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از قانون ديوان عدالت اداري مکلف به  ٣٦و  ٣٥، ١٤اين مرحله در اجراي مواد 
 تبعيت از رأي ديوان است. رأي ديوان قطعي است.        

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و 
ت آراء به شرح آينده يل شد. پس از بحث و بررسي، با اکثريدادرسان شعب ديوان تشک

 کند. صدور رأي مبادرت مي به
 

 هيأت عمومي رأي
ديوان عدالت اداري، همسايه مجاور معترض به رأي  ٢٧اوالً: از اين حيث که شعبه 

قانون شهرداري را به عنوان ذي نفع تلقي نکرده است و  ١٠٠کميسيون بازنگري ماده 
ديوان عدالت  ٢٨صدور قرار رد شکايت کرده است و در همان حال شعبه مبادرت به 

اداري، در مورد مشابه شکايت شاکي ( همسايه مجاور معترض به رأي کميسيون بازنگري 
 قانون شهرداري) را قابل استماع دانسته است تعارض محرز است. ١٠٠ماده 

 ٢٠/٩/١٣٦٩ـ٢١٥و ٢١/١٢/١٣٨٤ ـ ٨٣٢ثانياً: نظر به اين که مطابق آراء شماره  
نفع از تصميمات کميسيونهاي  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، شکايت اشخاص ذي

قانون شهرداري در ديوان عدالت اداري قابل استماع شناخته شده است و  ١٠٠ماده 
ي، همسايه مجاور ملک موضوع رأي کميسيون بازنگري ـوع تعارض اعالمـدر موض

نفع قابل شناسايي است و به تبع آن حق  ه عنوان ذيقانون شهرداري ب ١٠٠ماده 
قانون شهرداري را نيز داراست،  ١٠٠خواسته ابطال رأي کميسيون ماده  شکايت به

ديوان عدالت اداري در حدي که شکايت را قابل استماع  ٢٨بنابراين رأي شعبه 
 ٤٣ و ماده ١٩ماده  ٢دانسته است صحيح و موافق مقررات است. اين رأي به استناد بند 

قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد 
 االتباع است. مشابه الزم

 
 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري                                                        

 علي مبشريـ  معاون قضايي ديوان عدالت اداري   
 

 ٦/٣/١٣٩٢                                                                         ٩١/١٣٦٧شماره هـ/
  100الي  97 ماره دادنامه:ش           ١٦/٢/١٣٩٢خ دادنامه: تاري

 ١٣٦٧، ١٣٦٨، ١٤١٤، ٩١/١٤١٦رونده: السه پک
 يوان عدالت اداريد يأت عموميه مرجع رسيدگي:

د عالقه بند با يسع ـ٣ يمحمدرضا صانع ـ٢ يصانع يمحمدعل ـ١آقايان:  ي:شاك
 ياعظم قربان ـ٤زاده و خانم  ير خانعليان و امين بدريان فخرالديوکالت آقا

يروان شهر ش ياسالم يابطال مصوبات شورا ـ١ موضوع شكايت و خواسته:
  ١٣٩١ يال ١٣٨٩نگ مورد عمل از سال يپارک يا کسريخصوص وضع عوارض حذف و در

ا يشهر همدان در خصوص وضع عوارض حذف و  ياسالم يه شوراابطال مصوب ـ ٢
 ١٣٩٢نگ در سال يپارک يکسر

 ييبه موجب دادخواستها يو محمدرضا صانع يان محمدعليالف: آقا گردشكار:
 يا کسريروان با موضوع تعرفه نحوه محاسبه عوارض حذف يشهر ش يابطال مصوبه شورا

يروان را خواستار شهر ش ياسالم يشورا ١٣٩١ يال ١٣٨٩ ينگ مورد عمل از سالهايپارک
 اند که: يح دادهن خواسته توضيياند و در جهت تب شده

وان يد يأت عموميد برابر آراء هيبا سالم، احتراماً همان طور که استحضار دار«
 ياست مصوبه شورا ١٨/١٠/١٣٩١ ـ٧٧٠ن آن دادنامه شماره يکه آخر يعدالت ادار

 ياکسريحذف  يبوشهر در خصوص وضع عوارض برا متعدد از جمله يشهرها ياسالم
يت مرجع ارات و صالحيل خالف قانون و خارج بودن از حدود اختينگ به دليپارک

ن که مصوبه يص و ابطال شده است، نظر به ايشهر) تشخ ياسالم يکننده ( شورا وضع
 بر نحوه يب مصوبه مبني) در وضع و تصويروان (خراسان شماليشهر ش ياسالم يشورا

 ير شهرها ( شوراهايناً مشابه مصوبات ابطال شده ساينگ، عيمحاسبه عوارض حذف پارک
يخ رالذکر است، لذا ابطال آن را از تارياخ يأت عموميه يشهر) موضوع رأ ياسالم
 »يم.) استدعا دار١٣٩١ يال ١٣٨٩االجرا شدن ( در سنوات  الزم

د يسع يده به وکالت از آقازا ير خانعليان و امين بدريان فخرالدين آقايب: همچن
اند و در جهت  را خواستار شده ١٣٩١عالقه بند ابطال مصوبه مذکور مورد عمل از سال 

د برابر آراء يکه استحضار دار ياحتراماً، همان طور« اند که: يح دادهن خواسته توضييتب

ر مختلف د يشهرها ياسالم يشورا يها ي، مصوبهوان عدالت اداريد يأت عموميمتعدد ه
ل خالف قانون بودن از ينگ به داليپارک يا کسريخصوص وضع و اخذ عوارض حذف 

از  يم بخشيقانون تنظ ٤و ماده  يقانون شهردار ١٠٠ماده  ٥رت با تبصره يجمله مغا
گونه وجه، کاال و .. اخذ هر.«ين استدالل که ، با ا١٣٨٠دولت مصوب سال  يمقررات مال

ز به علت يو ن» ز قانونگذار منوط شده استيجوبه ت يياجرا يخدمات توسط دستگاهها
 ياسالم يکننده عوارض ( شورا ضعارات مرجع ويت و اختيخارج بودن از حدود صالح

و  ١٤٧٨، ١٤٧٩، ١٤٨٠، ١٤٨١ يشهر) ابطال شده است که از جمله آن آراء شماره ها
 يها ين که مصوبهاست. نظر به ا ١٨/١٠/١٣٩١ ـ٧٧٠و شماره  ١٢/١٢/١٣٨٦ ـ ١٤٧٧

موضوع وضع عوارض  ١٣٩٠و  ١٣٨٩، ١٣٨٨روان در سنوات يشهر ش ياسالم يشورا
وان يد يأت عموميمورد اشاره ه يناً مشابه مصوبات ابطال شده در آراينگ عيحذف پارک
 يف قانوني، تکليقانون شهردار ١٠٠ماده  ٥ن که تبصره يت به اياست. با عنا يعدالت ادار

نگ را يموجبات حذف پارک ييا اجراي ياختمانات سيرا که در خصوص عمل ياشخاص
که معادل  يا يمهبه اخذ جر ي... رأ«ز اند معلوم کرده است که عبارت است ا فراهم کرده

ن رفته ياز ب يهر مترمربع فضا يساختمان برا يا دو برابر ارزش معامالتيک برابر يحداقل 
مه يموظف به اخذ جر يرر تبصره مارالذکر، شهردايح قسمت اخينگ است و به تصريپارک

ف يش از حکم قانون تکليان ساختمان است و اشخاص بين شده و صدور برگ پاييتع
ون يسيکم يت ذاتين موضوع هم در صالحيبه ا يدگين خصوص ندارند و رسيدر ا يگريد

ت شده ين خصوص رفع مسؤولير اشخاص در اياست و از سا يماده صد قانون شهردار
شهر برابر  ياسالم يشورا ينگ از سويپارک يا کسريحذف هذا وضع عوارض  ياست عل
دولت  ياز مقررات مال يم بخشيقانون تنظ ٤و ماده  يقانون شهردار ١٠٠ماده  ٥تبصره 

شهر است.  يت شورايارات و صالحيخالف قانون و خارج از حدود اخت ١٣٨٠مصوب سال 
و  ١٩ماده  ١و بند  ١ه و ماد يقانون اساس ١٧٠ابطال آن را به استناد قسمت دوم اصل 

قانون  ١٠٠ماده  ٥و تبصره  ٩/٣/١٣٨٥مصوب  يوان عدالت ادارياز قانون د ٤٢ماده 
از آن  ١٣٨٠دولت مصوب سال  ياز مقررات مال يم بخشيقانون تنظ ٤و ماده  يشهردار
 »يم.صالح تقاضا دار يمرجع ذ

 ر است:يمتن مصوبه به قرار ز
 روانيش يمحترم اسالم يشورا«

 کميعلسالم 
 يف و انتخابات شوراهايالت وظايقانون تشک ٧١ماده  ١٦احتراماً به استناد بند 

نحوه وضع عوارض و  يين نامه اجراييآن و آ يو اصالحات بعد ١٣٧٥مصوب سال  ياسالم
له عوارض ين وسيات بر ارزش افزوده بديقانون مال ٥٠) ماده ١تبصره ( يين اجرايهمچن

 گردد. يارسال م يامات بعدب و اقديل جهت تصويمشروح ذ
 نگينحوه محاسبه عوارض حذف پارک

خ يقبل از تار يپروانه ساختمان يکه دارا يينگ واحدهايعوارض حذف پارک ـ١
هر  ين به ازاي% نرخ روز زم١٠نگ يزان مساحت حذف پارکيباشند به م يم ١/١/١٣٦٥

 گردد. يافت مينگ دريمترمربع به عنوان عوارض حذف پارک
خ يقبل از تار يپروانه ساختمان يکه دارا يينگ واحدهايحذف پارکعوارض ـ ٢

% نرخ روز ٣٠نگ يزان مساحت حذف پارکيباشند، به م يم ١/١/١٣٨٦ي ال ١/١/١٣٦٥
 گردد. يافت مينگ دريهر مترمربع به عنوان عوارض حذف پارک ين به ازايزم

خ ياز تاربعد  يانه ساختمانوپر يکه دارا يينگ واحدهايحذف پارکـ عوارض ٣
هر  ين به ازاي% نرخ روز زم١٠٠نگ يزان مساحت حذف پارکيباشند، به م يم ١/١/١٣٨٦

 گردد. يميافت نگ دريمترمربع به عنوان عوارض حذف پارک
، يشهرک امام، جمهور يها ي محدوده بازارچهنگ برايحذف پارکـ عوارض  ٤ 

 ين به ازاينرخ روز زم %١٥زان يطبقه همکف و اول به م ياستقالل، شهرک آزادگان برا
 گردد. يافت مينگ دريهر مترمربع به عنوان عوارض حذف پارک

% نرخ روز زمين ١٠٠عوارض حذف پارکينگ براي طبقه دوم و باالتر بر اساس 
 گردد. يم افتيهر مترمربع در يازا به

د بنا، حذف يباشند جهت تجد يسند ششدانگ م يکه دارا يتجار يواحدها ـ ٥
 گردد. يافت ميهر مترمربع در ين به ازاي% نرخ روز زم١٥ساس نگ بر ايپارک

که بر ملک کمتر از حد نصاب باشد و امکان ورود جهت  يمسکون يواحدها ـ ٦
هر مترمربع به عنوان عوارض حذف  ين به ازاي% نرخ روز زم٥٠نگ نباشد بر اساس يپارک
 گردد. يافت مينگ دريپارک
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 يب شورايو تصو يشنهاد شهرداريمذکور با پ يها ـ موارد خارج از ضوابط مصوبه٧
 »ي شود.شهر پاسخ داده م

از  ٠٢٠١٠٠٢ابطال کد شماره  يز به موجب دادخواستين يج: خانم اعظم قربان
 ينگ مصوب شورايپارک يا کسري، موضوع تعرفه عوارض حذف ١٣٩٢تعرفه عوارض سال 

 ح داده است که:يتوضن خواسته ييشهر همدان را خواستار شده و در جهت تب ياسالم
شهرستان همدان  ياسالم ياز مصوبات شورا يکيرساند  ياحتراماً، به استحضار م«

ده يهمدان درج گرد يشهردار ١٣٩٢در تعرفه عوارض سال  ٠٢٠١٠٠٢که با کد شماره 
 آن است. يا کسرينگ و ياز حذف پارک ياست، راجع به وصول عوارض ناش

 ١٠٠ماده  ٥آن به شرح تبصره  يا کسرينگ يکت پاريقانونگذار در خصوص عدم رعا
 ياساس رأين گونه موارد متخلف برف کرده است و در اين تکلييتع يقانون شهردار

شود. لذا وضع عوارض در  يمه محکوم مين ماده به پرداخت جريمقرر در ا يونهايسيکم
 آن خالف هدف و حکم مقنن است. يا کسرينگ و يت پارکيمورد عدم رعا

و  ١٤٨٠و  ١٤٨١شماره  يرأ» و«طبق بند  يوان عدالت اداريد يمأت عمويه
مصوبات  ١٨/١٠/١٣٩١ -٧٧٠شماره  يز رأيو ن ١٢/١٢/١٣٨٦ ـ ١٤٧٧و  ١٤٧٨و  ١٤٧٩

نگ يپارک يبر اخذ عوارض به لحاظ کسر يشهرها مبن ياسالم ياز شوراها يمشابه تعداد
 ن آن را ابطال کرده است.يما عدم تأي

شهرستان همدان که با کد  ياسالم يشده، ابطال مصوبه شورااد يبنا به مراتب 
همدان درج شده و اخذ  يشهردار ١٣٩٢در تعرفه عوارض سال  ٠٢٠١٠٠٢شماره 

 »شود. يم ز کرده است، استدعاينگ را تجويا کسر پارکيعوارض بابت حذف 
 ر است:يمتن مصوبه به قرار ز     

 كد
شرح 

 عوارض
 مستند قانوني

ينگ                                    عوارض حذف پارك
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٠٢٠١٠٠٢
 

عوارض 

حذف 

 پارکينگ

 قانون ٥٠ماده ١تبصره

 ماليات بر ارزش افزوده

 ١٣٨٧ال ـمصوب س

 ٧١اده ـم ١٦د ـو بن

 قانون شوراها ٧٧مادهو 

تعرفه عوارض حذف پارکينگ موضوع بخشنامه شماره 

شرح ذيل اصالح  شور بهوزارت ک ٧/٢/١٣٨٠ـ ٣٤/٣/١/٢٣٣٢

و وصول گردد مشروط به رعايت اصول و ضوابط شهرسازي و 

 طرح تفصيلي:

 ٢٠جدول شماره 

P قانون  ٦٤اده ـاي عرصه موضوع م طقهـ= ارزش من

 مالياتهاي مستقيم

P قانون  ٦٤اده ـاي اعياني موضوع م طقهـ= ارزش من

 مالياتهاي مستقيم

M مساحت کسر پارکينگ = 

                                        کسر پارکينگ مسکونيـ ١

    [ (PA+٪٦٠ P)+P] × ٥ × M 

                                      حذف پارکينگ مسکونيـ ٢

    [ (PA+٪٦٠ P)+P] × ٢٠ × M 

خانه سنتي  در مجتمعهاي تجاري و باغ رستوران و سفرهـ ٣

 و اداري خصوصي کسر پارکينگ

  [ (PA+٪٦٠ P)× ١.٣  +P]× ١٢.٥ × M 

حذف پارکينگ واحدهاي تجاري و باغ رستوران و ـ ٤

 اداري خصوصي و سفره خانه سنتي

 [ (PA+٪٦٠P)× ١.٣  +P] × ٥٠ × M           

در مورد پارکينگهاي تجاري داراي سابقه چنانچه تعداد ـ  ٥

% ١٠ر و متراژ سابقه تغيير اساسي نکند (با احتساب تغيي

کل مساحت ناشي از تخريب ديوارها با تأييد شهرسازي و 

 تأمين پارکينگ ندارد  درآمد و نوسازي) نياز به

در صورت موافقت با افزايش متراژ تجاري از سوي مراجع 

قانوني و يا تجميع واحدهاي تجاري ابتدا تعداد پارکينگهاي 

تعداد ها از  مورد نياز کل مساحت محاسبه شده و تعداد سابقه

% کل مساحت ١٠مورد نياز کسر گردد (با احتساب تغيير 

 ناشي از تخريب ديوارها با تأييد شهرسازي و درآمد و نوسازي).

 تبصره: سوابق ساير کاربريها تاثيري در محاسبه تعداد پارکينگ

 تجاري ندارد.
 

 كد
شرح 

 عوارض
 مستند قانوني

عوارض حذف پاركينگ                           
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٠٢٠١٠٠٢
 

عوارض 

حذف 

 پارکينگ

 قانون ٥٠ماده ١تبصره

 ماليات بر ارزش افزوده

 ١٣٨٧ال ـمصوب س

 ٧١اده ـم ١٦د ـو بن

 قانون شوراها ٧٧مادهو 

                      کسر پارکينگ واحدهاي اداري و سايرـ  ٦

[ (PA+٪٦٠ P)× ١.٢ +P] × ١٢.٥ × M 

                  رکينگ واحدهاي اداري و ساير حذف پاـ ٧ 

      [ (PA+٪٦٠ P)× ١.٢  +P]× ٥٠ × M 

عوارض کليه کاهش تعداد پارکينگهاي ارسالي به ماده  ـ ٨

مترمربع حذف براي هر واحد محاسبه و  ٢٥صد معادل 

 ) ٧و  ٤و  ٢وصول گردد ( فرمول 

ان و خصوص باغ رستور در ٤و  ٣ـ ضمناً در بندهاي ٩

 حذف گردد. ٣/١% و ٦٠ي ضرايب تنخانه س سفره

٠٢٠١٠٠٢
 

عوارض 

حذف 

 پارکينگ

 ٥٠ماده  ١تبصره 

قانون ماليات بر 

ارزش افزوده مصوب 

و بند  ١٣٨٧سال 

و ماده  ٧١ماده  ١٦

 قانون شوراها ٧٧

تجاري  : در خصوص تبديل فضاهاي مسکوني به١تبصره 

ي عوارض حذف پارکينگ بر اساس تعرفه سال جار

محاسبه و تفاضل عوارض پارکينگ تجاري نسبت به 

% فرمول چهار اخذ و مازاد ٥٠مسکوني تا يک واحد از 

 وصول گردد. ٢٠جدول  ٤بر آن برابر فرمول بند 

: در خصوص محاسبه عوارض پارکينگهايي که ٢تبصره 

مطابق مندرجات پروانه يا هر نوع سابقه موجود احداث 

چنانچه پارکينگ نشده است، حسب نوع کاربري، 

ساخته شده ( با متراژ کمتر از پروانه يا سوابق) ارسالي 

متر باشد برابر  ١٧,٥، زير ١٠٠به کميسيون ماده 

محاسبه گردد و  ٢٠جدول  ٧و  ٤و  ٢فرمولهاي شماره 

چنانچه ساخته شده ( با متراژ کمتر از پروانه يا سوابق) 

جدول  ٦و  ٣و  ١متر باشد برابر فرمولهاي  ١٧,٥باالي 

 محاسبه گردد.

: در صورت افزايش تعداد واحدهاي مسکوني و ٣تبصره 

باشند از  تجاري که در شهرداري داراي سابقه مي

حسب نوع  ٢٠جدول شماره  ٧و  ٤و  ٢فرمولهاي 

 کاربري محاسبه گردد.

 ٢٥مترمربع تا  ١٧,٥: کسري مساحت باالي ٤تبصره 

 ٦و  ٣و  ١مترمربع حسب نوع کاربري از فرمولهاي 

 استفاده گردد. ٢٢جدول شماره 

متر حسب نوع  ١٧,٥: کسري مساحت زير ٥تبصره 

 ٢٠جدول شماره  ٧و  ٤و  ٢کاربري از فرمولهاي 

 استفاده شود.

: در خصوص استقرار پارکينگ صرفاً مسکوني ٦تبصره 

در حياط در صورت تأييد و بالمانع بودن با توجه به 

ينگها، از فرمول گونه پارک عدم صدور سند براي اين

در هنگام صدور پروانه  ٢٠جدول شماره  ١شماره 

 ساختمان استفاده گردد.

: اولويت لحاظ کردن مساحت پارکينگ در ٧تبصره 

هاي مسکوني و تجاري ابتدا با مسکوني و سپس با  پروانه

 باشد. تجاري مي

 : در خصوص محاسبه عوارض حذف پارکينگ٨تبصره 

وابق ـروانه يا سـازاد بر پـه مـته از امالکي کـآن دس

 نمايند موجود در شهرداري اقدام به ايجاد واحد مجزا مي

حسب هر نوع کاربري جهت هر واحد برابر ضوابط 

 ٢٠جدول شماره  ٧و  ٤و  ٢شهرسازي از فرمولهاي 

 .استفاده گردد

که  ١٣٦٦ل از سال ـگهاي قبـذف پارکينـ: ح٩تبصره 

اشند. عوارض آنها ب يون ماده صد ميـمه کميسـاز جري

بر مبناي فرمول شماره يک فقط در کاربري مسکوني 

 محاسبه شود.
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٠٢٠١٠٠٢
 

عوارض 

حذف 

 پارکينگ

 ٥٠ماده  ١تبصره 

قانون ماليات بر 

ارزش افزوده مصوب 

و بند  ١٣٨٧سال 

و ماده  ٧١ماده  ١٦

 قانون شوراها ٧٧

هت آن دسته از مساحت پارکينگهايي که ـ: ج١٠تبصره

متر جهت  ٢٥ور پروانه ساختماني مازاد بر به هنگام صد

هر واحد مسکوني در طبقه همکف (پيلوت) ارائه دهند 

ـ ٣٢٤٦/٩/٧٠اره ـل شمـورالعمـاس دستـر اسـب

دام گردد. از ـر اقـوراي اسالمي شهـش ٢٠/٩/١٣٩٠

ودداري و در صورت ـارسال به کميسيون ماده صد خ

ني و تبديل پارکينگ بيش از نياز واحدها به مسکو

متر مشمول ضوابط کميسيون ماده  ٥انباري بيش از 

 گردد. صد مي

: تعداد واحدهاي حذف پارکينگ و مساحت ١١تبصره 

آن در ساختمانها اعم از مسکوني، تجاري، اداري، 

صنعتي و غيره براساس ضوابط معماري و شهرسازي 

 طرحهاي جامع و تفصيلي تعيين خواهد شد.

تعريفي در ضوابط وجود  : در موارد خاص که١٢تبصره 

نداشته باشد تعداد حذف پارکينگ از کميسيون ماده 

پنج استعالم گردد و در صورت موافقت عوارض آن 

 محاسبه شود. ٧و  ٤و  ٢معادل فرمولهاي 

: چنانچه در تعاريف فوق بر اساس ضوابط ١٣تبصره 

شهرسازي طرح تفصيلي مصوبه جديدي ارائه گردد 

 شود.  ميهاي باال جايگزين تبصره

: پارکينگهاي در نظر گرفته شده در ١٤تبصره 

 ٥هاي اداري يا ساير و تجاري که مصوبه ماده  محوطه

دارند و جانمايي آنها در سطح اشغال مجاز ملک صورت 

 ٤و فرمول  ٧% فرمول شماره ٥٠ترتيب با  گرفته به

 وصول گردد. ٢٠جدول شماره 

مصوبه : آن دسته از مالکيني که برابر ١٥تبصره 

حذف کامل پارکينگ جهت ملک  ٥کميسيون ماده 

آنان صادر شده و يا چنانچه قصد خريد ملکي در 

ازاء  کاربري پارکينگ جهت احداث پارکينگ را دارند به

ييد أمتر زمين در مکان مورد ت ٣٥بايست  هر واحد مي

شهرداري تحويل نمايند به طوري  شهرداري تملک و به

يک خودرو بدون مزاحمت  که جهت استقرار هر واحد

 ورود و خروج داشته باشد.

 ف است وجوه دريافتي ازـهرداري مکلـ: ش١٦تبصره 

کينـگ را منحصراً در حساب بابت عوارض حذف پار

 اي واريز نموده و صرفاً جهت احداث پارکينگهاي جداگانه

ورت ساليانه ـوب به صـالب بودجه مصـعمومي در ق

 مصرف نمايد.

    

اد شده با حضور رؤسا، مستشاران و يخ يدر تار يوان عدالت اداريد يأت عموميه

يت آراء به شرح آينده ، با اکثريل شد. پس از بحث و بررسيوان تشکيدادرسان شعب د

 کند. يمبادرت م يصدور رأ به

 

 هيأت عمومي رأي

شرح   مين يا کسري پارکينگ بهه قانونگذار در خصوص عدم رعايت تأبا توجه به اين ک

، تعيين تکليف کرده است و هيأت ١٣٥٨قانون شهرداري اصالحي سال  ١٠٠ماده  ٥تبصره 

 ١٤٧٧، ١٤٧٨، ١٤٧٩، ١٤٨٠و  ١٤٨١عمومي ديوان عدالت اداري در بند (و) رأي شماره 

در مورد  ١٨/١٠/١٣٩١ ـ٩١١٠٠٩٠٩٠٥٨٠٠٧٧٠و رأي شماره  ١٢/١٢/١٣٨٦مورخ 

 يبر اخذ عوارض به لحاظ کسر يربوط مبنمذکور، مصوبات م يمشابه با لحاظ حکم قانون

ت از ين با لحاظ قانون فوق الذکر و تبعياست، بنابرا کردهنگ را ابطال ين پارکيما عدم تأي

روان و همدان يش يشهرها ياسالم ياد شده، مصوبات شوراهاياستدالل مصرح در آراء 

نگ خالف يکا کسر پاريکار با موضوع وضع عوارض بابت حذف در گردششرح مندرج  به

 ١شود و به استناد بند  يص داده ميارات مرجع وضع تشخيقانون و خارج از حدود اخت

حکم بر ابطال مصوبات مورد اعتراض  يوان عدالت اداريقانون د ٤٢و  ٢٠و مواد  ١٩ماده 

 ي شود.ب صادر و اعالم ميخ تصوياز تار

 رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري

 

 الحيهاص

معاونت اداره كل اسناد و تنقيح  ٨/٣/١٣٩٢ـ ١٥٠٩٩نظر به اينكه برابر نامه شماره 

 منتشره» رساني به ايثارگران قانون جامع خدمات«قوانين مجلس شوراي اسالمي در انتشار 

به علت ناخوانابودن متن ارسالي  ٢٨/١٢/١٣٩١ـ ١٩٨٢١در روزنامه رسمي به شماره 

 گردد. ه است. ضمن عذرخواهي موارد اصالحي ذيل اعالم مياشتباهاتي صورت پذيرفت

قانون جامع خدمات رساني «ابالغي به رئيس جمهور در مورد  هنام ٨الف ـ در سطر 

 ، بعد از كلمه٢٨/١٢/١٣٩١مورخ  ١٩٨٢١چاپ شده در روزنامه رسمي شماره » به ايثارگران

 چاپ شده است.» فوت«كلمه ، »قوت«، به جاي كلمه »قوانيني«و قبل از كلمه » ابقاء«

به جاي تاريخ  ،»تا«و قبل از حرف » تاريخ«، بعد از كلمه ١ب ـ در بند هـ ماده 

 چاپ شده است.» ٢٨/٥/١٣٤٢«تاريخ » ٢٨/٥/١٣٣٢«

، به جاي كلمه »براي«و قبل از كلمه » الزم«، بعد از كلمه ١٣ماده ٤ج ـ در تبصره

 چاپ شده است.» و«كلمه » را«

، به جاي كلمه »براي«و قبل از كلمه » نياز«، بعد از كلمه ١٤م مادهد ـ در سطر دو

 چاپ شده است.» و«كلمه » را«

، عالمت »ايثارگران«و قبل از كلمه » معلول«، بعد از كلمه ١٤ماده ١هـ ـ در تبصره

 اضافه چاپ شده است.» ،«

جاي كلمه  ، به»در«و قبل از كلمه » آزادگان«، بعد از كلمه ١٨و ـ در سطر دوم ماده

 چاپ شده است.» يا«كلمه » با«

، به جاي كلمه »به«و قبل از حرف » اخذ«، بعد از كلمه ٢١ز ـ در سطر سوم ماده 

 چاپ شده است.» نمايد مي«كلمه » نمايند مي«

، به جاي »محجور«و قبل از كلمه » تكفل«، بعد از كلمه ٢٢ح ـ در سطر دوم ماده

 ده است.چاپ ش» قانون«كلمه » قانوني«كلمه 

و قبل از » عبارتهاي«، بعد از كلمه ٦صفحه ١ط ـ در سطر اول زيرنويس شماره

 چاپ شده است.» دو«و) كلمه («، به جاي عبارت »جايگزيني«كلمه 

و قبل از » اختصاص«، بعد از كلمه ٦صفحه ١ي ـ در سطر چهارم زيرنويس شماره

 شده است.چاپ » دهنده«كلمه ») ، به جاي كلمه (دهند.»مندرج«كلمه 

و قبل از كلمه » است،«، بعد از كلمه ٦صفحه ١ك ـ در سطر ششم زيرنويس شماره

 چاپ شده است.» دو«كلمه » در«، به جاي كلمه »ماده«

، به »قانون«و قبل از كلمه » ماده«، بعد از كلمه ٣١ل ـ در سطر سوم بند ج ماده

 چاپ شده است.)» ٤٢«(عبارت )» ٤١«(جاي عبارت 

، به »هفتاد و پنج«و قبل از كلمه » زندگي«، بعد از كلمه ٣٣هارم مادهم ـ در سطر چ

 چاپ شده است.» معدل«كلمه » معادل«جاي كلمه 

كلمه » باشد مي«، به جاي كلمه »معاف«، بعد از كلمه ٥٦ن ـ در سطر دوم ماده 

 چاپ شده است.» باشند مي«

، »ابتدا«ل از كلمه و قب» و«، بعد از كلمه ٧١ماده» الف«س ـ در سطر دهم رديف 

 از قلم افتاده است.» از«كلمه 

و قبل از » بند«، بعداز كلمه ٩صفحه ٧١ماده ١ع ـ در سطر اول زيرنويس شماره

 چاپ شده است.») و(«حرف ») ز(«، به جاي حرف »ماده«كلمه 

، به جاي »ماده«و قبل از كلمه » د)،«(، بعد از عبارت ٧٦ف ـ در سطر ششم ماده 

 چاپ شده است.» هـ)، و (و)، (ط)«(عبارت » (و)، (ط) هـ)،«(عبارت 

، به جاي »به نفع«و قبل از عبارت » تا«، بعد از كلمه ٩ض ـ در سطر ششم صفحه

 چاپ شده است.» ٣/١٠/١٣٩١«تاريخ » ٢/١٠/١٣٩١«تاريخ 
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