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  ٢٣/١١/١٣٩٧                                                                       ٩٦٠٠٩٠١ره شما

  بسمه تعالي
  جناب آقاي اكبرپور

  مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسالمي ايران رئيس هيأت
  با سالم

 دادنامهيك نسـخه از رأي هـيأت عمومي ديوان عـدالت اداري به شمـاره 
جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست  ٢٤/٧/١٣٩٧مورخ  ٩٧٠٩٩٧٠٩٠٥٨١١٦٤٧

  گردد. ارسال مي
ـ مهدي دربين   مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري 

  
  ٩٦/٩٠١رونده: پ شماره      ١٦٤٧ ماره دادنامه:ش    ٢٤/٧/١٣٩٧خ دادنامه: تاري

  ن عدالت اداريهيأت عمومي ديوا مرجع رسيدگي:
  آقاي غالمرضا شهري ي:شاك

تعرفه  ١٧ماده  ٣و  ٢، ١ابطال جدولهاي شماره  موضوع شکايت و خواسته:
شوراي اسالمي شهر گرگان موضوع مصوبه شماره  ١٣٩٤عوارض تفکيک عرصه در سال 

  ١٤/١١/١٣٩٣ـ ٣/٧٠٣٩/٩٣
 ١٧ماده  ٣و  ٢، ١شاکي به موجب دادخواستي ابطال جدولهاي شماره  گردش کار:

 ١٤/١١/١٣٩٣ـ ٣/٧٠٣٩/٩٣موضوع مصوبه شماره  ١٣٩٤تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال
مصوب شوراي اسالمي شهر گرگان را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعالم کرده 

  است که:
رساند دادخواست اينجانب ابطال  مي با سالم و عرض ارادت احتراماً به استحضار«
و بعد از آن مصوبه  ١٣٩٤تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال  ١٧ه ماد ٣و  ٢، ١جدول 

با  ١٦٠شوراي اسالمي شهر گرگان بوده که متاسفانه در پاسخ به دادخواست در دادنامه 
معاون قضايي ديوان عدالت اداري با استناد به دادنامه  ٢٧/٢/١٣٩٦ـ ٩٦/٧١کالسه پرونده 

را ابطال نموده است و به دادخواست  ١٧ماده  ١متر يعني جدول شماره  ٥٠٠اراضي تا  ١٣١٣
اين جدول باطل شده  ١٩/٥/١٣٩٥ـ ٣٤٢اينجانب رسيدگي مجدد نشد و همچنين در دادنامه 

شوراي اسالمي  ٣/٧٠٣٩/٩٣بود و شهرداري اين جدول را قابل تعميم و تسري به کل مصوبه 
 ١٠١عدم رعايت ماده  دارد اخذ عوارض حدنصاب تفکيک و داند و اظهار مي شهر گرگان نمي

تعرفه سال مورد نظر را نموده که اين امر صرفاً فرار از اجراي رأي  ١٧ماده  ٣و  ٢طبق جدول 
باشد. لذا  مي ١٦/٩/١٣٩٥ـ  ٦٨٦تا  ٦٩٥هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در دادنامه شماره 

ري مصوب قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت ادا ٩٢خواهشمند است طبق ماده 
را ابطال نماييد.  ٣و  ٢و  ١تمام مصوبه شوراي اسالمي شهر گرگان خاصاً جدول  ١٣٩٢سال 

در پايان الزم به ذکر است تمام مراحل تفکيک و واگذاري توسط سازمان مسکن و شهر سازي 
  »باشد. صورت گرفته است و مدارک آن به پيوست مي

مومي براي شاکي ارسال شده بود، در پي اخطار رفع نقصي که از طرف دفتر هيأت ع
ثبت دفتر اداره کل هيأت  ١٤/٩/١٣٩٦ـ  ١٨٢٧که به شماره اي  وي به موجب اليحه

  عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري شده اعالم کرده است که:
  دفتر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري«
با کالسه  ٩٦٠٩٩٨٠٩٠٥٨٠٠٧٨٤اينجانب غالمرضا شهري داراي پرونده شماره   

شوراي شهر گرگان موضوع شکايت  ١٤/١١/١٣٩٣ـ ٣/٧٠٣٩/٩٣مصوبه شماره  ٩٦/٩٠١
  و بعد از آن ١٣٩٤عوارض و بهاي خدمات سال  ١٧ماده  ٣و  ٢، ١ابطال جدول 

قانون  ١٠١ماده  ٣قانون زمين شهري و تبصره  ١١ماده  ٢و  ١اوالً: برابر تبصره   
  مغاير دانسته. ١٣٩٠مصوبه سال  ١٠١ه شهرداريها موضوع قانون اصالح ماد

هيأت عمومي ديوان  ١٦/٩/١٣٩٥ـ  ٦٩٥الي  ٦٨٦و  ٦٢٧ثانياً: دادنامه هاي شماره   
  عدالت اداري جداول فوق را ابطال نموده است.

جدول  ١٩/٥/١٣٩٥ـ ٣٤٢و  ١٠/١٢/١٣٩٥ـ ١٣١٣ثالثاً: دادنامه هاي شماره   
ه است که شهرداري براي فرار از قانون بهاي مترمربع ابطال شد ٥٠٠اراضي تا  ١شماره 

 ٣٠٠ حدنصاب زير ١٧ماده  ٣و  ٢دريافتي بابت عوارض را تعميم به جدول شماره 
  داند.  مي مترمربع
باشد از طريق زمين  مي رابعاً: زمين فوق که اسناد و مدارک آن موجود در پرونده  

ه است و مشمول عوارض رسيد ٥شهري دريافت شده است و به تاييد کميسيون ماده 
  »باشد. نمي تفکيک و تفکيک غير مجاز مورد ادعاي شهرداري

  متن تعرفه هاي مورد اعتراض به قرار زير است:
  قانون شهرداري)  ١٠١ماده هفده: عوارض تفکيک عرصه (اصالحيه ماده «

  
  جدول شماره يک

  
  اسبه و اخذ گردد.عوارض مح ٤/٤ pمترمربع به ازاي هر مترمربع  ٥٠٠) جهت اراضي تا ١
 السهم حقمترمربع معادل ده درصد کل عرصه  ٢٠٠٠مترمربع تا  ٥٠١) براي اراضي ٢

  شهرداري محاسبه گردد.
  مترمربع به شرح ذيل محاسبه گردد. ٥٠٠٠تا  ٢٠٠١) براي اراضي ٣
مترمربع  ٥٠٠٠(ده درصد) و مقدار مازاد آن تا  ٢مترمربع معادل رديف  ٢٠٠٠) تا متراژ ٣ـ ١
  شهرداري محاسبه گردد. السهم حقدرصد) متراژ مازاد  ١٥ادل (مع
  مترمربع به باال به شرح ذيل محاسبه گردد: ٥٠٠١) از ٤
مترمربع  ٥٠٠٠مترمربع تا  ٢٠٠١(ده درصد) از  ٢مترمربع معادل رديف  ٢٠٠٠) تا متراژ ٤ـ ١

درصد)  ٢٥اال معادل (مترمربع به ب ٥٠٠٠درصد) متراژ مازاد و از  ١٥به ميزان ( ٣معادل رديف 
  شهرداري محاسبه گردد. السهم حقميزان مازاد 

  
% ٣٥در صورتي که سهم سرانه فضاي عمومي و تفکيک در مجموع از  تبصره:

  نمايد. مي لحاظ السهم حق% را بايد به عنوان ٣٥اراضي بيشتر گردد شهرداري همان 
  تفکيک: حدنصاب عوارض کسري

ت حدنصاب تفکيک مقرر در طرح مصوب در صورت تفکيک عرصه بدون رعاي
شهري عوارض تفکيک عالوه بر احتساب جدول شماره يک، جدول ذيل نيز محاسبه و 

  گردد: وصول مي
  اصالحي قانون شهرداري  ١٠١عوارض تفکيک در اجراي تبصره سه ماده 

  
  جدول شماره دو

  
  ضريب عوارض  شرح  رديف

  ٥ P  ضوابط تفکيک حدنصاب % زير ٢٠تا   ١
  ٧ P  ضوابط تفکيک حدنصاب % زير ٣٠ تا  ٢
  ٩ P  ضوابط تفکيک حدنصاب % زير ٤٠تا   ٣
  ١٠ P  ضوابط تفکيک حدنصاب % زير ٤٠باالي   ٤
  

 ميزان کسري زمين از حدنصاب تبصره يک: مبناي محاسبه عوارض تفکيک زير
  باشد. حدنصاب مي

صورت  تبصره دو: چنانچه متراژ عقب نشيني مشخص شده از طرف شهرداري (در
تفکيک گردد،  حدنصاب عدم تفکيک عرصه باقيمانده توسط مالک) موجب عدم رعايت

  اصالح سند).(گردد  نمي تفکيک حدنصاب مشمول عوارض زير
تبصره سه: در خصوص عوارض تفکيک هنگامي که تفکيک و تجميع هم زمان 

احت که مساي  تفـکيک از طـرف مالک قطعه حدنصاب گيرد در صورت رعايت مي صورت
گردد و چنانچه متراژ  نمي معيني از آن کسر گرديده رعايت شـود، مشمول عوارض تفکيک

تفکيک گردد، فقط به ميزان مساحت کسر شده عوارض  حدنصاب کسر شده باعث کاهش
  گردد. مي برابر جدول فوق اخذ

قانون شهرداريها، جهت تفکيک  ١٠١تبصره چهار: چنانچه مالک در اجراي ماده 
مقرر در ضوابط  حدنصاب شهرداري مراجعه و تقاضاي تفکيک عرصه خود زيرعرصه به 

عالوه بر  ٥بايست با اخذ مجوز از کميسيون ماده  مي شهرسازي را بنمايد، شهرداري
تفکيک نيز مطابق  حدنصاب عوارض مندرج در جدول يک، به تناسب عوارض کسري

  جدول شماره دو اخذ گردد.
 

  قانون شهرداريها  ١٠١عايت ماده عوارض تفکيک در صورت عدم ر
  

http://www.DASTOUR.IR
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  جدول شماره سه
  

  ضريب عوارض  شرح  رديف

ها  قانون شهرداري ١٠١تفکيک کليه اراضي که بدون اعمال ماده   ١
  اند. اقدام به تفکيک عرصه نموده

کل عرصه برابر جدول 
  محاسبه گردد ٢شماره 

  ١/١ P  کليه اراضي واقع در حريم شهر با مساحت کمتر از يک هکتار  ٢
  معاف  کليه اراضي واقع در حريم شهر با مساحت بيشتر از يک هکتار  ٣

٤  
کليه اراضي و عرصه ساختمانهاي واقع در محدوده شهر که قبل از تاريخ 

اقدام به اخذ سند مالکيت نموده و يا وضع موجود عرصه تا اين  ١/١/٧٠
  تاريخ تغييري نکرده باشند (مثل وجود بناء يا انشعاب قانوني)

  معاف

٥  
نقل و (کليه اراضي و عرصه ساختمانهايي که به نوعي داراي پاسخ 

ها  پروانه ساختمان و تائيد نقشه تفکيکي و ساير مفاصاحساب )انتقال
  به جز مجوزهاي حفاري از شهرداري باشند.

  معاف

٦  

کليه اراضي و عرصه ساختمان هاي واقع در روستاهايي که داراي 
مصوب مراجع قانون هستند و شهرداري  طرح هادي و بهسازي روستا

متولي صدور پروانه و نظارت بر ساخت و ساز آن بوده و احداث آنها 
مربوط به قبل از تاريخ الحاق باشد. و کليه اراضي واقع در حريم که از 

  اند. مراجع ذيصالح داراي مجوز قانوني ساخت بوده

  معاف

بيشتر از آن باشد مطابق رديف يک  و حدنصاب که متراژ آن برابرهايي  تبصره: عرصه
  محاسبه گردد. )٥ p(جدول شماره دو 

ـ ١گردند:  الذکر نمي فوقکه مشمول اين نوع عوارض هايي  نحوه تشخيص عرصه
   ١٣٧٠سال قيد شده در سند مالکيت قبل از 

قدمت اعالمي توسط نوسازي شهرداري که در آن ميزان عرصه قبل و بعد از ـ ٢
  »ير نکرده باشد.تغي ١٣٧٠سال 

در پاسخ به شکايت مذکور، رئيس شوراي اسالمي شهر گرگان و سرپرست شهرداري 
  توضيح داده اند که: ٥/١١/١٣٩٦ـ  ١/٥٠٣٢/٩٦گرگان به موجب اليحه شماره 

  رياست محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري«
  سالم عليکم

وع دعواي آقاي غالمرضا موض ٩٦/٩٠١احتراماً در خصوص پرونده به شماره بايگاني 
 ٣و  ٢، ١شهري عليه شهرداري و شوراي اسالمي شهر گرگان، به خواسته ابطال جدول 

و بعد از آن موضوع مصوبه شماره  ١٣٩٤تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال  ١٧ماده 
شوراي اسالمي شهر گرگان) بدين وسيله دفاعاً به شرح ( ١٤/١١/١٣٩٣ـ ٩/٧٠٣٩/٩٣

  دارد: مي معروض ذيل در مهلت مقرر
  الف: گردش کار

ثبت گرگان واقع در  ٣اصلي بخش  ١٠٨عرصه مورد ادعاي خواهان  وقاع در پالک 
سازمان مسکن و شهرسازي در اجراي ماده  ١٣٦٨باشد که در سال  مي اراضي باکر محله

هکتار از اراضي  ٤٠قانون زمين شهري با جري تشريفات قانوني نسبت به تملک حدوداً  ٩
 ١٠٨فرعي از  ٦٧٤صاحب نسق اقدام و سند مالکيت تحت شماره  ٧عي متعلق به زرا

اصلي به نام دولت صادر گرديد که بعداً به علت اختالفهاي زياد بخشي از آن حدوداً به 
از يد و اختيار دولت خارج که  ٢٤/٩/١٣٨٧ـ ٥٥٣٠٣هکتار طي اقاله نامه  ٢٨مساحت 

 ١٧٣ترمربع متعلق به مرکز خدمات پرسنلي سپاه با م ٤٥١١٤بخشي از آن به مساحت حدوداً 
شوراي  ١٤/١١/١٣٩٣ـ ٣/٧٠٣٩/٩٣عوض واگذار گرديد، شهرداري در اجراي مصوبه شماره 

طبق  ١٠١تفکيک و عدم رعايت ماده  حدنصاب اسالمي شهر اقدام به اخذ عوارض زير
چ مرجعي تاکنون تعرفه سال مورد نظر نموده که اين مصوبه در هي ١٧ماده  ٣و  ٢جداول 

  باطل نشده است.
  ب: دفاع ماهيتي

خواهان ادعا نموده شهرداري عوارض تفکيک غير مجاز را از وي اخذ کرده است ـ ١
که خود خواهان تصاوير آن را پيوست نسخه ثاني براي  ١٣٩٣در حالي که در مصوبه سال 

جود و مصداق اين مرجع ارسال نموده، در مصوبات شوراي اسالمي شهر چنين عنواني و
دفترچه تعرفه عوارض مربوط به تفکيک عرصه بر پايه و  ١٧خارجي ندارد و جدول ماده 

تا سقف  السهم حققانون شهرداريهاست که خود مقنن اجازه دريافت  ١٠١اساس ماده 
% ديگر به عنوان شوارع عمومي را به شهرداريها داده ٢٥% به عنوان خدمات عمومي و ٢٥

قانون شهرداري کساني را که رعايت  ١٠١ذار در اصالحيه ماده است همچنين قانونگ
حداقل تفکيکي را نکنند را جرم انگاري کرده است، بنابراين خواسته خواهانها مبهم وکلي 
است و تصريحاً منظور نظر خود را بيان نداشته، از طرف ديگر اگر منظور آنها عوارض 

بيان کرده تا بتوان توضيح الزم داده  بايد عين خواسته را مي است حدنصاب تفکيک زير
اصالحي قانون  ١٠١شود. علي ايحال عوارض تفکيک در دو بخش الف) موضوع ماده 

گونه ارتباطي  ضوابط و مقررات شهرسازي تعريف شده و هيچ حدنصاب شهرداريها  ب) زير
  با عوارض تفکيک غير مجاز ندارد.

الت اداري که مورد استناد خواهانها هيأت عمومي ديوان عد ٦٢٧دادنامه شماره ـ ٢  
باشد که موضوع آن عوارض تغيير  مي ١٣٨٣قرار گرفته صرفاً ناظر به بند ج مصوبه سال 

کاربري است نه تفکيک که ارتباطي با موضوع مورد تنازع ندارد و ذکر آن به عنوان دليل 
  فاقد وجاهت قانوني است.

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري  ١٩/٥/١٣٩٥ـ ٣٤٢خواهان به دادنامه شماره ـ ٣
باشد زيرا به موجب دادنامه مذکور صرفاً بند  نمي قابل تعميم و تسري به کل مصوبه اخير

ابطال شده است که موضوع عوارض وصولي از  ١٣٩٤تعرفه عوارض سال  ١٧ماده  ١
  باشد. نمي متقاضي
مصوبات باطل شده ـ منطبق با نظريه مشورتي دفتر حقوقي ديوان عدالت اداري تسري ٤

به ساير مصوبات مشابه فاقد وجاهت قانوني است چرا که رسيدگي در ديوان به صورت شکلي 
  باشد. بوده نه ماهيتي، بنابراين تعميم آن به ساير مصوبات امري ناصواب و نا موجه مي

 ـ بر فرض صدور رأي بر ابطال مصوبه صدرالذکر دادنامه صادره اثر قانوني نخواهد داشت ٥
قانون ماليات بر ارزش افزوده مالک و  ٥٠ماده  ٣چرا که در حال حاضر منطبق با تبصره 

 ١٤/١١/١٣٩٣ـ ٣/٧٠٣٩/٩٣تحت شماره  ١٣٩٤مناط اعتبار اقدامات شهرداري مصوبات سال 
ي در تأثير بنابراين ابطال مصوبه ١٣٩٣باشد نه مصوبات سال  مي شوراي اسالمي شهر

مر بر خالف و مغاير با قاعده نفع و منفعت در امر دادرسي فرايد آن نخواهد داشت اين ا
  »خواهد بود. با عنايت به توضيحات صدرالذکر درخواست رد دعواي مطروحه مورد استدعاست.

قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال  ٨٤در اجراي ماده 
 يوان عدالت اداري ارجاعپرونده به هيأت تخصصي عمران، شهرسازي و اسناد د ١٣٩٢

 ١از جدول شماره  ٤الي  ٢شود و هيأت مذکور در خصوص خواسته شاکي، ابطال بند  مي
ماده  ٣قانون شهرداري)، در اجراي تبصره  ١٠١اصالحيه ماده (از عوارض تفکيک عرصه 

مصوب شوراي اسالمي شهر گرگان براي اجرا  ١٧اصالحي قانون شهرداري از ماده  ١٠١
شهرداري در هنگام تفکيک مغاير قانون و  السهم حقمبني بر تعيين ميزان  ١٣٩٤در سال 

قانون تشکيالت و  ٨٤و  ١٢خارج از حدود اختيارات قانوني نبوده است و به استناد مواد 
رأي به رد  ٣٠/٥/١٣٩٧ـ ١٢١آيين دادرسي ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه شماره 

مذکور به علت عدم اعتراض از سوي رئيس ديوان  شکايت شاکي صادر کرده است. رأي
  عدالت اداري و يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قطعيت يافته است.

تعرفه تفکيک عرصه سال  ١٧ماده  ٣و  ٢پرونده در راستاي رسيدگي به جدولهاي 
در  ١٤/١١/١٣٩٣ـ ٣/٧٠٣٩/٩٣شوراي اسالمي شهر گرگان موضوع مصوبه شماره  ١٣٩٤
  کار هيأت عمومي ديوان عدالت اداري قرار گرفت. دستور

با حضور رئيس و معاونين  ٢٤/٧/١٣٩٧هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 
ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از 

  بحث و بررسي با اکثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت کرده است.
  

  هيأت عمومي رأي
با توجه به اينکه به موجب آراء متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، ـ ١

ضوابط تفکيک توسط شوراهاي اسالمي  حدنصاب مصوبات وضع عوارض براي کسري
شهرها مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات تشخيص و ابطال شده است، بنابراين جدول 

اصالحي قانون شهرداري براي  ١٠١ماده  ٣اي تبصره عوارض تفکيک در اجر ٢شماره 
ـ  ٦٩٥الي  ٦٨٦شوراي اسالمي شهر گرگان به داليل مندرج در رأي  ١٣٩٤سال 

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات  ١٦/٩/١٣٩٥
دادرسي ديوان قانون تشکيالت و آيين  ٨٨و ماده  ١٢ماده  ١قانوني است و مستند به بند 

  شود. ميابطال  ١٣٩٢عدالت اداري مصوب سال 
 ١٠١قانون شهرداري در زمان حاکميت خود و ماده  ١٠١با توجه به اينکه ماده ـ ٢

قدرت اجرايي داشته و تمامي شهروندان در هنگام تفکيک بايد  ١٣٩٠اصالحي از سال 
مين خود را تفکيک و مواد مذکور را رعايت نمايند و کساني که بدون مجوز قانوني ز

 ١٣٩٠شهرداري را طبق ماده مذکور پرداخت نکرده باشند، براي قبل از سال  السهم حق
شهرداري در شوارع و سرانه هاي خدماتي را  السهم حقفقط شوارع و براي بعد از آن 

نسبت به کساني که شوارع را رعايت و قبل از  ٣پرداخت نمايند، لذا اطالق جدول شماره 
ماده  ١اصالحي بوده و مستند به بند  ١٠١مغاير ماده  اند، سند ثبتي گرفته ١٣٩٠سال 

 ١٣٩٢قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال  ٨٨و ماده  ١٢
  شود. مي ابطال
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