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  ٢٩/١١/١٣٩٧                                                                       ٩٦٠١٤٠٩ره شما
  بسمه تعالي

  جناب آقاي اكبرپور
  مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسالمي ايران رئيس هيأت

  با سالم
مه يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنا

و بندهاي آن  ٣٠ابطال ماده «با موضوع:  ٢/١١/١٣٩٧مورخ  ٩٧٠٩٩٧٠٩٠٥٨١١٩٧٦
آباد در خصوص وضع عوارض براي تابلوهاي  از مصوبه شوراي اسالمي شهر فاضل

  گردد. جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي» معرف
ـ مهدي در   بينمديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري 

  
  ٩٦/١٤٠٩شماره پرونده:     ١٩٧٦شماره دادنامه:      ٢/١١/١٣٩٧  تاريخ دادنامه:

  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مرجع رسيدگي:
  آقاي غالمرضا باراني شاکي:

و  ٧، ٦، ٥، ٤، ٣، ٢، ١و بندهاي  ٣٠ابطال ماده  موضوع شکايت و خواسته:
مصوب شوراي  ١٣٩٦هري در سال هاي آن از تعرفه عوارض و بهاي خدمات ش تبصره

  آباد اسالمي شهر فاضل
 ٧، ٦، ٥، ٤، ٣، ٢، ١و بندهاي  ٣٠ابطال ماده   شاکي به موجب دادخواستي، گردش کار:

مصوب شوراي اسالمي  ١٣٩٦هاي آن از تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهري در سال  و تبصره
  الم کرده است که:را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اع  آباد شهر فاضل

  شرح شکايت:«
  با سالم و احترام؛  
تعرفه عوارض و بهاي  ٣٠رساند در ماده  اينجانب غالمرضا باراني به استحضار مي  

آباد اجازه داده است که بابت نصب انواع  به شهرداري فاضل ١٣٩٦خدمات شهري سال 
آباد  ط شهر فاضلهاي کسب، پيشه و تجارت و... در کليه نقا تابلوهاي محل ثابت محل

 مبالغي را تحت عنوان عوارض به اجبار از شهروندان وصول کند. که کپي فيش آن به پيوست
 ٢٩/١٢/١٣٩٦الي  ١/٨/١٣٩٦ماه از تاريخ  ٥بابت عوارض نصب تابلو اينجانب به مدت 

گردد. نظر بـه اينکه اخذ مبالغ  باشد، تقديم حضـور مي ريال مي ٠٩٠/٧٠٠/٢مبلغ  به
قانون و خارج از اختيارات قانوني شوراي اسالمي   حت عنوان عوارض خالفيادشده ت

آباد بوده و اينکه اصوالً شهرداري خدمتي را ارائه نداده است تا بر دريافت آن محق  فاضل
کنندگان انواع تابلو مغابر قانون و تقاضاي ابطال ماده  باشد؛ لذا اخذ بهاي خدمات از نصب

نامه مقررات تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهري  عرفه آيينهاي ت و بندها و تبصره ٣٠
  »آباد را استدعامندم. و بعد از آن شهرداري فاضل ١٣٩٦سال 

  هاي مورد اعتراض به قرار زير است: متن تعرفه
  : عوارض نصب تابلو٣٠ماده «
قانون شهرداريها که اراضي معابر، کوچه، ميادين و  ٩٦ماده  ٦با عنايت به تبصره   

هاي عمومي به عنوان ملک عمومي و در مالکيت شهرداري است و با استفاده از پارک
قانون شهرداريها، اليحه مقررات اخذ بهاء خدمات و هزينه  ٩٢اختيارات حاصله از ماده 

کنندگان تابلوهاي تبليغاتي  کنندگان انواع تابلو و تبليغات (عوارض نصب خسارات از نصب
  تنظيم گرديده است:در معابر عمومي) به شرح ذيل 

  نوع تابلوي معمولي (بنر، فلزي يا چوبي) (اختصاصي)) ١
  
  ارقام تصويبي ماهيانه (به ازاء هر متر مربع)  نحوه استقرار تابلو  رديف

  ريال٠٠٠/٣٠  نصب بر روي ديوار يا بدنه ساختمان  ١
  ريال٠٠٠/٣٠٠  هر نوع تابلوي منصوب بر پايه، متصل و يا جدا از ملک  ٢

  
  ع تابلوي معمولي (بنر، فلزي يا چوبي) (تبليغاتي)) نو٢
  
  ارقام تصويبي ماهيانه (به ازاء هر متر مربع)  نحوه استقرار تابلو  رديف

  ريال ٠٠٠/١٠٠  نصب بر روي ديوار يا بدنه ساختمان  ١
  ريال ٠٠٠/٠٠٠/١  هر نوع تابلوي منصوب بر پايه، متصل و يا جدا از ملک  ٢

  تيکي (اختصاصي)) نوع تابلوي نئون پالس٣
  
  ارقام تصويبي ماهيانه (به ازاء هر متر مربع)  نحوه استقرار تابلو  رديف

  ريال ٠٠٠/٣٥  نصب بر روي ديوار يا بدنه ساختمان  ١
  ريال ٠٠٠/٣٥٠  هر نوع تابلوي منصوب بر پايه، جدا از ملک  ٢

  
  ) نوع تابلوي نئون پالستيک (تبليغاتي)٤
  
  م تصويبي ماهيانه (به ازاء هر متر مربع)ارقا  نحوه استقرار تابلو  رديف

  ريال ٠٠٠/١٥٠  نصب بر روي ديوار يا بدنه ساختمان  ١
  ريال ٠٠٠/٠٠٠/١  هر نوع تابلوي منصوب بر پايه، جدا از ملک  ٢

  
  ) انواع ديگر (کامپيوتري، ديجيتالي و چاپي) (اختصاصي)٥
  
  هر متر مربع)ارقام تصويبي ماهيانه (به ازاء   نحوه استقرار تابلو  رديف

  ريال ٠٠٠/٦٠  نصب بر روي ديوار يا بدنه ساختمان  ١
  ريال ٠٠٠/٤٥٠  هر نوع تابلوي منصوب بر پايه، جدا از ملک  ٢

  
  ) نوع ديگر (کامپيوتري، ديجيتالي و چاپي) (تبليغاتي)٦
  
  ارقام تصويبي ماهيانه (به ازاء هر متر مربع)  نحوه استقرار تابلو  رديف

  ريال ٠٠٠/٣٠٠  ار يا بدنه ساختماننصب بر روي ديو  ١

هر نوع تابلوي منصوب بر پايه، جدا از   ٢
  ريال ٠٠٠/٥٠٠/١  ملک

  
) شهرداري اجازه دارد بابت نصب تابلوهاي واحدهاي کسبي در کلّيه نقاط شهر که ٧

نمايند، در صورت موافقت  نامه مصوب شوراي اسالمي شهر را نمي رعايت ابعاد مندرج در آيين
  به ابقاء تابلوهاي مذکور مبالغي به شرح ذيل را براي يک بار وصول نمايد. شهرداري
درصد عوارض مندرج در جداول  ٥٠مترمربع مشمول  ٢) مغايرت مساحت تا ٧ـ ١

    فوق بر مبناي يک سال.
درصد عوارض مندرج در  ١٠٠مترمربع مشمول  ٢) مغايرت مساحت بيش از ٧ـ ٢

    جداول فوق بر مبناي يک سال
 : کلّيه اشخاص حقيقي و حقوقي که مايلند براي زيباسازي شهر بر روي ديوارها١هتبصر

طرحي را اجراء نمايند (نقاشي) پس از تأييد طرح توسط واحد زيباسازي، رايگان مجوز 
  »گردد. صادر مي

در پي اخطار رفع نقصي که از طرف دفتر هيأت عمومي براي شاکي ارسال شده بود، 
ثبت دفتر اداره کل  ٥/١٢/١٣٩٦مورخ  ١ـ٩٦ـ١٤٠٩که به شماره  اي وي به موجب اليحه

  امور هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري شده توضيح داده است که:
  رسانم: در خصوص اينکه مصوبه ياد شده مغاير با کدام قانون است به عرض مي«
وسعه اقتصادي، ) اين مصوبه مغاير صريح با تصويب قانون اصالح برنامه سوم ت١

 برقراري و دريافت هرگونه ١٣٨٢اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران از ابتداي سال 
وجوه از جمله عوارض و ماليات اعم از ملي و محلي و.... به موجب قانون موسوم به طرح 

پذيرد و کليه قوانين و مقررات ناظر به برقراري اختيار و يا اجازه  تجميع عوارض صورت مي
 ١٣٨٢برقراري و دريافت وجوه به استناد مواد مندرج در قسمت اخير ماده مزبور از ابتداي سال 

لغو شده است نظر به عموم و اطالق قانون يادشده و حکومت آن بر قانون تشکيالت، 
 هايي از قانون اخيرالذکر، و نسخ قسمت ١٣٧٥وظايف و انتخابات شوراي اسالمي کشور مصوب 

قانون اصالح موادي از قانون  ٥ماده  ١ات شوراي اسالمي صرفاً به تبصره در نتيجه اختيار
شود و وضع هر گونه عوارض توسط شوراي اسالمي سراسر کشور  برنامه سوم محدود مي

مذکور به استناد رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري  ٥ماده  ١خارج از محدوده تبصره 
الف اختيارات شورا است که اين موضوع خالف قانون و خ ٩/٩/١٣٨٢ـ ٣٦١به شماره 

  آباد نيز هست. مصوبه شوراي اسالمي شهر فاضل ٣٠شامل ماده 
شده  تصويب ١٣٧٥قانون شوراها مصوب  ٧١ماده  ٢٦نامه مذکور به استناد بند  ) آيين٢

تواند نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداري را  که قانون مزبور اشعار دارد شوراي شهر مي
ايد در حالي که اصوالً تابلوهاي نصب شده بر سردرب اماکن تجاري و اداري و تصويب نم

مذکور   اماکن  ها و دفاتر پزشکان و وکال و... مبين معرفي محل استقرار و نوع فعالت بانک
باشند و الزاماً متضمن تبليغاتي در زمينه ارائه خدمات مربوطه  در محدوده قانون شهر مي

باشد تا  کننده خدماتي به شهروندان نمي باشند لذا شهرداري در اين خصوص ارائه نمي
    آباد باشد. مجاز به دريافت بهاي آن خدمت در اجراي مصوبه شوراي شهر فاضل

هرگونه وجه از اشخاص را منوط به تدوين قانون و مقررات  ) قانون اساسي دريافت٣
 داند و نظر به اين که وضع قاعده آمره مشعر بر الزام اشخاص به پرداخت خاص در اين زمينه مي

شود  قبل قانونگذار دارد. لذا محرز مي  هرگونه وجه با اختصاص به قوه مقننه و يا ماذون از

http://www.DASTOUR.IR
http://www.RRK.IR


 ٢١٥٧٣شماره                        WWW.DASTOUR.IR                     ٢٠/١/١٣٩٨روزنامه رسمي                           WWW.RRK.IR                         ٢صفحه 

تقنيني که در صالحيت خاص مجلس نمايندگان  نامه مورد بحث در يک اقدام که آيين
منتخب مردم است به وضع قانون و گام نهادن در فراتر از حدود اختيار مقام واضع مبادرت 

  کرده است. در حالي که اين مصوبه توجيه قانوني و حقوقي ندارد.
 آباد مصوبه شوراي شهر فاضل ٣٠) با توجه به مراتب ياد شده، نظر به اين که ماده ٤

قانون اساسي و رأي هيأت عمومي ديوان عدالت  ٥١و  ٤٤و  ٣٧و  ٢٢به استناد اصول 
در مورد ابطال مصوبه شوراي شهر تهران،  ٣/٦/١٣٨٧ـ  ٤٠٦، ٤٠٧اداري به شماره 

آباد به تصويب رسيده است. در  خالف قانون، خارج از اختيارات قانوني شوراي شهر فاضل
قسمت اخير ماده  ١٩ماده  ١و بند  ١ساسي و ماده قانون ا ١٧٠اجراي قسمت دوم اصل 

بندهاي و  ٣٠، تقاضاي ابطال ماده ١٣٨٥قانون ديوان عدالت اداري مصوب  ٤٢ و ماده ٢٠
  هاي مربوط به مصوبه را از تاريخ اجرا استدعا دارم. و تبصره ٧ـ  ٦ـ  ٥ـ ٤ـ ٣ـ ٢ـ ١

شود  ناپذيري وارد مي نآوري تابلوها خسارات مادي و معنوي جبرا ضمناً چون با جمع
آوري تابلوها تا  بدواً درخواست صدور دستور موقت مبني بر توقف عمليات اجرايي جمع

  »نمايم. رسيدگي و صدور حکم نهايي مي
آباد به موجب اليحه  در پاسخ به شکايت مذکور، رييس شوراي اسالمي شهر فاضل

  توضيح داده است که: ١٦/٢/١٣٩٧ـ ٨١/٩٧شماره 
  م دفتر هيأت عمومي ديوان عدالت اداريمدير محتر«
    با سالم و تحيات الهي  
احتراماً در پاسخ به دادخواست آقاي غالمرضا باراني به طرفيت شوراي اسالمي شهر   
به  ٩٦٠٩٩٨٠٩٠٥٨٠١١٥٩با شماره پرونده  ٩٦/١٤٠٩آباد به شماره کالسه  فاضل

سمت ب ابالغيه وزارت کشور ق ٣آباد، بر اساس بند  رساند، شهرداري فاضل استحضار مي
نامه مالي شهرداريها  آيين ٣٠که مستند به ماده  ١٨/١٠/١٣٩٦ـ٣٥٩٠٦/٣٤/٩٦به شماره 

به منظور ايجاد وحدت رويه و رعايت قوانين و مقررات و براي پيشگيري از  ١٣٤٦مصوب 
ابطال و لغو عوارض صادر شده است نسبت به تقديم اليحه عوارض بر تبليغات محيطي 

 ٨٠ ماده ١٦ام نموده که شوراي اسالمي شهر فاضآلباد با استفاده از اختيارات مصرح در بند اقد
اليحه موصوف  ١٣٧٥قانون تشکيالت، وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي کشور مصوب 

و بعـد از  ١٣٩٦دفترچه عوارض و بهاي خدمات شهري سال  ٣٠را تصويب که در ماده 
ه توضيح است کـه آقاي غالمرضا باراني دو تابلو سردرب باشد. الزم بـ آن منعکس مي

پردازد  اند يکي از تابلوهـا (شماره يک) بـه معرفي مغازه نامبرده مي مغازه خود نصب کرده
الذکر عوارضي دريافت نکرده است. ولي تابلوي  آباد براي تابلوي فوق که شهرداري فاضل

باشد که ماهيتاً تبليغات محيطي  دياتور ميديگر (شماره دو) بابت تبليغات برند ايران را
دفترچه عوارض و بهاي  ٣٠محسوب شده و مشمول عوارض تبليغات محيطي مطابق ماده 

و بعد از آن گرديده است. شاکي در ارائه داليل، چند نمونه از  ١٣٩٦خدمات شهري سال 
 ض تابلوهايرأي ديوان را ضميمه دادخواست کرده است در رأي هيأت عمومي علت رد عوار

القاعده مبين معرفي محل استقرار و فعاليت  منصوبه بر سردرب اماکن تجاري و اداري علي
 اماکن مذکور است و الزاماً متضمن تبليغات نبوده است در صورتي که عوارض اعالمي، براي

باشد صادر  تابلوي شماره دو که متضمن تبليغات (ايران رادياتور) بوده و معرفي مغازه نمي
الذکر رد درخواست شاکي مورد استدعاست.  ايحال با عنايت بر موارد فوق ده است، عليش

ضمناً کميته سيما و منظر شهري استان، ضوابط نصب تابلوهاي معرفي کسب و پيشه 
آباد را مصوب کرده است که مطابق آن هر واحد تجاري و يا خدماتي مجاز  براي شهر فاضل

متر و به طول دهنه  ٥/١وع فعاليت با ارتفاع حداکثر به نصب حداکثر يک تابلو جهت ن
  »باشد. واحد کسبي مي

مـصوب   قـانون تشکيالت و آيين دادرسي ديـوان عـدالت اداري  ٨٤در اجراي مـاده 
ديوان عدالت اداري ارجاع شود و   هيأت تخصصي شوراهاي اسالمي  پـرونده به ١٣٩٢سال 

 و بندهاي آن از تعرفه عوارض شهرداري ٣٠هيأت مذکور در خصوص خواسته شاکي، ماده 
آباد در خصوص وضع  از مصوبات شوراي اسالمي شهر فاضل ١٣٩٦آباد در سال  فاضل

عوارض براي تابلوهاي تبليغاتي به استثناء اطالق آن مبني بر وضع عوارض براي تابلوهاي 
دانسته است و معرف منصوب بر سردرب را مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات قانوني ن

قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري به موجب  ٨٤و  ١٢به استناد مواد 
رأي به رد شکايت شاکي صادر کرده است. رأي مذکور  ١٧/٩/١٣٩٧ـ  ٢٩٩دادنامه شماره 

به علت عدم اعتراض از سوي رييس ديوان عدالت اداري و يا ده نفر از قضات ديوان عدالت 
  ت يافته است.اداري قطعي

 
  رسيدگي به ساير قسمتها در دستور کار هيأت عمومي ديوان عدالت اداري قرار گرفت.

با حضور معاونين ديوان  ٢/١١/١٣٩٧هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 
عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث و 

  شرح زير به صدور رأي مبادرت کرده است.بررسي با اکثريت آراء به 
  

  رأي هيأت عمومي
با توجه به اينکه در آراء متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري وضع عوارض براي 

ها، بانکها و غيره در مصوبات شوراهاي اسالمي  تابلوهاي معرف منصوبه در سردرب مغازه
ابطال شده است، بنابراين مصوبه  شهرها مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات تشخيص و

بندهاي  و ٣٠آباد مبني بر وضع عوارض براي تابلوهاي معرف در ماده  شوراي اسالمي شهر فاضل
هيأت  ١٦/٦/١٣٩٥ـ  ٤١٥شود به داليل مندرج در رأي شماره  آن که از اطالق آن فهميده مي

قانوني است و مستند  عمومي ديوان عدالت اداري مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات
مصوب   قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري  ١٣و  ٨٨و مواد  ١٢ماده ١بند به

  شود. ابطال مي  تاريخ تصويب  از ١٣٩٢سال 
  رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري                                        

  راقيمعاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مرتضي علي اش
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