کس مالک  عوارض حاصله از مالکيت بر عرصه و اعياني مي
عرصه و اعيان باشد مالک منافع نيز خواهد بود، از طرف ديگر تصور وجود دو مالک 

باشد و استثناي اصل  مي» قاعده فقهي حقوقي سلطه«الف مختلف بر عرصه و منافع برخ
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مزبور در مقررات عام و از جمله قانون مدني در قالب قراردادهاي ناقل منافع و از جمله 
بيني گرديده و هر گونه  اجاره و همچنين حقوق انتفاعي (عمري، رقبي و سکني) پيش
بر تفسير مضيق موارد  تفسير خالف اصل و موسع استثنا مذموم بوده، چرا که اصل

باشد. لذا بر همين اساس و به جهت عدم مالکيت اين شرکت بر عرصه،  استثنايي مي
اعياني و منافع جزيره خارگ در مواردي که نهادها و سازمانهاي خاصي (از جمله اداره 

هاي نفتي ايران  اطالعات، شرکت ايرانسل و...) تقاضاي واگذاري زمين را به شرکت پايانه
مديره شرکت ملي نفت ايران   اند، اين شرکت صرفاً تقاضاي مزبور را به هيأت يه دادهارا

منعکس نموده و پس از تصويب نهاد اخيرالذکر عرصه مورد تقاضا را در اختيار سازمانهاي 
موصوف قرار داده است. لذا با عنايت به تعريف مؤدي در تعرفه مورد اعتراض دال بر 

خارگ و عدم توجه تعريف مذکور به اين شرکت و تبعاً مغايرت مالکين موجود در جزيره 
اين امر با قاعده فقهي سلطه و نيز منطوق تعرفه مزبور، صدور حکم شايسته دال بر بطالن 

  آن مورد استدعاست.
  قانوني بودن محاسبه عوارض بر مبناي عرصه و مستحدثات:ـ غير ٦

هاي مورد  هنگام وضع تعرفه قانون برنامه پنجم توسعه که به ١٧٤بند ج ماده 
ـ شوراهاي اسالمي و ١٧٤ماده«اعتراض داراي اعبار قانوني بوده اين گونه مقرر داشته: 

ربط موظفند تا پايان سال اول برنامه از طريق تدوين  شهرداريها و ساير مراجع ذي
يل ج ـ تبد ...نظام درآمدهاي پايدار شهرداريها با اعمال سياستهاي ذيل اقدام نمايد:

عوارض موضوع درآمد شهرداريها از عوارض بر امالک به عوارض ناشي از مصرف و 
الذکر صراحت کامل دارد شوراهاي شهر از وضع  همان طور که مقرره فوق» خدمات

اند عوارض خود را مطابق با ميزان  عوارض بر امالک منع گرديده و مکلف گرديده
نمايند، فارغ از آن که شهرداري خارگ  خدمات ارايه گرديده به مؤدي تعيين و مطالبه

نمايد اين مهم شايان ذکر است که شوراي  گونه خدمتي به اين شرکت ارايه نمي هيچ
هاي مورد اعتراض را مبتني بر متراژ عرصه و مستحدثات وضع  شهر خارگ تعرفه

نموده و مشخصاً از منطوق آمره صريح موصوف عدول نموده و لذا اين اقدام محکوم 
  باشد. طالن ميبه ب

ابطال عوارض پذيره، کسر پارکينگ و تغيير کاربري (استنادي شهرداري خارگ) ـ ٧
  در آراء متعدد صادره از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري:

 ١٣٩٢قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب  ٩٢مطابق ماده 
ال شود، رعايت مفاد راي هيأت اي در هيأت عمومي ابط چنانچه مصوبه«مقرر گرديده: 

عمومي در مصوبات بعدي الزامي است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جديدي مغاير رأي 
هيأت عمومي تصويب کنند، رييس ديوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعايت مفاد ماده 

کننده در هيأت عمومي مطرح  قانون مذکور و فقط با دعوت نماينده مرجع تصويب ٨٣
، بر همين اساس و نظر به اينکه تغيير کاربري امالک جزء حقوق و اختيارات »مايد.ن مي

ـ  ٢٢٩شوراهاي شهر قرار نداشته، هيأت عمومي آن مرجع در آراء متعدد (از جمله 
الي  ٦٩٩و نيز  ٢٤/٦/١٣٩٤ـ ٧٨٣، ٢/٥/١٣٩١ـ ٢٤٧، ٢١/٣/١٣٩٥ـ  ٧٦، ٢٢/٣/١٣٩٥
شوراها در خصوص عوارض تغييرکاربري ) نسبت به ابطال مصوبات ١٦/٩/١٣٩٥ـ ٧٠٤

اقدام نموده است، از طرف ديگر با توجه به اينکه قانونگذار در خصوص عوارض زيربنا، 
هاي آن  قانون شهرداري و تبصره ١٠٠پذيره، اضافه تراکم و تغيير کاربري در قالب ماده 

شده را تقنين نموده، شوراهاي شهر حق وضع و تصويب عوارض در خصوص موضوعات ياد
نداشته و بر اين مبنا هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در آراء متکثر (از جمله رأي شماره 

}) مصوبات ٩٤/١٠٣٢{کالسه پرونده  ٢٤٢و نيز شماره  ١٤/١١/١٣٨٠ـ  ٣٥٨الي  ٣٥٤
همچنين با شوراهاي شهر در زمينه موصوف (عوارض پذيره) را باطل اعالم نموده است، 

 ٥ونگذار در خصوص عدم رعايت پارکينگ يا کسري آن به شرح تبصره عنايت به اينکه قان
تکليف کرده است، مصوبات شوراهاي شهرهاي مختلف  قانون شهرداري تعيين ١٠٠ماده 

در خصوص عوارض عدم رعايت پارکينگ توسط هيأت عمومي مرجع مذکور (از جمله در 
}) مورد ٩١/٤٧٥ه {کالس ٦١}، ١٠٧٥/٩٥{٥٩٢}،  ٨٩/٧٠٠{کالسه  ٧٧٠آراء شماره

لذا با عنايت به اينکه مصوبات شوراي شهر خارگ در قالب  ابطال قرار گرفته است
 (تامين پارکينگ) ٢١١٢(پذيره) و  ٢١٠٤(عوارض تغيير کاربري)،  ٢١١٩هاي شماره  تعرفه

الذکر فاقد در تباين آشکار با موازين قانوني قرار داشته، بر همين  به داليل و جهات فوق
هاي مزبور قابل  قانون ديوان عدالت اداري تعرفه ٩٢به لحاظ ضرورت رعايت ماده اساس 

  باشد. ابطال مي
عدم ارتباط عوارض مورد ادعاي شهرداري خارگ با ساختمان موضوع عوارض ـ  ٨

  ادعايي شهرداري مذکور، طرح مضاعف يک موضوع در قالب چند عنوان:
برائت ذمه «و » عدم«اصل اوليه  باشيد همان طور که جنابعالي نيز مستحضر مي

باشد و در اين راستا  بوده و وجود هر گونه مسئوليت نيازمند دليل قانوني مي» اشخاص
که  توانند نسبت به مطالبه عوارض اقدام نمايند شوراهاي شهر و شهرداريها صرفاً در مواردي مي

بط باشد در حالي بايست با مؤدي مرت خدماتي ارايه نمايند و همچنين موضوع عوارض مي
(با حفظ ايراد مندرج در بند فوق)،  ٢١٠٤که عوارض پذيره و زيربنا با کد تعرفه 

)، استفاده از ٢١٣٦)، صدور شناسنامه ساختمان (٢١٣٥کارشناسي و بازديد خدماتي (
) مربوط به خدماتي از قبيل ٢٢٠٧هاي شهري خدماتي ( )، سرانه٢٢٠٦خدمات عمومي (

ور پروانه ساختمان بوده که به اين شرکت ارايه نگرديده و همچنين انجام کارشناسي و صد
با توجه به عدم انجام ساخت و ساز مازاد در ساختمان موصوف و عدم تغيير کاربري در 

در مورد عوارض ارزش افزوده  ٢١١٩و  ٢١٠٩بيني عوارض با کدهاي  اين زمينه، پيش
تغييرکاربري ساير امالک به يکديگر  ناشي از مازاد طول عرصه خدماتي طبقه همکف و نيز

باشد. همچنين بخشي از مبالغ  فاقد ارتباط و توجه به موضوع ساختمان مورد اشاره مي
) ٢٢١٠ادعايي شهرداري خارگ در اين زمينه به مربوط به عوارض ادعايي سطح شهر (کد 

خارگ هايي مستقل در توسط شهرداري  باشد که موضوع موصوف نيز در قالب پرونده مي
هاي مذکور با موازين حقوقي و از جمله اصول  مطالبه گرديده است. لذا نظر به اينکه تعرفه

  باشد. االشاره مباينت داشته محکوم به بطالن مي فقهي فوق
عدم امکان تسري مقررات مربوط به پرداخت عوارض شهرداري به شرکت ـ ٩
  شرکت ملي نفت ايران):هاي نفتي ايران (به عنوان يک شرکت فرعي تابعه  پايانه

) قانون اساسنامه ٥٧هيأت وزيران، ماده ( ٢٢/٢/١٣٦٤ـ٤٨٣٨براساس مصوبه شماره 
) قانون اساسنامه ٥بند (ب) مـاده (مطابق ( ١٧/٣/١٣٥٦شرکت ملي نفت ايران مصوب 

مذکور کليه معافيتها و مزاياي مقرر براي شرکت ملي نفت ايران شامل شرکتهاي تابعه نيز 
) قانون اساسنامه شرکت ملي ٨٣مذکور در مـاده ( ٥٧همچنين کـه مفاد ماده  گردد. مي

ران هاي نفتي اي شرکت پايانه)، نيز تصريح گرديده است ٢٣/١/١٣٩٥نفت ايران مصوب 
عنوان يکي از شرکتهاي تابعه شرکت ملي نفت ايران از شمول هرگونه مقررات عام راجع  به

مؤسسات عمومي وابسته به دولت مستثني گرديده مگر  ها، شرکتهاي دولتي و به وزارتخانه
 اينکه در خود مقرره شمول شرکت ملي نفت ايران و شرکتهاي تابعه بر مقررات عمومي

نحو مصرح قيد گرديده باشد. بنابراين با توجه به اينکه در قوانين مربوط به ضرورت  به
تصريح و ذکر نام نشده هاي اجرايي مستلزم  پرداخت عوارض شهرداري ذکري از دستگاه

است لذا احکام مزبور قابل تعميم به اين شرکت نبوده و هر گونه تسري موارد مزبور (از 
جمله تعرفه مورد اعتراض) به اين شرکت در مغايرت با مقررات موصوف قرار داشته و 

باشد. با عنايت به جميع مراتب فوق و خصوصاً اختيارات  آن مورد قطع و يقين مي بطالن
طلقه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در ابطال هر گونه مصوبه مغاير با شرع و يا همچنين م

 کننده، در مورد عدم صالحيت مراجع تصويبمباين با قانون اساسي، قوانين عادي و يا 
از اختيارات، تخلف در اجراي قوانين و مقررات و يا خودداري از انجام وظايف سوءاستفاده 

ر مورد پذيرش قرار داده و صدور آراء متعدد و متواتر از آن هيأت توسط مراجع مذکو
عمومي دال بر ابطال مصوبات مغاير با قوانين و يا خارج از حدود اختيار مرجع 

ستادي، ملي و فرامحلي بودن حوزه فعاليت اين شرکت (صالحيت  کننده، تصويب
داري در اخذ عوارض از انحصاري شوراها در وضع عوارض محلي و تبعاً عدم اختيار شهر

هاي مورد اعتراض و  عدم انتشار و اعالم عمومي تعرفه نهادهاي ستادي و ملي و  فرامحلي)،
لزوم توجه به فلسفه  تبعاً عدم امکان مطالبه عوارض موضوع آن توسط شهرداري مزبور،

وضع عوارض و تقابل ذهني و عرفي عوارض در برابر خدمات (عدم ارايه هرگونه خدمات 
وسط شهرداري خارگ به اين شرکت و مآالً عدم استحقاق شهرداري مذکور در خصوص ت

عدم آگهي حريم و محدوده ادعايي خارگ توسط شهرداري خارگ و  مطالبه عوارض)،
عدم فراهم شدن امکان قانوني اجراي نقشه حريم خارگ (از جمله وضع عوارض شهري 

مورد اعتراض) و تبعاً بطالن  کليه هاي  تعرفه الخصوص عليتوسط شوراي شهر خارگ و 
 ، توجه و داللت موضوع عوارض ادعايي (ساختماني)مصوبات شوراي خارگ قبل از آگهي حريم

هاي نفتي  شهرداري خارگ به مالکين عرصه و اعيان و عدم توجه آن به شرکت پايانه
ارض ابطال عو ،ايران، غيرقانوني بـودن محاسبه عوارض بر مبناي عرصه و مستحدثات

پذيره، کسر پارکينگ و تغيير کاربري (استنادي شهرداري خارگ) در آراء متعدد صادره از 
عدم ارتباط عوارض مورد ادعاي شهرداري خارگ با  ،هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

ساختمان  موضوع عوارض ادعايي شهرداري مذکور، طرح مضاعف يک موضوع در قالب 
قررات مربوط به پرداخت عوارض شهرداري به شرکت عدم امکان تسري م و چند عنوان

هاي نفتي ايران (به عنوان يک شرکت فرعي تابعه شرکت ملي نفت ايران)  پايانه
هاي مورد اعتراض اقدام  خواهشمند است نسبت به صدور رأي شايسته دال بر ابطال تعرفه

  »الزم مبذول فرماييد.
  هاي مورد اعتراض به قرار زير است: متن تعرفه

/ش ٧٥٩/١مصوبه شماره  ٢١٠٥و  ٢١٠٤هاي  از تعرفه ٤و  ٢) بخشي از بندهاي ١
در خصوص عوارض کسري و حذف پارکينگ و تغيير کاربري مصوب  ١٣/١١/١٣٩٣ح ـ 

    شوراي اسالمي شهر خارگ:

http://www.DASTOUR.IR
http://www.RRK.IR
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  ٢١٠٤تعرفه 
رداري   شــه

ـارگ   خ

  / ش خ٧٥٩/١شماره ابالغ مصوبه: 

  ١٣/١١/١٣٩٣تاريخ ابالغ مصوبه: 

  تعرفه: عوارض پذيره، عوارض زير بنا، عوارض صدور پروانه (احداث اعياني) يک متر مربع واحد خدماتي و اداريموضوع 

  باشد معادله محاسبه عوارض: به شرح جدول زير مي

  رديف  اداري  خدماتي  طبقات  رديف
مشاعات و موارد 

  اختصاصي
  اداري  خدماتي

١  
ـ ١زيرزمين 
  و پايين تر

  ٥  =T  ٦  
ا و کل راهروه
  T  P   = T=  ٧ P  فضاهاي آزاد

  ٧  T=  ٦    همکف  ٢
دستگاه پله و 

  T=  ٧٥/٠ T  P=  ٣ P  آسانسور

  T=  ٥/٠ T  P=  ٥/١ P  سرويس بهداشتي  ٨  T=  ٤    اول  ٣

  T=  ٨/٠ P    انباري  ٩  T=  ٣    دوم  ٤

  T=  ٥/٠ T  P=  ٣ P  ساير قسمتها  ١٠  T=  ٥/٢    سوم و باالتر  ٥

  ض: توضيحات محاسبه عوار
  باشد.  تعداد واحد احداث شده در هر طبقه مي nـ منظور از ١
باشند ولي در صورت تخلف و پس از طي مراحل قانوني  ـ نمازخانه و پارکينگ احداثي از پرداخت عوارض به طور کل معاف مي٢

اي حذف شده همگي آن بر ه و تأييد مراجع ذيربط، عوارض کاربري ايجاد شده و کسر پارکينگ کاربري ايجاد شده و پارکينگ
  برابر تعرفه مربوطه محاسبه و اخذ خواهد شد.  ٣مبناي 

گردد. در اينگونه موارد عوارض تعداد واحدهاي قبل بر اساس  ـ عوارض تعداد واحدهاي اضافي به قيمت روز محاسبه و اخذ مي٣
اساس کاربري جديد و به قيمت روز محاسبه کاربري قبل و به قيمت روز محاسبه و پس از آن عوارض تعداد واحدهاي جديد بر 

  و ما به التفاوت آن اخذ خواهد شد. 
ـ تغيير در استفاده هر نوع کاربري پس از صدور مجوز مشمول پرداخت عوارض بر مبناي دو برابر اين تعرفه جهت کاربري ٤

  جديد خواهد بود ضمناً عوارض پرداخت شده قبل قابل محاسبه نخواهد بود.
  بندي عرصه شهر کمتر نخواهد بود. % باالترين قيمت منطقه ٥٠در معادله محاسبه عوارض اين تعرفه از  Pـ حداقل  ٥
ـاربري،      ٦  ـ در صورت نوسازي واحدهاي خدماتي و اداري قديمي شامل بازسازي، تخريب و احداث و به شـرط عـدم تغييـر ک

  % تعرفه فوق محاسبه خواهد شد. ٥٠عوارض آنها بر مبناي 

  
در خصوص عوارض  ١٣/١١/١٣٩٣/ش خـ  ٧٥٩/١از مصوبه شماره  ٢١٠٩رفه شماره) تع٢

    ارزش افزوده ناشي از مازاد طول عرصه جهت هر مترمربع مصوب شوراي اسالمي شهر خارگ:
  شـهـرداري  ٢١٠٩تعرفه 

  خـارگ
  / ش خ٧٥٩/١شماره ابالغ مصوبه: 
  ١٣/١١/١٣٩٣تاريخ ابالغ مصوبه: 

  افزوده ناشي از مازاد طول عرصه جهت هر متر مربع موضوع تعرفه: عوارض ارزش

  باشد معادله محاسبه عوارض: به شرح جدول زير مي

  طبقات  رديف
مسکوني و 

هاي  مجتمع
  مسکوني

ساير   مختلط  صنعتي  اداري  خدماتي  تجاري  آپارتمان
  کاربريها

زيرزمين   ١
ـ و ١

  پايين تر

P ٢  =T  P ٤/١  =T P ٨  =T  P ١٢  =T  P ٥  =T  P ٩  =T  P ١٠  =T  P ٨  =T 

 T=  ٩ T P=  ١٢ T P=  ١٠ T  P=  ٦ T  P=  ١٥ T  P=  ١٠ T P=  ٢ T  P=  ٣ P  همکف  ٢

  T=  ١٠ T  P=  ١٥ T  P=  ١٢ T  P=  ٧ T  P=  ١٧ T  P=  ١١ T  P=  ٢/٢ T  P=  ٢/٣ P  اول  ٣
  T=  ١٢ T  P=  ١٧ T  P=  ١٣ T  P=  ٨ T  P=  ١٨ T  P=  ١٢ T  P=  ٤/٢ T  P=  ٤/٣ P  دوم  ٤
سوم و   ٥

  باالتر
P ٥/٣  =T  P ٦/٢  =T P ١٣  =T  P ٢٠  =T  P ٩  =T  P ١٥  =T  P ٢٠  =T  P ١٥  =T  

  توضيحات محاسبه عوارض: 
  هاي مربوط نخواهد بود. ـ دريافت عوارض اين تعرفه مانع از دريافت ساير تعرفه١
هاي شرقي، غربي از  ک و در خصوص پالکـ منظور از طول عرصه، طول پيوسته ملک از ابتداي ضلع شمال يا جنوب پال٢

  گردد خواهد بود.  ابتداي ضلع شرق يا غرب که ساختمان شروع مي
متر بوده و به ازاء هر تا يک متر  ٤/٣ـ عوارض اين تعرفه جهت ارتفاع بين روي سقف پايين تا روي سقف باال به مقدار ٣

  % به ضريب اين تعرفه اضافه خواهد شد. ٢٠مازاد بر آن 
%، تجاري ٦٠هاي مسکوني  اي مسکوني و مجتمعحداکثر طول قابل ساخت و ساز بر طبق ضوابط اين تعرفه جهت کاربريهـ ٤
% و ساير  ٦٥%، مختلط  ٨٠%، پارکينگ  ٤٠%، حجم صنعتي  ٧٥%، خدماتي  ٤٠%، حجم آپارتمانها  ٤٥%، حجم اداري  ٧٠

بر طول عرصه بوده که عوارض آن بر اساس اين تعرفه عوارض محاسبه باشد و مازاد بر آن به عنوان مازاد  % مي ٦٥کاربريها 
  خواهد شد.

  گردد محاسبه خواهد شد. ـ در خصوص پارکينگ، مازاد بر آن بر اساس کاربري واحدي که براي آن پارکينگ احداث مي ٥
هاي مسکوني امالکي است که  تمعـ منظور از آپارتمانها امالکي است که کاربري عرصه آنها آپارتمان باشد و منظور از مج ٦

  گردد. کاربري عرصه آنها وياليي بوده ولي با مجوز شهرداري بر روي آنها مجتمع مسکوني احداث مي
ـ تغيير در استفاده هر نوع کاربري پس از صدور مجوز مشمول پرداخت عوارض بر مبناي دو برابر اين تعرفه جهت کاربري ٧

  اخت شده قبل قابل محاسبه نخواهد بود.جديد خواهد بود ضمناً عوارض پرد
  بندي عرصه شهر کمتر نخواهد بود. % باالترين قيمت منطقه٥٠در معادله محاسبه عوارض اين تعرفه از  Pـ حداقل  ٨

در خصوص  ١٣/١١/١٣٩٣/ش خ ـ ٧٥٩/١از مصوبه شماره  ٢١١٢) تعرفه شماره ٣
  خارگ:عوارض تأمين يک واحد پارکينگ مصوب شوراي اسالمي شهر 

  

  ٢١١٢تعرفه 
  شـهـرداري
ـارگ   خ

  / ش خ٧٥٩/١شماره ابالغ مصوبه: 

  ١٣/١١/١٣٩٣تاريخ ابالغ مصوبه: 

  موضوع تعرفه: عوارض تأمين يک واحد پارکينگ

  
  باشد معادله محاسبه عوارض: به شرح جدول زير مي

  

  نوع کاربري  رديف
عوارض تأمين 

  نوع کاربري  رديف  پارکينگ
عوارض تأمين 

  نگپارکي

هاي  مسکوني و مجتمع  ١
  مسکوني

T = G × ٢٥ P  صنعتي  ٥  T = G × ٤٥ P  

  P ٤٠ × T = G  خدماتي  ٦  P ٣٠ × T = G  آپارتمان  ٢
  P ٣٥ × T = G  اداري  ٧  P ٣٥ × T = G  تجاري تک واحدي  ٣

تجاري خطي بدون   ٤
  P ٣٠ × T = G  ساير کاربريها  ٨  P ٤٠ × T = G  پارکينگ عمومي

ـ ـ    ـ    P ٥٠ × T = G  يهاي تجار مجتمع  ٥ ـ  ـ  ـ ـ    ـ  ـ  ـ  ـ    ـ 
  

  توضيحات محاسبه عوارض: 
ـ منظور از پارکينگ مکاني است که مالک در محل تأييد شده توسط واحد شهرسازي شهرداري نسبت به ١

  ايجاد آن به صورت مسقف اقدام نموده باشد.
ارکينگ مورد نياز بر اساس ضوابط اعالم ـ کليه مالکين امالک در کاربريهاي مربوطه موظف به تأمين پ٢

شده در اين تعرفه خواهند بود و در صورت عدم تأمين بايستي عوارض تعرفه مرتبط را به حساب شهرداري 
  خارگ واريز نمايند.

ـ عوارض اين تعرفه از واحدهايي اخذ خواهد شد که مالک به علل فني و شهرسازي نتواند در ملک مربوطه ٣
  پارکينگ اقدام نمايند و يا پارکينگ احداث شده قابل استفاده به عنوان پارکينگ نباشد.نسبت به احداث 

، آپارتمان ٢٥هاي مسکوني  باشد که جهت واحدهاي مسکوني و مجتمع فضاي گردش پارکينگ مي Gـ ٤
و ساير  ٣٥، اداري ٢٥، خدماتي ٣٥هاي تجاري  ، مجتمع٣٠، تجاري خطي ٣٥، تجاري تک واحدي ٢٥

  باشد. مترمربع مي ٢٥ها کاربري
ـ در محاسبه عوارض اين تعرفه، کاربري اعياني مورد استفاده مالک عمل خواهد بود و در اين صورت  ٥

امالکي که بر اساس کاربري خاصي عوارض تأمين پارکينگ را پرداخت نموده باشند و بعد از ملک به عنوان 
  التفاوت آن خواهند بود. کاربري ديگري استفاده نمايند موظف به پرداخت ما به

  % افزايش وصول خواهد شد.٥٠ـ در صورت کسر پارکينگ عوارض اين تعرفه با  ٦
ـ منظور از حذف پارکينگ يعني اينکه مالک ملک با توجه به الزام به احداث پارکينگ، عمداً از احداث ٧

  پارکينگ مورد نياز در ملک مربوطه خودداري و پارکينگ را حذف نموده باشد.
باشند که در  مترمربع ملزم به احداث يک واحد پارکينگ مي ١٨٠ـ هر واحد مسکوني و يا آپارتمان تا  ٨

صورت عدم تأمين مشمول پرداخت عوارض تأمين پارکينگ واحد مسکوني خواهند بود و در خصوص 
ي تأمين نمايند که مترمربع زير بنا يک واحد پارکينگ اضافه بايست ١٨٠واحدهاي با بيش از آن به ازاء هر تا 

و کسر آن از  ١٨٠در صورت عدم تأمين، تعداد عدم تأمين پارکينگ آنها از تقسيم متراژ خالص بر عدد 
  پارکينگ تأمين شده به دست خواهد آمد.

تقسيم  ٢٠ـ در خصوص تأمين پارکينگ تجاريهاي تک واحدي و خطي بايستي متراژ کل اعياني بر عدد  ٩
تقسيم گردد و اگر خارج قسمت از تعداد واحدهاي تجاري کمتر  ١٥بر عدد هاي تجاري  و جهت مجتمع

باشد آنگاه تعداد واحدهاي تجاري به عنوان پارکينگ مورد نياز در نظر گرفته شده و تعداد آن از از تعداد 
هاي موجود کسر و الباقي به عنوان عدم تأمين پارکينگ منظور خواهد شد و در صورتي که خارج  پارکينگ

سمت از تعداد واحدهاي تجاري بيشتر باشد آنگاه عدد به دست آمده به عنوان پارکينگ مورد نياز منظور و ق
  تعداد پارکينگ موجود از آن کسر و باقيمانده به عنوان تعداد تأمين پارکينگ در نظر گرفته خواهد شد.

باشند  داث يک واحد پارکينگ ميمترمربع ملزم به اح ٥٥ـ هر واحد خدماتي، اداري و ساير کاربريها تا  ١٠
که در صورت عدم تأمين، مشمول پرداخت عوارض تأمين پارکينگ خواهند بود و در خصوص واحدهاي با 

مترمربع زير بنا يک واحد پارکينگ اضافه بايستي تأمين نمايند که در اين  ٥٥بيش از آن به ازاء هر تا 
تقسيم، اگر خارج قسمت از تعداد  ٥٥يها بر عدد صورت متراژ خالص کل خدماتي، اداري و ساير کاربر

واحدها کمتر باشد آن گاه تعداد واحدها به عنوان پارکينگ مورد نياز در نظر گرفته خواهد شد و تعداد آن از 
تعداد پارکينگهاي موجود کسر و الباقي به عنوان تأمين پارکينگ منظور خواهد شد و در صورتي که خارج 

اي خدماتي، اداري و ساير کاربريها بيشتر باشد آن گاه عدد به دست آمده به عنوان قسمت از تعداد واحده
پارکينگ مورد نياز منظور و تعداد پارکينگ موجود از آن کسر و باقيمانده به عنوان تعداد تأمين پارکينک در 

  نظر گرفته خواهد شد.
در معادله محاسبه تأمين يک  ـ پس از مشخص شدن تعداد پارکينگ تأمين نشده، عدد به دست آمده١١

واحد پارکينگ مربوطه ضرب و عوارض اين تعرفه مشخص خواهد شد که مالکين اين گونه امالک ملزم به 
  واريز آن به حساب شهرداري خارگ خواهند بود.

بندي عرصه شهر کمتر  % باالترين قيمت منطقه٦٠در معادله محاسبه عوارض اين تعرفه از  ٩ـ حداقل ١٢
  بود.نخواهد 
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در خصوص  ١٣/١١/١٣٩٣/ش خ ـ ٧٥٩/١از مصوبه شماره  ٢١٩٩) تعرفه شماره ٤
  عوارض تغيير کاربري ساير امالک به يکديگر مصوب شوراي اسالمي شهر خارگ:

  
  ٢١١٩تعرفه 

  شـهـرداري
  خـارگ

  / ش خ٧٥٩/١شماره ابالغ مصوبه: 
  ١٣/١١/١٣٩٣تاريخ ابالغ مصوبه: 

  کاربري ساير امالک به يکديگر موضوع تعرفه: عوارض تغيير
  معادله محاسبه عوارض: 

T = S × ٢٠ P  
  توضيحات محاسبه عوارض: 

  باشد. متراژ کل عرصه مي Sـ منظور از ١
ـ منظور از ساير امالک، امالکي است که تکليف عوارض تغيير کاربري آنها مشخص نشده باشد که در اين صورت ٢

باشد. اين  به يکديگر عوارض اين تعرفه از آنها به قيمت روز قابل وصول مي در ازاء هر نوع تغيير کاربري آنان
کاربريها عبارت خواهند بود از بهداشتي، درماني، ورزشي، آموزشي، آموزش عالي، تجاري، مسکوني، صنعتي، 

  خدماتي و موارد مشابه.
  باشد. رعايت مقررات شهرسازي مي ـ پرداخت اين عوارض به منزله تغيير کاربري نبوده و تغيير کاربري مستلزم٣
  ـ تغيير هر نوع کاربري به فرهنگي مذهبي، پارکينگ و آموزشي از پرداخت عوارض اين تعرفه معاف خواهند بود.٤
ـ در محاسبه تغيير کاربريهاي پي درپي، مجموع عوارض تغيير کاربري نبايستي از تغيير کاربري وضعيت اول  ٥

  شد.ملک به وضعيت آخر آن کمتر با
ـ کليه امالک که تحت تأثير اصالح طرحهاي کلي و جزئي تفصيلي و جامع قرار گرفته و کاربري آنها تغيير کند  ٦

مشمول تعرفه تغيير کاربري در موقع درخواست شهرداري و يا دريافت هر نوع خواسته اعم از استعالم، صدور 
  پروانه و... به قيمت زمان يوم االدا خواهند بود.

  بندي عرصه شهر کمتر نخواهد بود. % باالترين قيمت منطقه٥٠در معادله محاسبه عوارض اين تعرفه از  P ـ حداقل٧

  
در خصوص  ١٣/١١/١٣٩٣/ش خ ـ ٧٥٩/١از مصوبه شماره  ٢١٣٥) تعرفه شماره ٥

  عوارض کارشناسي و بازديد مصوب شوراي اسالمي شهر خارگ: 
  

  شـهـرداري  ٢١٣٥تعرفه 
  خـارگ

  / ش خ٧٥٩/١صوبه: شماره ابالغ م
  ١٣/١١/١٣٩٣تاريخ ابالغ مصوبه: 

  موضوع تعرفه: عوارض کارشناسي و بازديد
  

  باشد: معادله محاسبه عوارض: به شرح جدول زير مي

نوع کاربري   رديف
نوع کاربري   رديف  عوارض  عرصه

  عوارض  عرصه

  P ٤٠ % × T = m  صنعتي  ٥ P ١ % × T = m  مسکوني  ١
  P ٣٥ % × T = m  مختلط  ٦  P ٤٠ % × T = m  تجاري  ٢
  P ٨ % × T = m  ساير کاربريها  ٧  P ٨ % × T =  m  خدماتي  ٣
    ـ ـ ـ ـ ـ  ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ـ  P ٣ % × T = m  اداري  ٤

  توضيحات محاسبه عوارض: 
اژ باشد و در صورتي که ملکي به صورت عرصه باشد، فقط متر متراژ کل اعيان به اضافه عرصه ملک مي mـ منظور از ١

  عرصه محاسبه خواهد شد و در صورتي که به صورت آپارتمان باشد، فقط متراژ اعيان ملک محاسبه خواهد شد.
  ـ در صورت تغيير در کاربري ملک مربوطه، ما به التفاوت اين عوارض به قيمت روز قابل وصول خواهد بود.٢
  ـ عوارض فوق در موقع هرگونه بازديد امالک اخذ خواهد شد.٣
ض اين تعرفه قبل از انجام هرگونه کارشناسي و بازديد به حساب شهرداري واريز گردد و مأمورين بازديد شهرداري ـ عوار٤

  بايستي قبل از انجام بازديد، فيش مربوطه که کد نوسازي محل متقاضي بازديد در آن قيد شده است را رويت نمايند.
  بندي عرصه شهر کمتر نخواهد بود. % باالترين قيمت منطقه٥٠در معادله محاسبه عوارض اين تعرفه از  pـ حداقل  ٥

  
در خصوص  ١٣/١١/١٣٩٣/ش خ ـ ٧٥٩/١از مصوبه شماره  ٢١٣٦) تعرفه شماره ٦

  عوارض صدور شناسنامه ساختمان مصوب شوراي اسالمي شهر خارگ:
  

  ٢١٣٦تعرفه 
  شـهـرداري

  خـارگ

  / ش خ٧٥٩/١شماره ابالغ مصوبه: 

  ١٣/١١/١٣٩٣ تاريخ ابالغ مصوبه:

  موضوع تعرفه: عوارض صدور شناسنامه ساختمان

  معادله محاسبه عوارض: 

P  متراژ اعيان = % ×  ٦T  

  توضيحات محاسبه عوارض: 

هاي پروانه ساختمان اخذ و جهت ساير مراحل  ـ عوارض فوق براي يکبار و در موقع صدور شناسنامه ساختمان و يا برگه١
  مبلغي اخذ نخواهد شد.

  % (پنجاه درصد) عوارض فوق اخذ خواهد شد. ٥٠در صورت مفقود شدن شناسنامه ساختمان، جهت صدور المثني ـ ٢

  بندي عرصه شهر کمتر نخواهد بود. % باالترين قيمت منطقه ٥٠در معادله محاسبه عوارض اين تعرفه از  Pـ حداقل ٣

در خصوص  ١٣/١١/١٣٩٣/ش خ ـ ٧٥٩/١از مصوبه شماره  ٢٢٠٦) تعرفه شماره ٧
  عوارض استفاده از خدمات عمومي مصوب شوراي اسالمي شهر خارگ:

  
  شـهـرداري  ٢٢٠٦تعرفه 

  خـارگ
  / ش خ٧٥٩/١شماره ابالغ مصوبه: 
  ١٣/١١/١٣٩٣تاريخ ابالغ مصوبه: 

  موضوع تعرفه: عوارض استفاده از خدمات عمومي

  باشد: معادله محاسبه عوارض: به شرح جدول زير مي
  عوارض  نوع کاربري عرصه  رديف  عوارض  اربري عرصهنوع ک  رديف
  P ١ × T = S  اداري  ٥ P ١  × T = S  هاي مسکوني مسکوني و مجتمع  ١
  P /١٥ × T = S  صنعتي  ٦  P /٠٤ × T = S  آپارتمان  ٢
  P ٢ × T = S  مختلط  ٧  P ٤ × T =  S  تجاري  ٣
    P ٢ × T = S  ساير کاربريها  ٨  P ٢ × T = S  خدماتي  ٤

  محاسبه عوارض: توضيحات
%  ٢٠واحـد   ٥هاي مسکوني و آپارتمانهـا تـا    باشد که جهت مسکوني و مجتمع بندي محل مي قيمت منطقه Pـ منظور از ١
ـاري     ٣٥واحد به بـاال   ٢٠% و از  ٣٠واحد  ٢٠واحد تا  ١١% از  ٢٥واحد  ١٠واحد تا  ٦از  % و  ٤٠% و جهـت واحـدهاي تج

% بـاالترين قيمـت   ٢٠% و ساير کاربريها ٢٥% و واحدهاي مختلط  ٢٠اري و صنعتي % و واحدهاي اد ٢٥واحدهاي خدماتي 
  بندي عرصه شهر خواهد شد. منطقه

  باشد. متراژ کل عرصه ملک مربوطه مي Sـ منظور از ٢
  باشد. ـ اين عوارض در موقع صدور هر نوع پروانه ساختماني در هر زمان قابل وصول مي٣

  
در خصوص  ١٣/١١/١٣٩٣/ش خ ـ ٧٥٩/١به شماره از مصو ٢٢٠٧) تعرفه شماره ٨

  هاي شهر (احداث و نگهداري) مصوب شوراي اسالمي شهر خارگ: عوارض سرانه
  

  شـهـرداري  ٢٢٠٧تعرفه 
  خـارگ

  / ش خ٧٥٩/١شماره ابالغ مصوبه: 
  ١٣/١١/١٣٩٣تاريخ ابالغ مصوبه: 

  هاي شهري (احداث و نگهداري) موضوع تعرفه: عوارض سرانه
  باشد: ه محاسبه عوارض: به شرح جدول زير ميمعادل

  عوارض  نوع کاربري عرصه  رديف  عوارض  نوع کاربري عرصه  رديف

١  
هاي  مسکوني و مجتمع

٥/٠ × T = S  مسکوني  P اداري  ٥  T = S × ١ P  

  P ١ × T = S  صنعتي  ٦  P ٠/٧ × T = S  آپارتمان  ٢
  P ٢ × T = S  مختلط  ٧  P /١٢٥ × T =  S  تجاري  ٣
    P /١٥ × T = S  ساير کاربريها  ٨  P ٣ × T = S  تيخدما  ٤

  توضيحات محاسبه عوارض: 
  باشد. متراژ کل عرصه ملک مربوطه مي Sـ منظور از ١
  بندي عرصه شهر خواهد بود. در معادله محاسبه عوارض اين تعرفه دو برابر باالترين قيمت منطقه Pـ مقدار ٢
شود و تنها  انه از زمينهايي که براي اولين بار ساخت و ساز بر روي آنها انجام ميـ اين عوارض فقط در موقع صدور اولين پرو٣

براي يک بار و به قيمت روز وصول خواهد شد و در موارد بعدي و در موقع صدور هر نوع پروانه بعدي قابل وصول نخواهد بود 
  ريافت، تهاتر و يا عودت خواهد بودالتفاوت آن به قيمت روز قابل د ولي در صورت تغيير کاربري عرصه ملک مابه

اند و درخواست دريافت  ـ عوارض اين تعرفه از پالکهايي که هزينه سرانه شهري (روبنائي) را به هر نحوي پرداخت نموده٣
  هاي شهري اخذ خواهد شد. % تعرفه فوق به عنوان عوارض نگهداري سرانه١٠پروانه ساختمان را دارند، به ميزان 

سال از تاريخ صدور سند  ٥باشند، در صورت گذشت  واقع در محدوده شهر که به صورت زمين مي ـ کليه امالک ٥
% (ده درصد) مبلغ اين تعرفه را بايستي پرداخت نمايند و دريافت آن مانع از ١٠مالکيت و براي هر بار نقل و انتقال 

  دريافت عوارض کامل اين تعرفه در موقع صدور پروانه نخواهد بود.
  
در خصوص  ١٣/١١/١٣٩٣/ش خ ـ ٧٥٩/١از مصوبه شماره  ٢٢١١عرفه شماره ) ت٩

  عوارض پالک و کد پستي مصوب شوراي اسالمي شهر خارگ:
  

  ٢٢١١تعرفه 
  شـهـرداري
  خـارگ

  / ش خ٧٥٩/١شماره ابالغ مصوبه: 
  ١٣/١١/١٣٩٣تاريخ ابالغ مصوبه: 

  موضوع تعرفه: عوارض پالک و کد پستي
  ض: معادله محاسبه عوار

T = ٣  P  
  توضيحات محاسبه عوارض: 

ـ عوارض فوق از کليه مالکين اعم از حقيقي و حقوقي که تقاضاي دريافت پالک و يا کد پستي را ١
  دارند، اخذ خواهد شد.

  بندي عرصه شهر خواهد بود. در معادله محاسبه عوارض اين تعرفه، باالترين قيمت منطقه Pـ مقدار ٢
اني به تعداد واحدهاي موجود عوارض اين کد برايهر پالک و يا کد پستي هاي ساختم ـ در مجتمع٣

  واگذار شده اخذ خواهد شد.
ـ کليه مالکين اعم از حقيقي و حقوقي که قبالً پالک و يا کد پستي آنها نصب ولي عوارض مربوطه را ٤

ه پرداخت عوارض اند، در موقع مراجعه جهت اخذ هر نوع استعالم از شهرداري موظف ب پرداخت ننموده
  باشند. اين تعرفه به قيمت روز به حساب شهرداري مي
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در پاسخ به شکايت مذکور، رئيس شوراي اسالمي شهر خارگ به موجب اليحه 
  توضيح داده است که: ١/٥/١٣٩٦/ش خ ـ ٢٠٤/١٥شماره 
  به: مدير محترم دفتر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري«

  با سالم
هاي  الذکر موضوع شکايت شرکت پايانه ادخواست کالسه فوقاحتراماً  با توجه به د

ـ  ٩٦ـ  ٠٣٩٥نفتي ايران به طرفيت شوراي اسالمي و شهرداري خارگ به شماره پرونده 
هاي  هاي قانوني اين شورا به شماره در رابطه با اقدامات شهرداري و ابطال تعرفه ٤/٤/١٣٩٦

و  ٢١٠٨و  ٢١٠٤و  ٢١٠٩و  ٢١١٢و  ٢١١٩و  ٢١٣٥و  ٢١٣٦و  ٢٢٠٦، ٢٢٠٧، ٢٢١٠
در خصوص ساختمان وليعصر  ١٣/١١/١٣٩٣/ش خ ـ ٧٥٩/١به شماره مصوبه  ٢٢١١

  رسد. شرکت مذکور در جزيره خارگ و به جهت رد آن موارد به شرح ذيل به استحضار مي
) قانون اخيرالتصويب ديوان عدالت اداري صرفاً اشخاص ١٠بر طبق ماده (ـ ١

خصوص اقدامات سازمانهاي دولتي و نهادهاي عمومي به آن ديوان توانند در  غيردولتي مي
هاي نفتي ايران بنابر مدارک ارائه  پايانهت که شرکت شکايت نمايند و اين در حالي اس
صد در صد دولتي باشد، يک شرکت  پرونده حاضر مي شده از سوي آن شرکت که ضم

ن شکايت نمايد. در اين رابطه تواند در خصوص اقدامات شهرداري به آن ديوا است که نمي
 ٨/٣/١٣٩٦ ـ ٩٦ـ ١١٥٠١آن ديوان طي دادنامه شماره  ٢٨الزم به توضيح است که شعبه  

) قانون شهرداري مستقر ٧٧نسبت به صدور راي مبني بر طرح پرونده در کميسيون ماده (
ـ  ٢٣٤٩در شهرداري خارگ اقدام و شهرداري خارگ ضمن ارسال پاسخ طي نامه  شماره 

) عمل و آن کميسيون در خصوص ٧٧نسبت به ارجاع آن به کميسيون ماده ( ٧/٤/١٣٩٦
هيأت  ٢٢/٣/١٣٨٦ـ  ٦٩٩آن پرونده اتخاذ تصميم نموده است. ضمناً  برطبق نظريه 

) به ٧٧توانند عليه آراء کميسيون ماده ( عمومي ديوان عالي کشور شرکتهاي دولتي مي
ها انجام شده است. اما در  م از سوي شرکت پايانهمحاکم عمومي عارض گردند که اين اقدا

) ١٧٠دارد بر طبق اصل ( هاي مصوب اين شورا اعالم مي خصوص تقاضاي ابطال تعرفه
موارد  تواند ابطال مصوبات را بخواهد. لذا در اثناء اين اليحه پاسخ به قانون اساسي، هر کس  مي

  به استحضار خواهد رسيد. باشد ها مي مطروحه از سوي شاکي که مربوط به تعرفه
دارد، در هيچ کدام از قوانين  ـ در پاسخ به قسمت مقدماتي دادخواست معروض مي٢

و مقررات به اين موضوع اشاره نشده است که دولت و يا شرکتهاي دولتي خصوصاً 
شرکتهاي دولتي نفتي که از دولت به طور کامل استقالل مالي دارند براي انجام عملياتي 

از شهرداري پروانه اخذ ننموده و يا بدون پرداخت هرگونه عوارض ساختماني  ساختماني
) قانون ١٠٠مبادرت به ساخت و ساز نمايند و همان گونه که مستحضريد بر طبق ماده (

ـ مالکين اراضي و امالک واقع در محدوده شهر يا  ١٠٠ماده «دارد:  شهرداري که اعالم مي
دام عمراني يا تفکيک اراضي و شروع ساختمان از حريم آن بايد قبل از هر گونه اق

تواند از عمليات ساختماني ساختمانهاي بدون  شهرداري پروانه اخذ نمايند. شهرداري مي
پروانه يا مخالف مفاد پروانه به وسيله مأمورين خود اعم از آن که ساختمان در زمين 

اراضي و امالک فارغ از  کليه مالکين» محصور يا غيرمحصور واقع باشد جلوگيري نمايد.
بايستي قبل از هرگونه اقدام عمراني از شهرداري پروانه اخذ نمايند و  نوع شخصيت مي

موظف به پرداخت نفع  ذي هاي نفتي ايران در موضوع مطروحه به عنوان شرکت پايانه
عوارض و اخذ مجوز از شهرداري بوده که در اين خصوص مسامحه نموده و شهرداري از 

  عوارض مصوب اين شورا را از آن شرکت مطالبه و وصول نموده است. اين جهت
) ٥٠) ماده (١دارد، بر طبق تبصره ( دادخواست معروض مي ١در پاسخ به بند ـ ٣

) ـ شوراهاي اسالمي شهر و ١تبصره («دارد:  قانون ماليات بر ارزش افزوده که عنوان مي
آنها در اين قانون مشخص  بخش جهت وضع هريک از عوارض محلي جديد، که تکليف

نشده  باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال براي اجراء در سال 
هاي مورد اعتراض در زمان مقرر خود تصويب  تعرفه» بعد، تصويب و اعالم  عمومي نمايند.

است.  بهمن ماه سال مربوط اعالم عمومي آن از طرق قانوني انجام شده ١٥و تا قبل از 
) ـ شوراي شهر و ٧٦ماده («دارد:  ) قانون شوراها که عنوان مي٧٦ضمناً با توجه به ماده (

شهرداري و شرکتها و سازمانهاي وابسته موظفند به نحوه مقتضي و در صورت امکان با راه 
اي، زمينه اطالع عموم و مردم را به طور مستمر از مصوبات، تصميمات،  اندازي پايگاه رايانه

هاي مصوب  نامه ها و آيين کليه تعرفه» لکرد، بودجه، هزينه و درآمد خود فراهم نمايند.عم
باشد. وليکن به  اين شورا در سايت شهرداري بارگذاري گرديده که در دسترس عموم مي
اند لذا به جهت  جهت اينکه در اين بند از دادخواست، شاکي موارد متعددي را عنوان نموده

  گردد: هيأت عمومي پاسخ به آنها به شرح ذيل عنوان مي روشن شدن ذهن قضات
شهرهاي  رغم اينکه شهر خارگ نسبت به الف) شوراي اسالمي و شهرداري خارگ علي

مرکزي از سطح و جمعيت کمتري برخوردار است اما در اجراي دقيق قوانين و مقررات 
شور و در زمان بسيار حساس بوده و کليه اقدامات خود را در چارچوب ضوابط جاري ک

دهد به صورتي که حتي نسبت به بسياري از شهرهاي بزرگ کشور از  مقرر خود انجام مي

اين لحاظ در رتبه بااليي قرار گرفته است. در خصوص منطقه حساس و استراتژيک جزيره 
خارگ که شرکتهاي معظم نفتي در آن قرار داشته و به عناوين مختلف در صدد تضييع 

جزيره و برداشت منابع اين جزيره ثروتمند به نفع خود هستند، سعي حقوق مردم ضعيف 
بر اين است که هيچ عمل و اقدامي از اصول متداول قانوني و شرعي خارج نگرديده تا 

اي براي طفره از پرداخت عوارض مرتبطين نباشد. در اين رابطه الزم به توضيح است  بهانه
و در مساجد و جايگاه نماز جمعه مرتباً در که مردم منطقه  نيز به موضوع حساس بوده 

حال پيگيري موارد مطروحه هستند که با قضاوت عادالنه آن ديوان حساسيتها کاهش و 
  مردم به حقوق قانوني خود خواهند رسيد.

بر  ها عالوه نامه ها و آيين ب) در زمينه اجراي قوانين و مقررات مربوط به تصويب تعرفه
) قانون ماليات بر ارزش افزوده در تصويب و اعالم ٥٠) ماده (١رعايت قسمت آخر تبصره (

عمومي عوارض، قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطالعات نيز رعايت و موضوع آن عالوه بر 
روزنامه در سايت شهرداري، تابلو اعالنات شهرداري و ديگر وسايل ممکنه به اطالع کامل 

ها تقاضاي  ل دارند. در اين زمينه شرکت پايانهکليه مرتبطين رسيده  و از آن اطالع کام
نامه مصوب را نمود که اين موضوع انجام و عالوه بر  ها و آيين دريافت يک جلد کامل تعرفه

ـ ٩٥٢٣نامه طي نامه شماره  و آيين٨/١١/١٣٩٤ـ  ٩٥٤٨ها طي نامه شماره  آگهي، تعرفه
ت مذکور به جهت عدم در اختيار آن شرکت گذاشته شده است وليکن شرک ٧/١١/١٣٩٥

نامه شهرداري  ها و آيين پرداخت حقوق قانوني مردم شهر به موضوع عدم آگاهي از تعرفه
  تمسک جسته است. اثبات اين مدعا سه مطلب مهم است.

ها مطلع نبوده است پس چگونه به تصوير آنها  اول آن که اگر آن شرکت از تعرفه
رسيم که  را نموده است. لذا به اين نتيجه ميدسترسي داشته و اکنون تقاضاي ابطال آنها 

  داشته است.ها  اطالع کامل  موضوع تعرفه ها از شرکت پايانه
) قانون شهرداري که ١٠٠ها مطلع نبوده، از ماده ( دوم آن که اگر شرکت از تعرفه

مطلع بوده است پس چگونه است که بدون اخذ هرگونه مجوز از شهرداري و پرداخت 
  به ساخت و ساز نموده است.عوارض مبادرت 

) ٧٦) قانون ماليات بر ارزش افزوده و ماده (٥٠) ماده (١سوم آن که برطبق تبصره (
ها را داشته که اين موضوع  نامه ها و آيين قانون شوراها، اين شورا وظيفه اعالم عمومي تعرفه

مايد و اگر غيراز ن در زمان مقرر انجام و جهل به قانون رافع مسئوليت اجراي قوانين را نمي
تواند با اين ادعا که از هر نوع قانوني اطالع ندارد، عدم اجراي آن را  اين باشد هر کسي مي

به جهل خود از قوانين مرتبط نمايد وليکن همان گونه که مستحضريد چنين نبوده و پس 
ته باشد. که الب از اعالم عمومي قوانين، اجراي آن ولو به جهل براي مرتبطين الزم مي

هاي نفتي ايران همان گونه که در فوق اعالم گرديد و برطبق  درخصوص شرکت پايانه
ها عالوه بر اعالم عمومي، در اختيار آن شرکت  نامه ها و آيين اسناد و مدارک پيوست، تعرفه
ها اطالع کامل داشته است. حال اين سوال براي اين شورا  گذاشته شده و از موضوع تعرفه

اين همه سند و مدرکي که اين شورا به آن ديوان ارائه  نموده، چرا آن  مطرح است که با
  نمايد.  شرکت به اين روشني کذب گويي مي

دارد، شهرداريها براي شهرها خدمات  دادخواست معروض مي ٢ـ در پاسخ به بند ٤
 دارند. ) قانون شهرداري که عنوان مي٧٣) و (٥٦دهند و بر طبق ماده ( عمومي را انجام مي

) ـ شهرداري خارج از حدود مصوب شهر حق تعهد و تهيه و توزيع آب و برق و ٥٦ماده («
  »ساير تأسيسات شهرداري را ندارد.

) ـ کليه عوارض و درآمد هر شهرداري منحصراً به مصرف همان شهر خواهد ٧٣ماده («
يل اين قانون جمعاً يک شهرداري تشک ١ماده  ٢رسيد و در نقاطي که به موجب تبصره 

شهرداري خدمات عمومي » باشد. ها مي شود تقسيم هزينه به نسبت درآمد هر يک از محل مي
سازي،  آوري زباله، آسفالت معابر،  پياده رو اند به مانند رفت و روب، جمع که شاکي عنوان داشته

ها خدمت عمراني  گسترش و نگهداري فضاي سبز، احداث ورزشگاه، ميادين ميوه و تره بار و ده
دهد که بدون وجود آنها زندگي در شهر غيرممکن است و اگر اين  مومي ديگر را انجام ميع

نمايد انجام نگردد، کارکنان شرکت  هاي بسيار سنگيني را به شهر تحميل مي خدمات که هزينه
توانند به حيات خود در اين جزيره ادامه دهند و قطعاً شهرداريها که منابع درآمد  ها نمي پايانه
): ٢٩ماده («نامه مالي شهرداريها به شرح ذيل تعيين شده است.  ) آيين٢٩طبق ماده ( آنها

  شود: شرح زير تقسيم مي درآمد شهرداريها به شش طبقه به
  هاي مستمر). هاي ناشي از عوارض عمومي (درآمد درآمدـ ١
  هاي ناشي از عوارض اختصاصي. در آمدـ ٢
  اعي شهرداري.هاي مؤسسات انتف خدمات و درآمد ءبهاـ ٣
  هاي حاصله از وجوه و اموال شهرداري ـ درآمد٤
  هاي اعطائي دولت و سازمانهاي دولتي. ـ کمک ٥
 هايي هاي خصوصي و اموال و دارائي هاي اهدائي اشخاص و سازمان اعانات و کمکـ  ٦

  گيرد.  که به طور اتفاقي يا به موجب قانون به شهرداري تعلق مي
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کنندگان از خدمات دقت بااليي را  از به کليه استفادهدر تقسيم درآمد مورد ني
کنندگان  نمايد و شهرداري خارگ درآمد خود را براساس اين ماده بر استفاده معطوف مي

نمايند. امـا  ها است مطالبه و وصول مي تقسيم و بخشي از آن را که متعلق به شرکت پايانه
هاي مصوب باشد کـه در اين رابطه  رفهبايستي مستند بـه تع دريافت عوارض اين مـاده مي

هاي عوارض ساختماني و غيره نموده  شوراي اسالمي شهر خارگ مبادرت به تصويب تعرفه
دهد. در ثاني انجام خدمات  و در کنار آن خدمات عمومي در محدوده و حريم انجام مي

فوق عنوان ها ارتباطي با اين شهرداري نداشته و همان گونه که در  داخلي شرکت پايانه
) قانون شهرداري، مبادرت به ارائه خدمات ٧٣) و (٥٦گرديد شهرداريها براساس مواد (

ها و ساير شرکتهايي که در  نمايند و خدمات اختصاصي داخلي شرکت پايانه عمومي مي
باشد و به مانند يک مجتمع مسکوني که  نمايند بر عهده خود آنان مي منطقه فعاليت مي

ورت مجزا عوارض نوسازي و يا سطح شهر را پرداخت و  براي انجام هاي آن به ص واحد
خدمات داخلي خود حق شارژ  مجزا پرداخت و هيچ گاه براي انجام امور داخلي خود از 

ها مربوط به خود  نمايند، انجام خدمات داخلي شرکت پايانه شهرداري مطالبه خدمت نمي
شود وليکن خدمات عمومي  جام ميآن شرکت است که با هزينه داخلي شرکت مذکور ان

گردد.  عنوان شده درباال توسط شهرداري خارگ انجام که عوارض قانوني آن مطالبه مي
ها  ضمناً بر خالف نظر شاکي عدم پرداخت حقوق قانوني شهرداري توسط شرکت پايانه

گردد که شهرداري از منابع درآمدي که ديگر اشخاص پرداخت  اين موضوع را باعث مي
ها وجه خدمات  رساني نموده و در واقع شرکت پايانه اند به آن شرکت خدمات دهنمو

نمايد. که  ها به منابع درآمدي خود اضافه مي عمومي را به جاي پرداخت به شهرداري
است و آن  »ها ايفاي ناروا و دارد شدن ناعادالنه براي شرکت پايانه«موضوع آن مصداق بارز 

ين را دارند که موضوع آن را به شهرداري برگرداند ضمناً شرکت با اين فرافکني قصد ا
شهرداري مجبور خواهد بود که درآمد مربوط به ساير خدمات را در اين بخش هزينه 

  نموده و با اين ترتيب اجراي آن خدمات دچار خلل خواهد شد. 
عمومي هاي صادره از سوي هيأت  دارد، دادنامه دادخواست عنوان مي ٣ـ در پاسخ به بند ٥

ديوان عدالت اداري در خصوص مواردي است که تعرفه مصوب شورايي بر درآمد شرکتها  و 
باشد و نظر به اينکه  سازمانهاي ملي و فرامحلي سرايت  داشته باشد که نمونه بارز آن بانکها مي

دهي عمليات شعب بانکها در  دهي و يا زيان مجموع عمليات بانکها در نقاط مختلف کشور و سود
  نمايد. نقاط مختلف کشور در نهايت سود يا زيان بانک مرکزي مربوط را ايجاد مي

لذا تعيين عوارض محلي بر درآمد بانک که ماهيت فعاليت آن فرامحلي است و در 
خارج از حوزه محدوده و حريم شهر قرار دارند از نظر آن هيأت رد شده است وليکن 

ها متفاوت و  وع بانکها و يا فعاليت شرکت پايانههاي اين شورا کامالً با موض موضوع تعرفه
داراي خروج موضوعي است و آن شرکت سعي بر آن داشته که با خلط مبحث، موضوع 

هاي  مطروحه را به نفع خود مصادره به مطلوب نمايد، چرا که عوارض مورد مطالبه و تعرفه
ه شرکت مذکور قصد مصوب اين شورا مربوط به ساختمانهاي احداثي و يا ساختمانهايي ک

باشد و به هيچ عنوان در شوراي اسالمي شهر خارگ  احداث آن را در جزيره خارگ دارند مي
ديگري  عوارض ملي مربوط به فعاليت شرکت شاکي و يا هيچ شخص حقيقي و يا حقوقي

تصويب نشده و با توجه به منع قانونگذار، اعتقادي بر تصويب آن نيست. وليکن بانکها و 
گونه شکايتي در سرتاسر کشور براي احداث ساختمانهاي خود  زمانهاي ملي بدون هيچساير سا

به شهرداري مراجعه و ضمن پرداخت عوارض ساختماني مبادرت به دريافت پروانه ساختمان و 
بايستي به شهرداري مراجعه و ضمن پرداخت  ها نيز مي نمايند و شرکت پايانه احداث بنا مي

رداري پروانه اخذ نمايد. که البته الزم به توضيح است که شرکت عوارض ساختماني از شه
ها بر اين موضوع کامالً واقف بوده و در موارد متعددي عوارض ساختماني خود را پرداخت  پايانه

هاي غيرمرتبط قصد انحراف ذهن قضات هيأت از اصل  نموده است و صرفاً با تداخل موضوع
  أت اين ترفند کاري نخواهد افتاد. موضوع را داشته که با درآيت آن هي

) قانون ٩٩) ماده (٢دارد، در بند ( دادخواست معروض مي ٤ـ در پاسخ به بند  ٦
شهرداري برلزوم آگهي حريم اشاره شده است که در اين رابطه و در پاسخ به موارد 

  باشد.  مطروحه از سوي شاکي ذکر نکاتي الزم مي
تصويب و در آن  ١٣٧٥ه شهر خارگ در سال و محدود ١٣٧٤الف) حريم شهر در سال 

زمان آگهي آن از طريق تابلو اعالنات شهرداري و پارچه نوشته در سطح شهر انجام و کليه 
هاي نفتي ايران نسبت به آن آگاهي پيدا نموده و آن را  الخصوص شرکت پايانه مرتبطين علي

انجام کليه امور خود به  نمايند و شاکي از همان زمان و حتي قبل از آن براي اجراء مي
نمايد. اين موضوع با شهادت شهود و نامه شهردار وقت  نموده و مي شهرداري خارگ مراجعه مي

  خارگ قابل اثبات بوده و در هر حال آگهي حريم در زمان مقرر خود انجام شده است.
 ب) در رابطه با نحوه قانوني آگهي حريم، خواهان از طريق يکي از نمايندگان مجلس

آورد و آن اداره در  عمل ميشوراي اسالمي استعالمي را از اداره قوانين مجلس به 
نمايند:  اعالم مي ٢٨/٧/١٣٩٤ـ ٣٧٤٧٥گيري انتهايي نظريه اصالحي خود به شماره  نتيجه

با در نظر گرفتن اين اصل که جهل از قانون رافع مسئوليت نيست و اگر شهرداري «
ا به وسائل ممکنه از جمله پارچه نوشته يا طرق ديگر (حريم و نقشه جامع شهرسازي) ر

براي اطالع عموم آگهي نموده باشد، اشخاص حقيقي و حقوقي بعد از نصب آگهي در 
و با اين ترتيب » اطالعي به قانون تمکين ننمايند. توانند به علت بي مجامع عمومي نمي

ه حائز اهميت آن اين است که نمايند. اما نکت انجام آگهي حريم خارگ را قانوني عنوان مي
تا قبل از نظريه اصالحي اداره قوانين مجلس که با استعالم صحيح يکي ديگر از نمايندگان 

ها برروي نظريه قبل اداره قوانين که با  مجلس شوراي اسالمي انجام گرديد، شرکت پايانه
به حريم شهر  استعالم جهت دار آن شرکت انجام شده بود، مانور زيادي داده و قصد خدشه

داشت و پس از آن که نظريه اصالحي و صحيح اداره قوانين مجلس صادر گرديد،  خارگ را مي
نظريه مذکور را به عنوان يک نظريه فاقد استناد اعالم و با اين ترتيب برخوردي دوگانه در قبال 

که آن  نظريه روشن يک سازمان قانوني، از خود نشان داد و اين موضوع مؤيد اين مطلب است
  شرکت به هر روشي قصد رسيدن به هدف غيرقانوني خود را دارد.

ج) يکي از علل آگهي حريم اين است که به علت نزديکي برخي شهرها به يکديگر و 
تکليف واحدهايي که در مرز حريم دو شهر قرار دارند، آگهي انجام و کليه مرتبطين  تعيين

حريم شهر آگاه گردند. نه اينکه به علت  ضمن مراجعه به شهرداري از وقوع محل خود در
عدم آگاهي از وقوع شرکت خود در حريم شهر مربوط، نسبت به اقدامات غيرقانوني و 
ساخت و ساز فاقد مجوز عمل نمايند؛ چرا که درصورتي که ملکي در خارج از حريم قرار 

ني و حريم )  قانون تأسيس بنا در خارج از محدوده قانو١٣داشته باشد بر طبق ماده (
بايستي به مراجع مربوط که قبالً  استانداري بـوده و اکنون بخشداريها و  شهرها مي

باشند مـراجعه و پروانـه اخـذ نمايد. تـوضيحاً اينکه اين موضوع در  دهياريهاي مـرتبط مي
ريزي عمراني وزارت کشور  مديرکل دفتر فني و برنامه ١١/٢/١٣٩٦ـ ١٨٦٣٢نامه شماره 
است. اما  نکته مهم اين است که اين موضوع در خصوص جزيره خارگ خاص  عنوان شده

است و شهر خارگ در اطراف خود هيچگونه شهري ديگري نداشته و کل جزيره خارگ 
باشد و شاکي نيز به اين موضوع وقوف کامل داشته و نسبت به آن آگاهي  حريم شهر مي

نمايد و طرح اين  ري خارگ هماهنگ ميدارد و از بدو تأسيس، کليه امور خود را با شهردا
موضوع از سوي شاکي صرفاً براي فرار از پرداخت عوارض است. حال اين  سوال از شرکت  

سال است در جزيره خارگ حضور  ٤٠ها مطرح است که آن شرکت که بيش از  پايانه
داشته و سالهاست که با شهرداري خارگ در حال  مراوده  امور مربوط به شهرداري 

باشد، در حريم کدام شهر قرار دارد؟ ضمن آن که منظور از آگهي (که آن هم در زمان  يم
مقرر خود انجام  شده است) به معني علم پيدا نمودن از وقوع محل شرکت در حريم 

  شهرداري است که شاکي نسبت به آن آگاهي کامل دارد. 
 ٢A و A١ابعاد د) طرح هادي شهر خارگ که مقررات آن حدود يکصد شيت نقشه با 

اي نبوده است و هم اکنون نيز  باشد با امکانات زمان تصويب قابل چاپ در هيچ روزنامه مي
بايستي  شود و در اين خصوص مي هاي هيچ شهري در کشور در روزنامه چاپ نمي طرح

کليه مرتبطين به شهرداري مراجعه و از وضعيت آن اطالع حاصل نمايند و شهرداري 
گفته آگهي حريم را از طرق قانوني به موقع انجام و اسناد آن را  ب پيشخارگ بنابر مطال

  در اختيار متقاضيان و شاکي قرارداده است.
هاي نفتي ايران) و يکي ديگر از شرکتهاي نفتي جزيره  هـ) شاکي (شرکت پايانه

اي از هيأت عمومي ديوان  خارگ (شرکت پتروشيمي خارگ) طي دادخواستهاي جداگانه
داري تقاضاي ابطال محدوده و حريم شهرخارگ را به دليل واهي عدم آگهي عدالت ا

ضمن رد  ٢٠/١٠/١٣٩٤ـ  ٣٦٨نمايند که هيأت تخصصي آن ديوان طي دادنامه  مي
نمايند که محدوده و حريم قابل ابطال نيست. ضمناً يکي از مستندات  دادخواست اعالم مي

صادره از سوي  ٨/٦/١٣٩٤ـ ٢٧٧١١اره اشاره شده در آن دادنامه استعالم صادره به شم
  اداره کل راه و شهرسازي استان بوشهر مبني بر تأييد حريم شهر خارگ بوده است.

استحضار  به ١٢/٨/١٣٩٥و) در رابطه با آگهي مجدد حريم شهر خارگ در روزنامه مورخ 
 رساند، از زمان آگهي اول حريم شهر مدت زمان مديدي گذشته و شهر خارگ به علت مي

باشد لذا به جهت اينکه آن  وضعيت خاص خود پذيراي انواع اشخاص و پيمانکاران مي
اشخاص از حريم واضح و روشن خارگ مطلع گردند، آگهي مجدد نه آگهي حريم انجام 
شده است و اين موضوع هيچگونه مغايرتي با قانون نداشته بلکه نشان از آن دارد که همان 

هاي مختلف  نوان نموده است، برطبق قوانين و نظريهگونه که شهرداري خارگ هميشه ع
انجام آگهي حريم از کليه طرق از جمله پارچه نوشته، تابلو اعالنات شهرداري، روزنامه و.... 

باشد و قطعاً و يقيناً  داند و صرف آگهي از طريق روزنامه مالک عمل نمي را بالمانع مي
اي که خواهان براي  عدم پرداخت  انهقضات هيأت عمومي مطمئن باشند که با چندين به

گرديد  مي اند، اگر آگهي از طريق روزنامه هم انجام عوارض در دادخواست خود، عنوان نموده
گرديد، وکالي شاکي باز هم قصد  و حتي بيش از يکصد شيت نقشه در روزنامه چاپ مي

  ايند.داشتند با انواع لفاظي از پرداخت عوارض قانوني شهرداري شانه خالي نم
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ز) عالوه بر مطالب عنوان شده در فوق اين سوال مطرح است که موضوع آگهي 
دادخواست  هاي مصوب اين شورا دارد که شاکي با پيوند آن به حريم چه ارتباطي با ابطال تعرفه

خود از آن استفاده انحرافي نموده است. هر چند که طبق موارد اعالم شده در اين بند از 
خارگ فاقد هرگونه اشکال قانوني بوده و کليه مراحل مرتبط با آن در اليحه، حريم شهر 

  زمان مقرر انجام شده است.
) قانون ١٠٠دارد، لفظ مالک در ماده ( دادخواست معروض مي ٥ـ در پاسخ به بند ٧

) قانون شهرداري که عنوان ١٠٠) ماده (١باشد و در تبصره ( شهرداري مالک منافع مي
) ـ در موارد مذکور فوق که از لحاظ اصول شهرسازي يا ١٠٠ماده ( )١تبصره («دارد.  مي

داشته  فني يا بهداشتي، قلع تأسيسات و بناهاي خالف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت
باشد يا بدون پروانه شهرداري ساختمان احداث يا شروع به احداث شده باشد به تقاضاي 

نده وزارت کشور به انتخاب وزير کشور و شهرداري موضوع در کميسيونهايي مرکب از نماي
انتخاب  يکي از قضات دادگستري به انتخاب وزير دادگستري و يکي از اعضاي انجمن شهر به

نمايد که ظرف  شود. کميسيون پس از وصول پرونده به ذينفع اعالم مي انجمن مطرح مي
کميسيون مکلف ده روز توضيحات خود را کتباً ارسال دارد، پس از انقضاء مدت مذکور 

است موضوع را با حضور نماينده شهرداري که بدون رأي براي اداي توضيح شرکت 
کند ظرف مدت يک ماه تصميم مقتضي برحسب مورد اتخاذ کند در مواردي که  مي

کند مکلف  شهرداري از ادامه ساختمان بدون پروانه يا مخالف مفاد پروانه جلوگيري مي
اريخ جلوگيري موضوع را در کميسيون مذکور مطرح است حداکثر ظرف يک هفته از ت

نمايد در غيراين صورت کميسيون به تقاضاي ذينفع به موضوع رسيدگي خواهد کرد. در 
صورتي که تصميم کميسيون بر قلع تمام يا قسمتي از بنا باشد مهلت مناسبي که نبايد از 

  » نمايد. دو ماه تجاوز کند تعيين مي
) عوارض ١٠٠٢نافع يا مالک به کار رفته است و در تعرفه (براي مالک منفع  ذي لفظ

باشد، مالک منافع در  محلي شهرداري خارگ که مستند آن پيوست مدارک شاکي مي
رابطه با اشخاصي به کار برده شده که به جهت ورود عارضه، مکلف به پرداخت عوارض 

شهرداري  ) قانون٧٧ه (باشند. در اين خصوص دبيرخانه کميسيون ماد هاي وارده مي عارضه
مستقر در شهرداري خارگ بنابر قرار کميسيون مزبور استعالمي را از شوراي اسالمي شهر 
خارگ به عمل آورده تا نظر آن شورا در خصوص مالک عنوان شده در تعرفه را مشخص 

نمايند که  عنوان مي ١٨/١٠/١٣٩٥/ش خ ـ ٧١٠/٢٣نمايد که آن شورا طي نامه شماره 
باشد. عالوه بر آن هيأت  هاي شهرداري خارگ، مالک منافع  مي مالک در تعرفهمنظور از 

 اند که عنوان نموده ٣/٢/١٣٧٠ـ  ٧٠/٥عمومي ديوان عدالت اداري طي دادنامه شماره 
تواند نسبت به پيگيري امور مربوط به تخلف ساختماني اقدام نموده و با اين  مينفع  ذي

هاي نفتي ايران است و کليه ساخت  که شرکت پايانهنفع  ذي ترتيب مالک منافع و يا همان
باشد. اما هر چند  و سازها توسط آن شرکت انجام شده است مکلف به پرداخت عوارض مي

وجود ندارد، ولي بـه استحضار  اي ههشبگونه شک و  الذکر هيچ که در موضوع فوق
نمايندگي از طرف هاي ملي، وزارت راه و شهرسازي بـه  رساند، در خصوص پـروژه مي

نمايد  دولت جمهوري اسالمي ايران مبادرت به تهيه زمين در نقاط مورد نياز دولت مي
وليکن آن وزارتخانه براي احداث مستحدثات خاص شرکتهاي دولتي، آنان را به عنوان 

برداران مؤظف هستند برطبق قانون نسبت به اخذ مجوزهاي  بردار انتخاب و آن بهره بهره
اخذ مجوز ساختماني اقدام و به عنوان مالک منافع مبادرت به  الخصوص عليالزم 
برداري، حفظ و نگهداري از مستحدثات نمايند و پر واضح است که دولت در جاي  بهره

برداران متعددي دارد که آنها پاسخگوي اين گونه امور خواهند بود و  جاي نقاط کشور بهره
ع ادعاهاي سازمانهاي مختلف رأساً مراجعه به هيچ وجه دولت براي پاسخگوي به انوا

نمايد (مثال عام آن کارمندان دولت هستند که در خصوص مسائل خود به هيچ وجه  نمي
نمايند بلکه براي مسائل حقوقي و قانوني خود با سازمان  به دولت مرکزي مراجعه نمي

و شرکت ملي  باشند.) ضمناً وزارت راه و شهرسازي يک وزارتخانه دولتي متبوع طرف مي
باشند که مدارک  هاي ايران نيز شرکتهاي صد در صد دولتي مي نفت ايران و شرکت پايانه

باشد و در واقع هم وزارتخانه و هم شرکتهاي دولتي  آن ضميمه دادخواست شاکي مي
ابواب جمعي دولت هستند که در حيطه و اختيار خود پاسخگوي امور مربوط به دولت 

هاي نفتي ايران که کليه ساخت و سازها را انجام  ار معظم پايانهباشند و شرکت بسي مي
بايستي پاسخگوي ساخت و سازهاي انجام  و مالک منافع مينفع  ذي داده است، به عنوان

شده و اخذ مجوز و پرداخت عوارض باشند که در بسياري از موارد عوارض ساخت و سازها 
اري واريز نموده است و اگر آن شرکت در را رأساً پرداخت و وجوه آن را به حساب  شهرد

نموده است.  اين ميان نقشي ندارد پس چرا در گذشته نسبت به پرداخت عوارض اقدام مي
ضمناً اگر آن شرکت با ساخت و سازهاي انجام شده ارتباطي ندارد، اين سوال مطرح است 

تماني فاقد که چرا در موقع مراجعه مأمورين شهرداري براي جلوگيري از عمليات ساخ
دهد. در ضمن اگر آن شرکت قراردادهاي ساخت و ساز  مجوز از خود واکنش نشان مي

هاي صنعتي خود را ارائه نمايد براي آن هيأت مشخص خواهد شد که قرارداد  مجتمع
پيمانکاران ساخت و ساز و فاکتورهاي خريد مصالح و ساير ملزومات احداث بنا همگي به 

برداري و از  ام شده و امروز نيز آن شرکت از منافع مستحدثات بهرهها انج نام شرکت پايانه
باشد. اثبات   ساخت و سازها و مالک منافع آن مينفع  ذي نمايد و در واقع  آن استفاده مي

اين مدعا  آن است که آن شرکت در مقدمه دادخواست خود به استفاده از مستحدثات 
اند. لذا با اين ترتيب هيچگونه اجتهاد در  داشته براي انجام فعاليتهاي اقتصادي خود اشاره

مقابل نص و ترجيح بالمرجح در کار نبوده بلکه موضوع کامالً مطابق با قانون و ترجح 
  باشد.  بالمرجح مي

گردد، شاکي در اين بند از دادخواست  دادخواست معروض مي ٦ـ در پاسخ به بند  ٨
اهداف  ي بر اين دارند که آن ماده را بهني، سعخود با عنوان نمودن قسمتي از يک ماده قانو

خود که همان عدم پرداخت عوارض است سوق داده و ذهن هيأت را از اصل موضوع دور 
) قانون برنامه ١٧٤نمايند. موضوع از اين قرار است که قانونگذار در بند (الف) ماده (
يدار شهرداريها عنوان پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران در رابطه با درآمد پا

) ـ کاهش نرخ عوارض صدور پروانه ساختماني در ١٧٤بند (الف) ماده (« اند: نموده
کاربريهاي تجاري، اداري، صنعتي متناسب با کاربريهاي مسکوني همان منطقه با توجه به 
شرايط اقليمي و موقعيت محلي و نيز تبديل اين عوارض به عوارض و بهاي خدمات 

از واحدهاي احداثي اين کاربريها و همچنين عوارض ارزش افزوده اراضي و  برداري بهره
و در اين رابطه شوراي اسالمي شهر » هاي توسعه شهري امالک، ناشي از اجراي طرح

خارگ ضمن کاهش چشمگير عوارض ساختماني، عوارض محل فعاليت فعاالن اقتصادي 
احدهاي صنعتي اجرايي نموده است و برداري از و را به عنوان عوارض و بهاي خدمات بهره

فرماييد در اين بند از قانون به هيچ عنوان حذف عوارض  همان گونه که مالحظه مي
ساختماني مطرح نشده است و فقط به کاهش آن در حد واحدهاي مسکوني اشاره گرديده 
که اين مهم توسط شوراي اسالمي شهر خارگ انجام گرديده است و در بند (ج) همان 

) ـ تبديل عوارض موضوع درآمد شهرداريها از ١٧٤بند (ج) ماده («ه آمده است: ماد
و در اين بند نيز منظور اين است » عوارض بر امالک به عوارض ناشي از مصرف و خدمات

که شهرداريها عوارضي را به صورت ثابت ساليانه بر روي امالک تعيين ننموده و عوارض را 
مي توسط واحدها تعيين نمايند که شوراي اسالمي شهر بر مبناي  مصرف از خدمات عمو

هاي خدمات عمومي را در ابتداي سال  خارگ به همين صورت اقدام و مجموع هزينه
برآورد نموده و آن را طبق يک فرمول محاسباتي برروي کليه امالک واقع در محدوده و 

مات محاسبه و حريم و ضريبي از عرصه و مستحدثات و به نسبت استفاده آنان از خد
بوده و  نمايد و اين عوارض به صورت يک عوارض پايدار در سالهاي مختلف متفاوت مطالبه مي

باشد به صورتي که در برخي سالها افزايش و در سالهايي به جهت ارائه  در حال نوسان مي
  خدمات کمتر توسط شهرداري، کاهش يافته است.

رد، عوارض ساختماني مورد مطالبه دا دادخواست معروض مي ٧ـ در پاسخ به بند ٩
در خصوص ساخت و سازهاي انجام شده و مجوزهاي مربوط به آن است که در کليه 

ها نيز با آن آشنا بوده و  باشد و شرکت پايانه شهرداريها کشور رايج بوده و امري عادي مي
ن خود از اطالع نشان داد نمايد و اين گونه بي سالهاست که نسبت به پرداخت آن اقدام مي

هاي قانوني شهرداري به مانند پذيره، صدور پروانه، کارشناسي و بازديد، صدور  عوارض
هاي شهري که مصاديق آن کامالً واضح و  شناسنامه ساختمان، خدمات عمومي، سرانه

باشد، چرا که هر کس در هر کجاي کشور براي  روشن است براي اين شورا مشخص نمي
اجعه نمايد، اين گونه عوارض از وي مطالبه و مجوزهاي ساخت و ساز به شهرداري مر

محض است و گردد. ضمناً ادعاي اخذ عوارض مضاعف سطح شهر کذب  مربوط صادر مي
و عوارض مدنظر  در موقع محاسبه عوارض سطح شهر، کل مستحدثات و عرصه آن شرکت
است.  ن کسر شدهاخذ شده مربوط به مستحدثات فاقد مجوز که وجوه آن قبالً اخذ شده از آ

درخصوص عوارض تغيير کاربري، نظر به اينکه موضوع آن خارج از وظايف شوراي اسالمي 
اي براي آن به تصويب نرسيده و تعرفه موجود آن پس از رأي هيأت  شهر است  تعرفه

عمومي براي ساير شهرها، توسط اين شورا ملغي اثرگرديده است. ضمناً کاربري امالک 
ان زراعي است و عوارض مورد مطالبه صرفاً عوارض تعيين کاربري جزيره خارگ کماک

است و عوارض مازاد طول عرصه مجاز به جهت  استفاده بيش از حد مجاز ساخت و سازها 
ها در انتهاي  هاي مصوب مطالبه شده است. در ضمن در خصوص تعرفه و براساس تعرفه

  بند بعد توضيح کامل داده خواهد شد.
دارد، هيأت عمومي ديوان عدالت اداري  دادخواست عنوان مي ٨بند  ـ در پاسخ به١٠

و کميسيونهاي تخصصي آندر آراء متعددي اخذ عوارض تخلفات ساختماني را از موضوع 
دانند، لذا  اخذ عوارض از  جرايم آن جدا دانسته و آن را به عنوان حقوق ديواني مي

بطه اختالف نظري وجود ندارد. اما در ساختمانهاي فاقد محوز بالمانع بوده و در اين را
خصوص ساخت و سازهاي مازاد پروانه ساختماني بر طبق قانون و آراء هيأت عمومي 
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بايستي جريمه اخذ نمود که در اين خصوص دقيقاً به همين گونه  ديوان عدالت اداري مي
ها نيز از  هاي مصوب ننموده است و خود شرکت پايان عمل و اين شورا براي اضافه بنا تعرفه

اين موضوع اطالع کامل داشته و در جريان اين موضوع است که شهرداري صرفاً عوارض 
زيربنا را مطالبه و عوارض اضافه بنايي مطالبه ننموده است. در رابطه با کسر پارکينگ نيز 
به همين گونه است و نظر به اينکه تعيين جريمه براي کسر پارکينگ از وظايف کميسيون 

) قانون شهرداري است، اين شورا براي آن عوارضي تصويب ننموده است و ١٠٠ماده (
عوارض کسر پارکينگ ادعايي که در واقع با عنوان: تأمين پارکينگ مصوب شده، مربوط 

گردند،  باشد و  ساختمانهايي که بدون پروانه احداث مي به موارد قبل از صدور پروانه مي
) ٥قانون شهرداري گرديده و به هيچ عنوان تبصره ( )١٠٠) ماده (٤صرفاً مشمول تبصره (

گردد. لذا براساس ضوابط مربوط به قبل از صدور  ) در خصوص آنها اعمال نمي١٠٠ماده (
گردد که  پروانه، از آنان عوارض تأمين پارکينگ مربوط به قبل از صدور پروانه دريافت مي

دالت اداري در دادنامه در تعرفه مصوب شوراي شهر مشخص و هيأت عمومي ديوان ع
نيز به اين موضوع اشاره و اخذ عوارض کسر پارکينگ براي  ١٩/٢/١٣٩٦ـ ١٢٤شماره 

) در خصوص آن جريمه صادر  ننموده  ١٠٠موارد قبل از صدور پروانه و مواردي که ماده (
) قانون ديوان عدالت اداري ندانسته است. در رابطه با تغيير ٩٢را از مصاديق ماد ه (

بري نيز همان گونه که در بند فوق توضيح داده شد، اين شورا مرجع تغييرکاربري کار
نبوده تا درخصوص آن عوارض تصويب نمايد و عوارض مورد مطالبه عوارض تعيين کاربري 

ها زراعي بوده و شهرداري صرفاً با تعيين  است. ضمناً  کاربري اصلي امالک شرکت پايانه
اي براي اخذ  ورت تغيير کاربري آن، اين شورا تعرفهکاربري صنعتي موافق که در ص

باشد. حال به جهت  عوارض آن ندارد. لذا اين قسمت از اين بند دادخواست نيز قابل رد مي
گردد، موضوع  اينکه مهمترين قسمت دادخـواست شاکي بـه اين بند از دادخـواست بر مي

  گردد: ها به شرح ذيل اعالم مي دفاع از تعرفه
با موضوع: عوارض سطح شهر، درخصوص اين تعرفه نيز شاکي  ٢٢١٠رفه الف) تع

دليل و مستند قانوني به منظور ابطال آن عنوان ننموده و فقط به عدم تسري آن به 
اند. اما به جهت اينکه روشن گردد که مطالبه اين عوارض  ها اشاره داشته شرکت پايانه

هاي  ي از قديمي ترين عوارضدارد، عوارض سطح شهر يک قانوني است معروض مي
رسد. اين عوارض در حريم شهر  شهرداري است که سابقه آن به اولين قانون شهرداري مي

) قانون ٢کليه شهرها و براي محدوده شهرهايي که وصول عوارض نوسازي برطبق ماده (
) ـ در ٢ماده («گردد.  نوسازي و عمران شهري براي آنها مصوب نشده است مطالبه مي

و در ساير شهرها از تاريخي که وزارت کشور  ١٣٤٨تهران از تاريخ اول فروردين ماه  شهر
تعيين و اعالم کند بر کليه اراضي و ساختمانها و مستحدثات واقع در محدوده قانوني شهر 

ها که طبق مقررات اين قانون تعيين  عوارض خاص ساالنه به مأخذ پنج در هزار بهاي آن
و با توجه به اينکه عوارض نوسازي براي شهر خارگ مصوب » ود.ش خواهد شد برقرار مي

نگرديده، عوارض سطح شهر برروي کليه عرصه و مستحدثات محدوده و حريم شهر 
گردد، در ضمن با توجه به استعالم انجام شده و تأييد شوراي  خارگ تعيين و وصول مي

بايستي نسبت  ک منافع مياسالمي شهر خارگ و ساير موارد عنوان شده در اين اليحه مال
  به پرداخت آن اقدام نمايد.

درخصوص  هاي شهري (احداث و نگهداري) با موضوع: عوارض سرانه ٢٢٠٧ب) تعرفه 
گردد، احداث و  اين تعرفه که شاکي دليلي براي ابطال آن عنوان ننموده است عنوان مي

ر زيادي به سيستم هاي بسيا هاي شهري برعهده شهرداري بوده و هزينه نگهداري سرانه
ها  کنندگان از اين گونه سرانه نمايد که عوارض آن، از استفاده مالي شهرداري تحميل مي

ها زندگي در  گردد و همان گونه که قبالً توضيح داده شده، بدون وجود اين سرانه اخذ مي
هاي مذکور مستهک  باشد و در صورت عدم رسيدگي به آنها، سرانه شهرها غيرممکن مي

تواند خطرات جاني و مالي براي کليه  و عالوه بر غيرقابل استفاده شدن، مي شده
کنندگان فراهم آورد که در مواردي پيگيري کيفري آن از شهرداري انجام شده  استفاده

  ها مصوب شده است. ها مبلغ مذکور در تعرفه است. لذا به جهت احداث و نگهداري سرانه
ستفاده از خدمات عمومي، در خصوص اين با موضوع: عوارض ا ٢٢٠٦ج) تعرفه 

اند معروض  تعرفه که شاکي به اشتباه آن را با خدمات خصوصي کارشناسي اشتباه گرفته
دارد، اين عوارض به جهت ارائه خدمات عمومي مختلف در سطح شهر از واحدهاي  مي

رداخت مسکوني که قصد دريافت پروانه ساختمان را داشته و اين عوارض را براي احداث پ
اند اخذ و نظر به اينکه خدمات عمومي ايجاد شده مربوط به واحدهاي موجود در  ننموده

بايستي خدمات عمومي نيز افزايش  باشد و با اضافه شدن واحدهاي جديد، مي شهر مي
يابد، اين عوارض از واحدهاي جديد دريافت و خدمات عمومي منطقه به همان ميزان 

  جهت اين عوارض توسط شوراي اسالمي شهر مصوب شده است.يابد. لذا بدين  افزايش مي
با موضوع: عوارض صدور شناسنامه ساختمان که در رابطه با ابطال  ٢١٣٦د) تعرفه 

رساند، طبق مصوبه سي و چهارمين جلسه  اند به عرض مي آن شاکي مستندي ارائه ننموده

ناسنامه ساختمان شوراي عالي اداري شهرداريها ملزم به صدور ش ١٣/٨/١٣٧١مورخ 
رسد، لذا براي  اند که مراحل تکميل ساختمانها در مواقعي به حدود پنج سال مي گرديده

الذکر مصوب و خدمات آن ارائه  ارائه خدمات در اين مدت عوارضي تحت عنوان فوق
  گردد.  مي

با موضوع: عوارض کارشناسي و بازديد، شاکي در راستاي ابطال اين  ٢١٣٥ه) تعرفه 
 گردد، اند وليکن در خصوص علت تصويب آن اعالم مي هيچگونه دليلي عنوان ننموده تعرفه

شهرداريها مکلف به کنترل کليه ساختمانهاي در حال احداث بوده و در اين رابطه 
هاي مورد نظر مراجعه  بايد به محل مأمورين شهرداري به همراه خودرو و راننده مربوطه مي

ي انجام شده با پروانه ساختمان را اعالم نمايند ضمناً در و گزارش مطابقت ساخت و سازها
مواقع متعددي اشخاص به شهرداري مراجعه و به منظور دريافت انواع استعالم و يا تأييد 

نمايند که در  مراحل ساخت و ساز به مانند گواهي عدم  خالف تقاضاي دريافت پاسخ مي
هاي آن طبق تعرفه مصوب اخذ  هاين رابطه مأمورين مذکور به محل مراجعه و هزين

  ها مورد نظر تصويب شده است. گردد. لذا بدين جهت تعرفه مي
با موضوع: عوارض تغيير کاربري ساير امالک به يکديگر، در رابطه با  ٢١١٩و) تعرفه 

اين تعرفه الزم به توضيح است که تعرفه مذکور قبل از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت 
عيين وظيفه تغييرکاربري براي شوراهاي اسالمي تصويب که پس از اداري مبني بر عدم ت

اعالم نظريه آن هيأت در روزنامه رسمي جمهوري اسالمي، اين شورا جلسات متعدد 
با موضوع:  ٩٥ـ  ٢١٩کارشناسي را تشکيل و استفاده از آن تعرفه را ملغي و تعرفه جديد 

قانون تعاريف  محدوده و حريم و  )٥) ماده (٣عوارض تعيين کاربري را که در تبصره (
) ـ در تهيه ٥) ماده (٣تبصره («دارد:  که عنوان مي ١٤/١٠/١٣٨٤نحوه تعيين آنها مصوب 

هاي جامع هادي شهري پيشنهادات شهرداري که به تصويب شوراي اسالمي شهر  طرح
عهده  پيشنهاد آن را بر» شود. رسيده باشد براي تأييد نهايي به مراجع قانوني منعکس مي

شهرداريها و تصويب آن را برذمه شوراي اسالمي شهر گذاشته است، اقدام و عوارض 
) توضيحات محاسبه عوارض ٥خدمات و رفع عارضه آن مصوب گرديد. ضمناً در بند (

  تعرفه مذکور آمده است.
) ـ پرداخت اين عوارض به منزله تغيير کاربري نبوده و تغيير کاربري ٥بند («

لذا نظر به اينکه در قانون، تعيين کاربري در وظايف » باشد. رات قانوني ميمستلزم طي مقر
بيني گرديده است، شوراي اسالمي شهر خارگ  شهرداريها و شوراهاي اسالمي شهرها پيش

با عنوان عوارض تعيين کاربري  و ملغي اثر  نمودن  ٩٥ـ  ٢١٩مبادرت به تصويب تعرفه 
کاربري نموده و عوارض مورد مطالبه به تعرفه جديد  با عنوان عوارض تغيير ٢١١٩تعرفه  

فرماييد که تصويب اين تعرفه در حدود اختيارات  تسري داده شده است. لذا مالحظه مي
  شوراي اسالمي شهر خارگ بوده که در خصوص آن اقدام شده است.

با موضوع: عوارض تأمين يک واحد پارکينگ، همان گونه که  ٢١١٢ز) تعرفه 
فرماييد عوارض مذکور به هيچ عنوان مربوط به کسر پارکينگ نبوده و اين  مالحظه مي

شورا چه قبل از آراء هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و چه بعد از آن به هيچ عنوان 
) قانون شهرداري وجود ١٠٠) ماده (٥اعتقادي به آن نداشته است و تا موقعي که تبصره (

نمايد لذا تاکنون  ) براي کسر پارکينگ تصويب نمي١٠٠دارد، عوارضي مجزا از آراء ماده (
هاي اين شورا چنين عوارضي تصويب نشده و به علت اينکه موضوع  در هيچ کدام از تعرفه

آن خارج از وظايف شوراي اسالمي شهر است، عوارضي در اين رابطه تصويب نخواهد شد 
عوارض مصوب اين شورا  و همان گونه که در اين اليحه به طور کامل توضيح داده شده،

عوارض تأمين پارکينگ و فقط مربوط به موارد قبل از صدور پروانه و يا مواردي است که 
) آن ماده مبادرت به اعالم نظر ٥) قانون شهرداري براساس تبصره (١٠٠کميسيون ماده (

در خصوص پارکينگ ننموده باشد و اگر چنين بود قطعاً با اين ريز بيني شاکي، آراء 
گرديد. در هر حال عوارض  بوط به کميسيون مذکور و اخذ جريمه، ضميمه مدارک ميمر

انه بوده که در مصوبه آن هيأت موصوف مربوط به تأمين پارکينگ و قبل از صدور پرو
) و قبل از صدور پروانه ١٠٠اخذ عوارض از موارد غيراز ماده ( ١٩/٢/١٣٩٦ـ ١٢٤شماره  به

  مصوب شده است. تأييد و به همين جهت تعرفه آن
با موضوع: عوارض ارزش بر افزوده ناشي از مازاد طول عرصه جهت  ٢١٠٩ح) تعرفه 

دارد، کليه  هر مترمربع که در خصوص ابطال آن شاکي مستندي ارائه نداده معروض مي
بايستي نسبت به احداث بنا برطبق حداکثر  هاي جامع و تفصيلي مي امالک براساس طرح

دام نمايند اما در مواقعي با رضايت امالک همجوار، متقاضيان ساخت و ساز مجاز اق
درخواست پيشروي مازاد بر حد مجاز را دارند (برطبق قانون مدني) اجازه الزم به آنها داده 

شود اما نظر به اينکه فضاي آزاد امالک براي تأمين منطقه مناسب استفاده مربوط  مي
منطقه تصرف شده، نسبت به گسترش  بايستي در خصوص باشد. لذا شهرداري مي مي

فضاهاي باز شهري اقدام نمايد. لذا با اخذ عوارض از اين گونه امالک اقدام الزم انجام تا 
اند و ساير فضاهاي شهري با وجوه  حقي از اشخاصي که حدود ملک خود را رعايت نموده
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ور توسط شوراي پرداختي آنها احداث شده است ضايع نگردد. لذا با اين ترتيب تعرفه مذک
  اسالمي شهر خارگ مصوب شده است.

با موضوع: عوارض پذيره، عوارض زير بنا، عوارض صدور پروانه  ٢١٠٤ط) تعرفه 
(احداث اعياني) يک مترمربع واحد خدماتي و اداري که شاکي در رابطه با اين تعرفه نيز 

اشاره دارد اعالم  دليل و مستند قانوني ارائه ننموده و صرفاً به عدم تسري آن به خود
هايي است که شهرداريها سالهاست  گردد، اين تعرفه روشن يکي از قديمي ترين عوارض مي

نمايند، اين عوارض از کليه اشخاصي که قصد ساخت و ساز  نسبت به وصول آن اقدام مي
گردد و شاکي نيز سالهاست که  را دارند، به عنوان عوارض زير بنا مطالبه و دريافت مي

نمايد و اکنون براي اين شورا علت تقاضاي ابطال آن  به پرداخت آن اقدام مينسبت 
باشد. اما در هر حال شهرداري خارگ و کليه شهرداريهاي کشور پس از  مشخص نمي

هاي حاصله از ساخت و سازها و استفاده از  مراجعه اشخاص به شهرداري و به جهت عارضه
نمايند که اين شورا به جهت  طالبه ميخدمات عمومي شهرداري، عوارض مذکور را م

) قانون شهرداري و وظيفه ١٠٠مطابقت آن با وظايف اعالم شده براي مالکين در ماده (
) قانون شهرداري مشخص شده ٥٥) ماده (٢٤شهرداري براي صدور پروانه که در بند (

  است نسبت به تصويب تعرفه مذکور اقدام نموده است. 
 عوارض احداث طبقات (تجاري، خدماتي، صنعتي، ساير با موضوع: ٢١٠٨ي) تعرفه 

اند  ننموده کاربريها) که شاکي در خصوص تقاضاي ابطال اين تعرفه نير دليل و مستندي ارائه
رساند، متقاضيان احداث بناهاي مختلف ساختماني براساس طرحهاي جامع و  به عرض مي
احداث انواع  نسبت بهسازي  ص شده در ضوابط شهرتوانند تا حد مشخ تفضيلي مي

توانند تقاضاي احداث طبقات  مستحدثات در طبقات مربوط اقدام نمايند اما مالکين مي
کمتر را نموده و اگر قرار باشد عوارض حداکثر ارتفاع مجاز از آنها دريافت گردد، قطعاً در 
حق آنها اجحاف خواهد شد لذا اين تعرفه با پيشنهاد شهرداري به تصويب اين شورا 
رسيده تا عوارض ارتفاع مستحدثات در طبقات مجاز بر اساس آن ميزان که تقاضاي 

گردد محاسبه و با اين ترتيب حقي از کسي ضايع نگرديده و اشخاصي که  احداث آن مي
طبقات و ارتفاع کمتري دارند با اشخاصي تقاضاي احداث که طبقات و ارتفاع بيشتري 

ننمايند. لذا به جهت رعايت عدالت اين تعرفه دارند، به قيمت يکسان عوارض پرداخت 
  مصوب شده است.
با موضوع: عوارض پالک و کدپستي، اين تعرفه مربوط به پالک و  ٢٢١١ک) تعرفه 

کدپستي است که شاکي هيچ مستند قانوني براي مغايرت آن با قوانين و مقررات عنوان 
ا هماهنگي اداره پست و صرف رساند که شهرداري خارگ ب اند. اما به استحضار مي ننموده
هاي الزم، مبادرت به تهيه کدپستي براي کليه امالک نموده و پالک آبي را نيز تهيه  هزينه

و نصب نموده است و براي همين منظور عوارض قانوني براي آن تصويب گرديده است. در 
باشد.  ميريال  ٠٠٠/١٠٠هاي انجام شده و حدود  ضمن مبلغ آن براي هر واحد در حد هزينه

و همه آنها  ها برطبق قانون تصويب شده فرماييد کليه تعرفه حال همان گونه که مالحظه مي
در حيطه وظايف شهرداري و شوراي اسالمي شهر خارگ بوده و نظر به اينکه دليلي براي 

  ابطال آنها اعالم نشده و دليلي هم وجود ندارد، تقاضاي رد شکايت مورد استدعاست. 
هاي مصوب  دارد، مشموليت تعرفه دادخـواست معروض مي ٩بـه بند  ـ در پاسخ١١

مشخص و روشن شده است  ١٠٠١) تعرفه ٢) و (١اين شورا بر کليه اشخاص در بندهاي (
هاي نفتي ايران به عنوان يک شخص حقوقي نيز به روشني در آن  و براي شرکت پايانه

) قانون ١٠٠يت آن است که ماده (ها، تعيين عوارض شده است. اما نکته حائز اهم تعرفه
گردد و در هيچ کجاي کشور،  شهرداري به صورت عام شامل کليه مرتبطين ساختماني مي
) به صراحت قيد نشده از ١٠٠شرکتهاي تابعه وزارت نفت به جهت اينکه نام آنها در ماده (

اساس مطالب اند و پس از آن نيز بر )  مستثني نشده١٠٠ارجاع پرونده ساختماني به ماده (
گردد و ذکر نام يا تصريح نام در خصوص  گفته عوارض ساختماني آنان مطالبه مي پيش

گذارد نه اجراي قوانين  اي را بر عهده شرکتهاي نفتي مي قوانين و مقرراتي است که وظيفه
) قانون شهرداري کليه مالکين ١٠٠عمومي را و اين در حالي است که بر طبق ماده (

ذکر نام يا تصريح نام مکلفند که قبل از هرگونه اقدام عمراني به شهرداري امالک فارغ از 
 ١٣٩٥) اساسنامه شرکت ملي نفت مصوب سال ٨٤مراجعه و پروانه اخذ نمايند و ماده (

قيدي بر اين موضوع نداشته که قوانين گذشته را تابع خود نمايد بلکه در خصوص موارد 
) ٨٤نه که کليه امور حقوقي آن شرکت فارغ از ماده (باشد و همان گو فاقد مجوز قانوني مي

گردد، موضوع تخلف ساختماني و احداث مستحدثات فاقد مجوز و  در محاکم رسيدگي مي
ها با عناوين  باشد. ضمناً شرکت پايانه پرداخت عوارض متربت بر آن قابل پيگيري  مي

ها به آن شرکت تسري ندارد.  مختلف سعي بر اين دارند که اين گونه القاء نمايند که تعرفه
ها به آن شرکت  تسري ندارد، چرا تقاضاي  اما اکنون اين سوال مطرح است که اگر تعرفه

ها را داشته و فقط تقاضاي عدم تسري تعرفه به آن شرکت را در  ابطال کل تعرفه
  اند. ) مطرح ننموده٧٧کميسيون ماده (

فته از سوي شوراي اسالمي شهر حال با توجه به اينکه کليه اقدامات صورت پذير
نامه اجرايي  الخصوص آيين ها بر اساس قوانين و مقررات علي خارگ وفق مقررات بوده و تعرفه

) ماده ١٦هيأت وزيران، بند ( ١٣٧٨نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراها مصوب سال 
ديگر قوانين مرتبط ) قانون ماليات بر ارزش افزوده و ٥٠) ماده (١) قانون شوراها، تبصره (٧١(

مصوب شده و اعالم عمومي آن در زمان مقرر يعني تا چهاردهم بهمن ماه انجام شده است و 
ارائه خدمات گسترده عمومي توسط شهرداري خارگ و نيز مطالبه عوارض مربوط به امور 

ه ها ک نفع پرونده ها به مالک منافع و ذي هاي و تسري تعرفه محلي و ساختماني شرکت پايانه
در قوانين و مقررات به صراحت عنوان و هيأت عمومي ديوان آن را تأييد نموده است، 

) قانون برنامه ١٧٤هاي (الف) و (ج) ماده ( محاسبه عوارض براساس ضوابط اعالم شده در بند
پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران، عدم اخذ و مطالبه و تصويب عوارض مضاعف، 

رداري و شوراي اسالمي شهر خارگ در آراء  مشابه هيأت عمومي ديوان تأييد اقدامات  شه
نفع و مالک منافع  هاي نفتي ايران به عنوان  ذي عدالت اداري، تعلق عوارض به شرکت پايانه

اي را به خود قابل  هاي شهرداري خارگ و اينکه اگر يک شرکت تعرفه و عمومي بودن تعرفه
اي ابطال کل آن را بنمايد، تقاضاي رد دادخواست و تأييد تواند تقاص داند نمي استناد نمي

اقدامات انجام شده از سوي اين شورا و تأييد مطابقت آن با قوانين و مقررات و اعالم عدم 
  »خروج اين شورا از قوانين و مقررات مورد استدعاست.

، ٢١١٢، ٢١٠٩، ٢١٠٨، ٢١٠٤هاي شماره  در خصوص ادعاي مغايرت موضوع تعرفه
شوراي اسالمي شهر  ١٣٩٣مصوب سال  ٢٢١١، ٢٢١٠، ٢٢٠٧، ٢٢٠٦، ٢١٣٥، ٢١١٩

خارگ با شرع مقدس اسالم، قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب اليحه شماره 
  اعالم کرده است که: ٢٣/٧/١٣٩٦ـ  ٢٨٧٨/١٠٢/٩٦
مصوبه مذکور خالف موازين شرع تشخيص داده نشد از جهت خالف قانون بودن «

  »عهده آن ديوان است. شخيص امر بهت
قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري پرونده به هيأت  ٨٤در اجراي ماده 

تخصصي شوراهاي اسالمي ديوان عدالت اداري ارجاع شود و هيأت مذکور در خصوص خواسته 
 ٤هاي  در خصوص پارکينگ وکل بند ٢به جز بخشي از بند  ٢١٠٥، ٢١٠٤هاي  شاکي، تعرفه

عنوان عوارض پذيره، عوارض زير بنا، عوارض صدور پروانه (احداث اعياني) يک مترمربع  تحت
عوارض احداث طبقات  ٢١٠٨واحد خدماتي و اداري و واحد صنعتي و ساير کاربريها و تعرفه 

مبني بر وضع عوارض  احداث سوله  ٢١٢٨(تجاري، خدماتي، صنعتي و ساير کاربريها) و تعرفه 
 ١٣٩٣عوارض سطح شهر تعرفه عوارض سالهاي  ٢٢١٠و تعرفه  ١٣٩٤سال تعرفه عوارض در 

شهرداري خارگ از مصوبات شوراي اسالمي شهر خارگ را مغاير قانون و خارج از  ١٣٩٤و 
قانون تشکيالت و آيين دادرسي  ٨٤و  ١٢حدود اختيارات ندانسته است و به استناد مواد 

رأي به رد شکايت  ٣٠/٨/١٣٩٧ـ  ٢٧٠الي  ٢٦٥ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه شماره 
شاکي صادر کرده است. رأي مذکور به علت عدم اعتراض از سوي رييس ديوان عدالت اداري و 

  يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قطعيت يافته است.
 ،٢١١٢، ٢١٠٩]  ٢١٠٥، ٢١٠٤هاي شماره  تعرفه ٤و  ٢رسيدگي به [ بخشي از بندهاي 

در  ١٣/١١/١٣٩٣/ش خ ـ ٧٥٩/١از مصوبه شماره  ٢٢١١و  ٢٢٠٦، ٢١٣٦، ٢١٣٥، ٢١١٩
  دستور کار  هيات عمومي ديوان عدالت اداري قرار گرفت.

با حضور رئيس و معاونين  ٤/١٠/١٣٩٧هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 
 ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از

  مبادرت کرده است. يصدور رأ بحث و بررسي با اکثريت آراء به شرح زير به
  

  هيأت عمومي رأي
قائم مقام  ٢٣/٧/١٣٩٦ـ  ٢٨٧٨/١٠٢/٩٦الف ـ نظر به اينکه به موجب نامه شماره 

، ٢١٣٥، ٢١١٩، ٢١١٢، ٢١٠٩، ٢١٠٨، ٢١٠٤هاي شماره  دبير شوراي نگهبان تعرفه
شوراي اسالمي شهر خارگ  ١٣٩٣مصوب سال  ٢٢١١و  ٢٢١٠، ٢٢٠٧، ٢٢٠٦، ٢١٣٦

مطابق نظر فقهاي شوراي نگهبان خالف موازين شرع تشخيص نشده است، بنابراين 
  هاي مورد شکايت از بعد شرعي قابل ابطال تشخيص نشد. تعرفه

 ١٣٩٠اصالحي قانون شهرداري مصوب سال  ١٠١ماده  ٣ـ طبق تبصره ١ب ـ 
 ٢٥هاي خدمات عمومي تا ميزان  و بخش سرانهالسهمي در د هنگام تفکيک عرصه حق
شود و از سويي از کليه  درصد از باقيمانده در نظر گرفته مي ٢٥درصد و شوارع و معابر تا 

ساختمانها عوارض نوسازي (سطح شهر) به ميزان يک و نيم درصد ارزش معامالتي امالک 
شرح  ز خدمات عمومي بهعنوان استفاده اگردد، بنابراين اخذ عوارض ديگري تحت  اخذ مي

قانون  ٨٨و ماده  ١٢ماده  ١مغاير قانون است و مستند به بند  ٢٢٠٦تعرفه شماره 
  شود. ابطال مي ١٣٩٢تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 

اصالحي قانون شهرداري نحوه تفکيک و اخذ ميزان زمين شوارع  ١٠١ـ طبق ماده ٢
ماده  ٤مات عمومي مشخص شده است و همچنين در تبصره هاي خد و معابر و سرانه
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هاي دولتي و شهرداري براي  واحده قانون تعيين وضعيت امالک و اراضي واقع در طرح
استفاده از مزاياي محدوده شهر در ورود به محدوده خدماتي شهر براي امالک واقع در حريم 

ست از سوي ديگر عوارض تکليف شده ا درصد به صورت رايگان تعيين ٢٠شهر اخذ تا 
قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران براي ارزش  ١٧٤مندرج در بند (ب) ماده 

هاي شهري است و در همين ماده بر کاهش عوارض صدور  افزوده ناشي از اجراي طرح
هاي ساختماني عوارض  هاي ساختماني تأکيد شده است و شهرداري براي صدور پروانه پروانه
کند. بنابراين وضع عوارض تحت  وني را براساس مصوبات شوراي اسالمي شهر اخذ ميقان

عوارض مضاعف محسوب شده و  ٢٢٠٧هاي شهري به موجب تعرفه شماره  عنوان سرانه
 ٨٨و ماده  ١٢ماده  ١مغاير قوانين مذکور و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 

  شود.  ابطال مي ١٣٩٢عدالت اداري مصوب سال  قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان
ـ با توجه به اينکه در آراء متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري وضع عوارض ٣

ها مغاير  براي کسري، حذف يا عدم تأمين پارکينگ در مصوبات شوراهاي اسالمي شهر
 ٢١١٢شماره  قانون و خارج از حدود اختيارات تشخيص و ابطال شده است، بنابراين تعرفه

مبني بر تجويز عوارض براي کسري پارکينگ  ٢١٠٥و  ٢١٠٤هاي  تعرفه ٢و بخشي از بند 
و رأي شماره  ١٦/٢/١٣٩٢مورخ  ١٠٠الي  ٩٧يا حذف آن به داليل مندرج در رأي شماره 

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مغاير قانون و خارج از حدود  ١٤/٦/١٣٩٦ـ ٥٧٣
قانون تشکيالت و آيين  ٨٨و ماده  ١٢ماده  ١مستند به بند  اختيارات قانوني است و

  شود. ابطال مي ١٣٩٢دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 
قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسالمي  ١٧٤ـ مطابق بند الف ماده ٤

 هاي توسعه شهري بالمانع است. نظر ايران عوارض بر ارزش افزوده ناشي از اجراي طرح
ها وضع  االطالق نسبت به کليه تغيير کاربري اين که در مصوبات مورد اعتراض علي به

هاي توسعه شهري و غيرتوسعه  عوارض شده و هم شامل ارزش افزوده ناشي از طرح
عوارض  اخذ ٢١٠٥و  ٢١٠٤هاي  تعرفه ٤و بند  ٢١١٩شود، بنابراين اطالق تعرفه  شهري مي

اي ايجاد نخواهد شد تسري داده مغاير  اربري ارزش افزودهرا در قسمتي که در اثر تغيير ک
 ٨٨و ماده  ١٢ماده  ١قانون و خارج از حدود اختيارات تشخيص شد و مستند به بند 
  شود. ابطال مي ١٣٩٢قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 

رح تفصيلي جديد ـ مالکين امالک در زمان صدور پروانه ساختماني بر اساس ط ٥
مطابق مقررات ملزم به پرداخت عوارض صدور پروانه ساختماني بر اساس کاربري مصوب 
هستند و اخذ عوارض ديگري تحت عنوان ارزش افزوده ناشي از مازاد طول عرصه جهت 

  هر مترمربع عوارض مضاعف تلقي و فاقد وجاهت قانوني است
عوارض  ٢١٠٤و  ٢١٠٥ن تعرفه نظر به اينکه شهرداري خارگ عوارضي تحت عنوا

پذيره، عوارض زير بنا، عوارض صدور پروانه (احداث اعياني) يک مترمربع واحد صنعتي و 
مبني بر  ٢١٠٩کنند، بنابراين تعرفه  ساير کاربريها واحد خدماتي و اداري دريافت مي

خارج از عوارض ارزش افزوده ناشي از مازاد بر طول عرصه جهت هر مترمربع مغاير قانون و 
قانون تشکيالت و  ٨٨و ماده  ١٢ماده  ١حدود اختيارات قانوني است و مستند به بند 
  شود. ابطال مي ١٣٩٢آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 

هاي اسالمي  قانون تشکيالت، وظايف و انتخابات شورا ٨٠ماده  ٢٦ـ طبق بند  ٦
حات بعدي، تعيين نرخ خدمات ارائه با اصال ١٣٧٥کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 

شده از سوي شهرداري از جمله وظايف و مسئوليتهاي شوراي اسالمي شهرها است، 
مبني بر تعيين عوارض براي ارائه خدمات کارشناسي و بازديد مغاير  ٢١٣٥بنابراين تعرفه 

  قانون و خارج از حدود اختيارات نبوده و مصوبه قابل ابطال تشخيص نشد.
هاي  قانون تشکيالت، وظايف و انتخابات شورا ٨٠ماده  ٢٦چند طبق بند ـ هر ٧

بـا اصالحات بعدي تعيين نرخ ارائه  ١٣٧٥اسالمي کشور و انتخاب شهرداران مصوب سـال 
 اسالمي شهرها است، نظر به اينکه شهرداري هاي شوراي خدمات از جمله وظايف و مسئوليت
کند و تعيين نرخ به متراژ  ت يک نوع شناسنامه صادر ميبراي تمامي ساختمانها با ابعاد متفاو

ها ندارد اخذ وجه بدون نظر قانونگذار محسوب  و مساحت ساختمان که تفاوتي در شناسنامه
قانون تشکيالت  ٨٨و ماده  ١٢ماده  ١مستند به بند  ٢١٣٦شود، در نتيجه اطالق تعرفه  مي

  شود. ابطال مي ١٣٩٢و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 
ـ با توجه به اينکه يکي از وظايف شهرداري اعطاء پالک براي امالک و اراضي بوده  ٨

و از سويي نصب بر چسب  و اخذ وجه براي انجام عمل اداري با تصويب قانونگذار است
پستي از وظايف شهرداري نبوده بلکه مربوط به اداره پست است، لذا وضع عوارض کد

مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات  ٢٢١١ه شرح مقرر در تعرفه پالک و کدپستي ب
قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت  ٨٨و ماده  ١٢ماده  ١است و مستند به بند 

 شود. ابطال مي ١٣٩٢مصوب سال  اداري
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