
 ١صفحه     WWW.RRK.IR                         ۳۱/۴/۱۳۹۵روزنامه رسمي                        WWW.DASTOUR.IR                      ۲۰۷۸۸شماره

  ٢٠/٤/١٣٩٥                                                                      ٩٤/١٠٥٨ره شما
  بسمه تعالي

  جناب آقاي جاسبي
  مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسالمي ايران

  با سالم
 مورخ ٢٤٤يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 

  ا موضوع:ب ١/٤/١٣٩٥
فصل دوم تعرفه عوارض و بهاي خدمات شوراي اسالمي  ١٢بخش  ٥و  ٤، ٣ابطال بندهاي «

  .گردد مي ارسال جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست» ١٣٩٤شهر كرج در سال 
ـ مهدي دربينديوان  مديركل هيأت عمومي و سرپرست هيأتهاي تخصصي   عدالت اداري 

  ٩٤/١٠٥٨رونده: السه پک       ۲۴۴ ماره دادنامه:ش        ١/٤/١٣٩٥خ دادنامه: تاري
  يوان عدالت اداريد يأت عموميه مرجع رسيدگي:

  يد محمديام يآقا ي:شاك
فصل دوم تعرفه  ١٢بخش  ٥و  ٤، ٣ يابطال بندها موضوع شکايت و خواسته:

 ٩٢در اجراي مقررات ماده  ١٣٩٤عوارض و بهاي خدمات شوراي اسالمي شهر کرج در سال 
   يوان عدالت اداريد ين دادرسييالت و آيون تشکقان

 ٥و  ٤، ٣ يابطال بندها يبه موجب دادخواست يد محمديام يآقا کار: گردش
 ١٣٩٤فصل دوم تعرفه عوارض و بهاي خدمات شوراي اسالمي شهر کرج در سال  ١٢بخش 

 خواستار شدهقانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري را  ٩٢در اجراي مقررات ماده 
  ن خواسته اعالم کرده است که:ييو در جهت تب

  يوان عدالت ادارياست محترم دير«
  ريخ يبا سالم و دعا

مقام  ين خواسته به استحضار آن عالييدر جهت تب يد محمدينجانب امياحتراماً، ا
عوارض «ن و وصول ييتحت عنوان تع اي مصوبه يشهر کرج ط ياسالم ي، شورارساند مي
و  ير قانونيغ يکرج جهت اخذ وجوه يمبادرت به اخذ جواز به شهردار» رصهک عيتفک

» عوارض تفکيک عرصه«نمايد. مطابق مصوبه مذکور  غير شرعي از شهروندان کرج مي
  ل است:ينحو ذ به

مت يق ٦/١هر مترمربع  يبه ازا يو صنعت يو ادار يک عرصه تجاريعوارض تفک
  ييروز دارا يبند منطقه

  بندي روز دارايي % قيمت منطقه٣٥رصه مسکوني به ازاي هر مترمربع عوارض تفکيک ع
  بندي روز دارايي % قيمت منطقه٣٠عوارض تفکيک ساير کاربريها به ازاي هر مترمربع 

ن و مقررات ير قوانين مصوبه مغايل ايل ذياست که با استناد به دال ين در حاليا
  :باشد مي

 ٩/٤/١٣٨٧ـ  ٢١٨هاي شماره  اساس دادنامه ـ در ارتباط با عوارض تفکيک عرصه، بر١
 ١٣/٩/١٣٩١ـ  ٦٢١و  ١٦/٥/١٣٩١ ـ ٢٧٥و  ٤/١١/١٣٨٩ ـ ٤٩٢و  ٢٠/١/١٣٨٩ ـ ٤٥٩و 
ن و يي، تعيوان عدالت اداريد يأت عموميه ٢٠/٩/١٣٩١ـ  ٦٣٤و  ٢٠/٩/١٣٩١ـ  ٦٢٧و 
 يماسال يارات شوراهايک عرصه، خالف قانون و خارج از حدود اختيافت عوارض تفکيدر

در  يوان عدالت اداريد يأت عمومين که هيص داده شده است. با توجه به ايشهرها تشخ
گر را خالف قانون قلمداد کرده اصل عدالت يد يدر شهر ين وجوهيمشابه اخذ چن ييآرا
از شهروندان  ياخذ عوارض يوقت کند ميز اقتضاء ين يو حفظ حقوق شهروند ياتيمال

اخذ همان وجه را از  توان ميرت با قانون شناخته شده نيان که در مغين سرزمياز ا يبخش
 ١٤و بند  ٢٠ن امر با اصل يقلمداد کرد چرا که ا يز و قانونيگر جايمردمان شهروندان د

 يأت عمومير است. هيافراد در برابر قانون، مغا يکسانيبر  يمبن يقانون اساس ٣اصل 
 يموضوع مورد استفاده توسط شورا به صراحت، اصل يدر آراء متعدد يوان عدالت اداريد

 اسالمي شهر کرج جهت وضع و تعيين عوارض ساالنه را غير قانوني و مورد ابطال قرار داده است.
يم آن توسط اعالم مستق يا حتي يمذکور در روزنامه رسم يرغم اعالن آرا يکن عليل

ور يا نسبت اشخاص به آن شورا، تأثيري در روند نادرست آن شورا نداشته و مرجع مذک
  . باشد مياعتنا  يموضوع ب به

  
 

 

 

  هاي عوارض تفکيک عرصه در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ابطالي

  دادنامه  تاريخ  رديف
  موضوع رأي هيأت عمومي

  ديوان عدالت اداري 

مرجع 
کننده  تصويب

  عوارض

٣١٦  ٢/٥/١٣٨٦  ١  

شوراي  ٦/١٠/١٣٧٩مصوبه مورخ  ٦٣ابطال بند 
يه مبني بر اختصاص قسمتي اسالمي شهر اروم

از اراضي باير به شهرداري به طور رايگان در 
  زمان تفکيک اراضي مزبور

شوراي اسالمي 
  شهر اروميه

٩٦٤  ٢٢/٩/١٣٨٦  ٢  

دستورالعمل نحوه  )٢ـ  بند (الف ٢تبصره 
محاسبه درصد مربوط به تاسيسات شهري 

امالک و اراضي داخل محدوده خدماتي شهر 
 ١٨/١٠/١٣٨٠ـ  ١٧٧٤کرمان به شماره 

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

شوراي اسالمي 
  شهر کرمان

٢١٨  ٩/٤/١٣٨٧  ٣  

ابطال مصوبات شوراي اسالمي شهر شيراز 
مبني بر اختصاص قسمتي از امالک متقاضيان 
تفکيک و افراز به طور رايگان به عنوان بهاي 

  قانون شوراها ٧١ماده  ٢٦خدمات در بند 

شوراي اسالمي 
  شهر شيراز

٤٥٩  ٢٠/١٠/١٣٨٩  ٤  

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

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

شوراي اسالمي 
  شهر قم

٤٩٢  ٤/١١/١٣٨٩  ٥  

کيک اختصاص قسمتي از امالک متقاضيان تف
و افراز به شهرداري به طور رايگان و يا وصول 

مبلغي به عنوان هزينه خدمات مذکور به منظور 
  باشد. صدور پروانه احداث بنا خالف قانون مي

شوراي اسالمي 
  شهر خمين

٣٣٦  ٩/٨/١٣٩٠  ٦  

طرح تفصيلي شهر  ١٦ـ  ٤ـ  ٣ابطال بندهاي 
 ١٨/١٠/١٣٨٠ـ  ١٧٧٤کرمان و مصوبه شماره 

مي شهر کرمان در آن قسمت که شوراي اسال
متضمن دريافت قسمتي از اراضي مورد تفکيک 

و يا افراز به عنوان تامين احتياجات عمومي 
  شهر است

شوراي اسالمي 
  شهر کرمان

٢٧٥  ١٦/٥/١٣٩١  ٧  

ابطال مصوبه يکصد و هفتاد و هفتمين جلسه 
که  ٢٥/٦/١٣٨٧شوراي اسالمي شهر قم مورخ 

اضي مورد متضمن دريافت قسمتي از ار
درخواست تفکيک است. (به عنوان عوارض 

  بهاي خدمات)

شوراي اسالمي 
  شهر قم

٦٢١  ١٣/٩/١٣٩١  ٨  

ـ  /ش٢/٣١٠٦ابطال مصوبه شماره 
شهر مشهد  شوراي اسالمي ١٨/٧/١٣٨٣

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

شوراي اسالمي 
  شهر مشهد

٦٢٧  ٢٠/٩/١٣٩١  ٩  

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

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

شوراي اسالمي 
  شهر گرگان

٦٣٤  ٢١/١١/١٣٩١  ١٠  

ـ  ٣٦٢٨ابطال دستورالعمل شماره 
 با موضوع اخذ عوارض تفکيک ٢٣/٩/١٣٨١

  شوراي اسالمي ٢٥٧مجدد،مصوب جلسه 
  شهر گرگان

شوراي اسالمي 
  شهر گرگان

ابطال قسمتهايي از تعرفه بهاي خدمات   ١٠١٨  ١٧/٦/١٣٩٣  ١١
  ١/١/١٣٩٣شهرداري اراک مورد عمل از 

شوراي اسالمي 
  شهر اراک

 
ـ از سوي ديگر با عنايت به آراي ذکر شده از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ٢

 ٤مبني بر غير قانوني بودن اخذ عوارض تفکيکي عرصه، اخذ وجوه مذکور بر خالف ماده 
باشد. همچنين با توجه به حکم مقرر در  قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت نيز مي

ه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران مصوب قانون برنام ٦٢ماده  ٣تبصره 
مبني بر ممنوعيت دريافت هر گونه وجه، کاال يا خدمات، مازاد بر حکم مقنن  ١٣٨٩ سال

در قبال ارائه خدمات توسط مراجع مذکور در قوانين ياد شده، اخذ عوارض تفکيک عرصه 

http://www.DASTOUR.IR
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و يا خدمات تحت هر عنوان  خالف قانون است. در اين قوانين دريافت هر گونه وجه، کاال
از اشخاص حقيقي و حقوقي توسط نهادهاي عمومي غير دولتي غير از مواردي که در 

شود ممنوع شده و از آن جا که اخذ وجوهي  مقررات قانوني مربوط معين شده يا مي
عنوان عوارض تفکيک عرصه خالف مقررات دانسته شده است لذا هيچ توجيهي براي  به

 پذيرفته نيست. در هر حال وضع قاعده آمره مشعر بر الزام اشخاص به پرداختاخذ اين وجوه 
هر گونه وجه در قبال استفاده از تسهيالت و خدمات دولتي، اختصاص به قوه مقننه و يا 

  ماذون از قبل قانونگذار دارد.
ـ  ٤٢٦٢٠/٣٠/٩٠مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره  ـ قائم٣

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

شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و خالف موازين شرع شناخته نشد و 
هيأت » باشد. چنانچه مجوز قانوني وجود نداشته باشد خالف موازين شرع مي

عدالت اداري نيز بر همين اساس مصوبه را برخالف موازين شرع اعالم عمومي ديوان 
نمود و آن را ابطال کرد. در اين استدالل يکي از بديع ترين و جالبترين استدالالت 

اي که برخالف قانون مصوب باشد  شوراي محترم نگهبان مبني بر اين که مصوبه
از مسائل حقوقي راهگشا تواند در بسياري  خالف شرع است مطرح شده است که مي

توان مغايرت مصوبه شهرداري کرج را با شرع، از اين بعد  باشد. به همين علت مي
  استداللي شوراي نگهبان مورد توجه قرار داد.

قانون ديوان عدالت  ٩٢لذا به منظور پيشگيري از اين امر تقاضاي اعمال ماده 
در هيأت عمومي ابطال  اي چنانچه مصوبه«دارد:  که مقرر مي ١٣٩٢اداري سال 

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

) اين قانون و فقط با دعوت نماينده ٨٣را خارج از نوبت بدون رعايت مفاد ماده (
را از آن مقام محترم دارم. » نمايد. هيأت عمومي مطرح ميمرجع تصويب کننده، در 

بنا به مراتب و نظر به اين که  مصوبه شوراي اسالمي شهر کرج در خصوص عوارض 
با قانون و شرع به شرح توضيح تبيين شده در نظر خود اعضاي » تفکيک عرصه«

شوراي نگهبان {خالف قانون= خالف شرع} مغايرت دارد وضع عوارض توسط 
وراي اسالمي شهر کرج در تجويز اخذ عوارض مذکور خالف قانون، خالف شرع و ش

، ١٢ماده  ١، بند ١٣باشد، لذا مستنداً به مواد  خارج از حدود اختيارات آن شورا مي
استدعاي ابطال مصوبه شوراي  ١٣٩٢قانون ديوان عدالت اداري سال  ٩٢و  ٨٨

انوني شهرداري کرج از زمان اسالمي شهر کرج و جلوگيري از اخذ عوارض غير ق
  » تصويب و خارج از نوبت را دارم.

  ر است:يمورد اعتراض به قرار ز يمتن تعرفه در قسمتها
  :٢ـ فصل ١٢بخش «

  عوارض نقل و انتقال و تفکيک اراضي و معامالت غير منقول و ارزش سرقفلي:
  ............. ـ١
  ............. ـ٢
مت يق ٦/١هر مترمربع  يبه ازا يو صنعت يارو اد يک عرصه تجاريعوارض تفک ـ٣

  ييروز دارا يمنطقه بند
بندي  % قيمت منطقه٣٥ـ عوارض تفکيک عرصه مسکوني به ازاي هر مترمربع ٤

  روز دارايي
بندي  % قيمت منطقه٣٠ـ عوارض تفکيک ساير کاربريها به ازاي هر مترمربع  ٥

  »روز دارايي
وان يد ين دادرسييالت و آيقانون تشک ٩٢ ماده يدر اجرا يوان عدالت اداريس ديرئ

و به موجب  کند ميارجاع  يأت عموميموضوع را به ه ١٣٩٢مصوب سال  يعدالت ادار
شهر کرج درخواست شد  ياسالم ياز شورا ٢٩/٣/١٣٩٥ ـ ٩٤/١٠٣٣نامه شماره 

        دعوت کنند.                         يأت عموميشرکت در جلسه ه يندگان خود را براينما
با حضور رؤسا و مستشاران و  ١/٤/١٣٩٥خ يدر تار يوان عدالت اداريد يأت عموميه

ل شد. پس از يشهر کرج تشک ياسالم يندگان شورايوان و با حضور نمايدادرسان شعب د
  مبادرت کرده است. ير به صدور رأيت آراء به شرح زيبا اکثر يبحث و بررس

  
  هيأت عمومي رأي

 ١٣٩٢ن تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال قانو ٩٢مطابق ماده 
أت يه يت مفاد رأيابطال شود، رعا يأت عموميدر ه اي مصوبهچنانچه «مقرر شده است: 

 ير رأيمغا يدياست. هر گاه مراجع مربوط، مصوبه جد يالزام يدر مصوبات بعد يعموم
 ٨٣ز نوبت بدون  رعايت مفاد ماده عمومي تصويب کنند، رئيس ديوان موضوع را خارج ا أتيه

مطرح  يأت عموميکننده در ه بينده مرجع تصويقانون مذکور و فقط با دعوت نما
وان عدالت يد يأت عموميه ٢٠/٩/١٣٩١ـ  ٦٣٤شماره  ين که در رأينظر به ا.» نمايد مي
شهر  ياسالم يشورا يو علن ين جلسه رسميست و پنجاه و هفتمي، مصوبه دويادار

رت يک به لحاظ مغايدر خصوص وضع عوارض تفک ٢٣/٩/١٣٨١ـ  ٣٦٢٨ه شماره گرگان ب
بخش  ٥و  ٤، ٣ يب بندهايشهر کرج در تصو ياسالم يبا قانون ابطال شده است و شورا

ت يبدون رعا ١٣٩٤کرج در سال  يخدمات شهردار يفصل دوم تعرفه عوارض و بها ١٢
ر يو سا ي، عرصه مسکونيو صنعت يو ادار يک عرصه تجاريمذکور عوارض تفک يمفاد رأ

 ١اد شده با استناد به بند يمصوبه  ٥و  ٤، ٣ ين بندهايها را وضع کرده است، بنابرايکاربر
 يوان عدالت اداريد ين دادرسييالت و آيقانون تشک ٩٢و  ٨٨و مواد  ١٣و ماده  ١٢ماده 

  شود. ميب ابطال يخ تصوياز تار ١٣٩٢مصوب سال 
  يمحمدکاظم بهرامي ـ وان عدالت اداريد يأت عموميس هيرئ                        

  

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

