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  ١٦/١١/١٣٩٧                                                                        ٩٥٠١١٥٥رهشما
  بسمه تعالي

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

  با سالم
 ٩٦٠٩٩٧٠٩٠٥٨٠١١٧٧مهشماره دادنا عمومي ديوان عدالت اداري به يك نسخه از رأي هيأت

  گردد. جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي ١٧/١١/١٣٩٦مورخ 
ـ مهدي دربين   مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري 

  ٩٥/١١٥٥کالسه پرونده:      ١١٧٧شماره دادنامه:   ١٧/١١/١٣٩٦تاريخ دادنامه: 
  اداري هيأت عمومي ديوان عدالت مرجع رسيدگي:

  آقاي اميد محمدي شاکي:
 ابطال عوارض تمديد يا تجديد پروانه ساختماني موضوع موضوع شکايت و خواسته:

 ١٣٩٤دفترچه تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهرداري کرج در سالهاي  ٢فصل  ٢بخش 
  مصوب شوراي اسالمي شهر کرج ١٣٩٥و 

يا تجديد پروانه ابطال عوارض تمديد   شاکي به موجب دادخواستي کار: گردش  
دفترچه تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهرداري کرج  ٢فصل  ٢ساختماني موضوع بخش 

را خواستار شده و در جهت   مصوب شوراي اسالمي شهر کرج ١٣٩٥و  ١٣٩٤در سالهاي 
  تبيين خواسته اعالم کرده است که:

  رياست محترم ديوان عدالت اداري«
  با سالم و دعاي خير

مصوبه شوراي اسالمي شهر کرج مندرج   نب اميد محمدي در خصوصاحتراماً، اينجا
با  ١٣٩٥و  ١٣٩٤دفترچه تعرفه عوارض شهرداري کرج در سالهاي  ٢فصل  ٢در بخش 

شورا از حدود اختيار خود و   به علت خروج» عوارض تمديد پروانه ساختماني«عنوان 
ور را به شرح ذيل بر خالف مفاد قانوني درخواست ابطال مصوبه مذک تصويب مقرره

دارم تا بدين وسيله اجحاف اعمال شده در حق  استحضار آن عالي مقام معروض مي به
  شهروندان برطرف گردد:

بخش اول: مشخصات مصوبه مورد اعتراض{مصوبه شوراي شهر کرج در خصوص 
  کاره}: عوارض تمديد پروانه ساختمانهاي نيمه

اي  ادرت به تصويب مقررهاي مب شوراي اسالمي شهر کرج به موجب مصوبه
 کاره را برخالف مقررات نموده که طي آن اخذ عوارض تمديد پروانه ساختمانهاي نيمه

قانوني تجويز کرده است: متن مصوبه شوراي اسالمي شهر کرج مندرج در بخش دو 
 به شرح ١٣٩٥و  ١٣٩٤فصل دو دفترچه تعرفه عوارض شهرداري کرج در سال 

  ذيل است:
  عوارض تمديد يا تجديد پروانه ساختماني: :٢فصل  ٢بخش «  

کساني که قبل از اتمام اعتبار پروانه (مندرج در شناسنامه ساختمان) درخواست 
    گردد. تمديد پروانه نمايند مشمول عوارض تمديد نبوده و پروانه براي يکسال تمديد مي

واست تمديد کساني که بعد از اتمام اعتبار پروانه (مندرج در پروانه ساختمان) درخ
 گردد % عوارض متعلقه روز بوده و پروانه براي يکسال تمديد مي١٠پروانه را بنمايند مشمول 

  (مرحله اول).
و  ١کساني که ظرف مدت يکسال (پس از تمديد مرحله اول بر اساس بندهاي 

) عمليات ساختماني آنها به پايان نرسيده و قبل از اتمام اعتبار درخواست تمديد ٢
ساختماني را نمايند مشمول عوارض پروانه ساختماني مرحله دوم به ميزان پروانه 

بايد پرداخت نمايد و در صورتي که  % از عوارضهاي متعلقه روز بوده و مي١٠
% از عوارض متعلقه به ٢٠درخواست تمديد پس از اتمام اعتبار باشد مشمول پرداخت 

  باشد. نرخ روز مي
اند و جهت ادامه  سبت به اتمام بنا اقدام ننمودهکساني که پس از دو بار تمديد ن

درصد عوارض تطويل  ١٠بايد پروانه صادره تمديد گردد مشمول  عمليات ساختماني مي
    گردند. مي  % عوارض پروانه نشود به نرخ روز٥٠براي هر سال که بيش از 

اند و گزارش مهندس ناظر  کساني که اقدامي در جهت تمديد پروانه ننموده
 ماني مبني بر اتمام عمليات بعد از وقت مقرر در مدت اعتبار پروانه ساختمانيساخت

رخ روز ـه نـب ٤و  ٣و  ٢دهاي ـاي متعلقه را بر اساس بنـبايد عوارضه د ميـباش
  »پرداخت نمايند.

با عنايت به داليل و مستندات ذيل مصوبه مذکور مغاير با ضوابط و قوانين و 
  مقررات است:

رت مصوبه با قوانين و خروج از اختيارات قانوني (مواد قانوني که مغاي  بخش دوم:
ادعاي مغايرت مصوبه با آن شده و داليل و جهات اعتراض از حيث مغايرت مصوبه با 

  کننده): قوانين و خروج از اختيارات مرجع تصويب
  نداليل غير قانوني بودن وصول عوارض تمديد پروانه ساختماني يا تأخير اتمام ساختما

  مغايرت با آراء هيأت عمومي ديوان عدالت اداريـ ١
در ارتباط با عوارض تمديد پروانه ساختماني يا تأخير اتمام ساختمان، بر اساس 

، ١٣٩٥و  ١٣٨٣، ١٣٨٠هاي متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در سالهاي  دادنامه
تيارات شوراهاي تعيين و دريافت اين نوع عوارض، خالف قانون و خارج از حدود اخ

اسالمي شهرها تشخيص داده شده است. با توجه به اين که ديوان عدالت اداري در آرايي 
مشابه اخذ چنين وجوهي در شهري ديگر را خالف قانون قلمداد کرده حفظ حقوق 

و اصل  ٣اصل  ١٤شهروندي و اصل برابري افراد در برابر قانون و اصل عدالت مالياتي {بند
هماهنگي و اصل وحدت رويه و ايجاد يکنواختي در نظام «  ي} و قاعدهقانون اساس ٢٠

نامه وضع و وصول عوارض توسط شوراهاي شهرها سال  آيين ١٤مستند به ماده » عوارض
کند وقتي اخذ عوارضي از شهروندان بخشي از اين سرزمين که در  نيز اقتضاء مي  ١٣٧٨

وجه را از مردمان شهروندان ديگر جايز توان اخذ همان  مغايرت با قانون شناخته شده نمي
  و قانوني قلمداد کرد.

  
  هاي عوارض تمديد پروانه ساختماني يا تأخير اتمام ساختمان ابطالي

  در آراء هيأت عمومي

مرجع  موضوع دادنامه تاريخ
 صويبت

٣٣٦ ٢٣/١١/١٣٨٠ 

در خصوص ابطال قسمت دوم بخشنامه شماره 
کشور عوارض وزارت  ١٣٧٦,٥,٨مورخ  ٨٥٥٦٨,٣,٣٤,٢

تمديد پروانه ساختماني بدون در نظر گرفتن عوارض صدور 
 پروانه ساختماني

 وزارت کشور

٥١٥ ١٣/١٠/١٣٨٣ 
تکليف به اخذ مابه التفاوت عوارض در هنگام درخواست «

تمديد پروانه ساختماني پس از اتمام مهلت مقرر در پروانه 
 »خالف قانون است

 

 از تعرفه عوارض محلي شهر شهرضا ٢٠٢٤ره ابطال تعرفه شما ٤٧١ ١٣/٧/١٣٩٥
 در خصوص عوارض تأخير در اتمام ساختمان ١٣٩١در سال 

شوراي شهر 
 شهررضا

عالوه بر آراي فوق از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري آرايي نيز از شعب ديوان 
وت التفا مابه«يا » اخذ عوارض تمديد پروانه«عدالت وجود دارد که مويد غيرقانوني بودن 

 ٢٥/١٠/١٣٩١ـ ٩١٠٩٩٩٧٠٩٠٣٢٠٣١٥١باشد. (مانند دادنامه شماره  مي» صدور پروانه
مجموعه آراي قضايي شعب ديوان  ٤٢ديوان عدالت اداري مندرج در صفحه  ٣٢شعبه 

  عدالت اداري پژوهشگاه قوه قضائيه)
عوارض تمديد پروانه ساختماني يا تأخير اتمام ساختمان به عنوان عوارض مجدد ـ ٢

  ف قانون است:خال
مندرج در آن بدون  تعلق عوارض مجدد به تمديد پروانه ساختمان پس از اتمام مهلت

نتيجتاً مفهم وصول  احتساب و کسر عوارض پرداخت شده بابت صدور پروانه ساختمان که 
الزم به ذکر است در   باشد. اختيارات مي   باشد مغاير قانون و خالف حدود عوارض مضاعف مي

وزارت کشور مقرر شده  ١٧/٢/١٣٦٩ـ  ٣٤/٣/١/٣٩٠٠ند (ب) دستورالعمل شماره ب ٣تبصره 
باشند  مجتمع) که داراي پروانه ساختماني ميـ  که مالکين واحدهاي مسکوني (تک واحدي

و به لحاظ اتمام مهلت اعتبار آن خواستار تمديد پروانه و يا بنا به ضرورت خواستار تعويض و 
از پرداخت مجدد عوارض صدور پروانه ساختماني معاف خواهند  تغيير نقشه ساختماني بوده

ي ذيل به طور کلي مويد عدم امکان وصول عوارض مضاعف يا مجدد است که ها دادنامه  بود.
  توان از آنها با قياس مستنبط العله وحدت مالک گرفت: مي

به موجب رأي   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ٩/١١/١٣٨٦ـ  ١٢٩٩دادنامه 
و  ٢٤/٩/١٣٩٣ـ  ١٥٢٧الي  ١٥٠١ت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه هيأ

اخذ عوارض مجدد تحت هر عنوان  ٢/٢/١٣٩٢ـ  ٨٨الي  ٦٦رأي هيأت عمومي به شماره 
  از سوي شوراهاي مختلف ممنوع است.

  .٢٤/٩/١٣٩٣هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مورخ  ١٥٢٨دادنامه 
هيأت عمومي ديوان  ٢٩/١٠/١٣٩٣ـ  ١٨٠٨و  ١٨٠٥لغايت  ١٧٩٦رأي شماره 

  عدالت اداري.
  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري. ١٨/٣/١٣٩٥ـ  ٢١٠دادنامه شماره   
التفاوت عوارض، مازاد بر ميزان مقرر قانون نوسازي در هنگام  تکليف به اخذ مابهـ ١

از اتمام مهلت درخواست تمديد پروانه ساختماني يا در صورت تأخير در اتمام آن، پس 
  مقرر در پروانه خالف قانون است:

http://www.DASTOUR.IR
http://www.RRK.IR
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مقرر شده  ١٣٤٧قانون نوسازي و عمران شهري مصوب سال  ٢٩ماده  ٢مطابق تبصره 
شود بايد حداکثر مدتي  ي ساختماني که از طرف شهرداريها صادر ميها در پروانه«است که: 

در ميدانها و معابر اصلي که براي پايان يافتن ساختمان ضروري است، قيد گردد و کساني که 
ساختمان خود را به اتمام  ها کنند بايد ظرف مدت مقرر در پروانه شهر اقدام به ساختمان مي

برسانند و در صورتي که تا دو سال بعد از مدتي که براي اتمام بنا در پروانه قيد شده باز هم 
فته و از آن به بعد نيز اگر ناتمام بگذارند، عوارض مقرر در اين قانون به دو برابر افزايش يا

ساختمان همچنان ناتمام باقي بماند براي هر دو سالي که بگذرد عوارض به دو برابر ماخذ دو 
نظر به اين که مقنن به شرح » درصد بالغ گردد... ٤سال قبل افزايش خواهد يافت تا به 

ن تعيين تبصره ياد شده در خصوص مهلت اتمام ساختمان و ضمانت اجراي عدم رعايت آ
تکليف کرده است، بنابراين هر نوع مصوبه شوراي اسالمي شهر که طي آن براي تاخير در 

سال عوارض تعيين نمايد، اين مصوبه مغاير قانون  ٥اتمام ساختمان يا تمديد پروانه بعد از 
بوده و از حدود اختيارات مرجع وضع آن خارج است. يکي از اصول حاکم بر قانون اين است 

اي که نوشته شده و مورد نظر بوده اجرا شود.} معلوم و مشخص ون بايد به گونهکه{قان
    گردد! نيست که چرا اين امر در خصوص موديان عوارض رعايت نمي

  موارد غيرقانوني دفترچه تعرفه عوارض:«
قانون نوسازي و عمران شهر، تمديد رايگان براي مدت دو  ٢٩ماده  ٢وفق تبصره 

اخذ هر گونه وجه در اين مدت خالف قانون است، در حالي که سال خواهد بود لذا 
  % هم عوارض تمديد به آن تعلق بگيرد!٢٠اين را رعايت نکرده و ممکن است تا  مصوبه

تفکيک ميان درخواست   قانون نوسازي و عمران شهري، ٢٩ماده  ٢مستند به تبصره 
  وني است.قبل از اتمام پروانه و بعد از اتمام پروانه فاقد محمل قان

ميزان عوارض تمديد   قانون نوسازي و عمران شهري، ٢٩ماده  ٢بر اساس تبصره 
  درصد! ٥٠درصد باشد نه  ٤نهايتاً بايد 

ساختمانهايي که نماسازي آنها در کليه سطوح تکميل و اجرا شده، تمامي ضمائم 
افراد  آوري گرديده و موانع الزم جهت ورود و خروجغير اساسي متصل به ساختمان جمع

ها در نماي عمومي نصب شده باشد، ساختمان  متفرقه به ساختمان به ويژه درب و پنجره
سازي يا عوارض تمديد  تمام شده محسوب و مشمول عوارض تأخير در تکميل ساختمان

  »باشند. لذا مالک قرار دادن صرف گزارش مهندس ناظر صحيح نيست. نمي
ه تعيين و اخذ عوارض بايد به تجويز قانون در ادامه مطلب فوق بايد اين را افزود ک

ماده  ٣و تبصره  ۱۳۸۰قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب  ۴باشد. (ماده 
پذير و ارتقاي نظام  قانون رفع موانع توليد رقابت ٥٩قانون برنامه پنجم توسعه) ماده  ٦٢

مقرر  ٣٠/٢/١٣٩٤ـ  ٧٧٧مندرج در روزنامه رسمي  ١/٢/١٣٩٤مالي کشور مصوب 
درخواست يا دريافت وجه مازاد بر عوارض قانوني هنگام صدور پروانه يا بعد از «...دارد:  مي

همچنين به موجب نظر فقهاي شوراي » صدور پروانه توسط شهرداريها ممنوع است.
نامه و دستورالعمل مغاير شرع است. لذا امري که  نگهبان، دريافت وجه با تجويز آيين

باشد برخالف شرع نيز هست. همچنين شوراي نگهبان در نامه برخالف قانون 
اعالم کرده است که: چنانچه موضوع مصوبه مجوز  ٢٩/٣/١٣٩٠ـ  ٤٢٦٢٠/٣٠/٩٠  شماره

باشد. از سوي ديگر نظريه شماره  قانوني وجود نداشته باشد خالف موازين شرع مي
وجهي چنانچه  شوراي نگهبان مشعر داشته اخذ هرگونه ١٣/٨/١٣٧٨ـ  ٥٦٢١/٢١/٧٨

توان مغايرت  شود. به همين علت مي استناد قانوني نداشته باشد خالف شرع تلقي مي
عوارض مأخوذه از مودي برخالف قانون نوسازي و عمران شهري با شرع، از اين بعد 
استداللي شوراي نگهبان مورد توجه قرار داد. البته تبيين اين امر از باب تشحيذ اذهان 

ه ادعاي خالف شرع بودن مصوبه که نياز به طي مراحل ارسال مصوبه به باشد ن قضات مي
شوراي نگهبان باشد. با عنايت به مراتب فوق دريافت وجه يا بخشي از اراضي اشخاص به 
نحو رايگان به عنوان عوارض تمديد پروانه ساختماني و يا هر عنوان ديگر مانند عوارض 

  مشارکت و ... فاقد مهمل قانوني است.
ز سوي ديگر با عنايت به آراي ذکر شده از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مبني ا

قانون  ٤بر غيرقانوني بودن اخذ عوارض تبديل واحد، اخذ وجوه مذکور بر خالف ماده 
باشد. همچنين با توجه به حکم  نيز مي ١٣٨٠تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت سال 

نامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران قانون بر ٦٢ماده  ٣مقرر در تبصره 
مبني بر ممنوعيت دريافت هرگونه وجه، کاال يا خدمات، مازاد بر حکم  ١٣٨٩مصوب سال 

خدمات توسط مراجع مذکور در قوانين ياد شده، اخذ عوارض تبديل   مقنن در قبال ارائه
فته نيست. در هر حال واحد خالف قانون است. لذا هيچ توجيهي براي اخذ اين وجوه پذير

ي آمره مشعر بر الزام اشخاص به پرداخت هرگونه وجه در قبال استفاده از وضع قاعده
  تسهيالت و خدمات، اختصاص به قوه مقننه و يا ماذون از قبل قانونگذار دارد.

به طور کلي ذکر اين نکته الزم است که شوراي نگهبان در پاسخ به نامه شماره 
ـ ٩٤٨٦/٣٠/٨٣رياست ديوان عدالت اداري طي نظريه شماره  ٢٦/٩/١٣٨٣ـ ٤١ـ  د/١٨١٧٥

اي  اجراي مصوبه ابطال شده و نيز تصويب مصوبه«کند  چنين اظهار نظر مي ٧/١١/١٣٨٣
با همان مضمون و يا مبتني بر همان مالکي که موجب ابطال است ماننـد عـدم وجود 

نظريه تفسيري شماره  مجـوز قانوني و بـدون اخذ مجوز جديد بوده و برخالف
گردد،  همان طور که مالحظه مي» باشد. شوراي نگهبان مي ١٨/٢/١٣٨٠ـ  ١٢٧٩/٢١/٨٠

شوراي نگهبان صراحتاً اعالم نموده مصوبه جديدي که با همان مضمون مصوبه ابطال شده 
قبلي يا مبتني بر همان مالکي که موجب ابطال شده از تاريخ تصويب باطل بوده و فاقد اثر 

 ١٣٩٢قانون ديوان عدالت اداري سال  ٩٢باشد. مگر نه اين است که وفق صدر ماده  مي
اي در هيأت عمومي ابطال شود، رعايت مفاد رأي هيأت عمومي در  چنانچه مصوبه

قانون مدني و قاعده  ٣٠٣و  ٣٠٢و  ٣٠١از سوي ديگر مواد   مصوبات بعدي، الزامي است.
  و شوراها بر موضوع حاکم است. يهااز سوي شهردار» أکل مال به باطل«

از آنجا که اخذ عوارض مذکور از شهروندان کرج بسيار گزاف بوده و اجحافي است در 
نامه وضع و وصول  آيين ١٤حق آنها الزم به ذکر است از بندهاي (ت)، (ث) و (د) ماده 

 تناسب عوارض در«با عناوين و قواعد  ١٣٧٨عوارض توسط شوراهاي اسالمي شهرها سال 
، قاعده عدم اجحاف در تعيين عوارض قابل استنباط »هر محل با توليدات و درآمد اهالي

با موضوع ابطال مصوبات  ١٩/٥/١٣٩٥ـ ٣٤١و  ٣٤٠است. در رأي هيأت عمومي شماره 
شوراي اسالمي شهر شيراز  ٩/١١/١٣٩٠دويست و سي و سومين جلسه علني مورخ 

 ١١/١١/١٣٩٠ـ  ش الف س/٢٦٤٤٤ش الف س و /٢٦٣٧٣هاي شماره  موضوع نامه
شوراي اسالمي شهر شيراز از تاريخ تصويب {بهاء هزينه خدمات عمومي شهر} آمده: 

اعالم  ٣/٧/١٣٩٢ـ ٥١٨٢٩/٣٠/٩٢قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره «
موضوع مصوبه دويست و سي و سومين جلسه شوراي اسالمي شهر شيراز «کرده است که 

 ٢٧/٦/١٣٩در جلسه مورخ  ١١/١١/١٣٩٠ـ ٢٦٣٧٣و مصوبه شماره  ٩/١١/١٣٩٠مورخ 
فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر فقها، به شرح ذيل 

اصل جعل عوارض در خصوص مورد خالف موازين شرع شناخته نشد و در  گردد: اعالم مي
باشد، که  زين شرع ميموردي که مقدار عوض تعيين شده اجحاف باشد خالف موا

گردد يکي از  چنان که مالحظه مي» تشخيص مصداق با مراجع صالحه قضايي است.
  داليل بطالن عوارض اجحاف در تعيين آنها است.

لذا جلوگيري از اخذ اين وجوه غيرقانوني مستلزم اقدام اعضاي هيات عمومي ديوان 
مبني بر ابطال  ١٣٩٢ي سال قانون ديوان عدالت ادار ١٣عدالت اداري بر اساس ماده 

قانون ديوان عدالت اداري  ٩٢باشد. ضمن اينکه اعمال ماده  مصوبه از زمان تصويب مي
 ١٧٤تواند مانع از تجري شوراي شهر و شهرداري کرج گردد. به عالوه مستنداً به ماده  مي

جع شوراهاي اسالمي و شهرداريها و ساير مرا ١٣٨٩قانون برنامه پنجم توسعه دي ماه 
ذيربط موظفند تا پايان سال اول برنامه از طريق تدوين نظام درآمدهاي پايدار شهرداريها 

  با اعمال سياستهاي ذيل اقدام نمايد:
تبديل عوارض موضوع درآمد شهرداريها از عوارض بر امالک به عوارض ناشي از ـ  ج

و وصول عوارض نامه اجرايي نحوه وضع  آيين ٥همچنين به استناد ماده   مصرف و خدمات
ايجاد يکنواختي در نظام عوارض سراسر  ١٣٧٨توسط شوراهاي اسالمي شهرها سال 

هاي شهرهاي ديگر و در نظر داشتن آنها در  کشور الزم است بنابراين عمل به ابطالي
مصوبات و يا پيشنهاد تصويب عوارض بايد مورد توجه قرار بگيرد. همچنين به استناد بند 

از جمله » هماهنگي و وحدت رويه در نظام عوارض«نامه مذکور  آيين ١٤(ج) ماده 
گيري راجع به عوارض  سياستهاي عمومي دولت است که شوراها مکلفند به هنگام تصميم

در بند » قانون اساسي ٣وضع بدون تبعيض عوارض بر اساس اصل «  آن را مراعات نمايند.
نظر داشتن سياستهاي دولت در  الذکر مستند شده است. در نامه فوق آيين ١٤(ش) ماده 

توجه داشتن به رشد توليد و «و » توجه به اثرات تبعي وضع عوارض بر اقتصاد محل«
موضوع بندهاي » گسترش واحدهاي توليدي در منطقه به هنگام وضع عوارض بر توليد

قانون رفع  ٥٩و ماده  ١٣٧٨نامه وضع و وصول عوارض توسط شوراها سال  آيين ١٤ماده 
درخواست يا دريافت وجه مازاد بر عوارض «دارد  که مقرر مي ١٣٩٤توليد سال موانع 

بايد مانع از وضع و وصول » قانوني بعد از صدور پروانه توسط شهرداريها ممنوع است.
  عوارضي مانند تمديد پروانه باشد.

در خصوص   ي شوراي اسالمي شهر کرجها بنا به مراتب و نظر به اين که مصوبه
باشد، لـذا  خالف قانون و خارج از حـدود اختيارات آن شورا مي  د پروانهعوارض تمدي

 ١٣٩٢اداري سال   قانون ديوان عدالت ٩٢و  ٨٨، ١٢ماده   ١  ، بند١٣مستنداً بـه مواد 
استدعاي ابطال مصوبات شوراي اسالمي شهر کرج و جلوگيري از اخذ عوارض غيرقانوني 

  »ز نوبت دارم.شهرداري کرج را از زمان تصويب و خارج ا
  متن تعرفه در قسمتهاي مورد اعتراض به قرار زير است:

  ٢فصل  ٢بخش 
  :١٣٩٤عوارض تمديد يا تجديد پروانه ساختماني در سال 
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کساني که قبل از اتمام اعتبار پروانه (مندرج در شناسنامه ساختمان) درخواست ـ ١«
  گردد. تمديد پروانه نمايند مشمول عوارض تمديد نبوده و پروانه براي يک سال تمديد مي

کساني که بعد از اتمام اعتبار پروانه (مندرج در شناسنامه ساختمان) درخواست ـ ٢
% عوارض متعلقه روز بوده و پروانه يک سال تمديد ١٠ تمديد پروانه را بنمايند مشمول

  گردد. (مرحله اول) مي
و  ١کساني که ظرف مدت يک سال (پس از تمديد مرحله اول بر اساس بندهاي ـ ٣

) عمليات ساختماني آنها به پايان نرسيده و قبل از اتمام اعتبار درخواست تمديد پروانه ٢
% از ١٠انه ساختماني مرحله دوم به ميزان ساختماني را نمايند مشمول عوارض پرو

بايست پرداخت نمايد و در صورتي که درخواست تمديد  عوارضهاي متعلقه روز بوده و مي
  باشد. % از عوارض متعلقه به نرخ روز مي٢٠پس از اتمام اعتبار باشد مشمول پرداخت 

اند و جهت ادامه  کساني که پس از دو بار تمديد نسبت به اتمام بنا اقدام ننمودهـ ٤
% عوارض تطويل ١٠بايست پروانه صادره تمديد گردد مشمول  عمليات ساختماني مي

    گردند. % عوارض پروانه نشود به نرخ روز مي٥٠براي هر سال که بيش از 
اند و گزارش مهندس ناظر  کساني که اقدامي در جهت تمديد پروانه ننمودهـ  ٥

از وقت مقرر در مدت اعتبار پروانه ساختماني باشد  ساختماني مبني بر اتمام عمليات بعد
  به نرخ روز پرداخت نمايند. ٤و  ٣و  ٢بايست عوارضهاي متعلقه را بر اساس بندهاي  مي

: صرفاً درخواست تمديد پروانه قبل از اتمام مدت اعتبار که ثبت در دبيرخانه ١تبصره
روز  ٣٠ظفند ظرف مدت شهرداري گرديده مالک عمل نبوده لذا مالک و شهرداري مو

  نسبت به تمديد پروانه اقدام نمايند.
سال شروع به ساخت  ٥کساني که از تاريخ صدور پروانه ساختماني بعد از مدت ـ  ٦

نکرده اند درخواست تمديد پروانه ساختماني بنمايند مشمول عوارض تجديد پروانه عالوه 
باشند و علي  انه به نرخ روز مي% عوارض صدور پرو٥٠بر عوارض قبلي پرداختي به ميزان 

% عوارض صدور ١٠٠القاعده کل پرداختي عوارض قبلي و عوارض تمديد پروانه نبايد از 
  پروانه به نرخ روز بيشتر باشد.

هاي ساختماني بايد حداکثر مدتي که براي پايان يافتن ساختمان  در پروانهـ  ٧
حداکثر اين مدت در ساختمانهاي  ضروري است به اضافه نوع استفاده از آن درج گردد که

  »  معمولي نبايد از دو سال بيشتر باشند.
  ٢فصل  ٢بخش 

  :١٣٩٥عوارض تمديد يا تجديد پروانه ساختماني در سال 
کساني که قبل از اتمام اعتبار شروع عمليات ساختماني (مندرج در شناسنامه ـ ١«

د نبوده و پروانه براي يک ساختمان) درخواست تمديد پروانه نمايند مشمول عوارض تمدي
  گردد. سال تمديد مي

کساني که بعد از اتمام اعتبار شروع عمليات ساختماني (مندرج در شناسنامه ـ ٢
% عوارض متعلقه روز بوده و ١٠ساختمان) درخواست تمديد پروانه را بنمايند مشمول 

  گردد. (مرحله اول) پروانه يک سال تمديد مي
و  ١ال (پس از تمديد مرحله اول بر اساس بندهاي کساني که ظرف مدت يک سـ ٣

) عمليات ساختماني آنها به پايان نرسيده و قبل از اتمام اعتبار درخواست تمديد پروانه ٢
% از ١٠ساختماني را نمايند مشمول عوارض پروانه ساختماني مرحله دوم به ميزان 

ورتي که درخواست تمديد بايست پرداخت نمايد و در ص عوارضهاي متعلقه روز بوده و مي
  باشد. % از عوارض متعلقه به نرخ روز مي٢٠پس از اتمام اعتبار باشد مشمول پرداخت 

اند و جهت ادامه  کساني که پس از دو بار تمديد نسبت به اتمام بنا اقدام ننمودهـ ٤
 % عوارض تطويل براي١٠بايست پروانه صادره تمديد گردد مشمول  عمليات ساختماني مي

    گردند. % عوارض پروانه نشود به نرخ روز مي٥٠سال که بيش از  هر
 اند و گزارش مهندس ناظر ساختماني کساني که اقدامي در جهت تمديد پروانه ننمودهـ  ٥

بايست  مبني بر اتمام عمليات بعد از وقت مقرر در مدت اعتبار پروانه ساختماني باشد مي
  به نرخ روز پرداخت نمايند. ٤و  ٣ و ٢عوارضهاي متعلقه را بر اساس بندهاي 

: صرفاً درخواست تمديد پروانه قبل از اتمام مدت اعتبار که ثبت در دبيرخانه ١تبصره
روز  ٣٠شهرداري گرديده مالک عمل نبوده لذا مالک و شهرداري موظفند ظرف مدت 

  نسبت به تمديد پروانه اقدام نمايند.
سال شروع به ساخت  ٥اني بعد از مدت کساني که از تاريخ صدور پروانه ساختمـ  ٦

نکرده اند درخواست تمديد پروانه ساختماني بنمايند مشمول عوارض تجديد پروانه عالوه 
باشند و  % عوارض صدور پروانه به نرخ روز مي٥٠بر عوارض قبلي پرداختي به ميزان 

عوارض  %١٠٠القاعده کل پرداختي عوارض قبلي و عوارض تمديد پروانه نبايد از  علي
  صدور پروانه به نرخ روز بيشتر باشد.

هاي ساختماني بايد حداکثر مدتي که براي پايان يافتن ساختمان  در پروانهـ  ٧
ضروري است به اضافه نوع استفاده از آن درج گردد که حداکثر اين مدت در ساختمانهاي 

  »معمولي نبايد از دو سال بيشتر باشند.
ئيس شوراي اسالمي شهر کرج به موجب اليحه در پاسخ به شکايت مذکور، ر   
  توضيح داده است که: ٢/٥/١٣٩٦ـ ٢٠٣٢/٩٦/٣٠/٤شماره 
  مدير دفتر محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري«

  موضوع: اليحه دفاعيه
  سالم عليکم

موضوع شکايت آقاي اميد  ٢٧/٣/١٣٩٦ـ  ٩٥/١١٥٥احتراماً، بازگشت به ابالغيه شماره 
ورا و شهرداري کرج به خواسته ابطال عوارض تمديد پروانه ساختماني محمدي عليه اين ش

و با  ١٣٩٥و  ١٣٩٤موضوع بخش دو فصل دو دفترچه تعرفه عوارض شهرداري کرج در سالهاي 
رساند: همان گونه که سوابق پرونده قضايي داللت دارد  رعايت مهلت مقرره قانوني به استحضار مي

قانون تشکيالت و آيين دادرسي  ٩٢ر در اجراي مقررات ماده بدواً مقرر بود که شکايت مذکو
ـ  ٩٥/١١٥٥و  ٤/٢/١٣٩٦ـ  ٩٥/١١٥٥ديوان عدالت اداري و به موجب مکاتبات شماره 

در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مطرح گردد که بعد از بررسي موضوع در دفتر  ١٠/٢/١٣٩٦
کايت مغايرتي با آراء هيأت عمومي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مشخص گرديد موضوع ش

خارج و مقرر به رسيدگي از طرق  ٩٢ديوان نداشته لذا شکايت مذکور از دستور کار موضوع ماده 
  گردد: بخش ذيل به حضور تقديم مي ٤عادي شده است که بر اين اساس دفاعيات در 

  ضرورت عملي اخذ عوارض تمديد پروانه ساختماني جهت ايجاد نظم در شهرـ ١
  ارائه مستندات قانوني اخذ عوارض تمديد پروانه ساختمانيـ ٢
  اين شورا عدم تعارض آراء استنادي در دادخواست با مصوبهـ ٣
  قانون نوسازي و عمران شهري ٢٩ماده  ٢عدم تعارض مصوبه با تبصره ـ ٤
  . ضرورت عملي اخذ عوارض تمديد پروانه ساختماني جهت ايجاد نظم در شهر:١

 ١٩/٨/١٣٧١ـ  د ش١٦٥٥مصوبه شماره  ٦استحضار داريد حسب بند  همان گونه که
شوراي عالي اداري، پروانه ساختماني به عنوان سند رسمي تلقي شده و هرگونه دخل و 

شود و بر اين اساس پروانه ساختماني داراي مهلت اعتبار  تصرف در آن جرم محسوب مي
مهلت مندرج در آن نسبت به  مشخص و مندرج در آن بوده که مالکين مکلف هستند در

اتمام عمليات ساختماني اقدام نمايند حال اگر مالک در مهلت قانوني نسبت به اتمام عمليات 
اعتبار بودن آن، امکان ادامه مسير و  ننمايند به دليل اتمام مهلت پروانه و بي  ساختماني اقدام

ا بر مصوبات فوق و در تکميل بنا وجود نداشته که وزارت کشور و شوراي اسالمي شهر بن
جهت کمک به مالکين و اتمام عمليات ساختماني نسبت به وضع عوارض تمديد پروانه در 

  اند. جهت ادامه اعتبار پروانه ساختماني آن هم با عوارض بسيار کم و اندک اقدام نموده
  . مستندات قانوني در وضع و اخذ عوارض تمديد پروانه ساختماني:٢
هاي  قضات ديوان عدالت اداري مستحضر هستند تعرفه همان گونه کهـ ٢ـ ١

ماده  ١عوارض مورد عمل شهرداريها قبل از تشکيل شوراهاي اسالمي شهر به استناد بند 
قانون شهرداريها وضع و  ٣٠قانون تشکيالت شوراهاي اسالمي کشور و بند ذيل ماده  ٣٥

ريها ابالغ مي گرديد که بر پس از تنفيذ نماينده ولي امر مسلمين، جهت اجراء به شهردا
 ١٠/٨/١٣٧٦ـ  ٢/٣٤/٣/١/١٤٦٧٩اين اساس وزارت کشور به استناد بخشنامه شماره 

مبادرت به وضع عوارض تمديد پروانه ساختماني نموده و مصوبه مذکور هم اکنون در کل 
  نمايند. کشور در حال اجرا و تمامي شهرها نسبت به وصول عوارض مذکور اقدام مي

 ١٣/٨/١٣٧١مصوبه مورخ  ٢٢راستاي دستورالعمل وزير کشور و بند  درـ ٢ـ ٢  
شوراي عالي اداري اين شورا نسبت به وضع عوارض تمديد پروانه ساختماني به شرح 
مصوبه موضوع شکايت اقدام کرده است به نحوي که اگر مالک قبل از اتمام پروانه 

لذا پروانه صادره، بدون دريافت  ساختماني مبادرت به ارائه درخواست تمديد پروانه نمايد
گردد و چنانچه ساختمان بعد از اتمام تمديد نوبت اول  وجه و به مدت يک سال تمديد مي

درصد عوارض صدور  ١٠به اتمام نرسد مشمول عوارض تمديد مرحله دوم بوده و صرفاً 
  گردد. پروانه ساختماني به عنوان عوارض تمديد پروانه محاسبه و اخذ مي

 ٣٠قانون شهرداريها، ماده  ٤٥ماده  ٨، بند ٥٥ماده  ٢٦صرف نظر از آن بند ـ ٢ـ ٣
 ١قانون تشکيالت شوراهاي اسالمي کشور، بند  ٣٥ماده  ١نامه مالي شهرداريها، بند  آيين
آن در موارد معين مصوب سال   قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت در مصرف ٤٣ماده 

الت، وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي کشور و قانون تشکي ٧١ماده  ١٦، بند ١٣٦٩
داللت بر مجاز بودن وزارت کشور و شوراي اسالمي  ١/٣/١٣٧٥انتخاب شهرداران مصوب 

  شهر در وضع عوارض مذکور دارد.
هيأت عمومي  ٢٣/١١/١٣٨٠ـ  ٣٣٦عدم تعارض مصوبه شورا با دادنامه شماره ـ ٣ـ ١

  ديوان عدالت اداري:
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مفاد دادنامه مذکور داللت دارد، موضوع شکايت پرونده فوق،  الف) همان گونه که
وزارت کشور بوده در حالي که مستند  ٨/٥/١٣٧٦ـ  ٢/٣٤/٣/٨٥٥٦٨ابطال مصوبه شماره 

بوده که  ١٠/٨/١٣٧٦ـ  ٢/٣٤/٣/١/١٤٦٧٩وضع عوارض اين شورا مصوبه ديگري به شماره 
  باشد. االجرا و در تمام کشور در حال اجرا مي هم اکنون الزم

ساختمان به اتمام رسيده  ١٣٧٣ب) در متن شکواييه ادعا شده است که در سال   
است، حال آن که شهرداري در زمان صدور گواهي پايان ساختمان، مطالبه عوارض 

نمايد که موضوع شکايت حاضر اخذ عوارض در زمان صدور  ساختمان به نرخ روز را مي
  باشد. پايانکار نمي

أت عمومي، عدم محاسبه عوارض پيشين و عوارض تمديد پروانه ج) موضوع رأي هي  
است در حالي که مصوبه شوراي اسالمي شهر کرج با لحاظ وجود پرداختي قبلي مالک 

  وضع گرديده که با اين وصف تعارضي بين مصوبه شورا و رأي هيأت عمومي وجود ندارد.
هيأت عمومي  ١٣/١٠/١٣٨٣ـ  ٥١٥عدم تعارض مصوبه شورا با رأي شماره ـ ٣ـ ٢

  ديوان عدالت اداري:
 ٤/١٢/١٣٧٠ـ  ٣٨٧٠٥مفاد بند ج دادنامه مذکور داللت بر ابطال دستورالعمل شماره 

وزير کشور به دليل عدم رعايت تشريفات (قواعد شکلي) داشته و به هيچ عنوان در ماهيت 
ر بندها نيز مصوبات حکمي ندارد که تعارض آراء معنا و مفهوم پيدا کند، همچنين در ساي

اين   شکايت شاکي مردود اعالم گرديده و بر اين اساس دادنامه مذکور تعارضي با مصوبه
  شورا ندارد.

هيأت عمومي  ١٣/٧/١٣٩٥ـ ٤٧١عدم تعارض مصوبه شورا با رأي شماره ـ ٣ـ ٣
  ديوان عدالت اداري:

راجع  قانون نوسازي ٢٩ماده  ٢همان گونه که مفادر رأي مذکور داللت دارد تبصره 
به عوارض مقيد در تبصره مذکور يعني عوارض نوسازي بوده و عوارض موضوع مصوبه 
شوراي اسالمي شهر کرج خروج موضوعي از عوارض نوسازي داشته و شهرداري کرج حکم 

قانون نوسازي را عيناً در زمان محاسبه عوارض نوسازي مالک  ٢٩ماده  ٢مقيد در تبصره 
تعاري با مصوبه شوراي اسالمي شهر ندارد ضمن آن که در دهد و اين رأي  عمل قرار مي

 ٤/١٢/١٣٧٠ـ  ٣٨٧٠٥بند الف رأي مذکور، به صراحت اعالم شده است که مصوبه شماره 
رسد بند الف و ج رأي مذکور  وزارت کشور مغايرت با قانون و شرع ندارد که به نظر مي

  داراي تعارض اساسي است.
  قانون نوسازي: ٢٩ماده  ٢عدم تعارض مصوبه با تبصره ـ ٤

شاکي در قسمت ديگري از دادخواست خود ادعا نموده است که مصوبه موضوع 
باشد در حالي  قانون نوسازي و عمران شهري در تعارض مي ٢٩ماده  ٢شکايت با تبصره 

که همان گونه که فوقاً به حضور اعالم گرديد. اوالً: تبصره مذکور در قانون نوسازي و در 
صرفاً امالکي هستند که  ٢٩ماده  ٢عوارض نوسازي است. ثانياً: مصاديق تبصره مقام وضع 

در ميدانها و معابر اصلي شهر واقع که مبادرت به اخذ پروانه ساختماني از شهرداري نموده 
در حالي که در مدت مقرر در پروانه ساختماني نسبت به اتمام عمليات ساختماني اقدام 

گان موجب برهم زدن سيماي شهري شده است لذا قانونگذار نکرده و اين اقدام نامبرد
مبادرت به وضع عوارض نوسازي مضاعف در خصوص اين گونه امالک نموده که هرچه 
سريعتر نسبت به اتمام عمليات ساختماني در بر ميدانها و معابر اصلي شهر اقدام نمايند و 

اين حيث نيز تمامي دفاعيات  اين بند ارتباطي با تمديد پروانه ساختماني ندارد که از
ماده قانون نوسازي خروج موضوعي از تمديد پروانه  ٢شاکي و استناد وي به تبصره 

ساختماني دارد. با توجه به مراتب فوق و بي وجه بودن دعواي مربوطه لذا استدعاي 
رسيدگي و صدور حکم بر رد شکايت شاکي را دارد. ضمناً مشاور و وکيل شهرداري آقاي 

پناهي و آقاي سيداحمد حسيني نماينده حقوقي جهت پيگيري پرونده  ٢٩حسين امير
  »گردند. اداء توضيحات و امضاء ذيل صورتجلسات به حضور معرفي مي

آقاي اميرحسين ايزدپناهي وکيل شهرداري کرج نيز در خصوص ابطال عوارض تمديد   
  عالم کرده است که:ا ١٤/٨/١٣٩٦ـ  ٩٥/١١٥٥پروانه ساختماني به موجب اليحه شماره 

  سالم عليکم«
 ٩٥/١١٥٥احتراماً، با تقديم وکالت تفويضي از جانب شهرداري کرج در پرونده کالسه 

موضوع شکايت آقاي اميد محمدي دائر بر ابطال عوارض تمديد پروانه ساختماني و در 
  رساند: جهت رد شکايت مطروحه به استحضار مي

و  ٢٣/١١/١٣٨٠ـ  ٣٣٦هاي شماره  دادنامه شکايت مطروحه به استناد تعارض باـ ١
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مطرح شده  ١٣/٧/١٣٩٥ـ ٤٧١و  ١٣/١٠/١٣٨٣ـ  ٥١٥

در راستاي ابطال مصوبه  ٢٣/١١/١٣٨٠ـ  ٣٣٦است در حالي که اوالً: دادنامه شماره 
وزارت کشور مطرح شده است از طرفي مصوبه  ٨/٥/١٣٧٦ـ  ٢/٣٤/٣/٨٥٥٦٨شماره 

وع اخذ عوارض تمديد پروانه ساختماني ارتباطي با مصوبه ابطال شده در پرونده فوق موض
  گردد: اين اليحه به حضور اعالم مي ٥و  ٤ـ ٣ـ ٢ندارد که شرح آن در بندهاي شماره 

هيأت عمومي ديوان نيز داللت بر ابطال  ١٣/١٠/١٣٨٣ـ  ٥١٥ب) دادنامه شماره 
 وزير کشور داشته که آن هم به دليل عدم رعايت ٤/١٢/١٣٧٠ـ  ٣٨٧٠٥دستورالعمل شماره 

تشريفات شکلي صادر گرديده و موضوع مذکور نيز ارتباطي با مصوبات قانوني اخذ عوارض 
  تمديد پروانه ساختماني ندارد.

ماده  ٢هيأت عمومي ديوان نيز موضوع تبصره  ١٣/٧/١٣٩٥ـ ٤٧٤ج) دادنامه شماره 
بصره مذکور صرفاً ناظر به عوارض نوسازي بوده و قانون نوسازي است در حالي که ت ٢٩

  منصرف از عوارض تمديد پروانه ساختماني است.
همان گونـه که به حضور اعالم گرديد، آراء هيأت عمومـي ديوان عدالت اداري ـ ٢

مورد استناد شاکي هيچگونه ارتباطي بـا عوارض تمديـد پروانه ساختماني نـدارد چرا کـه 
وزير  ١٠/٨/١٣٧٦ـ  ٢/٣٤/٣/١/١٤٦٧٩  مستند به بخشنامه شماره اخذ عوارض مذکور

  کشور بوده که مصوبه مذکور در تمام کشور الزم االجرا است.
نامه  آيين ٣٠قانون شهرداريها، ماده  ٤٥ماده  ٨، بند ٥٥ماده  ٢٦از طرفي بند ـ ٣

تخابات قانون تشکيالت، وظايف و ان ٧١ماده  ١٦مالي شهرداريهاي اسالمي کشور، بند 
شوراي عالي اداري داللت بر  ١٣/٨/١٣٧١مصوبه مورخ  ٢٢شوراهاي اسالمي کشور و بند 

مجاز بودن اخذ عوارض مذکور دارد که مصوبه شوراي اسالمي شهر کرج در راستاي 
  قوانين فوق صادر شده است.

کننده مستحضر هستند در پروانه ساختماني  همان گونه که قضات رسيدگيـ ٤
شود و دليل اين امر ضرورت ايجاد انضباط  اتمام پروانه ساختماني در ج مي مهلت شروع و

کاره در مهلت مقرره قانوني است که ضمانت  شهري و اتمام بناهاي در حال ساخت و نيمه
بيني و اخذ عوارض تمديد پروانه  اجراي تحقق چنين امري در مستندات قانوني فوق پيش

  ساختماني عنوان شده است.
وزير کشور، اخذ  ١٠/٨/١٣٧٦ـ  ٢/٣٤/٣/١/١٤٦٧٩رفي در بخشنامه شماره از طـ  ٥

التفاوت عوارض (تفاضل عوارض متعلقه بر اساس محاسبه عوارض روز با عوارض پرداخت  مابه
شده قبلي) قابل وصول اعالم شده که شوراي اسالمي شهر کرج بر اساس مصوبه موضوع 

ست، حتي مصوبه شوراي اسالمي شهر کرج در شکايت، مبادرت به وضع عوارض مذکور کرده ا
خصوص تمديد سال اول، هيچ گونه وضع عوارض ننموده، بلکه تفاضل عوارض از سال دوم به 

  بعد مورد نظر قرار گرفته است که اين امر کامالً جنبه ارفاقي به نفع مالکين دارد.
ز طرفي با توجه به مراتب فوق و اهميت پرونده براي کل شهرداريها کشور و ا

خواهشمند است دستور به امکان حضور اينجانب در   ضرورت ارائه توضيحات شفاهي لذا
  »جلسه رسيدگي و ارائه توضيحات شفاهي موافقت فرماييد.

با حضور رئيس و معاونين  ١٧/١١/١٣٩٦هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 
وان تشکيل شد و پس از ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دي

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

  رأي هيأت عمومي
 ١٣٤٧مصوب سال   قانون نوسازي و عمران شهري  ٢٩ماده  ٢نظر به اينکه در تبصره 

تکليف تمديد پروانه ساختماني و چگونگي اخذ عوارض بابت تمديد پروانه ساختماني معين 
ده است، بنابراين مصوبات مورد اعتراض به علت مغايرت با قانون و خارج بودن از حدود ش

قانون تشکيالت   ١٣و  ٨٨و مواد  ١٢ماده  ١بند   اختيارات شوراي اسالمي شهر کرج مستند به
  شود. ابطال مي  تاريخ تصويب  از ١٣٩٢مصوب سال   و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري

  مرتضي علي اشراقيـ الت اداري معاون قضايي ديوان عد
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