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  صفحه  کنندهدستگاه اجراء  تاریخ تصویب  ) وحدت رویهاءقوانین و مقررات و مصوبات آر(عنوان مندرجات 

تومانتک شماره ۵۱ ۰۰

  ١  شعب ديوان عالي و ساير دادگاهها  ١٨/٦/١٣٩٩   هيأت عمومي ديوان عالي كشور ٧٩٥رأي وحدت رويه شماره 

  ابطال مصوبه : موضوعهيأت عمومي ديوان عدالت اداري با  ٦٩٢رأي شماره 
 شوراي اسالمي شهر گرگان در خصوص اخذ عوارض ١٩/٢/١٣٩٥ـ ٣/٧٣٣/٩٥ شماره 

  تفكيك عرصه از تاريخ تصويب
  ٢  شوراي اسالمي شهر گرگان  ٢١/٥/١٣٩٩

  
  
  
  
  

  ٢/٧/١٣٩٩                                                                ١١٦٥٤/١٥٢/١١٠رهشما
  عامل محترم روزنامه رسمي كشورمدير

  هيأت عمومي ديوان٩٩/٢٤روية قضايي رديف        گزارش پروندة وحدت
 به شرح ذيل تنظيم و جهت ١٨/٦/١٣٩٩ ـ ٧٩٥كشور با مقدمه و رأي شمارة   عالي 

  .                   دگرد انتشار ارسال مي
  معاون قضايي ديوان عالي كشور ـ غالمعلي صدقي

  
  مقدمه

 ٩٩/٢٤ف يردروية وحدت پروندة  كشور در مورد يوان عالي ديعموم أت يهلسة ج
ن ي والمسلم االسالم است حجتير  به ١٨/٦/١٣٩٩شنبه، مورخ   روز سه٨:٣٠رأس ساعت 
شور و با حضور ک   يعال  وان يس محترم دي مقدم، رئيداحمد مرتضوي سيجناب آقا
ان رؤسا، ي كشور و با شركت آقا كل ان محترم دادستنمايندة ، ي محمد علميجناب آقا

ل ي تشكي عموم أتيكشور، در سالن ه يعال وانيشعب دكلية معاون   يمستشاران و اعضا
 يپرونده و طرح و بررس د و قرائت گزارش ي از كالم اهللا مجياتيشد و پس از تالوت آ

ترم نده محيدر خصوص مورد و استماع نظر نماكننده    شركتيات مختلف اعضاينظر
روية    وحدتيصدور رأ گردد، به  يم ل منعكس ي ذ بيترت  كشور كه به  كل دادستان 

  .دي گردي منته١٨/٦/١٣٩٩ ـ ٧٩٥شمارة  ييقضا 
  

  گزارش پرونده: الف
 دادگاه ١٢٣رساند، بر اساس گزارش رئيس محترم شعبة  به استحضار مي

ه به اينکه از شعب  با توج٣١/١/١٣٩٩ـ ٤٥٣٦٨کيفري دو اصفهان طي نامه شماره 

دادگاه تجديدنظر استان اصفهان، به جهت اختالف استنباط از مقررات  ٢٧ و ١٧
مربوط به تشديد مجازات شالق تعزيري، آراء مختلف صادر شده است، درخواست 

گزارش امر به . طرح موضوع را در هيأت عمومي ديوان عالي کشور کرده است
 : شود شرح آتي تقديم مي

دنظر ي دادگاه تجد١٧ شعبه ١٥/١٢/١٣٩٨ـ ٣٠٤١ت دادنامه شماره يبه حکا) الف
د، ي پراي سوارير بر سرقت خودرويدا...  آرش ياستان اصفهان، در خصوص اتهام آقا

 ١٥/١١/١٣٩٨ ـ ١٢١٥ دو اصفهان به موجب دادنامه شماره يفري دادگاه ک١٢٣شعبه 
 همان ٦٦١ و ماده ١٣٩٢ يم قانون مجازات اسال١٣٧ و ٢٧، ١٩، ١٨، ٢مستنداً به مواد 

ت مقررات مربوط به تکرار جرم، حکم به تحمل سه سال و ي و رعا١٣٧٥قانون مصوب 
 و رد مال صادر کرده است که شعبه يري ضربه شالق تعز٨٨ و يريک ماه حبس تعزي

ک ماه ي، حبس را از سه سال و يد دادنامه بدوييدنظر مذکور ضمن تأي دادگاه تجد١٧
  . الح کرده استبه سه سال اص

دنظر ي دادگاه تجد٢٧ شعبه ٢٤/١١/١٣٩٨ـ ٢٢٣٣ت دادنامه شماره يبه حکا) ب
ر بر مشارکت در سرقت از منزل يدا...  محمد ياستان اصفهان، در خصوص اتهام آقا

 مستنداً ١٣/٧/١٣٩٨ـ ٠٠٣٥١ دو اصفهان به موجب دادنامه يفري دادگاه ک١٢٣شعبه 
 و ١٣٩٢ مصوب ي قانون مجازات اسالم٢١٥ و ٢١١، ١٤٦ ،١٣٧ ،١٩، ١٨، ٣ ،٢به مواد 

ت مقررات تکرار جرم، حکم به يو رعا ... ١٣٧٥ همان قانون مصوب ٦٦٧ و ٦٥٦مواد 
 ضربه شالق ٨٠ و يريم حبس تعزيت متهم مذکور به تحمل سه سال و نيمحکوم

د اصل ييدنظر مذکور ضمن تأي دادگاه تجد٢٧و رد مال صادر کرده و شعبه  ... يريتعز
 : ن شرح آن را اصالح نموده استي به ايحکم بدو
با توجه به اينکه تعيين شالق در جرائم تعزيري به جز در جرائم منافي عفّت «

 قانون مجازات اسالمي ١٩ماده ( ضربه، وجاهت قانوني و شرعي ندارد ٧٤بيش از 
من  قانون آيين دادرسي کيفري ض٤٥٧مستنداً به ماده ) ذيل جرائم درجه شش

 ضربه و رد تجديدنظرخواهي، دادنامه را با اصالح به ٧٤ ضربه به ٨٠شالق از اصالح 
  ».نمايد  تأييد ميعمل آمده،

 ١٣٩٩  ماهمـهر مـهشت نبهـش سه 
 

 ٢٢٠٠٣ شماره ششمسال هفتاد و 

)١٣٢٠( 
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 دادگاه تجديدنظر استان اصفهان در خصوص ٢٧ و ١٧شود، شعب  چنانکه مالحظه مي
اتب، با  به مراند، بنا  ضربه آراء مختلف صادر کرده٧٤تشديد مجازات شالق تعزيري به بيش از 

) ١٣٩٢ مصوب ي قانون مجازات اسالم١٣٧ و ١٩مواد (حصول اختالف استنباط از قانون، 
أت ي، درخواست طرح موضوع در هيفري کين دادرسيي قانون آ٤٧١مادة  يدر اجرا
  .ه را دارديجاد وحدت روي کشور جهت ايوان عالي ديعموم

  ي صدقيمعلغالي ـ أت عموميدر امور هي کشور وان عالي دييمعاون قضا
  

  نظرية نمايندة دادستان كل كشور: ب
وان ي ديأت عمومي ه٩٩/٢٤ف ي ردييه قضايدر خصوص پرونده وحدت رواحتراماً، 

  :گردد يده مي اظهار عقي از دادستان محترم کل کشور به شرح آتيندگي کشور به نمايعال
 تکرار ت مقرراتي استان اصفهان با رعاتجديدنظرشعبه محترم هفدهم دادگاه ـ ١
ست يد نموده است اما شعبه محترم بيي را تأي دادگاه بدوينيي تعيري ضربه شالق تعز٨٠

 به جز يريتعزجرائم ن شالق در يين استدالل که تعي مذکور با اتجديدنظرو هفتم دادگاه 
 ضربه شالق ٨٠ ندارد ي و شرعي ضربه وجاهت قانون٧٤ش از ي عفت بيمنافجرائم 
  .ل داده استي تقل ضربه٧٤ را به يريتعز

زان يه مشهور فقها ميو نظر) ر دون الحديالتعز( ياگر چه بر اساس قاعده فقهـ ٢
ن يي در تعين ماهويرسد و روال حاکم بر قوان ي نميزان شالق حدي به ميريشالق تعز
باشد،  ي ميکرد کلين رويرش ايد پذيز مؤي از جرائم، نياري ضربه شالق در بس٧٤مجازات 

  .ه، قاعده تکرار استيکم بر قضاما قاعده حا
بر اساس قاعده عام پذيرفته شده در : دارد  قانون مجازات اسالمي مقرر مي١٨ـ ماده ٣

، مبناي تعيين مقدار مجازات تعزيري، قانون ١٣٩٢ قانون مجازات اسالمي مصوب ١٨ماده 
توجه  موردفر، سوابق مرتکب رااست و به تصريح بند ت اين ماده محاکم مکلفند درتعيين کي

  .قرار دهند
ه ي قانون مذکور که بر تکرار در کل١٣٧رفته شده در ماده يبر اساس قاعده پذـ ٤

 از آن استثناء نشده است و طبق قانون يري اطالق دارد و مجازات شالق تعزيريجرائم تعز
 ينيي در حد نصاب تعيريد مجازات تعزيه محاکم مکلف بودند نسبت به تشديحاکم بر قض

 با احتساب تکرار ي جرم انتسابي که قانونگذار برايند و در واقع مجازاتيقدام نمامقنن ا
  . بوده استيري ضربه شالق تعز٧٤ن نموده بود، فراتر از ييجرم تع
 استان اصفهان تجديدنظر صادره از شعبه محترم هفدهم دادگاه ين اساس رأيبر ا
  .د استييص و قابل تأي تشخي و قانونين شرعيمطابق مواز

  
  كشور عالي   عمومي ديوان   هيأت١٨/٦/١٣٩٩ ـ ٧٩٥ روية شمارة  رأي وحدت: ج

 ١٣٩٢ مصوب ي قانون مجازات اسالم١٨نکه مطابق قسمت دوم ماده يت به ايبا عنا
ق، سقوط و يف، تعليت اجرا و مقررات مربوط به تخفيفينوع، مقدار، ک«يبا اصالحات بعد

 ١٣٧مادة د مجازات موضوع يو تشد» شود ين ميير به موجب قانون تعير احکام تعزيسا
 ١٩ن مقررات ماده يشود، همچن يز مي ن ر از جمله شالقيقانون مذکور شامل انواع تعز

ن درجه مجازات است و لذا يي آن، تنها جهت تع٤ن قانون بنا به صراحت تبصره يهم
د مجازات يد از شمول احکام عام راجع به تشيري مجازات شالق تعزي بر استثنايداللت

ات مشدده يفين مجازات بدون اعمال کييز ناظر به تعين» ر دون الحديالتعز«ندارد و قاعده 
 فاقد يط قانونير شرايت ساي با رعايريد مجازات شالق تعزياست؛ بنا به مراتب، تشد

دنظر استان ي دادگاه تجد١٧ شعبه ١٥/١٢/١٣٩٨ ـ ٣٠٤١شمارة  ياشکال است و رأ
ص داده ي تشخيح و قانونيت آراء صحين نظر انطباق دارد به اکثريبا ا که ياصفهان تا حد

 با اصالحات ١٣٩٢ مصوب يفري کين دادرسيي قانون آ٤٧١ طبق ماده ين رأيا. شود يم
ر مراجع اعم از يها و سا  کشور و دادگاهيوان عالي شعب دي، در موارد مشابه برايبعد
  .االتباع است ر آن الزمي و غييقضا

   كشور ي عال واني ديوم عم أتيه
  

  ١٧/٦/١٣٩٩                                                                          ٩٧٠٠٠٧٩رهشما
  بسمه تعالي

  جناب آقاي اكبرپور
  مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسالمي ايران رئيس هيأت

ري به شماره دادنامه هيأت عمومي ديوان عدالت ادا رأي يك نسخه از
ـ ٣/٧٣٣/٩٥ابطال مصوبه شماره «:  با موضوع٢١/٥/١٣٩٩ مورخ ٩٩٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٠٦٩٢

 شوراي اسالمي شهر گرگان در خصوص اخذ عوارض تفكيك عرصه از تاريخ ١٩/٢/١٣٩٥
  .گردد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي» تصويب

ـ مهدي دربينمديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان    عدالت اداري 
  

  ٩٧٠٠٠٧٩: رونده پشماره       ٦٩٢ :ماره دادنامهش   ٢١/٥/١٣٩٩ :خ دادنامهتاري
  يوان عدالت اداري ديأت عمومي ه:مرجع رسيدگي

  درضا بهارآراءي حمي آقا:يشاك
 ١٩/٢/١٣٩٥ ـ ٣/٧٣٣/٩٥ ابطال مصوبه شماره :موضوع شکايت و خواسته

  ک عرصه ير خصوص اخذ عوارض تفک شهر گرگان دي اسالميشورا
 ١٩/٢/١٣٩٥ـ  ٣/٧٣٣/٩٥ شاکي به موجب دادخواستي ابطال مصوبه شماره :گردش کار

ک عرصه را خواستار شده و در ي شهر گرگان در خصوص اخذ عوارض تفکي اسالميشورا
  :ن خواسته اعالم کرده است کهييجهت تب
 ي برايوارکشيخذ پروانه د جهت ا١٣٩٥نجانب در سال يرساند ا  ميبه استحضار" 

 ٧جام جم  ـ ابان جام جمي مترمربع واقع در گرگان خ٥/١٩٢ن به مساحت يک قطعه زمي
 يوارکشي گرگان به هنگام صدور پروانه دي گرگان مراجعه نمودم شهرداريبه شهردار

% ٥ال بابت ي ر٦٣٠/٥٥١/٣ک عرصه و مبلغ يال بابت عوارض تفکي ر٣٧٥/٢٧٤/٥٣مبلغ 
لذا با . افت نموديک عرصه از من درين عوارض تفکييش و پرورش از محل تععوارض آموز
 ـ ٢١٨ر يمختلف نظهاي   دادنامهيک عرصه به کرات طينکه اخذ عوارض تفکيتوجه به ا

، ١٣٩١ـ ٦٢١، ١٦/٥/١٣٩١ ـ ٢٧٥، ٤/١١/١٣٨٩ـ ٤٩٢، ٢٠/١/١٣٨٩ـ ٤٥٩، ٩/٤/١٣٨٧
أت ي ه١٣/٤/١٣٩٦ ـ ٣١٥ و ١/٤/١٣٩٥ـ ٢٤٤، ٢٠/٩/١٣٩١ـ ٦٣٤، ٢٠/٩/١٣٩١ ـ ٦٢٧
 ي اسالميارات شوراهاي خالف قانون و خارج از حدود اختيوان عدالت اداري ديعموم

 يالوصف شهردار مع. ده استين مصوبه ابطال گرديص داده شده است و ايشهرها تشخ
 شهر گرگان همچنان در حال ادامه اعمال خالف ي اسالميگرگان به استناد مصوبات شورا

ک ي تحت عنوان عوارض تفکياردها تومان از شهروندان گرگانيليانه ميباشد و سال  ميقانون
ن پولها را ي از ايد و فقط در صورت اطالع و مراجعه مردم مقدار اندکينما  ميافتيعرصه در

 گرگان با انجام اعمال ين شهرداريهمچن. گرداند  مي به آنان بازيط خاصيز تحت شراين
هاي  ر دستگاهي سايکند و هم برا يي ميب مردم درآمدزاي از ج خوديخالف قانون هم برا

 ٩٢نکه مطابق ماده يا کند، لذا با توجه به  مير آموزش و پرورش کسب درآمدي نظيياجرا
 که مقرر شده ١٣٩٢ مصوب سال يوان عدالت اداري دين دادرسييالت و آيقانون تشک

 در يأت عمومي هيت مفاد رأي ابطال شود، رعايأت عموميدر هاي  است چنانچه مصوبه
 يأت عمومي هير رأي مغايديهرگاه مراجع مربوط مصوبه جد.  استي الزاميمصوبات بعد

 قانون ٨٣ت مفاد ماده يوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعايس ديب کنند، رئيتصو
از . دينما  مي مطرحيأت عموميدر هکننده  بينده مرجع تصويمذکور و فقط با دعوت نما

وان ي قانون د٩٢، ٨٨، ١٢ ماده ١، بند ١٣م به استناد مواد ينما  ميمقام درخواستآن 
ب ي تصوي شهر گرگان از ابتداي اسالميه مصوبات شوراي نسبت به ابطال کليعدالت ادار

ک عرصه مساعدت و در خصوص استرداد وجوه يتاکنون درخصوص اخذ عوارض تفک
عوارض آموزش و پرورش که از % ٥ن يک عرصه و همچني بابت عوارض حق تفکيافتيدر

 يده است رأيافت گردينجانب دريک عرصه به ناحق از اين عوارض حق تفکييمحل تع
  ."  صادر گردديمقتض

 ي برايوان عدالت اداري ديأت عمومي که از طرف دفتر هي اخطار رفع نقصيدر پ
 ثبت ٢٢/٣/١٣٩٧ـ ٩٧/٧٩/١که به شماره اي  حهي به موجب الي ارسال شده بود، ويشاک

  :ح داده است کهي شده توضيوان عدالت اداري ديتخصصهاي  أتي و هيأت عموميدفتر ه
 و شماره پرونده ٩٧٠٠٠٧٩احتراماً اينجانب حميدرضا بهارآراء داراي کالسه پرونده " 

 در راستاي ابالغ اخطاريه رفع نقص ٨٣١٩٢ و شماره بايگاني ٩٧٠٩٩٨٠٩٠٥٨٠٠١٢٧
ت عمومي ديوان عدالت اداري بدين وسيله به پيوست تصوير  دفتر هيأ٣/٣/١٣٩٧مورخ 

 شوراي اسالمي شهر گرگان مبني بر اخذ عوارض ١٩/٢/١٣٩٥ ـ ٣/٧٣٣/٩٥مصوبه شماره 
  . " نمايم تفکيک از شهروندان گرگاني را جهت اطالع و اقدام مقتضي به حضورتان تقديم مي

  :ر استيت به قرار زيمتن مصوبه مورد شکا
 ينيدعباس حسي دکتر سيجناب آقا" 

    شهرستان گرگانيسرپرست محترم فرماندار
  :با سالم

رساند،   مي به استحضار١٢/٢/١٣٩٥ ـ ٣٢٦٩/٦٩٠/٩٥احتراماً، عطف به نامه شماره 
ن يا الغا و همچني يشنهاد برقراريپها  ي قانون شهردار٥٥ ماده ٢٦نکه طبق بند ينظر به ا
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 ١٦ده و مطابق بند ين گرديين و تبيي تعيشهردارف يزان عوارض از وظاير نوع و مييتغ
 نحوه يي اجرانامه آيين ١٤از ماده ) ج(ن مستند به بند ي قانون شوراها همچن٧١ماده 

ران يأت وزي ه٧/٧/١٣٧٨ شهر مصوب مورخ ي اسالميوصول عوارض توسط شوراها
توسط آن  يلذا استناد اعالم. د نافذ باشديه در نظام عوارض باي و وحدت رويهماهنگ

 ٥٠  ماده١ به استناد تبصره ١٣٩٦الذکر از ابتداي سال  فرمانداري مبني بر اجراي مصوبه فوق
 که ييباشد و از آنجا  ميدي جديات بر ارزش افزوده مشمول وضع عوارض محليقانون مال
د نبوده و در تعرفه عوارض سال ي جديجادي مصداق وضع عوارض االذکر فوقعوارض 
ده وجود داشته و يب و اجرا گردي تصوير مراحل قانونيگان پس از س گري شهردار١٣٩٤

ان و ينرخ عوارض به منظور بهبود و حفظ حقوق متقاضسازي  فقط به منظور متناسب
 توسط الذکر فوق عوارض يحه کاهشي و شهروندان الي شهرداريل مناسبات اقتصاديتسه

د، لذا يشنهاد گرديد پيمر و اي دولت تدبيعمومهاي  استي سي و در راستايشهردار
 ي اسالمي شورا١٨/١/١٣٩٥ مورخ ي و علنين جلسه رسميست و هشتادميموضوع در دو

 مجدداً با ٢٠/١٢/١٣٩٤ ـ ١/٨٥١٩٠ به شماره يشنهاد شهرداريشهر گرگان مطرح و پ
  شهر گرگان ي اسالميس شورايرئ ـ .دين و مقررات مربوطه مصوب گرديت قوانيرعا

  
  جدول شماره يک

  
  . عوارض محاسبه و اخذ گردد٤/٤ P مترمربع به ازاي هر مترمربع ٥٠٠ جهت اراضي تا )١
 السهم حق مترمربع معادل ده درصد کل عرصه ٢٠٠٠ مترمربع تا ٥٠١براي اراضي ) ٢

  .شهرداري محاسبه گردد
  . مترمربع به شرح ذيل محاسبه گردد٥٠٠٠ تا ٢٠٠١براي اراضي از ) ٣
 مترمربع ٥٠٠٠و مقدار مازاد آن تا ) ده درصد (٢بع معادل رديف  مترمر٢٠٠٠تا متراژ ) ٣ـ١

  . شهرداري محاسبه گرددالسهم حقمتراژ مازاد )  درصد١٥(معادل 
  : مترمربع به باال به شرح ذيل محاسبه گردد٥٠٠١از ) ٤
 مترمربع ٥٠٠٠ مترمربع تا ٢٠٠١از ) ده درصد (٢ مترمربع معادل رديف ٢٠٠٠تا متراژ ) ٤ـ ١

) درصد٢٥( مترمربع به باال معادل ٥٠٠٠متراژ مازاد و از ) درصد١٥( به ميزان ٣ رديف معادل
  . شهرداري محاسبه گرددالسهم حقميزان مازاد 

  
 ياراض% ٣٥ک در مجموع از ي و تفکي عمومي که سهم سرانه فضايدر صورت: تبصره

  .ديمان  مي لحاظالسهم حقد به عنوان يرا با% ٣٥ همان يشتر گردد شهرداريب
 حدنصابت يک عرصه بدون رعايدر صورت تفک: کي تفکحدنصاب ي عوارض کسر

ک، يک عالوه بر احتساب جدول شماره ي عوارض تفکيک مقرر در طرح مصوب شهريتفک
  :گردد  ميز محاسبه و وصوليل نيجدول ذ
  

  جدول شماره دو
  

  ٥ P   ضوابط تفکيکحدنصابزير % ٢٠تا 
  ٧ P   ضوابط تفکيکحدنصابزير % ٣٠تا 
  ٩ P   ضوابط تفکيکحدنصابزير % ٤٠تا 

  ١٠ P   ضوابط تفکيکحدنصابزير % ٤٠باالي 
  

ن از ي زميزان کسري محدنصابر يک زي محاسبه عوارض تفکيمبنا: کيتبصره 
  .باشد حدنصاب مي

در صورت  (ي مشخص شده از طرف شهردارينيچنانچه متراژ عقب نش: تبصره دو
ک گردد، ي تفکحدنصابت يموجب عدم رعا) ط مالکمانده توسيک عرصه باقيعدم تفک

  ).اصالح سند(گردد   نميکي تفکحدنصابر يمشمول عوارض ز
ع هم زمان يتجم ک وي که تفکيک هنگاميدر خصوص عوارض تفک: تبصره سه

که مساحت اي  ک از طرف مالک قطعهي تفکحدنصابت يرد در صورت رعايگ  ميصورت
گردد و چنانچه متراژ   نميکي مشمول عوارض تفکت شوديده رعاي از آن کسر گردينيمع

زان مساحت کسر شده عوارض يک گردد فقط به مي تفکحدنصابکمتر شده باعث کاهش 
  .گردد  ميبرابر جدول فوق اخذ

ک يها، جهت تفکي قانون شهردار١٠١ ماده يچنانچه مالک در اجرا: تبصره چهار
 مقرر در ضوابط حدنصابر ي زک عرصه خوديتفک ي مراجعه و تقاضايعرصه به شهردار

 عالوه بر ٥ون ماده يسيست با اخذ مجوز از کميبا ي ميد شهرداري را بنمايشهرساز
ز مطابق يک ني تفکحدنصاب يک، به تناسب عوارض کسريعوارض مندرج در جدول 
  .جدول شماره دو اخذ گردد

  
  جدول شماره سه

  
ها اقدام  داري قانون شهر١٠١تفکيک کليه اراضي که بدون اعمال ماده 

  اند به تفکيک عرصه نموده
کل عرصه برابر جدول 

   محاسبه گردد٣شماره 

  ١/١ P  کليه اراضي واقع در حريم شهرها با مساحت کمتر از يک هکتار

  معاف  کليه اراضي واقع در حريم شهر با مساحت بيشتر از يک هکتار

 از تاريخ کليه اراضي و عرصه ساختمانهاي واقع در محدوده شهر که قبل
 اقدام به اخذ سند مالکيت نموده و يا وضع موجود عرصه تا اين ١/١/٧٠

  )مثل وجود بناء يا انشعاب قانوني(تاريخ تغيير نکرده باشند 
  معاف

نقل و (کليه اراضي و عرصه ساختمانهايي که به نوعي داراي پاسخ 
ا به حسابهر مفاصا نقشه تفکيکي و ساي تأييدپروانه ساختمان و) انتقال

  جز مجوزهاي حفاري از شهرداري باشند
  معاف

کليه اراضي و عرصه ساختمانهاي واقع در روستاهايي که داراي 
دي و بهسازي روستا مصوب مراجع قانوني هستند و شهرداري ها طرح

متولي صدور پروانه و نظارت بر ساخت و ساز آن بوده و احداث آنها 
ليه اراضي واقع در حريم که از مربوط به قبل از تاريخ الحاق باشد و ک

  اند مراجع ذيصالح داراي مجوز قانوني ساخت بوده

  معاف

  
ک يف يشتر از آن باشد مطابق ردي و بحدنصابکه متراژ آن برابر هايي  عرصه: تبصره

  .گردد  ميمحاسبه) ٥ p(جدول شماره دو 
  :گردند الذکر نمي فوقن نوع عوارض يکه مشمول اهايي  ص عرصهينحوه تشخ

  ١٣٧٠ت قبل از يد شده در سند مالکيسال قـ ١
زان عرصه قبل و بعد از ي که در آن مي شهرداري توسط نوسازيقدمت اعالمـ ٢

  .ر نکرده باشديي تغ١٣٧٠سال 
حه ي شهر گرگان به موجب الي اسالميس شورايت مذکور، رئيدر پاسخ به شکا

  :ح داده است کهي توض١٥/٥/١٣٩٧ ـ ١/٢٣٧٢/٩٧شماره 
هاي زير پنج هزار نفر از  هاي سراسر کشور به غيراز شهرداري اريشهرد" 

مند نشده و صرفاً با عوارض محلي که اين عوارضات با  بودجه عمومي دولت بهره
توجه به اختيارات تفويضي که قانونگذار به شرح آتي به شهرداري و شوراي اسالمي 

هاي  شهروندان و فعاليتهاي جاري و ارائه خدمات به  نموده تأمين و تمام هزينه
نمايند و تمام  ريزي و اجرا مي عمراني و ايمني شهرها را بر اساس آن برنامه

هاي درآمد قبل از سال مالي مبلغ آن تعيين و به تصويب شوراي اسالمي شهر  رديف
هايي که شهرداري در طي سال انجام  رسد و در مقابل اين درآمدها هزينه مي
ي درآمدي است که قبل از سال جديد مشخص شده و بين دهد بر اساس پيش مي

نمايند تا  مدخل سعي و تالش و عزم خود را از ابتداي سال جزم مي تمام پرسنل ذي
هاي بودجه را تأمين نمايند و اگر يکي از اين  بتوانند رقم تعيين شده در رديف

ريزي ساليانه  هاي درآمدي در طي سال محقق نشود بخشي از برنامه رديف
از جمله اين . رداري که جهت ارائه خدمات به شهروندان است مختل خواهد شدشه

 شهرداري گرگان داراي کد و رديف اعتباري ١٣٩٥درآمدها که در بودجه سال 
 و ١٠١است و پايدار گرديده عوارض تفکيک زير حدنصاب و عدم رعايت ماده 

يليارد تومان در عوارض ارزش افزوده ناشي از تغيير کاربري است که حدود ده م
بايست  بيني و تأمين اعتبار شده است که مي بودجه براي کدهاي مزبور پيش

شهرداري تا پايان سال نسبت به جذب و وصول آن اقدام نمايد و در غيراين صورت 
با اين مقدمه جهت روشن شدن ذهن قضات . با مشکالت اساسي مواجه خواهد شد

  :رساند هيأت عمومي ديوان مشروحاً به عرض مي
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  :ها  قانون شهرداري١٠١ـ عوارض مربوط به زير حدنصاب تفکيک و عدم رعايت ماده ١
را ها  ، قانونگذار اداره ثبت اسناد و دادگاهي قانون شهردار١٠١به استناد ماده :  اوالً

ک يم آن عمل تفکي محدوده شهر و حريک اراضي تفکيمکلف نموده است در موقع تقاضا
 ١٠٠ ام دهند که قبالً به تصويب شهرداري رسيده باشد و در صدر مادهاي انج را طبق نقشه
د يم آن بايا حري و امالک واقع در محدوده شهر ين اراضيز آمده مالکي نيقانون شهردار

 پروانه اخذ ي از شهرداري و شروع ساختمانيک اراضيا تفکي يقبل از هر اقدام عمران
 هوده وضعي را عبث و بيچ وقت قانونين هد که مقنييفرما  ميند و قطعاً اذعانينما
جـامع و هاي  د چـرا که در طرحينما  مي را دنباليد و هرچند از قانون هدف خاصينما نمي
ون يسي خصوصاً کمي و معماري شهرسـازي عـالي شورا تأسيس با توجه به قانونيليتفص

ک را ي تفکبحدنصا يليجامع و تفصهاي  ب ضوابط طرحين در زمان تصوي و همچن٥ماده 
ز بر ي نين نموده است و شهرداريي ملک مشخص و تعيت مـکانيبر اساس تـراکم و موقع
 يک اراضيد و اگر در هنگام تفکيست خدمات ارائه نمايبا ي ميتياسـاس تـراکم جمع

ند ي نمايرقانونيک غين اقدام به تفکيک مالکي تفکحدنصابمحدوده شهر و بدون توجه به 
 ي، معابر، خدماتيدرماني ـ  سبز، آموزشي از جمله فضايلي طرح تفصموجود درهاي  سرانه
د و ينما ي مياديار زيد را دچار مشکالت و معضالت بسيگر را لحاظ ننمايدهاي  يو کاربر
گر يان ديد به بين نقصان را جبران نمايگر ايدهاي  فير است از محل ردي ناگزيشهردار
ن يک زميشتر اقدام به تفکي به منظور اخذ سود ب به قانون ويتوجه  بي با کمالياگر مالک

 ١٤٧ نمايد کما اينکه با تصويب ماده خود بنمايد شهرداري را دچار معضل بسيار زيادي مي
ن و ي مالکي را برايقانون  بي صراحت قانون راهرغم  علي١٣٧٦ قانون ثبت مصوب ياصالح
 و ي قانون شهردار١٠١ و ١٠٠ ن بدون توجه به مادهين خواران بزرگ باز نموده و مالکيزم

 يز براي نموده و اداره ثبت نيرقانونيک غياقدام به تفکها  سرانه ها وحدنصابت يبدون رعا
ر به صدور پروانه بوده و ي ناگزي ششدانگ صادر و در ادامه شهرداريقطعات سند مجزا

ن گونه ين را صرف تملک ايار سنگيست مبالغ بسيبا  ميزي نيليتفصهاي   طرحي اجرايبرا
ن يد و اگر همينماها   سبز و پارکيفضاهاي   طرحيااجراي معابر يي جهت بازگشاياراض

موجود در هاي  ک سرانهي تفکحدنصابت ينمود عالوه بر رعا  مي مراجعهيمالک به شهردار
 ١٠١ به همين خاطر مقنن در اصالح ماده. شده است هاي جامع و تفصيلي نيز رعايت مي طرح

 و يک را بدون مراجعه به شهرداري هرگونه تفک١٣٩٠ مصوب سال يقانون شهردار
ن راستا يدر هم.  نموده استي جرم انگاري و عمراني و خدماتيعمومهاي  اختصاص سرانه

گيري از قواعد و مقررات حاکم بر امور حقوقي و کيفري و با نگاه  شوراي اسالمي شهر با بهره
  .ا رعايت تشريفات قانوني به تصويب رسانيده استبازدارندگي عوارض تفکيک زير حدنصاب را ب

ن خواران بر ي افراد زميکه برخها  نهي از هزي به منظور جبران بخشيشهردار: اًيثان
 شهر ي اسالمي و شوراي به شهرداريضيارات تفويبنا به اختاند   نهادهيدوش شهردار

ک و ي تفکحدنصابت يا و بدون رعيکه بدون مراجعه به شهردارهايي  ني زميبرااند  داده
ت شبکه معابر ياز و خصوصاً عدم رعاي مورد نيعمومهاي   سرانه تأمين ويضوابط شهرساز
 قانون ١٠١ت ماده ي تحت عنوان عوارض عدم رعايعوارضاند  ک نمودهياقدام به تفک

 ١٦ح که مقنن در بند ين توضيوضع نموده است با ااي  مت منطقهي بر اساس قيشهردار
 ي که از طرف شهرداريحيتواند لوا  مي شهري اسالميم داشته است که شورا اعال٧٦ماده 

زان آن با در نظر گرفتن ير نوع و ميين تغيا همچنيا لغو عوارض شهر و ي يجهت برقرار
د و همان يب نماي وزارت کشور اعالم شده است را تصوي دولت که از سوياست عموميس

 يز صرفاً راجع به عوارضات مليص آن نيو تخصار عام بوده ين اختيد اي که مستحضريطور
باشد و  ها مي ي شهرداريياست دولت که خودکفاين راستا با توجه به سياست در هم
 يي برخودکفاي در برنامه پنجم مبني اسالمياست مجلس شوراينکه سيخصوصاً ا
 هاي ها در کنار ضرورت تالش براي افزايش فعاليت عمراني ضرورت توجه به رديف شهرداري
 يکه برخ) يزيگر قانون(ن ي از ايل به جهت جبران بخشين دلي و به همي را قطعيدرآمد

عوارض . برند  مي راي سود سرشاريزين قانون گريدهند و از قبل ا  مياز شهروندان صورت
هايي  ني زمي کارشناسانه براين شرح که پس از بررسيشنهاد داده است با ايموصوف را پ
ت ضوابط و مقررات و يده گرفتن رعاي و با نادي قانون شهردار١٠١ده ت مايکه بدون رعا

ک و بعضاً سند ي اقدام به تفکي و بر خالف مصالح عموميمنافع شخص بنا به مصالح و
 ي را به شوراي قانون شهردار١٠١ت ماده يک رعايعوارض تفک. ندينما  ميت اخذيمالک
ه يت کلي کارشناسانه و با رعايبررسن شورا پس از يشنهاد داده است و اي شهر پياسالم

ض نموده است و با لحاظ نمودن مسائل يارات که قانونگذار تفويضوابط و مقررات و اخت
شنهاد ي است پينکه عوارض موصوف از جمله عوارض محلي خصوصاً اي و قانونيشرع

 شهر، ي اسالميالت شوراهاي قانون تشک٨٣ و ٨٠ ماده يب و در اجراي را تصويشهردار

 شهر مواعد مندرج در آن جهت اجرا به ي مصوبات شورا تأييد وير مراحل قانونيس از سپ
ات بر ي قانون مال٥٠ تبصره ماده يز در اجراي ني ابالغ نموده است در شهرداريشهردار

 و به يراالنتشار و آگهيد کثي آن را در جرا١٣٩٢ بهمن ماه سال ١٥ارزش افزوده قبل از 
 ي و قابل اجـرا برايا توجه به عدم اعتراض، عوارض مـوصوف قطعاطالع عموم رسانده و ب

ز وصـول عوارض موصوف را در دستور کار اجرا قرار ي ني شده است و شهرداريشهردار
 ي اسالمي و شوراين اقدام شهرداري که  فوقاً اشاره شده است ايداده است و همان طور

گر عوارض يته است از طرف درفي و بر مدار قانون صورت پذيضيارات تفويحسب اخت
ان شده که معموالً جهت اخذ يان و همشهري داشته و تمام متقاضيموصوف جنبه عموم

ماده (ن مطروحه يت قوانيند و رعاينما  مي مراجعهيا پاسخ استعالم به شهرداريپروانه و 
 يت شاکين در صورت وارد شدن شکايگردد، همچن  ميرا مشمول) ي قانون شهردار١٠١

  . خواهد داشتي در پيقابل جبران غيرممکن شده و مشکالتي غيرحقوق شهرداروصول 
 ٢٧/١/١٣٩٠ قانون شهرداري مصوب ١٠١تر اينکه در اصالح ماده  نکته مهم:  ثالثاً

دقيقاً عوارض مورد بحث در قالب قانون توسط مجلس شوراي اسالمي به تصويب رسيده 
ن تأمين انواع سرانه، شوارع و معابر از زمين است چون اعالم داشته است در مواردي که امکا
تواند با تصويب شوراي اسالمي شهر معادل  مورد تفکيک و افراز مسير نباشد شهرداري مي

قيمت آن به نرخ کارشناسي دريافت نمايد و همان طوري که مستحضريد عوارض موصوف 
فرمايند که  ذعان مي قانون شهرداري است و قطعاً قضات آن شعبه ا١٠١نيز عين ذيل ماده 

هايي است که تفکيک و يا افراز آن بدون مراجعه به  اين بند از ماده قانون راجع به زمين
شهرداري صورت پذيرفته و به طريق اولي حتي اگر به شهرداري نيز مراجعه نموده باشند و 

ين  قانون شهرداري نيز صورت گرفته باشند نيز مشمول شده است، بنابرا١٠١اعمال ماده 
 قانون شهرداري خصوصاً بوده و ١٠١عنه در راستاي قانون چون اصالح ماده  مصوبه معترض

  .باشد قانون اصالحي مهر تأييدي بر اقدام شهرداري و شوراي اسالمي شهر مي
ح است يش و پرورش قابل توضعوارض سهم آموز% ٥صوص اخذ عوارض در خـ ٢

 ١٣٩٢ مصوب يوان عدالت اداري ديدرسن داييالت و آي قانون تشک١٢مستند به ماده 
 يأت عموميف هيت و وظايعوارض سهم آموزش و پرورش خارج از صالح% ٥استرداد 

 ماده ٣ اخذ عوارض مذکور بند يأت را ندارد و مبنايت طرح در آن هيوان بوده و قابليد
 آموزش و پرورش در استانها، شهرستانها و مناطق کشور يل شوراهاي قانون تشک١٣
هاي  نهي هزي مناطق براي شوراهايمنابع مال«دارد   ميباشد که اعالم  مي١٣٧٢ب مصو
ک ي، تفکيساختمانهاي  تا پنج درصد عوارض صدور پروانه:  عبارتند ازي و عمرانيجار
» .کنند  ميافتيدرها  ي عالوه بر عوارض مذکور را که شهرداريره و نوسازي پذها، نيزم

 نبوده بلکه قانون مصوب مجلس ي اسالمير مصوبات شورا اخذ مبلغ مذکوين مبنايبنابرا
 خارج يوان عدالت اداري ديأت عموميت هين وصف از صالحيبا ا. باشد ي مي اسالميشورا

  .باشد  ميب آنيت مرجع تصويا بطالن قانون در صالحيبوده و فسخ 
 ١٢ح است مستند به ماده ي قابل توضيافتيدر خصوص خواسته استرداد وجوه درـ ٣

 يافتي استرداد وجوه در١٣٩٢ مصوب يوان عدالت اداري دين دادرسييالت و آيقانون تشک
رت با ي که مصوبات مغاي محسوب و در صورتيک عرصه از امور ترافعيبابت عوارض تفک

لذا با . باشد ي ميت محاکم عموميا قانون داشته باشد پس از ابطال آن، در صالحيشرع 
 استدعا دارد با مداقه نظر قرار دادن يأت عمومياز قضات هحات ارائه شده يت به توضيعنا
  ."  مطروحه اصدار دارندي حکم به رد دعوايحات و مدارک ابرازيتوض

ن يس و معاوني با حضور رئ٢١/٥/١٣٩٩خ ي در تاريوان عدالت اداري ديأت عموميه
از ل شد و پس يوان تشکي و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان عدالت اداريد

  . مبادرت کرده استير به صدور رأيت آراء به شرح زي با اکثريبحث و بررس
  

   هيأت عموميرأي
 ي وضع عوارض برايوان عدالت اداري ديأت عمومينکه در آراء متعدد هيبا توجه به ا

ر قانون و خارج از ي شهرها مغاي اسالميک در تمام اشکال آن در مصوبات شوراهايتفک
ن آن قسمت از مصوبه مورد يص و ابطال شده است، بنابراي تشخيارات قانونيحدود اخت

 ـ ٣١٥ شماره يل مندرج در رأي متر به دال٥٠٠ر ي زيت در خصوص اراضيشکا
ر قانون و خارج از ي مغايوان عدالت اداري ديأت عمومي ه٢٨/١/١٣٩٧ـ ٣٥ و ١٣/٤/١٣٩٦

 ١به بند  مستند  شهر گرگان وضع شده است وي اسالمي شورايارات قانونيحدود اخت
 مصوب يوان عدالت اداري دين دادرسييالت و آي قانون تشک١٣ و ٨٨ و مواد ١٢ماده 
  .شود  ميب ابطاليخ تصوي از تار١٣٩٢سال 

  رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي

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

