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  ٢٠/٤/١٣٩٥                                                                      ٩٤/١٠٣٢ره هـ/شما
  بسمه تعالي

  جناب آقاي جاسبي
  مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسالمي ايران

  با سالم
 مورخ ٢٤٢يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 

  با موضوع: ١/٤/١٣٩٥
شوراي اسالمي شهر كرج  ٢٨/١٠/١٣٩٣ابطال مصوبه بيست و ششمين جلسه مورخ «

درخصوص عوارض تخلفات ساختماني در قالب عوارض پذيره و اضافه تراكم از  ١٣٩٤در سال 
  .گردد مي جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال» تاريخ تصويب

ـ مهدي دربينديوان  تهاي تخصصيمديركل هيأت عمومي و سرپرست هيأ   عدالت اداري 
  

  ٩٤/١٠٣٢رونده: السه پک      ٢٤٢ ماره دادنامه:ش        ۱/۴/۱۳۹۵خ دادنامه: تاري
  يوان عدالت اداريد يأت عمومي: همرجع رسيدگي

  يد محمديام ي: آقايشاك
 ٢٨/١٠/١٣٩٣ابطال مصوبه بيست و ششمين جلسه مورخ  موضوع شکايت و خواسته:

در قالب  يدر خصوص عوارض تخلفات ساختمان ١٣٩٤شهر کرج در سال  ياسالم يشورا
 ين دادرسييالت و آيقانون تشک ٩٢مقررات ماده  يره و اضافه تراکم در اجرايعوارض پذ

   يوان عدالت اداريد
 آقاي اميد محمدي به موجب دادخواستي ابطال مصوبه بيست و ششمين کار: گردش
در خصوص عوارض  ١٣٩٤شهر کرج در سال  ياسالم يراشو ٢٨/١٠/١٣٩٣جلسه مورخ 

قانون  ٩٢مقررات ماده  يره و اضافه تراکم در اجرايدر قالب عوارض پذ يتخلفات ساختمان
ن خواسته ييرا خواستار شده و در جهت تب يوان عدالت اداريد ين دادرسييالت و آيتشک

  اعالم کرده است که:
  يوان عدالت ادارياست محترم دير«

  ريخ يالم و دعابا س
ست يشهر کرج (مصوبه ب يدر خصوص مصوبه شورا يد محمدينجانب امياحتراماً، ا

مربوطه از  يوستيبخش پ ٢٨/١٠/١٣٩٣شهر کرج مورخ  ياسالم ين جلسه شورايو ششم
در قالب عوارض  يکرج) راجع به عوارض تخلفات ساختمان يدفتر تعرفه عوارض شهردار

ب مقرره برخالف يار خود و تصويخروج شورا از حدود اختره و اضافه تراکم به علت يپذ
مقام  يل به استحضار آن عاليدرخواست ابطال مصوبه مذکور را به شرح ذ يمفاد قانون
  دارم: يمعروض م

شهر کرج در خصوص  يمصوبه شورامشخصات مصوبه مورد اعتراض { بخش اول:
  اکم}ره و اضافه تريدر قالب عوارض پذ يعوارض تخلفات ساختمان

 ينموده که ط يا ب مقررهيمبادرت به تصو يا مصوبه يشهر کرج ط ياسالم يشورا
مانند  ييتحت عنوانها يمبالغ يقانون شهردار ١٠٠موضوع ماده  يها يمهآن عالوه بر جر

شهر  ياسالم ي. متن مصوبه شوراگردد مي ره از شهروندان اخذيعوارض اضافه بنا و پذ
کرج به شرح  يشهردار ١٣٩٤خدمات سال  يوارض و بهاکرج مندرج در دفترچه تعرفه ع

  ل است:يذ
ا هر نوع يو  ينگ، راهرو، راه پله، انباريکه مشاعات از جمله پارک يکسان ـ١«

بر ابقاء بنا باشد  ١٠٠ون ماده يسيکم يد و رأيبنما يل به مسکونيگر را تبديمشاعات د
ز يش تراکم نيد و باعث افزاشو يد محسوب مير بناء مفيل مورد اشاره جزء زيچون تبد

  .شود مين عوارض آن ... محاسبه و اخذ يبنابرا شود مي
 يا بنايو  يمازاد بر پروانه ساختمان يو صنعت يو ادار يره تجاريعوارض پذـ  ٢
ون ماده صد بر ابقا بنا باشد به نرخ منطقه يسيکم يکه رأ ي. در صورت.بدون پروانه. ياحداث

  .گردد يم ... محاسبه ييروز دارا

ا هر نوع مشاعات يو  ينگ، راهرو، راه پله، انباريل مشاعات از جمله پارکيتبد ـ٣
 رأي بر ابقاء بنا صادر گردد ١٠٠به تجاري، اداري و يا صنعتي چنانچه کميسيون ماده  گريد

  .»گردد مي محاسبه و اخذ ييمت منطقه روز دارايعوارض ... به ق
  آمدگي: عوارض بالکن و پيش«
آمدگي در معبر عمومي به صورت روبسته و  ر صورتي که پيشـ د١ـ١

دهاي مسکوني، تجاري، اداري، صنعتي قرار گيرد ـمفيد مورد استفاده واح زيربناي
ـد د شـر اين که جزء زير بناي مفيد محسوب و عوارض مربوط وصول خواهـعالوه ب

ه ـارايي محاسباي روز د قيمت منطقه p٤مربع پيش آمدگي و عالوه بر آن از هر متر
  و اخذ گردد.

باشد (تراس) فقط  يجانب يوارهايبه صورت روباز و فاقد د يآمدگ شيچنانچه پ ـ٢ـ١
pوصول خواهد شد. ٢«  

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

که  يمواد قانوني (ونارات قانين و خروج از اختيرت مصوبه با قوانيمغا بخش دوم:
رت مصوبه با يث مغايل و جهات اعتراض از حيرت مصوبه با آن شده و داليمغا يادعا
  کننده): يبارات مرجع تصوين و خروج از اختيقوان

هاي آن انواع تخلفات  قانون شهرداري و تبصره ١٠٠قانونگذار به شرح ماده 
بهداشتي يا اضافه بنا زائد  ساختماني از جمله عدم رعايت اصول شهرسازي يا فني يا

بر مساحت زير بناي مندرج در پروانه ساختماني اعم از مسکوني، تجاري، صنعتي و 
اداري را تبيين و مشخص نموده و تعيين تکليف تخلفات ساختماني اعم از تخريب، 
تعطيل و اعاده به وضع مجاز و يا تعيين جريمه را در صالحيت کميسيونهاي مقرر در 

ر قرار داده است. توضيح اين که با عنايت به اين که قانونگذار در زمينه ماده مزبو
مرجع تعيين عوارض و کيفيت احتساب جرايم تخلفات ساختماني و وصول آنها در 

قانون شهرداريها تعيين تکليف نموده، بنابراين مفاد مصوبه شوراي اسالمي  ١٠٠ماده 
ول عوارض پذيره و اضافه شهر کرج که متضمن وضع قاعده آمره در خصوص وص

آمدگي بالکن، عالوه بر جرايم تخلفات ساختماني  تراکم و تخلفاتي مانند پيش
باشد. توضيح اين که ماده  باشد، خارج از حدود اختيارات قانوني شوراي شهر مي مي

) حکم بناهاي مازاد بر تراکم ٣و  ٢هاي  هاي آن (تبصره صد قانون شهرداري و تبصره
را از لحاظ نحوه رسيدگي، تعيين جريمه، ميزان و نحوه وصول آن معين  و ساير موارد

ماده مزبور بعد از اتخاذ تصميم توسط  ٤و  ٣، ٢، ١هاي  کرده است. به صراحت تبصره
کميسيون موضوع تبصره يک آن ماده، شهرداري مکلف به وصول جريمه بر اساس 

 دامـاختيار قانوني اق باشد. ليکن شوراي شهر کرج بدون وجود نظر کميسيون مي
الذکر نموده و در آن عالوه بر جريمه کميسيون ماده صد، دريافت  به صدور مصوبه فوق

آمدگي بالکن) نسبت به بناي خالف را  عوارض متعلقه (پذيره و اضافه تراکم و پيش
نيز مقرر کرده است. اين در حالي است که در مانحن فيه، قانون شهرداري، صريحاً 

. را مکلف به وصول جريمه بر اساس نظر کميسيون ماده صد کرده  استهرداري ـش
الذکر فاقد وجهه قانوني و خارج از حيطه اختيارات بوده و  بر اين اساس مصوبه فوق

  باشد.  عدول شوراي شهر کرج از موازين قانوني مي
قانون تنظيم بخشي از  ٤با عنايت به مطالب فوق اخذ وجوه مذکور بر خالف ماده 

باشد. در اين قانون دريافت هر گونه وجه، کاال و يا خدمات  قررات مالي دولت نيز ميم
تحت هر عنوان از اشخاص حقيقي و حقوقي توسط نهادهاي عمومي غير دولتي غير از 

 شود ممنوع شده است و از آن جا که مواردي که در مقررات قانوني مربوط معين شده يا مي
آمدگي  عوارض پيش« و » عوارض اضافه بنا«و » پذيرهعوارض «اخذ وجوهي به عنوان 

خالف قانون شهرداريها دانسته شده لذا هيچ توجيهي براي اخذ اين وجوه » بالکن
  پذيرفته نيست.

  :يوان عدالت اداريد يأت عموميرت مصوبه با آراء هيمغا
ي ها هاي مندرج در تبصره اخذ عوارض اضافه بنا و تراکم و پذيره عالوه بر جريمه

. باشد مغاير رويه قضايي نيز هست به غير از اين که خالف مقررات مي ١٠٠ماده 
به عنوان نمونه آراء ذيل قابل ذکر است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در آراء 
متعددي به صراحت، اصل موضوع مورد استفاده توسط شوراي اسالمي شهر کرج 

ي و مورد ابطال قرار داده است. ليکن جهت وضع و تعيين عوارض ساالنه را غير قانون
رغم اعالن آراي مذکور در روزنامه رسمي يا حتي اعالم مستقيم آن توسط  علي
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اشخاص به آن شورا، تأثيري در روند نادرست آن شورا نداشته و مرجع مذکور يا 
ها و به اصطالح ايجاد شاخ و برگ  اعتنا بوده و يا با ايجاد تبصره نسبت به موضوع بي

 افي به اصل موضوع ابطالي توسط هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، موجبات دور زدناض
    نمايد. قوانين و آراي آن ديوان را فراهم مي

مرجع   موضوع  دادنامه  تاريخ  رديف
  کننده تصويب

١٤/١١/١٣٨٠  ١  
٣٥٤ 
الي 
٣٥٨  

وضع قاعده آمره در خصوص وصول 
عوارض زيربنا، پذيره و اضافه تراکم و تغيير 

اربري عالوه بر جرايم تخلفات ساختماني ک
  خالف قانون است

شهرسازي و 
معماري 

  شهرداري تهران

٨٤٨  ١١/١٢/١٣٨٧  ٢  

مصوبه ضوابط  ٢٥ماده  ٦ابطال بند 
  تفکيک اعياني شوراي اسالمي شهر اردبيل

هاي مندرج  (اخذ عوارض عالوه بر جريمه
هاي  قانون شهرداري (جريمه ١٠٠در ماده 

  اني))تخلفاتي ساختم

شوراي اسالمي 
  شهر اردبيل

٧٧٠  ٢/١١/١٣٩١  ٣  

اخذ عوارض اضافه بنا در تخلفات 
ساختماني عالوه بر جريمه مندرج در 

خالف ماده مذکور و  ١٠٠هاي ماده  تبصره
  هاي مقرر است تبصره

  

١٥٢٩  ٢٤/٩/١٣٩٣  ٤  
اخذ مبالغ ديگر عالوه بر جريمه مقرر در 

تحت عنوان  ١٠٠رأي کميسيون ماده 
  ارض کسر فضاي آزاد خالف قانون استعو

شوراي اسالمي 
  شهر اردبيل

١٨١٨  ٦/١١/١٣٩٣  ٥  

تعرفه عوارض محلي  ١٤ماده  ٣ابطال بند 
شوراي شهر اردبيل  ١٣٨٩مصوب سال 

هاي  (ابطال اخذ عوارض عالوه بر جريمه
  قانون شهرداري) ١٠٠مندرج در ماده 

شوراي اسالمي 
  شهر اردبيل

  
بنا در تخلفات ساختماني عالوه بر جريمه مندرج در  ـ اخذ عوارض اضافه١
هاي مقرر است، با توجه به اين که  خالف ماده مذکور و تبصره ١٠٠هاي ماده  تبصره

 ١٠٠هاي ماده  قانونگذار در خصوص اضافه بنا يا تخلفات ساختماني به شرح تبصره
صوبه ، تعيين تکليف کرده آن قسمت از م١٣٥٨قانون شهرداري اصالحي سال 

شوراهاي اسالمي شهر در تجويز اخذ عوارض اضافه بنا خالف قانون و خارج از حدود 
 ٧٧٠باشد. (رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره  اختيارات مرجع وضع مي

  )٢/١١/١٣٩١ـ 
ره، اضافه تراکم عالوه بر ير بنا، پذيوضع قاعده آمره در خصوص وصول عوارض ز ـ٢

تماني خالف قانون است. (رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري جرايم تخلفات ساخ
  )١٤/١١/١٣٨٠ ـ ٣٥٨ت يلغا ٣٥٤دادنامه شماره  به

ـ پس از الزام مالک به پرداخت جريمه تخلفات ساختماني، وضع عوارض خاص ٣
با احکام مقنن در باب  يمازاد بر تراکم مندرج در پروانه ساختمان يخصوص احداث بنا در
أت يه يرت دارد..... (رأيشهر منافات و مغا ياسالم يار وضع عوارض به شورايتض اخيتفو

  )١١/١٢/١٣٨٧ ـ ٨٤٨به دادنامه شماره  يوان عدالت اداريد يعموم
 ـ ٤٢به شماره  يوان عدالت اداريد يأت عموميه يعالوه بر موارد فوق مستند به رأ

ساختمان که به عنوان  يصاصاخت يا قسمتهايمشاعات و  يرکاربرييامکان تغ« ٦/٢/١٣٨٨
ن يشهر کرج چن ياست که مصوبه شورا ين در حاليا» ، وجود ندارد.باشد مينگ يپارک
  را مجاز دانسته است. يامر

از اضافه  ين وجوهيمشابه اخذ چن ييدر آرا يوان عدالت ادارين که ديبا توجه به ا
: دارد ميکه مقرر  ٣٠١ماده گر را خالف قانون قلمداد کرده و به استناد يد يبنا در شهرها

افت کند ملزم است که يرا که مستحق نبوده است در يزيا اشتباهاً چيکه عمداً  يکس« 
که  ياگر کس: « دارد ميقانون مذکور که اشعار  ٣٠٢و ماده » م کند.يآن را به مالک تسل
ا بدون که آن ر يه کند حق دارد از کسيدين را تأآن د دانست ميون ياشتباهاً خود را مد

ح دارد که: ين رابطه تصريدر ا ٣٠٣ن ماده يهمچن» د.يحق، اخذ کرده است استرداد نما
ن و منافع آن است اعم از يافت کرده است ضامن عير حق، دريرا من غ يکه مال يهر کس«
کرج با مصوبه مذکور نسبت  يشهردار» ا جاهل.ين که به عدم استحقاق خود عالم باشد يا

از اخذ  يريورزد. لذا جلوگ ير حق، مبادرت ميخالف قانون و من غ ين مبالغيبه اخذ چن
 يوان عدالت اداريد يأت عموميمحترم ه يمستلزم اقدام اعضا ير قانونين وجوه غيا

بر ابطال مصوبه از زمان  يمبن ١٣٩٢سال  يوان عدالت اداريقانون د ١٣براساس ماده 
مانع از  تواند مي يوان عدالت اداريد قانون ٩٢ن که اعمال ماده ي. ضمن اباشد ميب يتصو
  کرج گردد. يشهر و شهردار يشورا يتجر

شهر کرج در خصوص عوارض  ياسالم ين که مصوبه شورايبنا به مراتب و نظر به ا
ها يقانون شهردار ١٠٠ره و اضافه تراکم با ماده يدر قالب عوارض پذ يتخلفات ساختمان

ره و يز اخذ عوارض پذيمذکور در تجو يماسال يرت دارد وضع عوارض توسط شورايمغا
، لذا مستنداً به مواد باشد ميارات آن شورا ياضافه تراکم خالف قانون و خارج از حدود اخت

ابطال  ياستدعا ١٣٩٢سال  يوان عدالت اداريقانون د ٩٢و  ٨٨، ١٢ماده  ١، بند ١٣
کرج را  يهردارش ير قانونياز اخذ عوارض غ يريشهر کرج و جلوگ ياسالم يمصوبه شورا
  »يب و خارج از نوبت دارم.از زمان تصو

  ر است:يمتن مصوبه مورد اعتراض به قرار ز
  

  ٥جدول شماره 
  ٢٩/١٢/١٣٨٠لغايت  ٢٠/١/١٣٦٩عوارض و تخلفات ساختماني از 

  صنعتي  اداري  تجاري  طبقات  رديف

  ٥ P  ٥ P  ٨ P  همکف  ١

  ٥ P  ٦ P  ٦ P  اول  ٢

  ٥ P  ٧ P  ٥ P  دوم به باال  ٣

  ٥ P  ٥ P  ٦ P  انباري تجاري يرزمين وز  ٤

  عوارض همان طبقه  عوارض همان طبقه  عوارض همان طبقه  بالکن و انباري تجاري  ٥

  
  

  ٦جدول شماره 
  ٢٩/١٢/١٣٨٥لغايت  ١/١/١٣٨١عوارض و تخلفات ساختماني از 

  صنعتي  اداري  تجاري  طبقات  رديف

  ٧ P  ١١ P  ١٥ P  همکف  ١

  ٧ P  ١٢ P  ١٢ P  اول  ٢

  ٧ P  ١٣ P  ١٠ P  باال دوم به  ٣

  ٧ P  ١٠ P  ١٢ P  انباري تجاري زيرزمين و  ٤

  عوارض همان طبقه  عوارض همان طبقه  عوارض همان طبقه  بالکن و انباري  ٥

  
ـ کساني که مشاعات از جمله پارکينگ، راهرو، راه پله، انباري و يا هر نوع ١

بر ابقاء بنا باشد و  ١٠٠مشاعات ديگر تبديل به مسکوني بنمايد و رأي کميسيون ماده 
و باعث افزايش تراکم نيز  گردد مي چون تبديل مورد اشاره جزء زيربنا مفيد محسوب

اي روز دارايي  با قيمت منطقه ٢و ١شود بنابراين عوارض آن بر مبناي جدول  مي
  شود. محاسبه و اخذ مي

 يبناهاا يو  يمازاد بر پروانه ساختمان يو صنعت يو ادار يره تجاريعوارض پذ ـ٢
 ١/١/١٣٨١و از تاريخ  ٢٩/١٢/١٣٨٠تا  ٢٠/١/١٣٦٩احداثي بدون پروانه ساختماني از تاريخ 

مت يبر ابقاء بنا باشد به نرخ ق ١٠٠ون ماده يسيکم يکه رأ يدر صورت ٢٩/١٢/١٣٨٥تا 
  .گردد مي محاسبه ٦و  ٥به شرح جدول  ييروز دارا يا منطقه
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 ١٠٠حداث شده در کميسيون ماده هايي که در کاربري غير مرتبط ايـ تجار٣
ت شده باشد و چنانچه درخواست بالکن داخل يز تثبين يبر ابقاء و تجار يو رأ رسيدگي

خدمات  يبها ٤و  ٣برابر جدول  يرا دارند عالوه بر عوارض قانون يتجار يا انباريو  يتجار
  .شود ميصادر  يآن اخذ و پروانه ساختمان

نگ، راهرو، رواق، راه پله و انباري يا هرنوع ـ تبديل مشاعات از جمله پارکي٤
رأي بر ابقاء  ١٠٠مشاعات ديگر به تجاري اداري و يا صنعتي چنانچه کميسيون ماده 

اي روز  و به قيمت منطقه ٣بنا صادر گردد عوارض بر منباي تعرفه جدول شماره 
  .گردد مي دارايي محاسبه و اخذ

قانون تشکيالت و آيين دادرسي  ٩٢رئيس ديوان عدالت اداري در اجراي ماده 
کند  موضوع را به هيأت عمومي ارجاع مي ١٣٩٢ديوان عدالت اداري مصوب سال 

از شوراي اسالمي شهر کرج  ٢٩/٣/١٣٩٥ـ ٩٤/١٠٣٣موجب نامه شماره  و به
  درخواست شد نمايندگان خود را براي شرکت در جلسه هيأت عمومي دعوت کنند. 

با حضور رؤسا و  ١/٤/١٣٩٥اري در تاريخ هيأت عمومي ديوان عدالت اد
مستشاران و دادرسان شعب ديوان و با حضور نمايندگان شوراي اسالمي شهر کرج 
تشکيل شد. پس از بحث و بررسي با اکثريت آراء به شرح زير به صدور رأي 

  مبادرت کرده است. 
  

  هيأت عمومي رأي
مصوب سال  يدالت اداروان عيد ين دادرسييالت و آيقانون تشک ٩٢مطابق ماده 

 يت مفاد رأيابطال شود، رعا يأت عموميدر ه يا چنانچه مصوبه«مقرر شده است:  ١٣٩٢
ر يمغا يدياست. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جد يالزام يدر مصوبات بعد يأت عموميه
ت مفاد يوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعايس ديب کنند، رئيتصو يأت عموميه يرأ

 يأت عموميکننده در ه بينده مرجع تصويانون مذکور و فقط با دعوت نماق ٨٣ماده 
 يأت عموميه ١٤/١١/١٣٨٠ـ  ٣٥٨ يال ٣٥٤ ين که در رأينظر به ا.» نمايد ميمطرح 

و  يمعاون شهرساز ٢٥/٧/١٣٧٩ـ  ٨٠/٧٩٠١٣٨٣١بخشنامه شماره  يوان عدالت اداريد
 ير کاربرييه، اضافه تراکم و تغريربنا، پذيتهران در خصوص عوارض ز يشهردار يمعمار

ارات ابطال شده است و يبه لحاظ خروج از حدود اخت يم تخلفات ساختمانيعالوه بر جرا
 ٢٨/١٠/١٣٩٣ن جلسه مورخ يست و ششميب مصوبه بيشهر کرج در تصو ياسالم يشورا

ن يرا وضع کرده است، بنابرا يمذکور، عوارض تخلفات ساختمان يت مفاد رأيبدون رعا
و  ١٣و ماده  ١٢ماده  ١با استناد به بند  يمربوط به وضع عوارض تخلفات ساختمان قسمت

از  ١٣٩٢مصوب سال  يوان عدالت اداريد ين دادرسييالت و آيقانون تشک ٩٢و  ٨٨مواد 
  شود. ميب ابطال يخ تصويتار

  يبهراممحمدکاظم ي ـ وان عدالت اداريد يأت عموميس هيرئ                                  
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