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الزحمه،  شيوه انتخاب اعضاء ، تركيب آنان، آيين كار، نحوه پرداخت حق تبصره ـ
  اره كل حقوقي آمده است.هاي مشورتي اد نامه كارگروه همان است كه در آيين

چنانچه در تهيه لوايح تنقيحي، در مواردي نياز به همكاري قواي ديگر باشد، با  ـ۷ماده
  شود. نويس اليحه موردنياز اقدام مي هاي مشترك، نسبت به تنقيح و تهيه پيش ايجاد كميسيون

ل دبير هر كميسيون از قضات يا كارشناسان مجرب اداره كل توسط مديرك ـ ۸ماده
نامه و  اي هر كميسيون از قبيل ارسال دعوت شود و انجام امور دبيرخانه انتخاب مي

ها و مستندات و گزارش وضعيت  جلسات، ثبت و ضبط گزارش مستندات، تهيه صورت
  حضور اعضاء به مديركل را بر عهده دارد.

ا هاي تنقيح قوانين و مقررات مرتبط ب در مواردي كه دستور كار كميسيون ـ۹ماده
شود و با حق  ها، مراكز يا واحدهاي قوه قضاييه باشد، نماينده آن دعوت مي يكي از سازمان

  يابد. رأي در جلسات حضور مي
تواند با تشخيص معاون حقوقي و با رعايت قوانين و مقررات  اداره كل مي ـ۱۰ماده

  صي اقدام نمايد.و مقررات از طريق انعقاد قرارداد با بخش خصو مربوط، نسبت به تنقيح قوانين
  فصل سوم: فرآيند تنقيح

تنقيح شامل گردآوري و پااليش قوانين و مقررات و پيشنهاد اصالح آنها  ـ۱۱ماده
باشد، كه از  منظور رفع ابهام، اجمال، تعارض، تداخل، تكرار و تورم قوانين و مقررات مي به

  شود: طريق اقدامات زير انجام مي
  ـ گردآوري، شامل:۱

  بندي موضوعي؛ و طبقه تفكيكالف ـ 
  تهيه منابع؛ وب ـ شناسايي 

  آوري مطالب مرتبط. پ ـ استخراج و جمع
  ـ پااليش، شامل:۲

  الف ـ درج شناسنامه قوانين و مقررات و هر ماده آنها؛
  ب ـ شناسايي قوانين و مقررات معتبر از غيرمعتبر؛

  پ ـ شناسايي موارد ابهام، اجمال، تكرار، تعارض يا نقض.
  نويس لوايح تنقيحي، شامل: يه پيشـ ته۳

اسالمي  الف ـ مشخص كردن قوانين غيرمعتبر و اعالم به معاونت قوانين مجلس شوراي
  جهت اعالم نسخ صريح؛
  نويس لوايح تفسيري، الحاقي، اصالحي و يا تمديد مدت قوانين. ب ـ تهيه پيش

ربوط به عنوان، نويس لوايح و مقررات بايد ضوابط تنقيحي م در تهيه پيش ـ۱۲ماده
موضوع، شيوه نگارش، تنظيم فصول، ترتيب مواد، تناسب مواد با عنوان و موضوع، تبيين قوانين و 

  مقررات غيرمعتبر در ماده ناسخ و شيوه تهيه مقدمه توجيهي و شرح توجيهي مواد رعايت شود.
رسد  يلوايح تنقيحي، پس از تأييد معاون حقوقي، به نظر رئيس قوه قضاييه م ـ۱۳ماده

  تا در صورت موافقت، مراتب جهت طي مراحل قانوني به مجلس شوراي اسالمي اعالم شود.
ها و  ها، بخشنامه ها، دستورالعمل نامه به منظور پااليش و تنقيح شكلي و ماهوي آيينـ ۱۴ماده

قي ساير مصوبات مربوط به قوه قضاييه، اداره كل نسبت به انجام فرآيند تنقيح اقدام و معاون حقو
  كند. كننده اعالم مي مراجع تصويبپيشنهادهاي اصالحي را به رئيس قوه قضاييه يا ديگر 

  فصل چهارم: ساير مقررات 
و آموزش معاونت منابع انساني قوه قضاييه، مكلف است نسبت به تأمين  ـ۱۵ماده

  نيروي انساني موردنياز اداره كل اقدام كند.
ي قوه قضاييه، اعتبار الزم براي اجراي هر سال طبق اعالم معاونت حقوق ـ۱۶ماده

 شود و بيني مي نامه، توسط معاونت راهبردي در بودجه ساالنه قوه قضاييه پيش مفاد اين آيين
  يابد. در سرجمع اعتبارات معاونت حقوقي تخصيص مي

 ۸/۷/۱۳۹۸تبصره در تاريخ  ۱ماده و  ۱۷اين دستورالعمل مشتمل بر  ـ۱۷ماده
  االجرا است. اييه رسيده و پس از ابالغ الزمرييس قوه قضتصويب  به

  رييس قوه قضاييه ـ سيدابراهيم رئيسي

١٣/٦/١٣٩٨   ٩٧٠١٤٠٥شماره
  بسمه تعالي

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

وان عـدالت اداري بـه شمـاره دادنـامـه ـعمـومي دي هيـأتيك نسخـه از رأي 
و ماده  ١٣٩٦سال  ١٤ماده ابطال «با موضوع:  ١٥/٥/١٣٩٨مورخ  ٩٨٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٠٩٣٦

مصوب  ١٣٩٧و  ١٣٩٦دستورالعمل تعرفه عوارض و بهاي خدمات محلي سال  ١٣٩٧سال  ١٢
  گردد. درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي جهت» شوراي اسالمي شهر اهر

  هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربينهيأتعمومي و  هيأتمديركل 

  ٩٧/١٤٠٥شماره پرونده:       ٩٣٦شماره دادنامه:        ۱۵/۵/۱۳۹۸ تاريخ دادنامه:
  يوان عدالت اداريد يعموم هيأت مرجع رسيدگي:

  يقنبر ين و جعفر شهرت همگيصغر، محمد، حسا يجان، عليان: وليآقا شاكي:
 يخدمات محل يتعرفه عوارض و بها ١٤ابطال ماده  موضوع شکايت و خواسته:

 ١٣٩٧تعرفه عوارض و بهاي خدمات محلي سال  ١٢شوراي اسالمي شهر اهر و ماده  ١٣٩٦سال 
  شهر اهر ياسالم يشورا

 ١٤يي واحد ابطال ماده شاکيان به موجب دادخواستي با مضمون و محتوا کار: گردش
 ١٢شهر اهر و ماده  ياسالم يشورا ١٣٩٦سال  يخدمات محل يتعرفه عوارض و بها
شهر اهر را خواستار شده  ياسالم يشورا ١٣٩٧سال  يخدمات محل يتعرفه عوارض و بها

  که: اند کردهن خواسته اعالم ييو در جهت تب
  رياست محترم ديوان عدالت اداري«

  با سالم
به موجب پروانه ساختماني  ۱۳۹۵د اينجانبان در سال رسان ميبه استحضار احتراماً 

تجاري در شش دانگ  واحد مغازه ۸اقدام به ساخت  ۲۳/۱/۱۳۹۵ـ  ۲۱۱/۹۵۱شماره 
اصلي واقع در شهرستان اهر نموديم. پس از ساخت و ساز  ۱۵فرعي از  ۴۴۴۹پالك ثبتي 

ني، شهرداري اهر به علت ساخت و ساز ي موصوف و قبل از اتمام عمليات ساختماها مغازه
 فضاي باز و توسعه نيم طبقه تجاري خارج از مفاد پروانه ساختماني، نسبت به طرح پرونده

 ٢٣/٤/١٣٩٥ـ  ٤٥کميسيون ماده صد اقدام و كميسيون مذكور به موجب رأي شماره  در 
ساز خارج از پروانه  ماده صد قانون شهرداري و با ابقاء ساخت و ٤و  ٣و با استناد به تبصره 

ريال محکوم و رأي  ٩٦٣/٢٣٤/٢٧٢ساختماني اين جانبان را به پرداخت جريمه به مبلغ 
كميسيون تجديدنظر ماده صد قانون  ٣١/٥/١٣٩٥ـ  ١٤صادره عيناً به موجب رأي شماره 

گرديد. اينجانبان جهت پرداخت جريمه تخلفات ساختماني به شهرداري  تأييدشهرداريها 
مصوب  ١٣٩٦تعرفه عوارض محلي سال  ١٤جعه و شهرداري با استناد به ماده اهر مرا

شوراي اسالمي اهر عالوه بر جريمه تعيين شده توسط كميسيون ماده صد، مبلغ 
ريال تحت عنوان عوارض ابقاي ساختمان شامل عوارض پذيره تجاري،  ٠٠٠/١٨٣/١٤٠/١

اشغال مطالبه نمودند، با اعتراض عوارض پذيره نيم طبقه تجاري و عوارض مازاد بر سطع 
قانون شهرداري مطرح و كميسيون  ٧٧اين جانبان شهرداري موضوع را دركميسيون ماده 

 ٤٣٩/٦٩٤/٧٦٢رغم غيرقانوني بودن مطالبه عوارض ابقاء ساختمان، مبلغ  مذكور نيز علي
 تأييد نمودند.ريال از عوارض مورد مطالبه شهرداري اهر را 

هاي ذيل آن، عدم رعايت الزامات مقرر براي اخذ  ون شهرداري و تبصرهمطابق ماده صد قان
پروانه احداث بنا يا احداث بنا زايد بر مندرجات پروانه ساختماني مستلزم رسيدگي به موضوع در 
كميسيون ماده صد قانون شهرداري و اتخاذ تصميم آن كميسيون بر ابقاي بنا با اخذ جريمه يا 

باشد و اخذ مبالغ ديگر عالوه بر ميزان جريمه  عايت ضوابط مربوط ميقلع بناي مستحدثه با ر
باشد. در  مقرر در رأي كميسيون ماده صد تحت عنوان عوارض ابقاي ساختمان خالف قانون مي
هاي شماره  اين راستا هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به موجب آراء متعدد از جمله دادنامه

ـ  ٢٤٢و  ١/١١/١٣٩١ـ  ٧٧٠، ١١/١٢/١٣٨٧ـ  ٨٤٨، ١٤/١١/١٣٨٠ـ  ٣٥٨الي  ٣٥٤
نسبت به ابطال مصوبات مغاير قانون شوراهاي اسالمي شهرهاي تهران، اردبيل و  ١/٤/١٣٩٥

هاي عوارض  كرج در خصوص اخذ مبالغ ديگر عالوه بر جرايم كميسيون ماده صد تحت عنوان
روزنامه رسمي كشور منتشر و به اضافه بنا، تراكم و پذيره، اقدام نموده است و آراء صادره در 

رغم غير قانوني بودن اخذ  اطالع عموم رسيده است. ليكن شوراي اسالمي شهرستان اهر علي
و  ١٣٩٦تعرفه عوارض محلي سال  ١٤عوارض ابقاي ساختمان بعد از ماده صد، به موجب ماده 

عوارض ابقاي  اقدام به وضع قاعده آمره تحت عنوان ١٣٩٧تعرفه عوارض محلي سال  ١٢ماده 
ساختمان بعد از ماده صد شامل عوارض پذيره، عوارض زيربنا و عوارض مازاد بر تراكم و 

  آمدگي، بر خالف قانون و خارج از حدود اختيارات قانوني خود کرده است. پيش
و  ١٣٩٦تعرفه عوارض محلي سال  ١٤بنا به مراتب فوق و با توجه به اينكه ماده 

مصوب شوراي اسالمي شهرستان اهر در خصوص  ١٣٩٧لي سال تعرفه عوارض مح ١٢ماده 
آمدگي با ماده صد  ابقاي ساختمان شامل عوارض پذيره، زيربنا، مازاد بر تراكم و پيش عوارض

قانون شهرداريها مغايرت داشته و خارج از حدود اختيارات آن شورا تصويب شده لذا 
تعرفه عوارض محلي  ١٢و ماده  ١٣٩٦تعرفه عوارض محلي سال  ١٤ابطال ماده درخواست 

شهرستان اهر و جلوگيري از اخذ عوارض غير قانوي توسط شهرداري اهر  ١٣٩٧سال 
شهرداري  ٧٧كميسيون ماده  ١٥/١٢/١٣٩٦زمان تصويب و همچنين ابطال رأي مورخ   از

ي ها صادر گرديده مورد استدعاست. ضمناً متن مصوبه ١٣٩٦اهر كه بر اساس تعرفه سال 
  :دباش مي عتراض به شرح ذيلمورد ا

  ١٣٩٧ساختمان تعرفه عوارض محلي سال  يابقا : عوارض١٢ماده
 سوي و از احداث شهر حريم يا محدوده در پروانه بر مازاد يا و پروانه بدون كه بناهايي كليه
  د:ش اقدام خواهد زير شرح به محلي عوارض تعرفه شوند. مطابق ابقاء ١٠٠ماده  كميسيون
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 محاسبه مبناي) آمدگي شيپ ـ رهيپذ ـ ربنايز  عوارض ابقاء، عوارض سبهمحا الف) در
 و بيضر معادل شمول صورت در عوارض هيبق عوارض، فيرد ٣ن يا از ريغ به بود.  خواهد
  .شد خواهد اقدام پروانه صدور ضوابط

 وصول ساخت پروانه صدور عنوان تحت عوارضي ابقاء، عوارض افتيدر با تبصره:
  .شد نخواهد

 و محاسبه مراجعه زمان تعرفه مطابق و مراجعه زمان در انيياع ابقاي ب) عوارض
  .شد خواهد وصول

فاقد  ساختمانهاي و نورپردازي نماسازي صورت در نماسازي قيتشو خاطر ج) به
با  فوق فهاييرد ابقاء عوارض شهر، توسعه طرح در قررم يضوابط گذربند تيرعا و پروانه
  .خواهد شد خذا و محاسبه ليتعد % ١٠

  .است ماده نيا عوارض بر عالوه سازي آماده نهيد) هز 
 ساختماني تخلف داراي ملك كه صورتي در ملکي استعالم هـرگونه پاسخ هـ) براي 
 و ابقاء راي صدور از پس و مطرح 100 ماده ونيسيتخلف دركم موارد ستييبا ابتدا باشد
  د.ينما اقدام الزم هيجواب به صدور نسبتشهرداري  ، متعلقه عوارض و ميجرا فيتکل نييتع

  جدول عوارض ابقاء مسكوني به ازاء هر مترمربع

اي طبقات سازه رديف
زيربنا مطابق 

ضوابط و مطابق 
كاربري

زيربناي خارج 
از ضوابط

 بالكن به شارع

سه طرف بسته  روباز
 روپوشيده

زيرزمين اول و دوم ١
 تر و پايين

P٥

٢*pـ ـ ٥

p٨P٣٠P٥٠*٢ف، اولهمك٢
p٢٠P٣٠P٥٠*٢دوم، سوم، چهارم ٣
p٢٥P٣٠P٥٠*٢پنچم، ششم٤
p٣٠P٣٠P٥٠*٢هفتم، هشتم٥
p٣٥P٣٠P٥٠*٢نهم و باالتر٦

  جدول فوق محاسبه خواهد شد. ½توضيح: عوارض بالكن (روباز و روپوشيده) به حياط 
  ١٣٩٦رض سال ساختمان تعرفه عوا ابقاي عوارض :١٤ماده
 سوي و از احداث شهر حريم يا محدوده در پروانه بر مازاد يا و پروانه بدون كه بناهايي كليه
  د:ش اقدام خواهد زير شرح به محلي عوارض تعرفه ابقاء شوند. مطابق ١٠٠ ماده كميسيون
 توسعه شهر، تراكم طرح در و احداث مربوطه غير كاربري در ساختماني كه صورتي در الف)

 شود ابقاء ١٠٠ماده  كميسيون طريق از شهرداري اعتراض رغم علي باشد و نشده تعريف آن
 وضعيت قانون تعيين واحده ماده صورتي كه (طبق در ساختمانها نوع اين تراكم مازاد عوارض

 قطعات تراكم شده باشد مشابه سپري سال ٥ شهري توسعه طرح ابالغ تاريخ از اقع...)ک وامال
، توسعه شهري طرح از ابالغ سال ٥ انقضاي از قبل شد. چنانچه خواهد گرفته رنظ در همجوار

 قطعي ابقاء ١٠٠ماده  توسط كميسيون و احداث مربوطه غير كاربري در و مجوز بدون اختمانيس
 تراكم مازاد عوارض زيرزمين (جهت استفاده پاركينگ) مشمول و پيلوت از غير به كل زيربنا شوند
 از اعم واحد هر متعلقات كليه آپارتمانها، در زمان تفكيك است مكلف بود. ضمناً شهرداري خواهد

 در شده بيني پيش واحد هر براي ساختمان هاي در نقشه كه اي و ...) ربارو انپاركينگ (توقفگاه 
 نظر در بدون تفكيك آپارتمان مجوز و صدور كند گواهي معامله قيد و تفكيك گواهي صدور
 .باشد ممنوع مي واحد هر به احداث پروانه اركينگ (توقفگاه) مندرج درپ گرفتن

  .دش خواهد نيز باغات شامل بند اين تبصره:
 محاسبه تراكم) مبناي بر مازاد ـ ذيرهپ ـاعوارض (زيربن ابقاء، عوارض محاسبه ب) در

 عوارض هبقي عوارض، رديف ٣ز اين ر ايه غساختمان.) ب ضرايب ابقاي اعمال بود (با خواهد
 .شد خواهد اقدام صدور پروانه ضوابط و ضريب معادل شمول صورت در

 .شد نخواهد وصول ساخت پروانه صدور عنوان تحت عوارضي ابقاء، عوارض دريافت : باتبصره
 و محاسبه مراجعه زمان تعرفه مطابق و مراجعه زمان در اعياني ابقاي عوارض ج)
  .شد خواهد وصول

 و ساختمانهاي فاقد پروانه و نورپردازي نماسازي صورت در ازينماس تشويق خاطر به د)
% ١٠با  فوق رديفهاي ابقاء عوارض شهري، توسعه طرح مقرر در گذربندي ضوابط رعايت
  .شد خواهد اخذ و محاسبه تعديل

  .است ماده اين عوارض بر عالوه سازي آماده هـ) هزينه
 ساختماني تخلف داراي ملك كه صورتي در ملكي استعالم هرگونه پاسخ براي و)
 و ابقاء رأي صدور از پس و مطرح ١٠٠ ماده كميسيون در تخلف موارد بايستي ابتدا باشد
  .نمايد اقدام الزم جوابيه به صدور نسبت شهرداري متعلقه، عوارض و جرايم تكليف تعيين

  عوارض ابقاء ساختمان
 عوارض ضوابط نوع كاربري رديف

صدور پروانه عوارض برابر ٥/١ بهداشتي و فني شهرسازي، بطضوا رعايت كاربري مربوط ١

عدم رعايت ضوابط شهرسازي، فني و  كاربري مربوط ٢
 بهداشتي به ويژه تراكم مجاز و فضاي باز

برابر عوارض صدور پروانه ٥/٢

 اعياني نوع هر كاربري غيرمربوط ٣
الذكر) اقدام خواهد شد يف فوقرد ٣برابر ( ٥/١هاي تجاري با صريب  عوارض ابقاي ساختمان

ر است:يمورد اعتراض به قرار ز هاي متن تعرفه
  شهر اهر: ياسالم يشورا ١٣٩٦سال  يخدمات محل يتعرفه عوارض و بها

  ساختمان  ي: عوارض ابقا۱۴ماده «
کليه بناهايي که بدون پروانه و يا مازاد بر پروانه در محدوده يا حريم شهر احداث و از سوي 

ابقاء شوند، مطابق تعرفه عوارض محلي به شرح زير اقدام خواهد شد: ۱۰۰يون ماده کميس
 الف) در صورتي که ساختماني در کاربري غير مربوطه احداث و در طرح توسعه شهر،

 ۱۰۰ون ماده يسيق کمياز طر يرغم اعتراض شهردار يف نشده باشد و عليتراکم آن تعر
که (طبق ماده واحده قانون  يوع ساختمانها در صورتن نيابقاء شود عوارض مازاد تراکم ا

شده باشد  يسال سپر ۵ يخ ابالغ طرح توسعه شهريت امالک واقع ...) از تارين وضعييتع
سال از  ۵ يمشابه تراکم قطعات همجوار در نظر گرفته خواهد شد. چنانچه قبل از انقضا

ر مربوطه احداث و توسط يغ يبدون مجوز و در کاربر ي، ساختمانيابالغ طرح توسعه شهر
 ابقاء قطعي شوند کل زيربنا به غير از پيلوت و زيرزمين (جهت استفاده ۱۰۰کميسيون ماده 

مکلف است در زمان  ينگ) مشمول عوارض مازاد تراکم خواهد بود. ضمناً شهرداريپارک
... را که در و  ينگ (توقفگاه) و انباريه متعلقات هر واحد اعم از پارکيک آپارتمانها، کليتفک
 بيني شده در صدور گواهي تفکيک و گواهي معامله هاي ساختمان براي هر واحد پيش نقشه

نگ (توقفگاه) مندرج يک آپارتمان بدون در نظر گرفتن پارکيد کند و صدور مجوز تفکيق
  د.باش ميدر پروانه احداث به هر واحد ممنوع 

  ز خواهد شد.ين بند شامل باغات نيتبصره: ا
 يمازاد بر تراکم) مبنا ـره يپذ ـربنا يمحاسبه عوارض ابقاء، عوارض (زب) در 

ف عوارض، يرد ۳ن ير از ايساختمان). به غ يب ابقايمحاسبه خواهد بود. (با اعمال ضرا
  ب و ضوابط صدور پروانه اقدام خواهد شد.يه عوارض در صورت شمول معادل ضريبق

تحت عنوان صدور پروانه ساخت  يافت عوارض ابقاء، عوارضيتبصره: در صورت در
  اخذ نخواهد شد.

زمان مراجعه محاسبه و  اي منطقهمطابق تعرفه و ارزش  يانياع يج) عوارض ابقا
  وصول خواهد شد.

ت يفاقد پروانه و رعا يساختمانها يدر صورت نماساز يق نماسازيد) به خاطر تشو
ل ي% تعد۱۰فوق با  هاي في، عوارض ابقاء رديمقرر در طرح توسعه شهر يضوابط گذربند

  محاسبه و اخذ خواهد شد.
هـ) در صورت ابقاي اعياني ملک، چنانچه ملک داراي اعياني فاقد فضاي باز مطابق 

 براي هر مترمربع P۵۰ضوابط شهرسازي باشد عوارضي تحت عنوان کسري فضاي باز معادل 
 شد.استفاده خواهد  کسري فضاي باز اخذ و صرفاً در توسعه فضاهاي عمومي

  سازي عالوه بر عوارض اين ماده است. و) هزينه آماده
 با تأمين توقفگاه يا بدون تأمين ۱۳۹۶عوارض ابقاي ساختمانهاي احداث شده در سال 

    با تأمين توقفگاه ۱۳۹۶آن و قبل از سال 
عوارض  ضوابط نوع کاربري رديف
عوارض صدور پروانه برابر ۵/۱ رعايت ضوابط شهرسازي، فني و بهداشتي کاربري مربوط ۱

 کاربري مربوط ۲
عدم رعايت ضوابط شهرسازي، فني و 

 بهداشتي به ويژه تراکم مجاز
برابر عوارض صدور پروانه ۲

برابر عوارض صدور پروانه ۵/۲ هر نوع اعياني کاربري غيرمربوط ۳
هد شد.الذکر) اقدام خوا رديف فوق ۳برابر ( ۲عوارض ابقاي ساختمانهاي تجاري با ضريب  ۴

  شهر اهر: ياسالم يشورا ١٣٩٧سال  يخدمات محل يتعرفه عوارض و بها
ا مازاد بر پروانه يکه بدون پروانه و  ييه بناهايساختمان: کل ي: عوارض ابقا۱۲ماده «

ابقاء شوند، مطابق تعرفه  ۱۰۰ون ماده يسيکم يم شهر احداث و از سويا حريدر محدوده 
  واهد شد:ر اقدام خيبه شرح ز يعوارض محل

. الف) در محاسبه عوارض ابقاء، عوارض (زيربنا و پذيره) مبناي محاسبه خواهد بود
ب و ضوابط يه عوارض در صورت شمول معادل ضريف عوارض، بقيرد ۲ن ير از ايبه غ

  صدور پروانه اقدام خواهد شد.
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تحت عنوان صدور پروانه ساخت  يافت عوارض ابقاء، عوارضيتبصره: در صورت در
  نخواهد شد. وصول

در زمان مراجعه و مطابق تعرفه زمان مراجعه محاسبه و  يانياع يب) عوارض ابقا
  وصول خواهد شد.

 ج) به خاطر تشويق نماسازي در صورت نماسازي و نورپردازي ساختمانهاي فاقد پروانه
% ۱۰فوق با  يفهاي، عوارض ابقاء رديمقرر در طرح توسعه شهر يت ضوابط گذربنديو رعا
  ل محاسبه و اخذ خواهد شد.يتعد

  ن ماده است.يعالوه بر عوارض ا سازي نه آمادهيد) هز
 يتخلف ساختمان يکه ملک دارا يدر صورت يپاسخ هرگونه استعالم ملک يهـ ) برا
ابقاء و  يمطرح و پس از صدور رأ ۱۰۰ون ماده يسيموارد تخلف در کم يستيباشد ابتدا با

  د.يه الزم اقدام نماينسبت به صدور جواب ي، شهردارم و عوارض متعلقهيف جراين تکلييتع

  جدول عوارض ابقا
عوارض  نوع کاربري و ضوابط رديف
برابر عوارض صدور پروانه ۵/۱ کاربري مربوط ۱
برابر عوارض صدور پروانه ۲ کاربري غير مربوط ۲

ام خواهد شد.الذکر) اقد رديف فوق ۲برابر ( ۵/۱عوارض ابقاي ساختمانهاي تجاري با ضريب 
بدون توقفگاه ابقا شده در  يره ساختمانهايربنا و پذي: در محاسبه عوارض ز١تبصره

توقفگاه اعمال نخواهد شد. ضمناً در خصوص  تأمينب عدم يو بعد از آن ضر ١٣٩٦سال 
 اند و در اثر تخلفات که با تأمين توقفگاه احداث شده ١٣٩٥ساختمانهاي ابقا شده تا پايان سال 

التفاوت  ماني توقفگاه به استفاده غير تغيير يافته عالوه بر عوارضات متعلقه مابهساخت
  ب ابقاء اخذ خواهد شد.يز بدون اعمال ضرين يقبل يتوقفگاه واحدها تأمين عدم

 ١٣٩٦: ضمناً ضريب عدم تأمين توقفگاه براي ساختمانهاي ابقا شده قبل از سال ٢تبصره
براي رديفهاي سوم به بعد داخل  ٢/١اخل ضوابط، ضريب براي رديف اول و دوم د ٥/١ضريب 

براي کليه رديفهاي خارج از ضوابط زيربناي مسکوني اعمال خواهد شد و  ١/١ضوابط و ضريب 
  »اعمال خواهد شد. ٢/١و خارج از ضوابط ضريب  ٥/١براي تجاري داخل ضوابط ضريب 

حه شماره يموجب الشهر اهر به  ياسالم يس شورايت مذکور، رئيدر پاسخ به شکا
  ح داده است که:يتوض ١٩/٧/١٣٩٧ـ  ٧٩٥٩/٩٧٠٠
 ٩٧٠١٤٦٨و  ٠٦٦٦٨شماره بايگاني  ٩٧٠١٤٠٥هاي کالسه  احتراماً عطف به پرونده«
 يو شرکاء در رابطه با پالک ثبت يت وراث قنبريدر خصوص شکا ٩٦١٩ يگانيشماره با
ر ابطال تعرفه عوارض ب يشهر مبن ياهر و شورا يت شهرداريبه طرف ١٥ يفرع ٤٤٤٩
وان يد يعموم هيأتمذکور در  هاي با موضوع واحد که در قالب دو پرونده به کالسه يمحل

  د: رسان ميمطرح و امر به ارسال پاسخ ابالغ شده است در پاسخ به استحضار  يعدالت ادار
اصلي بوده و در محدوده قانوني شهر اهر  ١٥فرعي از  ٤٤٤٩ملک شکات از پالک ثبتي 

قانون  ١٠٠محدوده خدماتي شهرداري اهر واقع شده است و شکات که در اجراي مفاد ماده  و
شهرداريها الزام قانوني به اخذ مجوز احداث در احداث بنا مازاد پروانه اوليه ماخوذه خود، 
مجوزي از شهرداري اخذ نکرده و به تکليف مقرر قانوني خود عمل ننموده است بلکه اقدام به 

باز موجود در محل و احداث بنا بدون مجوز با تبديل فضاي باز و عدم تأمين حذف فضاي 
باب  ٨و توسعه نيم طبقه تجاري به تعداد  ١٣٨٤پارکينگ برابر طرح تفصيلي مصوب سال 

مغازه برخالف ضوابط شهرسازي نموده است که شکات در سطر سوم دادخواست تقديمي 
نموده که موضوع تخلف ارتکابي شکات و متعاقب صراحتاً به اصل تخلف ارتکابي خود اذعان 

اقدامات غير موجه شکات تخلف ساختماني نامبرده در کميسيون ماده صد شهرداري اهر 
مطرح و از ناحيه اعضاي ذيصالح کميسيون بررسي و منتج به صدور رأي بر اخذ جريمه از 

ميسيون ک ٣١/٥/١٣٩٥ـ  ١٤کميسيون بدوي و  ٢٣/٤/١٣٩٥ـ  ٤٥شکات تحت شماره 
تجديدنظر شده است و اعتراضي از سوي شکات واصل نشده و قطعيت يافته است. از طرفي 
گرچه برابر منطوق دستورالعمل تعرفه عوارض محلي و بهاي خدمات، اخذ عوارض ابقاء در 

قانون تشکيالت، وظايف و  ٧١ماده  ١٦هنگام تعيين جريمه ماده و اخذ آن مطابق بند 
با اصالحات بعدي  ١٣٧٥المي کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال انتخابات شوراهاي اس

آن، از جايگاه قانوني برخوردار بوده و تعيين ميزان آن با در نظر گرفت سياستهاي عمومي 
شود از وظايف قانوني شوراهاي اسالمي شهر احصاء  دولت که از سوي وزارت کشور اعالم مي
ي مراحل قانوني به تصويب رسيده و خارج از قانون شده است و اخذ عوارض در اين رديف با ط

باشد. متأسفانه شکات نه تنها جرايم قطعي  و خارج از حدود اختيارات شوراي اسالمي شهر نمي
اند از طرفي متعاقب اعتراض شکات به  شده ماده صد شهرداري عليرغم تمکين پرداخت نکرده

شهرداري مطرح و کميسيون در روند  قانون ٧٧عنه موضوع در کميسيون ماده  عوارض مبحوث
رسيدگي خود با کسب نظريه کارشناسان مبادرت به بررسي تخلفات ساختماني شکات و 

تحقيق و مطابقت تخلف صورت گرفته با موازين مورد عمل نموده و ضرورت صدور رأي به 
نوني کيفيت مطرح را احراز و در حدود صالحيت قانوني مبادرت به اصدار رأي با ترکيب قا

قانون شهرداري قوانين  ٧٧و  ١٠٠اعضا حضار کرده است و در اصدار آراء کميسيون اعم از ماده 
و مقررات موضوعه نقض نگرديده و تخالف و تغاير رأي مورد اعتراض از حيث مفهوم و منطوق 
و مدلول با قوانين و مقررات به مرحله ثبوت نرسيده و دليلي از ناحيه شکات در اين خصوص 

ئه نشده است و به جهت عدم اعتراض شکات قطعيت يافته است. مضافاً اينکه احداثي شکات ارا
مخالف اصول شهرسازي و فني و بهداشتي بوده و صدور حکم مذکور به موجب قانون صورت 

گيرد و طبق قاعده اقدام با توجه به علم و آگاهي شکات در نقض قوانين و مقررات و اقدام  مي
قررات مدون، شکات خود عامل و مسبب اصلي ورود خسارت به خود برخالف ضوابط و م

باشند و اظهاراتي که راجع به ابطال مصوبات شوراي اسالمي شهرهاي تهران و اردبيل و  مي
کرج از سوي شکات در خصوص عوارض در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مطرح شده 

رتباطي با جرايمي که بابت عوارض است از بحث مورد اختالف خروج موضوعي داشته و هيچ ا
قانون شهرداري صادر شده است  ٧٧قانوني طي آراي صادره از کميسيونهاي ماده صد و 

قانون موسوم به تجميع عوارض وضع و  ٥ماده  ١نداشته و ندارد. مضافاً اينکه به موجب تبصره 
اير مقررات مربوط برقراري عوارض محلي جديد و تجديدنظر در ميزان عوارض قبلي با رعايت س

قانون تشکيالت، وظايف  ٧١ماده  ١٦از جمله وظايف شوراي اسالمي شهر بوده و عنايت به بند 
که برقراري و لغو  ١٣٧٥و انتخابات شوراهاي اسالمي کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 

عوارض  تعرفه ١٤عوارض را در زمره وظايف و اختيارات شوراي اسالمي شهر قرار داده و ماده 
شوراي اسالمي شهر اهر نه تنها  ١٣٩٧تعرفه عوارض محلي سال  ١٢و ماده  ١٣٩٦محلي سال 

ـ  ١٤٨٥مغايرتي با قانون نداشته است و رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره 
نيز مويد اين مطب است از طرفي مراتب جهت استحضار با در نظر گرفتن نامه  ١٢/١٢/١٣٨٦

معاونت توسعه منابع پشتيباني سازمان شهرداريها و دهياريهاي  ١٣/٤/١٣٩٦ـ  ١٢٧٤٢شماره 
نامه منعقده با ديوان عدالت اداري و شوراي عالي استانها مبني بر ايجاد  کشور در خصوص تفاهم

گردد. نکته قابل توجه  وحدت رويه در خصوص موضوع عوارض شهرداريها به حضور اعالم مي
 ٩١ورد اشاره شکات در دادخواست تقديمي در اجراي اعمال ماده اينکه مستندات و آراي م

 ٩/٧/١٣٩٦ـ  ٧٨٦قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري طي رأي موخر شماره 
قانون  ١٠٠هيأت عمومي ديوان عدالت اداري اخذ عوارض عالوه بر جرايم کميسيون ماده 

با تقديم مراتب و مستندات اعالمي تقاضاي  شهرداريها مغاير تشخيص داده نشده است. عليهذا
»رد شکايت مورد استدعاست.

 قانون تشکيالت و آيين دادرسي ٩٢رسيدگي به موضوع از جمله مصاديق حکم ماده 
  ص نشد.يتشخ ١٣٩٢مصوب سال  يوان عدالت اداريد

قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري پرونده  ٨٤در اجراي ماده 
 شود و هيأت مذکور تخصصي شوراهاي اسالمي ديوان عدالت اداري ارجاع مي هيأت به

تعرفه عوارض شهرداري  ١٣٩٧سال  ١٢و ماده  ١٣٩٦سال  ١٤در خصوص خواسته شاکي، ماده 
اهر مبني بر عوارض ابقاي ساختمان به استثناء عوارض يک و نيم برابر و دونيم برابر از مصوبات 

غاير قانون و خارج از حدود اختيارات ندانسته است و به استناد مواد شوراي اسالمي شهر اهر را م
ـ  ٧٣قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه شماره  ٨٤و  ١٢
رأي به رد شکايت شاکي صادر کرده است. رأي مذکور به علت عدم اعتراض از سوي  ٨/٣/١٣٨٨

  نفر از قضات ديوان عدالت اداري قطعيت يافته است.رئيس ديوان عدالت اداري و يا ده 
ن يس و معاونيبا حضور رئ ١٥/٥/١٣٩٨خ يدر تار يوان عدالت اداريد يعموم هيأت

و  ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث
  .مبادرت کرده است ير به صدور رأيت آراء به شرح زيبا اکثر يبررس

  رأي هيأت عمومي
طبق آراء هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص وضع عوارض براي بناهاي 
احداثي ابقاء شده در کميسيون ماده صد شهرداري فقط عوارض صدور پروانه ساخت مثل ساير 
شهروندان، عالوه بر جرايم مندرج در آراء کميسيونها مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات 

داده نشده است ليکن عالوه بر آن مثل يک و نيم برابر يا دو و چند برابر از جمله  تشخيص
عوارض مضاعف محسوب و فاقد وجاهت قانوني و برخالف آراء هيأت عمومي از جمله رأي 

 ١٢و ماده  ١٣٩٦سال  ١٤بوده و عوارض ابقاي ساختمان در مواد  ٩/٨/١٣٩٦ـ  ٧٨٦شماره 
شهرداري  ١٣٩٧و  ١٣٩٦عوارض و بهاي خدمات محلي سال دستورالعمل تعرفه  ١٣٩٧سال 

اهر مصوب شوراي اسالمي شهر اهر مبني بر وضع عوارض بيش از يک برابر (نيم، يک و يک و 
 ٨٨و ماده  ١٢ماده  ١نيم) آن مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات است و مستند به بند 

شود. ابطال مي ١٣٩٢مصوب سال  قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري
  عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدکاظم بهرامي هيأترئيس           

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

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



