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  ١٦/١١/١٣٩٧                                                                       ٩٧٠١٥٨٩ره شما
  بسمه تعالي

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

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

 ٩و  ٧هاي شماره  ابطال تعرفه«با موضوع:  ١٨/١٠/١٣٩٧مورخ  ٩٧٠٩٩٧٠٩٠٥٨١١٩٣٣
مقررات  راش استان فارس در اجرايمصوب شوراي اسالمي شهر گ ١٣٩٦عوارض محلي سال 

جهت درج در روزنامه » قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري ٩٢ماده
  گردد. رسمي به پيوست ارسال مي

ـ مهدي دربينمديرك   ل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري 
  

  ٩٧/١٥٨٩رونده: پ شماره    ١٩٣٣ ماره دادنامه:ش    ١٨/١٠/١٣٩٧خ دادنامه: تاري
  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مرجع رسيدگي:

  آقاي اميد محمدي ي:شاك
چه عوارض از دفتر ٩و  ٧هاي شماره  ابطال تعرفه موضوع شکايت و خواسته:

شوراي اسالمي شهر گراش استـان فـارس از تـاريخ تصويب در اجـراي  ١٣٩٦محلي سال 
  ١٣٩٢قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال  ٩٢مقررات ماده 

از دفترچه  ٩و  ٧هاي شماره  شاکي به موجب دادخواستي ابطال تعرفه گردش کار:
اسالمي شهر گراش استان فارس از تاريخ تصويب در شوراي  ١٣٩٦عوارض محلي سال 
اداري مصوب سال  قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت ٩٢اجراي مقررات ماده 

  را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعالم کرده است که: ١٣٩٢
 اداري رياست محترم ديوان عدالت«

 با سالم و دعاي خير
محمـدي در جهت تبيين خـواسته بـه استحضار آن عالي احترامـاً، اينجانب اميد 

اي تحت عنوان تعيين و وصول رساند، شوراي اسالمي شهر گـراش طي مصوبهمقام مي
خدمات تفکيک اراضي تا  هزينه«ـ » عوارض تفکيک اعيان«ـ » عوارض تفکيک عرصه«

انوني از گراش جهت اخذ وجوهي غيرق ، مبادرت به اخذ جواز به شهرداري»متر ٥٠٠
  نمايد. مصوبه مذکور به نحو ذيل است:شهروندان مربوطه مي

عوارض تفکيک «ـ » عوارض تفکيک عرصه«الف) بخش اول: مصوبه مورد اعتراض    
  ،»متر ٥٠٠هزينه خدمات تفکيک اراضي تا «ـ » اعيان

  عوارض تفکيک عرصه  
  ) عوارض تفکيک عرصه به ازاي هر مترمربع٧ـ ١تعرفه شماره 

  
  مربع)مأخذ و نحوه محاسبه عوارض (متر  عنوان تعرفه عوارض  فردي
 ١/٥ P  مسکوني  ١
 ٧ P  تجاري  ٢
 ٦ P  اداري ـ صنعتي ـ خدماتي  ٣

  
  ) عوارض تفکيک اعياني به ازاي هر متر مربع٧ـ ٢تعرفه شماره 

  
  مربع)مأخذ و نحوه محاسبه عوارض (متر  عنوان تعرفه عوارض  رديف

 ٥/٥ P  مسکوني  ١
 ١٢ P  تجاري  ٢
 ١٠ P  اداري ـ صنعتي ـ خدماتي  ٣

  
  : هزينه خدمات تفکيک اراضي٩تعرفه شماره 

  
  مأخذ و نحوه محاسبه عوارض (مترمربع)  عنوان تعرفه عوارض  رديف

 ٢٠ P  متر مربع) ٥٠٠مسکوني (اراضي تا   ١
 ٥٠ P  متر مربع) ٥٠٠تجاري(اراضي تا   ٢

  
  ب) داليل اعتراض به مصوبه

 عوارض«تحت عنوان تعيين و وصول اتي طي مصوب ر گراشهش ي اسالميهاشورا
جهت اخذ وجوهي غيرقانوني و  اخذ جواز به شهرداري، مبادرت به »تفکيک عرصه

ه با استناد به داليل ذيل اين اين در حالي است کنمايند. غيرشرعي از شهروندان مي
  باشد:ها مغاير قوانين و مقررات ميمصوبه

  
  ـ عوارض تفکيک عرصه و اعيان٧ـ ٢ ـ و٧ـ ١تعرفه شماره 

  
 مغايرت با آراء هيأت عمومي ديوان عدالت اداريـ ١  
ـ  ٢١٨شماره ي هادر ارتباط با عوارض تفکيک عرصه، بر اساس دادنامه  

ـ ٦٢١ ،١٦/٥/١٣٩١ـ  ٢٧٥ ،٤/١١/١٣٨٩ـ ٤٩٢ ،٢٠/١/١٣٨٩ـ  ٤٥٩ ،٩/٤/١٣٨٧
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري،  ٢٠/٩/١٣٩١ـ ٦٣٤و  ٢٠/٩/١٣٩١ـ ٦٢٧ ،١٣/٩/١٣٩١

خالف قانون و خارج از حدود اختيارات شوراهاي  ،تعيين و دريافت عوارض تفکيک عرصه
ت. با توجه به اين كه هيأت عمومي ديوان عدالت اسالمي شهرها تشخيص داده شده اس

 اداري در آرايي مشابه اخذ چنين وجوهي در شهرهاي ديگر را خالف قانون قلمداد كرده
كند وقتي اخذ عوارضي از شهروندان اصل عدالت و حفظ حقوق شهروندي نيز اقتضاء مي

توان اخذ همان وجه را از بخشي از اين سرزمين که در مغايرت با قانون شناخته شده نمي
 ١٤و بند  ٢٠مردمان شهروندان ديگر جايز و قانوني قلمداد كرد چرا كه اين امر با اصل 

  ني بر يكساني افراد در برابر قانون، مغاير است. قانون اساسي مب ٣اصل 
   

  موضوع رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري  دادنامه  تاريخ  رديف
مرجع 

کننده  تصويب
  عوارض

٣١٦  ٨٦/ ٢/٥  .١  
شوراي اسالمي شهر اروميه  ٦/١٠/٧٩مصوبه مورخ  ٦٣ابطال بند 

مبني بر اختصاص قسمتي از اراضي باير به شهرداري به طور 
  ايگان در زمان تفکيک اراضي مزبورر

شوراي اسالمي 
  شهر اروميه

٩٦٤  ٨٦/ ١١/٩  .٢  
ـ  ٢تبصره ي محاسبه درصد ) دستورالعمل نحوه٢بند (الف

ي مربوط به تأسيسات شهري امالک و اراضي داخل محدوده
 ١٨/١٠/١٣٨٠مورخ  ١٧٧٤خدماتي شهر کرمان به شماره 

  شهر کرمان شوراي اسالمي ١٤/٨/١٣٨٠مصوب جلسه مورخ

شوراي اسالمي 
  شهر کرمان

١٤٨  ٨٧/ ١٢/٣  .٣  
عدم صالحيت شهرداري نسبت به تفکيک و افراز و عدم امکان 
طرف دعوا بودن آن در اين خصوص و انحصار صالحيت تفکيک و 

  ها و ادارت ثبت اسنادافراز نسبت به دادگاه
  وحدت رويه

٢١٨  ٨٧/ ٩/٤  .٤  
يراز  مبني بر اختصاص ابطال مصوبات شوراي اسالمي شهر ش

تفكيك و افراز به طور رايگان  قسمتي از امالك متقاضيان
  قانون شوراها ٧١ماده  ٢٦عنوان بهاي خدمات در بند  به

شوراي اسالمي 
  شهر شيراز

٢٠٩  ٨٧/ ٢/٤  .٥  

سلب قسمتي از مالکيت افراد به عنوان مابه ازاء عوارض تفکيک 
طور رايگان خالف  فيزيکي امالک و مستحدثات و تملک آن به

صريح حکم قانونگذاز و خارج از حدود اختيارات شوراي اسالمي 
شوراي اسالمي شهر اصفهان  ١١/٨/٨٤شهر است. (ابطال مصوبه 

در زمينه اختصاص قسمتي از اراضي و مستحدثات اشخاصي به 
شهرداري به طور رايگان به عنوان عوارض تفکيک فيزيکي اراضي 

  و امالک مذکور)

اسالمي شوراي 
  شهر اصفهان

٤٥٩ ٢٠/١٠/٨٩ .٦ 

شوراي  ١٧/١١/١٣٨٧ابطال مصوبه چهل (پ) کميسيون مورخ 
 اسالمي شهر قم

اي با عنوان توافق يا  اخذ چهل درصد قيمت منطقه (مبني بر
  بهاي خدمات ناشي از تفکيک)

شوراي اسالمي 
  شهر قم

٤٩٢ ٨٩/ ٤/١١  .٧  
فراز به شهرداري به اختصاص قسمتي از امالك متقاضيان تفكيك و ا

طور رايگان و يا وصول مبلغي به عنوان هزينه خدمات مذكور به 
 .باشد منظور صدور پروانه احداث بنا خالف قانون مي

شوراي اسالمي 
  شهر خمين

  

٣٣٦  ٩٠/ ٩/٨  .٨  

طرح تفصيلي شهر کرمان و مصوبه  ١٦ـ٤ـ٣ابطال بندهاي 
ن در آن شوراي اسالمي شهر کرما ١٨/١٠/١٣٨٠ـ ١٧٧٤شماره 

قسمت که متضمن دريافت قسمتي از اراضي مورد تفکيک و يا 
  افراز به عنوان تأمين احتياجات عمومي شهري است

شوراي اسالمي 
  شهر کرمان

٣٨١ ٩١/ ٧/٩  .٩ 
شوراي  ٣/١٠/٨٧/ش الف س مورخ ٧٥٨٥ابطال مصوبه شماره 

اسالمي شهر شيراز در برقراري عوارض ماليات بر ارزش افزوده 
  و افراز اراضيتفكيك 

  شيراز

٢٧٥ ٩١/ ١٦/٥  .١٠ 
ابطال مصوبه يكصد و هفتاد و هفتمين جلسه شوراي اسالمي شهر 

كه متضمن دريافت قسمتي از اراضي مورد  ٢٥/٦/١٣٨٧قم مورخ 
 درخواست تفكيك است. (به عنوان عوارض بهاي خدمات)

شوراي اسالمي 
  شهر قم

  
  شوراي اسالمي  ١٨/٧/١٣٨٣/شـ  ٢/٣١٠٦ابطال مصوبه شماره   ٦٢١  ٩١/ ١٣/٩ .١١
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  موضوع رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري  دادنامه  تاريخ  رديف
مرجع 

کننده  تصويب
  عوارض

  شهر مشهد
(غيرقانوني بودن دريافت بخشي از اراضي اشخاص به عنوان 

  عوارض تفکيک زمين)

شوراي اسالمي 
  شهر مشهد

٦٢٧  ٩١/ ٢٠/٩  .١٢  

از بخش (ج) مصوبه شماره  ٧الي  ١ابطال بخش (الف) و بندهاي 
  ٨/١١/١٣٨٣ـ  ٥١٠٦

اضي اشخاص به عنوان (غيرقانوني بودن دريافت بخشي از ار
  عوارض تفکيک زمين)

شوراي اسالمي 
  شهر گرگان

با موضوع اخذ عوارض  ٢٣/٩/١٣٨١ـ٣٦٢٨ابطال دستور العمل شماره  ٦٣٤  ٩١/ ٢٠/٩  .١٣
  شوراي اسالمي شهر گرگان ٢٥٧تفكيك مجدد، مصوب جلسه 

شوراي اسالمي 
  شهر گرگان

٣٩  ٩٢/ ٢٦/١  .١٤  

مصوبه تعيين عوارض  ١٨ماده  ٢و  ١ابطال اطالق بندهاي 
شوراي اسالمي شهر اردبيل مبني بر دريافت  ١٣٨٩محلي سال 

عوارض ناشي از تفكيك از اين حيث كه شامل اراضي كمتر از 
  شود.متر مربع مي ٥٠٠

شوراي اسالمي 
  شهر اردبيل

ابطال قسمتهايي از تعرفه بهاي خدمات شهرداري اراک مورد   ١٠١٨  ٩٣/ ١٧/٦  .١٥
  ١/١/١٣٩٣عمل از 

شوراي اسالمي 
  شهر اراک

١٠٨٦  ١٠/٩/٩٤ .١٦  
شوراي  ٣/١١/١٣٨٣مصوبه مورخ  ١٢٠٤ابطال قسمتي از کد 

 اسالمي شهر ماهدشت در مورد تعيين سرانه خدماتي در خصوص
  تفکيک اراضي

  ماهدشت

١٣١٠  ٩٤/ ١٨/١٢  .١٧  
 ١٤/١١/١٣٨٦سـ   الف /ش٤٠٣٠مصوبه شماره  ابطال ماده واحده

ـ  ٨٥٩٦آن و مصوبه اصالحي آن به شماره  ٨و  ٦هاي  و تبصره
  (ابطال عوارض تفکيک) از تاريخ تصويب ٨/١١/١٣٨٧

شوراي اسالمي 
  شهر شيراز

٩٧  ٩٥/ ٢٨/٢  .١٨  
شوراي اسالمي شهرگرگان ١٢/١١/١٣٩٠ـ٣٨٨از مصوبه شماره ٢٢ماده 

در خصوص وضع عوارض براي تفکيک اعياني اعم از مسکوني تجاري 
  شوديمغاير قانون است و ابطال م خدماتي اداري و ساير

شوراي اسالمي 
  شهر گرگان

٢٤٤  ٩٥/ ١/٤  .١٩  

فصل دوم دفترچه عوارض و بهاي  ١٢بخش  ٥و  ٤و  ٣بندهاي 
شهرداري کرج در خصوص عوارض تفکيک  ١٣٩٤خدمات سال 

عرصه از تاريخ تصويب مندرج در دفترچه عوارض و بهاي 
ضو شوراي شهر شهرداري کرج، در حضور ع١٣٩٤خدمات سال 

  کرج، منتج به نتيجه ابطال مصوبه از تاريخ تصويب

شوراي  اسالمي 
  شهر کرج

٣٤٢  ٩٥/ ١٩/٥  .٢٠  

 ١٣٩٤عوارض و بهاي شهري در سال  تعرفه١٧ماده١ابطال بند 
  شوراي اسالمي شهرگرگان

قانون شهرداري  ١٠١(ابطال عوارض تفکيک عرصه موضوع ماده 
  ر کمتر)مت ٥٠٠در مورد اراضي با مساحت 

  گرگان

٩٥/ ١٦/٩  .٢١  
٦٨٦ 
الي 
٦٩٥  

  مختلف اي اسالمي شهرهايرابطال تعرفه عوارض شو
  (اعم از عرصه و اعيان) درخصوص وضع عوارض تفکيک

ـ  ـ گرگان  شهريار 
ـ   جديد شهرخوي 

ـ  هشتگرد
ـ  محمدشهر

ـ  ـ گناباد  شهرقدس 
ـ کليشاد  صفادشت 

  و سودرجان

شوراي اسالمي شهر  ٣/١١/١٣٨٩ـ ٢٤٠٧اره ابطال مصوبه شم  ٦٩٦  ٩٥/ ١٦/٩  .٢٢
  شانديز  شانديز در خصوص وضع عوارض کسري حدنصاب تفکيک

و  ٦٩٧  ٩٥/ ١٦/٩  .٢٣
٦٩٨  

تعرفه عوارض محلي  ١٣آن قسمت از بندهاي ذيل ماده 
 ٥٠٠شهرداري بازرگان که اخذ عوارض نسبت به اراضي کمتر از 

  است ابل ابطالکند مغاير حکم مقنن بوده و ق متر را تجويز مي
  ابطال اخذ عوارض حق تفکيک

  شهر بازرگان

٧٥٣  ٩٥/ ٣٠/٩  .٢٤  
تعرفه عوارض شوراي اسالمي شهر  ٤٣ماده  ١١ابطال تبصره 

در خصوص وضع عوارض تفکيک اراضي  ١٣٩٥همدان در سال 
  و ساختمان

  همدان

و  ٧٧٠  ٩٥/ ٣٠/٩  .٢٥
٧٧١  

رض محلي سال و کليه بندهاي ذيل آن از تعرفه عوا ٢٢ابطال ماده 
مصوب شوراي اسالمي شهر ميانه مبني بر واگذاري قسمتي از  ١٣٩١

  ملک و عوارض به شهرداري براي تغيير کاربري و تفکيک
  ميانه

٧٧٣  ٩٥/ ٧/١٠ .٢٦  

دفترچه عوارض شوراي اسالمي شهر  ١٦و بند  ١١بطال بند ا
درخصوص وضع عوارض ناشي از  ١٣٩٥محمد شهر در سال 

  وسعه شهري از تاريخ تصويبهاي تاجراي طرح
  }عوارض ارزش افزوده ناشي از تفکيک و افراز{

  محمدشهر

  موضوع رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري  دادنامه  تاريخ  رديف
مرجع 

کننده  تصويب
  عوارض

١٣١٢  ٩٥/ ١٠/١٢  .٢٧  

شوراي اسالمي  ۱۳۹۵/۱/۲۴ـ۱۷۵ابطال مصوبه جلسه شماره «
شهر هشترود در خصوص وضع عوارض تفکيک و افراز در اجراي 

قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت  ۹۲مقررات ماده 
  »۱۳۹۲ري مصوبادا

  هشترود

١٣١٣  ٩٥/ ١٠/١٢  .٢٨  

تعرفه عوارض و بهاي خدمات شوراي اسالمي  ۱۷ابطال ماده «
به بعد از تاريخ تصويب درخصوص  ۱۳۹۴شهر گرگان براي سال 

در اجراي متر  ٥٠٠اراضي تا وضع عوارض تفکيک  عرصه 
قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت  ۹۲مقررات ماده

  »۱۳۹۲وباداري مص

  گرگان

٩٥/ ١٠/١٢  .٢٩  
١٣١٤ ،
١٣١٥ ،
١٣١٦  

 ۱٤/۱۱/١٣٨٧ـ  ۲۱۸۵ابطال قسمتهايي از مصوبه شماره «
شوراي اسالمي شهر بهشهر در خصوص دريافت تعرفه عوارض 

  »کتفکيک هزينه خدمات ناشي از تفکيک اراضي يا عرصه امال
  بهشهر

١٣٤٥  ٩٥/ ١٧/١٢  .٣٠  
ت و عوارض ساختماني تعرفه بهاي خدما ٥هاي ماده  تبصره

  ١٣٩١مصوب 
  {عوارض نقل و انتقال امالک؛ حق تفکيک}

  نوشهر

٩٥ ١٧/١٢  .٣١  
١٣٥٦ 
الي 

١٣٥٩  

تعرفه عوارض محلي  ٦شوراي اسالمي شهر مالير در تصويب ماده 
در مورد زيربناي ساختمانهاي مسکوني ١٣٩٥ـ ١٣٩٤هاي  سال

منجر به  ١٠٠ه مازاد بر پروانه يا بدون پروانه که در کميسيون ماد
گردد و شوراي اسالمي شهر تبريز در  صدور رأي بر ابقاء بنا مي
ـ ٤شق ،١٧، ماده ١٠ماده  ١بند الف ـ  ٦تصويب قسمت اخير شق 

و مواد  ١٣٩٤تعرفه عوارض محلي سال  ١٨ماده  ٣و بند  ١بند ـ ١
 ١٣٩٥تعرفه عوارض محلي سال  ٢٦و ماده  ٢٣ماده  ٣، بند ٢٠، ١٨

ناي پروانه ساختماني (عوارض مازاد بر تراکم)، ابقاي در مورد زيرب
ها، تفکيک عرصه و افراز ناشي از تغيير يا تثبيت کاربري و  اعياني

  مشرفيت و ارزش اضافه شده وضع عوارض کرده است

ـ تبريز   مالير 

١٤٤٣  ٩٥/ ٢٤/١٢  .٣٢  

طرح تفصيلي شهر اسالمشهر مصوب سال  ١ـ ٣ابطال بند 
هاي  ابط تفکيک اراضي در کاربريدر خصوص وضع ضو ١٣٩٣

قانون  ٩٢پيشنهادي طرح تفصيلي در اجراي مقررات ماده 
تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 

  درصد از اراضي} ٧٠{تملک رايگان  ١٣٩٢

  اسالمشهر

١٣٥٥  ٩٥/ ١٧/١٢  .٣٣  

  عوارض بعد از کميسيون
) و مواد ۱۵ـ ۹( ) الي۱ـ۹و بندهاي ( ۹، ۸، ۷، ۶ابطال مواد {
و  ۳۷، ۳۶، ۲۸، ۲۳، ۲۱، ۱۹، ۱۸، ۱۷، ۱۶، ۱۵، ۱۴، ۱۳، ۱۲
هاي آن مندرج در دفترچه تعرفه عوارض سال  و تبصره ۵۰
شوراي اسالمي شهر مالير از تاريخ تصويب در خصوص  ۱۳۹۴

عوارض وضع مازاد بر جرائم ماده صد، عدم اجراي نما، تراکم 
سر پارکينگ، تفکيک سطح، پيش آمدگي و بالکن، حذف و ک

اعياني و اراضي، تملک باغات نقل و انتقال اموال غيرمنقول و 
سرقفلي، قراردادهاي پيمانکاري و حق النظاره و طراحي 

قانون  ۹۲مهندسين طرح و اصالح حد در اجراي مقررات ماده 
  }دادرسي ديوان عدالت اداري  تشکيالت و آيين

  مالير

٢/٣/٩٦  .٣٤  
١٨٦ 
الي 
١٨٩  

تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهري براي  ۱۷ماده  ۱بند ابطال 
مصوب شوراي اسالمي شهر گرگان در خصوص  ۱۳۹۴سال 

  قانون شهرداري) ۱۰۱عوارض تفکيک عرصه (اصالحيه ماده 
  گرگان

١٦/٣/٩٦  .٣٥  
٢١٥ 
الي 
٢٢٠  

، مواد ١٤ماده  ٥و ٤، تبصره ١ماده  ٢موضوع رأي: ابطال تبصره 
هاي آن و تبصره و تبصره٣٥، ٣١، ٣٠، ٢٥، ٢٤ ،٢٠، ١٥،١٦

از دفترچه  ٤٠،٤١،٤٤و تبصره آن،  ٣٦، ٣٥اصالحي ماده 
سازي ضوابط محاسبات درآمدي مصوب شوراي اسالمي  يکپارچه

  ؛ با موضوعات:شهر مشهد
 عوارض حذف يا کسر پارکينگـ 
 عوارض تغيير کاربريـ 
  بهاي خدمات تفکيک عرصهـ 

  مشهد

٣١٥  ١٣/٤/٩٦ .٣٦  
مصوب شوراي اسالمي  ١٣٩٢تعرفه عوارض سال  ١٦ه ابطال ماد

  در خصوص شهر گرگان
  عوارض تفکيک و کسري حدنصاب تفکيکـ 

  گرگان

٤٣٩  ١٠/٥/٩٦  .٣٧  
تعرفه عوارض شوراي اسالمي  ٢٤و  ٢٠موضوع رأي: ابطال مواد 

  :در خصوص ١٣٩٥ گان در سالرشهر گ
  تفکيک اراضي و افرازـ 

  گرگان

  محالتمصوبه  ۶ال بندهاي (ج) و (د) جدول تعرفه شماره ـ ابط۱  ٥٦٤  ١٤/٦/٩٦  .٣٨
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  موضوع رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري  دادنامه  تاريخ  رديف
مرجع 

کننده  تصويب
  عوارض

شوراي اسالمي شهر محالت در تعيين عوارض ارزش افزوده 
 ۵ناشي از تغيير کاربري اراضي و امالکي که در کميسيون ماده

  کند. کاربري آنها به مسکوني و تجاري تغيير مي
درخصوص تعيين  ۱۳۸۷/۱۱/۲ـ۱۵ـ ابطال تعرفه شماره ۲

زش افزوده ناشي از تفکيک عرصه و بهاي خدمات عوارض تفکيک ار
 در   ۱۳۸۸/۳/۵ـ ۱سازي و بند الف تعرفه اصالحي شماره  آماده

 تفکيک اثر در که معابري سازي آماده خدمات بهاي وصول تعيين
  ک اشخاص ايجاد شدهامال و اراضي

٢٨/٦/٩٦  .٣٩  
ـ ٦٠٧
ـ  ٦٠٨
٦٠٩  

از تعرفه  ١٤ـ ٢، ١٣ـ ٢، ١٨ـ ٢موضوع رأي: ابطال جداول 
شوراي اسالمي شهر خرم آباد در  ١٣٩٥عوارض محلي سال 
قانون تشکيالت وآيين دادرسي ديوان  ٩٢اجراي مقررات ماده 

{عوارض تفکيک اعيان؛ عوارض تفکيک عرصه؛ و  عدالت اداري
  عوارض ارزش افزوده تغيير کاربري}

  خرم آباد

٦٦٢  ١٨/٧/٩٦  .٤٠  
 ١٣٩٦ سال عوارض تعرفه ترچهدف ١٣ـ ٢ بند ابطال: رأي موضوع
 تفکيک عوارض خصوص در هشتگرد جديد شهر اسالمي شوراي
  مربع پانصدمتر از کمتر براي امالک مختلف هايکاربري در عرصه

  هشتگرد

٦٨٦  ٢٥/٧/٩٦  .٤١  
دفترچه تعرفه عوارض سال  ١٥موضوع رأي: ابطال مصوبه ماده 

 شوراي اسالمي شهر مالير در خصوص وضع عوارض ١٣٩٤
  تفکيک اعياني

  مالير

  بجنورد  متر ٥٠٠عوارض تفکيک اراضي و امالک زيز   ٧٣٠  ٢/٨/٩٦  .٤٢
  تبريز  عوارض تفکيک و افراز (عوارض کسري مساحت عرصه)  ٧٣١  ٢/٨/٩٦  .٤٣

٢/٨/٩٦  .٤٤  
٧٣٢ 
الي 
٧٣٥  

ابطال تعرفه عوارض محلي شوراهاي اسالمي شهرهاي اردبيل، «
ز تفکيک و افراز در خمين و اراک درخصوص عوارض ناشي ا

  »مترمربع ۵۰۰هاي کمتر از  عرصه
اردبيل، خمين، 
  اراک

٨١٤ ٢٣/٨/٩٦  .٤٥  

شوراي عالي شهرسازي و  ٥/٨/١٣٩٣مصوبه مورخ  ١١ابطال بند 
مبني ٦/٨/١٣٩٣ـ  ٤١٣٦٤/٣٠٠معماري ايران ابالغي به شماره 

تفکيک اراضي و صدور هرگونه پروانه ساختماني، جهت «بر 
متر مربع،  ١٠٠٠با مساحت بيش از  ٢٢منطقه  اراضي محدوده

درصد  ٧٠در صورت عدم تمايل مالکان به واگذاري رايگان 
اراضي خود به شهرداري منوط به تأمين عرصه و اجراي فضاهاي 
خدماتي و عمومي توسط مالکان و بر اساس ميزان واحدپذيري و 

  »جمعيت پذيري، مجاز خواهد بود.

  تهران ٢٢منطقه 

٨٦٢  ٧/٩/٩٦  .٤٦  
 ۱۳۹۵تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال  ۱۲و  ۴ابطال مواد «

مصوب شوراي اسالمي سنندج در خصوص وضع عوارض 
  »يککسري حدنصاب تفک

  سنندج

 ١٣٩٤تعرفه عوارض محلي سال  ١٦بند  ٦و  ٣هاي  ابطال تبصره  ٩٢٢  ٢١/٩/٩٦  .٤٧
  بجنورد  مصوب شوراي شهر بجنورد {عوارض تفکيک}

عوارض کسري حدنصاب تفکيک و اخذ هزينه  ٤٤ابطال ماده   ١٠٠٦  ٥/١٠/٩٦  .٤٨
  همدان  ١٣٩٥سازي از تعرفه ساالنه عوارض و بهاي خدمات سال  آماده

١٠٣١  ١٢/١٠/٩٦  .٤٩  

تعرفه مصوب عوارض  ١٩ماده  ٦ابطال تبصره قسمت ب و بند 
محلي و بهاي خدمات شهرداري اردبيل درخصوص عوارض 

 ٥٠٠{عوارض تفکيک زير ره اداره ثبتقانوني از بابت اسناد صاد
و عطف بما  ١٤٧متر و اخذ عوارض تفکيک از اراضي داراي سند 

  اصالحي قانون شهرداري} ١٠١سبق نشدن ماده 

  اردبيل

١٠٨٩  ٢٦/١٠/٩٦  .٥٠  
  شهرداري سمنان ٣٩٤تعرفه سال  ٥٤ابطال ماده 

 عوارض تغيير کاربريـ 
  عوارض تفکيکـ 

شوراي  شهر 
  سمنان

١١٤٦  ١٠/١١/٩٦  .٥١  

موضوع تعرفه اخذ  ٦١و  ٥٩،٤٨،٣٤،٣٣،٣٠،٢٧،١٧ابطال مواد 
شوراي  ١٣٩٥و  ١٣٩٤عوارض شهرداري برازجان در سالهاي 

  اسالمي شهر برازجان
عوارض افزايش بار ترافيکي ناشي از عدم وجود پارکينگ، ـ ١٧
ـ عوارض تفکيک و  ٣٠ـ عوارض نگهداري فضاي سبز، ٢٧

 بر عوارضـ ٣٤ ،از انتقال مالکيت ـ عوارض ناشي٣٣تجميع، 
ناشي از  افزوده ارزش عوارضـ  ٤٨ امالک، و اراضي رهن

ـ عوارض  ٥٩ـ عوارض نقل و انتقال اموال منقول، ٦١ساخت، 
  آغاز به کار مشاغل غيرمشمول نظام صنفي

  برازجان

١١٤٨  ١٠/١١/٩٦  .٥٢  
فصل يک تعرفه عوارض و بهاي  ٤موضوع رأي: ابطال رديف 

مصوب  ١٣٩٥حلي شهرداري بندر عباس در سال خدمات م
شوراي اسالمي شهر بندر عباس مبني بر عوارض تفکيک اراضي 

  و کسري حدنصاب تفکيک امالک
  بندر عباس

  سنندجتعرفه عوارض و بهاي خدمات  ١٣و ٨و ٧موضوع رأي: ابطال مواد   ١١٤٩  ١٠/١١/٩٦  .٥٣

  موضوع رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري  دادنامه  تاريخ  رديف
مرجع 

کننده  تصويب
  عوارض

شهرداري سنندج مصوب شوراي اسالمي شهر  ١٣٩٥سال 
ني بر عوارض تفکيک اراضي و اعيان و کسري سنندج مب

  حدنصاب تفکيک امالک

١١٥٠  ١٠/١١/٩٦  .٥٤  
مدير کل  ١٢/١١/١٣٩٥ـ  ٩٥١٠٥بخشنامه شماره  ٤ابطال بند 

(خالف  بايجان شرقيدفتر امور شهري و شوراهاي استانداري آذر
شرع بودن اخذ عوارض تفکيک از اراضي با قطعات کوچک و 

  مازاد بر ميزان مقرر قانوني)

  آذربايجان شرقي

١١٥٣  ١٠/١١/٩٦  .٥٥  

شوراي  ١٣٩٤ـ ابطال تعرفه عوارض محلي سال ١موضوع رأي: 
اسالمي شهر ايمانشهر مبني بر تعيين عوارض تفکيک عرصه براي 

ضاي سبز فـ ابطال وضع عوارض ٢متر مربع. ٥٠٠اراضي کمتر از 
ـ ٣ .در هنگام صدور پروانه مصوب شوراي اسالمي شهر ايمانشهر

شوراي اسالمي شهر  ١٣٩٤ابطال قسمتي از تعرفه عوارض سال 
  ايمانشهر در خصوص اخذ عوارض پذيره از تأسيسات شهري.

  ايمانشهر

١٢٦٩  ١٥/١٢/٩٦  ٥٦  
محلي شهرداري تاکستان  از دفترچه عوارض ٢ـ ٢٣ابطال بند 

) کميته فني شهرداري تاکستان مصوب ٨و بند ( ١٣٩٤در سال 
شوراي اسالمي شهر تاکستان مبني بر وضع عوارض تفکيک و 

  کسري نصاب تفکيک
  تاکستان

١٢٩٦  ٢٢/١٢/٩٦  ٥٧  
شوراي  ١٣٩٦موضوع رأي: ابطال قسمتي از تعرفه عوارض سال 

ارزش افزوده اسالمي شهر مشکين دشت در خصوص عوارض 
  ناشي از تفکيک اراضي و اعيان

  مشکين دشت

  
  :٢٨/٦/١٣٩٦مورخ  ٦٠٩و  ٦٠٨و  ٦٠٧به شماره  رأي هيأت عمومي �
قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال  ٩٢مطابق ماده   
اي در هيأت عمومي ابطال شود، رعايت مفاد  چنانچه مصوبه«مقرر شده است که  ١٣٩٢

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

ي کننده در هيأت عموم قانون مذکور و فقط با دعوت نماينده مرجع تصويب ٨٣مفاد ماده 
، ٢٠/٩/١٣٩١ـ ٦٣٤، ٢٠/١٠/١٣٨٩ـ  ٤٥٩در آراء شماره  نظر به اينکه.» نمايدمي  مطرح
و  ٢٤/٦/١٣٩٤ـ ٧٨٣، ٢٥/٣/١٣٩٤ـ  ٣٥٠، ١٧/٦/١٣٩٢ـ  ١٠١٨، ١١/١١/١٣٩١ـ ٧١٧

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مصوبات شوراهاي اسالمي  ١٠/٩/١٣٩٤ـ  ١٠٨٦
شهرهاي مختلف در خصوص عوارض ارزش افزوده، عوارض تفکيک عرصه و اعيان خالف 
قانون و خارج از حدود اختيارات مرجع وضع تشخيص و ابطال شده است و شوراي 

از تعرفه عوارض محلي  ١٤ـ ٢و  ١٣ـ ٢، ١٨ـ ٢جداول  اسالمي شهر خرم آباد در تصويب
به ترتيب با عناوين عوارض ارزش افزوده ناشي از تغيير و تعيين کاربري،  ١٣٩٥سال 

ـون شهرداري مشمـول امـالک واقع در قان ١٠١عوارض تفکيک عرصه موضوع ماده 
امالک واقع در محدوده  محدوده قانوني و حريم مصوب شهر و عوارض تفکيک اعيان

الذکر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري را رعايت  قانوني و حريم مصوب شهر آراء فوق
مي شوراي اسال ١٣٩٥اند، بنابراين قسمتهاي ياد شده از تعرفه عوارض محلي سال  نکرده
قانون تشکيالت و آيين  ٨٨و  ١٣و مواد  ١٢ماده  ١د به بند استنا با آباد خرم شهر

  شود. ابطال مي ١٣٩٢دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 
  ٢/٨/١٣٩٦ـ ٧٣١به شماره  عمومي  رأي هيأت �
دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب  قانون تشکيالت و آيين ۹۲الف ـ مطابق ماده   

عمومي ابطال شود، رعايت   اي در هيأت چنانچه مصوبه«است که:  مقرر شده، ۱۳۹۲سال 
عمومي در مصوبات بعدي الزامي است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه   مفاد رأي هيأت

عمومي تصويب کنند، رئيس ديوان موضوع را خارج از نوبت،   جديدي مغاير رأي هيأت
کننده در  ا دعوت نماينده مرجع تصويبقانون مذکور و فقط ب ۸۳بدون رعايت مفاد ماده 

ـ ۷۵۳، ۱۳۹۵/۹/۱۶ـ  ۶۹۶نظر به اينکه در آراء شماره » نمايد. عمومي مطرح مي  هيأت
عمومي ديوان عدالت اداري مصوبات   هيأت ۱۳۹۵/۱۰/۷ـ ۷۷۱و  ۷۷۰، ۱۳۹۵/۹/۳۰

تعدادي از شوراهاي اسالمي شهرهاي کشور مبني بـر دريافت عوارض کسري حدنصاب 
ک، عوارض تفکيک يا افراز امالک و الزام متقاضي تفکيک به واگذاري قسمتي از ملک تفکي

است  و عوارض براي تفکيک به لحاظ مغايرت با قانون و خروج از حدود اختيارات ابطال شده
سهم  ۱۳۹۶تعرفه عوارض محلي سال  ۲۰و شوراي اسالمي شهر تبريز در تصويب ماده 

 به مذکور ماده بنابراين است، کرده وضع عرصه مساحت ريکس عوارض   تفکيک عرصه و افراز
قانون تشکيالت و  ۸۸و ماده  ۱۲ماده  ۱عمومي با استناد به بند  تهيأ آراء با مغايرت لحاظ
  شود. ابطال مي ۱۳۹۲دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال  آيين

  ٢٦/١٠/١٣٩٦ـ  ١٠٨٩رأي هيأت عمومي به شماره 
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ه اينکه«   در آراء متعدد هيـأت عمومي ديـوان عدالت اداري تعيين  بـا توجه ـب
ه صالحيتهاي سازمان ثبت اسناد و امـالک در اين خصوص،  وجه ـب عـوارض تفکيک بـا ـت

اسالمي شهر در وضع عوارض تشخيص و  مغاير قـانون و خارج از حدود اختيارات شوراي
مصوب شوراي  ١٣٩٣سال تعرفه عوارض  ٥٤ابطال شده است، بنابراين قسمت اول ماده 
هايي که پس از تفکيک کين زمينمال«است اسالمي شهر سمنان که در آن مقرر شده 

نمايند قرارداد واگذاري و يا سند در صورتي که حق و حقوق شهرداري مراجعه مي به
ده باشد و يا اينکه بر اساس شهرداري ناشي از تفکيک (واگذاري عرصه) پرداخت نش

(قبل از  ١٣٩٠قبل از سال  ١٠١ده باشند و يا تفکيک بر اساس ماده تفکيک نش ١٠١ماده
، خالف قانون »باشد. عوارض به شرح ذيل قابل وصول خواهد بود.... )١٠١اصالح قانون ماده 

  ٨٨و ماده  ١٢ماده  ١و خارج از حدود اختيارات مرجع وضع تشخيص شد و به استناد بند 
نظر . شود ابطال مي ١٣٩٢عدالت اداري مصوب سال قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان 

، ١٣٩٠قانون شهرداري مصوب سال  ١٠١به اينکه در ماده واحده قانون اصالح ماده 
تکليف نکرده است،  مترمربع تعيين ٥٠٠قانونگذار در خصوص تفکيک اراضي کمتر از 

مقرر شده است  آن در که شکايت مورد   مصوبه ٥٤بنابراين قسمت آخر بند سوم ماده 
متر باشد، هزينه  ٥٠٠ز هايي که داراي سند مالکيت بوده و مساحت آنها کمتر اپالک«

تيارات خالف قانون و خارج از حدود اخ» تفکيک مطابق جدول ذيل قابل وصول خواهد بود.
قانون تشکيالت و آيين  ٨٨و ماده  ١٢ ماده ١استناد بند  مرجع تصويب تشخيص شد و به

نظر به اينکه تبصره ماده  . شودابطال مي ١٣٩٢ل ان عدالت اداري مصوب سادادرسي ديو
امالکي که از طريق مـاده «در قسمتي که در آن مقرر شده  ١٣٩٣تعرفه عوارض سال  ٥٤

بابت   ١٥pبـابت تبديـل،  p ١٥ بايست اند مي قـانون ثبت تفکيک شـده ١٤٧و  ١٤٨
با ماده واحده قانون » حدنصاب وصول گردد. سازي و کسري تفکيک و همچنين هزينه آماده

قانون شهرداري از اين جهت که ناظر به کليه اراضي از جمله اراضي با  ١٠١اصالح ماده 
بنابراين قسمت مذکور، خالف قانون و خارج از  باشد مغايرت دارد متر مي ٥٠٠متراژ زير 

و  ١٢ماده  ١ستناد بند حدود اختيارات شوراي اسالمي شهر سمنان تشخيص داده شد و به ا
  }.شودابطال مي ١٣٩٢اداري مصوب سال قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت ٨٨ماده

 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ١٠/١١/١٣٩٦ـ  ١١٤٨رأي شماره  �
با توجه به اينکه در آراء متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ي: رأي هيأت عموم

يک اراضي و کسري حدنصاب آن در اشکال مختلف در مصوبات وضع عوارض براي تفک
شوراهاي اسالمي شهرها مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات تشخيص و ابطال شده است، 
بنابراين مصوبه شوراي اسالمي شهر بندرعباس مبني بر وضع عوارض تفکيک و کسري 

ي خدمات محلي شهرداري تعرفه عوارض و بها ١فصل  ٤حدنصاب تفکيکي اراضي در رديف 
مصوب شوراي اسالمي شهر بندرعباس به داليل مندرج در رأي  ١٣٩٥بندرعباس در سال 

ون و خارج از حـدود  ١٣/٤/١٣٩٦ـ  ٣١٥شماره  وان عدالت اداري، مغاير قاـن هيأت عمومي دـي
ـا  آيين و تشکيالت قانون ١٣ و ٨٨ مواد و ١٢ ماده ١   استناد به بند اختيارات قانوني است و ب

  د.شواز تاريخ تصويب ابطال مي ١٣٩٢ديوان عدالت اداري مصوب سال  دادرسي
  تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت با قانون عوارض تفکيک مغايرت. ٢

از سوي ديگر با عنايت به آراي ذكر شده از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مبني 
قانون  ٤ماده وجوه مذكور بر خالف بر غيرقانوني بودن اخذ عوارض تفکيک عرصه، اخذ 

 با توجه به حکم مقرر درباشد. همچنين بخشي از مقررات مالي دولت نيز ميتنظيم 
قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران مصوب سال  ٦٢ماده  ٣تبصره 
در مازاد بر حکم مقنن  ،مبني بر ممنوعيت دريافت هرگونه وجه، کاال يا خدمات ١٣٨٩

اخذ عوارض تفکيک عرصه  خدمات توسط مراجع مذکور در قوانين ياد شده، يقبال ارائه
دريافت هرگونه وجه، كاال و يا خدمات تحت هر عنوان از در اين قوانين  خالف قانون است.

اشخاص حقيقي و حقوقي توسط نهادهاي عمومي غيردولتي غيراز مواردي كه در مقررات 
جا كه اخذ وجوهي به عنوان شده و از آنشود ممنوع  يا ميقانوني مربوط معين شده 

عوارض تفکيک عرصه خالف مقررات دانسته شده لذا هيچ توجيهي براي اخذ اين وجوه 
آمره مشعر بر الزام اشخاص به پرداخت هر گونه  يوضع قاعدهدر هر حال  .پذيرفته نيست

ماذون  مقننه و يا يص به قوهتسهيالت و خدمات دولتي، اختصا وجه در قبال استفاده از
 ٤٢٦٢٠/٣٠/٩٠قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره  .از قبل قانونگذار دارد

 ١٨/٧/١٣٨٣/ش ـ ٣١٠٦/٢موضوع مصوبه شماره «ه: اعالم کرده است ک ٢٩/٣/١٣٩٠ـ 
فقهاي شوراي نگهبان مورد  ٢٥/٣/١٣٩٠شوراي اسالمي شهر مشهد، در جلسه مورخ 

بررسي قرار گرفت و خالف موازين شرع شناخته نشد و چنانچه مجوز قانوني وجود  بحث و
نيز بر همين هيأت عمومي ديوان عدالت اداري » شد.بانداشته باشد خالف موازين شرع مي

اساس مصوبه را برخالف موازين شرع اعالم نمود و آن را ابطال كرد. در اين استدالل يكي 
اي كه بر استدالالت شوراي نگبان مبني بر اين كه مصوبه از بديع ترين و جالب ترين

تواند در بسياري از مسائل خالف قانون مصوب باشد خالف شرع است مطرح شده كه مي

حقوقي راهگشا باشد. مقصود از اشاره به اين موضوع ارسال آن به شوراي نگهبان نيست 
  بلکه جهت تشحيذ ذهن قضات آن مرجع است. 

 ز حدود صالحيت خود. خروج شورا ا٣
هاي مختلف، از قانون و مقررات و توان خروج شوراها را در زمينهدر مواردي مي

عوارض يا بهاي خدمات «حدود صالحيتشان مشاهده نمود که در موضوعاتي مانند 
قانون شهرداري و ماده  ١٠١ي متجلي شده است. توضيح اينکه طبق ماده» تفکيک و افراز

 ي تفکيک و افراز اراضي واقع در محدودهبت اسناد و امالک، وظيفهاصالحي قانون ث ١٥٤
هاي جامع، تفصيلي يا هادي و ساير ضوابط مربوط به شهرها و حريم آنها با رعايت طرح

هاي ثبت اسناد و  اداره ي مورد تأييد و تصويب شهرداري محل به عهدهشهرسازي و نقشه
حل وقوع ملک محول شده است و در امالک کشور و مراجع ذي صالح دادگستري م

ي تفکيک و افراز در مهلت قانوني صورت عدم اظهارنظر کتبي شهرداري نسبت به نقشه
نمايد. نظر به قسمت اول قانون  مراجع مذکور نسبت به افراز و تفکيک ملک رأساً اقدام مي

مبني بر حصر جواز اخذ هرگونه وجه از  ١٣٨١موسوم به تجميع عوارض مصوب 
ماه  خدمات از تاريخ يکم فروردين دهندگان  کنندگان کاال و ارائه يدکنندگان و واردتول

بر اساس مقررات قانون مزبور و تجويز و برقراري عوارض محلي جديد و يا افزايش  ١٣٨٢
 ٢٦که حکم مقرر در بند  قانون ياد شده و اين ٥ماده  ١نرخ عوارض محلي به شرح تبصره 

وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي کشور و انتخاب شهرداران  تشکيالت قانون ٧١ماده 
ي تصويب نرخ نيز مفيد وظايف و اختيارات شوراي اسالمي شهر در زمينه ١٣٧٥مصوب 

نامه مالي و  هاي وابسته به آن با رعايت آيينخدمات ارائه شده توسط شهرداري و سازمان
شهرها چه از حيث اختصاص  ها است، مصوبات شوراهاي اسالمي معامالت شهرداري

قسمتي از امالک متقاضيان تفکيک و افراز به شهرداري به طور رايگان و چه از لحاظ 
ي خدمات تفکيک و افراز، مغاير مقررات و وصول مبلغي معادل آن به عنوان هزينه

  باشد.صالحيت شوراهاي مذکور مي
مقرر  ١٢/٣/١٣٨٧خ هيأت عمومي ديوان عدالت ادراي مور ١٤٨در دادنامه شماره 

ها حسب شده که امر تفکيک و افراز کليه اراضي و امالک واقع در محدوده و حريم شهر
هاي عمومي و سازمان ثبت اسناد و امالک کشور قرار دارد مورد در قلمرو صالحيت دادگاه

و وظيفه شهرداري منحصراً اظهارنظر کتبي نسبت به نقشه ملک و ارسال آن به مرجع ذي 
قانون ثبت اسناد و امالک کشور است و رأساً در باب تفکيک و  ١٥٤مقرر در ماده صالح 

  افراز مسئوليتي ندارد.
  . مغايرت عوارض تفکيک و افراز با قانون ثبت اسناد  و مغايرت با اصل تسليط٤

کشور  اصالحي قانون ثبت اسناد و امالک ١٥٤قانون شهرداري و ماده  ١٠١طبق ماده 
هاي ها با رعايت طرحفراز اراضي واقع در محدوده شهرها و حريم آنوظيفه تفکيک و ا

جامع، تفصيلي يا هادي و ساير ضوابط مربوط به شهرسازي و نقشه مورد تأييد و تصويب 
شهرداري محل، به عهده ادارات ثبت اسناد و امالک کشور و مراجع ذي صالح دادگستري 

قانون  ٧١ماده  ٢٦حکم مقرر در بند محل وقوع ملک محول شده است. نظر به اين که 
 ١٣٧٥تشکيالت، وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي کشور و انتخاب شهرداران مصوب 

نيز مفيد وظايف و اختيارات شوراي اسالمي شهر در زمينه تصويب نرخ خدمات ارائه شده 
ها ت شهردارينامه مالي و معامالهاي وابسته به آن با رعايت آيينتوسط شهرداري و سازمان

خالف اصل  عوارض تفکيک اراضيهاي ي اسالمي شهر در قسمتهااست، مصوبات شورا
ماده  .تسليط و اعتبار مالکيت مشروع و مغايـر هـدف و احکام مقنن در خصوص مـورد است

با اصالحات بعدي نيز دليل ديگري است بر اين  ١٣١٧نامه قانون ثبت مصوب  از آيين ١٠٦
ها ياني و آپارتمان از زمره وظايف ادارات ثبت بوده و ارتباط با شهرداريمهم که تفکيک اع

 قانون اساسي تصميمات شوراها نبايستي خالف ١٠٥به استناد اصل د، از سوي ديگر ندار
 ١٥٠عنه حداقل خالف مواد  معترض اتحال اين که مصوب ،موازين اسالم و قوانين کشور باشد

از قانون شهرداري  ٥٥ها در ماده شرح وظايف شهرداري .است نامه ثبت آيين ١٠٦قانون ثبت و 
  است.شهرداري نبوده  نيز بيان شده و تفکيک از زمره وظايف

  ي مستقيم خدمات از سوي شهرداريلزوم اخذ عوارض در قبال ارائه. ٥
خدمات قابل دريافت است. اخذ عوارض بدون ارائه خدمات خاص  اخذ عوارض در قبال ارائه

عبارتي ديگر  يابد و بهموضوعيت مي» خدمات«در برابر » عوارض«جايز نيست.  و مشخص
بايد از نوعي خدمات و انتفاع کننده عوارض مي ازاي خدمات ارائه شده هستند و اصوالً پرداخت مابه

مستقيم برخوردار شوند. در رابطه با موضوع حاضر نيز شهرداري در خصوص موضوع تفکيک و 
  ه خدماتي نيست تا امکان برقراري عوارض براي خدمت داشته باشد.دهند افراز ارائه
  . مغايرت با موازين شرعي٦
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  نظر شوراي نگهبان (مغايرت با موازين شرعي)
  ٩٦/ ١٠٢/ ١٨٣١: شماره
  ٩٦/ ٤/ ٢١: تاريخ
  تعالي بسمه
  اداري عدالت ديوان عمومي هيأت محترم رئيس
 و تحيت باسالم
  ؛ ١٣٩٦/ ٢/ ٩ مورخ ٩٠٠٠/ ٢١٠/ ١٨٥٠٢/ ٢٠٠ شماره نامه به عطف

 غربي آذربايجان استانداري ١٣٩٣/ ١١/ ١٢ـ  ٩٥١٠٥ شماره بخشنامه بندچهارم موضوع
 فقهاي ١٤/٤/١٣٩٦ مورخ در جلسه امالك، ازتفكيك شهرداري السهم اخذ حق درخصوص
  :ددگر مي اعالم ذيل شرح به و نظر فقهاء قرارگرفت وبررسي موردبحث نگهبان شوراي معظم

 مورخ ٤٠٤٢١/٣٠/٨٩ شماره طي كه نگهبان شوراي فقهاي قبلي نظريه به با توجه
 و نيز در خصوص از لزوم مقدار بيش به مذكور نسبت مصوبه اطالق گرديده؛ اعالم ١٢/٨/١٣٨٩

 خالف كوچك قطعات به ندارد و نسبت شهرداري به امور ارتباطي آن تصدي كه خدماتي
ها نيز استانداري براي قانوني اختيارات چنين كه اين به عنايتشد و با  شناخته شرع موازين
 مصوبه صورت در اين است اداري عدالت ديوان عهده به آن تشخيص كه نشده بيني پيش
      .باشدمي شرع خالف

  نگهبان دبيرشوراي مقام قائمـ  محمدرضاعليزاده 

  
رجع نيست بلکه صرفاً اشاره به نظر شوراي نگهبان به منظور ارسال موضوع به آن م

  ها و تشحيذ ذهن قضات است.در جهت تقويت استدالل
قانون  ١٠٠گذار به شرح ماده قانوندر رابطه با تفکيک اعياني قابل ذکر است که    

هاي آن انواع تخلفات ساختماني از جمله عدم رعايت اصول شهرسازي شهرداري و تبصره
ساختماني اعم  ير مساحت زيربناي مندرج در پروانهيا فني يا بهداشتي يا اضافه بنا زائد ب

از مسكوني، تجاري، صنعتي و اداري و يا كسر پاركينگ را تبيين و مشخص نموده و 
تعيين تكليف تخلفات ساختماني اعم از تخريب، تعطيل و اعاده به وضع مجاز و يا تعيين 

ده است. نظر به اينكه هاي مقرر در ماده مزبور قرار داجريمه را در صالحيت كميسيون
خصوص  وضع عوارض خاص در تخلفات ساختماني، پس از الزام مالك به پرداخت جريمه

كه از مصاديق افزايش درآمد مشمول ماليات به شمار هر عنوان تفكيك آپارتماني تحت 
رود با احكام مقنن در باب تفويض اختيار وضع عوارض بـه شوراي اسالمي شهر نمي

قانون ثبت اسناد و  ١٥٠مطابق ماده الذکر  عالوه بر مورد فوق .رت داردمنافات و مغاي
امالک تفکيک ملک به عهده اداره ثبت است. نظر به اين که شهرداري در اين خصوص 

در خصوص وضع عوارض براي تفکيک اعياني صوبات وظيفه و صالحيتي ندارد، بنابراين م
، مغاير قانون و از حدود اختيارات شوراي اعم از مسکوني، تجاري، خدماتي، اداري و ساير

با اصالحات  ١٣١٧نامه قانون ثبت مصوب  از آيين ١٠٦ماده  ؛اسالمي شهر خارج است
بعدي نيز دليل ديگري است بر اين مهم که تفکيک اعياني و آپارتمان از زمره وظايف 

وظايف شهرداريها اين در حاليست که شرح د. ها ندارادارات ثبت بوده و ارتباط با شهرداري
از قانون شهرداري نيز بيان شده و تفکيک اعياني و آپارتمان از زمره وظايف  ۵۵در ماده 

گردد و  کار خاتمه يافته تلقي مي شهرداري نبوده و کار شهرداري در مرحله صدور پايان
کار آغاز و صرفاً در حوزه  بالعکس شروع عمليات تفکيک اعياني از زمان صدور پايان

درخواست تفکيک اعياني و کارشناسي و تر  رد ادارات ثبت است و به عبارت سادهعملک
برآورد متره آپارتمان و نگارش صورت مجلس تفکيک ثبتي و صدور سند تفکيک آپارتمان 

اساساً دريافت يا مطالبه عوارض بايستي در مقابل ارائه  .شود تماماً در ادارات ثبت انجام مي
ض) حال اين که شهرداري در خصوص تفکيک اعياني هيچ باشد، (عوض و معو خدمات

نمايد تا مستحق دريافت عوارض  نوع خدمات اداري و غيره... به متقاضي تفکيک ارائه نمي
  .يا اجرت يا امثالهم باشد

آراء هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در اين رابطه يعني غيرقانوني بودن تفکيک 
  اعياني قابل توجه است:

  

٨٤٨  ١١/١٢/٨٧  ١  

مصوبه ضوابط تفكيك اعياني شوراي اسالمي  ٢٥ماده  ٦ابطال بند 
 ١٠٠هاي مندرج در ماده شهر اردبيل (اخذ عوارض عالوه بر جريمه

  هاي تخلفات ساختماني))قانون شهرداري (جريمه
در اين راي اقدام شهرداري در خصوص وضع عوارض خاص در 

پروانه ساختماني و  خصوص احداث بناي مازاد بر تراکم مندرج در
تفکيک يک واحد مسکوني به دو يا چند واحد مسکوني آپارتماني 
   تحت عنوان عوارض کسر فضاي آزاد خالف قانون شناخته شده است.

  (نقض عوارض تفکيک اعياني)

  اردبيل

شوراي شهر   ابطال عوارض تبديل يك واحد مسكوني به دو واحد  ١٩٥  ٢٠/٣/٩٢  ٢
  آباد خرم

٩٧  ٢٨/٢/٩٥  ٣  
 شوراي اسالمي شهر١٢/١١/١٣٩٠ـ  ٣٨٨از مصوبه شماره  ٢٢ماده 

اعم از مسکوني  عوارض براي تفکيک اعيانيگرگان در خصوص وضع 
 شوديتجاري خدماتي اداري و ساير مغاير قانون است و ابطال م

  گرگان

١٣٥٥  ١٧/١٢/٩٥  ٤  

، ۱۲) و مواد ۱۵ـ ۹) الي (۱ـ۹و بندهاي ( ۹، ۸، ۷، ۶ابطال مواد {
و  ۵۰و  ۳۷، ۳۶، ۲۸، ۲۳، ۲۱، ۱۹، ۱۸، ۱۷، ۱۶، ۱۵، ۱۴، ۱۳

شوراي  ۱۳۹۴هاي آن مندرج در دفترچه تعرفه عوارض سال  تبصره
عوارض وضع مازاد بر اسالمي شهر مالير از تاريخ تصويب در خصوص 

، جرائم ماده صد، عدم اجراي نما، تراکم سطح، پيش آمدگي و بالکن
، تملک باغات نقل و ني و اراضيتفکيک اعيا، حذف و کسر پارکينگ

حق و  قراردادهاي پيمانکاريانتقال اموال غيرمنقول و سرقفلي، 
و اصالح حد در اجراي مقررات ماده  النظاره و طراحي مهندسين طرح

  }دادرسي ديوان عدالت اداري قانون تشکيالت و آيين ۹۲

  مالير

٢٨/٦/٩٦  ٥  
ـ ٦٠٧
ـ  ٦٠٨

٦٠٩  

از تعرفه عوارض  ١٤ـ ٢، ١٣ـ ٢، ١٨ـ ٢موضوع رأي: ابطال جداول 
شوراي اسالمي شهر خرم آباد در اجراي مقررات  ١٣٩٥محلي سال 

 قانون تشکيالت وآيين دادرسي ديوان عدالت اداري ٩٢ماده 
{عوارض تفکيک اعيان؛ عوارض تفکيک عرصه؛ و عوارض ارزش 

  افزوده تغيير کاربري}

  خرم آباد

 ١٣٩٤دفترچه تعرفه عوارض سال  ١٥به ماده موضوع رأي: ابطال مصو  ٦٨٦  ٢٥/٧/٩٦  ٦
  مالير  شوراي اسالمي شهر مالير در خصوص وضع عوارض تفکيک اعياني

١١٥٢  ١٠/١١/٩٦  ٧  
فصل اول از  تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهري  ١٨ابطال ماده 

مصوب شوراي اسالمي شهر گرگان  ١٣٩٤الي  ١٣٨٢هاي سال
  (تفکيک اعيان)

  گرگان

  
از قانون شهرداري بيان شده  ٥٥ها در ماده شرح وظايف شهرداري دردر هر حال 

است تفکيک اعياني و آپارتمان از زمره وظايف شهرداري نبوده و کار شهرداري در مرحله 
گردد و دقيقاً شروع عمليات تفکيک اعياني از زمان صدور  پايان کار خاتمه يافته تلقي مي

  .د ادارات ثبت استو صرفاً در حوزه عملکر زپايان کار آغا
  

  »متر ٥٠٠هزينه خدمات تفکيک اراضي تا «ـ ٧ـ  ٩تعرفه شماره 
  

باشد مترمربع مي ٥٠٠هاي عمومي و خدماتي، مساحت بيش از مالک دريافت سرانه
پاسخ  {مستند به اين قانون نيستند. ٣لذا اراضي با مساحت کمتر از آن مشمول مفاد تبصره 

وزارت کشور به معاونين هماهنگي امور  ٤/١١/١٣٩١ به تاريخ ٣٤/٣/١٣٨٦٣٦شماره 
هاي سراسر کشور} در ذيل آرايي از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري عمراني استانداري

متر غيرقانوني  ٥٠٠شود که بر اساس آن تملک رايگان در تفکيک اراضي زير آورده مي
  اعالم شده است. 

يوان عدالت اداري با موضوع ابطال هيأت عمومي د ٢٦/١/١٣٩٢ـ  ٣٩) رأي شماره ١
شوراي اسالمي  ١٣٨٩مصوبه تعيين عوارض محلي سال  ١٨ماده  ٢و  ١اطالق بندهاي 

شهر اردبيل مبني بر دريافت عوارض ناشي از تفكيك از اين حيث كه شامل اراضي كمتر 
اصالحي قانون  ١٠١ماده  ٣نظر به اين كه برابر تبصره «شود: مترمربع مي ٥٠٠از 
مترمربع كه  ٥٠٠تواند در اراضي با بيش از شهرداري مي ١٣٩٠رداري مصوب سال شه

دانگ است مطابق با طرح جامع و تفصيلي و با توجه به ارزش افزوده داراي سند شش
مانده اراضي را دريافت كند  درصد از باقي ٢٥ايجاد شده از عمل تفكيك براي مالك تا 

تفكيك از  شهر اردبيل مبني بر دريافت عوارض ناشي از بنابراين اطالق مصوبه شوراي اسالمي
شود مغاير حكم فعلي مقنن است و مترمربع مي ٥٠٠اين حيث كه شامل اراضي كمتر از 

  »شود.قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي ٤٢و ماده   ١٩ماده  ١به بند  مستنداً
مطابق «داري: هيأت عمومي ديوان عدالت ا ١٩/٥/١٣٩٥ـ ٣٤٢) دادنامه شماره ٢
قانون شهرداري  ١٠١قانون شهرداري موضوع قانون اصالح ماده  ١٠١ماده  ٣تبصره 

در اراضي با مساحت بيشتر از پانصد مترمربع که «مقرر شده است:  ١٣٩٠مصوب سال 
داراي سند ششدانگ است شهرداري براي تأمين سرانه فضاي عمومي و خدماتي تا سقف 

راي تأمين اراضي مورد نياز احداث شوارع و معابر عمومي ) و ب%٢٥بيست و پنج درصد (
ق با طرح جامع و تفصيلي با توجه به ارزش بشهر در اثر تفکيک و افراز اين اراضي مطا

) از باقيمانده %٢٥افزوده ايجاد شده از عمل تفکيک براي مالک، تا بيست و پنج درصد (
وافق مالک قدرالسهم مذکور را بر نمايد. شهرداري مجاز است با ت اراضي را دريافت مي

نظر به اين » اساس قيمت روز زمين طبق نظر کارشناس رسمي دادگستري دريافت نمايد.
 ١مترمربع است ولي در بند ٥٠٠که حکم قانوني مذکور ناظر بر اراضي با مساحت بيش از 

مصوب شوراي  ١٣٩٤تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهرداري گرگان براي سال  ١٧ماده 
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مترمربع عوارض تفکيک عرصه تعيين شده  ٥٠٠اسالمي شهرگرگان، جهت اراضي تا 
 ١است، بنابراين مصوبه مورد اعتراض به جهت مغايرت با قانون صدرالذکر مستند به بند 

 ١٣٩٢ قانون تشکيالت وآيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ٨٨ و ماده ١٢ماده
  »د.شوابطال مي
  :١٠/١١/١٣٩٦ـ  ١١٥٠ره ) دادنامه شما٣   
 

قانون  ٨٧و ماده  ٨٤ماده  ٢با توجه به اينکه مطابق تبصره ي: رأي هيأت عموم
، نظر فقهاي شوراي ١٣٩٢تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 

االتباع است و قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب  نگهبان براي هيأت عمومي الزم
اعالم کرده است که فقهاي شوراي نگهبان  ٢١/٤/١٣٩٦ـ ٩٦/١٠٢/١٨٣١ نامه شماره

اطالق مصوبه مورد اعتراض نسبت به مقدار بيش از لزوم و نيز در خصوص خدماتي که 
تصدي آن امور ارتباطي به شهرداري ندارد و نسبت به قطعات کوچک خالف موازين 

 ١٢ماده  ١با استناد به بند  شرع شناخته شد، بنابراين در اجراي احکام قانوني مذکور و
الذکر حکم بر ابطال اطالق مصوبه در حد نظر فقهاي شوراي  قانون فوق ١٣و  ٨٨و مواد 

  د.شونگهبان از تاريخ تصويب صادر مي

  
  شود.در جدول ضميمه جدول مربوط به آراء آورده مي

 معاون حقوقي، ٦/١٠/١٣٩٦مورخ  ٢٠٠/١٧٥٧٧٥/٢٣٤/٩٠٠٠موجب نامه شماره به 
پيشگيري و پژوهش ديوان عدالت اداري همچنين نامه قائم مقام وزير در امور مجلس و 

صراحتاً  ١٢/١٠/١٣٩٦مورخ  ١٦٧٩٤٥ها به استانداران به شماره هماهنگي استان
االتباع بودن آراي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري اشاره شده تا نسبت به لغو و  الزم به

عوارض «ردد. يکي از اين مصاديق و عناوين اعالمي به اصالح مصوبات مشابه اقدام گ
ها و عوارض کسر اصالحي قانون شهرداري ١٠١تفکيک و افراز خارج از مقررات ماده 

» مترمربع ٥٠٠فضاي آزاد و عوارض سرانه خدماتي ناشي از تفکيک اراضي کمتر از 
ررسي مصوبات شوراها هاي انطباق نيز مکلفند در باختصاص دارد. الزم به ذکر است کميته

آراء صادره از سوي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري را مطمح نظر قرار دهند. نکته اينکه 
االتباع بودن آراي هيأت عمومي براي ساير  گردد الزمآنچه از اين مراتب استنباط مي

لت قانون ديوان عدا ۹۲تقاضاي اعمال ماده لذا به منظور پيشگيري از اين امر شهرها است.
اي در هيأت عمومي ابطال شود، چنانچه مصوبه«دارد: که مقرر مي ١٣٩٢اداري سال 

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

ن قانون و فقط بـا دعـوت نماينده مرجع اي) ۸۳نوبت بدون رعايت مفاد ماده (
مراتب  را از آن مقام محترم دارم. بنا بـه» د.نمايدر هيأت عمومي مطرح مي کننده، تصويب

در خصوص عوارض تفکيکي امالک و  و نظر به اين که مصوبه شوراي اسالمي شهر گراش
ارات آن شورا قانون به شرح تبيين شده مغايرت دارد و خارج از حدود اختي بااراضي 

قانون ديوان عدالت اداري  ٩٢و   ٨٨، ١٢، بند يک ماده ١٣باشد، لذا مستنداً به مواد مي
استدعاي ابطال مصوبه شوراي اسالمي شهر گراش و جلوگيري از اخذ عوارض  ١٣٩٢سال 

  »غيرقانوني شهرداري گراش از زمان تصويب و خارج از نوبت را دارم.
  به قرار زير است: هاي مورد اعتراض متن تعرفه

  : عوارض تفکيک٧تعرفه شماره «
  عوارض تفکيک عرصه به ازاي هر مترمربع ٧ـ ١تعرفه شماره 

  

ماخذ و نحوه  محاسبه   عنوان تعرفه عوارض  رديف
  توضيحات  عوارض (مترمربع)

در صورت شرايط موجود زمين،   ٥/١ P  کاربري مسکوني  ١
تفکيک بدون مجوز در گذشته و 

درصد  ٤٠يب زير ضابطه ضرا
  افزايش خواهد يافت.

  ٧ P  کاربري تجاري  ٢

کاربري اداري، صنعتي،   ٣
  خدماتي

P ٦  

  
  : عوارض تفکيک اعياني به ازاي هر مترمربع زيربنا٧ـ ٢تعرفه شماره 

  

عنوان تعرفه   رديف
  عوارض

ماخذ و نحوه  محاسبه 
  توضيحات  عوارض (مترمربع)

ابط در صورت عدم رعايت ضو  ٥/٥ P  مسکوني  ١

درصد  ٣٠شهرسازي ضرايب   ١٢ P  تجاري  ٢
  ١٠ P  اداري و خدماتي  ٣  افزايش خواهد يافت.

  
  : هزينه خدمات تفکيک اراضي٩تعرفه شماره «
  

ماخذ و نحوه محاسبه   عنوان تعرفه عوارض  رديف
  توضيحات  عوارض (مترمربع)

١  
اراضي تا 

٥٠٠ 
  مترمربع

 ٥٠٠اراضي باالتر از   ٢٠ P  مسکوني
مبناي محاسبه  مترمربع

قانون شهرداريها  ١٠١ماده 
  باشد. مي

  ٥٠ P  تجاري

  
قانون تشکيالت  ٩٢رئيس ديوان عدالت اداري رسيدگي به موضوع را در اجراي ماده 

  به هيأت عمومي ارجاع کرد. ١٣٩٢و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 
با حضور رئيس و  ١٨/١٠/١٣٩٧هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تـاريخ 

معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسـا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان بـدون حضور 
نماينده دعوت شده از طـرف شکايت تشکيل شد و پس از بحث و بررسي با اکثريت آراء 

  به شرح زير به صدور رأي مبادرت کرده است.
  

  هيأت عمومي رأي
يين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال قانون تشکيالت و آ ٩٢مطابق ماده 

اي در هيأت عمومي ابطال شود، رعايت مفاد  چنانچه مصوبه«مقرر شده است که:  ١٣٩٢
رأي هيأت عمومي در مصوبات بعدي الزامي است. هرگاه مراجع مربوط مصوبه جديدي 

رعايت  مغاير رأي هيأت عمومي تصويب کنند، رئيس ديوان موضوع را خارج از نوبت، بدون
کننده در هيأت عمومي  قانون مذکور و فقط با دعوت نماينده مرجع تصويب ٨٣مفاد ماده 
هيأت عمومي ديوان  ١٧/٦/١٣٩٣ـ  ١٠١٨نظر به اينکه در رأي شماره » نمايد. مطرح مي

عدالت اداري مصوبه شوراي اسالمي شهر اراک مبني بر دريافت عوارض تفکيک ابطال 
مصوبه شوراي اسالمي شهر اردبيل مبني  ٢٦/١/١٣٩٢ـ  ٣٩ شده است و در رأي شماره

بر دريافت عوارض ناشي از تفکيک به لحاظ مغايرت با قانون ابطال شده است و شوراي 
دفترچه  ٩و تعرفه شماره  ٧اسالمي شهر گراش استان فارس در تصويب تعرفه شماره 

و تفکيک اراضي به ترتيب در مورد تفکيک عرصه و اعيان  ١٣٩٦عوارض محلي سال 
هاي ياد شده به لحاظ مغايرت با  عوارض و هزينه خدمات وضع کرده است، بنابراين تعرفه

قانون تشکيالت و آيين  ١٣و  ٨٨و مواد  ١٢ماده  ١آراء هيأت عمومي با استناد به بند 
  شود. از تاريخ تصويب ابطال مي ١٣٩٢دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 

  ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهراميرئيس هيأت عمومي 

http://www.RRK.IR
http://www.DASTOUR.IR

