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به پرونده شمـاره  يـدگيدر رس يـوان عـدالت اداريد ١٥شعبـه و: 
 ت سازمانيفابوالفضل سلوک به طر يبا مـوضوع دادخواست آقا ٩٤٠٩٩٨٠٩٠١٥٠١٠٠٠

به موجب دادنامه شماره  يبازنشستگ يش مستمريساوه و به خواسته افزا ياجتماع تأمين
  صادر کرده است: ير رأيبه شرح ز ٢٤/٩/١٣٩٥ـ ٩٥٠٩٩٧٠٩٠١٥٠١٧٦٧

 تيشکا طرف اداره هيدفاع حهيال و يابراز مدارک و اسناد و پرونده اتيمحتو به نظر
کارفرما  ياجتماع تأمين قانون ٣٦بوده و حسب ماده نکه اقدامات سازمان وفق مقررات يا و

کارفرما با  يباشد ارسال مجدد صورت مزد و حقوق از سو مي مهيمسئول پرداخت حق ب
 ظرف صادره يرأ .گردد مي ت صادر و اعالميمنطبق نبوده حکم به رد شکا ين قانونيمواز

 باشد. مي اداري عدالت نديوا تجديدنظر شعب در اعتراض قابل ابالغ خيتار از روز ٢٠مدت
 ١٥شعبه  ٦/٣/١٣٩٦ـ ٩٦٠٩٩٧٠٩٥٦٥٠٠٦٩١شماره  يمذکور به موجب رأ يرأ

  شده است. ي تأييدوان عدالت اداريدنظر ديتجد
نسبت به  يوان عدالت اداريد ين دادرسييالت و آيقانون تشک ٧٩ماده  يدر اجرا

 يوان عدالت اداريدنظر ديتجد ١٤دنظر، شعبه يتجد ١٥دادنامه صادر شده از شعبه 
صادر  ير رأيبه شرح ز ٢٨/٥/١٣٩٧ـ ٩٧٠٩٩٧٠٩٥٥٥٠١٤٨٩موجب دادنامه شماره  به

  کرده است:
 تهيکم مصوبه اعمال عدم مرجع نيا در سلوك ابوالفضل يآقا يدعوا طرح به موجب

 خصوص در ٨/١٠/١٣٨٩خ يتار به استانهاي  يشهردار يکارگر مشاغل بندي طبقه طرح
 زمان در مذکور مصوبه بيتصو فرض با که بوده حقوق درصد ٥ شيافزا تاًينها و يو

 مصوبه اعمال و حقوق شيافزا در يخدمت محل اعمال و قصور و سلوک يآقا اشتغال
 و صيتشخ يأتهايه در کار قانون از ١٥ ماده ياجرا در بدواً ستيبا مي هيمشارال مذکور

 تأمين امتناع و يمتخد محل تيمحکوم فرض با و نمود مي يدعو طرح اختالف حل
 قانون از ٧٩ ماده درخواست اعمال معنونه موارد به تيعنا با لذا ...رشيپذ از ياجتماع

 و ضمن صيتشخ وارد را ١٣٩٢ مصوب يادار عدالت وانيد يدادرس نييآ و التيتشک
 عدالت وانيد دنظريتجد ١٥ شعبه از صادره ٦/٣/١٣٩٦ـ ٦٩١ شماره به دادنامه نقض

 قانون از ٧٩ ماده اعمال خواست در تيشکا رد قرار به يبدو شعبه حکم اصالح به يادار
 .دارد مي اعالم مردود و صيتشخ ر وارديغ را يادار عدالت وانيد يدادرس نييآ و التيتشک

 است. يقطع صادره يرأ
ن يس و معاونيبا حضور رئ ١٧/١٠/١٣٩٨خ يدر تار يوان عدالت اداريد يأت عموميه

ل شد و پس از يوان تشکيرؤسا و مستشاران و دادرسان شعب د و يوان عدالت اداريد
  مبادرت کرده است. ير به صدور رأيت آراء به شرح زيبا اکثر يبحث و بررس

  
  هيأت عمومي رأي

  تعارض در آراء محرز است.ـ  الف
موضوع هاي  مطابق آنچه که در پرونده ينکه اصالح حکم بازنشستگينظر به اـ  ب

 ١٥٧ق اختالفات کارگر و کارفرما به شرح ماده يگرفته از مصاد قرارتعارض مورد خواسته 
ص و يتشخ يأتهايت هيبه آن در صالح يدگيشود تا رس نمي محسوب قانون کار

وان عدالت يدنظر ديتجد ١٢و  ١٣، ١٥، ٢٠ن آراء شعب يرد، بنابرايکار قرار گ اختالف حل
 ١٥٧ق ماده يخواسته را از مصادت و يبه شرح مندرج در گردش کار که موضوع شکا يادار

ح و ي، صحيدگيجه رسيو فارغ از نتاند  شده يدگينکرده و خود وارد رس يتلق قانون کار
الت يقانون تشک ٨٩و ماده  ١٢ماده  ٢به استناد بند  ين رأيااست.  يموافق مقررات قانون

 يت ادارـوان عـداليشعب د يبرا ١٣٩٢مصوب سـال  يوان عدالت اداريد ين دادرسييو آ
  االتباع است. الزممربوط در موارد مشابه  ير مراجع اداريو سا

  رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي
  

  ٨/١١/١٣٩٨                                                                         ٩٧٠٠٩٥٠رهشما
  بسمه تعالي

  جناب آقاي اكبرپور

  يره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسالمي ايرانمد رئيس هيأت

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه رأي  يك نسخه از
هايي از بندهاي  ابطال قسمت«با موضوع:  ١٧/١٠/١٣٩٨مورخ  ٩٨٠٩٩٧٠٩٠٥٨١١٢٩٢٢

شهر  شوراي اسالمي ١٣٩٧تعرفه ساالنه عوارض و بهاي خدمات سال  ٢١الي  ١٤ب مواد 
  گردد. جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي» همدان

ـ مهدي دربين   مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري 
  

  ٩٧٠٠٩٥٠: روندهپ شماره    ٢٩٢٢ :ماره دادنامهش    ١٧/١٠/١٣٩٨ :خ دادنامهتاري
  يوان عدالت اداريد يأت عموميه :مرجع رسيدگي

  ينيان زيه شکرحمز يآقا ي:شاك

تعرفه  ٢١ يال ١٤ب مواد  ياز بندها ييابطال قسمتها موضوع شکايت و خواسته:
  شهر همدان ياسالم يشورا ١٣٩٧خدمات سال  يساالنه عوارض و بها
 ١٤شاکي به موجب دادخواستي ابطال قسمتهايي از بندهاي ب مواد  گردش کار:

شوراي اسالمي شهر همدان در  ١٣٩٧تعرفه ساالنه عوارض و بهاي خدمات سال  ٢١الي 
خصوص دريافت عوارض کسري پارکينگ را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته 

  اعالم کرده است که:
از اين مصوبه، اخذ عوارض کسري و حذف پارکينگ در  عنه معترضدر بندهاي «

البالي فرمول پذيره کاربريهاي مختلف مخفي شده که به علت مشابهت اين اقدام در 
سه  ١٤ماده  ١شود. در جدول ذيل بند  تمامي فرمولها، يک نمونه از آن توضيح داده مي

ستون وجود دارد که براساس توضيح ذيل همين جدول، مجموع مبالغ حاصل از اين 
شود که دو  ، فرمولي ديده مي٣ستونها، معادل عوارض پروانه ساختماني است در ستون 

معادل متراژ  Sمعادل تعداد پارکينگ مورد نياز و  Nدارد. در ذيل جدول،  Sو  Nفاکتور 
 شده تعريف شده است. بر همين اساس اگر در ملکي متراژ پارکينگ تأمين پارکينگ

 ٣شده کمتر از ميزان قانوني باشد، همين موضوع باعث ايجاد ارقامي در ستون  تأمين
ام پارکينگ را شود که در واقع همان عوارض کسري پارکينگ است و اگر مالکي تم مي

گردد و مـالک هم  ، صفر مي٣نمايد، ضريب فـرمول منـدرج در ستون  تأمين طبق ضابطه
پردازد. به عنوان مثال، اگر مالکي موظف  عوارضي بابت کسري پـارکينگ به شهرداري نمي

نموده شهرداري مطابق  تأمين متر پارکينگ ٥٠متر پارکينگ بوده و تنها  ٧٥ تأمين به
  نمايد: به شرح ذيل از وي عوارض کسري پارکينگ اخذ مي ٣ج در ستون فرمول مندر

  ٢٥×P)×٢٥×٥٠ـ  ٧٥( 
عنه تعيين نموده،  بدين ترتيب فرمولي که شوراي شهر همدان در بندهاي معترض 

است و مستقيماً ارتباط با کسري پارکينگهاي » عوارض کسري پارکينگ«ماهيتاً 
اتب ياد شده و به استناد داليل ذيل، ابطال قسمتهاي شده در امالک دارد. نظر به مر تأمين

  مشخص شده در ستون خواسته از اين مصوبه را از تاريخ تصويب آن خواستارم:
شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران  تأسيس قانون ٧و  ٥الف: مطابق ماده 

شهرداري موظف به رعايت ضوابط مندرج در طرح تفصيلي است و هرگونه تغيير در 
برسد. به عبارتي ديگر شهرداري بدون اخذ  ٥کميسيون ماده  تأييد بايد به وابط طرح ميض

قانون اخيرالذکر، حق عدول از ضوابط مندرج در طرح تفصيلي  ٥مصوبه از کميسيون ماده 
شهر  شهر همدان، شوراي ١٣٩٧عنه از تعرفه سال  را ندارد. ليکن در بندهاي معترض

و  ٥ول از ضوابط طرح را بدون اخذ مصوبه کميسيون ماده صراحت به شهرداري حق عد به
را داده که اين موضوع مهمترين دليل غيرقانوني  ١٠٠يا طرح پرونده در کميسيون ماده 

  باشد. عنه مي بودن بندهاي معترض
قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت  ٤قانون اساسي، ماده  ٥١ب: مطابق اصل 

برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران، اخذ  قانون ٦٢ماده  ٣و تبصره 
بايد با تجويز قانوني باشد. اخذ وجه بابت  هرگونه مال، وجه، کاال و خدمات از شهروندان مي

کسري و يا حذف پارکينگ در هيچ جاي قانون تصريح نشده و شهرداري بابت حذف و 
  کسري پارکينگ، حق اخذ وجه از شهروندان را ندارد.

: درست است که مفهوم عوارض در قانون تعريف نشده است، ليکن بر اساس ج
» شي«تعريف شده است. به عبارتي ديگر منطقاً » بر شيءاي  عارضه«معناي آن، عوارض 

توان بر آن عارضه ايجاد نمود و عوارض، بر امور سلبي  امري وجودي و مثبت است که مي
در واقع امري عدمي و سلبي » ري پارکينگکس«گردد و به علت اينکه  و منفي بار نمي

  توان بر آن عوارض تعيين کرد. است، نمي
د: عدم تأمين پارکينگ، به معناي ايجاد فضاي مسکوني و يا تجاري در محل 

نمايد. حال پس از اخذ  پارکينگ است که شهرداري يک بار عوارض آن را از مالک اخذ مي
رض بابت از بين بردن فضاي پارکينگ در عوارض بابت ايجاد فضاي مسکوني، اخذ عوا

گردد که از اين جهت نيز اخذ  محسوب مي» عوارض مضاعف«همان محل، به نوعي 
  عوارض کسري پارکينگ خالف قانون است. 

قانون اساسي، حکم به مجازات و تعيين جريمه صرفاً از طريق  ٣٦هـ: مطابق اصل 
در صالحيت مقنن (مجلس شوراي  قانون ممکن است و وضع قاعده در اين باب، صرفاً

قانون شهرداريها، مرجع تعيين مجازات بازدارنده و  ١٠٠اسالمي) است. مقنن در ماده 
 نموده و بر اساس اين ماده بيني پيشهمچنين تعيين جريمه براي شهروندان متخلف را 

صالح رسيدگي به اين موضوع و تعيين جريمه شده است. در  ١٠٠صرفاً کميسيون ماده 
 ٥ز در تبصره صوص تعيين مجازات و اخذ جريمه بابت کسري و حذف پارکينگ نيخ

قانون شهرداريها تعيين تکليف گرديده و شهروندان صرفاً موظف به پرداخت  ١٠٠ماده
باشند. بنابراين هنگامي که شوراي اسالمي  مي ١٠٠جريمه تعييني توسط کميسيون ماده 

تواند  دارند، علي القاعده نسبت به آن نيز نميشهرها، حقي در جريمه نمودن شهروندان ن
  قانون اساسي تصويب شده است. ٣٦عنه، برخالف اصل  وضع قاعده نمايد و مصوبه معترض
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) هيأت ٩٢د: مغايرت با آراء هيأت عمومي ديوان عدالت اداري (عدم رعايت ماده 
در باب عمومي ديوان عدالت اداري در بررسي مصوبات شوراي اسالمي ساير شهرها 

عوارض کسري و حذف پارکينگ به کرات نسبت به صدور رأي مبني بر ابطال مصوبات 
  توان به آراء ذيل اشاره نمود: عنه اقدام نموده که به عنوان مثال مي معترض

در  ١٢/١٢/١٣٨٦ـ ١٤٧٧، ١٤٧٨، ١٤٧٩، ١٤٨٠و  ١٤٨١الف ـ بند (و) رأي شماره 
  ابطال مصوبه شوراي اسالمي شهر يزد

  در ابطال مصوبه شوراي اسالمي شهر بوشهر ١٨/١٠/١٣٩١ـ  ٧٧٠أي شماره ب ـ ر
  در ابطال مصوبه شوراي اسالمي شهر شيروان ١٦/٢/١٣٩٢ـ ١١٦ج ـ رأي شماره 
  در ابطال مصوبه شوراي اسالمي شهر يزد ١٤/٧/١٣٩٤ـ ٨٦٩د ـ رأي شماره 

  ر ماليردر ابطال مصوبه شوراي اسالمي شه ٥/٨/١٣٩٤ـ ٩٧٧هـ ـ رأي شماره 
 ٥١و  ٣٦عنه با اصول  لذا با توجه به آراء ياد شده و مغايرت آشکار مصوبه معترض  

قانون تنظيم بخشي از  ٤قانون شهرداريها و ماده  ١٠٠ماده  ٥قانون اساسي و تبصره 
قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري  ٦٢ماده  ٣مقررات مالي دولت و تبصره 

با توجه به سابقه ابطال چنين مصوباتي در هيأت عمومي ديوان  اسالمي ايران و همچنين
قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري  ٩٢عدالت اداري تقاضاي اعمال ماده 

قانون ديوان عدالت  ١٣و ماده  ١٢ماده  ١و رسيدگي خارج از نوبت و نهايتاً بر اساس بند 
  از تاريخ تصويب دارم." عنه را  اداري تقاضاي ابطال مصوبه معترض

  هاي مورد اعتراض به قرار زير است: متن تعرفه  
  

  ١٤ماده                   ٠١٠٢٠٠٢عوارض پروانه ساختماني مسکوني       کد: 
  
  ـ پروانه ساختماني مسکوني تک واحدي به شرح جدول ذيل محاسبه گردد.١
  

  عوارض پروانه ساختماني مسکوني تک واحدي

  ٣ستون   نا يک واحدسطح ب  رديف

  P × (25N – S) × ٢٥  متر مربع ٦٠تا   ١

  P × (25N – S) × ٢٥  متر مربع ١٠٠تا   ٢

  P × (25N – S) × ٢٥  متر مربع ١٥٠تا   ٣

  P × (25N – S) × ٢٥  متر مربع ٢٠٠تا   ٤

  P × (25N – S) × ٢٥  متر مربع ٣٠٠تا   ٥

  P × (25N – S) × ٢٥  متر مربع ٤٠٠تا   ٦

  P × (25N – S) × ٢٥  تر مربعم ٥٠٠تا   ٧

  P × (25N – S) × ٢٥  متر مربع ٦٠٠تا   ٨

  P × (25N – S) × ٢٥  متر مربع به باال ٦٠٠از   ٩

  
  Sمتراژ پارکينگ تأمين شده =           Nتعداد پارکينگ مورد نياز = 

  
باشد. در  عوارض پروانه ساختماني مسکوني مي ٣و  ١هاي  توضيح: مجموع ستون

باشد اعداد ستون  ٢حداقل عوارض هر متر مربع در ستون يک کمتر از ستون  صورتي که
  گردد. جايگزين مي ١در ستون  ٢

شود که در سطح يا طبقات  ساختمان مسکوني تک واحدي به ساختماني اطالق مي
بيش از يک واحد احداث نگردد چنانچه بيش از يک واحد ساخته شود ساختمان فوق تک 

  دد.گر واحدي محسوب نمي
در صورتي که در يک سطح، يک واحد تجاري و يک واحد مسکوني احداث شود هر 

  کدام به صورت مجزا و با تعرفه مربوطه محاسبه خواهد شد.
  ـ پروانه ساختماني مسکوني چند واحدي به شرح جدول ذيل محاسبه گردد.٢
  

  عوارض پروانه ساختماني مسکوني

  ٣ستون   سطح کل بنا  رديف

  P × (25N – S) × ٢٥  مربع متر ٢٠٠تا   ١

  P × (25N – S) × ٢٥  متر مربع ٤٠٠تا   ٢

  P × (25N – S) × ٢٥  متر مربع ٦٠٠تا   ٣

  P × (25N – S) × ٢٥  متر مربع ٦٠٠بيش از   ٤

  
  Sمتراژ پارکينگ تأمين شده =                 Nتعداد پارکينگ مورد نياز = 

باشد. در  ساختماني مسکوني مي عوارض پروانه ٣و  ١هاي  توضيح: مجموع ستون
باشد اعداد ستون  ٢صورتي که حداقل عوارض هر مترمربع در ستون يک کمتر از ستون 

  گردد. جايگزين مي ١در ستون  ٢
ب ـ در صورت درخواست مالک مبني بر احداث بنا در امالک ناشي از اجرا و يا 

الزم را جهت ارسال هاي مصوب شهري پس از اخذ ضمانت معتبر اقدامات  تغيير طرح
نمايد و در صورت تصويب کميسيون عوارض  پرونده به کميسيون ماده پنج معمول مي

  گردد. احداث بنا طبق جدول ذيل محاسبه مي
  

  عوارض پروانه ساختماني مسکوني

  ٢ستون 

٢٥ × P × (25N – S)  

  Sمتراژ پارکينگ تأمين شده =           Nتعداد پارکينگ مورد نياز = 

  
  باشد. عوارض پروانه ساختماني مسکوني مي ٢و  ١هاي  وضيح: مجموع ستونت

تبصره: هرگونه ابقـاء کاربري به کاربري اوليه که بعضاً از کميسيون ماده پنج مصـوبه 
گردد در صورتي که مالکيت ملک بر اساس آخرين پروانه  ابقاء يا تغيير کاربري صـادر مي

ور پروانه ساختماني به شهرداري مـراجعه نموده باشد تغيير نکرده باشد و صرفاً جهت صد
مشمول پـرداخت عـوارض صدور پروانه ساختماني امالک مغـاير با طرح تفصيلي 

گردد. ضمناً عوارض صدور پروانه ساختماني امالک مذکور بر اساس امالک در کاربري  نمي
خرين پروانه و مجاز محاسبه شود. ضمناً در صورت تغيير مالکيت مذکور بر اساس آ

مراجعه مالک جهت صدور پروانه ساختماني به شهرداري عوارض صدور پروانه ساختماني 
  % محاسبه و اخذ گردد.٨٠امالک مغاير با طرح تفصيلي و کاربري با ضريب 

  
  ١٥ماده                 ٠١٠٢٠٠٢عوارض پروانه ساختماني تجاري        کد: 

  

  گردد: رح ذيل محاسبه ميـ پروانه ساختماني تجاري به ش١
  
 

عوارض 
احداث 
  تجاري

  ٢ستون   )M(ضريب  ١ستون 

  P × (25N – S) × ٥٠  همکفـ ١

  Nتعداد پارکينگ مورد نياز = 
 Sمتراژ پارکينگ تأمين شده = 

  P × (25N – S) × ٥٠  زير زمينـ ٢

  P × (25N – S) × ٥٠  طبقه اولـ ٣

  P × (25N – S) × ٥٠  طبقه دومـ ٤

  P × (25N – S) × ٥٠  طبقه سوم به باالـ  ٥

  باشد. عوارض پروانه ساختماني تجاري مي ٢و  ١هاي  مجموع ستون
مساحت  Sمحاسبه گردد ( ٥/١×  S  ×Pزير بناي ناخالص و مشاعي با فرمول 

  فضاي مشاعي)

  
ب ـ در صورت درخواست مالک مبني بر احداث بنا در امالک ناشي از اجرا و يا 

هاي مصوب شهري پس از اخذ ضمانت معتبر اقدامات الزم را جهت ارسال  ر طرحتغيي
نمايد و در صورت تصويب کميسيون عوارض  پرونده به کميسيون ماده پنج معمول مي

  گردد. احداث بنا طبق فرمول ذيل محاسبه مي
  

  | |  مشخصات

  P × (25N – S) × ٥٠  همکف

  P × (25N – S) × ٥٠  زير زمين

  P × (25N – S) × ٥٠  طبقه اول

  P × (25N – S) × ٥٠  طبقه دوم

  P × (25N – S) × ٥٠  طبقه سوم به باال

  P × (25N – S) × ٥٠  فضاي مشاعي

  
  باشد.  توضيح: مجموع فرمول | و ستون | | عوارض پروانه ساختماني تجاري مي

  
   Sمتراژ پارکينگ تأمين شده =         Nتعداد پارکينگ مورد نياز = 
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) +١ (A =  

  
  

E = A×P×S          | | عوارض احداث مغاير در فضاي مشاعيE = A×M×P×S  | عوارض احداث مغاير  
  

  | | |  مشخصات

  P × (25N – S) × ٥٠  انباري در زير زمين

  P × (25N – S) × ٥٠  انباري در همکف

  P × (25N – S) × ٥٠  انباري در ساير طبقات

  P × (25N – S) × ٥٠  داخل فضاي تجاري)(ک سوم بالکن حداکثر تا ي

  P × (25N – S) × ٥٠  بالکن بيش از يک سوم يک سوم (داخل فضاي تجاري)

  P × (25N – S) × ٥٠  )بالکن حداکثر تا يک سوم (خارج فضاي تجاري

  P × (25N – S) × ٥٠  بالکن بيش از يک سوم (خارج فضاي تجاري)

  
 ي| | و ستون | | | عوارض پروانه ساختمان| و هاي  مجموع فرمول :حيتوض

  باشد. ي ميتجار
  

  ١٦ماده                ٠١٠٢٠٠٢کد:       عوارض پروانه ساختماني اداري انتظامي         
  

بر اساس  E = M × P × Sـ عوارض احداث ساختمانهاي اداري انتظامي طبق فرمول ١
  ل محاسبه و وصول گردد.يب جدول ذيضرا

  
  Pارزش محاسباتي =       Mضريب طبقات اداري =     Eداث اداري انتظامي = عوارض اح

  
  اداري انتظامي

  ٢ستون   طبقه

  P × (25N – S) × ٤٥  همکفـ ١

  P × (25N – S) × ٤٥  زير زمينـ ٢

  P × (25N – S) × ٤٥  طبقه اولـ ٣

  P × (25N – S) × ٤٥  طبقه دومـ ٤

  P × (25N – S) × ٤٥  طبقه سوم و باالترـ  ٥

  P × (25N – S) × ٤٥  نيم طبقه در همکفـ  ٦

  P × (25N – S) × ٤٥  فضاهاي مشاعيـ ٧

  باشد. ي ميانتظام يادار يعوارض پروانه ساختمان ٢و  ١مجموع ستون  :حيتوض
  

  Sشده =  تأمين نگيمتراژ پارک               Nاز = ينگ مورد نيتعداد پارک
  
  

) +١ (A =  
  

  | |  مشخصات

  P × (25N – S) × ٤٥  همکف

  P × (25N – S) × ٤٥  زير زمين

  P × (25N – S) × ٤٥  طبقه اول

  P × (25N – S) × ٤٥  طبقه دوم

  P × (25N – S) × ٤٥  طبقه سوم و باالتر

  P × (25N – S) × ٤٥  نيم طبقه در همکف

  P × (25N – S) × ٤٥  فضاهاي مشاعي

  باشد. | عوارض پروانه ساختماني اداري انتظامي ميتوضيح: مجموع فرمول | و ستون | 
  

  Sشده =  تأمين نگيمتراژ پارک           Nاز = ينگ مورد نيتعداد پارک

  
  ١٧ماده             ٠١٠٢٠٠٢کد:       عوارض پروانه ساختماني خدمات انتفاعي     

  
 E = M × P × Sطبق فرمول  يخدمات انتفاع يعوارض احداث ساختمانهاـ ١

  ل محاسبه و وصول گردد.يب جدول ذياساس ضرابر
  

  P=  يارزش محاسبات        Mب طبقات = يضر    E=  يعوارض احداث خدمات انتفاع
  

  خدمات انتفاعي

  ٢ستون   طبقه

  P × (25N – S) × ٥٠  همکفـ ١

  P × (25N – S) × ٥٠  نير زميزـ ٢

  P × (25N – S) × ٥٠  طبقه اولـ ٣

  P × (25N – S) × ٥٠  طبقه دومـ ٤

  P × (25N – S) × ٥٠  طبقه سوم و باالترـ  ٥

  P × (25N – S) × ٥٠  م طبقه در همکفينـ  ٦

  P × (25N – S) × ٥٠  يمشاع يفضاهاـ ٧

  باشد. ي ميخدمات انتفاع يعوارض پروانه ساختمان ٢و  ١مجموع ستون  :حيتوض
  

  Sشده =  تأمين نگيمتراژ پارک               Nاز = ينگ مورد نيتعداد پارک
  

ر با طرح يمغا يبر احداث بنا در کاربر يدر صورت درخواست مالک مبنـ  ب
پس از اخذ ضمانت معتبر اقدامات الزم را جهت ارسال پرونده به  يشهردار يليتفص
ون عوارض احداث بنا يسيب کميد و در صورت تصوينما مي ون ماده پنج معموليسيکم

  د.گرد مي ل محاسبهيطبق فرمول ذ
  

  
) +١ (A =  

  
  

E = A × P × S  ر يعوارض احداث مغاI  
  

  | |  مشخصات

  P × (25N – S) × ٥٠  همکف

  P × (25N – S) × ٥٠  نير زميز

  P × (25N – S) × ٥٠  طبقه اول

  P × (25N – S) × ٥٠  طبقه دوم

  P × (25N – S) × ٥٠  طبقه سوم و باالتر

  P × (25N – S) × ٥٠  م طبقه در همکفين

  P × (25N – S) × ٥٠  يمشاع يفضا

  
  باشد. توضيح: مجموع فرمول | و ستون | | عوارض پروانه ساختماني خدمات انتفاعي مي

  
  Sشده =  تأمين نگيمتراژ پارک        Nاز = ينگ مورد نيتعداد پارک

  
ـ هنري، مذهبي، ورزشي      ١٨ماده       ٠١٠٢٠٠٢کد:    عوارض پروانه ساختماني آموزشي، فرهنگي 

  

طبق  يورزش ي،مذهب ي،هنري ـ فرهنگ ي،آموزش يعوارض احداث ساختمانهاـ ١

  ل محاسبه و وصول گردد.يب جدول ذيبر اساس ضرا E = M × P × Sفرمول 
  

    P=  يارزش محاسبات      Mب طبقات = يضر      Eعوارض احداث = 
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  آموزشي، فرهنگي ـ هنري، مذهبي، ورزشي

  ٢ستون   طبقه

  P × (25N – S) × ٤٥  همکفـ ١

  P × (25N – S) × ٤٥  نير زميزـ ٢

  P × (25N – S) × ٤٥  طبقه اولـ ٣

  P × (25N – S) × ٤٥  طبقه دومـ ٤

  P × (25N – S) × ٤٥  طبقه سوم و باالترـ  ٥

  P × (25N – S) × ٤٥  م طبقه در همکفينـ  ٦

  P × (25N – S) × ٤٥  يانبارـ ٧

 ي،هنري ـ فرهنگ ي،آموزش يعوارض پروانه ساختمان ٢و  ١مجموع ستون  :حيتوض
  باشد. ي ميورزش ي،مذهب

  
  Sشده =  تأمين نگيمتراژ پارک               Nاز = ينگ مورد نيتعداد پارک

  
ا ياز اجرا و  يبر احداث بنا در امالک ناش يدر صورت درخواست مالک مبنـ  ب

بر اقدامات الزم را جهت ارسال پس از اخذ ضمانت معت يمصوب شهرهاي  ر طرحييتغ
ون عوارض يسيب کميد و در صورت تصوينما مي ون ماده پنج معموليسيپرونده به کم

  گردد. مي ل محاسبهياحداث بنا طبق فرمول ذ
  
  

) +١ (A =  
  

E = A × P × S  ر يعوارض احداث مغاI  
  

  | |  مشخصات

  P × (25N – S) × ٤٥  همکف

  P × (25N – S) × ٤٥  نير زميز

  P × (25N – S) × ٤٥  طبقه اول

  P × (25N – S) × ٤٥  طبقه دوم

  P × (25N – S) × ٤٥  طبقه سوم و باالتر

  P × (25N – S) × ٤٥  م طبقه در همکفين

  P × (25N – S) × ٤٥  يانبار

ي فرهنگ ي،آموزش يمجموع فرمول | و ستون | | عوارض پروانه ساختمان :حيتوض
  باشد. ي ميورزش ي،مذهب ي،هنرـ 

  
  Sشده =  تأمين نگيمتراژ پارک        Nاز = ينگ مورد نيتعداد پارک

  
  ١٩ماده           ٠١٠٢٠٠٢کد:        ات و تجهيزات شهري تأسيس عوارض پروانه ساختماني صنعتي و

  
طبق فرمول  يزات شهريات و تجهتأسيس و يصنعت يعوارض احداث ساختمانهاـ ١

E = M × P × S ل محاسبه و وصول گردد.يب جدول ذياس ضرابر اس  
  

  P=  يارزش محاسبات           Mب طبقات = يضر                 Eعوارض احداث = 
  

  ات و تجهيزات شهريتأسيس صنعتي و

  ٢ستون   طبقه

  P × (25N – S) × ٤٥  همکفـ ١

  P × (25N – S) × ٤٥  زير زمينـ ٢

  P × (25N – S) × ٤٥  طبقه اول و باالترـ ٣

زات يتجه ات وتأسيس عوارض پروانه ساختماني صنعتي و ٢و  ١توضيح: مجموع ستون 
  باشد. ي ميشهر

  Sشده =  تأمين نگيمتراژ پارک               Nاز = ينگ مورد نيتعداد پارک
  

ا ياز اجرا و  يبر احداث بنا در امالک ناش يدر صورت درخواست مالک مبنـ  ب
پس از اخذ ضمانت معتبر اقدامات الزم را جهت ارسال  يمصوب شهرهاي  ر طرحييتغ

ون عوارض يسيب کميد و در صورت تصوينما مي ون ماده پنج معموليسيپرونده به کم
  گردد. مي ل محاسبهياحداث بنا طبق فرمول ذ

  
  

) +١ (A =  
  

  
E = A × P × S  ر يعوارض احداث مغاI  

  

  | |  مشخصات

  P × (25N – S) × ٤٥  همکف

  P × (25N – S) × ٤٥  نير زميز

  P × (25N – S) × ٤٥  طبقه اول و باالتر

 اتتأسيس توضيح: مجموع فرمول | و ستون | | عوارض پروانه ساختماني صنعتي و
  باشد.  ي ميزات شهريو تجه

  
  Sشده =  تأمين نگيمتراژ پارک        Nاز = ينگ مورد نيتعداد پارک

  
  ٢٠ماده               ٠١٠٢٠٠٢هداشتي درماني        کد: عوارض پروانه ساختماني ب   
  

 E = M × P × Sطبق فرمول  يدرمان يبهداشت يعوارض احداث ساختمانهاـ ١
  ل محاسبه و وصول گردد.يب جدول ذياساس ضرابر

  
  Pارزش محاسباتي =       Mضريب طبقات =        Eعوارض احداث بهداشتي درماني =     
  

  يبهداشتي درمان

  ٢ستون   طبقه

  P × (25N – S) × ٤٥  ـ همکف١

  P × (25N – S) × ٤٥  ـ زير زمين٢

  P × (25N – S) × ٤٥  طبقه اولـ ٣

  P × (25N – S) × ٤٥  طبقه دومـ ٤

  P × (25N – S) × ٤٥  ـ طبقه سوم و باالتر ٥

  P × (25N – S) × ٤٥  ـ نيم طبقه در همکف ٦

  P × (25N – S) × ٤٥  فضاهاي مشاعيـ ٧

  باشد. ي ميدرمان يبهداشت يعوارض پروانه ساختمان ٢و  ١مجموع ستون  :حيتوض
  

  Sشده =  تأمين نگيمتراژ پارک               Nاز = ينگ مورد نيتعداد پارک
  

ا ياز اجرا و  يبر احداث بنا در امالک ناش يدر صورت درخواست مالک مبنـ  ب
عتبر اقدامات الزم را جهت ارسال پس از اخذ ضمانت م يمصوب شهرهاي  ر طرحييتغ

ون عوارض يسيب کميد و در صورت تصوينما مي ون ماده پنج معموليسيپرونده به کم
  گردد. مي ل محاسبهياحداث بنا طبق فرمول ذ

  
  

) +١ (A =  
  

E = A × P × S  ر يعوارض احداث مغاI  
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  | |  مشخصات

  P × (25N – S) × ٤٥  همکف

  P × (25N – S) × ٤٥  نير زميز

  P × (25N – S) × ٤٥  طبقه اول

  P × (25N – S) × ٤٥  طبقه دوم

  P × (25N – S) × ٤٥  طبقه سوم و باالتر

  P × (25N – S) × ٤٥  م طبقه در همکفين

  P × (25N – S) × ٤٥  يمشاع يفضاها

  .باشد توضيح: مجموع فرمول | و ستون | | عوارض پروانه ساختماني بهداشتي درماني مي
  

  Sشده =  تأمين نگيمتراژ پارک        Nاز = ينگ مورد نيتعداد پارک
  

  ٢١ماده              ٠١٠٢٠٠٢کد:            عوارض پروانه ساختماني در باغات    
  
 ١٤نامه ماده  ـ چنانچه مجوز احداث بنا در باغ در محدوده شهر همدان بر اساس آيين٢

 E = M × P × Sشود عوارض احداث بنا طبق فرمول صادر  ١/٩/٧٤قانون زمين شهري مصوب 
  ل محاسبه گردد.يب جدول ذيو بر اساس ضرا

  
  P=  يارزش محاسبات        Mب طبقات = يضر      Eعوارض احداث بنا در باغ = 

  
  عوارض احداث بنا در باغ

  ٢ستون   طبقه

  P × (25N – S) × ٤٥  ـ زير زمين١

  P × (25N – S) × ٤٥  ـ همکف و طبقه اول٢

  P × (25N – S) × ٤٥  طبقه دوم و باالترـ ٣

  باشد. مي احداث بنا در باغ يعوارض پروانه ساختمان ٢و  ١مجموع ستون  :حيتوض
  

  Sشده =  تأمين نگيمتراژ پارک               Nاز = ينگ مورد نيتعداد پارک
  
 يادرسن دييالت و آيقانون تشک ٩٢ق حکم ماده يبه پرونده از مصاد يدگيرس  

  ص نشد.يتشخ ١٣٩٢مصوب سال  يوان عدالت اداريد
حه يشهر همدان به موجب ال ياسالم يس شورايت مذکور، رئيدر پاسخ به شکا  
  ح داده است که:يتوض ٥/٨/١٣٩٨ـ  ٣٦٢٩٩٦/١/٧٠شماره 
شهر همدان،  ياسالم يت شورايبه طرف ينيان زيحمزه شکر يت آقايموضوع شکا«

 يشهردار ١٣٩٧سال  يتعرفه عوارض محل ٢٠ يال ١٤ب مواد  يدر خصوص بندها
له در فرجه ين وسين شورا ابالغ شده است، بديبه ا ٢١/٧/١٣٩٧خ يهمدان که در تار

  رسد: مي ل به استحضاريه به شرح موارد ذي، دفاعيقانون
شهرداري همدان در خصوص وصول  ١٣٩٧عنه از تعرفه عوارض سال  ـ مواد معترض١

ني در انواع کاربريها (تجاري، مسکوني، خدمات انتفاعي، آموزشي، عوارض پروانه ساختما
هنري، مذهبي، ورزشي، بهداشتي درماني صنعتي تأسيسات و تجهيزات شهري  فرهنگي ـ

قانون ماليات  ٥٠ماده  ١) و بر اساس ضوابط قانوني مطابق تبصره ٠١٠٢٠٠٢با کد درآمدي 
قانون تشکيالت، وظايف و  ٧٧ماده  و ٧١ماده  ١٦و بند  ١٣٨٧بر ارزش افزوده مصوب 

انتخابات شوراهاي اسالمي کشور و انتخاب شهرداران، در حدود صالحيت شوراي اسالمي 
شهر همدان به تصويب رسيده و پس از طي مراحل اداري در مهلتهاي مقرر پس از تأييد 

  االجرا شده است. هيأت تطبيق مصوبات شوراي اسالمي شهر همدان الزم
 همدان مالحظه يشهردار ١٣٩٧ه در منطوق و مفهوم تعرفه عوارض سال با مداقـ ٢

 شود که عوارضي تحت عنوان عوارض حذف يا کسر پارکينگ در هيچ يک از مواد تعرفه مي
ناظر بر » يعوارض پروانه ساختمان«تحت عنوان  عنه معترضمصوب وجود ندارد و مواد 

نگ بر اساس ضوابط و ياحداث پارکمحاسبه عوارض  يجمله چگونگ عوارض احداث بنا من
عوارض کسر  يعنيمصوب شده است و موضوعاً از موارد اعتراض  يمقررات شهرساز

  باشد. مي نگ خارجيپارک
که مربوط به عوارض  عنه معترضمندرج در مواد  ين فرمولهايب يچ ارتباطيهـ ٣

نگ يکسر پارک نکه عوارضينگ وجود ندارد، چه ايباشد با عوارض کسر پارک مي احداث بنا
که  يبوده است در حال ينگ برخالف ضوابط شهرسازيا احداث پارکيناظر بر عدم احداث 

ت يبا مرغوب ينگهايق احداث بنا با پارکيدر جهت تشو عنه معترضب عوارض ينحوه تصو

باشد. لذا برخالف  اند مي دهياحداث گرد يشتر که مطابق ضوابط و مقررات شهرسازيب
 يو معمار يشهرساز يعال يقانون شورا ٧و  ٥از مفاد مواد  يخلفچ تي، هيشاک يادعا

  ران صورت نگرفته است.يا
عنه به امور سلبي تعلق گرفته است  ـ شاکي ادعا نموده که عوارض معترض٤

ح نبوده و ين ادعـا صحيکه با مالحظه عوارض مـوصوف کامالً مشخص است که ا يحال در
 ياست لذا برخالف ادعا يجابيا يباشد کـه امر مي عـوارض مصوب مـربوط بـه احـداث بنا

باشد بلکه عوارض مصوب در جهت  نمي افتيقابل در يچ عوارض مضاعفينه تنها ه يشاک
را در  يتر مناسب يکه فضا ييها نگياحداث پارک يموجود برا يف عوارض ساختمانيتخف
  ده است.يب رسيدهد به تصو مي ار شهروندان قرارياخت

ت يکه با رعاهايي  نگيپارک يفقط برا عنه معترضنکه عوارض يه ابا توجه بـ  ٥
ل يوضع شده است و به دلاند  ن ضوابط ننمودهياز ا يچ تخلفياحداث و ه يضوابط شهرساز

طرح موضوع در  يبرا يموجب يقانون شهردار ١٠٠عدم تخلف، بر اساس نص ماده 
ن امر يمه نبوده و ايجر يناچ وجه به معين ماده وجود ندارند، به هيون موضوع ايسيکم

نگ که در تعرفه سال يبا عوارض موسوم به کسر پارک عنه معترضتفاوت آشکار عوارض 
  د.ينما مي همدان وجود ندارد را آشکار يشهردار ١٣٩٧

 يوان عدالت اداريد يأت عمومياز ه ييبه آرا يدر صفحه شرح دادخواست، شاکـ  ٦
 يشود که آنچه در آرا مي صادره مالحظه يوق آرااستناد نموده است که با مداقه در منط

موضوع حکم قرار گرفته است با مصوبه مورد  يوان عدالت اداريد يأت عموميمورد اشاره ه
أت ين آراء هينکه در اينداشته و رجوع به آنها بالوجه است، چه ا يت ارتباط موضوعيشکا

 ينگ نموده است در حاليرکوان صراحتاً اقدام به ابطال عوارض حذف و کسر پايد يعموم
 عنه که مربوط به پروانه ساختماني فيه هيچ حکمي در خصوص عوارض معترض که در مانحن

  شود. نمي ث عوارض احداث بنا مصوب شده وجود نداشته و مالحظهياز ح
ل بر صحت يه و فقدان دليحه دفاعيه عطف توجه به منطوق مصرحه اليالنهاـ ٧

در منطوق و مفهوم با مصوبه  ياستناد يآرا يباط موضوعخصوصاً عدم ارت يشاک يادعا
مورد اعتراض و همچنين توجه به اين موضوع که اين عوارض مربوط به عوارض احداث بنا بوده 

ده است، صدور حکم يب رسيشهر همدان به تصو ياسالم يت شورايدر حدود صالح و
الت و يقانون تشک ٨٥ و ٨٢مطروحه بر اساس مواد  ير بر رد درخواست واهيسته دايشا

  »يوان مورد استدعاست.است آن دياز ر ١٣٩٢مصوب  يوان عدالت اداريد ين دادرسييآ
ن يس و معاونيبا حضور رئ ١٧/١٠/١٣٩٨خ يدر تار يوان عدالت اداريد يأت عموميه

ل شد و پس از يوان تشکيو رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب د يوان عدالت اداريد
  مبادرت کرده است. ير به صدور رأيت آراء به شرح زيثربا اک يبحث و بررس

  
  هيأت عمومي رأي

جهت احداث  يت اصول شهرسازيرعا يقانون شهردار ١٠٠ماده  ١مطابق تبصره 
ات ينگ از ضروريپارک ي تأميننکه طبق ضوابط شهرسازياست. نظر به ا يساختمان ضرور

احتساب عوارض، با لحاظ تعداد احداث ساختمان است و در مصوبات مورد اعتراض در باب 
، ) تعيين تکليف شده استSشده ( تأمين ) و متراژ پارکينگNپارکينگ مورد نياز (

}X * P * (25N-S)  { نگ عوارض عدميپارک ي تأمينعمالً مقرر شده است به جا 
اد شده است و در يقانون  ١٠٠ماده  ١ر تبصره ين حکم مغاينگ اخذ شود و ايپارک تأمين
ز ين ين مواردينگ ندارد، اخذ عوارض در چنيت احداث پارکيکه ملک ذاتاً قابل يموارد

د شده و ينگ قيپارک يکه در پروانه ساختمان يست و در موارديبه قانون ن يمتک
 ١٠٠ماده  ٥نگ دارد، مطابق تبصره يپارک يا کسرينگ بنا شده، يساختمان بدون پارک

 يوان عدالت اداريد يأت عموميء متعدد هد عمل شود و به موجب آرايبا يقانون شهردار
ر قانون يز مغاين ين موردياخذ عوارض در چن ١٤/٦/١٣٩٦ـ ٥٧٣شماره  ياز جمله رأ

ر قانون يکه ذکر شد مغا يت در حديشناخته شده است. بنابر مراتب مصوبات مورد شکا
وان يد ين دادرسييالت و آيقانون تشک ١٣و  ٨٨و مواد  ١٢ماده  ١است و مستند به بند 

  شود. مي ب ابطاليخ تصوياز تار ١٣٩٢مصوب سال  يعدالت ادار
  رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي

  

  ١٦/١١/١٣٩٨                                                                        ٩٨٠٣٢٩٧رهشما
  بسمه تعالي

  جناب آقاي اكبرپور

  و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسالمي ايرانمديره  رئيس هيأت

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه رأي  يك نسخه از
جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست  ١٠/١٠/١٣٩٨مورخ  ٩٨٠٩٩٧٠٩٠٥٨١١٢٩٧٠

  گردد. ارسال مي
ـ مهدي دربي   نمديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري 

Instagram.com/dotic.ir

http://instagram.com/dotic.ir

