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  ١٦/٧/١٣٩٦                                                                           ٩٥/٣٤ره هـ/شما
  بسمه تعالي

  جناب آقاي جاسبي
  مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسالمي ايران

  با سالم
مورخ  ٦١٢يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 

  با موضوع: ٢٨/٦/١٣٩٦
مصوب  ١٣٩٤تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهرداري مالرد در سال  ٤١ابطال بخش «

شوراي اسالمي شهر مالرد به لحاظ مغايرت با قانون و خروج از حدود اختيارات شوراي 
  گردد. جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي.» مذكور

ـ مهدي دربينمديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي د   يوان عدالت اداري 
  

  ٩٥/٣٤رونده: السه پک          ٦١٢ ماره دادنامه:ش      ٢٨/٦/١٣٩٦خ دادنامه: تاري
  يوان عدالت اداريد يأت عموميه مرجع رسيدگي:

  يد محمديام يآقا ي:شاك
تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهرداري  ٤١ابطال بخش  موضوع شکايت و خواسته:

  ٢/١١/١٣٩٣ـ ٣٢١٠/٣٢مصوب شوراي اسالمي شهر مالرد به شماره  ١٣٩٤مالرد در سال 
تعرفه عوارض و  ٤١آقاي اميد محمدي به موجب دادخواستي ابطال بخش  گردش کار:

مصوب شوراي اسالمي شهر مالرد به شماره  ١٣٩٤بهاي خدمات شهرداري مالرد در سال 
  سته اعالم کرده است که:را خواستار شده و در جهت تبيين خوا ٢/١١/١٣٩٣ـ ٣٢١٠/٣٢

  يوان عدالت ادارياست محترم دير«
  ريخ يبا سالم و دعا

 مصوبه شوراي شهر مالرد (مصوبه شمارهخصوص در احتراماً: اينجانب اميد محمدي
شوراي اسالمي شهر مالردـ  بخش پيوستي مربوطه از دفتر تعرفه  ٢/١١/١٣٩٣ـ ٣٢١٠/٣٢

راجع به جرايم سد معبر به علت خروج شورا از  })٤١عوارض شهرداري مالرد{تعرفه شماره 
بر خالف مفاد قانوني، و اخذ وجوه غيرقانوني درخواست  حدود اختيار خود و تصويب مقرره

  دارم: ابطال مصوبه مذکور را به شرح ذيل به استحضار آن عالي مقام معروض مي
  اعتراض مورد مصوبه بخش اول: مشخصات

ـ ۳۲۱۰/۳۲شماره  مصوبهبه موجب مفاد  مالرد يرساند شهردار مي به استحضار
دفترچه تعرفه عوارض  ۴۱شهر مالرد و تعرفه شماره  ياسالم يشورا ۲/۱۱/۱۳۹۳

  د:ينما مي ل را از شهروندانيذ يرقانونيوجوه غمطالبه ، ۱۳۹۴مالرد در سال  يشهردار
اهنجار ن يجاد صدايجاد سد معبر نموده و توسط بلندگو با ايکه ا ييمه خودروهايجر

   ند:ينما مي نسبت به عرضه کاال اقدام
    ريال ۰۰۰/۳۰۰  در مرحله اول
  + سه روز توقف در پارکينگ  ريال ۰۰۰/۶۰۰  در مرحله دوم
    + يک هفته توقف در پارکينگ  ريال ۰۰۰/۸۰۰  در مرحله سوم

جرايم کسبه و واحدهاي صنفي که وسايل و کاالهاي خود را خارج از چهار چوب     
   گردد. (پس از يکبار اخطار کتبي) ميها  قرارداده و باعث انسداد مسير پياده رو و سوارهمغازه 

    ريال ۰۰۰/۴۰۰  جريمه جهت بار اول
  + سه روز پلمپ  ريال ۰۰۰/۸۰۰  جريمه جهت بار دوم
    + ده روز پلمپ  ريال ۰۰۰/۲۰۰/۱  جريمه جهت بار سوم

با پهن کردن بساط اقدام  يمو دست فروشان که در معبر عموها  يم چرخيجرا    
   ند:ينما مي اده رو و سواره روهايو انسداد پ اجناسبه فروش 

    ريال ۰۰۰/۲۰۰  جريمه جهت بار اول
    ريال ۰۰۰/۴۰۰  جريمه جهت بار دوم
      ريال ۰۰۰/۶۰۰  جريمه جهت بار سوم

  شوند. جرايم خودروهاي سيار و وانت بارها که به صورت گردشي و ثابت باعث سد معبر مي
    ريال ۰۰۰/۵۰۰  جريمه جهت بار اول
  + سه روز توقيف در پارکينگ  ريال ۰۰۰/۰۰۰/۱  جريمه جهت بار دوم
  + يک هفته توقيف در پارکينگ  ريال ۰۰۰/۵۰۰/۱  جريمه جهت بار سوم

که با گذاشتن مانع در سواره روها مانع از پارک  يصنف يهان واحديم مالکيجرا
 )يک بار اخطار کتبيد. (بعد از گرد مي شهروندان يخودروها
  الير ۰۰۰/۰۰۰/۱م يجرا

 که يقانون موادمغايرت مصوبه با قوانين و خروج از اختيارات قانوني ( بخش دوم:
 با مصوبه رتيمغا ثيح از اعتراض جهات و ليشده و دال آن با مصوبه رتيمغا يادعا
  کننده):  بيتصو مرجع اراتياخت از خروج و نيقوان

قانون تشکيالت، وظايف و انتخابات شوراهاي  ٧١ماده  ١٦ا بند مغايرت بـ ۱
قانون ماليات بر ارزش افزوده {خروج  ٥٠و ماده  ١٣٧٥اسالمي کشور مصوب 

شوراها از حدود اختيارات قانوني خود در تعيين عوارض يا بهاي خدمات شهري يا 
  جرايم سد معبر}

قانون مجازات  ۱۰ماده به استناد  م و مجازاتها:يبودن جرا يرت با اصل قانونيمغاـ ٢
در مقررات و نظامات دولتي مجازات و اقدام تأميني و تربيتي بايد  ۱۳۹۲اسالمي سال 

آمره  يوضع قاعدهمانند آن.  يا مواردين نامه و دستورالعمل يينه آموجب قانون باشد  هب
م سد يمانند {جرا ينيمه تحت عناويبا پرداخت جر اشخاص اعمال مجازاتمشعر بر 

 ۳۶. به موجب اصل مقننه دارد يهر گونه وجه، اختصاص به قوه افتيمعبر}، به منظور در
ق دادگاه صالح و به موجب يد تنها از طريآن با يز حکم به مجازات و اجراين يقانون اساس

و بر  يم سد معبر، دخالت در امر قانونگذارين اخذ وجه به عنوان جرايقانون باشد. بنابرا
  م و مجازاتها است.يبودن جرا يل قانونخالف  اص
و حکم مقرر  دولت ياز مقررات مال يم بخشيقانون نحوه تنظ ٤رت با ماده يمغاـ ۳

ران مصوب يا ياسالم يقانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهور ۶۲ماده  ۳در تبصره 
مقنن  ا خدمات، مازاد بر حکميافت هرگونه وجه، کاال يت دريبر ممنوع يمبن ۱۳۸۹سال 

ابطال  يز قانون باشد. (تقاضايد به تجوين و اخذ عوارض باييتع :توسط مراجع مذکور
 ۴مطابق ماده  نکهيح اي، توضت)يمالرد به علت خروج از صالح ياسالم يمصوبه شورا

اخذ هر گونه وجه، كاال و  ۱۳۸۰قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 
گذار شده است. به موجب نظر منوط به تجويز قانونهاي اجرايي خدمات توسط دستگاه

 ر شرع است.ينامه و دستورالعمل مغا نييز آيافت وجه با تجوينگهبان، در يشورا يفقها

اعالم  ۲۹/۳/۱۳۹۰ـ  ۴۲۶۲۰/۳۰/۹۰نگهبان به موجب نامه شماره  ير شورايقائم مقام دب
شهر  ياسالم يراشو ۱۸/۷/۱۳۸۳/ش ـ ۳۱۰۶/۲موضوع مصوبه شماره «کرده است که: 

قرار  ينگهبان مورد بحث و بررس يشورا يفقها ۲۵/۳/۱۳۹۰مشهد، در جلسه مورخ 
وجود نداشته باشد  ين شرع شناخته نشد و چنانچه مجوز قانونيگرفت و خالف مواز

نيز بر همين اساس  يوان عدالت اداريد يأت عموميه» باشد. مي ن شرعيخالف مواز
كرد. در اين استدالل يكي از اعالم نمود و آن را ابطال مصوبه را برخالف موازين شرع 

كه بر خالف اي  ترين و جالب ترين استدالالت شوراي نگهبان مبني بر اين كه مصوبه بديع
 تواند در بسياري از مسائل حقوقي مي قانون مصوب باشد خالف شرع است مطرح شده كه

 ام اشخاص به پرداخت هر گونه وجهوضع قاعده آمره مشعر بر الزراهگشا باشد. در هر حال 
اختصاص به قوه مقننه و  هاتياز انواع مجازاتها و تنب يکيبه عنوان  ،مهيالخصوص جر يعل
   .ا ماذون از قبل قانونگذار داردي

م يدر خصوص جرا مالردشهر  ياسالم ين که مصوبه شورايبنا به مراتب و نظر به ا
 يم سد معبر از سويجراز اخذ يتجو ،ت داردريمغان شده ييمقررات مختلف تب باسد معبر 

 مستنداً، لذا باشد خارج از حدود اختيارات آن شورا ميخالف قانون و  شهرداري مالرد،
شهر مالرد و  ياسالم يابطال مصوبه شورا ياستدعا ۸۸و  ۱۲ماده  ۱، بند ۱۳به مواد 

  » .مالرد را دارم يشهردار يرقانونياز اخذ عوارض غ يريجلوگ
ت تا زمان يطرف شکا يت و ضمائم آن برايشکا يم ارسال نسخه ثانرغ يعل

  واصل نشده است. يچ پاسخيه يوان عدالت اداريد يأت عموميبه پرونده در ه يدگيرس
ن يس و معاونيبا حضور رئ ٢٨/٦/١٣٩٦خ يدر تار يوان عدالت اداريد يأت عموميه

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

  
  هيأت عمومي رأي

قانون  ٧١ماده  يشهر به شرح مقرر در بندها ياسالم يف شوراهايت به وظايبا عنا
کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال  ياسالم يف و انتخابات شوراهايالت، وظايتشک

مصوب سال  يقانون مجازات اسالم ١٠نکه  مطابق ماده يو ا ياصالحات بعد با ١٣٧٥
ار وضع مقرره در خصوص يران اختيا ياسالم يجمهور يقانون اساس ٣٦و اصل  ١٣٩٢

و به موجب  ياسالم يار مجلس شورايمنحصراً در اخت يتيو ترب ينيمجازات و اقدامات تام
نشده  ينيب شيپ ياريت و اختين صالحيچن ياسالم يشوراها يباشد و بـرا مي قانون

شهر مالرد،  ياسالم يشورا ١٣٩٤سال  يتعرفه عوارض محل ٤١ن بخش ياست، بنابرا
 ١٢ماده  ١باشد و به استناد بند  مي اد شدهي يارات شوراير قانون و خارج از حدود اختيمغا

 ١٣٩٢ل مصوب سا يوان عدالت اداريد ين دادرسييالت و آيقانون تشک ٨٨و  ١٣و مواد 
  شود. مي ب ابطاليخ تصوياز تار

  محمدکاظم بهراميرئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ 
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