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  ٢٢/٤/١٣٩٤                                                                            ٩١/٥٢٨ره شما
  ٣٣٦و  ٣٣٤و  ٣٠٧الي  ٢٩٤ :ماره دادنامهش     ١٨/٣/١٣٩٤: خ دادنامهتاري

  يوان عدالت اداريد يأت عموميه :مرجع رسيدگي
  
کالسه  رديف

 شکايت و مصوبه موضوع و مشخصات طرف شکايت شاکي پرونده

شرکت آب و فاضالب  ٩٣/٩٨ ١
  يزد

شوراي اسالمي شهر 
  شاهديه استان يزد

 ـمصوبه عوارض حق االرض  ٤٣ابطال بند 
قانون تشکيالت و آئين دادرسي  ٩٢اعمال ماده 

 ديوان عدالت اداري

شرکت مخابرات استان  ٩١/٥٢٨ ٢
 خوزستان

شوراي اسالمي شهر 
 ١٣٨٨، ١٣٨٩بات سال از مصو ١٠٧ابطال بند  رامشير

شرکت آب و فاضالب   ٩٢/٤٥٦ ٣
 استان آذربايجان شرقي

شوراي اسالمي شهر 
 حق االرض ١٣٩١مصوبه سال  ٤٦ابطال ماده  ملکان

شرکت مخابرات استان   ٩٣/٥٢٤  ٤
 همدان

شوراي اسالمي شهر 
 مالير

مصوبه برقراري عوارض حق  ١ابطال ماده 
عنوان  با(و سالهاي معوقه  ١٣٨٨االرض سال 

 )اجاره بهاء تاسيسات خدمات شهري

شرکت مخابرات استان   ٩٣/٢٧٧  ٥
 خوزستان

شوراي اسالمي شهر 
 ٩/١١/١٣٨٩مورخ  ٤٥ابطال مصوبه شماره  بهبهان

٩٣/٤٥٨  ٦  
شرکت توزيع نيروي 
برق استان خراسان 

 رضوي

شوراي اسالمي شهر 
  ششتمد

 
 ١٣٩٠ابطال مصوبه حق االرض سال 

برات استان شرکت مخا  ٩٢/٥١٣  ٧
 گلستان

شوراي اسالمي شهر 
 گميشان

 و ٤شامل بندهاي  ٧٩٨٥ابطال مصوبه شماره 
 ١٢ و ٥

شرکت مخابرات استان   ٩٣/٦٢٩  ٨
 کرمانشاه

شوراي اسالمي شهر 
 کرمانشاه

ابطال مصوبه مربوط به حق االرض سالهاي 
 ١٣٩٣الي  ١٣٨٩

شرکت مخابرات استان   ٩٣/٧٥٣  ٩
 گلستان

شوراي اسالمي شهر 
 ٥و٤شامل بندهاي  ١٨٩٢ابطال مصوبه شماره  فاضل آباد

شرکت توزيع نيروي   ٩٢/١٠٣٤  ١٠
 برق استان گلستان

شوراي اسالمي شهر 
 مينودشت

 ١٣٨٥ابطال مصوبه حق االرض براي سالهاي 
 ١٣٩٢الي 

شرکت مخابرات استان   ٩٣/٧٥٥  ١١
 گلستان

شوراي اسالمي شهر 
 کالله

 ١٨/٩/١٣٨٦مورخ  ١٥٧٤ابطال مصوبه شماره 
و تسري آن به سالهاي  ٥و٤شامل بندهاي 

 ١٣٩١لغايت  ١٣٨٧

شرکت توزيع نيروي   ٩٢/٥٨٩  ١٢
 برق مشهد

شوراي اسالمي شهر 
 ملک آباد

ش مورخ /٥٥٩/١١/١ابطال مصوبه 
١٤/١١/١٣٨٩ 

شرکت توزيع نيروي   ٩٢/٦٠٧  ١٣
 برق گلستان

شوراي اسالمي شهر 
 آزاد شهر

لغايت  ١٣٨٥ابطال مصوبه حق االرض از سال 
 ١٦/٥/١٣٩٣مورخ  ٥٣٨و نامه شماره   ١٣٩٢

شرکت مخابرات استان   ٩٢/٥١١  ١٤
 گلستان

شوراي اسالمي شهر 
 کرد کوي

 شامل بندهاي  ١٩١٢٩ابطال مصوبه شماره 
برقراري عوارض حق االرض  ٣٣و ماده  ٥و٤

 ١٣٩٠سال 

شرکت گاز استان   ٩٣/٦١٨  ١٥
  آذربايجان شرقي

شوراي اسالمي شهر 
  تعرفه عوارض شهرداري تبريز ١٢ابطال ماده   زتبري

شرکت آب و فاضالب   ٩٢/٤٥٨  ١٦
  استان آذربايجان شرقي

شوراي اسالمي شهر 
  ١٣٩٢تعرفه عوارض محلي سال  ٤١ابطال ماده   گرگان

  
  :گردش کار

  :رت مصوبات مذکور با قانون و شرعيل مغايخالصه دادخواست شکات با ذکر دال
به شماره  يوان عدالت اداريد يأت عموميصادره از ه يآرا رت مصوبات بايمغا: الف

  :  ريز هاي دادنامه
  ۱۱/۱۱/۱۳۹۰ ـ ۱۶۰شماره  يرأ
  ۲/۲/۱۳۹۲ـ ۸۶يال ۶۶شماره  يرأ
  ۲۴/۹/۱۳۹۳ ـ ۱۵۲۷ يال ۱۵۰۱شماره  يرأ

  :رت مصوبات با قانونيمغا ـب 
افزوده   ات بر ارزشيقانون مال ۵۲و ماده ۵۰و ماده  ۳۸رت مصوبات با ماده يمغا
  رانيقانون سازمان برق ا ۱۸و ماده  ياسالم يمجلس شورا ۱۷/۲/۱۳۸۷مصوب 

مصوب   قانون  ماليات بر ارزش افزوده ۳۸عوارض شهرداريها و دهياريها به موجب ماده 
کشور  ياتيهمان قانون به حساب سازمان امور مال ۳۹ن و به استناد ماده ييتع ۱۳۸۷سال 

لذا مستنداً به . شود ميز يمحل وار يهايذکور به حساب شهردارق سازمان ميز و از طريوار
شهر و  ياسالم يگر توسط شوراهايقانون مذکور وضع هرگونه عوارض د ۵۲و  ۵۰ماده 

ر قانون يار و مغاين حق االرض خارج از حدود اختيين تعيبنابرا. گر ممنوع استيمراجع د
االشعار مبني  فوقهاي  به شماره يداروان عدالت ايد يأت عموميآراء صادر شده از ه. است

عنه با  معترضٌ بر ابطال مصوبات شوراهاي اسالمي شهرهاي ديگر مبين مغايرت مصوبات
  .قانون بوده و خارج از حدود اختيار شوراهاي شهر در تصويب عوارض محلي است
 اند که خالصه شوراهاي اسالمي طرف شکايت به موجب لوايح جداگانه توضيحاتي داده

  :ب مصوبات مورد اعتراض عبارتند از ياستنادات شوراها در تصو: ر استيآنها به قرار ز
  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ۱۲/۱۲/۱۳۸۶ـ  ۱۴۸۱الي  ۱۴۷۷رأي شماره : الف
  يقانون شهردار ۹۶ماده  ۶تبصره : ب
 کشور و ياسالم يالت و وظائف و انتخابات شوراهايقانون تشک ۷۱ماده  ۱۶بند : ج

  .آن يو اصالحات بعد ۱/۳/۱۳۷۵مصوب  انتخاب شهرداران
و مفهوم  ۱۳۸۵ات بر ارزش افزوده مصوب يقانون مال ۵۰ل ماده يذ ۱تبصره : د

مخالف متن اين ماده وضع عوارض محلي که تکليف آن در اين قانون مشخص نشده 
  .شهر و بخش است ياسالم يعهده  شورا به

وان يد يأت عموميه ۱۲/۱۲/۱۳۸۶ ـ ۱۴۸۱ يال ۱۴۷۷شماره  يبر اساس مفاد رأ
ين عوارض عوارض به واسطه شکستن آسفالت و همچن يوضع و برقرار يعدالت ادار

 ين واقع در محدوده  شهر و حفارياديابانها و مياالرض به سبب استفاده از معابر و خ حق
مخابرات، آب و فاضالب، برق،  هاي مربوط به شرکت هاي برنامه يدر آنها به منظور اجرا

 ۱۳۸۳ يت مربوط به عوارض سالهايجاد سد معبر به شرح شقوق مورد شکايگاز و ا
  .با قانون ندارد يرتيا مغايديز و حميزد و مهريشهر  ياسالم يشوراها

و  ۱۳۸۵قانون ديوان عدالت اداري مصوب  ۴۲و  ۲۰همچنين به موجب ماده 
اثر ابطال  ۱۳۹۲مصوب  يداروان عدالت ايد ين دادرسيالت و آئيقانون تشک ۱۳ماده 

  .باشد نمي مصوبات به قبل يو قابل تسر يأت عموميه يمصوبات از زمان صدور رأ
 ـ ۱۴۸۱ يال ۱۴۷۷شماره  يرأ يعني يأت عمومينکه آراء صادر شده از هيمضافاً ا

أت متعارض يرالصدور آن هيبا آراء اخ يوان عدالت اداريد يأت عموميه ۱۲/۱۲/۱۳۸۶
وان يد يأت عموميقانون مذکور ه ۹۱ن تعارض به استناد ماده يبه ا است و الزم است

  .ديريم بگيتصم يعدالت ادار
اد شده با حضور رؤسا، مستشاران و يخ يدر تار يوان عدالت اداريد يأت عموميه
ت آراء به شرح آينده ي، با اکثريپس از بحث و بررس. ل شديکـوان تشيان شعب دـدادرس

  . کند يمبادرت م يبه صدور رأ
  

  هيأت عمومي رأي
، عبور ۱۳۴۶ران مصوب سال يقانون سازمان برق ا ۱۸ن که مطابق ماده يا با توجه به

اماکن مستغالت و  يوارهايم اماکن و ديشهرها و حر يکانال خطوط برق در معابر عموم
قانون  ٥٠مطابق ماده  ياست و از طرف يبه صورت مجان يمشرف به معابر عموم يخصوص

 ير وجوه برايهرگونه عوارض و سا ي، برقرار١٣٨٧ر ارزش افزوده مصوب سال ات بيمال
ات يف مالين ارائه خدمات که در قانون مزبور تکليو همچن يديو تول يواردات يانواع کاالها

شهرها ممنوع است و در بند الف  ياسالم ين شده است، توسط شوراهايو عوارض آنها مع
ها در رابطه با کاال و خدمات ياريها و دهيارض شهرداررالذکر نرخ عويقانون اخ ٣٨ماده 

ن ييم درصد تعيک و نيقانون،  ١٦ات موضوع ماده ين قانون عالوه بر نرخ ماليمشمول ا
ربط  يه ادارات ذيآب، برق، گاز، تلفن و خطوط فاضالب از ناح تأمين شده است و تدارک و

ن گونه موارد وجاهت يد در اين وضع عوارض جديق ارائه خدمات است، بنابراياز مصاد
شهرها به شرح مندرج در گردش کار در  ياسالم ين مصوبات شوراهايبنابرا. ندارد يقانون

 يشوراها االرض خالف قانون و خارج از حدود اختيارات قسمت تعيين و برقراري عوارض حق
 قانون تشکيالت و ٨٨و ماده  ١٢ماده  ١اسالمي طرف شکايت است و به استناد بند 

  .شوند مي ابطال ١٣٩٢مصوب سال  يوان عدالت اداريد يدادرس آيين
  ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري رئيس هيأت عمومي
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