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ت کفالت و ابطال يابطال کارت معاف بر يالن مبنياستان گ يفه عمومـيم معاونت وظيتصم
به  ١٦/١١/١٣٩٨ـ  ٩٨٠٩٩٧٠٩٠٠٥٠٣٧٤٤م مذکور به موجب دادنامه شماره يتصم

  صادر کرده است: ير رأيشرح ز
، ٢٢/٨/١٣٩٠ ياصالح يفه عموميقانون خدمت وظ ٤٤ماده  ٢اگرچه براساس بند   

معاف از خدمت دوره ضرورت شناخته شده » ا نگهدارنده مادر فاقد شوهريگانه مراقب ي«
 يقات الزم نسبت به ادعايققانون مذکور، تح ٤٦که بر اساس ماده  يياست اما از آن جا

ه و مدارک آنان يق صحت مندرجات استشهادين تصديل مشموالن و همچنين قبيکفالت ا
ز ين يانتظام يروياست و ن» يانتظام يروين«در حال حاضر، ( يا ژاندارمريو  يبا شهربان

د قرار ييمشمول از مادر را مورد تا يا نگهداري، مراقبت يقات مقتضيپس از انجام تحق
از مادر را بر عهده دارد.  ينکه مراقبت و نگهداريبر ا يمبن يل کافيز دلينداده و خواهان ن

موجبات  يين به تنهاين والديماب يارائه نکرده است و ارائه مدرک مثبت وقوع طالق ف
ر وارد يت نامبرده غين شکايکند بنابرا يرا فراهم نم يفه عموميت از خدمت  وظيمعاف

ست روز پس از ابالغ، يظرف ب ين رأيگردد. ا مي آن صادر و اعالم ص و حکم به رديتشخ
  باشد. ي ميوان عدالت اداريدنظر ديدر شعب تجد تجديدنظرخواهيقابل 

در  ١١/٥/١٣٩٩ـ  ٩٩٠٩٩٧٠٩٥٥٢٠١٥٠٨مذکور به موجب دادنامه شماره  يرأ
  د شده است.ييتأ يوان عدالت اداريدنظر ديتجد ٢٤شعبه 

 ارهـبه پرونده شم يدگـيدر رس يان عدالت اداروـيد يبدو ٣٢شعبه د: 
ت يبه طرف يمان نودهيسل يمهد يبا موضوع دادخواست آقا ٩٨٠٩٩٨٠٩٠٠٥٠٢٨٥٧

ت در ياستان خوزستان و به خواسته الزام طرف شکا يانتظام يروين يفه عموميسازمان وظ
 ـ ٩٩٠٩٩٧٠٩٠٠٥٠١١٥٧ ت کفالت به موجب دادنامه شمارهيخصوص صدور کارت معاف

  صادر کرده است: ير رأيبه شرح ز ٢٨/٥/١٣٩٩
 ٢٩/٧/١٣٦٣مصوب  يفه عموميقانون خـدمت وظ ٤٤مـاده  ٢گرچه براساس بند 

ا نگهدارنده مادر فاقد شوهر معاف از خدمت يمراقب  گانـهي ٢٢/٨/١٣٩٠ ياصالحـ
قات الزم يقانون مذکور، تحق ٤٦که بر اساس ماده  ييشناخته شده است ولکن از آن جا

ق صحت مندرجات ين تصديل مشموالن و همچنين قبيکفالت ا يسبت به ادعان
نکه صرف وقوع طالق از ياست و صرف نظر از ا يانتظام يرويه و مدارک آنان با نياستشهاد

خوانده به صورت  يقات معموله از سويباشد، حسب تحق يت از خدمت نميموجبات معاف
ت ين مشمول، جهت معافيلدوا يت از طالق صوريمحسوس و نامحسوس که حکا

اند، پدر و مادر مشمول با هم  اظهار داشته يکه همگ يق از افراديفرزندشان بوده و تحق
 يل و مدرکيگر خواهان دليبا هم برخوردارند و از طرف د يکنند و از رابطه خوب ي ميزندگ

فارغ از  مادر را به عهده دارد ارائه نکرده است و صرف وقوع طالق يکه مراقبت و نگهدار
ن ضمن يباشد، بنابرا يفه نميت از خدمت وظيبودن آن، از موجبات معاف يا واقعي يصور
صادره به استناد  يگردد.  رأ مي ت صادر و اعالميبه رد شکا يات خوانده رأيرش دفاعيپذ

ست روز پس از يظرف ب يوان عدالت اداريد ين دادرسييالت و آياز قانون تشک ٦٥ماده 
  باشد. ي ميوان عدالت اداريدنظر ديتراض در شعب تجدابالغ، قابل اع

در  ١٧/١٠/١٣٩٩ـ  ٩٩٠٩٩٧٠٩٥٥٢٠٣٢٨٤مذکور به موجب دادنامه شماره  يرأ
  د شده است.ييتأ يوان عدالت اداريدنظر ديتجد ٢٤شعبه 

 ارهـبه پرونده شم يدگيـدر رس يوان عدالت ادارـيد ٣١عبه ـشهـ:   
ت سازمان يبه طرف يد رحمانيسع ياست آقابا موضوع دادخو ٩٨٠٩٩٨٠٩٠٠٦٠٠١١٢

ت از خدمت به موجب يو به خواسته الزام به صدور کارت معاف يانتظام يروين يفه عموميوظ
  صادر کرده است: ير رأيبه شرح ز ١٦/٤/١٣٩٨ـ  ٩٨٠٩٩٧٠٩٠٠٦٠٠٦٦٧دادنامه شماره 

مادر مطلقه گانه فرزند ذکور و مراقب ين است که يا يشاک ينکه ادعايبا توجه به ا  
بوده که اعـالم داشته با  ٢٤أت مـوضوع ماده ين مـوضوع با هيبه ا يدگيخود است و رس

ن اساس به يبوده و بر هم يده طالق واقع شده صوريمشخص گرد يقات محليانجام تحق
را مشمول و سرباز شناخته است. حال آن که پس از حکم  يل عدم احراز کفالت، شاکيدل

ل يدل( ين سند وحکم دادگاه در شمار اسناد رسميدادگاه، طالق نامه صادر شده و ا
دادنامه صادره از  ياعتبار بي ل متقن ويآن مستلزم اقامه دال ياعتبار بي ) بوده کهيقانون

 ٤٤ن به استناد بند دوم ماده يبنابراباشد.  مي عدم امکان سازش يگواهکننده  دادگاه صادر
ن ييالت و آيقانون تشک ١١و ماده  يفه عموميقانون خدمت وظ ٣٠و قسمت دوم ماده 

مجدد موضوع  يت و الزام خوانده به بررسيحکم به ورود شکا يوان عدالت اداريد يدادرس
ظرف  ين رأيگردد. ا مي ت دائم صادريو عنداللزوم صدور کارت معافکننده  يدگيأت رسيدر ه

  باشد. ي ميوان عدالت اداريدنظر ديدنظر در شعب تجديست روز پس از ابالغ قابل تجديب
  .افتيت يقطع تجديدنظرخواهيمذکور به موجب عدم  يرأ
وان ين ديبا حضور معاون ٢٢/٤/١٤٠٠خ يدر تار يوان عدالت اداريد يأت عموميه

ل شد و پس از بحث و يتشک وانيو رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب د يعدالت ادار
  مبادرت کرده است. ير به صدور رأيت آراء به شرح زيبا اکثر يبررس

  هيأت عمومي يرأ
  تعارض در آراء محرز است.ـ  الف

گانه ي«  ١٣٦٣ مصوب سال يفه عموميقانون خدمت وظ ٤٤ماده ٢براساس بند  اوالً:ـ  ب
وره ضرورت معاف است و به از انجام خدمت د  »نگهدارنده مادر فاقد شوهر«  اي  »مراقب

گانه مراقب، تنها يمراد از « :ادشده مقرر شده است کهيقانون  ٤٤ماده  ١موجب تبصره 
ک از بستگان يش از هجده سال تمام است که مراقبت هريا نوه بيا برادر يفرزند ذکور 
هده ا اناث بودن برعي، کبر سن، صغر سن يمارين ماده را به علّت نقص عضو، بيمذکور در ا

ا يگانه مراقب ي، يفه عموميقانون خدمت وظ ٤٤ماده  ٢تبصره  ين برمبنايهمچن  »دارد...
ت کفالت موقت استفاده يتوانند از معاف يم يماه متوال ينگهدارنده مادر فاقد شوهر تا س

ط کفالت از انجام خدمت دوره يدارا بودن شرا ان مدت فوق در صورتيکنند و در پا
 يمشموالن«  :يفه عموميقانون خدمت وظ ٤٦اً: مطابق ماده يثان شوند. يضرورت معاف م

 يفه عموميش از اعزام به حوزه وظيتوانند مدارک الزم را پ يکنند، م يکفالت م يکه ادعا
ل مشموالن ين قبيکفالت ا يقات الزم نسبت به ادعايم کنند. تحقيمحل سکونت خود تسل

 يا ژاندارمريو  يآنها با شهربان ق صحت مندرجات استشهاد و مدارکين تصديو همچن
ب مقرر به يبا ترک يأتيادشده، هيقانون  ٢٥و  ٢٤مواد  ين برمبنايهمچن» خواهد بود.

بنا به مراتب فوق و با   کند. يم يدگيکفالت داشته باشند، رس يکه ادعا يوضع مشموالن
فه يقانون خدمت وظ ٤٤ماده  ١ت کفالت اشخاص موضوع تبصره ينکه معافيت به ايعنا

 ٤٦ماده  يشده و برمبنا  »ينگهدار«  و» بودن  گانه مراقبي«  د به دو شرطيمق يعموم
کفالت مشموالن و  يقات الزم نسبت به ادعاي، انجام تحقيفه عموميقانون خدمت وظ

و  يانتظام يرويدر حال حاضر با ن يه و مدارک متقاضيق صحت مندرجات استشهاديتصد
 يأتهايط الزم در مورد مشموالن و کسان آنان با هيراکفالت و احراز ش يبه ادعا يدگيرس
 يها است و در پرونده يفه عموميقانون خدمت وظ ٢٥و  ٢٤کننده موضوع مواد  يدگيرس

قات انجام شده به لحاظ يو تحق يبا بـررسکننده  يدگيرس يها  أتيمـوضوع تعـارض ه
وان يرده اند و شعب دان را رد کيدرخـواست شاک» گانه مـراقب بودني«عدم احراز وصف 

ت از خـدمت نظام  ين استدالل که صرف وقوع طالق از موجبات معافيبا ا يعدالت ادار
فـه از افـراد يبر مـراقبت و کفالت مشمـول خـدمت نظام وظ يل کـافيست و دليفه نيوظ

ت يبه رد شکا يارائه نشده، رأ يفه عموميقانون خدمت وظ ٤٤مـاده  ١مـوضوع تبصره 
، ١١/٥/١٣٩٩ـ  ٩٧٠٩٩٧٠٩٥٥٢٠١٥٠٨شماره  يها ن دادنامهياند، بنابرا دهصادر کر

 ١٨/١/١٤٠٠ـ  ١٤٠٠٣١٣٩٠٠٠٠٠٩٨٨٦٢و  ١٧/١٠/١٣٩٩ـ  ٩٩٠٩٩٧٠٩٥٥٢٠٣٢٨٤
ن استدالل بر رد يبر ا ي) که مبتنيوان عدالت اداريدنظر ديتجد ٢٤(صادره از شعبه 

به استناد  يرأ نيا  تند.هس ين قانونيح و منطبق با موازياند، صح ت صادر شدهيشکا
 مصوب  يوان عدالت اداريد ين دادرسييالت و آيقانون تشک  ۸۹  و ماده  ۱۲  ماده  ۲  بند
مربوط در موارد مشابه  ير مراجع اداريو سا يوان عدالت اداريشعب د يبرا  ۱۳۹۲  سال
  .االتباع است الزم

  ديوان عدالت اداري هيأت عمومي                                                      
  مهدي دربينـ  معاون قضايي ديوان عدالت اداري

  
  ١٠/٦/١٤٠٠                                                                          ٠٠٠٠٩٤٢شماره

  بسمه تعالي
  جناب آقاي اكبرپور

  مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسالمي ايران رئيس هيأت
ك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه ي

از  ٨ ـ٧و  ٧ـ٧ابطال بندهاي «با موضوع:  ١٢/٥/١٤٠٠مورخ  ١٤٠٠٠٩٩٧٠٩٠٥٨١١٣٢١
شوراي اسالمي شهر كرج از تاريخ  ١٤٠٠دفترچه تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 

پاركينگ مغاير قانون  تصويب ـ عوارض كسر پاركينگ و هزينه خدمات ناشي از احداث
  گردد.  جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي» است.

ـ    فرد يداهللا اسمعيليمديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري 
  

  ٠٠٠٠٩٤٢: روندهپ شماره   ١٣٢١ :ماره دادنامهش    ١٢/٥/١٤٠٠: خ دادنامهتاري
  يت اداروان عداليد يأت عموميه :مرجع رسيدگي

  يد محمديام يآقا :يشاك
از دفترچه تعرفه عوارض  ٨ـ ٧و  ٧ـ ٧ يابطال بندها :موضوع شکايت و خواسته

  شهر کرج ياسالم يشورا ١٤٠٠خدمات سال  يو بها
از دفترچه تعرفه  ٨ـ ٧و  ٧ـ ٧ابطال بندهاي شاکي به موجب دادخواستي  :گردش کار

ي شهر کرج در خصوص عوارض کسر شوراي اسالم  ١٤٠٠عوارض و بهاي خدمات سال 
قانون تشکيالت و  ٩٢را در اجراي ماده پارکينگ و هزينه خدمات ناشي از احداث پارکينگ 
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هاي هيأت عمومي ديوان عدالت  آيين دادرسي ديوان عدالت اداري به ادعاي مغايرت با دادنامه
  اداري خواستار شده است و در جهت تبيين خواسته اعالم کرده است که:

و  يرقانونيب عوارض غيشهر کرج به تصو يکه در آن شورا هايي از حوزه يکي "
ا حذف يند، عوارض کسر ينما مي اقدام يرقانونين وجوه غيکرج در اخذ ا يشهردار

بودن  يرقانونيل غيباشد. عمده دال مي نگياز احداث پارک ينه خدمات ناشينگ هزيپارک
ات بر ارزش يقانون مال ٥٢و  ٥٠ارض وفق مواد ت اخذ عويعبارتند از: ممنوع ها ن مصوبهيا

ن و مقررات (مانند يرت با قوانيارات و مغايخروج از حدود اخت ١٧/٢/١٣٨٧افزوده مصوب 
م خدمات از ي) لزوم اخذ عوارض در قبال ارائه مستقيقانون شهردار ١٠٠ماده  ٥تبصره 

د يدکننده کاال مويلا تويدهنده خدمات  ان و ارائهي، اخذ عوارض از موديشهردار يسو
وان يد يأت عمومينگ آراء متعدد هيا حذف پارکيبودن اخذ عوارض کسر  يرقانونيغ

  است. يعدالت ادار
ـ متاسفانه شهرداري کرج عمالً در برخي موارد مستند به دفترچه تعرفه عوارض پس از ١

  د.نماي پرداخت جريمه کسر پارکينگ مبادرت به صدور فيش عوارض کسري پارکينگ مي
در خصوص عدم  يقانون شهردار ١٠٠ماده  ٥از آنجا که قانونگذار در تبصره ـ ٢ 

ن عوارض بر آن ييگر تعينموده است د گيري تصميمنگ يپارک يا کسري تأمين تيرعا
ت شوراها در وضع عوارض، عوارض کسر يق عدم صالحياز مصاد يکيندارد.  يوجهه قانون

  نگ است. ينگ و حذف پارکيپارک
درج شده است که دو مورد  يوان عدالت اداريد يأت عموميمتعدد ه يآرادر ـ ٣ 

 ٥باموضوع (ابطال بخش  ١٤/٦/١٣٩٦ـ  ٥٧٣آنها مختص کرج است. الف)دادنامه شماره 
شهرداري کرج در خصوص عوارض  ١٣٩٤تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال  ٢فصل 

 ١٠/٧/١٣٩٧ـ  ١٥٦٨اره کسري پارکينگ مصوب شوراي اسالمي شهر کرج) ب) دادنامه شم
و  ٢٧/١٠/١٣٩١ ـ ٢٦جلسات رسمي  ٤٧٨و  ٤٧٧با موضوع درخواست  ابطال مصوبات 

شهر کرج در خصوص  ياسالم يمصوب شورا ١٤/١٠/١٣٩٠ـ  ٧٢٠٣/٩٠مصوبه شماره 
  نگ.ين و وصول عوارض کسر پارکييتع

أت يهمتعدد هاي  نگ، بر اساس دادنامهيا حذف پارکيدر ارتباط با عوارض کسر  
ن نوع عوارض، خالف قانون و خارج از يافت اين و درييتع يوان عدالت اداريد يعموم

أت ينکه هيص داده شده است. با توجه به ايشهرها تشخ ياسالم يارات شوراهايحدود اخت
گر را خالف يد يدر شهر ين وجوهيمشابه اخذ چن ييدر آرا يوان عدالت اداريد يعموم

افراد در برابر قانون و اصل عدالت  يو اصل برابر يوق شهروندقانون قلمداد کرده حفظ حق
جاد يه و ايو اصل وحدت رو ي} و قاعده (هماهنگيقانون اساس ٢٠و اصل  ٣اصل  ٤{بند 

وضع و وصول عوارض توسط  نامه آيين ١٤در نظام عوارض) مستند به ماده  يکنواختي
 ياز شهرونـدان بخش يعوارضاخذ  يکند وقت مي ز اقتضاءين ١٣٧٨شهرها سال  يشوراها

تواند اخـذ همان وجـه را از  نمي رت با قـانون شناخته شدهين که در مغاين سرزمياز ا
 نامه آيين ٥ن به استناد ماده يقلمداد کرد و همچن يز و قانونيگر جايشهروندان د مـردمان

د جايا ١٣٧٨شهرها سال  ياسالم ينحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراها  يياجرا
 يشهرهاهاي  ين عمل به ابطاليدر نظام عوارض سراسر کشور الزم است بنابرا يکنواختي
د مورد توجه قرار يب عوارض بايشنهاد تصويا پيگر و در نظر داشتن آنها در مصوبات و يد
ه در يو وحدت رو يمذکور (هماهنگ نامه آيين ١٤ن به استناد بند (ج) ماده يرد. همچنيبگ

دولت است که شوراها مکلفند به هنگام  يعموم ياستهايله سنظام عوارض) از جم
ض عوارض بر اساس يوضع بدون تبع«ند. يراجع به عوارض آن را مراعات نما گيري تصميم

مستند شده است. در نظر  الذکر فوق نامه آيين ١٤در بند (ش) ماده » يقانون اساس ٣اصل 
توجه «و » عوارض بر اقتصاد محلوضع  يتوجه به اثرات تبع«دولت در  ياستهايداشتن س

در منطقه به هنگام وضع عوارض بر  يديتول يد و گسترش واحدهايداشتن به رشد تول
وضع و وصول عوارض توسط شوراها سال  نامه آيين ١٤ماده  يموضوع بندها» ديتول

درخواست با «دارد  مي که مقرر ١٣٩٤د سال يقانون رفع موانع تول ٥٩و ماده  ١٣٧٨
» ها ممنوع است.يبعد از صدور پروانه توسط شهردار يه مازاد بر عوارض قانونافت وجيدر
از  ينه خدمات ناشيا هزينگ يا حذف پارکيمانند کسر  يد مانع از وضع و وصول عوارضيبا

  نگ باشد. ياحداث پارک
 ٣در تبصره  ١٣٨٠دولت سال  ياز مقررات مال يم بخشيقانون تنظ ٤عالوه بر ماده  
اخذ هرگونه وجه، کاال و  ١٣٨٩ن برنامه پنجساله پنجم توسعه مصوب قانو ٦٢ماده 

ن به يز قانونگذار منوط شده است. همچنيبه تجو يياجراهاي  دستگاه يخدمات از سو
) ٢دولت ( ياز مقررات مال يم بخشيبه قانون تنظ يقانون الحاق مواد ٦٠موجب ماده 

 يمکرر قانون محاسبات عموم ٧١ک تبصره به ماده ير به عنوان يمتن ز ١٣٩٣مصوب 
تحت هر عنوان توسط  يافت و پرداخت هرگونه وجهيدرـ  تبصره«شود:  مي کشور الحاق

قانون  ٥و ماده  يت خدمات کشوريريقانون مد ٥موضوع ماده  يياجراهاي  دستگاه
افت و ين موضوعه کشور باشد و هرگونه دريد در چهارچوب قوانيبا يمحاسبات عموم
است.  يدر امـوال دولت يقانونـغير ن مـاده در حکم تصـرفيف مـفاد اپرداخـت بر خال

حسب مورد  يران ماليحسابان و مد يران، ذيربط، مد يذ ه مسئوالن و مقـاماتيکل
ز مقرر داشته که تجاوز به ين يقانون اساس ٢٢اصل » باشند. مي ن حکميا يمسئول اجرا

 ين شده استدعاييت به مراتب تبياح قانون است. با عنيازمند حکم صريمال اشخاص ن
نگ ين ابطال عوارض کسر پارکينگ و همچنياز احداث پارک ينه خدمات ناشيابطال هز

ب و يخ تصويرا از تار ١٤٠٠شهر کرج موضوع دفترچه تعرفه عوارض سال  يمصوب شورا
  " دارم. يوان عدالت اداريقانون د ٩٢اعمال ماده  يدر راستا
  ر است:يبه شرح ز متن مقرره مورد اعتراض  
  

  تأسيسات و تجهيزات شهري

  دو برابر تعرفه مشاعات مربوطه  پارکينگ احداثي بابت تأمين پارکينگ کاربري تجاري و اداري  ٧ـ ٧

  دو برابر تعرفه مشاعات مربوطه  پارکينگ احداثي بابت تأمين پارکينگ کاربري مسکوني  ٨ـ ٧

  
  نگ:ياز احداث پارک ينه خدمات ناشيهز   
اد و يب زيو ش يا اعمال اصالحيو  ي، شهرسازيکه به لحاظ فن يقطعات يبراـ ١ 

ن يباشد و مالک نمي نگ در ملک مقدوريپارک تأمين عدم اجازه قطع اشجار ارزشمند،
هر  ينگ در ازاين جهت پارکيد زميا خريو  ينگ همگانيبابت احداث پارک يستيبا

روز اي  مت منطقهيبرابر ق ١٠٠ها يکاربر هيکل ينگ برابر ضوابط برايپارک يمترمربع کسر
   باشد. مي مترمربع ٢٥نگ يد و مساحت هر واحد پارکيپرداخت نما

....  

."  ...  
قانون  ٩٢ماده  يت و خواسته را در اجرايموضوع شکا يوان عدالت اداريس ديرئ

 ارجاع يوان عدالت اداريد يأت عموميبه ه يوان عدالت اداريد ين دادرسييالت و آيتشک
شهر کرج درخواست شد  ياسالم ياز شورا ين ماده قانونيحکم ا يکرد و در راستا

کند و در  يمعرف يوان عدالت اداريد يأت عمومينده خود را جهت شرکت در جلسه هينما
 ين جواهري، محمدرضا زاده نـور و اميعطاءاله يان مهدينده آن شورا آقاين راستا نمايهم

جهت دفـاع از مصوبه در جلسه  ١٢/٥/١٤٠٠ـ ٥٦٧٤٦/٩٣نامـه شماره  يحسب معرف
  حاضر شدند. يأت عموميه

 يياست معاون قضايبه ر ١٢/٥/١٤٠٠خ يدر تار يوان عدالت اداريد يأت عموميه
و رؤسا و  يوان عدالت ادارين ديو با حضور معاون يأت عموميدر امور ه يوان عدالت اداريد

ت آراء به يبا اکثر يس از بحث و بررسل شد و پيوان تشکيمستشاران و دادرسان شعب د
  مبادرت کرده است. ير به صدور رأيشرح ز

  
  هيأت عمومي رأي

مصوب  قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري ٩٢براساس ماده 
اي در هيأت عمومي ابطال شود، رعايت مفاد رأي هيأت  چنانچه مصوبه: «١٣٩٢سال

ت. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جديدي مغاير عمومي در مصوبات بعدي، الزامي اس
رأي هيأت عمومي تصويب کنند، رئيس ديوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعايت 

کننده، در هيأت  اين قانون و فقط با دعوت نماينده مرجع تصويب) ۸۳مفاد ماده(
 با توجه به اينکه براساس آراي متعدد هيأت عمومي ديوان.» نمايد عمومي مطرح مي

ـ  ١٥٦٨و شماره  ١٤/٦/١٣٩٦ـ  ٥٧٣هاي شماره  عدالت اداري از جمله دادنامه
اين هيأت وضع عوارض براي کسري، حذف يا عدم تأمين پارکينگ  ١٠/٧/١٣٩٧

توسط شوراهاي اسالمي شهر مغاير با قانون و خارج از حدود اختيارات تشخيص و 
از  ٨ـ ٧و  ٧ـ ٧ي ابطال شده است و شوراي اسالمي شهر کرج به موجب بندها

و برخالف مفاد آراي صدرالذکر  ١٤٠٠دفترچه تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به وضع عوارض در خصوص تأمين پارکينگ اقدام 
نموده، لذا مقررات مذکور خالف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 

 قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري ٩٢و  ٨٨، ١٣و مواد  ١٢ماده  ١
  شود. ابطال مي تاريخ تصويباز  ١٣٩٢مصوب سال 

  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري                                                    
  مهدي دربينـ  معاون قضايي ديوان عدالت اداري
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