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  ٢٥/٩/١٣٩٤                                                                        ٨٨/٨١٥/هـشماره 
  ٨٨/٨١٥ :روندهالسه پک       ١٠٨٦ :ماره دادنامهش      ١٠/٩/١٣٩٤ :خ دادنامهتاري

  يوان عدالت اداريد يأت عموميه: مرجع رسيدگي
  انيرضا قاضيعل يکالت آقابا و يو حسن مرتضو ياستيمحسن ک يآقا :يشاك

 ٣/١١/١٣٨٣مصوبه مورخ  ١٢٠٤ابطال قسمتي از کد  :موضوع شکايت و خواسته
  يک اراضيدر خصوص تفک ين سرانه خدماتييشهر ماهدشت در مورد تع ياسالم يشورا

و حسن  ياستيان محسن کيان به وکالت از آقايرضا قاضيعل يآقا :گردش کار
 ٣/١١/١٣٨٣مصوبه مورخ  ١٢٠٤از کد  يل قسمتابطا يبه موجب دادخواست يمرتضو
 يک اراضيدر خصوص تفک ين سرانه خدماتييشهر ماهدشت در مورد تع ياسالم يشورا

  :ن خواسته اعالم کرده است کهييرا خواستار شده و در جهت تب
  :بذل توجه يبا سالم و احترام وتقاضا«

ت در مورخ شهر ماهدش ياسالم يدارد شورا مي به اختصار معروض :١بند 
 ٢٠/١٠/١٣٨٣ـ  ١٦٨٣٤/١٤حه ياز مصوبه خود با استناد به ال يدر قسمت ١٣/١١/١٣٨٣

) عرصه(شهرداري ماهدشت در خصوص تفکيک  امالک در کنار وضع عوارض تفکيک زمين 
آن قسمتي را به عنوان سرانه خدماتي در  ٨در صفحه  ١٢٠٤و عوارض تفکيک اعيان کد 

مبني بر اخذ امالک به اين ترتيب مسکوني (رسانده است  خصوص تفکيک اراضي به تصويب
عرصه از خالص قطعات تفکيکي و % ١٥از خالص قطعات تفکيکي و صنعتي و تجاري % ١٠

که ضمن ) از خالص قطعات تفکيکي% ١٥از خالص قطعات تفکيکي و مزروعي % ١٥اداري 
ن يض در ايعرا امهخروج موضوعي تصويب آن مخالف قانون است که جلب نظر ديوان به اد

نامه و به وکالت از  يم وکالتاستدالل خود با تقد يله با ذکر مبانين وسيخصوص بد
  :دينما مي ن قسمت راين خود درخواست ابطال ايموکل

قانون ديوان عدالت اداري رأي وحدت رويه ديوان براي شعب  ٤٤ـ به موجب ماده ١
 زم االتباع است که با استناد به بخشيديوان، ادارات و اشخاص حقيقي و حقوقي ذي ربط ال

وان ين قسمت از مصوبه مخالف با آراء ديم است ايوست تقدياز آنها که شرح کامل آنها به پ
  :است آراء مذکور عبارتند از يعدالت ادار
  ٩/٤/١٣٨٧ـ  ٨٦/٤٧٥پرونده  ٢١٨شماره  يرأـ  الف
  ٩/٩/١٣٨٢ـ  ٨١/٢٨٦پرونده  ٣٦١شماره  يرأـ  ب
  )م استيوست تقديگر به پيء دآرا... ( و 
ـ تصويب مصوبه مذکور در اين قسمت مبني بر وصول و اخذ عوارض سنگين ٢

  ياراض يکيدر خصوص تفک يسرانه خدماتعنوان  به
ک امالک يبر اخذ امالک در خصوص تفک يوست است مبنيکه همان گونه که به پ

عرصه از % ١٥ يو تجار يو صنعت يکياز خالص قطعات تفک% ١٠ يب مسکونيبه ترت
از خالص % ١٥ يو مزروع يکياز خالص قطعات تفک% ١٥ يو ادار يکيخالص قطعات تفک

دولت در وضع عوارض است و  يعموم ياستهايت سير با رعايمغا يکيقطعات تفک
ب ينظر قانون بوده در نظر نگرفته حال آن که ضمن تصوي را که مدمختلف يتناسبها

در خصوص  ياست در انتها با عنوان سرانه خدمات ک که خارج از درخواستيعوارض تفک
  .ناموجه و فراتر از قانون وضع کرده است يفيتکل يک اراضيتفک

قانون ثبت اسناد  ياصالح ١٥٤و ماده  يقانون شهردار ١٠١طبق ماده  يياز سوـ ٣
م آنها با ادارات يواقع در محدوده شهرها و حر يک و افراز اراضيفه تفکيو امالک کشور وظ

محل وقوع ملک مطابق نقشه  يصالح دادگستر يبت اسناد و امالک کشور و مراجع ذث
قانون  ١٠١منحصراً اظهار نظر بر اساس ماده  يفه شهردارياست و وظ يشهردار يدييتا

ي در صورت عدم است وحت... گر ضوابط يو د يليو ضوابط طرح جامع تفص يشهردار
به مراجع مذکور  يک و افراز در مهلت قانونينسبت به نقشه تفک يشهردار ينظر کتباظهار

  .دينما مي ک ملک رأساً اقدامينسبت به افراز و تفک
قانون  يجاد عوارض از سويشهر در وضع و ا ياسالم يت شورايارات و صالحياخت

ي ميوان عدالت تقديد يأت عموميبا استناد به آراء ه ١٣٨١ع عوارض يموسوم به تجم
 يبر واگذار ياشخاص مبن يف براين مصوبه موجد تکليا است لذا محدود و منحصر شده

ت اشخاص از يک است و سبب محروميآن به واسطه تفک يا پرداخت بهاين ياز زم يقسمت
است و از آن جا که استفاده از .. و  ياز امکانات رفاه يدر برخوردار يحقوق مکتسبه قانون

سات يها و تاسيازمندين تأمين ظورکتر بهاء روز آن به منينزد يريا به تعبيامالک اشخاص 
ت مالک صورت يا رضايا تملک آنها يد يق خريد با تمسک به قانون و از طريبا يعموم
ر با ين قسمت از آن مصوبه سبب کاهش قلمرو حقوق مالکانه و مغايرد و به شرح فوق ايگ

 يالماس ين و حکم قانونگذار است و مصوبه شورايت و خارج از چهارچوب قوانياصل مالک
است چه آن که از  يگر از اهاليد يارينجانب و بسيماهدشت کرج مورد اعتراض موکل ا

گان يبه طور را يک و افراز به شهرداريان تفکياز امالک متقاض يث قسمتين حيا
ق ين مذکور را از طرين قسمت از زميماهدشت ا ين شهرداريابد و همچني مي اختصاص
 ين و موکل که مالک پالکهايه آن را از مراجعمت روز محاسبه و وجيبه ق يکارشناس
گونه يد و ارائه هرنما مي ار مطالبهيآباد شهردبخش مر ياصل ٩از  يفرع ١٥٢٩و  ٣٠٥٦
را منوط ... ا مفاصا حساب نقل و انتقال و يرا در خصوص صدور پروانه احداث بنا  يخدمات
 ٤بماسبق برخالف ماده به عطف  ين که با تسريد مضاف به اينما مي ن وجهيز ايبه وار

نحوه وضع و وصول عوارض توسط  يينامه اجرا يينآ ١٤و تبصره ماده  يقانون مدن
و ١٤٧چون مواد  يليقبل از وضع مصوبه به دال يه امالکياز کل... شهر  ياسالم يشوراها
اند مورد مطالبه  يافت داشتهقانون اصالح قانون ثبت اسناد و امالک سند ششدانگ در ١٤٨
 دهد و تصويب اين قسمت از مصوبه در محق کردن شهرداري در وصول آن به عنوان ميقرار 

سرانه خدمات تفکيک و افراز و همچنين دريافت وجوه مندرج در اين قسمت از مصوبه خالف 
در  اصل تسليط و اعتبار مالکيت مشروع و مغاير هدف و احکام مقنن و امتيازات قوه مجريه

 دارد مي ز از اطاله کالم و قطع استدالل در خاتمه معروضين خصوص است لذا با پرهيا
ت مشروع اشخاص بدون يكد با حکم به قانون باشد و سلب ماليعوارض با يو برقرار تأمين

 يقانون اساس ١٧٠لذا به استناد قسمت دوم اصل . ز نشده استيتجو ياسباب مملک قانون
 ٤٢و ماده  ١٩ماده ١و بند  ١٣اده م ١و قسمت الف بند  ١ران و ماده يا ياسالم يجمهور
ن قسمت از مصوبه مورد اعتراض يابطال ا يتقاضا ١٣٨٥مصوب  يوان عدالت اداريقانون د
در ضمن با در نظر گرفتن حکم تبصره . دينما قانون مذکور مي ٢٠نظر گرفتن ماده  را با در
ج از نوبت با به دادخواست را به صورت خار يدگيرس يوان عدالت اداريقانون د ٤٤ماده 

  .م شده داردياستناد به ماده مرقومه و آراء تقد
مالک ) داليل مالکيت(هاي تقديمي  موکل به استناد اسناد مالکيت و وکالتنامهـ ٢بند

و  ٣٠٥٦دو قطعه زمين هر کدام به صورت ششدانگ مزروعي است داراي پالکهاي ثبت 
اسناد  قه ملکي موکل به حسباصلي بخش مردآباد شهريار کرج که ساب ٩فرعي از  ١٥٢٩

ه ياداره ثبت اسناد و امالک با تاد ياز سو ١٣٧٩ن شرح است که در سال يبه ا يميتقد
قانون اصالح  ١٤٨و ١٤٧مواد  يدو فقره سند ششدانگ مزبور در اجرا يقانون يها ينههز

 ٢/٥/١٣٨٢و  ١٥/٨/١٣٨٠ يها ي مورخهقانون ثبت اسناد و امالک صادر شده است و ط
دفتر اسناد  ١٣٠٩١تهران و  ١٠٤دفتر اسناد  ٧٠٣٠٣ يشماره ها يموجب اسناد رسمبه 
 يکرده است و در هر دو بار انتقال شهردار يداريکرج مورد انتقال واقع تا موکل خر ٤٧

 ١٣٨٤ن در سال يماهدشت با محاسبه عوارض مفاصا حساب صادر کرده است و همچن
واز ساخت از موکل دريافت کرده است که اصل ريال از بابت صدور ج ٠٠٠/٠٠٠/٣٠٠مبلغ 

 هاي فيش واريزي و اصل مفاصا حسابهاي مربوطه در پرونده موکل در شهرداري و دفترخانه
 هاي مورخ موصوف موجود است موکل بي اطالع از مشروحه آتي به حسب قولنامه

با دريافت  دو قطعه زمين خود را مورد معامله قرار داده است شهرداري ماهدشت ٧/٧/١٣٨٨
سرانه از عرصه ملکي موکل را به استناد مصوبه مذکور به عنوان % ١٥استعالمهاي دفترخانه 

ق يملک موکل را که از طر يمت روز بهايبه ق يمت گذاريک مطالبه و با قيخدمات تفک
ت يم شهر به مالکيش منجر به صدور سند و از گذشته در حرياسباب تملک سالها پ

 مطالبه) پاسخ دفترخانه(مده جهت صدور مفاصاحساب انتقال درآ يو يمشروع و قانون
ها و يه موکل به سازمان شهردارييد و منوط به آن کرده که به شرح شکواينما مي

ل جهت کسب يذکر شده در ستون دال يها ي کشور و وزارت کشور به شمارههايدهدار
از اطاله کالم و احاله  م  دادخواست با حصول آن خروجيتقد يل برايحداقل مدارک و دال

  :ن شرح استيماهدشت به ا يم شهردارين اقدام و تصميبه ا
  ...ـ ابطال اين قسمت از مصوبه به شرح مندرج در بخش اول در مطالبه عين امالک و ١
ـ اعالم دو فقره مفاصا حساب با قيد از سوي شهرداري مبني بر اين که مفاصا حسابها ٢

 مزبور چنانچه داراي بدهي گذشته از اين بابت به شهرداريدر حکم پايانکار است امالک 
و در زمان موافقت با  يو در نقل و انتقاالت قبل ين قبلياز مالک ياند چرا شهردار بوده

  .صدور جواز و اخذ وجه مطالبه کرده است
قانون  ٤به استناد ماده  ياسالم ياصل عطف بماسبق نشدن مصوبات شوراهاـ ٣

 ينحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراها يين نامه اجراييآ ١٤ و تبصره ماده يمدن
 يأت عموميه ٨٤/٨٣٩پرونده  ٧/١١/١٣٨٦ـ١٢٨٢شماره دادنامه  يشهر و رأ ياسالم

شان در يا يبوده حال آن که ملک ١٣٨٣چرا که مصوبه شورا مربوط به  يوان عدالت اداريد
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... و  ١٤٧مواد  يق اداره ثبت اسناد و امالک در اجرايسالها قبل منجر به صدور سند از طر
  .بوده است

 يوان عدالت اداريد يمطالبه و مالحظه اسناد و مدارک مورد استناد از سوـ ٤
جا  از سويي تقاضا دارد با مالحظه دو فقره مبايعه نامه و از آن: تقاضاي صدور دستور موقت

شان يع حقوق اييعتراض موکل سبب تضت و تظلم و ايم مورد شکاين اقدام و تصميکه ا
همان (از صدور مفاصا حساب و  يورود خسارت وجه التزام خواهد شد و امتناع شهردار

را  ياتيز صدور مفاصا حساب ماليماهدشت ن ياتيد متاسفانه اداره ماليگونه که مستحضر
تضرر  و عمالً موکل در تنگنا و) دينما ي ميمنوط به صدور و اخذ مفاصا حساب شهردار

مبني بر  يوان عدالت اداريقانون د ١٥له با توجه به حصول ماده ين وسيقرار گرفته بد
ن يا جواز صدور دستور موقت از سوي ديوان در جلوگيري از ورود خسارت مالي که به

نمايد  مي جابيت و ضرورت اير ممکن و متعسر است و فوريموکل غ يشرح جبران آن برا
پاسخ صدور  حداقل مبني بر الزام شهرداري ماهدشت به دستور مقتضي در اين خصوص

به  از ملکي موکل% ١٥دفترخانه يا واريز وجه مورد مطالبه دادخواست قيمت روز 
انجام  يصدور پاسخ استعالم دفترخانه برا يبرا... ا ي يحساب سپرده موقت شهردار

  .ندير فرمارا صاد يوان عدالت اداريد يدگيدار تا رسيتعهدات موکل در مورد خر
ر در احقاق حقوق يموکل که  تاخ يلذا با شرح و در نظر گرفتن اضطرار و تنگنا

رو يپ يشهردار يز و استرداد آن از سويرا مجبور خواهد کرد وجه مزبور را وار يشان ويا
  ».ديوان عدالت تقاضا نماين دادخواست از ديا

  :ر استيمتن مصوبه در قسمت مورد اعتراض به قرار ز 
  شهر ماهدشت ياسالم يوراش«  

  صورتجلسه رسمي شوراي اسالمي شهر ماهدشت: موضوع
  سيصدو پنجاه و سوم: شماره جلسه

  فوق العاده: نوع جلسه
  ١٣/١١/١٣٨٣: تاريخ جلسه
  جدول تعرفه عوارض مصوب: دستورجلسه

سيصد و پنجاه و سومين جلسه رسمي شوراي اسالمي شهر ماهدشت روز يکشنبه مورخ 
مجيد با حضور اعضا، به شرح اسامي ... ند از کالم اصبح با تالوت آياتي چ ٩رأس ساعت  ٦/١٠/١٣٨٣

  .ذيل صورتجلسه در محل صحن جلسات رسمي شورا آغاز گرديد

  :ـ جدول تعرفه عوارض مصوب 
شهرداري ماهدشت موضوع پيشنهاد تعرفه هاي  ٢٠/١٠/١٣٨٣ـ  ١٦٨٣٤/١٤اليحه شماره  

جلسه کميسيون طرح و برنامه و بودجه شورا مورد  ٦ماهدشت طي شهرداري  ١٣٨٤عوارض سال 
برگ  ٢٠طي  ١٣/١١/١٣٨٣فت و در سيصد و پنجاه و سومين جلسه رسمي مورخ ربررسي قرار گ

  :به شرح ذيل مورد تصويب واقع گشت
  :تعاريف

  :ـ عوارض ١
تصويب  عبارت است از مبلغ يا مبالغي که مستند به قوانين جاري، نوع و ميزان آن به 

مرجع قانوني رسيده و به صورت آگهي عمومي از سوي شهرداري و شوراي اسالمي شهر به 
  .اطالع عموم رسيده باشد

  :ـ منبع عوارض ٢
  .گيرد عبارت است از ملک يا ساختماني که برابر تعرفه مالک اعمال عوارض قرار مي

  ١٢٠٤کد 
  کيعوارض تفک

  ...  
  ...  
   ياراض کيدر خصوص تفک يرانه خدماتس
  )ديگرد مي ون توافقات حل و فصليسيخ در کمين تاريمورد مذکور تا ا(

  )مصوب شوراي اسالمي(  پيشنهادي

  عرصه از خالص قطعات تفکيکي% ١٠  مسكوني  عرصه از خالص قطعات تفکيکي% ٢٥مسکوني                                                    

  عرصه از خالص قطعات تفکيکي% ١٥  صنعتي و تجاري   لص قطعات تفکيکيعرصه از خا% ٤٠  صنعتي و تجاري

  کيکياز خالص قطعات تف% ١٥اداري                                                                       از خالص قطعات تفکيکي% ١٥اداري                                                                    

  از خالص قطعات تفکيکي% ١٥مزروعي و باغات                                                  از خالص قطعات تفکيکي% ١٥مزروعي و باغات                                                

  
شود  مي شهر ماهدشت فرستاده ياسالم يشورا يبرا ياز دادخواست شاک يا نسخه

حه شماره يماهدشت به موجب ال يکن در پاسخ، شهرداريات خود را اعالم کنند ليدفاعتا 
  :ح داده است کهيتوض ٢٩/٧/١٣٨٩ـ ٢٠ـ٩٣٧٦
  :با سالم«

در خصوص دادخواست آقاي  ٨٨/٨١٥احتراماً بازگشت به ابالغيه شماره 
عليرضا قاضيان به وکالت از آقايان محسن کياستي و حسن مرتضوي به خواسته 

ال مصوبات شوراي اسالمي شهر ماهدشت بدين وسيله طي اليحه دفاعيه ابط
  :دارد معروض مي

قانون شهرداري يکي از وظايف شهرداريها  ٥٥ماده  ٢٦ـ به تصريح بند ١
پيشنهاد برقراري يا الغاء عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان : عبارت است از

الت داخلي و غيره و ارسال يک عوارض اعم از کاالهاي وارداتي کشور و محصو
نامه براي اطالع وزارت کشور، در اجراي اين بند قانوني، شهرداري  نسخه از تصويب

بايست تعرفه عوارض پيشنهادي خود را براي اجراء در سال بعد به شوراي شهر  مي
قانون تشکيالت وظايف و انتخابات  ٧١ماده  ١٦ارائه و شورا نيز در اجراي بند 

ماده  ١و رعايت تبصره  ١٣٧٥سالمي کشور و انتخاب شهرداران مصوب شوراهاي ا
قانون اصالح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي  ٥

جمهوري اسالمي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض از توليدکنندگان کاال، 
ه پيشنهادي شهرداري تعرف ١٣٨١ارائه دهندگان خدمات و کاالهاي وارداتي مصوب 

را بررسي و تصويب نمايند که در مانحن فيه و مورد ترافع رعايت دقيق مقررات 
  .مزبور به عمل آمده است

جهت ارائه خدمات  يشهردار يدرآمد يازهاياز ن يکيکه  يعوارض شهردارـ ٢
شود،  مي محسوب يدار شهرداريپا يو اساساً عوارض مورد ترافع جزء درآمدها يعموم
ف يوظا يدر اجرا يو مربوط به آحاد شهروندان است و شهردار يرف خدمات عموممصا
  .دينما يبانين گونه عوارضات پشتيد از ايبا مي خود يو انحصار يذات

شهر،  ياسالم يک عالوه بر مصوبه شورايدر اخذ عوارض سرانه تفک يشهردارـ ٣
 واصل شده ٩/٧/١٣٨٤ـ  ٦١/٨١٥١٦نظريه دفتر حقوقي وزارت کشور را که طي نامه شماره 

  .لحاظ کرده است
ف و يالت وظايقانون تشک ٨٠ب وفق ماده يشهر پس از تصو يمصوبات شوراـ ٤

 ياسالم يو شورا يکشور و انتخاب شهرداران به فرماندار ياسالم يانتخابات شوراها
 بر يليشود که با ارسال مصوبات مورد ترافع به مراجع مذکور دل مي شهرستان کرج ارسال

  .بودن اعالم نشده است ير قانونيغ
ر کشور واگذار يقانون مارالذکر به وز ٧را به استناد ماده  يارات خاصيمقنن اختـ  ٥

ن ييرا منطبق با آ يکه وصول هر نوع عوارض يتواند در هر مقطع مي شانيکرده است و ا
طه با عوارض که در راب يد موضوعيا لغو آن اقدام نماينامه مصوب نداند نسبت به اصالح 

است و يت به موارد مطروحه از محضر ريحال با عنا يا يعل. وضع شده مصداق ندارد
ن شهر يع حقوق شهروندان ايياز تض يريو جلوگ يت شاکيمستشاران آن شعبه رد شکا

  ».مورد استدعاست
ن يس و معاونيبا حضور رئ ١٠/٩/١٣٩٤خ يدر تار يوان عدالت اداريد يأت عموميه

ل شد و پس از يوان تشکيو رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب د ياداروان عدالت يد
  .مبادرت کرده است ير به صدور رأيت آراء به شرح زيبا اکثر يبحث و بررس

  
  هيأت عمومي رأي

اصالحي قانون ثبت اسناد و  ١٥٤قانون شهرداري و ماده  ١٠١مطابق ماده 
حدوده شهرها و حريم آنها با امالک کشور، وظيفه تفکيک و افراز اراضي واقع در م

رعايت طرحهاي جامع، تفصيلي يا هادي و ساير ضوابط مربوط به شهرسازي و نقشه 
مورد تاييد و تصويب شهرداري محل، به عهده ادارات ثبت اسناد و امالک کشور و 
مراجع ذي صالح دادگستري محل وقوع ملک محول شده است و در صورت عدم 

نسبت به نقشه تفکيک و افراز در مهلت قانوني، مراجع اظهار نظر کتبي شهرداري 
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قانون تشکيالت،  ٧١در ماده . مذکور نسبت به افراز و تفکيک ملک راساً اقدام کنند
 ١٣٧٥وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 

تياري ـاخازه و ـن اجـده، چنيـرها احصاء شـوراهاي اسالمي شهـف شـايـه وظـک
به شوراهاي اسالمي شهرها اعطاء نشده تا صالحيت تجويز اخذ و دريافت قسمتي از 

با توجه به مراتب کد . امالک اشخاص در قبال تفکيک و افراز اراضي را داشته باشند
وب شوراي اسالمي شهر ماهدشت در ـمص ١٣٨٤رفه عوارض سال ـاز تع ١٢٠٤

يک اراضي خالف قانون و خارج از قسمت تعيين سرانه خدماتي در خصوص تفک
و  ١٢ماده  ١شود و به استناد بند  حدود اختيارات مرجع تصويب تشخيص داده مي

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

  يوان عدالت اداريد يأت عموميس هيرئي ـ محمدجعفر منتظر
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