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  % قيمت کارشناسي روز ١٥     مترمربع  ٢٠٠٠مترمربع تا  ١٠٠١ـ مساحت ملک از ٣
% کل زمين يا معادل قيمت ٢٠  مترمربع  ٣٠٠٠متر لغايت  ٢٠٠١ـ مساحت ملک از ٤

    کارشناسي روز آن
% درصد قيمت ٢٥      مترمربع  ٥٠٠٠مترمربع لغايت  ٣٠٠١ ـ مساحت ملک از ٥

    کارشناسي روز
% زمين بعد از ٣٠     مترمربع لغايت ده هزار مترمربع  ٥٠٠١ـ مساحت ملک از  ٦

  رعايت گذرها
  % درصد زمين بعد از رعايت گذرها٣٥    ـ مساحت ملک از ده هزار مترمربع به باال   ٧

زمين از سند شش دانگ منوط به رعايت ماده  ب: عوارض تفکيک و افراز يک قطعه
از قانون شهرداريها و رعايت ضوابط شهرسازي در مورد عرض درها به شرح زير  ١٠١
  باشد. مي

% کل سند عوارض تفکيک ٧       مترمربع  ٥٠٠ـ مساحت زمين قطعه جدا شده تا ١
  محاسبه خواهد شد.

% کل سند ١٠     رمربع مت ١٠٠٠متر تا  ٥٠١ـ مساحت زمين قطعه جدا شده از ٢
  عوارض تفکيک محاسبه خواهد شد.

مترمربع       ٢٠٠٠مترمربع لغايت  ١٠٠١ـ مساحت زمين قطعه جدا شده از ٣
  % کل سند عوارض تفکيک محاسبه خواهد شد.١٥  

% ٢٠مترمربع  ٣٠٠٠مترمربع لغايت  ٢٠٠١ـ مساحت زمين قطعه جدا شده از  ٤
  شد.کل سند عوارض تفکيک محاسبه خواهد 

% ٢٥  مترمربع  ٤٠٠٠مترمربع لغايت  ٣٠٠١ـ مساحت زمين قطعه جدا شده از  ٥
  کل سند عوارض تفکيک محاسبه خواهد شد.

% ٣٠  مترمربع  ٥٠٠٠مترمربع لغايت  ٤٠٠١ـ مساحت زمين قطعه جدا شده از  ٦
  کل سند عوارض تفکيک محاسبه خواهد شد.

% کل سند عوارض ٣٥       رمربع مترمربع تا ده هزار مت ٥٠٠١ـ مساحت زمين از  ٧
  تفکيک محاسبه خواهد شد. 

% کل سند عوارض ٤٠         ـ مساحت زمين قطعه جدا شده از يک هکتار به باال  ٨
  تفکيک محاسبه خواهد شد.

ج: در زمينهايي که داراي کاربريهاي مختلط باشد به شرطي که بخشي از کاربري 
  مسکوني باشد به شرح زير اقدام خواهد شد.

ـ کاربري مختلط به معني وجود کاربريهاي ديگري غير از مسکوني و فضاي سبز ١
  باشد. مي

% سهم شهرداري از ٥٠هاي مختلط  ـ عوارض سهم تفکيک شهرداري از کاربري٢
  کاربري فضاي سبز و يا تأسيسات شهري يا مسکوني خواهد بود.

ي از سهم شهرداري متر ١٢متري از سهم مالک و گذرهاي باالي  ١٢ح ـ گذرهاي زير 
  " طول آن کمتر باشد. ١/٠متر خواهد بود و نبايد از  ٨کسر خواهد شد و حداقل عرض 

در پاسخ به شکايت مذکور، شهردار شهر اشنويه به موجب اليحه شماره 
  توضيح داده است که: ٢٤/٨/١٣٩٩ـ  ٣٨٤٧/٦/٩٩
طار نسبت شهرداري برابر درخواست آقاي بهمن حريري وکيل مالک آقاي محمد ع"

مترمربع  اقدام نموده است و شهرداري در  ٥/٧٠٤٦به مقدار  ٢٧٨٧به تفکيک پالک 
نسبت به تفکيک ملک  ١٣٩٠قانون شهرداريها قبل از اصالحيه سال  ١٠١راستاي ماده 

باشد که تعرفه عوارضات محلي سال  موصوفي اقدام نموده است و اينکه خواهان مدعي مي
قانون شهرداريها مصوب سال  ٧١ماده  ١٤د به استناد بند قابليت اجرايي ندار ١٣٩٠
هرگونه معامالت در راستاي مصوبه شوراي اسالمي شهر قابليت اجرايي دارد و از  ١٣٨٢

طرفي تعرفه عوارضات محلي سال شهرداريها، هر سال توسط شهرداريها تنظيم و بعد از 
ترين مقام استاني يعني تصويب توسط شوراي اسالمي شهر جهت تأييد مصوبه به باال

استاندار خواهد رسيد حاليه شهرداري در راستاي مصوبه شوراي اسالمي شهر، نسبت 
تفکيک اقدام نموده و بعد از تعيين سهم و مشخص شدن قدرالسهم طرفين طي  به

مابين  با ايشان مصالح ـ ه نموده است و قرارداد في ٢/٣/١٣٩٠ـ  ٢٢٦٤صورتجلسه شماره 
اي انجام پذيرفته است که عقد مصالح عقدي  وده و به صورت مصالحهدر قالب صلح ب

باشد (الزم به ذکر است که خواهان قبالً به نحوي ديگر در  صحيح و با رضايت طرفين مي
را از ديوان  ٢/٣/١٣٩٠ـ  ٢٢٦٤مابين شماره  خواست ابطال صورتجلسه مصالحه في

تجديدنظر ديوان عدالت اداري  ٣شعبه  ٨٧٠درخواست نموده و برابر دادنامه شماره 
  " شکايت ايشان رد گرديده است) لذا از دادگاه تقاضاي رد دعواي خواهان را خواستار است.

با حضور رئيس و معاونين  ٢/٦/١٤٠٠هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 
ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از 

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

  هیأت عمومی رأي
با توجه به اينکه در آراي متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله دادنامه 

اين هيأت، وضع عوارض براي تفکيک در تمام اشکال آن  ١٣/٤/١٣٩٦ـ  ٣١٥شماره 
ا قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص و توسط شوراهاي اسالمي شهر مغاير ب

السهم شهرداري مشخص  نحوه اخذ حق قانون شهرداري ١٠١شده و برمبناي ماده   ابطال
از تعرفه عوارض محلي سال  ١٩شده است، بنابراين بندهاي (الف)، (ب)، (ج) و (ح) ماده 

قانون و شهرداري اشنويه که به تصويب شوراي اسالمي اين شهر رسيده، خالف  ١٣٩٠
قانون تشکيالت و آيين  ٨٨و ماده  ١٢ماده  ١خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 

   .شود ابطال مي ١٣٩٢مصوب سال  دادرسي ديوان عدالت اداري
  حكمتعلي مظفريرئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ 

  
  ١٦/٦/١٤٠٠                                                                          ٩٩٠٠٤٠٤شماره

  بسمه تعالي
  جناب آقاي اکبرپور

  مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوري اسالمی ایران رئیس هیأت
يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 

 ٢ ـ ١٤ابطال تعرفه شماره «: با موضوع ٢/٦/١٤٠٠مورخ  ١٤٠٠٠٩٩٧٠٩٠٥٨١١٤٢١
(تحت عنوان عوارض تبديل  ١٣٩٨عوارض محلي شوراي اسالمي تاكستان در سال 

  گردد.  جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي» غيرمجاز ملك)
  فرد يداهللا اسمعيليـ  مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري

  
  ٩٩٠٠٤٠٤: روندهپ شماره      1421 :ماره دادنامهش       ٢/٦/١٤٠٠: خ دادنامهتاري

  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري: مرجع رسیدگی
  آقاي مصطفي محمدطاهري :یشاک

عوارض محلي شوراي  ٢ـ  ١٤ابطال تعرفه شماره  :موضوع شکایت و خواسته
  (تحت عنوان عوارض تبديل غيرمجاز ملک) ١٣٩٨اسالمي تاکستان در سال 

عوارض محلي  ٢ـ  ١٤ابطال تعرفه شماره  شاکي به موجب دادخواستي :کار گردش
را  (تحت عنوان عوارض تبديل غيرمجاز ملک) ١٣٩٨شوراي اسالمي تاکستان در سال 

  خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعالم کرده است که:
اخذ  ١٣٨٠قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب  ٤به موجب ماده "

 تأسيسقانون  ٥گذار منوط شده است. بر اساس ماده  قانون زهرگونه وجه از مردم به تجوي
، شوراي اسالمي شهر ١٣٥١شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب سال 

تواند در اين خصوص به وضع  نميصالحيتي براي تغيير کاربري ندارد و به طريق اولي 
ـ  ٧١٧ادنامه شماره توان به د مي عوارض مبادرت نمايد. در همين رابطه به عنوان نمونه

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري  ١٣/٦/١٣٩٧ـ  ١٤٠٠و دادنامه شماره  ١١/١٠/١٣٩١
   "استناد نمود.

در پي اخطار رفع نقصي که از طرف دفتر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري براي 
  پاسخ داده است که: ١٨/٨/١٣٩٩مورخ اي  اليحهشاکي ارسال شده بود، وي به موجب 

گردد: پيرو  مي زير به موجب اخطار رفع نقص ابالغي به حضور تقديم اليحه"
دفترچه اخذ عوارض با عنوان عوارض  ١٤ـ ٢دادخواست تقديمي با موضوع ابطال جدول 

داريم اخذ  مي عوارض تبديل غيرمجاز ملک) عنوان(هاي غيرمرتبط   در کاربريبرداري  بهره
  اين عوارض به داليل زير غيرقانوني است:

قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب  ٤نظر به اينکه مطابق ماده ـ ١
اجرايي به تجويز  هاي ، اخذ هرگونه وجه، کاال و خدمات توسط دستگاه١٣٨٠سال 
موکول شده است، لذا اخذ عوارض تغيير کاربري امالک مردم در قبال وجه و يا  گذار قانون

است و خارج از حدود اختيارات  گذار قانونحکم  قسمتي از زمين به نحو رايگان، مغاير
  شوراي اسالمي شهر تاکستان است.

شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب  تأسيسقانون  ٥بر اساس ماده ـ ٢
رات آنها در هر استان تفصيلي شهري و تغيي هاي ، بررسي و تصويب طرح١٣٥١سال 

يف شوراي اسالمي شهرها در ماده کميسيوني خاص محول شده است و از طرفي وظا به
قانون تشکيالت، وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي کشور و انتخاب شهرداران  ٧١

با اصالحات بعدي تعيين شده است و در اين ماده قانوني امر تغيير  ١٣٧٥مصوب سال 
نشده است. با توجه به مراتب  بيني پيشکاربري اراضي در صالحيت شوراي اسالمي شهر 

راي اسالمي شهر که صالحيتي براي تغيير کاربري اراضي ندارد به طريق اولي شو
تواند در اين خصوص به وضع قاعده و اخذ قسمتي از اراضي اشخاص در قبال تغيير  نمي

  کاربري مبادرت کند.
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ديوان عدالت اداري در آراي مختلف اخذ عوارض با عنوان تغيير کاربري و ـ ٣
شماره  هاي هاي غيرمرتبط و عناوين مشابه را از جمله در دادنامه  در کاربريبرداري  بهره
ابطال  ١٣/٦/١٣٩٧ـ  ١٤٠٠و شماره  ٢/٢/١٣٩١ـ  ٤و شماره  ١١/١٠/١٣٩١ـ  ٧١٧

  نموده است.
با توجه به اينکه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در آرايي مشابه اخذ چنين 

حفظ حقوق شهروندي و اصل  وجوهي در شهرهاي ديگر را خالف قانون قلمداد کرده
و اصل  ٣اصل  ١٤برابري افراد در برابر قانون و اصل عدالت و عدم ترجيح بالمرجح (بند 

هماهنگي و اصل وحدت رويه و ايجاد يکنواختي در نظام «) و قاعده قانون اساسي ٢٠
وضع و وصول عوارض توسط شوراهاي شهرها سال نامه  آيين ١٤مستند به ماده » عوارض
کند وقتي اخذ عوارضي از شهروندان بخشي از اين سرزمين که در  مي نيز اقتضا ١٣٧٨

توان اخذ همان وجه را از مردمان شهروندان ديگر جايز  نميمغايرت با قانون شناخته شده 
قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان  ٩٢و قانوني قلمداد کرد و همچنين به استناد ماده 

چنانچه مصوبه اي در هيأت « مقرر شده است که:  ١٣٩٢عدالت اداري مصوب سال 
عمومي ابطال شود، رعايت مفاد رأي هيأت عمومي در مصوبات بعدي الزامي است. هرگاه 
مراجع مربوط مصوبه جديدي مغاير رأي هيأت عمومي تصويب کنند، رئيس ديوان عدالت 

ذکور و فقط با دعوت قانون م ٨٣اداري موضوع را خارج از نوبت، بدون رعايت مفاد ماده 
لذا درخواست ابطال » نمايد. مي در هيأت عمومي مطرحکننده  نماينده مرجع تصويب

  " مصوبه مورد خواسته را از محضر گرانقدر هيأت عمومي ديوان داريم.
  متن مقرره مورد شکايت به شرح زير است: 
  مجاز ملکغير) عوارض تبديل ٢ـ  ١٤تعرفه شماره ("  
 

  فه عوارضعنوان تعر  ردیف
ماخذ و نحوه 

محاسبه 
  96عوارض 

ماخذ و 
نحوه 

محاسبه 
  97عوارض 

ماخذ و نحوه 
محاسبه 

  98kعوارض 
  توضیحات

عوارض تبديل غيرمجاز ملک داخل محدوده 
  خدماتي شهر

اين عوارض در صورت صدور   ٨٤  ٧٧  ٢٠
رأي کميسيون ماده صد مبني 
داخل حريم  عوارض تبديل غيرمجاز ملک  بر ابقاء قابل دريافت است

  شهر
١٨  ١٦  ١٥  

  " k ٭  p٭متراژ عرصه يا اعيان 
قانون تشکيالت و آيين  ٩٢رسيدگي به موضوع از جمله مصاديق حکم ماده 

قانون تشکيالت و  ٨٤دادرسي ديوان عدالت اداري تشخيص نشد و پرونده در اجراي ماده 
  رجاع شد.آيين دادرسي ديوان عدالت اداري به هيأت تخصصي شوراهاي اسالمي ا

طرف شکايت عليرغم ارسال و ابالغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن تا زمان 
  رسيدگي به پرونده هيچ گونه پاسخي ارسال نکرده است.

با حضور رئيس و معاونين  ٢/٦/١٤٠٠هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 
ل شد و پس از ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکي

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

  هیأت عمومی رأي
، بررسي شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران تأسيسقانون  ٥اوالً: براساس ماده 

هاي تفصيلي شهري و تغييرات آنها در هر استان به وسيله کميسيون  و تصويب طرح
شود و تعيين عوارض تبديل غيرمجاز ملک قبل از طرح در  انجام ميموضوع آن ماده 

کميسيون موضوع ماده مذکور و يا بدون اخذ مجوز از مراجع ذيربط قانوني مغاير با قانون 
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نيز  ١٩/١٢/١٣٩٩ـ ٢٠٠١بوده و اين امر در رأي شماره 

 در ،يقانون شهردار  ۵۵ماده  ۲۴تبصره بند  بنايقرار گرفته است. ثانياً: برم تأکيدمورد 
برخالف مندرجات پروانه ساختماني در منطقه غيرتجاري محل کسب يا پيشه  که صورتي

اين قانون مطرح  ۱۰۰ماده  ١شهرداري مورد را در کميسيون مقرر در تبصره  ،ر شوديدا
ن مهلت مناسب که ف مالک يا مستأجر با تعيينمايد و کميسيون در صورت احراز تخلّ مي

در مورد تعطيلي محل کسب يا پيشه و يا تجارت ظرف مدت  ،نبايد از دو ماه تجاوز نمايد
کند، بنا به مراتب فوق و با لحاظ اينکه رسيدگي کميسيون ماده  ميخاذ تصميم يک ماه اتّ

و صدور حکم مبني بر اخذ جريمه در آن مجوزي براي تغيير  قانون شهرداري ١٠٠
 ١٣٩٨از تعرفه عوارض محلي شهر تاکستان در سال  ٢ـ  ١٤ت، تعرفه شماره کاربري نيس

که تحت عنوان عوارض تبديل غيرمجاز به تصويب شوراي اسالمي اين شهر رسيده، خالف 
قانون تشکيالت  ٨٨و ماده  ١٢ماده  ١قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 

   .شود ابطال مي ١٣٨٢وب سال مص و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري
  حكمتعلي مظفريـ  رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

  ١٦/٦/١٤٠٠                                                                          ٩٩٠٢٩٠٨شماره
  بسمه تعالي

  جناب آقاي اکبرپور
  سالمی ایرانمدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوري ا رئیس هیأت

يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 
دفترچه عوارض  ٦ابطال ماده «با موضوع:  ٦/٦/١٤٠٠مورخ  ١٤٠٠٠٩٩٧٠٩٠٥٨١١٤٢٢

شهرداري اروميه (تحت عنوان عوارض تأمين پاركينگ) از تاريخ  ١٣٩٩محلي سال 
  گردد.  ال ميجهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارس» تصويب

ـ    فرد يداهللا اسمعيليمديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري 
  

  ٩٩٠٢٩٠٨: روندهپ شماره     1422 :ماره دادنامهش     ٦/٦/١٤٠٠: خ دادنامهتاري
  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري :مرجع رسیدگی

  آقاي خيراله هوسي سيسي :یشاک
 ١٣٩٩دفترچه عوارض محلي سال  ٦ال ماده ابط :موضوع شکایت و خواسته

  شهرداري اروميه (تحت عنوان عوارض تأمين پارکينگ)
دفترچه عوارض محلي سال  ٦ابطال ماده شاکي به موجب دادخواستي  :کار گردش

را خواستار شده و در شهرداري اروميه (تحت عنوان عوارض تأمين پارکينگ)  ١٣٩٩
  الم کرده است که:جهت تبيين خواسته به طور خالصه اع

درخواست وصل انشعاب فاضالب منزل مسکوني خود را  ١٣٩٩اينجانب در پاييز سال "
نمودم و اداره آب و فاضالب نيز نامه درخواست مجوز تخريب آسفالت را به شهرداري منطقه 

قبل از صدور مجوز تخريب آسفاالت اقدام به  ٢اروميه ارسال نمود. شهرداري منطقه  ٢
منزل بنده نمود و کارشناس مربوطه در گزارش خود اعالم نمود که بنده به ميزان  بازديد از

ام.  متر از فضاي انباري زيرزمين خود را به مسکوني تبديل نموده و تغييرکاربري داده ٨٢
فارغ از اينکه نفس اين نظريه اشتباه بوده و هيچ تغيير کاربري صورت نگرفته و موضوع از 

اروميه به  ٢باشد نظريه کارشناسي شهرداري منطقه  ل پيگيري ميمراجع مربوطه در حا
شهرداري ارجاع گرديد و کميسيون مربوطه پس از تشکيل جلسه در  ١٠٠کميسيون ماده 

نمود و طي آن بنده محکوم به  ٣٤٠٥ـ  ٩٩اقدام به صدور رأي شماره  ١٣/٩/١٣٩٩مورخ 
باري به مسکوني گشتم. پس از ابالغ ريال جريمه تغيير کاربري ان ٧٥٠/٧٩٣/١پرداخت مبلغ 

اروميه فاکتور محاسبات شهرسازي و درآمد با شماره ارجاع  ٢رأي به بنده شهرداري منطقه 
عوارض  ١٠٠را صادر و از بنده عالوه بر جريمه کميسيون ماده  ٧/١٠/١٣٩٩ـ  ١١٧٣٥٥٤

ترچه عوارض دف ٦نمايد و اين عوارض نيز بر اساس ماده  کسري پارکينگ نيز مطالبه مي
  گردد. شوراي اسالمي شهر اروميه محاسبه مي ١٣٩٩محلي سال 

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در بررسي مصوبات شوراي اسالمي ساير شهرها در  
باب عوارض کسري و حذف پارکينگ به کرات نسبت به صدور رأي مبني بر ابطال مصوبات 

وان به آراء ذيل اشاره نمود: الف) بند (و) رأي ت معترض عنه اقدام نموده که به عنوان مثال مي
در ابطال مصوبه شوراي اسالمي شهر يزد. ب) رأي  ١٢/١٢/١٣٨٦ـ ١٤٨١الي  ١٤٧٧شماره 
 ١١٦در ابطال مصوبه شوراي اسالمي شهر بوشهر. ج) رأي شماره  ١٨/١٠/١٣٩١ـ  ٧٧٠شماره 

ـ  ٨٦٩أي شماره در ابطال مصوبه شوراي اسالمي شهر شيروان. د) ر ١٦/٢/١٣٩٢ـ 
در  ٥/٨/١٣٩٤ـ  ٩٧٧در ابطال مصوبه شوراي اسالمي شهر يزد. هـ ) رأي شماره  ١٤/٧/١٣٩٤

در ابطال مصوبه  ٦/٩/١٣٩٧ـ  ١٧٩٤ابطال مصوبه شوراي اسالمي شهر مالير. و) رأي شماره 
با  شوراي اسالمي شهر اراک، لذا با توجه به آراء ياد شده و مغايرت آشکار مصوبه معترض عنه

قانون تنظيم  ٤قانون شهرداريها و ماده  ١٠٠ماده  ٥قانون اساسي و تبصره  ٥١و  ٢٦اصول 
قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري  ٦٢ماده  ٣بخشي از مقررات مالي دولت و تبصره 

اسالمي ايران و همچنين با توجه به سابقه ابطال چنين مصوباتي در هيأت عمومي ديوان 
قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري و  ٩٢تقاضاي اعمال ماده  عدالت اداري

قانون ديوان عدالت اداري  ١٣و ماده  ١٢ماده  ١رسيدگي خارج از نوبت و نهايتاً بر اساس بند 
  " تقاضاي ابطال مصوبه معترض عنه را از تاريخ تصويب دارم.

  متن مقرره مورد اعتراض به شرح زير است:
 ١٣٩٩هاي تابع سال  عوارض و بهاي خدمات شهرداري اروميه و سازمانتعرفه "

 : عوارض تأمين پارکينگ براي٦ماده 
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