
 
 َفال تَتَِّبعُوا اْلَهوي اَْن تَعِدلُوا

 دادنامه

1 

 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم 

 2321 :ماره دادنامهش

 30/7/1398 :دادنامه ختاري

 97/2281: روندهپ شماره

 : هیأت عمومی دیوان عدالت اداریمرجع رسیدگی

 آقای حمزه شکریان زینی: یشاك

و سلایر درآمدهای موولو  تعرفه عوارض و بهای خدمات   1فصل  از  8بند ابطال : موضوو  شویايو و اواسو ه

 شهر بندرعباسمصوب شورای اسالمی  1396سال آیین نامه مالی شهرداری بندرعباس در  30ماده 

تعرفه عوارض و بهای   1فصوو  از    8ابطال بند به موجب دادخواسلل ی  آقای حمزه شللکریان زینی  :كار  گردش     

مصوو  شوورای   1396سوال    ميین نامه مالی شوهرداری بندرعاا  در  30و  ماده و سواير درممداای موضو   ادمات

درخواست کرده است. خالصه دالی  وی برای ابطال مقرره مورد شکایت به قرار زیر  را شهر بندرعاا  اسالمی  

 است:

 36و    51ايران و اصوول  قانون تاسوی  شوورای عالی شوهرسوازی و معماری    7و    5مصووبه مورد اع راض مااير با مواد    

قانون برنامه پنجم توسعه و مراء   62ماده    3قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولو و تاصره    4قانون اساسی و ماده  

و  14/7/1394-869، 16/2/1392-116، 18/10/1391-770، 12/12/1386-1477الی  81شووومواره اوای 

 ایأت عمومی ديوان عدالو اداری اسو. 977-5/8/194

 مورد اع راض به قرار زیر است: تعرفهم ن   
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 توضیحات  ماخذ محاسبه  عنوان ردیف  فصل

1 8 

عوارض تامین هزینه های  

خدمات عمومی و شهری  

نامه   174موضوع بند ب ماده 

  28/6/95-30997شماره 

هماهنگی اداره بررسی شود با  

 حقوقی 

2000 (×20000 +p  )

p نرخ منطقه ای= 

* حذف پارکینگ ممنوع می باشدد  کییه واحدهای تااری و مکدنونی منیف به تامین پارکینگ 

آیتم اعالمی ویارت  6می باشدند  در ودورتی که امنان فنی و یا شدهرسدایی میکدر نباشدد و شدمو  

 عنوان مبنا مورد مالک قرار گیرد کشور باشد  پس ای تایید شورای اسالمی به 

واحد پارکینگ مورد نیای  4**  پارکینگ آژانس تاککدی تیننی و وان  و آمویشدگاه رانندگی  

 واحد ککر گردد   4که با کاربری تااری باشد و قبالً تامین یا محاسبه گردیده ای   اس  در وورتی

 می گردد ***وجوه حاول ورفاً برای ایااد پارکینگهای عمومی مصرف 

احداث بنای مکدنونی به شدرت تامین پارکینگ به تاداد واحدها میکدر می باشدد  یمینهای دارای 

 متری و باالتر مراتب پس ای تایید مراجع ذیصالح اتخاذ تصمیم می گردد  20یک بر ای خیابانهای 

 تاداد پارکینگهای مکنونی و تااری و اداری برابر جدو  طرح جامع محاسبه می گردد 

-1097/1در پاسل  به شلکایت موکورر رسیش شلورای اسلالمی شلهر بندرعباس به موجب الیاه شلماره    

 توویااتی داده است که خالصه آن به قرار زیر است: 11/11/1397

- 92/ 63665/32مصوووبه مورد نظر در راسوو ای مراء ایأت عمومی و به اسوو ناد نامه وزارت كشووور به شووماره     

قانون برنامه پنجم توسوعه كشوور وضوع شوده و در قالم تامین ا ينه اای ادمات عمومی   174و ماده    4/10/1397

   و شهری مس ند به ماده مذكور می باشد.

 و رؤسلامعاونین دیوان عدالت اداری و با حضلور  30/7/1398هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاری     

زیر به  پش از باث و بررسلی با اکرریت آرا  به شلر  و   مسل الاران و دادرسلان شلعب دیوان تالکی  شلد

 .صدور رأی مبادرت کرده است

 ایأت عمومی  رأی

أت عمومی دیوان عدالت اداری ووع عوارض برای کسریر حوف یا عدم لبا توجه به اینکه در آرا  م عدد هی

شوراهای اسالمی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اخ یارات تاخیص و وبات لتامین پارکینگ در مص

 و  لدهای موولمای خدمات و سایر درآلرفه عوارض و بهلاز فص  یک تع 8ابطال شده استر بنابراین بند 

 درعباس لورای اسالمی شهر بنلوب شلمص 1396ال لسدر اس لالی شهرداری بندرعبلآیین نامه م 30ماده 
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هیأت عمومی  19/6/1396- 573و رأی شماره  16/2/1392- 100الی  97به دالی  مندرج در رأی شماره 

و مواد   12ماده  1و مس ند به بند است دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اخ یارات قانونی 

             ابطال  تاريخ تصويماز  1392مصوب سال  قانون تشییالت و ميین دادرسی ديوان عدالو اداری 13و  88

 ./  می شود

 

 مرتضی علی اشراقی                                                             

 رئی  ایأت عمومی ديوان عدالو اداری                                                             

 ديوان عدالو اداری  معاون قضايی                                                          

 

 

 

 آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین

 

Instagram.com/dotic.ir

http://instagram.com/dotic.ir

