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  ٢٩/٧/١٣٩٦                                                                         ٩٤/٣٦٥ره هـ/شما
  بسمه تعالي

  جناب آقاي جاسبي
  مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسالمي ايران

  با سالم
مورخ  ٦٤٧يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 

  با موضوع: ١١/٧/١٣٩٦
مصوب شوراي اسالمي شهر  ١٣٩١تعرفه عوارض محلي سال  ٦٠و  ٥٨ابطال مواد «
جهت درج در روزنامه .» به لحاظ مغايرت با قانون و خروج از اختيارات مرجع تصويب سرعين

  گردد. رسمي به پيوست ارسال مي
ـ مهدي دربي   نمديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري 

  
  ٩٤/٣٦٥کالسه پرونده:        ٦٤٧شماره دادنامه:         ١١/٧/١٣٩٦تاريخ دادنامه: 

  يوان عدالت اداريد يأت عموميه مرجع رسيدگي:
  د آباد يحم يميرحمت ابراه يآقا شاكي:

 يشهردار يتعرفه عوارض محل ٦٠و  ٥٨ابطال مواد  موضوع شکايت و خواسته: 
  ن يشهر سرع يسالما يمصوب شورا ١٣٩١ن در سال يسرع

 يتعرفه عوارض محل ٦٠و  ٥٨ابطال مواد  يبه موجب دادخواست يشاک کار: گردش
ن را خواستار شده و يشهر سرع ياسالم يمصوب شورا ١٣٩١ن در سال يسرع يشهردار

  ن خواسته اعالم کرده است که:ييدر جهت تب
 ٤٧٢وعي پالک دانگ يک قطعه زمين مزر ٦اينجانب رحمت ابراهيمي به عنوان مالک «

ماه پيش اين قطعه زمين را  ١٨اصلي واقع در خيابان چالدران سرعين در حدود  ٣١٠ي از ـفرع
 ١٣٤به شخصي بنام قادر مهراني فروختم جهت تنظيم سند خريدار به دفتر اسناد رسمي شماره 
عين اردبيل مراجعه، اين دفترخانه براي پرداخت عوارض شهرداري فروشنده را به شهرداري سر

ارجاع نمود در مراجعه به شهرداري سرعين آنان به جاي اينکه از فروشنده هزينه عوارض 
شهرداري را دريافت نمايند اظهار داشتند فروشنده بايستي عالوه بر عوارض شهرداري حق تغيير 
کاربري را نيز به شهرداري پرداخت نمايند خالصه موضوع را به کارشناس رسمي دادگستري 

ارشناس ضمن معاينه از محل سهم شهرداري را از بابت تغيير کاربري مبلغ چهارصد و ارجاع و ک
بيست و شش ميليون و سيصد و شصت هزار تعيين نمودند، از آنجائي که اينجانب براي پسرم 

کردم ناچاراً با شهرداري سرعين  خانه خريده بودم و بايستي پول آن را در موعد مقرر پرداخت مي
غ سيصد و پنجاه و دو ميليون و سيصد و سي و سه هزار و ششصد و هفتاد و نه به پرداخت مبل
% تخفيف توافق نموديم و من ناچاراً اين وجه را از کارت بانک آينده به حساب ٢٠ريال يعني با 

نقل و انتقال  ٢٧/٦/١٣٩١ـ  ٨٦٩٨/٩١شهرداري واريز نمودم و شهرداري سرعين طي نامه شماره 
نع اعالم نمود و من سند اين زمين را بنام خريدار تنظيم و بقيه وجه المعامله را اين زمين را بالما

بينم که شهرداري سرعين از اين  که شديداً به آن نيازمند بودم از وي دريافت نمودم حال مي
طريق تحصيل نامشروع کرده و به جاي اينکه در اين معامله حق عوارض شهرداري را از فروشنده 

بلغ سيصدو پنجاه و دو ميليون و سيصد و سي و سه هزار و ششصد و هفتاد و نه دريافت کند م
ريال به ناحق به عنوان تغيير کاربري از فروشنده دريافت داشته است، عالوه بر آن شهرداري 

ريال از بابت هزينه احتمالي بعدي از  ٠٠٠/٣٦٠/٤٢٦سرعين يک قطعه چک تضميني به مبلغ 
باشد، نظر به اينکه شهرداري سرعين با اخذ مبلغ  ترداد آن نيز نميشاکي گرفته و حاضر به اس

بدون تاريخ بانک آينده مرتکب تحصيل نامشروع  ٤٨٦٥١٤/١٠٠١فوق و چک تضميني شماره 
شده است و بدون اينکه اينجانب در اين زمين تغيير کاربري بدهم يا خاکبرداري نمايم يا احداث 

اضاي پروانه ساختمان بنمايم يعني بدون اينکه در اين قطعه ساختماني نمايم يا از شهرداري تق
زمين تغييراتي صورت گرفته باشد آن را عيناً به خريدار فروخته ام ولي شهرداري سرعين به ناحق 
به جاي اخذ عوارض شهرداري از بابت فروش قطعه زمين مورد معامله عالوه بر دريافت مبلغ 

اربري بصورت نقد يک فقره چک نيز به شماره ريال از بابت تغيير ک ٦٧٩/٣٣٣/٣٥٢
ريال به عنوان تضمين پرداخت  ٠٠٠/٣٦٠/٤٢٦بصورت بدون تاريخ به مبلغ  ٤٨٦٥١٤/١٠٠١

هاي احتمالي از اينجانب به ناحق دريافت و از اين طريق مرتکب تحصيل نامشروع نموده  هزينه
ين حق دريافت کاربري ندارد و است از آنجائي که اصوالً شهرداري در حين فروش و معامالت زم
کاربري  ام و اين قطعه زمين را با اينجانب نيز در قطعه زمين مورد معامله هيچگونه تغييرکاربري نداده

ساختماني  ام و نه ام و نه خاکبرداري نموده زراعي خريداري و با کاربري زراعي نيز به خريدار فروخته
زينه تغيير کاربري شوم، از آنجائي که شهرداري ام تا ملزم به پرداخت ه در آن احداث کرده

سرعين من دون حق اين وجه را از شاکي گرفته است فلذا با تقديم فتوکپي نظريه کارشناس 
رسمي دادگستري و فتوکپي چک تضميني شماره فوق از رياست محترم ديوان عدالت اداري 

 ٦٧٩/٣٣٣/٣٥٢رد اخذ مبلغ تقاضاي رسيدگي و صدور حکم بر ابطال تصميم شهرداري را در مو
  نمايم.  ريال از بابت هزينه تغيير کاربري و يک فقره چک تضميني به شماره فوق را مي

و در داخل  ين مورد معامله در محدوده شهريح است که قطعه زميالزم به توض
 »باشد. مين يشهر سرع

  ر است:يمتن تعرفه مورد اعتراض به قرار ز
  :ير کاربرييتغ تعرفه عوارض بهاي ٥٨ماده «

اعمال  يمت کارشناسيحه عوارض طبق قيال ٦٠برابر ماده  يمترمربع سهم شهردار
ارسال و بعد  يات کارشناسيبه ه ياسالم يخواهد شد که در صورت اعتراض توسط شورا

  از اخذ مجوز از شورا اعمال خواهد شد.
    ها  ير کاربريياز تغ ي: سهم شهردار٦٠ماده  
 چند درصد اربريعنوان تغيير ک رديف

 %٤٠ تغيير کاربري از فضاي سبز به خدمات مسکوني  ١
 %٤٠ تغيير کاربري از فضاي سبز به خدمات گردشگري، پذيرايي و جهانگردي ٢
 %٥٠ تغيير کاربري از فضاي سبز به تجاري  ٣
 %٢٠ تغيير کاربري از کمپينگ به خدمات گردشگري، پذيرايي و جهانگردي  ٤
 %٢٠ ري از کمپينگ به خدمات مسکوني تغيير کارب ٥
 %٥٠ تغيير کاربري از کمپينگ به تجاري  ٦
 رايگان تغيير کاربري از خدمات گردشگري، پذيرايي، جهانگردي، مسکوني  ٧
 رايگان تغيير کاربري از مسکوني به خدمات گردشگري، پذيرايي و جهانگردي  ٨
 %٥٠ تغيير کاربري از خدمات مسکوني به تجاري  ٩
 %٥٠ تغيير کاربري از خدمات گردشگري، پذيرايي، جهانگردي به تجاري  ١٠
 %٤٠ تغيير کاربري از باغات به خدمات مسکوني  ١١
 %٤٠ تغيير کاربري از باغات به خدمات گردشگري، پذيرايي و جهانگردي ١٢
 %٥٠ تغيير کاربري از باغات به تجاري ١٣
 %٣٥ مات مسکونيتغيير کاربري از پارکينگ به خد ١٤
 %٤٠ ، پذيرايي و جهانگرديگردشگريتغيير کاربري از پارکينگ به خدمات  ١٥
 %٥٠ تغيير کاربري از پارکينگ به تجاري ١٦
 %٥٠ تغيير کاربري از اداري به تجاري  ١٧
 %٣٠ تغيير کاربري از اداري به خدمات مسکوني  ١٨
 %٣٠ پذيرايي و جهانگردي تغيير کاربري از اداري به خدمات گردشگري،  ١٩
 %٣٠ تغيير کاربري از آموزشي به خدمات مسکوني  ٢٠
 %٣٠ پذيرايي و جهانگردي گردشگريتغيير کاربري از آموزشي به خدمات  ٢١
 %٥ تغيير کاربري از آموزشي به تجاري ٢٢
 %٢٥ تغيير کاربري از ورزشي به خدمات مسکوني ٢٣
 %٥٠ ريتغيير کاربري از ورزشي به تجا ٢٤
 %٢٥ تغيير کاربري از ورزشي به خدمات گردشگري، پذيرايي و جهانگردي  ٢٥
 %٣٠ تغيير کاربري از تاسيسات به خدمات مسکوني  ٢٦
 %٥٠ تغيير کاربري از تاسيسات به تجاري ٢٧
 %٢٠ تغيير کاربري از تاسيسات به خدمات گردشگري، پذيرايي و جهانگردي ٢٨
 %٥٠ هبي و فرهنگي به خدمات مسکونيتغيير کاربري از مذ ٢٩
 %٥٠ تغيير کاربري از مذهبي و فرهنگي به خدمات گردشگري پذيرايي و جهانگردي ٣٠
 %٦ تغيير کاربري از مذهبي و فرهنگي به تجاري  ٣١

 رغم ارسال نسخه ثاني شکايت و ضمائم آن براي طرف شکايت، تا زمان رسيدگي علي
 ان عدالت اداري هيچ پاسخي از طرف شکايت واصل نشده است.  پرونده در هيأت عمومي ديوبه 

ن يس و معاونيبا حضور رئ ١١/٧/١٣٩٦خ يدر تار يوان عدالت اداريد يات عموميه
و  ديوان عدالت اداري و روسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث

  ت کرده است.مبادر ير به صدور رايء به شرح زت آراي، با  اکثريبررس
  رأي هيأت عمومي

قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازي  ١ماده  ٣مطابق بند 
طرح تفصيلي عبارت از طرحي است که بر اساس معيارها و ضوابط کلي طرح  ١٣٥٣مصوب سال 

و  ف شهر و موقعيتز زمينهاي شهري در سطح محالت مختلجامع شهر، نحوه  استفاده ا
قانون تاسيس شوراي  ٥شود و بر اساس ماده  مساحت دقيق زمين براي هر يک از آنها تعيين مي

بررسي و تصويب طرحهاي تفصيلي شهري  ١٣٥١عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب سال 
و تغييرات آنها در هر استان به کميسيوني خاص محول شده است و از سويي وظايف شوراي 

قانون تشکيالت، وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي کشور و انتخاب  ٧١اده اسالمي شهرها در م
با اصالحات بعدي تعيين شده است و در اين ماده قانوني امر تغيير  ١/٣/١٣٧٥شهرداران مصوب 

بيني نشده است. با توجه به مراتب، شوراي  کاربري اراضي در صالحيت شوراي اسالمي شهر پيش
 تواند در اين خصوص براي تغيير کاربري اراضي ندارد، به طريق اولي نمي اسالمي شهر که صالحيتي

مبادرت به وضع قاعده و اخذ عوارض و بهاي تغيير کاربري کند و قسمتي از اراضي مردم را در 
تعرفه عوارض  ٦٠و  ٥٨هذا مواد صالح دريافت نمايد. علي قبال پيشنهاد تغييرکاربري به مراجع ذي

شوراي اسالمي شهر سرعين به جهات ياد شده مغاير قانون و خارج از  مصوب ١٣٩١محلي سال
قانون  ٨٨و ماده ١٢ماده ١شود و مستند به بند حدود اختيارات مرجع تصويب تشخيص مي

 شود. ، حکم به ابطال آن صادر مي١٣٩٢تشکيالت و آئين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال
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  يمحمدکاظم بهرامي ـ وان عدالت اداريد يأت عموميس هيئر                                  
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