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 بسم اهلل الرحمن الرحیم 

 2450الی  2448 :ماره دادنامهش

 21/8/1398 :دادنامه ختاري

 97/2282، 97/2292، 97/2298: روندهپ شماره

 : هیأت عمومی دیوان عدالت اداریمرجع رسیدگی

 زینی آقای حمزه شکریان: یشاك

شورای  مصوب  کسری پارکینگ در انواع کاربریرض عوااز تعرفه  6ماده  ابطال  - 1:  موضوع شکايت و خواسته

   1396اسالمی شهر سنندج سال 

 1396از تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری شورای اسالمی شهر رشت سال  20ابطال ماده  - 2

 1396شورای اسالمی شهر ارومیه سال  1( از ماده 1- 16ابطال بند ) - 3

گانه ابطال مقرره های مذکور در سااون موواوع شاکایت و  شااکی به موب  دادخواسااهای بدا :كار  گردش     

 خواساه را خواساار شد و در بهت تبیین خواساه اعالم کرده است که:

سیس شورای عالی شهرسازی و معماری ايران شهرداری موظف به رعايت ضوابط أقانون ت  7و    5مطابق ماده    -الف  "  

برسید  به عاارتی   5ماده    يید كمیسییون أضیوابط طرح  می بايد به تمندرج در طرح تفصیییی اسیت و گرگونه تیییر در 

قانون اخیرال كر  حق عدول از ضیوابط مندرج در طرح تفصیییی   5ديگر شیهرداری بدون اخ  مصیوبه از كمیسییون ماده 

شیهر سینندج  شیورای شیهر به تیراحت به شیهرداری حق   1397را ندارد  لیکن در بندگای معترض عنه از تعرفه سیال  

 داده كه اين  را 100ماده  و يا طرح پرونده در كمیسیون   5اخ  مصوبه كمیسیون ماده   ن دول از ضوابط طرح را بدویع 
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 موضوع مهم ترين دلیل غیر قانونی بودن بندگای معترض عنه می باشد 

قانون   62ماده    3قانون تنظیم بخشیی از مرررا  مالی دولت و تاصیره    4قانون اسیاسیی  ماده    51مطابق اتیل    -ب  

برنامه پنجسیاله پنجم توسیعه جمهوری اسی می ايران  اخ  گرگونه مال  وجه كا  و خدما  از شیهروندان می بايد با 

در گیچ جای قانون تصیري  نشیده و شیهرداری بابت تجويز قانونی باشید  اخ  وجه بابت كسیری و يا ح پ پاركین   

 ح پ و كسری پاركین   حق اخ  وجه از شهروندان را ندارد 

بییر اسا  معنای لیییوی ،ن  عییوارض   ريف نشده است  لیکنیی ون تعیی وارض در قانیی ه مفهوم ع یی درست است ك  -ج  

امری وجودی و مثات اسیت كه می توان عارضیه ای بر شیی ت تعريف گرديده اسیت  به عاارتی ديگر منطرا  » شیی ت  »

بر ،ن عارضیه ايجاد نمود و عوارض  بر امور سییای و منفی بار نمی گردد و به عیت اينکه »كسیری پاركین ت در واقع 

امری عیدمی و سییییای اسیییت  نمی توان بر ،ن عوارض تعیین كرد  فی الواقع می توان گفیت كیه میاگیتیا  وجهی كیه 

 دگند از جنس مجازا  و جريمه است كه توضی  ،ن در بند گی می ،يد شهروندان بابت ترک فعل می 

مین پاركین   به معنای ايجاد فضای مسکونی و يا تجاری در محل پاركین  است كه شهرداری يک بار أعدم ت  -د  

بین عوارض ،ن را از مالک اخ  می نمايد  حال پس از اخ  عوارض بابت ايجاد فضای مسکونی  اخ  عوارض بابت از  

گردد كه از اين جهت نیز اخ    بردن فضییای پاركین  در گمان محل  به نوعی » عوارض مضییاعفت محسییوب می

 عوارض كسری پاركین  خ پ قانون است 

از طريق قانون ممکن است و وضع قاعده   قانون اساسی  حکم به مجازا  و تعیین جريمه ترفا   36گیی  مطابق اتل    

قانون شهرداريها  مرجع   100ت مرنن )مجیس شورای اس می( است  مرنن نیز در ماده در اين باب  ترفا  در ت حی

را پیش بینی نموده و بر اسیا  اين ماده    متخیفتعیین مجازا  بازدارنده و گمچنین تعیین جريمه برای شیهروندان  

 تال  رسیدگی به اين موضوع و تعیین جريمه شده است  100ترفا  كمیسیون ماده 

 قانون  100اده یم 5 پ پاركین  نیز در تاصره یريمه بابت كسری و حی  جیازا  و اخییین مجیوص تعیدر خص   
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 100اده  یی ون میی ريمه تعیینی كمیسییی ه پرداخت جیی ا  موظف بیی دان ترفیی ده و شهرونیی شهرداريها تعیین تکییف گردي 

می باشیند  بنابراين گنگامی كه شیورای اسی می شیهرگا  حری در جريمه نمودن شیهروندان ندارند  عیی الراعده نسیات 

قانون اسییاسییی تصییويد گرديده   36به ،ن نیز نمی تواند وضییع قاعده نمايد و مصییوبه معترض عنه  برخ پ اتییل  

  "است 

 مان مقرره های مورد اعاراض به شرح زیر است:  

 :1396شورای اسالمی شهر سنندج سال  یعوارض کسری پارکینگ در انواع کاربریها 6مان ماده  - الف  

 (   1396  عوارض كسری پاركین  در انواع كاربريها ) سال  6ماده   "   

متراضیان احداث بنا مکیف به تأمین پاركین  مورد نیاز پروژه مربوطه برابر ضوابط مررر در طرح مصوب در پ ک  

مربوطه و يا در پ ک ديگر كه در فاتیه مجاز وفق طرح قرارداد اقدام نمايند  در مواردی كه بنا به تشخیص كمیسیون  

موارد شش گانه    ( اقدام گردد 7ماده پنج امکان تأمین پاركین  در میک مورد نظر وجود نداشته باشد برابر جدول ) 

   وزار  كشور

متر و بیشتر قرار داشته باشد و دسترسی به محل   45ع السیر به عرض ساختمان گايی كه در بر خیابان سري  -1

 اتومایل رو نداشته باشد 

متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به  20ساختمان گايی كه در فاتیه يکصد متری تراطع خیابان گای به عرض  -2

 محل اتومایل رو نداشته باشد 

كه ورود به پاركین  مستیزم قطع درخت گای كهن باشد و  ساختمان گايی كه در محیی قرار گرفته باشند  -3

 شهرداری اجازه قطع ،نها را نداشته باشد 

 ساختمان گايی كه در بر كوچه قرار گرفته باشد به عیت عرض كم امکان عاور اتومایل مردور نااشد    -4

كین  در ،ن از نظر فنی  ساختمان گايی كه در بر معاری قرار گرفته باشندكه به عیت شید زياد احداث پار - 5

 مردور نااشد 
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در تورتی كه وضع و فرم زمین زير ساختمان به تورتی باشد كه از نظر فنی نتوان در سط  طارا    احداث   -6

 پاركین  نمود  

پروژه مربوطه را در محل وقوع میک يا در شعاع مجاز تامین ننمايد پس از انجام  چنانچه متراضی پاركین  مورد نیاز  

( محاساه و اخ   7مراحل قیانونی به ازا  گر واحد پاركین  تأمین نشیده حسد نوع كاربری عوارض معادل جیدول ) 

 می گردد 

   عوارض كسری پاركین  در انواع كاربريها  7جدول 
 عوارض ) به ریال (  عنوان و شرح عوارض  ردیف 

 P 39  ×25 کسری پارکینگ مسکونی ویالیی ) بند )الف( ( 1

 P 55  ×25 کسری پارکینگ مجتمع مسکونی ) بند )ب( (  2

 P 55  ×25 کسری پارکینگ یک باب تجاری یا خدماتی  3

 P 80  ×25 خدماتی   –کسری پارکینگ مجتمع تجاری  4

 P 22  ×25و احداثی   P  6  ×25بابت واحدهای موجود  اوقاف ) اوقافی ( کسری پارکینگ مستاجرین اداره  5

 P 11  ×25 کسری پارکینگ فرهنگی ، ورزشی ، آموزشی و مذهبی  6

7 
کسری پارکینگ ساختمانی مربوط به محل نگهداری بیماران خاص ، بیماران روانی ، تاالسمی ،  

 رسمی و قابل قبول کلیوی و هموفیلی ، دیابت و سرطانی با مجوز 

   با ضریب صفر محاسبه گردد.

 35ماده   5در صورتی که مشمول بند  

 P 66  ×25 کسری پارکینگ مراکز درمانی خصوصی و دولتی  8

 P 77  ×25 کسری پارکینگ اداری  9

 P 132  ×25 کسری پارکینگ بانک ها 10

 P 50  ×25 کسری پارکینگ صنعتی  11

 P 50  ×25 مسافرخانه ، اماکن گردشگری و تفریحی ، تاالر کسری پارکینگ هتل ،  12

 توضیحا     

شهرداری مکیف است قال از تدور پروانه نسات به تعیین تکییف كسری پاركین  از نظر ماالغ واريزی اقدام   -1

 نمايد 

پاركین  تا زمان اخ  چک گنگام تدور پروانه ساختمانی جهت عوارض كسری پاركین  برای تعیین تکییف  -2

 پايانکار ممنوع می باشد و مسئولیت انجام اين كار بر عهده مدير منطره می باشد  

شهرداری موظف است عوارض مربوط به كسری پاركین  را به حساب جداگانه ای واريز و ترفا  در امر احداث    -3

 پاركین  عمومی گزينه نمايد 
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رداری دريافت  از سوی میراجع ذيربط يا شهی  1364تجاری گايی كه سابره تنفی و يا پروانه كسد قال از سیال    -4

   مشمول كسری پاركین  نمی گردند  نموده اند

ده تد و پرداخت جريمه ،ن  تجاری گايی كه در گ شته به موجد پرداخت پ يره تجاری يا ابرا  در كمیسیون ما  - 5

ها منظور شده است  حق تجاری برای ،ن  1364/ 1/1تاريخ  و يا دارای سابره تنفی قال از  1364/ 1/1قال از تاريخ  

مشروط به اينکه افزايش مساحت نداشته باشند و در گنگام تخريد و نوسازی با گمان متراژ قایی امکان تأمین  

 ض كسری پاركین  نمی گردد پاركین  را نداشته باشند  مشمول عوار

جريمه  ب( تجاری گايی كه در گ شته به موجد پرداخت پ يره تجاری يا ابرا  در كمیسیون ماده تد و پرداخت 

  مشروط به اينکه افزايش مساحت نداشته باشند و در گنگام تخريد و نوسازی با گمان  1364/ 1/1،ن بعد از تاريخ  

( اخ   7درتد جدول ) 50ها برابر نداشته باشند  عوارض كسری پاركین  ،ن ن تأمین پاركین  را متراژ قایی امکا

 گردد 

احیداث شده اند  عوارض كسیری   1370/ 1/1میازه گايی كه برابر اسناد مستند و مسیتدل قال از تاريخ  - 6

  "  ( محاساه و اخ  گردد 7درتد جدول ) 50پاركین  ،نها برابر  

 :1396از تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری شورای اسالمی شهر رشت سال  20مان ماده  - ب  

 ( 1396عوارض عدم تأمین پاركین  ) سال  - 20ماده "   

عوارض موضوع اين ماده به گنگام تدور پروانه احداث بنا در مناطری كه طاق ضوابط شهرسازی مربوطه امکان   

وجود نداشته باشد به ازا   تأمین پاركین  در ساختمان گا ) اعم از مسکونی  تجاری  اداری  تنعتی و ساير كاربريها (  

ادی ) برای گر واحد پاركین  در واحدگای مسکونی   مربع فضای ح پ شده پاركین  مطابق طرح تفصییی و گگر متر

و برای واحدگای تجاری  اداری و ساير   p 5/7 مترمربع ( در واحدگای مسکونی  25تجاری و ساير كاربريها 

 ،ن دسته از مالکینی كه ضوابط شهرسازی را رعايت ننموده و خارج از    محاساه و تعیین می گردد   P 5 /12 كاربريها
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منجر به عدم تأمین   مدلول پروانه ساختمانی يا فاقد پروانه ساختمانی ماادر  به احداث بنا می نمايند و اين امر 

ه ( برابر ضوابط   پرداخت عوارض عدم تأمین پاركین  برابر كاربری اعیان وضع موجود ) مورد استفادپاركین  گردد

عوارض موضوع اين  100ريمه برابر رأی كمیسیون ماده  یديهی در تور  پرداخت جیول می شود  بیشهرسازی وت

 "   .ماده وتول نمی گردد

 : 1396شورای اسالمی شهر ارومیه سال  1( از ماده 1- 16مان بند )  - ج  

 رهیو غ ی  اداریتجار  یمسکون یواحدگا یبرا ن یپارك نیعوارض تأم( 16-1) "  

 12جدول شماره  

 ماخذ و نحوه محاسبه عوارض عنوان تعرفه عوارض  ردیف 

 P  ×12 عوارض تأمین پارکینگ برای واحدهای مسکونی به ازای هر متر مربع 1

 P  ×20 عوارض تأمین پارکینگ برای واحدهای تجاری به ازای هر متر مربع  2

 P  ×25 واحدهای اداری به ازای هر متر مربع عوارض تأمین پارکینگ برای  3

 P  ×10 عوارض تأمین پارکینگ برای سایر کاربری ها به ازای هر متر مربع  4

   بر اسا  ضوابط طرح گای توسعه شهری احداث و تأمین پاركین  برای ساختمان گا ضروری می باشد 1تاصره   

شهرداری می تواند بر اسا  ضوابط طرح گای توسعه شهری يا مجوز    در موارد استثنای از جمیه موارد ذيل  2تاصره   

  پروانه ساختمانی  ن پاركین يا كمیته گای فنی طرح گای گادی ( بدون تأمی 5مراجع قانونی ) كمیسیون گای ماده 

 تادر نمايد  

محل اتومایل رو  متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به  45ساختمان در بر خیابان گای سريع السیر با عرض  -1

 نداشته باشد 

متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل   20ساختمان  در فاتیه يکصد متری تراطع خیابان گای به عرض  - 2

 اتومایل رو نداشته باشد 

ساختمان  در محیی قرار گرفته باشد كه ورود به پاركین  مستیزم قطع درختان كهن باشد كه شهرداری اجازه   -3

 نداده است قطع ،ن را 
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 ساختمان  در بر كوچه گايی قرار گرفته باشد كه به عیت عرض كم كوچه  امکان عاور اتومایل نااشد    -4

،ن از نظر فنی مردور نااشد  ساختمان  در بر معاری قرار گرفته باشدكه به عیت شید زياد  احداث پاركین   در    -5

 كه بر اسا  ضوابط فنی و شهرسازی تعیین می گردد 

در تورتی كه وضع و فرم زير ساختمان به تورتی باشد كه از نظر فنی نتوان در سط  طارا  احداث پاركین    -6

 نمود   

ترفا  در امر تمیک و    شهرداری موظف است در،مد حاتل از اين تعرفه را به حساب جداگانه ای واريز و 3تاصره

 احداث پاركین  عمومی گزينه نمايد 

  ترفا  در تور  تاديل پاركین  به محل غیر ) اعم از مسکونی  تجاری و     ( و يا غیر قابل استفاده بودن 4تاصره

ه  ماده تد قانون شهرداريها در تور  تعیین جريمه و ابرا  از جاند كمیسیون ماده تد ب 5پاركین   طاق تاصره 

 استناد رأی ديوان محترم عدالت اداری شامل اخ  عوارض نخواگد بود 

مترمربع پاركین  الزامی است و به ازا    25مترمربع از واحد تجاری تأمین   18  برابر طرح تفصییی برای گر  5تاصره

شد كه در   مترمربع به سط  واحد تجاری به نسات افزايش سط  به سهم پاركین  نیز اضافه خواگد 18افزايش از 

مترمربع به ازا    18تور  عدم تأمین به گمان میزان كسری پاركین  شامل می گردد و برای واحدگای تجاری تا 

  "  مترمربع پاركین  منظور می شود  20گر واحد  

-2047/98در پاسا  به شاکایت مذکور، رسیش شاورای اساالمی شاهر سانندج به موب  میره شاماره    

 توویح داده است که: 16/4/1398

موضیوع شیکايت ،قای حمزه   9702292ت الهی  با ترديم  يحه عطف به پرونده ك سیه  یبا احترام و اگدای تح "  

قانون مالیا  بر ارزش افزوده    50به استناد تاصره ذيل ماده    شکريان  مطالای بدين شرح را به استحضار می رساند 

 تعرفه عوارض سا نه توسط شورای اس می شهر قانونا  برای يک سال تصويد خواگد شد و ترفا  در طول يک سال 

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

 

Instagram.com/dotic.ir

http://instagram.com/dotic.ir


 
 َفال تَتَِّبعُوا اْلَهوي اَْن تَعِدلُوا

 دادنامه

8 
 

 ه ک و مأخ  عمل می باشیید و با انرضییای ،ن از اعتاار سییاقط می گردد و به گیچ وج نیز قابییت اجرايی دارد و م

م ک و میأخی  عمیل در سیییالهیای بعید نمی بیاشییید  لی ا بیا عنیايیت بیه اينکیه مصیییوبیه مورد اعتراض ) عوارض كسیییری 

سیال انتفا  پ شیده اسیت  ل ا درخواسیت ابطال ،ن ارض و بهای خدما  شیهرداری سینندج حپاركین ( از  يحه عو

موضیوع می باشید و به عاار  ديگر مصیوبه م كور اعتاارش را از دسیت داده اسیت  در گمین راسیتا درخواسیت ابطال 

،ن موضیوعیتی ندارد  بدين وسیییه نظر به مراتد فوا ا شیاره تراضیای رسییدگی و تیدور حکم شیايسیته مانی بر رد 

  " شکايت شاكی را از محضر قضا  ديوان استدعا دارد 

-/ش2440/97در پاسا  به شاکایت مذکور، رسیش شاورای اساالمی شاهر رشات به موب  میره شاماره   

 توویح داده است که: 13/11/1397

در   2/10/1397- 9702282احتراما  در پاسیخ به دادخواسیت ،قای حمزه شیکريان زينی موضیوع پرونده ك سیه  "  

رداری در راسیتای ابطال عوارض كسیری پاركین   خصیوص عوارض شیهرداری رشیت به اسیتحضیار می رسیاند  اين شیه

تعرفه شیهرداری رشیت  اقدام به ح پ ،ن از دفترچه نموده اسیت و حالیه عوارضیی تحت اين عنوان   20موضیوع ماده  

و يا با اين محتوا تحت عناوين ديگر كه شیاكی بدان اشیاره دارد و اتیرار می ورزد به گیچ عنوان وتیول نمی گردد  

دادخواسیت در خصیوص عوارض پ يره برای پاركین  به شیرح ذيل به   4و    3  2اسیته گای رديف  اما در خصیوص خو

عرض می رسیاند  شیاكی با به كارگیری لف» »مخفیت كردن در چند مرحیه و نسیات دادن عوارض پ يره به عوارض 

 كسری پاركین   به نظر می رسد قصد ايجاد ذگنیت اشتااه در ،ن مرجع را دارد 

می شهر رشت به تاعیت از ،را  تادره از ،ن مرجع و تأكید وزار  كشور  عوارض كسری پاركین  را شورای اس    

 4و    3   2پ يره ،مده اسیت و مورد اسیتناد شیاكی در رديفهای    ضعوار  12ك   ح پ نموده اسیت  ،نچه كه در ماده  

ا از یی ام زيربنیی ار برای تمیی ب  ه فرط يکیی داث پاركین  است كیی ره جهت احیی ونی پ ي یی وارض قانیی می باشد ترفا  ع 

 كید می گردد م ک عمل در محاساه أچ ارتااطی به كسری پاركین  ندارد  تیجمیه پاركین  وتول می گردد و گی
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نیز مانند ساير شهرداريها  به دلیل كماود پاركین  می باشد  ل ا شهرداری رشت    2-3و    2-2جدول  عوارض پ يره  

مین و احداث پاركین  مورد نیاز  در محاسیاه عوارض پ يره پاركین     شیهر  درجه تشیويق سیازندگان به تأدر سیط

 تخفیفاتی در دو مرطع  به شرح ذيل اعمال می نمايد 

ی تجاری اگر پاركین  در زيرزمین احداث برابر مفاد اين تاصیره در سیاختمانها  2-2ذيل جدول    1تاصیره    -الف  

 )يعنی نصف( كاگش می يابد  %33به  %66شود ضريد فرمول محاساه عوارض پ يره مربوط به پاركین  از 

وارض پاركین  در یی ه ع یی محاسا  1وارض پاركین  بند یی اساه ع یی وه محیی وان نحیی كتابچه تحت عن  39تفحه    -ب  

غیره    كه به اسیتناد اين بند  عوارض پ يره مربوط به مسیاحت پاركین   پس مجموعه گای تجاری  اداری  تینعتی و  

ای يک بار نه بیشیتر می شیود و فرط يک چهارم  ،ن گم بر  4  ترسییم بر 2-3و   2-2از محاسیاه بر اسیا  جداول  

اث شیهرداری  بابت عدم احد  1397وتیول می گردد  مجددا  تأكید می شیود در گیچ كجا از دفترچه عوارض سیال  

 پاركین   عوارضی تحت گیچ عنوان و در گیچ لفافه ای وتول نمی گردد 

شیورای شیهر رشیت به وتیول عوارض مضیاعف و اخ  ماالغ غیر قانونی و من غیر حق از   ل ا متهم كردن شیهرداری و  

ريها شیهروندان و اطاله ك م از سیوی شیاكی در خصیوص ادعای ناتیواب وی  كه خود سیالها در زمینه عوارض شیهردا

فعالیت نموده و در اين رشیته خاره و تیاحد نظر می باشید  بعید اسیت  از اين رو ضیمن ارااه دفاعیا  فوا ال كر و 

حضیور نماينده شیورا در جیسیه رسییدگی  جهت دفاع از مصیوبه شیورا و به ويقه حروا    درخواسیت رد دعوای حاضیر

  "شهروندان شهر رشت مورد تمناست 

-4706/97ور، رسیش شااورای اسااالمی شااهر ارومیه به موب  میره شااماره در پاساا  به شااکایت مذک  

 توویح داده است که: 1/11/1397

 ه در تاريخ یاام ارسالی كیادره و ضمیه تیا  به اخطاري ی،ن دفتر معطوف 9702298ايگانی یرونده ك سه بیدر پ "  
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به سیازمان متاوعه و شیورای اسی می اب ر گرديده ل ا با م حظه نسیخه  انی دادخواسیت و ضیماام   18/10/1397

پیوسییتی در موقعیت قانونی موارد مفصیییه و مشییروحه ،تی ال كر را به منظور پاسییخ گويی و تاادل لواي  در جهت 

 تشحی  اذگان و رد ادعا اع م می دارد 

او    با تامل و دقت نظر در مندرجا  تراضیانامه شیاكی با عنوان وكیل دادگسیتری قطع نظر از اينکه مسیتند موضیوع   

مورد ادعا ضیم درخواسیت نامه و گک ا دلیل سیمت نامارده به عنوان قرارداد وكالتی به پیوسیت ارااه نشیده اسیت دارا 

وعه و ،مره و ،يین دادرسیی مدنی و قوانین ماگوی واجد بودن وكالت دادگسیتری از نظر شیکیی مطابق قوانین موضی 

ر قوانین موضوعه ظپر واض  است از ن  -1از نظر قوانین موضوعه شکیی ،يین دادرسی مدنی    -ايراد قضايی است  الف

وكیل دادگسییتری مجاز به دخالت در امر  برای كار قضییايی جهت مراجعه به دادگسییتری يا بايد اتیییل بود و يا

  دادرسی است

قانون ،يین دادرسیی مدنی با مرعی داشیتن اتیول و مرررا  جاريه   2و    1به د لت مفاگیم و منطوا تیري  مواد    -2 

و حاكم موضییوعه در كییه مراجع قضییايی تییالحه دادگسییتری به حکم قانون گیچ دادگاگی نمی تواند به دعوا و يا 

ا قاام مرام يا نماينده قانونی ،نان رسییدگی در اشیخاص ذينفع يا وكیل ي  ادعايی رسییدگی كند مگر اينکه شیخص يا

دعوا اعم از ترافعی و غیر ترافعی برابر قانون درخواسییت نموده باشییند بديهی اسییت اتییل و مناط بر ذی نفع بودن 

متراضییان مورد نظر قانونگ ار می باشید كه با فرض نداشیتن نفع در طرح و يا اقاله ،ن به سییاا دادرسیی گا در رويه 

 ا تدور قرار عدم استماع دعوای حکمیت تور  می گیرد قضايی ب

اع می داشیته باشید حرفه خود را به   مضیاپ بر ،ن متراضیی بدون اينکه سیمتی در طرح موضیوع مورد ادعا و  -3  

عنوان وكیل دادگسیتری توتییف نموده و بی ،ن كه سیند و مدركی دال بر وكالت خود واخ  دفترچه و پروانه وكالت 

عاار  ديگر دلیل سیمت خود را ارااه نداده از اين رو در  پرونده به انضیمام درخواسیت خود ارااه دگد بهخود را به 

 مانحن فیه ذی سمت نمی باشد و به ع وه ت حیت وك ی دادگستری منوط به تدور و اتدار پروانه وكالت اعم از 
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درجه يک و دو در حوزه گای معینه از نظر مراجع قانونی تییادر كننده ،ن می باشیید و ا  مجاز به دخالت در امور 

 ترافعی و غیر ترافعی و مراجعه به مراجع نیستند دادرسی و 

ین دادرسی مدنی قانون ،ي   35و    33   32از اين رو وك  از منظر قانون دارای شرايطی گستند كه به موجد مواد    -4 

 شامل تمامیت اختیارا  راجع به دادرسی و تصري  به ،ن الزاما  ضروريست 

به بعد قانون مدنی وكالت از جهت انجام امر يا   657و    656از نظر قوانین موضییوعه ماگوی مسییتفاد از مواد    -ب  

اده انشايی ايجاب و قاول تور  رارداد با اریی د و انعراد قیی ه موجد تحرق عریی ه عنوان نايد بیی فعیی برای ديگری ب

می گیرد  ل ا در پرونده مارال كر متراضی كه حرفه نامارده  وكیل دادگستری تایین گرديده عیی الظاگر بدون ارااه 

قرارداد وكالت خود رأسیا  و شیخصیا  تراضیای ابطال مصیوبا  شیورای اسی می شیهر ارومیه را از گیأ  عمومی ديوان 

از فتوای مأخوذه و تحصیییی از مرام معظم رگاری با انجام فريضیه امر به معروپ و نهی از عدالت اداری با اسیتعانت  

اين امر دارند و اين  منکر بیان نموده اسیت بدون ،ن كه ذينفع و يا ذی سیهم در ،ن بوده باشید و خود نیز اذعان به

ن به تأيید و تصیديق مراما  در حالی اسیت كه كییه مصیوبا  شیورای اسی می به طور اط ا پس از بررسیی و تایی

 وزار  كشور می رسد 

قانون اساسی و قوانین موضوعه به نحو مرید میاير  مصوبه بند   51و    36 انیا   متراضیی با تمسیک و توسیل به اتیول    

شیهر ارومیه از جهت   1396از تعرفه سیا نه عوارض و بهای خدما  سیالهای    2ماده   2و تاصیره    1از ماده   16-1

كسیری پاركین  با قانون اسیاسیی و شیرع اند را مطرح نموده و مت كر گرديده كه شیهرداری و شیورای   اخ  عوارض

قانون شییورای عالی شییهرسییازی و معماری ايران موضییوعا  به   5اسیی می شییهر بدون اخ  مجوز از كمیسیییون ماده  

عوارض و بهای خدما  ،ن را قانون شییهرداريها احاله و ارسییال كرده كه نهايتا  با تعیین    100كمیسیییونهای ماده 

اسیتیفا  كرده اسیت  اين ادعا عیی الراعده متکی و مررون بادنی دلیل قانون و مثاته نمی باشید و به ع وه نامارده نه 

 تنها مستند اظهار و ادعايی خود را به ضمیمه دادخواست ارااه ننموده و شخصا  اع م نکرده است اين عوارض و بهای 
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كسیی و يا كسیانی خدما  بدون تصیويد و بیان مصیوبه در جداول معینه تعرفه وتیول عوارض و بهای خدما  از چه  

 اخ  و دريافت گرديده است 

دادخواسییت مجوز تیییرا    الثا   سییازمان شییهرداری و مناطق شییهری عیی ا تییول در مورد تیییر كاربريها بنا به  

منظور تعیین و تصیويد  حاتییه از كمیسییون مورد اشیاره متراضیی اخ  و متعاقد بر ،ن با حصیول توافق و تراضیی به

ارسییال و   100صییمیم گیرنده كمیسیییونهای ماده  عوارض و بهای خدما  مورد پ يرش با تیییر كاربری به ارگان ت

اع م می دارد و مضییافا  از لحام میاير  مصییوبا  با موازين شییرعی مورد ادعايی نیز در مرام انجام فريضییه امر به 

نهی از منکر در پرونده امر گیچ گونه ادله مثاته شیرعی و فرهی ارااه نشیده اسیت  عیی ا تیول اقتضیا  دارد   معروپ و

قانون تشیکی   و ،يین دادرسیی مدنی نظر فرهای شیورای نگهاان در اين خصیوص اخ  و   84ماده    2تاصیره  بر اسیا   

  " دارد  تحصیل و مورد امعان نظر قرار گیرد  بنا به مراتد منعکسه و فوا استدعای ب ل عنايت و رد تراضانامه را

پرونده به   1392اری مصاوب ساال قانون تشاکیالت و آیین دادرسای دیوان عدالت اد 84در ابرای ماده    

هیأت تخصصی شوراهای اسالمی دیوان عدالت اداری ارباع می شود و هیأت مذکور به موب  دادنامه های 

 2S، 10/7/1398- 9809970906010355، 9809970906010342، 9809970906010343شااامااره 

عنوان عوارض زیربنا تعرفه   ترت 1مبنی بر مساااحت بنای خاج بایهاه خود رو از فرمول مراسااباتی ماده  

ترت   2- 2مندرج در بدول  2ردیف  شاهرداری سانندج، 1397عوارض بهای خدمات و ساایر درآمدی ساال 

از   2- 3عنوان عوارض پاذیره یام مارمربا از دناد واحاد ت ااری و تبصاااره بادول ماذکور و هم نین بادول 

  2المی شاهر رشات و تبصاره مصاوب شاورای اسا  1397تعرفه عوارض و بهای خدمات شاهرداری رشات ساال 

  100ماده   11ارزش معامالتی ساااخامانها بهت دریافت برایم تخاتات ساااخامانی مووااوع تبصااره  2ماده  

 مصوب شاورای اسالمی شهر اسالمشهر  1396قانون شهرداریها به ازاء یم مارمربا اعیانی غیر م ااز سال 
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رأی به رد شاکایت ااادر کرد. رأی مذکور به عات عدم اعاراض از ساوی  را قابل ابطال تشاخی  نداد و 

 رسیش دیوان عدالت اداری و یا ده نتر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

 .مقرره های مورد اعتراض در دستور کار هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت  سایررسیدگی به    

معاونین دیوان عدالت اداری و  رسیشبا حضور   21/8/1398هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاری      

پش از برث و بررسای با اکرریت آراء به شارح  و  مسااشااران و دادرساان شاع  دیوان تشاکیل شاد و رؤسااو 

 .زیر به ادور رأی مبادرت کرده است

 گیأ  عمومی  رأی

با توبه به اینکه در آراء ماعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ووا عوارض برای کسری، حذف یا عدم 

ارات تشخی  و ابطال تأمین پارکینگ در مصوبات شوراهای اسالمی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اخای

شهرداری  1396از تعرفه عوارض بهای خدمات و سایر منابا درآمدی سال  6شده است، بنابراین ماده 

  20ماده سنندج ترت عنوان عوارض کسری پارکینگ در انواع کاربری مصوب شورای اسالمی شهر سنندج، 

  1( از ماده 1- 16بند )و  1396از تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری شورای اسالمی شهر رشت سال 

و رأی  16/2/1392- 100الی  97به دمیل مندرج در رأی شماره  1396شورای اسالمی شهر ارومیه سال 

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اخایارات قانونی  19/6/1396- 573شماره 

قانون تشکی   و ،يین دادرسی ديوان   13و    88و مواد    12ماده    1بند  شوراهای اسالمی شهر است و مساند به  

 ./ ابطال می شود تاريخ تصويداز  1392مصوب سال   عدالت اداری

 محمدكاظم بهرامی                                                             

 رایس گیأ  عمومی ديوان عدالت اداری                                                       
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