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  ٢٦/١٢/١٣٩٧                                                                       ٩٧٠١٤٨٢ره 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

دفترچه عوارض محلي  ١٢ابطال بند «با موضوع:  ١٤/١٢/١٣٩٧مورخ  ٩٧٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٢١٣٤
قانون تشکيالت و آيين دادرسي  ٩٢شوراي اسالمي شهر اسالمشهر در اجراي مقررات ماده 

  گردد. جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي» ١٣٩٢ديوان عدالت اداري مصوب سال
ـ مهدي دربينمديركل هيأت عمومي و    هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري 

  
  ٩٧/١٤٨٢: روندهپ شماره    ٢١٣٤ :ماره دادنامهش    ١٤/١٢/١٣٩٧: خ دادنامهتاري

  يوان عدالت اداريد يأت عموميه :مرجع رسيدگي
  يد محمديام يآقا :يشاك

 ياسالم يشورا يدفترچه عوارض محل ١٢ابطال بند  :موضوع شکايت و خواسته
وان عدالت يد ين دادرسييالت و آيقانون تشک ٩٢مقررات ماده  يالمشهر در اجراشهر اس

  ١٣٩٢مصوب سال  يادار
 يدفترچه عوارض محل ١٢ابطال بند  يبه موجب دادخواست يشاک :گردش کار

قانون تشکيالت و آيين دادرسي  ٩٢شوراي اسالمي شهر اسالمشهر در اجراي مقررات ماده 
خواسته اعالم کرده  را خواستار شده و در جهت تبيين ١٣٩٢سال ديوان عدالت اداري مصوب 

  است که:
  يوان عدالت ادارياست محترم دير«

  ريخ يبا سالم و دعا
 مقام ين خواسته به استحضار آن عالييدر جهت تب يد محمدينجانب امياحتراماً، ا

ول ن و وصييتحت عنوان تعاي  مصوبه يشهر اسالمشهر ط ياسالم يرساند، شورا مي
ي اسالمشهر جهت اخذ وجوه ي، مبادرت به اخذ جواز به شهردار»ک عرصهيعوارض تفک«

  ل است:يد. مصوبه مذکور به نحو ذينما مي از شهروندان مربوطه يقانونغير
    »ک عرصه امالکيعوارض تفک«الف) بخش اول: مصوبه مورد اعتراض    

  توضيحات  عوارض تفکيک عرصه  کد  رديف

١٢٠٤٠١٠٢٠٠٤  ١٢  

  %١٥ pهر مترمربع با کاربري مسکوني از 
  %p٤٠از هر مترمربع با کاربري تجاري و صنعتي  

  %٢٥ pاز هر مترمربع با کاربري اداري معادل 
  %٢٠ pاز هر مترمربع با ساير کاربريها 

k×p×s عوارض تفکيک عرصه =  
اي،  عبارت است از آخرين ارزش منطقه p) نماد ١

  مستقيمقانون مالياتهاي  ٦٤موضوع ماده 
  عبارتست از ضريب ثابت k) نماد ٢

  عبارتست از مساحت عرصه به مترمربع s) نماد ٣
  

  ل اعتراض به مصوبهيب) دال
ن و وصول ييتحت عنوان تع يمصوبات يشهر اسالمشهر ط ياسالم يشوراها

 يقانوني غيرجهت  اخذ وجوه ي، مبادرت به اخذ جواز به شهردار»ک عرصهيعوارض تفک«
ن يل ايل ذياست که با استناد به دال ين در حاليند. اينما مي ز شهروندانا يشرعغير و

  باشد: مي ن و مقرراتير قوانيمغاها  مصوبه
   يوان عدالت اداريد يأت عموميرت با آراء هيمغاـ ١

، ٩/٤/١٣٨٧ـ  ٢١٨شماره هاي  ک عرصه، بر اساس دادنامهيدر ارتباط با عوارض تفک
 ٦٢٧، ١٣/٩/١٣٩١ـ  ٦٢١، ١٦/٥/١٣٩١ـ  ٢٧٥، ٤/١١/١٣٨٩ـ ٤٩٢، ٢٠/١/١٣٨٩ـ ٤٥٩

افت ين و دريي، تعيوان عدالت اداريد يأت عموميه ٢٠/٩/١٣٩١ـ  ٦٣٤و  ٢٠/٩/١٣٩١ـ 
شهرها  ياسالم يارات شوراهايک عرصه، خالف قانون و خارج از حدود اختيعوارض تفک

 ييدر آرا يوان عدالت اداريد يأت عمومينکه هيص داده شده است. با توجه به ايتشخ
گر را خالف قانون قلمداد کرده اصل عدالت و يد يدر شهرها ين وجوهيمشابه اخذ چن

ن ياز ا ياز شهروندان بخش ياخذ عوارض يکند وقت مي ز اقتضاءين يحفظ حقوق شهروند
گر يتوان اخذ همان وجه را از مردمان د نمي رت با قانون شناخته شدهين که در مغايسرزم

 يمبن يقانون اساس ٣اصل  ١٤و بند  ٢٠ن امر با اصل يمداد کرد چرا که اقل يز و قانونيجا
  ر است.يافراد در برابر قانون، مغا يکسانيبر 

  
  هاي عوارض تفکيک عرصه ابطالي

  موضوع رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري  دادنامه  تاريخ  رديف
مرجع 

کننده  تصويب
  عوارض

شوراي اسالمي شهر  ٦/١٠/٧٩ مصوبه مورخ ٦٣ابطال بند   ٣١٦  ٢/٥/٨٦  ١
اروميه مبني بر اختصاص قسمتي از اراضي باير به شهرداري به 

شوراي اسالمي 
  شهر اروميه

  موضوع رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري  دادنامه  تاريخ  رديف
مرجع 

کننده  تصويب
  عوارض

  طور رايگان در زمان تفکيک اراضي مزبور

٩٦٤  ١١/٩/٨٦  ٢  
ـ  ٢تبصره  ) دستورالعمل نحوه محاسبه درصد مربوط ٢بند (الف 

خدماتي شهر به تأسيسات شهري امالک و اراضي داخل محدوده 
مصوب جلسه مورخ  ١٨/١٠/١٣٨٠ـ ١٧٧٤کرمان به شماره 

  شوراي اسالمي شهر کرمان ١٤/٨/١٣٨٠

شوراي اسالمي 
  شهر کرمان

١٤٨  ١٢/٣/٨٧  ٣  
امکان  عدم صالحيت شهرداري نسبت به تفکيک و افراز و عدم

طرف دعوا بودن آن در اين خصوص و انحصار صالحيت تفکيک 
  ا و ادارات ثبت اسنادو افراز نسبت به دادگاهه

  وحدت رويه

٢١٨  ٩/٤/٨٧  ٤  
ابطال مصوبات شوراي اسالمي شهر شيراز مبني بر اختصاص 

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

شوراي اسالمي 
  شهر شيراز

٢٠٩  ٢/٤/٨٧  ٥  

افراد به عنوان مابه ازاء عوارض تفکيک سلب قسمتي از مالکيت 
فيزيکي امالک و مستحدثات و تملک آن به طور رايگان خالف 
صريح حکم قانونگذار و خارج از حدود اختيارات شوراي اسالمي 

شوراي اسالمي شهر  ١١/٨/١٣٨٤شهر است (ابطال مصوبه 
اصفهان در زمينه اختصاص قسمتي از اراضي و مستحدثات 

داري به طور رايگان به عنوان عوارض تفکيک اشخاصي به شهر
  فيزيکي اراضي وامالک مذکور)

شوراي اسالمي 
  شهر اصفهان

٤٥٩  ٢٠/١٠/٨٩  ٦  
شوراي  ١٧/١١/١٣٨٧ابطال مصوبه چهل(پ) کميسيون مورخ 

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

اسالمي شوراي 
  شهر قم

٤٩٢  ٤/١١/٨٩  ٧  
اختصاص قسمتي از امالک متقاضيان تفکيک و افراز به شهرداري 
به طور رايگان و يا وصول مبلغي به عنوان هزينه خدمات مذکور به 

  باشد. منظور صدور پروانه احداث بنا خالف قانون مي
شوراي اسالمي 

  شهر خمين

٣٣٦  ٩/٨/٩٠  ٨  
فصيلي شهر کرمان و مصوبه شماره طرح ت ١٦ـ ٤ـ ٣ابطال بندهاي 

شوراي اسالمي شهر کرمان در آن قسمت  ١٨/١٠/١٣٨٠ـ ١٧٧٤
که متضمن دريافت قسمتي از اراضي مورد تفکيک و يا افراز به 

  عنوان تامين احتياجات عمومي شهري است

شوراي اسالمي 
  شهرکرمان

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

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

  شيراز

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

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

راي اسالمي شو
  شهر قم

٦٢١  ١٣/٩/٩١  ١١  
شوراي  ١٨/٧/١٣٨٣/ش ـ ٢/٣١٠٦ابطال مصوبه شماره 

اسالمي شهر مشهد (غيرقانوني بودن دريافت بخشي از اراضي 
  اشخاص به عنوان عوارض تفکيک زمين)

شوراي اسالمي 
  شهر مشهد

٦٢٧  ٢٠/٩/٩١  ١٢  
از بخش (ج) مصوبه  ٧الي  ١ابطال بخش (الف) و بندهاي 

(غيرقانوني بودن دريافت بخشي از  ٨/١١/١٣٨٣ـ  ٥١٠٦ره شما
  اراضي اشخاص به عنوان عوارض تفکيک زمين)

شوراي اسالمي 
  شهر گرگان

با موضوع اخذ عوارض  ٢٣/٩/١٣٨١ـ  ٣٦٢٨ابطال دستورالعمل شماره   ٦٣٤  ٢٠/٩/٩١  ١٣
  شوراي اسالمي شهر گرگان ٢٥٧تفکيک مجدد، مصوب جلسه 

شوراي اسالمي 
  گانشهر گر

٣٩  ٢٦/١/٩٢  ١٤  
مصوبه تعيين عوارض  ١٨ماده  ٢و  ١ابطال اطالق بندهاي 

شوراي اسالمي شهر اردبيل مبني بر  ١٣٨٩محلي سال 
دريافت عوارض ناشي از تفکيک از اين حيث که شامل اراضي 

  شود. مترمربع مي ٥٠٠کمتراز 

شوراي اسالمي 
  شهر اردبيل

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

شوراي اسالمي 
  شهر اراک

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

ت در مورد تعيين سرانه خدماتي اسالمي شهر ماهدش
  خصوص تفکيک اراضيدر

  ماهدشت

١٣١٠  ١٨/١٢/٩٤  ١٧  
ـ ٤٠٣٠ابطال ماده واحده مصوبه شماره   ١٤/١١/١٣٨٦/ش الف س 

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

شوراي اسالمي 
  شهر شيراز

٩٧  ٢٨/٢/٩٥  ١٨  
شوراي اسالمي  ١٢/١١/١٣٩٠ـ  ٣٨٨از مصوبه شماره  ٢٢ماده 

اعياني اعم از  شهرگرگان در خصوص وضع عوارض براي تفکيک
  شود مسکوني تجاري خدماتي اداري و ساير مغاير قانون است و ابطال مي

شوراي اسالمي 
  شهر گرگان

٢٤٤  ١/٤/٩٥  ١٩  

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

ض و تفکيک عرصه از تاريخ تصويب مندرج در دفترچه عوار
شهرداري کرج، در حضور عضو  ١٣٩٤بهاي خدمات سال 

  شوراي شهر کرج، منتج به نتيجه ابطال مصوبه از تاريخ تصويب

شوراي اسالمي 
  شهر کرج

٣٤٢  ١٩/٥/٩٥  ٢٠  
 ١٣٩٤تعرفه عوارض و بهاي شهري در سال  ١٧ماده  ١ابطال بند 

شوراي اسالمي شهر گرگان (ابطال عوارض تفکيک عرصه  موضوع 
  متر کمتر) ٥٠٠قانون شهرداري در مورد اراضي با مساحت  ١٠١ ماده

  گرگان

الي  ٦٨٦  ١٦/٩/٩٥  ٢١
٦٩٥  

ابطال تعرفه عوارض شوراي اسالمي شهرهاي مختلف در 
  خصوص وضع عوارض تفکيک (اعم از عرصه و اعيان)

شهريار، گرگان، خوي، 
شهر جديد هشتگرد، 
محمدشهر، شهرقدس، 

گناباد، صفادشت، 

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


 ٢١٥٨٠شماره                        WWW.DASTOUR.IR                      ٢٨/١/١٣٩٨روزنامه رسمي                          WWW.RRK.IR                         ٢صفحه 

  موضوع رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري  دادنامه  تاريخ  رديف
مرجع 

کننده  تصويب
  عوارض

  ودرجانکليشاد و س

شوراي اسالمي شهر  ٣/١١/١٣٨٩ـ ٢٤٠٧ابطال مصوبه شماره   ٦٩٦  ١٦/٩/٩٥  ٢٢
  شانديز  شانديز در خصوص وضع عوارض کسري حد نصاب تفکيک

و  ٦٩٧  ١٦/٩/٩٥  ٢٣
٦٩٨  

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

کند مغاير حکم مقنن بوده و قابل ابطال  تجويز مي متر را ٥٠٠
  است ابطال اخذ عوارض حق تفکيک

  شهر بازرگان

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

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

  همدان

و  ٧٧٠  ٣٠/٩/٩٥  ٢٥
٧٧١  

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

واگذاري قسمتي از ملک و عوارض به شهرداري براي 
  تغييرکاربري و تفکيک

  ميانه

٧٧٣  ٧/١٠/٩٥  ٢٦  
دفترچه عوارض شوراي اسالمي  ١٦و بند  ١١ابطال بند 

عوارض ناشي  در خصوص وضع ١٣٩٥شهرمحمدشهر در سال 
از اجراي طرحهاي توسعه شهري از تاريخ تصويب (عوارض 

  ارزش افزوده ناشي از تفکيک و افراز)
  محمدشهر

١٣١٢  ١٠/١٢/٩٥  ٢٧  
شوراي اسالمي شهر  ٢٤/١١/١٣٩٥ـ  ١٧٥ابطال مصوبه جلسه شماره «

هشترود در خصوص وضع عوارض تفکيک و افراز در اجراي مقررات ماده 
  »١٣٩٢و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب  قانون تشکيالت ٩٢

  هشترود

١٣١٣  ١٠/١٢/٩٥  ٢٨  
تعرفه عوارض و بهاي خدمات شوراي اسالمي  ١٧ابطال ماده «

به بعد از تاريخ تصويب در خصوص وضع  ١٣٩٤شهرگرگان براي سال 
 ٩٢متر در اجراي مقررات ماده  ٥٠٠عوارض تفکيک عرصه اراضي تا 

  »١٣٩٢ن دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب قانون تشکيالت و آيي
  گرگان

١٠/١٢/٩٥  ٢٩  
١٣١٤ ،
١٣١٥ ،
١٣١٦  

 ١٤/١١/١٣٨٧ـ  ٢١٨٥ابطال قسمتهايي از مصوبه شماره «
شوراي اسالمي شهر بهشهر در خصوص دريافت تعرفه عوارض 
  »تفکيک هزينه خدمات ناشي از تفکيک اراضي يا عرصه امالک

  بهشهر

تعرفه بهاي خدمات و عوارض ساختماني  ٥ي ماده تبصرها  ١٣٤٥  ١٧/١٢/٩٥  ٣٠
  نوشهر  (عوارض نقل و انتقال امالک، حق تفکيک) ١٣٩١مصوب 

١٧/١٢/٩٥  ٣١  
١٣٥٦ 
الي 

١٣٥٩  

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

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

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

در مورد زيربناي پروانه ساختماني (عوارض مازاد بر تراکم)،  ١٣٩٥
ابقاي اعياني ها، تفکيک عرصه و افراز ناشي از تغيير يا تثبيت 

  کاربري و مشرفيت و ارزش اضافه شده وضع عوارض کرده است.

ـ تبريز   مالير 

١٤٤٣  ٢٤/١٢/٩٥  ٣٢  

ال طرح تفصيلي شهر اسالمشهر مصوب س ١ـ ٣ابطال بند 
در خصوص وضع ضوابط تفکيک اراضي در کاربريهاي  ١٣٩٣

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

  درصد از اراضي) ٧٠(تملک رايگان  ١٣٩٢

  اسالمشهر

١٣٥٥  ١٧/١٢/٩٥  ٣٣  

واد  و بندهاي  ٩، ٨، ٧، ٦عـوارض بعد از کميسيون (ابطال ـم
، ١٩، ١٨، ١٧، ١٦، ١٥، ١٤، ١٣، ١٢) و مواد ١٥ـ٩) الي (١ـ٩(

هاي آن مندرج در دفترچه  و تبصره ٥٠، ٣٧، ٣٦، ٢٨، ٢٣، ٢١
شوراي اسالمي شهرمالير از تاريخ  ١٣٩٤تعرفه عوارض سال 

، عدم ١٠٠تصويب در خصوص عوارض وضع مازاد بر جرايم ماده 
ي و بالکن، حذف و کسر اجراي نما، تراکم سطح، پيش آمدگ

پارکينگ، تفکيک اعياني و اراضي، تملک باغات نقل وانتقال اموال 
غيرمنقول و سرقفلي، قراردادهاي پيمانکاري و حق النظاره و 
 ٩٢طراحي مهندسين طرح و اصالح حد در اجراي مقررات ماده 

  قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري)

  مالير

الي  ١٨٦  ٢/٣/٩٦  ٣٤
١٨٩  

تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهري براي  ١٧ماده  ١ابطال بند 
مصوب شوراي اسالمي شهر گرگان در خصوص  ١٣٩٤سال 

  قانون شهرداري) ١٠١عوارض تفکيک عرصه (اصالحيه ماده 
  گرگان

الي  ٢١٥  ١٦/٣/٩٦  ٣٥
٢٢٠  

، مواد ١٤ماده  ٥و  ٤، تبصره ١ماده ٢موضوع رأي: ابطال تبصره 
هاي آن و تبصره  و تبصره ٣٥، ٣١، ٣٠، ٢٥، ٢٤، ٢٠، ١٦، ١٥

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

  اسالمي شهر مشهد، با موضوعات: 
  عوارض حذف يا کسر پارکينگ

  عوارض تغيير کاربري
  بهاي خدمات تفکيک عرصه

  مشهد

مصوب شوراي اسالمي شهر  ١٣٩٢تعرفه عوارض سال  ١٦ابطال ماده   ٣١٥  ١٣/٤/٩٦  ٣٦
  گرگان  گرگان در خصوص عوارض تفکيک و کسري حد نصاب تفکيک

تعرفه عوارض شوراي اسالمي  ٢٤و  ٢٠موضوع رأي: ابطال مواد   ٤٣٩  ١٠/٥/٩٦  ٣٧
  گرگان  در خصوص تفکيک اراضي و افراز ١٣٩٥شهرگرگان در سال 

  موضوع رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري  دادنامه  تاريخ  رديف
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کننده  تصويب
  عوارض

٥٦٤  ١٤/٦/٩٦  ٣٨  

مصوبه شوراي  ٦ابطال بندهاي (ج) و (د) جدول تعرفه شماره ـ ١
اسالمي شهرمحالت در تعيين عوارض ارزش افزوده ناشي از 

کاربري  ٥تغيير کاربري اراضي و امالکي که در کميسيون ماده 
  کند. آنها به مسکوني و تجاري تغيير مي

در خصوص تعيين  ٢/١١/١٣٨٧ـ  ١٥ـ ابطال تعرفه شماره ٢
فکيک ارزش افزوده ناشي از تفکيک عرصه و بهاي عوارض ت

ـ ١خدمات آماده سازي و بند الف تعرفه اصالحي شماره 
در تعيين وصول بهاي خدمات آماده سازي معابري  ٥/٣/١٣٨٨

  که در اثر تفکيک اراضي و امالک اشخاص ايجاد شده

  محالت

٢٨/٦/٩٦  ٣٩  
٦٠٧ ،
٦٠٨ ،
٦٠٩  

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

عدالت اداري (عوارض تفکيک اعيان، عوارض تفکيک عرصه و 
  عوارض ارزش افزوده تغييير کاربري)

  خرم آباد

٦٦٢  ١٨/٧/٩٦  ٤٠  
 ١٣٩٦دفترچه تعرفه عوارض سال  ١٣ـ ٢موضوع رأي: ابطال بند 

شوراي اسالمي شهرجديد هشتگرد در خصوص عوارض تفکيک 
  مترمربع ٥٠٠عرصه در کاربريهاي مختلف امالک براي کمتراز 

  هشتگرد

 ١٣٩٤دفترچه تعرفه عوارض سال  ١٥موضوع رأي: ابطال مصوبه ماده   ٦٨٦  ٢٥/٧/٩٦  ٤١
  مالير  فکيک اعيانيشوراي اسالمي شهر مالير در خصوص وضع عوارض ت

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

الي  ٧٣٢  ٢/٨/٩٦  ٤٤
٧٣٥  

ابطال تعرفه عوارض محلي شوراهاي اسالمي شهرهاي اردبيل، «
کيک و افراز در خمين و اراک در خصوص عوارض ناشي از تف

  »مترمربع ٥٠٠هاي کمتر از  عرصه
اردبيل، خمين، 

  اراک

٨١٤  ٢٣/٨/٩٦  ٤٥  

شورايعالي شهرسازي و  ٥/٨/١٣٩٣مصوبه مورخ ١ ١ابطال بند 
 ٦/٨/١٣٩٣ـ  ٤١٣٦٤/٣٠٠معماري ايران ابالغي به شماره 

تفکيک اراضي و صدور هرگونه پروانه ساختماني، «مبني بر 
 ١٠٠٠با مساحت بيش از  ٢٢ه جهت اراضي محدوده منطق

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

  »واحد پذيري و جمعيت پذيري، مجاز خواهد بود.

  تهران ٢٢منطقه 

٨٦٢  ٧/٩/٩٦  ٤٦  
 ١٣٩٥تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال  ١٢و  ٤ابطال مواد «

مصوب شوراي اسالمي سنندج در خصوص وضع عوارض 
  کسري حد نصاب تفکيک)

  سنندج

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

عوارض کسري حد نصاب تفکيک و اخذ هزينه  ٤٤ال ماده ابط  ١٠٠٦  ٥/١٠/٩٦  ٤٨
  همدان  ١٣٩٥آماده سازي از تعرفه ساالنه عوارض و بهاي خدمات سال 

١٠٣١  ١٢/١٠/٩٦  ٤٩  

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

متر و اخذ  ٥٠٠ره ثبت (عوارض تفکيک زير از بابت اسناد صادره ادا
و عطف بماسبق نشدن  ١٤٧عوارض تفکيک از اراضي داراي سند 

  اصالحي قانون شهرداري) ١٠١ماده 

  اردبيل

١٠٨٩  ٢٦/١٠/٩٦  ٥٠  
  شهرداري سمنان ١٣٩٤تعرفه سال  ٥٤ابطال ماده 

  عوارض تغيير کاربري
  عوارض تفکيک

شوراي شهر 
  سمنان

١١٤٦  ١٠/١١/٩٦  ٥١  

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

ـ عوارض ٢٧ـ عوارض افزايش بار ترافيکي ناشي از عدم وجود پارکينگ، ١٧
ـ عوارض ناشي از ٣٣ـ عوارض تفکيک و تجميع  ٣٠نگهداري فضاي سبز 

ـ عوارض ارزش  ٤٨ـ عوارض بر رهن اراضي و امالک ٣٤ال مالکيت انتق
ـ عوارض ٥٩ـ عوارض نقل و انتقال اموال منقول ٦١افزوده ناشي از ساخت 

  آغاز به کار مشاغل غيرمشمول نظام صنفي

  برازجان

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

مصوب  ١٣٩٥درعباس در سال خدمات محلي شهرداري بن
شوراي اسالمي شهر بندرعباس مبني بر عوارض تفکيک اراضي 

  و کسري حد نصاب تفکيک امالک
  بندرعباس

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

شهرداري سنندج مصوب شوراي اسالمي  ١٣٩٥خدمات سال 
يک اراضي و اعيان و کسري شهر سنندج مبني بر عوارض تفک

  حد نصاب تفکيک امالک
  سنندج

١١٥٠  ١٠/١١/٩٦  ٥٤  
مديرکل   ١٢/١١/١٣٩٥ـ  ٩٥١٠٥بخشنامه شماره  ٤ابطال بند 

دفتر امور شهري و شوراهاي استانداري آذربايجان شرقي 
(خالف شرع بودن اخذ عوارض تفکيک از اراضي با قطعات 

  کوچک و مازاد بر ميزان مقرر قانوني)
  ذربايجان شرقيآ

١١٥٣  ١٠/١١/٩٦  ٥٥  
شوراي  ١٣٩٤ـ ابطال تعرفه عوارض محلي سال ١موضوع رأي:

اسالمي شهر ايمانشهر مبني بر تعيين عوارض تفکيک عرصه 
ـ ابطال وضع عوارض فضاي ٢مترمربع  ٥٠٠براي اراضي کمتر از 

  ايمانشهر
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کننده  تصويب
  عوارض

سبز در هنگام صدور پروانه مصوب شوراي اسالمي شهرايمانشهر 
شوراي اسالمي  ١٣٩٤تي از تعرفه عوارض سال ـ ابطال قسم٣

  شهر ايمانشهر در خصوص اخذ عوارض پذيره از تاسيسات شهري

١٢٦٩  ١٥/١٢/٩٦  ٥٦  
از دفترچه عوارض محلي شهرداري تاکستان  ٢ـ ٢٣ابطال بند 
) کميته فني شهرداري تاکستان ٨و بند ( ١٣٩٤در سال 

ر وضع عوارض مصوب شوراي اسالمي شهرتاکستان مبني ب
  تفکيک و کسري نصاب تفکيک

  تاکستان

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

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

  مشکين دشت

  
  ٢٨/٦/١٣٩٦ـ  ٦٩٠و  ٦٠٨و  ٦٠٧به شماره  يأت عموميه يرأ

 ١٣٩٢قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال  ٩٢ابق ماده مط
اي در هيأت عمومي ابطال شود، رعايت مفاد رأي هيأت  چنانچه مصوبه«مقرر شده است که 

عمومي در مصوبات بعدي الزامي است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جديدي مغاير رأي هيأت 
قانون  ٨٣ن موضوع را خارج از نوبت، بدون رعايت مفاد ماده عمومي تصويب کنند، رئيس ديوا

  »نمايد. کننده در هيأت عمومي مطرح مي مذکور و فقط با دعوت نماينده مرجع تصويب
ـ ٧١٧، ٢٠/٩/١٣٩١ـ  ٦٣٤، ٢٠/١٠/١٣٨٩ـ ٤٥٩نکه در آراء شماره ينظر به ا

ـ  ١٠٨٦و  ٤/٦/١٣٩٤ـ ٧٨٣، ٢٥/٣/١٣٩٤ـ  ٣٥٠، ١٧/٦/١٣٩٢ـ  ١٠١٨، ١١/١١/١٣٩١
 يشهرها ياسالم يمصوبات شوراها يوان عدالت اداريد يأت عموميه ١٠/٩/١٣٩٤

ان خالف قانون و يک عرصه و اعيمختلف در خصوص عوارض ارزش افزوده، عوارض تفک
شهر  ياسالم يص و ابطال شده است و شورايارات مرجع وضع تشخيخارج از حدود اخت

 ١٣٩٥سال  ياز تعرفه عوارض محل ١٤ـ ٢و  ١٣ـ ٢، ١٨ـ ٢ب جداول يخرم آباد در تصو
ک ي، عوارض تفکين کاربريير و تعيياز تغ ين عوارض ارزش افزوده ناشيب با عناويبه ترت

م يو حر يمشمول امالک واقع در محدوده قانونـ يقانون شهردار ١٠١عرصه موضوع ماده 
م مصوب يحـر و يـان امالک واقـع در محـدوده قانونيک اعيمصوب شهر و عـوارض تفک

ن يبنابرا اند، ت  نکردهيرا رعا يوان عدالت اداريد يأت عموميه الذکر فوقشهر آراء 
شهر خرم آباد با  ياسالم يشورا ١٣٩٥سال  ياد شده از تعرفه عوارض محلي يقسمتها

وان عدالت يد ين دادرسييالت و آيقانون تشک ٨٨و  ١٣و مواد  ١٢ماده  ١استناد به بند 
  شود. مي ابطال ١٣٩٢ل مصوب سا يادار

  ٢/٨/١٣٩٦ـ ٧٣١به شماره  يأت عموميه يرأ
مصوب  يوان عدالت اداريد ين دادرسييالت و آيقانون تشک ٩٢مطابق ماده ـ  الف

ت يابطال شود، رعا يأت عموميدر هاي  چنانچه مصوبه«، مقرر شده است که: ١٣٩٢سال 
ه مراجع مربوط، مصوبه است. هرگا يالزام يدر مصوبات بعد يأت عموميه يمفاد رأ

وان موضوع را خارج از نوبت، يس ديب کنند، رئيتصو يأت عموميه ير رأيمغا يديجد
در کننده  بينده مرجع تصويقانون مذکور و فقط با دعوت نما ٨٣ت مفاد ماده يبدون رعا

ـ ٧٥٣، ١٦/٩/١٣٩٥ـ  ٦٩٦نکه در آراء شماره ينظر به ا» د.ينما ميمطرح  يأت عموميه
مصوبـات  يـوان عدالت اداريد يأت عموميه ٧/١٠/١٣٩٥ـ   ٧٧١و  ٧٧٠، ٣٠/٩/١٣٩٥

حد نصاب  يافت عوارض کسريبـر در يکشور مبن يشهرها ياسالم ياز شـوراها يتعداد
از ملک  يقسمت يک به واگذاريتفک يا افراز امالک و الزام متقاضيک يک، عوارض تفکيتفک

ارات ابطال شده يانون و خـروج از حدود اخترت با قيک بـه لحاظ مغايتفک يو عـوارض برا
 ١٣٩٦سال  يتعرفه عوارض محل ٢٠ب ماده يز در تصويتبر شهر ياسالم ياست و شورا

ن ماده يمساحت عرصه وضع کرده است، بنابرا يک عرصه و افراز  عوارض کسريسهم تفک
قانون  ٨٨اده و م ١٢ماده  ١با استناد به بند  يأت عموميرت با آراء هيمذکور به لحاظ مغا

  شود. مي ابطال ١٣٩٢مصوب سال  يوان عدالت اداريد ين دادرسييالت و آيتشک
   ٢٦/١٠/١٣٩٦ـ ١٠٨٩به شماره  يأت عموميه يرأ

ن عـوارض ييتع يـوان عدالت اداريد يـأت عمومينکه در آراء متعدد هيبا توجه بـه ا
ر ين خصوص، مغاير اسازمان ثبت اسناد و امـالک د يتهايک بـا تـوجه بـه صالحيتفک

ص و ابطال يشهر در وضع عوارض تشخ ياسالم يارات شورايقـانون و خارج از حدود اخت
 ياسالم يمصوب شورا ١٣٩٣تعرفه عوارض سال  ٥٤ن قسمت اول ماده يشده است، بنابرا

 يک به شهرداريکه پس از تفک يينهاين زميمالک«شهر سمنان که در آن مقرر شده است 
از  يناش يکه حق و حقوق شهردار يا سند در صورتيو  يند قرارداد واگذارينما مي مراجعه

ک نشده يتفک ١٠١نکه بر اساس ماده يا ايعرصه) پرداخت نشده باشد و  يک (واگذاريتفک
 ١٠١(قبل از اصالح قانون ماده  ١٣٩٠قبل از سال  ١٠١ک بر اساس ماده يا تفکيباشند و 

، خالف قانون و خارج از حدود »خواهد بود....ل قابل وصول يباشد.) عوارض به شرح ذ
قانون   ٨٨و ماده  ١٢ماده  ١ص شد و به استناد بند يارات مرجع وضع تشخياخت

  شود. مي ابطال ١٣٩٢مصوب سال  يوان عدالت اداريد ين دادرسييالت و آيتشک

شده  در قسمتي که در آن مقرر ١٣٩٣تعرفه عوارض سال  ٥٤نظر به اينکه تبصره ماده 
 p١٥ست يبا مي ک شـده انديقـانون ثبت تفک ١٤٧و  ١٤٨ق مـاده يکه از طر يامالک«

حد نصاب  يو کسر ينه آماده سازين هزيک و همچنيبابت تفک p١٥ـل، يبـابت تبد
ن جهت که ناظر ياز ا يقانون شهردار ١٠١با ماده واحده قانون اصالح ماده » وصول گردد.

ن قسمت يرت دارد بنابرايباشد مغا مي متر ٥٠٠ر يراژ زبا مت ياز جمله اراض يه اراضيبه کل
ص داده يشهر سمنان تشخ ياسالم يارات شورايمذکور، خالف قانون و خارج از حدود اخت

وان عدالت يد ين دادرسييالت و آيقانون تشک ٨٨و ماده  ١٢ماده  ١شد و به استناد بند 
   شود. مي ابطال ١٣٩٢مصوب سال  يادار

  يوان عدالت اداريد يأت عموميه ١٠/١١/١٣٩٦ ـ ١١٤٨شماره  يرأ
 يوضع عوارض برا يوان عدالت اداريد يأت عمومينکه در آراء متعدد هيبا توجه به ا

 ياسالم يحد نصاب آن در اشکال مختلف در مصوبات شوراها يو کسر يک اراضيتفک
ن مصوبه ياص و ابطال شده است، بنابريارات تشخير قانون و خارج از حدود اختيشهرها مغا

 يکيحدنصاب تفک يک و کسريبر وضع عوارض تفک يشهر بندرعباس مبن ياسالم يشورا
بندرعباس در  يشهردار يخدمات محل يتعرفه عوارض و بها ١فصل  ٤ف يدر رد ياراض

 ٣١٥شماره  يل مندرج در رأيشهر بندرعباس به دال ياسالم يمصوب شورا ١٣٩٥سال 
ر قانـون و خارج از حـدود ي، مغايدالت ادارـوان عيد يأت عموميه ١٣/٤/١٣٩٦ـ 
الت و يقانون تشک ١٣و  ٨٨و مواد  ١٢ماده  ١است و بـا استناد به بند  يارات قانونياخت

  شود. مي ب ابطاليخ تصوياز تار ١٣٩٢مصوب سال  يوان عدالت اداريد ين دادرسييآ
  :دولت ياز مقررات مال يم بخشيک با قانون تنظيرت عوارض تفکيمغاـ ٢

 يمبن يوان عدالت اداريد يأت عموميذکر شده از ه يت به آرايگر با عنايد ياز سو
قانون  ٤ک عرصه، اخذ وجوه مذکور بر خالف ماده يبودن اخذ عوارض تفک يقانونغير بر
تبصره ن با توجه به حکم مقرر در يباشد. همچن مي زيدولت ن ياز مقررات مال يم بخشيتنظ

 ١٣٨٩نجساله پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران مصوب سال قانون برنامه پ ٦٢ماده  ٣
مبني بر ممنوعيت دريافت هرگونه وجه، کاال يا خدمات، مازاد بر حکم مقنن در قبال ارائه 
خدمات توسط مراجع مذکور در قوانين ياد شده، اخذ عوارض تفکيک عرصه خالف قانون 

خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقيقي است. در اين قوانين دريافت هرگونه وجه، کاال و يا 
و حقوقي توسط نهادهاي عمومي غيردولتي غيراز مواردي که در مقررات قانوني مربوط معين 

شود ممنوع شده و از آنجا که اخذ وجوهي به عنوان عوارض تفکيک عرصه خالف  شده يا مي
در هر حال وضع  مقررات دانسته شده لذا هيچ توجيهي براي اخذ اين وجوه پذيرفته نيست.

قاعده آمره مشعر بر الزام اشخاص به پرداخت هرگونه وجه در قبال استفاده از تسهيالت و 
  خدمات دولتي، اختصاص به قوه مقننه و يا مأذون از قبل قانونگذار دارد.

 ٢٩/٣/١٣٩٠ـ  ٤٢٦٢٠/٣٠/٩٠نگهبان به موجب نامه شماره  ير شورايقائم مقام دب
 ياسالم يشورا ١٨/٧/١٣٨٣ـ  /ش٣١٠٦/٢ضوع مصوبه شماره مو«اعالم کرده است که: 

قرار  ينگهبان مورد بحث و بررس يشورا يفقها ٢/٣/١٣٩٠شهر مشهد، در جلسه مورخ 
وجود نداشته باشد  ين شرع شناخته نشد و چنانچه مجوز قانونيگرفت و خالف مواز

ن اساس يهم ز برين يوان عدالت اداريد يأت عموميه» باشد. مي ن شرعيخالف مواز
از  يکين استدالل ين شرع اعالم نمود و آن را ابطال کرد. در ايمصوبه را برخالف مواز

که برخالف اي  نکه مصوبهيبر ا ينگهبان مبن ين استدالالت شوراين و جالب تريتر يعبد
 ياز مسائل حقوق ياريتواند در بس مي قانون مصوب باشد خالف شرع است مطرح شده که

ست بلکه ينگهبان ن ين موضوع ارسال آن به شورايمقصود از اشاره به اراهگشا باشد. 
  ذ ذهن قضات آن مرجع است.يجهت تشح

  ت خوديخروج شورا از حدود صالحـ ٣
حدود مختلف از قانون و مقررات و هاي  نهيتوان خروج شوراها را در زم ي ميدر موارد

» و افراز بهاي خدمات تفکيک عوارض يا«صالحيتشان مشاهده نمود که در موضوعاتي مانند 
 ياصالح ١٥٤و ماده  يقانون شهردار ١٠١نکه طبق ماده يح ايشده است. توض يمتجل

م يواقع در محدوده شهرها و حر يک و افراز اراضيفه تفکيقانون ثبت اسناد و امالک، وظ
 و نقشه ير ضوابط مربوط به شهرسازيو سا يا هادي يليجامع، تفص يت طرحهايآنها با رعا

ثبت اسناد و امالک کشور و هاي  محل به عهده اداره يب شهرداريو تصو تأييد مورد
محل وقوع ملک موکول شده است و در صورت عدم  يدادگستر صالح ذيمراجع 

مراجع مذکور  يک و افراز در مهلت قانونينسبت به نقشه تفک يشهردار يکتباظهارنظر 
نظر به قسمت اول قانون موسوم  د.ينما مي ک ملک رأساً اقدامينسبت به افراز و تفک

گان و دکننديبر حصر جواز اخذ هرگونه وجه از تول يمبن ١٣٨١ع عوارض مصوب يتجم به
بـر اسـاس  ١٣٨٢ن مـاه يکم فرورديخ يدهندگان خدمات از تار وارد کنندگان کاال و ارائه

ش نـرخ يفزاا ايد و يجـد يعوارض محل يـز و بـرقـراريمقررات قـانون مـزبور و تجو
 ٢٦ينکه حکم مقرر در بند اد شده و ايقانون  ٥ماده  ١به شرح تبصره  يعوارض محل

کشور و انتخاب شهرداران  ياسالم يف و انتخابات شوراهايوظا الت،يقانون تشک ٧١ماده
ب ينه تصويشهر در زم ياسالم يارات شورايف و اختيد وظايز مفين ١٣٧٥مصوب سال 

 يمال نامه آيينت يوابسته به آن با رعا يو سازمانها يسط شهردارنرخ خدمات ارائه شده تو
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ث اختصاص يشهرها چه از ح ياسالم يها است، مصوبات شوراهايو معامالت شهردار
گان و چه از لحاظ يبه طور را يک و افراز به شهرداريان تفکياز امالک متقاض يقسمت

ت ير مقررات و صالحيفراز، مغاک و اينه خدمات تفکيمعادل آن به عنوان هز يوصول مبلغ
مورخ  يوان عدالت اداريد يأت عموميه ١٤٨باشد. در دادنامه شماره  مي مذکور يشوراها

و امالک واقع در محدوده و  يه اراضيک و افراز کليمقرر شده که امر تفک ١٢/٣/١٣٨٧
و سازمان ثبت اسناد و  يعموم يت دادگاههايم شهرها حسب مورد در قلمرو صالحيحر

نسبت به نقشه ملک و  يکتباظهارنظر منحصراً  يفه شهرداريمالک کشور قرار دارد و وظا
قانون ثبت اسناد و امالک کشور است و  ١٥٤مقرر در ماده  صالح ذيارسال آن به مرجع 

  ندارد. يتيک و افراز مسئوليرأساً در باب تفک
  طيا اصل تسلرت بيک و افراز با قانون ثبت اسناد و مغايرت عوارض تفکيمغاـ ٤

قانون ثبت اسناد و امالک  ياصالح ١٥٤و ماده  يقانون شهردار ١٠١طبق ماده 
ت يم آنها با رعايواقع در محدوده شهرها و حر يک و افراز اراضيفه تفکيکشور وظ

و  تأييد و نقشه مورد ير ضوابط مربوط به شهرسازيو سا يا هادي يليجامع، تفص يطرحها
 صالح ذيده ادارات ثبت اسناد و امالک کشور و مراجع محل، به عه يب شهرداريتصو

 ٧١ماده ٢٦ينکه حکم مقرر در بند محل وقوع ملک محول شده است. نظر به ا يدادگستر
کشور و انتخاب شهرداران مصوب  ياسالم يف و انتخابات شوراهايالت، وظايقانون تشک

ب نرخ ينه تصويشهر در زم ياسالم يارات شورايف و اختيد وظايز مفين ١٣٧٥سال 
و  يمال نامه آيينت يوابسته به آن با رعا يو سازمانها يخدمات ارائه شده توسط شهردار

ک يعوارض تفک يشهر در قسمتها ياسالم يها است، مصوبات شوراهايمعامالت شهردار
اراضي خالف اصل تسليط و اعتبار مالکيت مشروع و مغاير هدف و احکام مقنن در خصوص 

با اصالحات بعدي نيز دليل ديگري  ١٣١٧نامه قانون ثبت مصوب  از آيين ١٠٦ مورد است. ماده
ارتباط با  است بر اين مهم که تفکيک اعياني و آپارتمان از زمره وظايف ادارات ثبت بوده و

قانون اساسي و تصميمات شوراها نبايستي  ١٠شهرداريها ندارد، از سوي ديگر به استناد اصل 
حداقل خالف مواد عنه  معترضقوانين کشور باشد، حال اينکه مصوبات خالف موازين اسالم و 

از قانون  ٥٥نامه ثبت است. شرح وظايف شهرداريها در ماده  آيين ١٠٦قانون ثبت و  ١٥٠
  شهرداري نيز بيان شده و تفکيک از زمره وظايف شهرداري نبوده است.

  يهردارش يم خدمات از سويلزوم اخذ عوارض در قبال ارائه مستقـ  ٥
اخذ عوارض در قبال ارائه خدمات قابل دريافت است. اخذ عوارض بدون ارائه خدمات خاص 

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

يم برخوردار شوند. در رابطه با موضوع حاضر نيز شهرداري در خصوص موضوع تفکيک و مستق
  افراز ارائه دهنده خدماتي نيست تا امکان برقراري عوارض براي خدمت داشته باشد.

  ين شرعيرت با موازيمغاـ  ٦
  )ين شرعيرت با موازيمغا(نگهبان  ينظر شورا
  ١٨٣١/١٠٢/٩٦شماره: 

  ٢١/٤/٩٦خ: يتار
  يتعالبسمه 
  يوان عدالت اداريد يأت عموميس محترم هيرئ

  تيبا سالم و تح
  :٩/٢/١٣٩٦ـ  ٢٠٠/١٨٥٠٢/٢١٠/٩٠٠٠عطف به نامه شماره 

 يغرب استانداري آذربايجان ١٢/١١/١٣٩٣ـ  ٩٥١٠٥موضوع بند چهارم بخشنامه شماره 
ي فقها ١٤/٤/١٣٩٦شهرداري از تفکيک امالک، در جلسه مورخ  در خصوص اخذ حق السهم

  گردد: معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذيل اعالم مي
ـ  ٤٠٤٢١/٣٠/٨٩شماره  ينگهبان که ط يشورا يفقها يه قبليبا توجه به نظر

خصوص  اعالم گرديده، اطالق مصوبه مذکور نسبت به مقدار بيش از لزوم و نيز در ١٢/٨/١٣٨٩
ندارد و نسبت به قطعات کوچک خالف  يبه شهردار يارتباط آن امور يکه تصد يخدمات

ز يها نياستاندار يبرا يارات قانونين اختينکه چنيت به اين شرع شناخته شد و با عنايمواز
ن صورت مصوبه ياست در ا يوان عدالت اداريص آن به عهده دينشده که تشخ بيني پيش

  نگهبان ير شورايدب قائم مقامـ  زادهيمحمدرضا علـ  باشد. مي خالف شرع
ست بلکه صرفاً ينگهبان به منظور ارسال موضوع به آن مرجع ن ياشاره به نظر شورا

  ذ ذهن قضات است.يت استداللها و تشحيدر جهت تقو
قانون ديوان عدالت اداري سال  ٩٢لذا به منظور پيشگيري از اين امر تقاضاي اعمال ماده 

ي در هيأت عمومي ابطال شود، رعايت مفاد رأي هيأت ا چنانچه مصوبه«دارد:  که مقرر مي ١٣٩٢
عمومي در مصوبات بعدي الزامي است. هرگاه مراجع مربوط مصوبه جديدي مغاير رأي هيأت 

قانون  ٨٣عمومي تصويب کنند، رئيس ديوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعايت مفاد ماده 
را از آن » نمايد. هيأت عمومي مطرح ميکننده، در  مذکور و فقط با دعوت نماينده مرجع تصويب

مقام دارم. بنا به مراتب و نظر به اينکه مصوبه شوراي اسالمي شهر اسالمشهر در خصوص عوارض 
شرح تبيين شده مغايرت دارد و خارج از حدود اختيارات آن  تفکيکي امالک و اراضي با قانون به

قانون ديوان عدالت اداري سال  ٩٢و  ٨٨، ١٢ماده  ١، بند ١٣باشد، لذا مستنداً به مواد  شورا مي
استدعاي ابطال مصوبه شوراي اسالمي شهر اسالمشهر و جلوگيري از اخذ عوارض  ١٣٩٢

  »غيرقانوني شهرداري اسالمشهر از زمان تصويب و خارج از نوبت را دارم.
  ر است:يمتن مقرره مورد اعتراض به شرح ز
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k×p×s  عوارض =
  تفکيک عرصه

عبارت است  p) نماد ١
از آخرين ارزش 

اي، موضوع ماده  منطقه
قانون مالياتهاي  ٦٤

  مستقيم
عبارتست از  k) نماد ٢

  ضريب ثابت
عبارتست از  s) نماد ٣

ه به مساحت عرص
  مترمربع

از هر مترمربع با 
کاربري تجاري و 

  %p٤٠صنعتي  
از هر مترمربع با 
کاربري اداري 

  %٢٥ pمعادل 
از هر مترمربع با 

 pساير کاربريها  
٢٠%  

قانون تشکيالت  ٩٢رئيس ديوان عدالت اداري در رسيدگي به موضوع را در اجراي ماده 
  به هيأت عمومي ارجاع کرد. ١٣٩٢ت اداري مصوب سال و آيين دادرسي ديوان عدال

ن يس و معاونيبا حضور رئ ١٤/١٢/١٣٩٧خ يدر تار يوان عدالت اداريد يأت عموميه
نده ينماز با حضور يوان و نيو رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب د يوان عدالت اداريد

ت آراء به شرح يبا اکثر يل شد و پس از بحث و بررسيت تشکياز طرف شکا شده يمعرف
  مبادرت کرده است. ير به صدور رأيز

  
  هيأت عمومي رأي

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

ر يمغا يديمراجع مربوط، مصوبه جداست. هرگاه  يالزام يدر مصوبات بعد يأت عموميه
ت مفاد يوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعايس ديب کنند، رئيتصو يأت عموميه يرأ

 يأت عموميدر هکننده  بينده مرجع تصويقانون مذکور و فقط با دعوت نما ٨٣ماده 
 ،١٢/٣/١٣٨٧ـ  ٢١٨، ٢/٥/١٣٨٦ـ  ٣١٦نکه در آراء شماره ينظر به ا.» دينما مي مطرح
وان يد يأت عموميه ١٣/٤/١٣٩٦ـ  ٣١٥و  ١٤/١١/١٣٨٩ـ ٤٩٢، ٢/٤/١٣٨٧ـ ٢٠٩

بر اختصاص  يکشور مبن يشهرها ياسالم ياز شوراها يمصوبات تعداد يعدالت ادار
معادل آن به عنوان  يو وصول مبلغ يک اراضيگان در زمان تفکياز ملک به طور را يقسمت
ک به لحاظ يحد نصاب تفک يک و کسريکک و افراز و اخذ عوارض تفينه خدمات تفکيهز
 يارات ابطال شده است و شورايو خروج از حدود اخت ين شرعيمواز رت با قانون ويمغا

با عنوان  ١٣٩٧سال  يتعرفه عوارض محل ١٢ف يب رديشهر اسالمشهر در تصو ياسالم
ت عوارض وضع کرده است، يزان مقرر در مصوبه مورد شکايک عرصه به ميعوارض تفک

با  يأت عموميرت با مفاد آراء هياد شده به لحاظ مغاياز تعرفه عوارض  ١٢ف ين رديرابناب
وان يد ين دادرسييالت و آيقانون تشک ١٣و  ٨٨و  ٩٢و مواد  ١٢ماده  ١استناد به بند 

  شود. مي ابطال ١٣٩٢مصوب سال  يعدالت ادار
  رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي
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