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مبنا و توجيه  مقررات قانون کار خارج است و بر اين اساس پايان دادن به خدمت وي
قانوني نداشته است و توافق حاصله با شاکي نيز مبني بر سلب هر گونه تعهد استخدامي 
برخالف مقررات استخدامي شرکتهاي دولتي باالخص از جهت پايان دادن به خدمت وي 

قانون مدني نافذ نيست، لذا بنا به مراتب فوق پايان دادن  ١٠بوده است و مطابق ماده 
صحيحاً صورت نپذيرفته است و لذا حکم به بازگشت شاکي به کار صادر  خدمت شاکي به

 شود. رأي ديوان قطعي است. و اعالم مي
با  ١٢/٨٨/٨٦٩ب: شعبه دوازدهم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 

موضوع دادخواست آقاي غالمرضا حجت پناه به طرفيت اداره پست شهرستان بيجار و 
، مفاداً به شرح ١٨/٨/١٣٨٨ـ ١٣٣١زگشت به کار به موجب دادنامه شماره خواسته با به

 آينده به صدور رأي مبادرت کرده است:
نظر به اين که اداره پست شهرستان بيجار با ارائه مدارک به پيوست اليحه اعالم کرده 
است مدت قرارداد اين اداره کل در خصوص طرح کنتور خواني برق با شرکت توزيع نيروي 

اتمام يافته است که با اتمام مدت قرارداد مذکور  ٣١/٣/١٣٨٧برق استان کردستان در مورخ 
مدت قرارداد شاکي نيز به پايان رسيده است و عدم تمديد قرارداد شرکت توزيع نيروي برق 
منجر به عدم تمديد قرارداد في مابين اين اداره کل با آقاي غالمرضا حجت پناه شده است. با 

مراتب اقدام اداره خوانده مغاير با مقررات نبوده است، علي هذا شکايت مشاراليه وارد توجه به 
 شود. رأي ديوان قطعي است. شود و حکم به رد آن صادر و اعالم مي تشخيص نمي

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و 
حث و بررسي، با اکثريت آراء به شرح آينده دادرسان شعب ديوان تشکيل شد. پس از ب

 کند. صدور رأي مبادرت مي به
 

 هيأت عمومي رأي
 اوالً: تعارض در آراء مندرج در گردش کار محرز است.

ثانياً: نظر به اين که شکات به موجب قراردادهاي انجام خدمت مشخص با مدت 
قراردادهاي  ٢٢مطابق ماده  اند و معين براي پنج سال متوالي با ادارة پست همکاري کرده

، تمديد قرارداد با نظر ٢٣مذکور تعهد استخدامي براي طرف ايجاد نشده است و برابر ماده 
پست بوده است و شرکت پست الزامي به تمديد قرارداد مطابق پيمان نداشته است،  شرکت

من شعبه دوازدهم ديوان در حدي که متض ١٨/٨/١٣٨٨ـ ١٣٣١بنابراين دادنامه شماره 
ماده  ٢شود. اين رأي به استناد بند  اين معني است صحيح و موافق قانون تشخيص مي

قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و  ٨٨و ماده  ١٢
 االتباع است. ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه الزم

 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري                                                    
 علي مبشري ـ  معاون قضايي ديوان عدالت اداري                                           

 
 ٥/٦/١٣٩٢                                                                           ٩٠/٩٦٠شماره هـ/
 ٩٠/٩٦٠رونده: السه پک        362 ره دادنامه:ماش       ٢١/٥/١٣٩٢خ دادنامه: تاري

 يوان عدالت اداريد يأت عموميه مرجع رسيدگي:
 انيبانک پارس ي:شاك

 ـ /ش٣٥٥٩/٨٩مصوبه شماره  ٤١و  ٢١هاي  ابطال تعرفه موضوع شكايت و خواسته:
 شهر اراک ياسالم يشورا ٩/١١/١٣٨٩

 ور به موجب دادخواستي ابطالپ ر: بانک پارسيان با وکالت خانم چنور ايرانگردش كا
شوراي اسالمي شهر اراک  ٩/١١/١٣٨٩/ش ـ ٣٥٥٩/٨٩مصوبه شماره  ٤١و  ٢١ يها تعرفه

 ن خواسته اعالم کرده است که:ييرا خواستار شده و در جهت تب
رساند: شوراي اسالمي شهر  احتراماً، به وکالت از بانک پارسيان به استحضار مي«

پيوست مبادرت به وضع عوارض تحت عناوين مختلف از  اراک در سال  به شرح مصوبه
شهرداري نيز  ٧٧قبيل ساالنه، کسب و پيشه، شاغل، عوارض تابلو کرده و کميسيون ماده 

 ٧٧کميسيون ماده  ٥/٨/١٣٩٠ـ ٧٧/م/ک/١٧٠مستنداً به مصوبه مذکور طي رأي شماره 
ريال بابت  ٥٠٠/٤٢٧/١٠٠قانون شهرداريها بانک پارسيان را محکوم به پرداخت مبلغ 

عوارض کسب و پيشه بانکها و مؤسسات مالي کرده است. در حالي که وضع عوارض 

موضوع مصوبه مذکور منطبق با مقررات و آراء صادر شده از هيأت عمومي ديوان عدالت 
باشد بديهي است  ا به مراتب معروضي موجبات ابطال آن فراهم ميناداري نبوده و ب

بانک و ابطال مصوبه مزبور، اقدام مقتضي در راستاي اعتراض به متعاقب احراز حقانيت 
بايست بين حدود  رسد مي رأي کميسيون نيز معمول خواهد شد ضمناً به نظر مي

اختيارات شوراي اسالمي شهر و شهرداريها در وضع عوارض جديد و انواع آن و اين که 
آن در صالحيت شوراي  موضوع و ماهيت فعاليت بانک در زمره مواردي که وضع عوارض

ماده  ١٦اسالمي شهر و شهرداريها باشد قائل به تفکيک شد. بدين شرح که به موجب بند 
 ٥و  ١و ماده  ١٣٧٥قانون تشکيل وظايف و انتخاب شوراي اسالمي مصوب سال  ٧٧و  ٧١

موسوم به  ١٣٨١قانون اصالح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي مصوب سال 
ميع عوارض، صالحيت و اختيارات شوراي اسالمي شهر در وضع عوارض محلي قانون تج

جديد يا افزايش نرخ هر يک از عوارض محلي منوط به رعايت شرايط و ضوابط قانوني 
 ٢/٣/١٣٨٧قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب  ٥٢مربوط باشد و اگر چه به موجب ماده 

و اصالحيه بعدي  ١٣٨١سعه اقتصادي مصوب قانون اصالح موادي از قانون برنامه سوم تو
 ١و ساير قوانين و مقررات مربوط در اين خصوص لغو و فسخ شده است ليکن وفق تبصره 

دارد: شوراهاي اسالمي شهر و بخش،  قانون مذکور (اخيرالتصويب) که اشعار مي ٥ماده 
ه جهت وضع هر يک از عوارض محلي جديد که تکليف آن در اين قانون مشخص نشد

هر سال (پانزدهم بهمن ماه هر سال)، براي اجرا  ١٥/١١باشد، موظفند موارد را حداکثر تا 
در سال بعد، تصويب و اعالم عمومي نمايند کما کان بر ضرورت رعايت تشريفات مقرر 
پيرامون وضع عوارض محلي داللت دارد و ضمانت اجراي عدم رعايت تشريفات مذکور، 

است. اگر چه وضع عوارض محلي توسط شوراها مستلزم  تحقق موجبات بطالن مصوبات
رعايت تشريفات قانوني شده، ليکن به داللت آراء صادر شده از ديوان عدالت اداري از 

مصوبات شوراي اسالمي يزد، پيرامون وضع عوارض و  ١٦/١/١٣٨٩ـ ٢جمله رأي شماره 
ها و شعب آنها در نقاط بهاي خدمات براي بانکها به دليل محلي نبودن حوزه فعاليت بانک

و  ٢١/٤/١٣٨٨ـ  ٣٤٤مختلف کشور ابطال شده است و همچنين به موجب رأي شماره 
شهر با استداللي مشابه غير قانوني تلقي و  مصوبه صادر شده از شوراي اسالمي شهر قائم

ابطال شده است بنابراين آراي مذکور حکايت از غير قانوني بودن مصوبات شوراهاي 
رغم اين که ماهيت و فعاليت آنها  امون تعيين عوارض محلي براي بانکها علياسالمي پير

 محلي نيست دارد. از آن جا که شوراهاي اسالمي شهر در سراسر کشور تابع قوانين واحد
باشند امکان تغيير مقررات موضوعه حسب مناطق جغرافيايي مختلف متفاوت نبوده و  مي

آراء صدراالشعار و به منظور تسري حکم مصرح در به لحاظ وحدت موضوع تنقيح مناط از 
آن به موارد متشابه متصور است. به بيان بهتر، بر اساس قوانين موضوعه و واحد استنادي، 

توان در برخي از  تعابير و تفاسير متعارض و متضاد قابليت استماع نداشته و نمي
عوارض کرد و در ساير شهرستانها فعاليت بانکي را محلي و آنها را ملزم به پرداخت 

شهرستانها به لحاظ محلي نبودن بانکها، معافيت آنها از پرداخت عوارض محلي در نظر 
گرفته شود که در صورت تحقق اين موضوع امري خالف انصاف و عدالت صورت گرفته و 
موجبات تشتت آراي مزاحم و تعارض اين قسم مصوبات با مقررات و رويه متداول، اقتضاي 

 ن قسم از مصوبات که با رويه متداول در تعارض است را به دنبال خواهد داشت.ابطال اي
بنا به مراتب معنونه ابطال آن قسمت از مصوبه مربوط به عوارض و بهاي 
خدمات شهرداري اراک که مربوط به عوارض ساليانه بانکها و مؤسسات مالي و 

) ٩/١١/١٣٨٩/ش ـ ٣٥٥٩/٨٩الحسنه و عوارض تابلو است (شماره  اعتباري و قرض
 » مورد استدعاست.

 يدر اجرا يأت عمومياداره کل ه يکه از سو يمتعاقباً در پاسخ به اخطار رفع نقص
اي  قانون ديوان عدالت اداري براي وکيل شاکي ارسال شده بود، وي به موجب اليحه ٣٨ماده 

ح يتوض شده يأت عموميکاتور هيثبت دفتر اند ١٤/١٠/١٣٩٠ـ  ٥٨٠١٢٢٥که به شماره 
 داده است که:

انه يعوارض سال« ٢١، مربوط به شماره ٤٩و شماره  ٢١شماره  يها ابطال تعرفه«
 مصوبه شوراي» عوارض تابلو« ٤١و شماره » الحسنه مؤسسات مالي و اعتباري و قرض بانکها،
 »يان) است.ن جانب (بانک پارسيشهر اراک مورد درخواست موکل ا ياسالم

 به قرار زير است: ١٣٩٠اراک مربوط به سال تعرفه عوارض شهرداري 

 
 1390مورد عمل براي سال  تعرفه عوارض شهرداري اراك )21تعرفه شماره (

 توضيحات منشاء قانوني خذ و نحوه محاسبه عوارضأم نوع عوارض رديف

 
 عوارض ساليانه بانکها و

سسات مالي و  اعتباري و مؤ
 الحسنه قرض

P ×  ٤ ×مساحت شعبه 

قانون  ٧١ماده  ١٦بند 
موسوم به شوراها و 

قانون  ٥٠ماده  ١تبصره 
 ماليات بر ارزش افزوده

 باشد و شامل سرويس ): مالک محاسبه عوارض ياد شده مساحت مورد استفاده تجاري مي١تبصره (
 شود. نمازخانه و... نميبهداشتي، اتاق نگهباني مجزا، البي، بايگاني، راه پله و ساختمان مسکوني مدير شعبه، 

حقوقي  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و نظريه ٢٩/٢/١٣٨٧ ـ١١٣): به استناد دادنامه شماره ٢تبصره (
 است.وزارت کشور عوارض ساليانه بانکها قابل وصول  ١٦/٨/١٣٨٨ـ  ١٣٨٧٢٠شماره 
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 1390مورد عمل براي سال  تعرفه عوارض شهرداري اراك )41تعرفه شماره (

 توضيحات منشاء قانوني ذ و نحوه محاسبه عوارضخمأ نوع عوارض رديف

  عوارض تابلو 
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ـ ٤٤٩قانون شهرداري، دادنامه  ٥٥ماده  ٢٧): به استناد بند ١تبصره (
وان عدالت اداري هيأت عمومي دي ١١/٦/١٣٨٧ ـ٤٠٧و  ٤٠٦و شماره  ٦/٩/١٣٨٤

وزارت کشور اين عوارض  ٢٠/١٢/١٣٨٧ ـ١٨٢٦٨٨و همچنين بخشنامه شماره 
 قابل وصول است.

به نخواهد شد. ( ): اين عوارض شامل ادارات دولتي و بيمارستانهاي دولتي٢تبصره (
 رساني) جهت اطالع شرط يک تابلو و

 ): مجوز نصب براي يک بار قابل وصول است.٣تبصره (

): کليه مالکين تابلوهاي سطح شهر موظفند نسبت به اخذ مجوز الزم از ٤تبصره (
 آوري شهرداري اقدام نمايند در غير اين صورت شهرداري رأساً نسبت به جمع

تابلوهاي فاقد مجوز با اعالم کتبي اقدام خواهد نمود. در صورت ورود هر گونه 
 خسارت به تابلو مسؤوليتي به عهده شهرداري نخواهد بود.

سسات و افراد حقيقي و حقوقي که در زمينه انجام ؤ): کليه شرکتها و م٥تبصره (
شهرداري را کارهاي تبليغاتي فعاليت دارند موظفند در هنگام عقد قرارداد عوارض 

شهرداري رأساً  در وجه شهرداري واريز نمايند در غير اين صورت ٥بر اساس رديف 
 مود.آوري داربست اقدام خواهد ن نسبت به جمع

ييد اداره زيباسازي نگ، نوع، خط و مصالح بايستي به تأ): ابعاد، ر٦تبصره (
 شهرداري برسد.

 ٨ P صدور مجوز نصب کليه تابلوها به ازاي هر متر مربع ١

٢ 

ها، کارخانجات، کليه  سردر مغازهعوارض ساليانه تابلوهاي 
خصوصي و  حقوقي، مؤسسات، سازمانهاياماکن حقيقي و 

 صي، تجاري و... به ازاي هر مترمربع ساليانهغير خصو

متر  ٤از  ٢ pمتر براي هر شغل  ٤تا سقف 
 ١٠ pبراي هر شغل  به باال

 نصب پالکارد با مجوز شهرداري ٣
ريال روزانه هر  ١٠٠٠٠ورودي هر پالکارد 
 ريال ٦٠٠٠متر 

 ديوارنويسي با مجوز شهرداري ٤
 ريال روزانه هر مترمربع١٠٠٠٠٠ورودي 

 ريال ٥٠٠٠٠

 ريال به ازاي هر مترمربع ٠٠٠/١٥روزانه  نصب داربست تبليغاتي سطح شهر ٥

 مساحت چادر × P١به ازاي هر ماه  چادر نمايشگاه عرصه محصوالت فرهنگي ٦

 ٠٠٠/٢٥٠روزانه هر سازه خودرو  سازه نمايش خودرو ٧

 قطر بالن×  ½ Pهر روز  يبرا بالن ٨

 ريال براي هر مترمربع در روز ٠٠٠/١٠ ردتابلو بيلب ٩

 عوارض تابلوهاي مشاغل خدماتي ـ پزشکان ـ وکال ١٠
½P ×  مساحت تابلو به مترمربع = تابلو

 خدماتي ساليانه

 
 يشهر اراک ط ياسالم يس شورايت مذکور، شهردار اراک و رئيدر پاسخ به شکا

 اند که: يح دادهتوض ٢/١١/١٣٩٠ ـ /ش٤٠٧٠/٩٠و  ٤٠٩٥٠ يها به شماره يحه واحديال
ات بر ارزش يقانون مال« ٥٠ماده  ١شهر اراک مستند به تبصره  ياسالم يشورا ـ١«
که صراحتاً وضع عوارض محلي به نفع شهرداري را در اختيار اين شورا قرار داده است » افزوده
ف و يت، وظااليقانون تشک« ٧٦و ماده  ٧١ماده  ١٦ل از بند ارات حاصيه بر اختيو با تک

 ،١٣٩٠براي سال » ١٣٧٥شوراهاي اسالمي کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال انتخابات 
را وضع کرده است که  يو اعتبار يسسات مالؤانه بانکها و ميعوارض تابلو و عوارض سال

ن يباشد لذا مشمول ا يتابلو و ساختمان در سطح شهر اراک م يز داراين يچون بانک شاک
 قانون تشکيالت، ٨٠ت. از طرف ديگر مصوبات شوراي اسالمي مستند به ماده شده اسقاعده 

مورد » و... يمحل يها انتشار در روزنامه«خ ابالغ يهفته از تار ٢ف و... چون ظرف مدت يوظا
االجرا بوده و بر همين اساس تصميم کميسيون  اعتراض قرار نگرفته لذا قطعي و الزم

ح و يبه پرداخت عوارضات موضوعه کامالً صح يشاکت بانک ير بر محکوميدا ٧٧ ماده
 باشد. يموجه بوده است و م

 قانون موسوم به قانون شوراها، شوراي اسالمي ٧١ماده  ١٦توضيح اين که نظر به بند 
 اراک اختيار وضع عوارض محلي به نفع شهرداري را داشته و اين اختيار قانوني با وضعشهر 

ب يت شده و در حال حاضر با تصويز تقويع عوارض نيو استمرار قانون موسوم به تجم
ع يح قانون موسوم به تجميو نسخ صر ١٣٨٧ات بر ارزش افزوده مصوب سال يقانون مال

اليات بر ارزش افزوده اجازه وضع عوارض محلي ـقانون م ٥٠ماده  ١صره ـعوارض، تب
عوارض و  به شوراي اسالمي شهر را اعطا کرده است که شورا نيز به موجب تعرفه

 ٢١، عوارضاتي را در جدول شماره ١٣٩٠بهاي خدمات شهرداري اراک براي سال 
 ٤١براي ساختمان محل استقرار بانکها و مؤسسات مالي و اعتباري و به شرح جدول 

عوارض تابلو را تدوين کرده که در مهلتهاي مقرر قانوني اعتراضي به آن صورت 
داري مربوط قطعيت يافته است. شايان توجه است نگرفته و با تأييد استانداري و فرمان

که وکيل بانک پارسيان در ستون طرح شکايت دادخواست اشتباهاً تعرفه ياد شده را 
به عنوان عوارض کسب و پيشه بانکها و مؤسسات مالي ذکر کرده در حالي که عوارض 

 مزبور، عوارض ساليانه است.
الذکر  تنکاف از پرداخت عوارض فوقبه علت اس يان توجه است که بانک شاکيشا ـ٢

ال به شرح جدول ير ٥٠٠/٤٢٧/١٠٠به مبلغ  ٣١/٦/١٣٩٠ت يلغا ١/١/١٣٩٠سنوات  يبرا
ـ ٧٧/ک/م/١٧٠حکم شماره  يکه ط يمعرف ٧٧ون ماده يسيوست، به کميپ يمحاسبات

اد شده ي يشان در مقام اعتراض به رأيبه پرداخت مبلغ مزبور محکوم شد که ا ٥/٨/١٣٩٠
 ياست که اعتراض به آرا ين در حالياند و ا أت کردهيت در آن هيرت به طرح شکامباد
شود.  يدگيوان رسيقانون د ١٣وان مستند به ماده يد در شعب ديبا يم ٧٧ون ماده يسيکم

 ٢٨در شعبه  ٨٩٠٥١٠تحت کالسه  يز پرونده کامالً مشابهيقابل ذکر است که سابقاً ن
باشد شکايت بانک مزبور غير ثابت تشخيص  ن پيوست مياي که تصوير آ طي دادنامهوان يد

نسبت به عوارضات  يت شاکيز با رد شکايوان نيداده شده است. لذا مشخص است که آن د
 و مصوبه شوراي اسالمي شهر اراک در اين خصوص ٧٧موضوعه، تلويحاً رأي کميسيون ماده 

 اند. د کردهأييرا ت
مسلم است اين که شوراي اسالمي  ـ صرف نظر از مراتب فوق آنچه محرز و٣

ف و... يالت و وظايو به موجب قانون تشک يقانون اساس ١٠٣و  ١٠٠اصول  يمبنا بر
 ١٦به قانون شوراها به وجود آمده و يکي از رسالتهاي اين شورا همان گونه که در بند  موسوم
ي آن قانون آمده وضع عوارض است و از سوي ديگر وجود شوراهاي اسالم ٧١ماده 

 جريان نيل به هدف عدم تمرکز اداري و افزايش رفاه عمومي شهروندان با توجه به مقتضيات در
الخصوص حقوق  يعل يحقوق عموم يو جزء مبان ين قانون اساسيادياز اصول بن يمحل
خود  يو وجود يزم حقوقيکه شورا در حال اقدام بر اساس مکان ياست. لذا زمان يادار

ن که ممکن است سود و منفعت يل ايتوان به دل يد، نمينما يم مطابق قانون عمل کرده و
 ابد مصوبات شورا را قابل نقض دانست.ي ياد شده کاهش ميبانک  يخصوص
 ز قابل ذکر است:ين يوست دادخواست شاکيدر خصوص مستندات پ ـ٤

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از يک سو مربوط  ٣٤٤الف ـ رأي شماره 
پيشه و مشاغل است و مربوط به عوارض ساختمان بانکها نيست و  به عوارضات کسب و

باشد  يشهر بوده و م قائم ياسالم يبه مصوبه شورا يدگيرساز سوي ديگر چون به منظور 
ذکر نشده  يير مراجع قضايوان و سايشعب د يآور بودن آن برا ز الزامين يل آن رأيو در ذ

ه هستند که با يالرعا وان الزميو د ييامراجع قض يبرا يا هيوحدت رو يو اساساً آرا
شماره  يصادر شده باشد که رأ يمتفاوت ي، آرايمختلف از مقررات واحد ياستنباطها

 ت استناد نداشته و ندارد.يه قابلياست و در مانحن ف يژگين ويفاقد ا ٣٤٤
 يأت عموميه ١٦/١/١٣٨٩ـ  ٢شماره  يبه رأ يل شاکيدر خصوص استناد وک ـ ب

ت بانکها يدارند و فعال ين که شوراها حق وضع عوارض محلير بر ايدا يت اداروان عداليد
 ان ذکر است که:يز شايشود ن يمحسوب نم ينوعاً محل

 م.يندان يت بانکها را محليوجود ندارد که فعال يچ صراحتياوالً: ه
 ثانياً: آنچه توسط شوراي اسالمي شهر اراک به عنوان عوارض وضع شده، بر ساختمان

ز مانند يبانک مد نظر نبوده بلکه بانک ن يو مال يچ وجه خدمات پولينک است و به هبا
ص يشهر با تشخ يط عموميد جهت بهبود شرايبا يم يو حقوق يقير اشخاص حقيسا

 د.يشهر عوارض پرداخت نما يشورا
 ثالثاً: نظر به تجاري بودن فعاليت بانکها و در مقايسه با ساير اشخاص حقيقي و حقوقي،

 ند.يد نسبت به ساختمان خود عوارض پرداخت نمايت بانکها بايق اولويه طرب
 م.يوجود ندارد که بانکها را از پرداخت عوارض معاف بدان يچ مستند قانونيرابعاً: ه

و سطح شهر که  يمنصوبه در معابر عموم يغاتيتبل يخامساً: استفاده بانکها از تابلوها
ل سود يجه تحصيشتر مردم و در نتيک و مراجعه بشتر آن بانيقطعاً منجر به شناخت ب

 باشد مستلزم پرداخت عوارض تابلو است. يبانکها م يشتر برايب
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 هيأت عمومي ديوان نيز قابل ذکر است ٧/٦/١٣٩٠ـ٢٤١ج: در خصوص دادنامه شماره 
ت يز قابلين ين رأين دادنامه عوارض تابلو و مربوط به شهر گرکان است و ايکه موضوع ا

 ر شهرها را ندارد.ير عوارض و سايبه سا يتسر
ـ ٩٠٠٨٦٠و  ٢٩/٣/١٣٩٠ـ ٩٠٠٨٦١شماره  يها ر دادنامهيوست تصويبه پ ـ ٥

 ٣١/٣/١٣٨٧ ـ ٦٥٢ر دادنامه شماره يو تصو ٣٠هر دو صادر شده از شعبه  ٢٩/٣/١٣٩٠
ـ  ٨٨٠٢٨٤ر دادنامه شماره يو تصو يوان عدالت اداريد ٢٨صادر شده از شعبه 

دادنامه شماره  ياراک که ط يحقوق يادر شده از شعبه سوم دادگاه عمومص ٢٧/٥/١٣٨٨
د شده به عنوان ي تأييدنظر استان مرکزيدادگاه تجد ٧شعبه  ٣/١٢/١٣٨٨ ـ ٨٨١٣١٩
مصوبات  يحيد تلويت در موضوعات مشابه و تأيير بر رد شکايدا ييمحاکم قضا ينمونه آرا

 شود. يم ميعنه به حضور تقدشهر در خصوص عوارضات معترضٌ  ياسالم يشورا
ز وجود دارد ين يشتريب يان ذکر است آراء مزبور به عنوان نمونه ارائه شده و آرايشا

و  عنداللزوم قابل ارائه خواهد بود و قاطبه آراء ياد شده حکايت از آن دارد که عرف قضاييکه 
 اند.  د کردهوضع و وصول عوارض از بانکها را تأييز ين يه جاريرو

شهر اراک و به تبع  ياسالم ين که عملکرد شورايت به مراتب معروض و ايبا عنالذا 
جهت وضع و وصول عوارض معترضٌ عنه  ٧٧ون ماده يسيق کميازطر يآن اقدام شهردار

ان بوده است و از يت صرفه و صالح همشهريو در جهت رعا يکامالً منطبق با مقررات قانون
د. يباشد که مصوبات موضوعه را مخدوش نما ينم يتيفيز به کين يت شاکيشکا يطرف

است با رد شکايت شاکي و تأييد وضع و وصول عوارضات موضوعه، اين شهرداري  خواهشمند
                         »ييد.فرما ياريرا در احقاق حقوق شهروندان مساعدت و 

مطالب را با همان  يه شهرداريحه جوابيناً همان اليز عيشهر اراک ن ياسالم يشورا
 ه ارسال کرده است.يحه دفاعيبه عنوان ال

اد شده با حضور رؤسا، مستشاران و يخ يدر تار يوان عدالت اداريد يأت عموميه
دادرسان شعب ديوان تشکيل شد. پس از بحث و بررسي، با اکثريت آراء به شرح آينده 

 کند. يمبادرت م يصدور رأ به
 

 هيأت عمومي رأي
 ياسالم يف و انتخابات شوراهايالت، وظايقانون تشک ٧١اده م ١٦مطابق بند  ـ الف

ا لغو عوارض شهر و ي يح برقراريب لواي، تصو١٣٧٥کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 
شهرها است و حکم  ياسالم يف شوراهايزان آن از جمله وظاير نوع و ميين تغيهمچن

، داللت بر آن ١٣٨٧وب سال ات بر ارزش افزوده مصيقانون مال ٥٠مقرر در تبصره ماده 
جه يت دارند، در نتيصالح يب عوارض محليتصو يشهر برا ياسالم يدارد که شوراها

ست خارج از ين يت آنها محليشه در مورد بانکها که حوزه فعاليوضع عوارض کسب و پ
از  ٢١ن تعرفه شماره ير قانون است. بنابرايشهر و مغا ياسالم يت شوراهايحدود صالح

 الحسنه سسات مالي و اعتباري قرضا عنوان عوارض ساالنه بانکها و مؤرد شکايت بمصوبه مو
شود خالف قانون و  يم يشه تلقيحات بند مذکور عوارض کسب و پيکه با توجه به توض

 ٨٨و ماده  ١٢ماده  ٢خارج از حدود اختيارات شوراي اسالمي شهر اراک است و به استناد بند 
 شود. ابطال مي ١٣٩٢سي ديوان عدالت اداري مصوب سال قانون تشکيالت و آيين دادر

 ٣/٦/١٣٨٧مورخ  ٤٠٦ـ٤٠٧شماره  يها ت به استدالل مندرج در دادنامهيبا عنا ـ ب
از مصوبه  ٤١، تعرفه شماره يوان عدالت اداريد يأت عموميه ٧/٦/١٣٩٠ـ٢٤١و شماره 

ارات يحدود اخت ن عوارض تابلو خالف قانون و خارج ازييمورد شكايت، در وضع و تع
الت و يقانون تشک ٨٨و ماده  ١٢ک ماده يشهر اراک است و به استناد بند  ياسالم يشورا

 شود. يابطال م ١٣٩٢مصوب سال  يوان عدالت اداريد ين دادرسييآ
 يوان عدالت اداريد يأت عموميه                                                      

 يمبشر يعلي ـ لت اداروان عدايد ييمعاون قضا
 

 ٢٠/٥/١٣٩٢                                                                 ٨٩/٥٢٧شماره هـ/
 ٨٩/٥٢٧رونده: السه پک        336 ماره دادنامه:ش       ١٤/٥/١٣٩٢خ دادنامه: تاري

 يوان عدالت اداريد يأت عموميه مرجع رسيدگي:
 يآباد به يآقاي مهد ي:شاك

 يو علن ين جلسه رسميابطال مصوبه نود و پنجم موضوع شكايت و خواسته:
 يبه شهردار ٢٦/٣/١٣٨٧ ـ ٣/٢٧٧٣٤/٨٧نامه شماره  يشهر گرگان که ط ياسالم يشورا

 گرگان ابالغ شده است.
 شاکي به موجب دادخواستي، ابطال مصوبه نود و پنجمين جلسه رسمي گردش كار:

 ٢٦/٣/١٣٨٧ـ  ٣/٢٧٧٣٤/٨٧گان را که طي نامه شماره و علني شوراي اسالمي شهر گر
 شهرداري گرگان ابالغ شده است، خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعالم کرده است: به

 کميسالم عل«
قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران،  ١٧٠احتراماً در اجراي قسمت دوم اصل 

خود  يو علن يرسم ٩٥ن در جلسه شهر گرگا ياسالم يرساند، شورا يم يعال استحضار به
گرگان  يشهردار ١٢/٣/١٣٨٧ـ٩/١١٥٤٣برابر درخواست شماره  ١٣/٣/١٣٨٧در مورخ 

 ٢٦/٣/١٣٨٧ـ  ٣/٢٧٧٣٤/٨٧که برابر مصوبه  ٢٠/٣/١٣٨٧ـ  ٨/٢٧٥٤٣طي شماره 
به شهرداري گرگان ابالغ شده است تصويب کردند، که از کليه چکهاي برگشتي در هر سال 

به عنوان کارمزد براي همان سال و در صورت عدم پرداخت در سالهاي بعد، درصد  ١مالي 
به ازاي هر سال نيم درصد به عنوان خسارت تأخير تأديه از مؤدي وصول شود، نظر به اين 

ه خالف قانون و شرع يدتأ خيرأکه اخذ مبالغ فوق الذکر تحت عنوان کارمزد و يا خسارت ت
ب يشهر گرگان در تصو ياسالم يشورا يارات قانونيتب آن خارج از اخيتصو يبوده و حت

ابطال مصوبه مذکور را از  يل، تقاضايذ يآن بوده است، لذا به استناد موارد مشروح قانون
 خ اجرا استدعا دارم.يتار

 ١/٣/١٣٧٦و  ١٤/١٠/١٣٦٧و مورخ  ١٢/٤/١٣٦٤ـ٣٨٤٥ه شماره ياوالً: به استناد نظر
 د بر بدهي بدهکار به عنوان خسارت تأخير تأديه چنانچهشوراي نگهبان، مطالبه مازا يفقها

آنچه به حساب ديرکرد تأديه بدهي «حضرت امام مدظله نيز صريحاً به اين عبارت 
ن يست و احکام صادر شده بر ايز نياند، جا ، اعالم کرده»شود ربا و حرام است يم گرفته

 ين که مطابق قانون اساسنگهبا ين که به نظر شورايباشد، مضاف بر ا ينم يشرع يمبن
ع را بر عهده دارد، و شر يبا قانون اساس ياسالم يق مصوبات مجلس شورايفه تطبيوظ

وصول خسارت تأخير و تأديه خالف موازين شرع است، لذا اگر در دعاوي چک 
خسارت تأخير تأديه تجويز شده، بنا به مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام است 

ين مجلس و شوراي نگهبان تصويب شده است، لذا در که در مقام رفع  اختالف ب
هذا به نظر  پرداخت خسارت تأخير تأديه، اصل بر غيرشرعي بودن آن است، علي

رسد مصوبه معترضٌ عنه که اشعار دارد که شهرداري گرگان رأساً، مبالغي معين،  مي
اخذ به صورت اجباري تحت عنوان خسارت تأخير تأديه، مازاد بر بدهي شهروندان 

گرداند، صرف نظر از اين که خالف قانون و خارج از اختيارات قانوني است، خالف 
 باشد. شرع نيز از اين جهت مي

ران و يا ياسالم يجمهور يقانون اساس ٣٧و  ٣٦ت به مفاد اصول ياً: با عنايثان
قانون مجازات اسالمي، تعيين انواع جرايم و تخلفات و ميزان مجازات  ١٧و  ٢مادتين 

م و تخلفات يبه جرا يدگيصالح به منظور رس ين مراجع ذيين تعيک از آنها و همچني هر
و  يف اختصاصيدرباره مجرمان و متخلفان از وظا يو اعمال مجازات قانون يمختلف ارتکاب

ه يدأر تيخيمه تأن اخذ جريين تعيخاص قانونگذار است، لذا مصوبه مذکور که در واقع مب
صادرکنندگان آن است، ورود  يدر هر سال، مازاد بر اصل بده يبرگشت يه چکهايکل يبرا

در قلمرو وظايف و اختيارات قانوني و خاص مجلس شوراي اسالمي بوده و يقيناً خالف قانون 
 و خارج از اختيارات قانوني آن شورا در تصويب آن است، مضاف بر اين که قانون اساسي

نه ين زمين قانون و مقررات خاص در ايافت هر گونه وجه از اشخاص را منوط به تدويدر
ر و روال ين کرده که مسيز تدوين ين مورد بخصوص قانونگذار، مواد قانونيداند، که در ا يم

خاص است  يفاتيتشر يط ييه و صدور آراء از مراجع صالحه قضاييق قوه قضايآن از طر
شهر گرگان  يماسال يشود، لذا شورا يکه در حال حاضر در دادگاهها اعمال و محاسبه م

ندگان منتخب مردم است، با يت خاص مجلس نمايکه در صالح ينيک اقدام تقنيدر 
ار يب مصوبه مورد بحث، مبادرت به وضع قانون و گام نهادن در فراتر از حدود اختيتصو

 االشاره کرده است. مقام واضع به شرح فوق
و انقالب در  يعموم يادادگاهه ين دادرسييقانون آ ٥٢٢ثالثاً: قانونگذار در ماده 

ي ، نحوه چگونگ١٣٧٣قانون صدور چک مصوب سال  ٢به ماده  يو تبصره الحاق يامور مدن
 ييت خاص مرجع صالحه قضاين امر را در صالحيه را مشخص و ايدير تأخاخذ خسارت تأ

، برخالف ين امر قانونيکه مصوبه معترضٌ عنه بدون توجه به ا يقرار داده است، در حال
ح قانون که در صورت يمحوله، بدون توجه به نص صر يارات قانونيو خارج از اختقانون 

تغيير فاحش شاخص قيمت ساالنه از زمان سررسيد تا هنگام پرداخت، دادگاه بايستي 
با رعايت تناسب تغيير شاخص ساالنه که توسط بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران 

هرداري اين اجازه را داده است که اوالً: شود، خسارت را مشخص نمايد، به ش تعيين مي
خودسرانه خود را در جايگاه دادگاه و اجراي احکام فرض کرده و اين وجه را رأساً 

 مطالبه و اخذ نمايد.
درصد و در سالهاي بعد نيم درصد از وجه چک برگشتي،  ١ثانياً: در سال اول 

ن موضوع را در يد! که ايااخد نم يبرگشت يه چکهايکنواخت بابت کليکسان و يصورت  به
بابت  يکه محاسبه و دستور اخذ هر گونه خسارت يز آورده است! در حاليقالب کارمزد ن

 برگشتي در صالحيت خاص مرجع صالحه قضايي بوده و اين امر به هيچ عنوان در قالب،چک 


