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  صفحه  کنندهدستگاه اجراء  تاریخ تصویب  ) وحدت رویهاءقوانین و مقررات و مصوبات آر(عنوان مندرجات 

۲۰۰

  قانون برنامه پنجساله ششم) ٣٥(ماده ) ب(قانون اصالح تبصره بند 
    جهاد كشاورزيوزارت  ٦/١٠/١٣٩٦   توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران

   و بودجه كشور سازمان برنامه
٢  

 به عوارض  مربوط٩ مادهابطال:  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع٨٩٠رأي شماره 
  ٢  شهر سنندجشوراي   ١٤/٩/١٣٩٦   شهر سنندج١٣٩٥كسر نورگير از تعرفه ساالنه عوارض و بهاي خدمات سال 

   مصوبه ٧بند ابطال:  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع٨٣٣رأي شماره 
   شوراي اسالمي شهر سامان مبني بر وضع و تصويب كارمزد٢٢/٩/١٣٨٩ ـ ٧٠شماره 

   درصد براي هر ماه٥/٢ و جريمه ديركرد به ميزان 
  ٣   سامانشوراي اسالمي شهر  ٣٠/٨/١٣٩٦

  ابطال بخشنامه :  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع٨٣٨ ـ ٨٣٩هاي  رأي شماره
  سازمان امور مالياتي كشور  ٧/٩/١٣٩٦   سازمان امور مالياتي كشور٢٢/٤/١٣٩٥ ـ ٢٥/٩٥/٢٠٠ و ٢٤/٥/١٣٩١ ـ ١٠٧٤٣/٢٠٠شماره 

  ٤   گمرك جمهوري اسالمي ايران

   تعرفه عوارض١٢ و ٤ مواد ابطال:  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع٨٦٢رأي شماره 
 خصوص وضع عوارض كسري  مصوب شوراي اسالمي سنندج در١٣٩٥ و بهاي خدمات سال

  حدنصاب تفكيك
  ٦   سنندجشوراي اسالمي شهر  ٧/٩/١٣٩٦

نامه   آيين٢ اطالق مادهابطال:  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع٨٦٣رأي شماره 
  نامه صدور پروانه مشاوره روابط كار   آئين٤صدور پروانه آموزش و روابط كار و اطالق ماده

  اون، كار و رفاه اجتماعي به لحاظ عدم شرط امانت و وثاقت وزير تع١١/٨/١٣٩٢مصوب 
  ٧  وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي  ٧/٩/١٣٩٦

   ٢٢ و ٢١تعارض در آراء شعب :  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع٨٦٨رأي شماره 
   درخصوص شرايط اشتراك در صندوق بازنشستگي٢٢ديوان عدالت اداري و تأييد رأي شعبه 
  پس از بازخريدي 

  ٩  شعب ديوان عدالت و ساير مراجع اداري  ٧/٩/١٣٩٦

هاي   نامهابطال:  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع٨٨٢رأي شماره
  ١٠  سازي سازمان خصوصي  ١٤/٩/١٣٩٦  سازي  سازمان خصوصي٩/٢/١٣٩٣ ـ ٢٣٣٠/٣٢  و٢/٢/١٣٩٣ـ١٧٢٠/١٠شماره

 ١٣٤٣٨٩/٦٠ بخشنامه شماره ابطال: لت اداري با موضوع هيأت عمومي ديوان عدا٨٨٣رأي شماره 
  و ماسه دولتي مواد معدني شنمعافيت از پرداخت حقوق:  مبني بر شوراي عالي معاون١٢/٦/١٣٩٥ـ 

  ]بدون حق فروش مواد معدني[هاي عمراني  مورد نياز وزارت نيرو جهت انجام پروژه
  ١٢  شوراي عالي معادن  ١٤/٩/١٣٩٦

  » اديان رسمي« كلمه ابطال: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ٨٨٤رأي شماره
  نامه اجراي قانون مجازات اشتغال به حرفه كاريابي و مشاوره شغلي  آيين١٤در بند الف ماده 

   هيأت وزيران١٣٨٧ بدون داشتن پروانه مصوب سال 
  ١٣  هيأت وزيران  ١٤/٩/١٣٩٦

   ٨ بند ابطال : اداري با موضوع هيأت عمومي ديوان عدالت٨٨٥رأي شماره 
  ١٥  شوراي اسالمي شهر كرج  ١٤/٩/١٣٩٦   شوراي اسالمي شهر كرج٢١/٧/١٣٩٤ و چهارمين جلسه مورخ مصوبه يكصد و هشتاد

 قانون مجازات اسالمي) ٦١٧(روزنامه رسمي كشور درخصوص قانون الحاق دو تبصره به ماده اصالحيه
  ١٦  ــ  ــ  )هكتاب پنجمـ  تعزيرات و مجازاتهاي بازدارند(

  

 ١٣٩٦ماه   ديشمش و بيست شنبه سه 
 

  ٢١٢٢٢شمارهوم سسال هفتاد و 
  

)١٠١٧( 
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  ١٨/١٠/١٣٩٦                                                                     ٨٩٨٤٩/٣٤٢رهشما
  االسالم والمسلمين جناب آقاي دكتر حسن روحانيحجت 

  رياست محترم جمهوري اسالمي ايران
قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران ) ١٢٣(در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم 

قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، ) ٣٥(ماده ) ب(قانون اصالح تبصره بند 
ن كه با عنوان طرح يك فوريتي اصالح تبصره اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايرا

قانون برنامه پنجساله ششم توسعه به مجلس شوراي اسالمي تقديم ) ٣٥(ماده ) ب(بند 
 و تأييد شوراي ٦/١٠/١٣٩٦گرديده بود، با تصويب در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ 

  .گردد محترم نگهبان، به پيوست ابالغ مي
  لي الريجانيرئيس مجلس شوراي اسالمي ـ ع

  
  ٢٠/١٠/١٣٩٦                                                                          ١٣٢٣٢٩رهشما

   جهاد كشاورزي وزارت
   و بودجه كشور سازمان برنامه

ران ـالمي ايـهوري اسـوم قانون اساسي جمـل يكصد و بيست و سـدر اجراي اص
قانون برنامه پنجساله ششم توسعه ) ٣٥(ماده ) ب (قانون اصالح تبصره بند«به پيوست 

كه در جلسه علني روز » اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران
چهارشنبه مورخ ششم دي ماه يكهزار و سيصد و نود و شش مجلس شوراي اسالمي 

 به تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره ١٣/١٠/١٣٩٦تصويب و در تاريخ 
 ء مجلس شوراي اسالمي واصل گرديده، جهت اجرا١٨/١٠/١٣٩٦ مورخ ٨٩٨٤٩/٣٤٢
  .گردد ابالغ مي

  رئيس جمهور ـ حسن روحاني
  

  قانون برنامه پنجساله ششم) ٣٥(ماده ) ب(قانون اصالح تبصره بند 
   توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران

قانون برنامه پنجساله ششم ) ٣٥ (ماده) ب( در تبصره ذيل بند ماده واحده ـ
 بعد از ٢١/١٢/١٣٩٥توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران مصوب 

 ، بازسازي و نوسازي قنوات و احداث سدهاي«عبارت » توسعه روشهاي آبياري نوين«عبارت 
  .شود اضافه مي» معيشتي انتقال آب از طريق لوله به مزارع

) ٩( جدول شماره ٥٣٠٠٠٠ ـ ١٦٢اي  يف هزينهدرالذكر در   اصالح فوقتبصره ـ
  كل كشور كه تحت عنوان اجراي طرحهاي آبياري تحت فشار١٣٩٦قانون بودجه سال 

  .گردد  وزارت جهاد كشاورزي اختصاص يافته بود، اعمال ميبه
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و يك تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ 

 ماه يكهزار و سيصد و نود و شش مجلس شوراي اسالمي تصويب شد و در ششم دي
  . به تأييد شوراي نگهبان رسيد١٣/١٠/١٣٩٦تاريخ 

  رئيس مجلس شوراي اسالمي ـ علي الريجاني
  

  ٦/١٠/١٣٩٦                                                                      ٩٥/١٣٠٩/شماره هـ
  بسمه تعالي

  اب آقاي جاسبيجن
   ايران اسالميمديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري 

  با سالم
 مورخ ٨٩٠عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه  يك نسخه از رأي هيأت

  : با موضوع١٤/٩/١٣٩٦
 به عوارض كسر نورگير از تعرفه ساالنه عوارض و بهاي خدمات  مربوط٩ مادهابطال«

  .گردد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي» . شهر سنندج١٣٩٥سال 
  عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين مديركل هيأت

  
  ٩٥/١٣٠٩ :کالسه پرونده       ٨٩٠ :شماره دادنامه     ١٤/٩/١٣٩٦: تاريخ دادنامه

  .عمومي ديوان عدالت اداري  هيأت:مرجع رسيدگي
  زيني آقاي حمزه شکريان :شاكي

 مربوط به عوارض کسر نورگير از تعرفه ٩ ابطال ماده :موضوع شکايت و خواسته
   شهر سنندج از تاريخ تصويب١٣٩٥ساالنه عوارض و بهاي خدمات سال 

 مربوط به عوارض کسر ٩ شاکي به موجب دادخواستي ابطال ماده :گردش کار
نندج از تاريخ تصويب را  شهر س١٣٩٥نورگير از تعرفه ساالنه عوارض و بهاي خدمات سال 

  :خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعالم کرده است که
رساند شوراي شهر سنندج اقدام به تصويب و انتشار  احتراماً، به استحضار مي«
 .نمايد  شهر سنندج مي١٣٩٥اي تحت عنوان تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال  مصوبه

ارض کسري نورگير وضع قاعده گرديده که بر ن مصوبه، در مورد اخذ عواي  ٩در ماده 
اساس آن به شهرداري سنندج اجازه داده شده تحت عنوان مذکور، اقدام به اخذ عوارض 

ن مصوبه، مبالغ هنگفتي را از شهروندان تحت عنوان اي   شهرداري نيز به استناد.نمايد
ن مصوبه را از تاريخ اي  لذا به استناد داليل ذيل، ابطال.نمايد عوارض کسري نورگير اخذ مي

  :تصويب آن خواستارم
ه و ران، تهياي وراي عالي شهرسازي و معماري تأسيس شون قان٥ و ١اده مطابق م

 مقرر در همان ٥هاي تفصيلي به عهده کميسيون ماده  دوين و همچنين تصويب طرحت
ب بايست به تصوي  مطابق ماده مذکور، هرگونه تغيير در طرح تفصيلي مي.قانون است

 پيشنهاد تغيير طرح تفصيلي، شهرداري براساس  تأييد ارجاع و پس از٥کميسيون ماده 
 از جمله مواردي که در طرح تفصيلي .مصوبه کميسيون به شهروندان پاسخگويي نمايد

گردد، ضوابط مربوط به نورگير ساختمانهاي احداثي واقع  نسبت به آن تعيين تکليف مي
  قانون مارالذکر، شهرداري موظف٧مطابق ماده  همچنين .در محدوده شهري است

 مالحظه .به رعايت مفاد طرح تفصيلي بوده و حق تغيير در مفاد و يا مندرجات آن را ندارد
 ٥گردد تصويب و تغيير ضوابط مربوط به نورگير ساختمانها به عهده کميسيون ماده  مي

 پر واضح است .باب ندارد اين   دربوده و شهرداري و يا شوراي شهر هيچ گونه اختياري
هنگامي که شوراي شهر اختياري در باب تغيير ضوابط مربوط به نورگير ساختمانها نداشته 

 ١٦ن موضوع از شمول بند اي  باشد، اختياري در وضع قاعده در مورد آن را نيز ندارد و
   .باشد  قانون تشکيالت، وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي کشور خارج مي٧١ماده

 ٤قانوني بوده و از آنجايي که مطابق ماده  غيربنابراين عمل شوراي شهر سنندج
 قانون برنامه پنجساله پنجم ٦٢ماده ٣قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و تبصره 

بايست با تجويز قانوني باشد  توسعه، اخذ هرگونه مال، وجه، کاال و خدمات از شهروندان مي
ير در هيچ يک از مقررات قانوني، ذکر نشده است، لذا مصوبه و اخذ عوارض کسري نورگ
 ٥ و ١ با ماده عنه عترض لذا با توجه به مغايرت آشکار مصوبه م.مذکور درخور ابطال است

 قانون تنظيم بخشي از ٤ران و ماده اي  شوراي عالي شهرسازي و معماري تأسيس قانون
مه پنجساله پنجم توسعه جمهوري  قانون برنا٦٢ ماده ٣مقررات مالي دولت و تبصره 

 قانون ديوان عدالت اداري تقاضاي ١٣ و ماده ١٢ ماده ١، نهايتاً بر اساس بند  ايران اسالمي
  ».ب دارم را از تاريخ تصويعنه عترضابطال مصوبه م

  :متن مقرره مورد شکايت
   کسري نورگير:٩ماده «
  .گردد ض کسري نور نمي مشمول عوار١/١/١٣٧٣ـ ساختمانهاي موجود قبل از تاريخ ١
 درصد مساحت نورگير نسبت ٢٥دي که مالک نسبت به کاهش حداکثر راـ در مو٢

 ١٥ pبه ضوابط طرح اقدام نموده است مشمول پرداخت عوارض به ازاي هر مترمربع 
  .خواهد شد

 درصد مراتب به کميسيون ماده صد ارجاع ٢٥ـ در صورت کاهش نورگير بيش از ٣
  ».گردد  محاسبه و اخذ مي٢عوارض کسري نور بر اساس بند و در صورت ابقاء، 

در پاسخ به شکايت مذکور، رئيس شوراي اسالمي شهر سنندج به موجب اليحه 
  : توضيح داده است که٢٢/١٢/١٣٩٥ ـ ٩٨٣٤/٩٥شماره 
 آن هيأت در ٢٥/١١/١٣٩٥با احترام و اهداي تحيت الهي، بازگشت به نامه  مورخ «

 در مورد دادخواست آقاي حمزه شکريان زيني مبني بر ٩٥/١٣٠٩خصوص کالسه پرونده 
 مربوط به عوارض کسري نورگير از تعرفه ساالنه عوارض و بهاي خدمات سال ٩ابطال ماده 

مالکين در  اينکه   بهرساند با توجه  شهر سنندج از تاريخ تصويب به استحضار مي١٣٩٥
نمايند و عوارض   شهرسازي اجرا نميابطومواردي نورگير ساختمانهاي احداثي را برابر ض

  نورگير وضع گرديده است و در واقع تأميندر مؤديان هاي ذکر شده به دليل تخلف
 .ته تا شهروندان را مکلف به اجراي ضوابط شهرسازي نمايد به نوعي حالت بازدارنده داش

  ».گردد فاد مياي  مراتب جهت استحضار به حضور
 با حضور رئيس و معاونين ١٤/٩/١٣٩٦ در تاريخ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از 
  .بحث و بررسي با اکثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت کرده است

  
  رأي هيأت عمومي

شوراي تأسيس   قانون٥ و ٢ضوابط و مقررات طرحهاي جامع و تفصيلي طبق مواد 
ران و اي عالي شهرسازي و معماري ايران، در شوراي عالي شهرسازي و معماري

http://www.RRK.IR
http://www.DASTOUR.IR
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 ٧١ ماده١٦شود و از سوي ديگر طبق مقررات بند   تهيه و تصويب مي٥کميسيونهاي ماده 
قانون تشکيالت، وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي کشور و انتخاب شهرداران 

رض صدور پروانه بعد از پيشنهاد شهرداري تهيه  و اصالحات بعدي، عوا١٣٧٥مصوب 
 قانون شهرداري در صورت تخلف از ١٠٠هاي ماده  شود و طبق تبصره و تصويب مي

نمايد و طبق رأي  مفاد پروانه صادره، کميسيون متخلف را به جريمه محکوم مي
 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري عوارض ديواني صدور ٢٥/١١/١٣٨٣ ـ ٥٨٧شماره 

بنابراين عوارض ديگر تحت . شود انه ساختماني به مقدار تخلفات از متخلف اخذ ميپرو
 مصوبه مورد ٩عنوان عوارض کسري نورگير از جمله عوارض مضاعف بوده و ماده 

 ١شکايت مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات قانوني تصويب شده و مستند به بند 
 ١٣٩٢ دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ينيآ   قانون تشکيالت و٨٨ و ماده ١٢ه ماد

 قانون اخيرالذکر و تسري اثر ابطال مصوبه به زمان ١٣با اعمال ماده . شود ابطال مي
  . تصويب موافقت نشد

  عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدکاظم بهرامي رئيس هيأت
  

  ٢٦/٩/١٣٩٦                                                                      ٩٥/١٠٧٤/شماره هـ
  بسمه تعالي

  جناب آقاي جاسبي
  مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسالمي ايران

  با سالم
 مورخ ٨٣٣عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه  يك نسخه از رأي هيأت

  : با موضوع٣٠/٨/١٣٩٦
ي شهر سامان مبني بر  شوراي اسالم٢٢/٩/١٣٨٩ ـ ٧٠ مصوبه شماره ٧ بندابطال«

جهت درج در » . درصد براي هر ماه٥/٢وضع و تصويب كارمزد و جريمه ديركرد به ميزان 
  .گردد روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي

  عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين مديركل هيأت
  

  ٩٥/١٠٧٤ :پرونده هکالس    ٨٣٣ :شماره دادنامه      ٣٠/٨/١٣٩٦: تاريخ دادنامه
  .عمومي ديوان عدالت اداري  هيأت:مرجع رسيدگي

  کشور کل يبازرس سازمان :يشاك
 يشورا ٢٢/٩/١٣٨٩ ـ ٧٠ شماره مصوبه) ٧ (بند ابطال :خواسته و تيشکا موضوع

  سامان شهر ياسالم
 قيتطب ونيسيکم سيرئ و يهمگان نظارت و يحقوق معاونت سرپرست :کار گردش

 نامه تيشکا موجب به کشور کل يبازرس سازمان در قانون با يادار يدستگاهها مصوبات
  :که است کرده اعالم ١٣/٦/١٣٩٥ـ ١٢١٨٠١ شماره

  يبهرام يآقا جناب نيالمسلم و االسالم حجت«
  يادار عدالت وانيد محترم استير

  کميعل سالم
 يشورا ٢٢/٢/١٣٨٩ ـ ٧٠ شماره مصوبه) ٧ (بند رساند  مياستحضار به احتراماً

 جهينت که گرفت قرار يبررس مورد قانون با آن رتيمغا لحاظ به سامان شهر ياسالم
  :شود  مياعالم ريز شرح به

 افتيدر ٢٢/٢/١٣٨٩ ـ ٧٠ شماره مصوبه ٧ بند يط سامان شهر ياسالم يشوراـ ١
 مذکور يشهردار و نموده بيتصو را سازمان يشهردار مطالبات رکرديد مهيجر و کارمزد

 طيتقس از يناش کارمزد اخذ عمل مالک را آن اشاره، مورد مصوبه بيتصو خيتار از زين
  .است داده قرار خود مطالبات
 ١٣٥٨ شماره دادنامه موجب به يادار عدالت وانيد عمومي هيأت مشابه مورد درـ ٢

 حدود از خارج و قانون با ريمغا را اراک شهر ياسالم يشورا مصوبه ،١٦/١١/١٣٨٦ـ 
  .است کرده صادر را آن ابطال يرأ و صيتشخ شورا آن اراتياخت

 بيتصو ١١/٧/١٣٩٠ ـ ٣٣٤/١/١٠٢٩٦٧ شماره بخشنامه موجب به کشور ريوزـ ٣
 اراتياخت طهيح از خارج و قانون با ريمغا را يشهردار مطالبات طيتقس کارمزد اخذ موضوع
  .است کرده ابالغ کشور استانداران هيکل به را موضوع و دانسته شوراها
 و يقيحق از اعم اشخاص از وجه هرگونه اخذ نکهيا به نظر و مراتب به وجهت با

 قانونگذار حکم به منوط مطالبات رکرديد مهيجر و يبده طيتقس کارمزد جمله از يحقوق
 آمره قاعده وضع و ٢٢/٢/١٣٨٩ ـ ٧٠ شماره مصوبه ليذ ٧ بند بيتصو لذا باشد، مي

 رکرديد مهيجر و يبده طيتقس کارمزد اخذ بر ريدا سامان شهر ياسالم يشورا توسط
 يمال مقررات از يبخش ميتنظ قانون) ٧٣ (ماده خالف بر ،يشهردرا مطالبات پرداخت

 مصوب ها يشهردار يمال نامه آيين ٣٢ ماده اصالح مقام در که (١٣٨٠ مصوب دولت
 ١١/٧/١٣٩٠ ـ ٣٣٤/١/١٠٢٩٦٧ شماره بخشنامه و) دهيرس بيتصو به ،١٢/٤/١٣٤٦

 و يادار عدالت وانيد عمومي هيأت ١٦/١١/١٣٨٦ ـ ١٣٥٨ شماره دادنامه و ورکش وزارت
 نديفرما دستور تا اعالم مراتب لذا .باشد  ميياسالم يشورا آن اراتياخت حدود از خارج

 است امتنان موجب .شود اقدام آن ابطال به نسبت و مطرح وانيد عمومي هيأت در موضوع
  .»ندينما مطلع را سازمان نيا خذهمت ميتصم جهينت از دييفرما دستور
 مورد قسمت در سامان شهر ياسالم يشورا ٢٢/٢/١٣٨٩ ـ ٧٠ شماره مصوبه متن 

  :تاس ريز قرار به اعتراض
 طيتقس نحوه جهت در يشهردار ١٩/٢/١٣٨٩ ـ ١١٩٦/٧ شماره نامه وفقـ ٧«

 خود افقتمو يمال مقررات و ضوابط تيرعا و ليذ طيشرا با شورا نيا يشهردار عوارضات
  .دارد  مياعالم را

 صورت به را خود عوارضات ماه شش ظرف تا که نيمراجع از کارمزد افتيدر عدم) الف
  .ندينما  ميپرداخت طيتقس

 درصد ٥/٢ ماه هر يازا به باشد شتريب ماه شش از عوارضات پرداخت چنانچه) ب
  .گردد افتيدر کارمزد

 دينما امتناع خود عوارضات پرداخت هب نسبت شده طيتقس زمان از يمتقاض چنانچه) ج
  .گردد اخذ نيمراجع يشهردار از) شده معوق مازاد زمان مدت (رکرديد مهيجر درصد٥/٢

 شده ضمانت چک اي ،يبازار ،يکارمند چک از اعم (يمتقاض از معتبر چک اخذ) هـ
  »).معتمد افراد توسط

 حهيال موجب به سامان شهر ياسالم يشورا سيرئ مذکور، تيشکا به پاسخ در
  :که است داده حيتوض ١٩/١١/١٣٩٥ ـ ٨٢٠ شماره

  يادار عدالت وانيد عمومي هيأت دفتر محترم استير«
 ـ ٩٥٠٩٩٨٠٩٠٥٨٠٠٠٠٠٦٩٦ پرونده شماره به پاسخ در احترام، و سالم با

 نکهيا به تيعنا با کشور کل يبازرس سازمان دادخواست موضوع با ١١/١٠/١٣٩٥
 وانيد در ها يشهردار از يتعداد توسط افراد يهايبده طيتقس در کارمزد افتيدر

 دفاع مقام در توان  ميحال نيا با است، شده باطل بار نيچند يبرا و يادار عدالت
  :که نمود معروض نيچن

 اقدام اجازه و حق بلکه ستندين خود مطالبات طيتقس به مکلف هايشهردار: اوالً
 يمال مقررات از يبخش ميتنظ قانون ٧٣ ماده موجب به که چرا دارند را امر نيا به

 اقساط با را خود مطالبات که است شده داده اجازه هايشهردار به ،١٣٨٠ مصوب دولت
 مربوطه شهر ياسالم يشورا بيتصو به که يدستورالعمل مطابق ماهه ٣٦ حداکثر

 ارياخت و تيصالح محدوده در سامان شهر وقت يشورا الوصف مع. دارند افتيدر رسد، مي
 اعتراض مورد يقانون مقرر مهلت در که نمودهاي  مصوبه نيچن بيتصو به اقدام خود يقانون

  .باشد  مياالجرا الزم سامان يشهردار يبرا و نگرفته قرار صالحيذ مرجع طرف از
 که الذکر فوق يقانون ارياخت از استفاده با سامان شهر سابق يشورا ياعضا: اًيثان

 شهر ياسالم يشورا مصوب دستورالعمل مطابق لباتمطا طيتقس نحوه به صراحت به
 ونيد پرداخت ليتسه جهت شهروندان به مساعدت و منظورکمک  به و نموده اشاره
 است داده اجازه ٢٢/٢/١٣٨٩ ـ ٧٠ شماره مصوبه ٧ بند موجب به يشهردار به خود

 ٥/٢ اهم هر اعمال با باشد شتريب ماه شش از چنانچه را شهروندان از خود مطالبات که
  .ندينما طيتقس کارمزد درصد

 تأخير اخذ نيهمچن و يشهردار افراد يبده طيتقس يبرا کارمزد وضع: ثالثاً
 اعمال يدادرسي مدن آيين قانون ٥٢٢ ماده در مذکور طيشرا لحاظ با افراد از هيتاد

  .گردد  نميملحوظ يقانون مصرحات ريمغا نيبنابرا شد خواهد
 وقت يشورا ٢٢/٢/١٣٨٩ ـ ٧٠ شماره مصوبه ٧ ندب ه و الف يقسمتها: رابعاً

 گردد  ميمستفاد نيچن و ندارد اشاره رکرديد مهيجر و کارمزد افتيدر به سامان شهر
 ناقض وجه چيه به و نبوده زين يشاک طرف از اعتراض مورد مذکور يقسمتها که

  .باشد  نمييقانون مقررات
 ٣٢ ماده که دولت يلما مقررات از يبخش ميتنظ قانون ٧٣ ماده: خامساً

 به ملزم را يشهردار نموده، اصالح را ١٢/٢/١٣٤٦ مصوب هايشهردار يمال نامه آيين
 طيتقس به ملزم زين را شهروندان عنه معترض مصوبه و نکرده خود مطالبات طيتقس
 به نسبت دارند ارياخت طرف دو لذا است نکرده کارمزد پرداخت با خود يهايبده
 به ملزم يشهروند چيه جهينت در و ندينما يتراض شهر يوراش مصوبه برابر طيتقس
 پرداخت معمول، و متعارف هيرو و مالک و نشده کارمزد پرداخت آن تبع به و طيتقس
 و معنونه مراتب به نظر هيالنها. باشد  ميشهروندان طرف از يشهردار مطالبات ينقد

 مقررات و نيقوان مخالف اي و ناقض سامان شهر يشورا مصوبه نکهيا در نظر امعان با
  ».استدعاست مورد يشاک تيشکا رد نبوده،

 نيمعاون و سيرئ حضور با ٣٠/٨/١٣٩٦ خيتار در يادار عدالت وانيد عمومي هيأت
 از پس و شد ليتشک وانيد شعب دادرسان و مستشاران و رؤسا و يادار عدالت وانيد

  .است کرده ادرتمب يرأ صدوربه  ريز شرح به آراء تياکثر با يبررس و بحث
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  عمومي هيأت يرأ
 ٧١ ماده در مقرر شرح به شهر ياسالم يشوراها اراتياخت و فيوظا حدود به نظر

 مصوب شهرداران انتخاب و کشور ياسالم يشوراها انتخابات و فيوظا الت،يتشک قانون
 يشهردار قانون ٧٧ ماده در نکهيا به تيعنا با و يبعد الحاقات و اصالحات با ١٣٧٥

 يمبن يحکم متضمن مذکور مقررات و است کرده بيني پيش را عوارض پرداخت نگذارقانو
 ٢٢/٩/١٣٨٩ ـ ٧٠ شماره مصوبه ٧ بند نيبنابرا باشد،  نميرکرديد مهيجر و کارمزد اخذ بر

 يبرا درصد ٥/٢ زانيم به رکرديد مهيجر و کارمزد آن در که سامان شهر ياسالم يشورا
 يشورا اراتياخت حدود از خارج و قانون خالف است، دهيرس بيتصو به و وضع ماه هر

 و التيتشک قانون ٨٨ ماده و ١٢ ماده ١ بند استناد به و شد صيتشخ سامان شهر ياسالم
  .شود  ميابطال ١٣٩٢ سال مصوب يادار عدالت وانيددادرسي  آيين

  يبهرام محمدکاظمي ـ ادار عدالت وانيد عمومي هيأت سيرئ
  

  ٤/١٠/١٣٩٦                                                                        ٩٢/٢٠٨/شماره هـ
  بسمه تعالي

  جناب آقاي جاسبي
  راناي  مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسالمي

  با سالم
 ٨٣٨ ـ ٨٣٩عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه  يك نسخه از رأي هيأت

  : با موضوع٧/٩/١٣٩٦مورخ 
 ٢٢/٤/١٣٩٥ ـ ٢٥/٩٥/٢٠٠ و ٢٤/٥/١٣٩١ ـ ١٠٧٤٣/٢٠٠ابطال بخشنامه شماره «

  .گردد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي» .سازمان امور مالياتي كشور
  عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين مديركل هيأت

  
         ٨٣٨ ـ ٨٣٩ :شماره دادنامه           ٧/٩/١٣٩٦: تاريخ دادنامه
  ٩٢/٢٠٨، ٩٥/١٤٨٠ :کالسه پرونده

   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري:مرجع رسيدگي
 ـ اتحاديه٢ايران   ـ رئيس اتاق بازرگاني صنايع معادن و کشاورزي١ :شاكيان

  رانياي  توليدکنندگان و صادرکنندگان فرش
 ـ ١٦٢١٨/٢٠٠ـ  بخشنامه شماره ١)  ابطال الف:موضوع شکايت و خواسته

 ٢٤/٥/١٣٩١ ـ ١٠٧٤٣/٢٠٠ـ نامه شماره ٢ سازمان امور مالياتي کشور ١٠/٨/١٣٩١
 گمرک ٣٠/٨/١٣٩١ ـ ١٦٣٣٨٣/٨/٢٨٤ـ بخشنامه شماره ٣سازمان امور مالياتي کشور 

  ران اي  جمهوري اسالمي
   سازمان امور مالياتي کشور٢٢/٤/١٣٩٥ ـ ٢٥/٩٥/٢٠٠ابطال بخشنامه شماره ) ب

ران به موجب اي  س اتاق بازرگاني صنايع معادن وکشاورزي رئي: الف:گردش کار
  : اعالم کرده است که١٧/١/١٣٩٢ص ـ /١٦١/٣/١٠شکايت نامه شماره 

  رئيس محترم ديوان عدالت اداري«
  با سالم

 قانون برنامه پنجم توسعه ١٠٤ـ قانونگذار در ماده ١ :رساند احتراماً به استحضار مي
گذاري جهت توليد و صادرات کاالها و خدمات  زي و سرمايهري کشور به منظور امکان برنامه

راني در بازارهاي هدف صادراتي، احکام زير را اي  و نيز حضور پايدار و رقابتي محصوالت
  :صادر کرده است

گردد و صدور کليه کاالها و  الف ـ تنظيم بازار داخلي موجب ممنوعيت صدور نمي
ه و ميراث فرهنگي، اقالم خاص دامي، نباتي و خدمات مجاز است به جز موارد اشياء عتيق

  )تبصره بند هـ (.زراعي که جنبه حفظ ذخاير ژنتيکي داشته باشند
کند،   مي آنها يارانه مستقيم پرداخت تأمينب ـ صادرات کاالهايي که دولت براي

ن صورت اي   در.تنها با پيشنهاد دستگاه مربوطه و تصويب شوراي اقتصاد مجاز است
هاي مستقيم پرداختي   يارانهکنندگان موظفند گواهي مربوط به عودت کليه کليه صادر

 .به کاالهاي صادر شده را قبل از خروج از وزارت امور اقتصادي و دارايي اخذ کنند
  )تبصره بند هـ(

نفتي و خدمات در طول  غيرج ـ اخذ هرگونه ماليات و عوارض از صادرات کاالهاي
  )بند ب (.برنامه ممنوع است

 کليه کاالهاي صادراتي : قانون مقررات صادرات و واردات آمده است١٣ـ در ماده ٢
) هاي پايين دستي آن که تابع مقررات خاصي است به استثناي نفت خام و فرآورده(کشور 

  .باشند از هرگونه تعهد يا پيمان ارزي معاف مي
آمدهاي در% ١٠٠ قانون مالياتهاي مستقيم تصريح نموده است که ١٤١ـ ماده ٣

  .حاصل از صادرات از شمول ماليات معاف هستند
ـ براساس دستور جناب آقاي دکتر رحيمي معاون اول رئيس جمهوري، نمايندگان ٤

دولت و بخش خصوصي طي چند جلسه در ارتباط با روشهاي برگشت ارزهاي حاصل از 

له در صادرات به چرخه اقتصادي کشور مذاکرات مبسوطي انجام دادند که نتايج حاص
ن توافق که در اي  .اي به امضاي طرفين رسيد  ماده٦ در قالب يک توافق ٧/٨/١٣٩١تاريخ 

جاد شفافيت در عرصه صادرات کشور انجام شد، از يک سو موجبات اطمينان اي  راستاي
دولت از برگشت ارزهاي صادراتي به چرخه اقتصادي کشور را فراهم نمود و از سوي ديگر 

هاي حمايتي دولت  ادرکنندگان از ثبات سياستها و پايداري برنامهباعث اطمينان خاطر ص
  .از صادرات کشور گرديد

 ـ به منظور اتخاذ تدابير و راهکارهاي مناسب جهت برون رفت از شرايط فعلي و ٥
 به عبارت ديگر هدف از .دور زدن تحريم، ستاد تدابير ويژه در کشور تشکيل شده است

 عنايت به سياست تسهيل در برابر تحريم، تهيه سياستها، تشکيل ستاد تدابير ويژه با
  .باشد ها و مقررات ويژه جهت تسهيل فرآيند واردات و صادرات مي برنامه

 کارگروه ١٦/٨/١٣٩١ران مستنداً به مصوبه مورخ اي   ـ ليکن سازمان توسعه تجارت٦
 ب به گمرک خطا٢٣/٩/١٣٩١ـ ٢١٠٢٩٢٢/٩١اقتصادي ستاد تدابير ويژه طي نامه شماره 

 گروه کااليي را منوط به پرداخت ٢٢ گروه کااليي را ممنوع و صادرات ٢٧ران صادرات اي 
 ـ ١٦٢١٨/٢٠٠ سازمان امور مالياتي کشور هم طي بخشنامه شماره .عوارض کرده است

گويد صدور قطعي رويه   قانون امور گمرکي مي٦٤ن که ماده اي   عليرغم١٠/٨/١٣٩١
آن کاالي داخلي به  منظور فروش يا مصرف از کشور خارج گمرکي است که براساس 

 قانون برنامه پنجم نيز صادرات کاال و خدمات را از پرداخت ماليات ١٠٤شود و ماده  مي
معاف کرده است، اعطاي معافيت مالياتي به درآمدهاي صادراتي را منوط به بازگشت ارز 

گذاري در بانکهاي عامل، تسويه بدهي با  ردهبه کشور از طريق عرضه ارز در اتاق مبادله ارز، سپ
 واردکنندگان ديگر شبکه بانکي، انجام واردات در مقابل صادرات و يا واگذاري ارز صادراتي به

 ـ ١٠٧٤٣/٢٠٠ سازمان امور مالياتي همچنين طي نامه شماره .جهت واردات نکرده است
 است تسعير نرخ ارز را ايران صادر شده   که خطاب به سازمان توسعه تجارت٢٤/٥/١٣٩١

ـ ١٦٣٣٨٣/٨/٢٨٤ايران نيز طي بخشنامه شماره  گمرک. مشمول پرداخت ماليات کرده است  
 خطاب به گمرکات اجرايي از طريق دريافت تعهد در ذيل فرم اعالم نحوه مصرف ٣٠/٨/١٣٩١

 ارز حاصل از صادرات به صورت غيرمستقيم و بر خالف قانون مقررات صادرات و واردات از
  .نمايد ارزي جهت برگشت ارز به کشور اخذ مي) تعهد(صادرکنندگان پيمان 

نفتي کشور در سال جاري، عليرغم تحريمهاي  غيرـ شايان ذکر است صادرات٧
 درصد افزايش يافته و ارزهاي حاصله نيز ٣٠اقتصادي و فشارهاي خارجي، بيش از 

 و وزارت صنعت،  ايران اسالميبراساس آمار منتشر شده از سوي بانک مرکزي جمهوري 
 زيرا بدون برگشت ارز و يا .تجارت به چرخه اقتصادي کشور وارد گرديده است معدن و

معادل ريالي و کااليي آن به چرخه اقتصادي کشور عمالً تداوم توليد و استمرار فرآيند 
 مستحضريد صادرات، موتورن همان طور که اي  پذير نخواهد بود عالوه بر صادرات امکان

جاد اي  گردد و موجب رونق توليد، محرکه توليد و محور توسعه پايدار کشور محسوب مي
جاد ارزش افزوده، برقراري عدالت اجتماعي و شکوفايي اقتصاد ملي و همچنين اي  اشتغال،

 در شرايط .صدور فرهنگ غني ملي و اسالمي کشورمان به اقصي نقاط دنيا خواهد شد
 که ارزهاي نفتي کاهش ي ارزهاي صادراتي، در شرايطحساس کنوني کشور، درجه اهميت

 مواد اوليه و  تأمينواردات کاالهاي استراتژيک و(يافته است، براي مديريت اقتصاد کشور 
  .بسيار باال است) اي مورد نياز صنعت و معدن کاالهاي واسطه

دي هاي صادره از سوي دستگاههاي اقتصا ها و نامه نکه بخشنامهاي  ـ با عنايت به٨
صدرالذکر بر خالف قانون برنامه پنجم توسعه کشور و قانون مقررات صادرات و واردات 

باشد، خواهشمند است دستور فرماييد جهت بررسي و ابطال مقررات موصوف اقدام  مي
  ».ديآ  مقتضي به عمل

  :هاي مورد اعتراض به قرار زير است متن بخشنامه
   سازمان امور مالياتي کشور١٠/٨/١٣٩١ ـ ١٦٢١٨/٢٠٠ بخشنامه شماره :الف

 قانون برنامه پنجم ١٠٤ قانون برنامه چهارم توسعه و ٣٣با توجه به مقررات مواد «
ک ـ ٣٠٧٨٤ت/٢٠٠٨٢ تصويب نامه شماره ٤توسعه و با عنايت به جزء هـ بند 

 و مصوبه ٢١/٢/١٣٨٤هـ ـ ٣٢١٧٢ت/٩٤٢٩ تصويب نامه شماره ٢ و بند ٢١/٤/١٣٨٤
 ـ ٦٥٦ هيأت وزيران و پيرو دستورالعمل شماره ٦/٢/١٣٨٨هـ ـ ٣٩٦٤١/ت٢٢٧٨٨شماره 

  از آنجا که به منظور اعطاي معافيت صادرات کاال:گردد  بدين وسيله مقرر مي١٤/١/١٣٨٧
يا خدمات الزمست ابتدا صادراتي بودن درآمد مذکور احراز گردد، بنابراين درآمدهاي ابرازي 

  . معافيت را خواهند داشتايط زير قابليت اعطايتحت عنوان صادرات با احراز يکي از شر
  توجهـ ارز حاصل از صادرات در حساب ارزي مودي داخل کشور واريز شده و با١

  .به صورتحساب بانکي مربوط ورود آن به کشور احراز شده باشد
  .ـ مستندات يا گواهي فروش ارز به مرکز مبادالت ارزي و يا ساير مراجع قانوني٢
  . يا خدمات صادر شده، کاال يا خدمات وارد کشور شده باشدـ معادل کاال٣

 فرم اظهارنامه مالياتي را ١٢ جدول شماره  مؤدياندر ضمن در صورتي که هر يک از
اند ماموران مالياتي در زمان رسيدگي يا اخذ اطالعات الزم نسبت به تکميل  تکميل ننموده

  ».ايندفرم مذکور اقدام و آن را پيوست گزارش رسيدگي نم
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   سازمان امور مالياتي کشور٢٤/٥/١٣٩١ ـ ١٠٧٤٣/٢٠٠ب ـ بخشنامه شماره 
 درخصوص ماليات سود ٧/٥/١٣٩١ـ ٩٤٠/١٠٠/٩١احتراماً بازگشت به نامه شماره «

  :رساند نفتي، مراتب را به شرح ذيل به آگاهي مي غيرتسعير ارز مرتبط با روش صادرات
ستقيم جمع درآمد شرکتها و درآمد ناشي  قانون مالياتهاي م١٠٥ـ براساس ماده ١

ران اي  ران يا خارج ازاي  از فعاليتهاي انتفاعي ساير اشخاص حقوقي که از منابع مختلف در
شود، پس از وضع زيانهاي حاصل از منابع غيرمعاف و کسر معافيتهاي مقرر  تحصيل مي

باشد، مشمول  مياي  ن قانون داراي نرخ جداگانهاي   استثناي مواردي که طبق مقرراتبه
  .خواهند بود%) ٢٥(ماليات به نرخ بيست و پنج درصد 

 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه اخذ هرگونه ١٠٤ـ بر اساس بند ب ماده ٢
  .نفتي و خدمات در طول برنامه ممنوع است غيرماليات و عوارض از صادرات کاالهاي

 همان ١٤/٥/١٣٧٥ ـ ٥٣٥٩/٤/٣٠ـ به موجب رأي شوراي عالي مالياتي به شماره ٣
 قانون مالياتهاي مستقيم زيان حاصل از تسعير ارز ١٤٨ ماده ٢٤طور که طبق بند 

براساس اصول متداول حسابداري با شرط اتخاذ روش يکنواخت طي سالهاي مختلف، 
 هزينه قابل قبول شناخته شده است، بالطبع درآمد حاصل از تسعير ارز نيز صرف  عنوانبه

تحصيل آن بايد به عنوان يکي از اقالم درآمد در احتساب درآمد مشمول نظر از منشاء 
 قانون ياد شده ١٤١ماليات منظور گردد و معافيت درآمد حاصل از صادرات موضوع ماده 

  نگاهداري يا کاربرد ارز حاصل از صادراتدليل بر معافيت درآمدهاي بعدي که به لحاظ
  .آيد، نخواهد بود به دست مي

اينکه در محاسبه درآمد مشمول ماليات اشخاص اعم از   ه مراتب فوق و نظر بهبا عنايت ب
گردد لذا  حقوقي و حقيقي زيان حاصل از تسعير ارز به عنوان زيان منابع غيرمعاف لحاظ مي

  ».گيرد سود حاصل از تسعير ارز نيز به تبع آن در عداد درآمدهاي مشمول ماليات قرار مي
    ايران اسالمي گمرک جمهوري ٣٠/٨/١٣٩١ ـ ١٦٣٣٨٣/٨/٢٨٤ج ـ بخشنامه شماره 

 از کليه صادرکنندگان کاالهاي) اخذ شماره کوتاژ( ـ به هنگام تنظيم اظهارنامه ٥«
اظهارنامه ارزي بر اساس فرم اعالم نحوه مصرف ارز ) کليه کاالها به جز نفت خام(نفتي غير

نده يآ در) مار تجارت خارجيسيستم آ(حاصل از صادرات اخذ و در سامانه اطالعات ارزي 
 الزم به ذکر است، .اندازي خواهد شد ثبت نمايند نزديک در کليه گمرکات اجرايي راه
باشند مکلفند اطالعات مربوطه را به صورت هفتگي  گمرکاتي که فاقد سامانه مذکور مي

 . حوزه نظارت گمرک مربوطه ارسال تا نسبت به ثبت آن در سيستم مزبور اقدام شودبه
همچنين صادرات کاال از مناطق آزاد تجاري و مناطق ويژه اقتصادي نيز مشمول اخذ 

  .باشد اظهارنامه ارزي مي
ميزان تعهد ارزي ماخوذه در خصوص صادرات از محل ورود موقت مواد اوليه : ١تبصره
با کسر ارزش ) پايه صادراتي( قانون امور گمرکي مطابق تفاوت ارزش عام ٥١موضوع ماده 

هاي ورود موقت مندرج در پروانه  ارزش: شود اوليه وارداتي طبق فرمول ذيل محاسبه ميمواد 
  ميزان تعهد ارزي از محل ورود موقت =متناسب با کيل مصرف ـ ارزش پايه صادراتي

گذاري کاالهاي صادراتي که فاقد سابقه ارزش باشند حداکثر ظرف   ارزش:٢تبصره
  .نجام و سپس نسبت به صادرات کاال اقدام شودگذاري ا  ساعت توسط کميته نرخ٤٨مدت 

 در صورتي که ميزان ارزش اعالمي پس از اظهار و رسيدگي در گمرک :٣تبصره
  ».باشد اصالح گردد ارزش مندرج در پروانه گمرکي پس از اصالح مالک عمل مي

در پاسخ به شکايت مذکور، مديرکل سازمان امور مالياتي کشور به موجب اليحه 
  : توضيح داده است که٣١/٥/١٣٩٤د ـ /١٨٦١٢/٢١٢شماره 
  جناب آقاي دربين«

  مديرکل محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
  سالم عليکم

اين دفتر پيشتر   :رساند  به استحضار مي٩٢/٢٠٨احتراماً، عطف به کالسه پرونده 
 از آنجا که.  کرده است٢٢/١٠/١٣٩٢د ـ /٣٠٧٢٠/٢١٢اقدام به ارسال اليحه شماره 

 )٢٥/١٠/١٣٩١ ـ ٢١٠١٦/٢٠٠ و ١/٨/١٣٩١ ـ ١٦٢١٨/٢٠٠هاي شماره  ابطال بخشنامه(
 کالسه ايران اتومبيل سايپا به  سازمان امور مالياتي کشور موضوع خواسته شرکت توليد

 نيز بوده و در اليحه ٩٢/٢٤٦ و شرکت گروه صنعتي زر ماکارون به شماره ٩٢/٥٠٠
شود به لحاظ  يادآور مي. نيز اشاره شده استهاي ياد شده  ارسالي به کليه کالسه

 نسبت به ٨٥ و ٨٢منتفي شدن موضوع شکايت ديوان عدالت اداري به استناد مواد 
 قرار رد ٩٣/٣٩٦ و ٩٢/٢٤٦، ٩٢/٥٠٠هاي کالسه  شکايت ساير شکات در پرونده

 ١٤/٧/١٣٩٣ ـ ١١٥٨ و ٢٠/٣/١٣٩٢ ـ ٤٥٨ و ٤٥٩درخواست را طي دادنامه شماره 
  ».اعالم کرده استصادر و 

همچنين مديرکل دفتر حقوقي سازمان امور مالياتي کشور به موجب اليحه شماره 
  : توضيح داده است که١٧/٦/١٣٩٥د ـ /٢٤٦١٥/٢١٢
 آن هيأت، ٨/٦/١٣٩٥ و جلسه مورخ ٣/٦/١٣٩٥ ـ ٩٢/٢٠٨بازگشت به نامه شماره «

به خواسته ابطال نامه » راناي اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي«موضوع شکايت 
 سازمان امور مالياتي کشور به پيوست تصوير پاسخ ٢٥/٥/١٣٩١ ـ ١٠٧٤٣/٢٠٠شماره 

شود و   دفتر فني و حسابرسي مالياتي فرستاده مي١٥/٦/١٣٩٥د ـ /٢٤١٨٣/٢٣٢شماره 
  :رساند به شرح زير به استحضار مي

، تنها در پاسخ به نامه نکه نامه ياد شده مورد درخواست ابطالاي الف ـ با توجه به
در حيطه وظايف و » راناي سازمان توسعه تجارت «٧/٥/١٣٩١ـ ٩٤٠/١٠٠/٩١شماره 

ر صادر گرديده و در بردارنده صالحيتهاي قانوني رئيس کل سازمان امور مالياتي کشو
باشد، بلکه تنها با استناد به مواد  گونه قاعده حقوقي متضمن حق و تکليف تازه نمي هيچ
هاي بعدي و   با اصالحيه٣/١٢/١٣٦٦مصوب » قانون مالياتهاي مستقيم «١٤٨، ١٤١، ١٠٥
 ـ ٥٣٥٩/٤/٣٠و رأي شماره » قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه «١٠٤ماده ) ب(بند 
 شوراي عالي مالياتي احکام قانوني بيان شده است، بنابراين نامه موضوع ١٤/٥/١٣٩٥

 ن رو با استناداي   از.باشد هاي دولتي خارج مي  نامهدرخواست ابطال از دسته مصوبات و نظام
 ديوان عدالت اداري به لحاظ عدم دادرسي و آيين قانون تشکيالت ١٢ ماده ١به بند 

  .باشند صالحيت، قابل طرح در هيأت تخصصي و هيأت عمومي ديوان نمي
 ١٤/٧/١٣٩٣ ـ ١١٥٨هاي شماره  ب ـ درباره مفاد شکواييه شاکي نيز پيشتر دادنامه

 ١٦٢١٨/٢٠٠هاي   دال بر قرار رد درخواست ابطال بخشنامه٢٠/٣/١٣٩٢ ـ ٤٥٨ ـ ٤٥٩و 
 به دليل صدور بخشنامه تازه به شماره ٢٥/١٠/١٣٩١ ـ ٢١٠١٦/٢٠٠ و ١٠/٨/١٣٩٢ـ 

هاي مورد شکايت به موجب بخشنامه   متضمن لغو بخشنامه٩/١٠/١٣٩٢ ـ ١٧٦٦٥/٢٠٠
و قانون تشکيالت  «٨٥ و ٨٢ استناد به مواد جديد، صادر گرديده است، بنابراين با

ن بخش از اي   از حيث منتفي شدن١٣٩٢مصوب »  ديوان عدالت اداريدادرسي آيين
  ».موضوع شکايت، درخواست صدور قرار رد شکايت شاکي را دارد

 به موجب اليحه شماره  ايران اسالميهمچنين مديرکل دفتر حقوقي گمرک جمهوري 
  :انديکاتور هيأت عمومي شده، توضيح داده است که دفتر ثبت ٢٩/٩/١٣٩٤ ـ ١٣٨٥

با عنايت به تصميمات ستاد تدابير ويژه اقتصادي و ابالغيه وزارت امور اقتصادي و «
 در زمان تحوالت شديد ارزي و ١٦/٨/١٣٩١دارايي از محل مصوبات دريافتي جلسه مورخ 

مندرج در ) ٥(د مشکالت تبعي حادث شده در بخش تجارت خارجي، موضوع وفق بن
  معاونت فني و امور گمرک وقت،٣٠/٨/١٣٩١ ـ ١٦٣٨٨٣/٨/٢٨٤بخشنامه شماره 

) اخذ کوتاژ(به گمرکات اجرايي ابالغ و تکليف گرديد به هنگام تنظيم اظهارنامه صادراتي 
، اظهارنامه ارزي )از نفت خام غيرکليه کاالها به(نفتي  غيراز کليه صادرکنندگان کاالهاي

م اعالم نحوه مصرف ارز حاصل از صادرات اخذ گردد که در نهايت و پس از براساس فر
 ١٢/١٢/١٣٩٢ ـ ٤٩٨٦٧ت/١٤٧٢٦٥هاي بعدي منجر به وضع مصوبه شماره  پيگيري

 دفتر مقررات ٢٣/١٠/١٣٩٢ ـ ٤٠٩٠٤/٢١٠/٩٢هيأت وزيران گرديد که طبق نامه شماره 
 ٤٦٥ت طي بخشنامه تبعي رديف ران در نهـاياي  صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت

 بخشنامه مورد ادعاي شاکي ٥ران مفاد بند اي   دفتر صادرات گمرک٢٤/١٠/١٣٩٢ـ 
 درخصوص تکميل فرم نحوه مصرف ارز حاصل از ٣٠/٨/١٣٩١ ـ ١٦٣٨٨٣/٨/٢٨٤شماره «

بدين اعتبار ادعاي شاکي مبني بر ابطال بخشنامه شماره . لغو گرديد) صادرات
 ـ ٤٦٥ران به لحاظ لغو آن طي بخشنامه شماره اي  گمرک٣٠/٨/١٣٩١ ـ ١٦٣٨٨٣/٨/٢٨٤

  از.ران منتفي و رسيدگي به آن موضوعيت ندارداي  دفتر صادرات گمرکي٢٤/١٠/١٣٩٢
اي از  ن رو از آن مقام استدعا دارد ضمن رد شکايت شاکي از نتيجه به انضمام نسخهاي 

 ضمناً آقايان کيهان بيگي .نمايند را مطلع  ايران اسالميدادنامه صادره گمرک جمهوري 
) نماينده دفتر حقوقي(و امير زکي پور رحيم آبادي ) ايران گمرکنماينده دفتر صادرات (

  ».گردند  حضورتان معرفي ميجهت اداي توضيحات به
ران به موجب شکايتنامه اي ب ـ رئيس اتحاديه توليدکنندگان، و صادرکنندگان فرش

  :م کرده است که اعال١١/١١/١٣٩٥ ـ ٤٧٥شماره 
رساند سازمان امور مالياتي کشور بدون در نظر گرفتن  احتراماً به استحضار مي«

 مجلس شوراي اسالمي که ٣/١٢/١٣٦٦ قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ١٤١ماده
درآمد حاصل از صادرات % ١٠٠صراحتاً بدون هرگونه قيد و شرطي مصوب نموده 

شامل محصوالت (حصوالت بخش کشاورزي محصوالت تمام شده کاالي صنعتي و م
و صنايع تبديلي و تکميلي آن که ) زراعي، باغي، دام و طيور، شيالت، جنگل و مرتع

شوند از   ميبه منظور دست يافتن به اهداف صادرات کاالهاي غيرنفتي به خارج از کشور صادر
 ـ ٢٥/٩٥/٢٠٠ در صورتي که به استناد بخشنامه شماره .شمول ماليات معاف هستند

 صادره  توسط رئيس سازمان امور مالياتي، به تعدادي از صادرکنندگان فرش ٢٢/٤/١٣٩٥
ن امر باعث اي دستباف ماليات کالني به نام تسعير ارز، برگ تشخيص ماليات صادر شده که

رکود کلي صادرات فرش دستباف گرديده به طوري که صنعت فرش دستباف در حال از 
ن اي اتحاديه در اعتراض بهن اي   لذا.بافندگان فرش گرديده استبين رفتن و بيکار شدن 

برگ تشخيصها و جلوگيري از رکود بيشتر صنعت فرش دستباف بيکار شدن بافندگان 
تواند ناقض قانون مصوب مجلس  دارد که به هيچ وجه بخشنامه مالياتي صادره نمي اعالم مي

هت جلوگيري از فاجعه در حال  خواهشمند است دستور فرماييد ج.شوراي اسالمي شود
 ـ رئيس .ابطال نمايند االشاره صادره توسط سازمان امور مالياتي را وقوع، بخشنامه فوق

  »راناي  اتحاديه توليدکنندگان و صادرکنندگان فرش
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 شرح  که  مورد اعتراض قرار گرفته به٢٢/٤/١٣٩٥ ـ ٢٥/٩٥/٢٠٠متن بخشنامه شماره 
  :زير است
وص تسعير نرخ ارز  در خص٢٢/٦/١٣٩٣ ـ ٥٢٤/٩٣/٢٠٠ره پيرو دستورالعمل شما«

الت مطرح شده در خصوص سود و زيان حاصل از تسعير ارز فروشهاي اؤو با توجه به س
  :دارد صادراتي بدين وسيله اعالم مي

گردد، چنانچه  ـ در خصوص فروشهاي صادراتي که وجه آن به صورت ريالي دريافت مي١
د امر صادرات تحقق يافته و وجه حاصل از صادرات طبق طبق مستندات مربوط احراز گرد

مدارک و مستندات به ريال دريافت و در حسابهاي مربوطه در دفاتر نيز به ريال ثبت گرديده 
 گيرد مگر از جمله صادرات به کشورهاي عراق و افغانستان که به صورت ريالي انجام مي(باشد 

اين گونه موارد   ، تسعير ارز در)راز گردداين که طبق اسناد و مدارک ارزي بودن آن اح 
موضوعيت نداشته و همچنين فارغ از ريالي يا ارزي بودن فروشهاي صادراتي اعطاي معافيت 

  .پذير خواهد بود مالياتي صادرات با رعايت کليه مقررات قانوني مربوط امکان
گردد،  ـ در خصوص فروشهاي صادراتي که وجه آن به صورت ارزي دريافت مي٢

چنانچه صادرکنندگان در زمان انجام صادرات فروشها را با نرخ ارز مرجع يا نرخ ارز 
در دفاتر ثبت نموده ليکن در تاريخ ) از جمله نرخ مندرج در پروانه صادرات(اي  مبادله

تسويه و يا تاريخ ترازنامه از نرخ ارز توافقي نزد صرافي مورد تأييد بانک مرکزي 
اين حالت   براي تسعير ارز حاصله استفاده نمايند، در) ادآز ( ايران اسالميجمهوري 

اي با نرخ ارز توافقي نزد صرافي مورد  تفاوت نرخ ارز اعم از نرخ ارز مرجع يا نرخ مبادله
 در تاريخ انجام صادرات از نظر مالياتي به) آزاد ( ايران اسالميبانک مرکزي جمهوري تأييد 

فاً تفاوت نرخ ارز توافقي نزد صرافي مورد گردد و صر عنوان فروش صادرات تلقي مي
هاي بعدي  در تاريخ اوليه و تاريخ) آزاد ( ايران اسالميتأييد بانک مرکزي جمهوري 

اين بخشنامه در مورد   مفاد. گيرد مبناي محاسبه سود يا زيان تسعير ارز قرار مي
دادرسي  و به بعد که در مراحل رسيدگي يا ١٣٩١هاي مالياتي عملکرد سال  پرونده

  ».باشد باشند نيز جاري مي مالياتي مطرح مي
در پاسخ به شکايت مذکور، مديرکل دفتر حقوقي سازمان امور مالياتي به موجب 

  : توضيح داده است٢٧/٢/١٣٩٦د ـ /٦٦٦/٢١٢اليحه شماره 
 اتحاديه توليدکنندگان و صادرکنندگان« موضوع شکايت ٩٥/١٤٨٠در پرونده کالسه «

 سازمان امور ٢٢/٤/١٣٩٥ ـ ٢٥/٩٥/٢٠٠واسته ابطال بخشنامه شماره به خ» راناي  فرش
دفتر فني و  ١٣/٢/١٣٩٦ص ـ /١٩٠٩/٢٣٢مالياتي کشور، به پيوست تصوير نامه شماره 

 به انضمام باشد، حسابرسي مالياتي که متضمن پاسخ به مفاد دادخواست شاکي مي
 هيأت ١٢/٧/١٣٩٥ ـ ٩٩ و شماره ٢٤/١١/١٣٩٤ ـ ٣٧٣هاي شماره  تصوير دادنامه

و  ٧٩٠تخصصي اقتصادي، مالي و اصناف ديوان مبني بر رد شکايت و دادنامه شماره 
هاي   ديوان عدالت اداري مبني بر قرار درخواست، در خصوص پرونده١٣/١٠/١٣٩٥ـ ٧٩١

موضوع شکايت نسبت به دستورالعمل شماره  (٩٤/١٠٤١ و ٩٤/٨١٨، ٩٤/٣٥٣کالسه 
 ـ ٥٣٥٩/٤/٣٠و همچنين رأي شماره )  درباره تسعير ارز٢٢/٦/١٣٩٣ ـ ٥٢٤/٩٣/٢٠٠
  .گردد  هيأت عمومي شوراي عالي مالياتي جهت استحضار ارسال مي١٤/٥/١٣٧٥

 قانون مالياتهاي ١٤٨ ماده ٢٤نکه مطابق بند اي نظر به« نامه صدرالذکر ٥مطابق بند 
روط بر اتخاذ مستقيم زيان حاصل از تسعير ارز براساس اصول متداول حسابداري مش

روش يکنواخت طي سالهاي مختلف، به عنوان هزينه قابل قبول شناخته شده است، 
بالطبع سود حاصل از تسعير ارز نيز صرفنظر از منشاء تحصيل آن بايستي به عنوان يکي از 
اقالم درآمد در احتساب درآمد مشمول ماليات منظور گردد لذا معافيت درآمد حاصل از 

معافيت درآمدهايي که به لحاظ نگهداري يا کاربرد ارز حاصل از صادرات صادرات دليل بر 
 ١٤/٥/١٣٧٥ ـ ٥٣٥٩/٤/٣٠نکه رأي شماره اي   ضمن.آيد، نخواهد بود به دست مي

شود، در اجراي   يادآور مي.باشد ن نظريه مياي  عمومي شوراي عالي مالياتي نيز مويد هيأت
 و ١٠/١١/١٣٩٥مصوب » هاي توسعه کشور مهقانون احکام دايمي برنا «٤٥ماده ) ب(بند 

سود تفاوت نرخ تسعير ارز  «١٣٩٦ قانون ياد شده، از ابتداي سال ٧٣به موجب ماده 
  ».حاصل از صادرات از هرگونه ماليات معاف است

هاي مورد اشاره و نظر به عدم نقض و تجاوز  با استناد به مفاد نامه مذکور و دادنامه
 ٧ز صالحيتهاي ذاتي سازمان امور مالياتي کشور در راستاي مواد به قوانين و عدم خروج ا

» ....قانون برنامه سوم توسعه«) ٥٩(ماده ) الف( اجرايي بند نامه  آييناز) بند ث آن (٩و 
 هيأت وزيران، با توجه به ١٠/٦/١٣٨٠هـ ـ ٢٣٩١٣ت/٢٧١٣٣موضوع مصوبه شماره 

، رسيدگي و رد ١٣٩٢لت اداري مصوب  ديوان عدادادرسي و آيين قانون تشکيالت ١٢ماده
 در پايان خواهشمند است ترتيبي اتخاذ فرماييد که .نمايد شکايت شاکي را درخواست مي

از سازمان امور مالياتي کشور جهت حضور در جلسه هيأت تخصصي و هيأت عمومي 
  ».ديآ  دعوت به عمل) حسب مورد(ديوان عدالت اداري 

 با حضور رئيس و معاونين ٧/٩/١٣٩٦ر تاريخ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري د
ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از 

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

  رأي هيأت عمومي
 سازمان ٩/١٠/١٣٩٢ ـ ١٧٦٦٥/٢٠٠نکه به موجب بخشنامه شماره اي الف ـ نظر به

 سازمان مذکور کان لم يکن ١٠/٨/١٣٩١ ـ ١٦٢١٨/٢٠٠امور مالياتي، بخشنامه شماره 
 در اجراي ماده ٢٠/٣/١٣٩٣ مورخ٤٥٨ ـ ٤٥٩ن قرار شماره اي اعالم شده است و پيش از

 صادر شده، ١٣٩٣ ديوان عدالت اداري مصوب سال دادرسي و آيين قانون تشکيالت ٨٥
موضوع، موجبي براي رسيدگي مجدد به درخواست ابطال بنابراين به لحاظ انتفاي 

  . وجود ندارد١٠/٨/١٣٩١ ـ ١٦٢١٨/٢٠٠بخشنامه شماره 
 گمرک جمهوري ٣٠/٨/١٣٩١ ـ ١٦٣٣٨٣/٨/٢٨٤ب ـ در خصوص بخشنامه شماره 

 همان ٧/١٠/١٣٩٢ ـ ١٧٨٤٦٥/١٢٤نکه به موجب بخشنامه شماره اي  نظر به ايران اسالمي
ن بخشنامه اي  ٥رض عنه لغو شده است و شکايت ناظر بر بند  بخشنامه معت٥مرجع بند 

در خصوص فرم اعالم نحوه مصرف ارز حاصل از صادرات است، بنابراين به لحاظ انتفاي 
 ـ ٢١٠٤٩٢٢ن بند وجود ندارد و بخشنامه شماره اي موضوع موجبي براي رسيدگي و ابطال

 کارگروه اقتصادي ١٦/٨/١٣٩١ سازمان توسعه تجارت مبتني بر مصوبه مورخ ٢٣/٩/١٣٩١
آور نيست،   آمره الزامهستاد تدابير ويژه اقتصادي تصويب شده و مستقالً متضمن قاعد

 ديوان عدالت اداري دادرسي و آيين قانون تشکيالت ١٢بنابراين از مصاديق مقررات ماده 
  .نيست و قابل طرح در هيأت عمومي تشخيص نشد

مالياتهاي مستقيم، صد در صد درآمدحاصل از  قانون ١٤١ج ـ مطابق بند الف ماده 
شامل (صادرات محصوالت تمام شده کاالي صنعتي و محصوالت بخش کشاورزي 

و صنايع تبديلي و تکميلي ) محصوالت زراعي، باغي، دام و طيور، شيالت، جنگل و مرتع
 آن و پنجاه درصد درآمد حاصل از صادرات ساير کاالهايي که به منظور دست يافتن

شوند از شمول ماليات  نفتي به خارج از کشور صادر مي غير اهداف صادرات کاالهايبه
 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري ١٠٤ماده ) ب(معاف هستند و بر اساس بند 

نفتي و خدمات در  غير، اخذ هرگونه ماليات و عوارض از صادرات کاالهاي ايران اسالمي
پذير و   قانون رفع موانع توليد رقابت٣٦ق مدلول ماده طول برنامه ممنوع است و مطاب

 قانون احکام دائمي ١٤٥ماده ) ب( و بند ١/٢/١٣٩٤ارتقاي نظام مالي کشور مصوب 
 سود تفاوت نرخ تسعير ارز حاصل از ١٠/١١/١٣٩٥هاي توسعه کشور مصوب  برنامه

ده در  قوانين ياد ش٤٥ و ٣٦صادرات از هرگونه ماليات معاف بوده و در نتيجه احکام مواد 
 ـ ١٠٧٤٣/٢٠٠نکه بخشنامه شماره اي  نظر به.يد مراتب استؤتبيين اراده مقنن بوده و م

 سازمان امور مالياتي کشور، سود حاصل از ٢٢/٤/١٣٩٥ ـ ٢٥/٩٥/٢٠٠ و ٢٤/٥/١٣٩١
تسعير ارز با منشاء صادرات مشمول ماليات قرار داده است، بخشنامه مذکور مغاير قوانين 

 دادرسي و آيين قانون تشکيالت ٨٨ و ماده ١٢ ماده ١شده است و مستند به بند ياد 
  .شود  ابطال مي١٣٩٢ديوان عدالت اداري مصوب 

  عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدکاظم بهرامي رئيس هيأت
  

  ٤/١٠/١٣٩٦                                                                      ٩٥/١٢٨٥/شماره هـ
  بسمه تعالي

  جناب آقاي جاسبي
   ايران اسالميمديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري 

  با سالم
 مورخ ٨٦٢عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه  يك نسخه از رأي هيأت

  : با موضوع٧/٩/١٣٩٦
 مصوب شوراي ١٣٩٥ تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال ١٢ و ٤ مواد ابطال«

جهت درج در » .در خصوص وضع عوارض كسري حدنصاب تفكيكاسالمي سنندج 
  .گردد روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي

  عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين مديركل هيأت
  

  ٩٥/١٢٨٥ :کالسه پرونده        ٨٦٢ :شماره دادنامه      ٧/٩/١٣٩٦: تاريخ دادنامه
  .ان عدالت اداريعمومي ديو  هيأت:مرجع رسيدگي

   آقاي حمزه شکريان زيني:شاكي
 ١٣٩٥ تعرفه عوارض سال ١٤ و ١٢ ابطال مواد :موضوع شکايت و خواسته

  شوراي اسالمي شهر سنندج
 تعرفه عوارض سال ١٤ و ١٢ شاکي به موجب دادخواستي ابطال مواد :گردش کار

واسته اعالم  شوراي اسالمي شهر سنندج را خواستار شده و در جهت تبيين خ١٣٩٥
  :است که کرده

  رياست محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري«
  سالم عليکم

اي  رساند شوراي شهر سنندج اقدام به تصويب و انتشار مصوبه احتراماً به استحضار مي
 ٨ و ٧در ماده . نمايد  شهر سنندج مي١٣٩٥تحت عنوان تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 
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رد اخذ عوارض حد نصاب فضاي باز و کسري حد نصاب آپارتمان اين مصوبه، در مو  ١٣و 
وضع قاعده گرديده که بر اساس آن به شهرداري سنندج اجازه داده شده تحت عنوان 

اين مصوبه، مبالغ هنگفتي را از   شهرداري نيز به استناد. مذکور، اقدام به اخذ عوارض نمايد
از و کسري حد نصاب آپارتمان شهروندان تحت عنوان عوارض کسري حد نصاب فضاي ب

  .اين مصوبه را از تاريخ تصويب آن خواستارم نمايد، لذا به استناد داليل ذيل ابطال اخذ مي
ران، تهيه و اي  قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري٥و ١مطابق ماده 

 مقرر در همان ٥تدوين و همچنين تصويب طرحهاي تفصيلي به عهده کميسيون ماده 
 مطابق ماده مذکور، هرگونه تغيير در طرح تفصيلي بايد به تصويب کميسيون .ون استقان

 پيشنهاد تغيير طرح تفصيلي، شهرداري براساس مصوبه  تأييد ارجاع و پس از٥ماده 
 از جمله مواردي که در طرح تفصيلي نسبت به آن .کميسيون به شهروندان پاسخ دهد

باز و حد نصاب آپارتمان واقع در محدوده شهري گردد، حد نصاب فضاي  تعيين تکليف مي
 قانون مارالذکر، شهرداري موظف به رعايت مفاد طرح ٧ همچنين مطابق ماده .است

گردد تصويب و   مالحظه مي.تفصيلي بوده و حق تغيير در مفاد و يا  مندرجات آن را ندارد
 بوده و ٥ده تغيير حد نصاب فضاي باز و حد نصاب آپارتمان به عهده کميسيون ما

 پر واضح است هنگامي که .ن باب ندارداي شهرداري و يا شوراي شهر هيچ گونه اختياري در
شوراي شهر اختياري در باب تغيير حد نصاب نداشته باشد، اختياري در وضع قاعده در 

 قانون تشکيالت، وظايف و ٧١ ماده  ١٦ن موضوع از شمول بند اي مورد آن را نيز ندارد و
قانوني  غير بنابراين عمل شوراي شهر سنندج. شوراهاي اسالمي کشور خارج استانتخابات

 ماده ٣ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و تبصره ٤بوده و از آنجا که مطابق ماده 
 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، اخذ هرگونه مال، وجه، کاال و خدمات از شهروندان ٦٢
وني باشد و اخذ عوارض کسري حد نصاب آپارتمان و کسري فضاي بايست با تجويز قان مي

  .باز در هيچ يک از مقررات قانوني، ذکر نشده است لذا مصوبه مذکور در خور ابطال است
  )٩٢عدم رعايت ماده ( مغايرت با آراء هيأت عمومي ديوان عدالت اداري :ج

مي ساير شهرها هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در بررسي مصوبات شوراي اسال
در باب عوارض کسري حد نصاب فضاي باز و کسري حد نصاب آپارتمان به کرات نسبت 

توان  به صدور رأي مبني بر ابطال مصوبات معترضٌ عنه اقدام نموده که به عنوان مثال مي
  :به آراء ذيل اشاره نمود

   در ابطال مصوبه شوراي شهر شيراز٩/٤/١٣٨٧ ـ ٢١٨الف ـ رأي شماره 
   در ابطال مصوبه شوراي اسالمي شهر قم٢٠/١٠/١٣٨٩ ـ ٤٥٩ رأي شماره ب ـ

   در ابطال مصوبه شوراي شهر شيراز٧/٩/١٣٩٠ـ ٣٨١ج ـ رأي شماره 
   در ابطال مصوبه شوراي اسالمي شهر قم١٦/٥/١٣٩١ ـ ٢٧٥د ـ رأي شماره 

   در ابطال مصوبه شوراي اسالمي شهر اراک١٧/٦/١٣٩٣ ـ ١٠١٨هـ ـ رأي شماره 
 قانون ٥و ١لذا با توجه به آراء ياد شده و مغايرت آشکار مصوبه معترضٌ عنه با ماده 

 قانون تنظيم بخشي از مقررات ٤ران و ماده اي تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري
  ايران اسالمي قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري ٦٢ ماده ٣مالي دولت و تبصره 

ابقه ابطال چنين مصوباتي در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، و همچنين با توجه به س
 ديوان عدالت اداري و رسيدگي دادرسي و آيين قانون تشکيالت ٩٢تقاضاي اعمال ماده 

 قانون ديوان عدالت اداري ١٣ و ماده ١٢ ماده ١خارج از نوبت و نهايتاً بر اساس بند 
  ».ب دارميتقاضاي ابطال مصوبه معترض عنه را از تاريخ تصو

 که مورد اعتراض قرار گرفته به شرح ١٣٩٥ تعرفه عوارض سال ١٤ و ١٢متن مواد 
  :زير است
  کسري حد نصاب در آپارتمانـ ١٢ماده«

پس از موافقت معاونت شهرسازي و معماري عوارض کسري حد نصاب براي 
 واحدهاي کمتر از مساحت تعيين شده در طرح جامع تفصيلي شهر سنندج بر اساس هر

  .محاسبه و اخذ گردد ١٠ pمترمربع کسري 
  عوارض کسري فضاي بازـ ١٤ماده

 موجب کاهش سرانه ١٠٠ يا آراء ماده ٥در مواردي که مصوبات کميسيون ماده 
 .اخذ گردد ٢٠ pگردد، به ازاي هر مترمربع  فضاي باز پالک نسبت به ضوابط مصوب مي

پالکهايي که موجب کاهش ) ياطح(در صورت موافقت با احداث واحد تجاري در محوطه 
  عالوه بر اخذ عوارض مازاد تجاري به ازاي هر مترمربع کسري.گردد سرانه فضاي باز مي

 فضاي باز محالت و  تأمينن عوارض جهتاي  . محاسبه و اخذ گردد٣٠ p فضاي باز
 مسئوليت اجراي آن بر عهده معاونت اداري .بازگشايي معابر در بافت فرسوده هزينه گردد

  ».باشد مالي و معاونت عمراني شهرداري مي
طرف شکايت عليرغم ارسال و ابالغ نسخه دوم دادخواست و ضمايم آن تا زمان 

                          .رسيدگي به پرونده هيچگونه پاسخي ارسال نکرده است
 با حضور رئيس و معاونين ٧/٩/١٣٩٦هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 

دالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از ديوان ع
  .بحث و بررسي با اکثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت کرده است

  رأي هيأت عمومي
است   مقرر شده١٣٩٠ اصالحي قانون شهرداري مصوب سال ١٠١ ماده ٣مطابق تبصره 

رمربع که داراي سند ششدانگ است شهرداري  مت٥٠٠در اراضي با مساحت بيشتر از «که 
 درصد و براي تأمين اراضي مورد نياز ٢٥براي تأمين سرانه فضاي عمومي و خدماتي تا سقف 

اين اراضي مطابق با طرح جامع و   احداث شوارع و معابر عمومي شهر در اثر تفکيک و افراز
 درصد از ٢٥ي مالک تا ايجاد شده از عمل تفکيک برا  تفصيلي با توجه به ارزش افزوده

شهرداري مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را بر . نمايد باقيمانده اراضي را دريافت مي
الذکر  نظر به حکم فوق» .اساس قيمت روز زمين طبق نظر کارشناس دادگستري دريافت نمايد

اسالمي  مصوب شوراي ١٣٩٥ تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال ١٢ و ٤قانونگذار مواد 
سنندج در خصوص وضع عوارض کسري حد نصاب تفکيک خالف قانون و خارج از حدود 

 قانون تشکيالت و ١٣ و ٨٨  و مواد١٢ ماده ١اختيارات مرجع تصويب است و به استناد بند 
  .شود  از تاريخ تصويب ابطال مي١٣٩٢دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال  آيين

  ت اداري ـ محمدکاظم بهراميعمومي ديوان عدال رئيس هيأت
  
  ٤/١٠/١٣٩٦                                                                     ٩٥/١٠٦٧شماره 

  بسمه تعالي
  جناب آقاي جاسبي

   ايران اسالميمديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري 
  با سالم

 مورخ ٨٦٣ره دادنامه عمومي ديوان عدالت اداري به شما يك نسخه از رأي هيأت
  : با موضوع٧/٩/١٣٩٦

نامه   آئين٤نامه صدور پروانه آموزش و روابط كار و اطالق ماده  آيين٢ اطالق مادهابطال«
 وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي به لحاظ ١١/٨/١٣٩٢صدور پروانه مشاوره روابط كار مصوب 

  .گردد پيوست ارسال ميجهت درج در روزنامه رسمي به » .عدم شرط امانت و وثاقت
  عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين مديركل هيأت

  
  ٩٥/١٠٦٧ :کالسه پرونده       ٨٦٣ :شماره دادنامه        ٧/٩/١٣٩٦: تاريخ دادنامه

  .عمومي ديوان عدالت اداري  هيأت:مرجع رسيدگي
   آقاي سعيد کنعاني:شاكي

 صدور پروانه آموزش روابط نامه آيين  ٢ـ ماده ١ال  ابط:موضوع شکايت و خواسته
 صدور پروانه مشاوره نامه آيين  ٤ـ ماده ٢ و ١١/٨/١٣٩٢ ـ ١٣٦٦٥٤کار به شماره ثبت 

  )وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي (١١/٨/١٣٩٢ ـ ١٣٦٦٥٨روابط کار به شماره ثبت 
  ٢ـ ماده ١ شاکي به موجب دادخواست  و اليحه تکميلي ابطال :گردش کار

ـ ٢ و ١١/٨/١٣٩٢ ـ ١٣٦٦٥٤ صدور پروانه آموزش روابط کار به شماره ثبت نامه آيين
 ١١/٨/١٣٩٢ ـ ١٣٦٦٥٨ صدور پروانه مشاوره روابط کار به شماره ثبت نامه آيين  ٤ماده

را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعالم ) وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي(
  :است که کرده

  ا سالم و آرزوي توفيق قضات شريف هيأت عموميب«
سي از شرع مبين اسالم مصوب شد و مواد أ قانون کار به ت:رساند به استحضار مي

 قانون کار که صحت ٩متعددي از آن ناشي از مسائل شرعي و اعتقادي است، مانند ماده 
ار منوط نموده و قرارداد کار را به مشروعيت مورد قرارداد و عدم ممنوعيت شرعي انجام ک

تواند شغلي را برگزيند که مخالف اسالم نباشد و کارفرما   همان قانون، کارگر مي٦در ماده 
 قانون ياد شده روز ديگري را به جاي جمعه، تعطيل هفتگي قرار ٦٢ ماده ١وفق تبصره 

ها الذين آمنوا اذا نودي للصاله من يوم اي  يا( سوره جمعه ٩ه يآ  دهد ولي کارگر طبق
 ٦٧تواند به نماز جمعه برود يا طبق ماده  مي) لجمعه فاسعوا الي ذکر اهللا و ذروا البيعا

 مند بهرهقانون موصوف، کارگر براي حج تمتع از يک ماه مرخصي با حقوق يا بدون حقوق 
 آن، کارفرما مکلف به پرداخت مزد به کارگر در ازاي ساعات نماز، ١٥٠گردد و در ماده  مي

 سحري و نيز موظف به اختصاص مناسبترين مکان به محل نمازخانه شده خوردن افطار و
 عدم ٧/١١/١٣٩١دادرسي کار مصوب   ينيآ   فصل هفتم٧٣ ماده ٨است و به استناد بند 

نکه قانون اي   با وجود.رادهاي رسيدگي احصاء شده استاي  مشروعيت مورد دعوي از جمله
عنه که در مقام  ت، ليکن مواد معترضٌکار در مواد مختلفي به موارد شرعي پرداخته اس

بيان شرايط عمومي مشاوران و مدرسان روابط کار برآمده است، بنا به شرح ذيل خالف 
  :رسد شرع به نظر مي

» قانوني غيرهاي سياسي گروه«هاي مذکور، عبارت  نامه آيين  ٤ و ٢مواد ) ح(در بند 
قانوني را با هم دارد،  غيردرج شده و از آنجا که اجتماع هم زمان دو قيد سياسي و

قانوني که صرفاً در زمينه  غيرتواند وافي به مقصود باشد، زيرا وابستگي به گروههاي نمي
سياسي فعاليت دارند منع شده است در صورتي که عضويت در هر کدام از گروههاي 

ص سياسي، به تنهايي کفايت بر عدم صالحيت شخ غيرغيرقانوني با هر زمينه فعاليتي، ولو
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ن بند، ظهور در عدم عضويت فعلي در گروههاي سياسي غيرقانوني داشته اي  همچنين.دارد
 عالوه بر آن نداشتن هيچ يک .و تصريح به عدم سابقه عضويت در گروههاي معنونه ندارد

  .بايست شرط شود از هواداري، وابستگي و عضويت مي
ده است، ليکن فعاليت قانوني بودن آنها اعالم نش غيرمضافاً براي گروههايي که

ن جهت که اي غيرمشروع يا ضد نظام اسالمي دارند، شرطي در نظر گرفته نشده است و از
قانوني  غيردهد که علي رغم ماهيت خالف شرعي، اجازه ورود اعضاي گروههايي را مي
 البته انحصار .تواند منطبق با موازين شرعي باشد بودن آنها قطعيت نيافته است، نمي

عنه چون مستلزم تجويز ورود  نامه معترضٌ آيين  ٤ و ٢به موارد مندرج در مواد شرايط 
اشخاصي که همکاري با قواي بيگانه عليه نظام اسالمي دارند يا مبادرت به (موثق  غيرافراد

اند و نيز افراد ضد انقالب، منافقين،  قاچاق اسلحه، مهمات، ارز و مواد مخدر نموده
 نحله و سازمانهاي جاسوسي و هواداران رژيم غاصب صهيونيسم،محاربين، اعضاي ساواک م

است، زمينه ساز ) اشخاص موثر در رژيم فاسد پهلوي، پناهندگان سياسي و معاودين
  .نمايد مي جاداي  تسلط افراد ناصالح را

 عنه صرف اعتقاد به اسالم را بدون تذکر مواد مبحوثٌ) ب(از طرف ديگر، بند 
مان و تعهد عملي به اسالم مالک است اي دانسته است در صورتي کهبه التزام عملي کافي 

يعني شخص در مقام عمل بايد به اسالم توجه داشته و متعهد باشد، ضمناً با عدم درج 
 ، منعي براي»اقليتهاي مذهبي در هر حال نبايد متجاهر به نقض احکام اسالمي باشند«

نمايند، وجود  ي را در مالء عام نقض ميبه کارگيري افرادي از اقليتها که احکام اسالم
بايست قبل از هر چيز مالک عمل قرار   بي ترديد مهمترين رکن و اصلي که مي.ندارد

ن اصل مغفول مانده است و اي بود، در حالي که گرفت، اعتقاد قلبي به واليت فقيه مي مي
 نهايه با توجه ال.تواند منتج به حضور افراد بي تعهد نسبت به نظام اسالمي گردد مي

ن حيث الزم اي به وظايف و اختياراتي که بر عهده مدرسان و مشاوران گذاشته شده، از
است برايشان وثاقت و امانت شرط شود، زيرا بنا به کار و اختياراتشان، مستلزم اطالع بر 

من گردند، مثالً در ؤوجب اضالل فرزندان مسلمان و يا معورات مسلمين است و چه بسا م
مبني بر  (:ات قرآنييآ  شوند که در رابطه با نوع تدريس خود موجب اضالل ميجايي 

   سوره نساء١٤١ و ٦٥ و ٥٩ات يآ   سوره شورا٣٨ه يآ  )منين و واليت فقيهؤواليت بر م
  » سوره آل عمران١١٨ و ٢٨ايات آ  سوره مائده٥٥ و ٤٤ات يآ

  :باشد هاي مورد اعتراض به شرح زير مي نامه آيين  متن
 ـ ١٣٦٦٥٤ صدور پروانه آموزش روابط کار به شماره ثبت نامه آيين  ٢ادهالف ـ م

١١/٨/١٣٩٢:  
  : مدرسان روابط کار بايد داراي شرايط زير باشندـ٢ماده«

  راناي  داشتن تابعيت:الف
 اعتقاد به دين مبين اسالم يا يکي از اديان شناخته شده در قانون اساسي :ب

   ايران اسالميجمهوري 
  . ايران اسالمي قانون اساسي جمهوري  التزام به:ج
هاي  دارا بودن حداقل مدرک تحصيلي کارشناسي ترجيحاً در يکي از رشته: د

  .علوم انساني
  . انجام خدمات دوره ضرورت يا معافيت قانوني براي مردان: هـ
  ». عدم اعتياد به مواد مخدر و عدم اشتهار به فساد اخالقي:و

 ـ ١٣٦٦٥٨وانه مشاوره روابط کار به شماره ثبت  صدور پرنامه آيين  ٤ب ـ ماده
١١/٨/١٣٩٢:  

  : اشخاص حقيقي متقاضي پروانه بايد داراي شرايط زير باشندـ٤ماده«
  راناي  داشتن تابعيت:الف
 اعتقاد به دين مبين اسالم يا يکي از اديان شناخته شده در قانون اساسي :ب

  . ايران اسالميجمهوري 
  . ايران اسالمي جمهوري  التزام به قانون اساسي:ج
هاي   دارا بودن حداقل مدرک تحصيلي کارشناسي ترجيحاً در يکي از رشته:د

  .علوم انساني
  . انجام خدمت دوره ضرورت يا معافيت قانوني براي مردان: هـ
  . عدم اعتياد به مواد مخدر و عدم اشتهار به فساد اخالقي:و
  . نداشتن سابقه محکوميت جزايي موثر:ز

  .قانوني غيرم وابستگي به احزاب و گروههاي سياسيح ـ عد
قانون ) ٥(ط ـ نداشتن رابطه استخدامي با دستگاههاي اجرايي موضوع ماده 

  .مديريت خدمات کشوري
کارکنان بازنشسته و مستعفي و بازخريد شده وزارت تعاون، کار و رفاه  :تبصره
 يدگي به تخلفات اداري کهاز محکومان مراجع قضايي و يا هيأتهاي رس غيراجتماعي به

جز کساني که دليل (اند  به بازنشستگي يا بازخريدي و يا اخراج از خدمت محکوم شده
اعم از متناوب (، به شرط داشتن حداقل ده سال اشتغال )محکوميت آنان غيبت بوده است

در يکي از پستهاي کارداني، کارشناسي و باالتر قابل تخصيص به رشته شغلي ) يا متوالي
کاردان يا کارشناس روابط کار و يا مديرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعي در ادارات اجرايي يا 

ن اي   اداره کل امور اداري و با رعايت ساير شروط مندرج در تأييدستادي وزارتخانه ها، با
   " .باشند ماده، از محدوديت حداقل مدرک تحصيلي معاف مي

 وقي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعيدر پاسخ به شکايت مذکور، مديرکل حق
 ١٦/١٢/١٣٩٥ ـ ٢٤٤٣٠٨، نامه شماره ١٨/١٢/١٣٩٥ ـ ٢٤٥٨٢٩به موجب اليحه شماره 

  :را ارسال کرده است که متن آن به قرار زير است
  جناب آقاي ولي پور«

  مديرکل محترم فني حقوقي
  با سالم و احترام

خصوص ابالغيه هيأت عمومي  در ٢٢/١٠/١٣٩٥ ـ ١٩٩١٩٥بازگشت به نامه شماره 
 مربوط به دادخواست آقاي ٧/١٠/١٣٩٥ ـ ٩٥/١٠٦٧ديوان عدالت اداري به کالسه پرونده 

هاي صدور پروانه آموزش روابط  نامه آيين ) ٤(و ) ٢(سعيد کنعاني در خصوص ابطال ماده 
خ  خواهشمندم دستور فرماييد پاس.گردد کار و مشاور روابط کار به شرح ذيل ارسال مي

  .ذيل عيناً به مرجع مذکور منعکس گردد
قانون ) ٢٠١(و ) ١٩٦( صدور پروانه آموزش روابط کار به استناد مواد نامه آيين  ـ١

قانون ) ١٣(و ) ٩(قانون کار و مواد ) ٢٠١(کار و پروانه مشاوره روابط کار در اجراي ماده 
  .مديريت خدمات کشوري تدوين شده است

 دادرسي و آيينقانون تشکيالت ) ١٢(ماده ) ١(و بند ) ١ (ـ با توجه به مفاد ماده٢
) هاي مصوب هيأت وزيران و نيز وزراء نامه آيين(هاي دولتي  نامه آيين ديوان عدالت اداري، 

  .باشدکننده  نبايد خالف قانون، شرع مقدس اسالم وخارج از حدود اختيارات مقام تصويب
که در ماده مذکور به کار رفته مطلق ـ التزام به قانون اساسي جمهوري اسالمي ٣

باشد و شرط  است و هم التزام عملي و التزام اعتقادي است و فراتر از خواسته خواهان مي
تحقق اعتقاد و التزام عملي به اسالمي يک امر دروني و اعتقادي و رفتار شخصي است که 

اصل بر صحت بودن ن شرط، اعتماد به اظهارات اشخاص و اي مناسبت ترين راه براي احراز
  .نکه خالف آن اثبات شوداي رفتار اوست مگر

هاي مورد شکايت خالف قانون يا شرع نيست و در چارچوب  نامه آيين ـ در حالي که٤
قانون مديريت ) ١٣(و ) ٩(قانون کار و مواد ) ٢٠١(و ) ١٩٦(اختيارات مقرر در ماده 

ره به برخي از شرايطي که گردم عدم اشا  متذکر مي.خدمات کشوري صادرگرديده است
ن اي  با قانون و شرع نبوده و متضمننامه آيين شاکي آنها را ذکر کرده به معناي مخالفت

  .معني نيست که مثالً اشخاص حقيقي نبايد ملتزم به نظام جمهوري اسالمي باشند
 ـ مشاوره و تدريس روابط کار يک شغل است و هر فرد که اطالعاتي که درباره ٥
ن شغل بپردازد و از مصاديق منصب اي تواند به ن کارگر و کارفرما داشته باشد، ميروابط بي

 .ن کار اشتغال دارنداي  در حال حاضر نيز افراد بسياري به.رود قضاوت نيز به شمار نمي
ن که اي جاد شرطهاي ماننداي هاي مذکور ساماندهي به وضع موجود بوده و نامه آيين  هدف

جاد اي قانوني نبوده باشند، زمينه ساز غيرروه سياسي و يا اجتماعيقبالً افراد عضو هيچ گ
ديت شغلي است و همچنين با اصول قانون اساسي که افراد مجاز به انتخاب شغل ومحد
  .باشد باشند، در تضاد مي مي

توانند در آزمونهاي مربوطه شرکت نمايند مشروط   ـ کليه افراد حائز شرايط مي٦
 همين موضوع .جمهوري اسالمي و موازين اسالم را نقض نکننداينکه اصول و اساس  بر

 نامه آيين  )٢(کار و ماده   صدور پروانه مشاوره روابطنامه آيين  )٤(به صراحت در ماده 
اعتقاد به دين «همين مواد ) ب( در بند .صدور پروانه آموزش روابط کار قيد شده است
، در » ايران اسالميقانون اساسي جمهوري مبين اسالمي يا يکي از اديان شناخته شده در 

نداشتن سابقه «) ز( در بند » ايران اسالميالتزام به قانون اساسي جمهوري «) ج(بند 
عدم اعتياد به مواد مخدر و عدم اشتهار به فساد «) و(، در بند »محکوميت جزائي موثر

ذکر شده » ونيقان غيرعدم وابستگي به احزاب و گروههاي سياسي«) ح(و در بند » اخالقي
باشد و حتي به  ن شرايط کافي مياي رسد براي يک شغل عادي در جامعه  به نظر مي.است

دئولوژيک نظام اشاره شده است و از نظر اصل اي اندازه به اعتقاد به مباني نوعي بيش از
المللي   شده در اسناد بين تأکيدآزادي اشتغال مخالف قانون اساسي و حق انتخاب شغل

باشد و  ثاقين حقوق اجتماعي و اقتصادي که دولت نيز به آن پيوسته است، ميمانند مي
 خالق عقل و منطق و ...  گذشته دور و...افزودن قيدهايي مانند عدم عضويت در گروهها و

  .باشد شرع مي
 اهللا ـ همان گونه که حضرت امام خميني رحمه اهللا عليه و مقام معظم رهبري ادام٧

توان  و نمي» ميزان حال افراد است«نمايند   مي تأکيدس المسلمينظله الشريف علي رئو
ن که يک فرد، سالها قبل عضو يک گروه اجتماعي و يا سياسي بوده است، اي صرفاً با مالک

 با توجه به موارد فوق درخواست رد شکايت شاکي را دارم .او را از حق اشتغال محروم کرد
ن اداره کل براي دفاع در اي  حضور نمايندگانو همچنين خواهشمندم هماهنگي الزم جهت

  ».وان فراهم گرددشعبه دي
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در خصوص ادعاي شاکي مبني بر مغايرت مصوبه مورد اعتراض با شرع مقدس 
 ١٨/٤/١٣٩٦ ـ ١٧٥٤/١٠٢/٩٦اسالم، قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 

  :اعالم کرده است که
 ٤ و ماده١١/٨/١٣٩٢ پروانه آموزش روابط کار مورخ نامه صدور آيين  ٢موضوع ماده «

 فقهاي ١٤/٤/١٣٩٦، در جلسه مورخ ١١/٨/١٣٩٢نامه صدور پروانه مشاوره روابط کار مورخ  آيين 
  :گردد معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر فقها به شرح ذيل اعالم مي

   ».ر خالف موازين شرع شناخته شدعدم شرط امانت و وثاقت در کليه تشکلهاي مذکو
 با حضور رئيس و معاونين ٧/٩/١٣٩٦هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 

ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از 
  .بحث و بررسي با اکثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت کرده است

  
  رأي هيأت عمومي

 ديوان عدالت دادرسي و آيين قانون تشکيالت ٨٧ و ماده ٨٤ ماده ٢مطابق تبصره 
 .االتباع است  نظر فقهاي شوراي نگهبان براي هيأت عمومي الزم١٣٩٢اداري مصوب سال 

 ـ ١٧٥٤/١٠٢/٩٦نکه قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره اي نظر به
ي شوراي نگهبان عدم شرط امانت و وثاقت در کليه  اعالم کرده است که فقها١٨/٤/١٣٩٦

 نامه آيين  ٤ صدور پروانه آموزش و روابط کار و ماده نامه آيين  ٢تشکلهاي مذکور در ماده 
 وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي را ١١/٨/١٣٩٢صدور پروانه مشاوره روابط کار مصوب 

 ١٣ و ٨٨الذکر و مواد  انوني فوقاند، بنابراين در اجراي احکام ق خالف شرع تشخيص داده
 ٤ و اطالق ماده٢قانون مذکور و تبعيت از نظر فقهاي شوراي نگهبان اطالق ماده 

ن حيث که در برگيرنده اشخاص فاقد شرط امانت و وثاقت اي هاي مورد اعتراض از نامه آيين 
  .شود باشد، از تاريخ تصويب ابطال مي مي

  ي ـ محمدکاظم بهراميعمومي ديوان عدالت ادار رئيس هيأت
  

  ٦/١٠/١٣٩٦                                                                       ٩٦/١٢١١/شماره هـ
  بسمه تعالي

  جناب آقاي جاسبي
   ايران اسالميمديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري 

  با سالم
 مورخ ٨٦٨ادنامه عمومي ديوان عدالت اداري به شماره د يك نسخه از رأي هيأت

  .گردد  جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي٧/٩/١٣٩٦
  عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين مديركل هيأت

  
  ٩٦/١٢١١ :کالسه پرونده      ٨٦٨ :شماره دادنامه       ٧/٩/١٣٩٦: تاريخ دادنامه

  .عمومي ديوان عدالت اداري  هيأت:مرجع رسيدگي
   آقاي اکبر مهرابي:تعارضکننده  اعالم

   اعالم تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري :موضوع
آهن به طرفيت   در خصوص دادخواهي کارکنان بازخريد شده شرکت راه:گردش کار

 صندوق بازنشستگي کشوري و به خواسته اعتراض به قطع اشتراک صندوق و الزام
مجدد در صندوق بازنشستگي، شعب ديوان عدالت اداري آراي معارض به برقراري اشتراک 

ن استدالل که اشتراک مجدد پس از بازخريدي اي   با٢١ن نحو که شعبه اي صادر کردند به
  مصوبه شماره ٨براي کارکنان شرکت راه آهن ناظر بر کارکناني بوده که در اجراي ماده 

 قانون برنامه ١٢٧و يا بند ب ماده  هيأت وزيران ١٨/١٢/١٣٨٢هـ ٢٨٨٥٨ ت ٥٠٩٨٨١
باشد و چون  اند، مي سوم توسعه اقتصادي اجتماعي فرهنگي بازخريد خدمت شده

ن مقررات نبوده شکايت شاکي را رد کرده است ولي شعبه اي بازخريدي شاکي مبتني به
 قانون برنامه چهارم توسعه ١٤٧ در رسيدگي به دادخواست مشابه با استناد به ماده ٢٢

 قانون برنامه سوم ١٢٧ در بند ب ماده .رهنگي حکم به ورود شکايت صادر کرده استف
توسعه به وزارت راه و ترابري اجازه داده شده نسبت به کاهش و تعديل نيروي انساني 

نامه  آيين  ٨رسد اقدام کند و در ماده  اي که به تصويب هيأت وزيران مي نامه آيين براساس
نامه بازخريد  آيين اين آن دسته از کارکنان رسمي که در چارچوبقانون مذکور مقرر شده 

السهم مربوط، کماکان و حسب  توانند با پرداخت کل حق شوند در صورت تمايل مي مي
دربند الف ماده . مند شوند مقررات مربوط از مزاياي بيمه خدمات درماني و بازنشستگي بهره

نان مشمول صندوقهاي بازنشستگي اجازه داده  قانون برنامه چهارم توسعه نيز به کارک١٤٧
  .  باشند شده در صورتي که باز خريد خدمت شوند کماکان مشمول صندوق بازنشستگي خود

  :ها و مشروح آراء به قرار زير است گردش کار پرونده
 با ٢٢/٨٨/٧٣٨ ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره ٢٢ شعبه :الف

 ـ  ايران اسالميعبدالرحيم عزيزي به طرفيت راه آهن جمهوري موضوع دادخواست آقاي 

سازمان بازنشستگي کشوري و به خواسته اشتراک در صندوق بازنشستگي به موجب 
  : به شرح زير به صدور رأي مبادرت کرده است٢٦/١٢/١٣٨٨ ـ ١٨٩٦دادنامه شماره 

ريدي وي و با توجه به مفاد شکايت شاکي و مستندات ابرازي که حکايت از بازخ
 ـ ١٥١٧عدم دريافت کسورات قانوني دارد و مفاد اليحه دفاعيه مشتکي عنهما به شماره 

 در خصوص خوانده رديف اول به لحاظ عدم :، اوال١٠/١١/١٣٨٨ً ـ ١٩٠٨ و ٩/٦/١٣٨٨
 در خصوص خوانده رديف دوم با توجه : ثانياً.گردد توجه شکايت قرار رد شکايت صادر مي

ي از اشتراک در مند بهرهنکه شاکي از مستخدمين رسمي راه آهن بوده و شرايط اي به
 ١٤٧صندوق بازنشستگي را دارد، شکايت شاکي ثابت و محرز تشخيص و به استناد ماده 

 و مواد  ايران اسالميقانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي  جمهوري 
 حکم به ورود شکايت و الزام خوانده رديف دوم قانون ديوان عدالت اداري ١٤ و ١٣

به اشتراک شاکي در صندوق بازنشستگي پس از وصول مطالبات قانوني صادر و اعالم 
  . رأي صادره قطعي است.گردد مي

 با ٢١/٨٨/٤٣٤ ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره ٢١ شعبه :ب
مان بازنشستگي کشوري و به خواسته اکبر مهرابي به طرفيت ساز موضوع دادخواست آقاي

 ٢٤/٨/١٣٨٨ـ ١٣٥١قطع اشتراک در صندوق بازنشستگي و به موجب دادنامه شماره 
  :به شرح زير به صدور رأي مبادرت کرده است

ران اي شاکي به شرح دادخواست تصريح نموده است که راه آهن جمهوري اسالمي
 بازخريدي تشويقي کارکنان خود به جهت تعديل نيروي انساني مبادرت به١٣٨٣در سال 

نموده و با عنايت به موافقت سازمان بازنشستگي کشوري که هر مستخدمي بازخريد شود 
تواند با پرداخت کل حق السهم بر مبناي آخرين حقوق و مزاياي خود با صندوق  مي

 سازمان ١٣٨٥بازنشستگي اشتراک پيدا نمايد و بنده خواهان اشتراک شدم اما در سال 
نجانب جهت اشتراک خودداري اي  ماه دريافت حق السهم از پذيرش١٦زنشستگي بعد از با

 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، ١٢٧و اعالم داشت که شما مشمول بند ب ماده 
توانيد با صندوق اشتراک  باشيد و لذا نمي اجتماعي و فرهنگي  جمهوري اسالمي نمي

 نيز از صدور احکام بنده و تغيير آن با بند ب صادر داشته باشيد و به عالوه اداره متبوع
ننمود لذا تقاضاي الزام سازمان خوانده را به اشتراک صندوق بازنشستگي دارد و سازمان 

 مصوب ٨بازنشستگي نيز در اليحه دفاعيه عنوان کرده است که به موجب ماده 
نان رسمي  هيأت وزيران صرفاً آن دسته از کارک١٨/١٢/١٣٨٢ ـ ٢٨٨٥٨ت/٥٠٩٨٨

توانند  اند مي  قانون مذکور بازخريد شده١٢٧وزارت راه که در اجراي بند ب ماده 
ايشان به واريز کسور  کماکان با صندوق بازنشستگي ادامه اشتراک داشته باشند و اقدام

که مشمول قانون مذکور نيست و با ارسال قانون مذکور بازخريد نشده است خالف 
 فرمايي باشد و به عالوه در مورد خويش ميايشان وجاهت قانوني ن اکقانون است و ادامه اشتر

ايشان و اداره متبوع قرارداد وجود ندارد بدين وسيله درخواست رد شکايت نموده   بين
اينکه شاکي دليل و  است و اما با بررسي مدارک طرفين و پرونده مطروحه نظر به

 قانون ١٢٧ اساس بند ب ماده ايشان مبني بر بازخريد بر مدرکي که مثبت مشمول
مذکور باشد ابراز و اقامه ننموده است و با عنايت به اليحه اداره خوانده عليهذا اقدام 
اداره خوانده طبق مقررات انجام گرفته و تخلفي از مقررات مشهود نيست، بنابراين 

 قانون ديوان عدالت اداري ١٣ و٧شکايت شاکي غيروارد تشخيص مستنداً به مواد 
  .اين رأي قطعي است .گردد کم به رد شکايت صادر ميح

 با حضور رئيس و معاونين ٧/٩/١٣٩٦هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 
ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از 

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

  رأي هيأت عمومي
  . تعارض در آراء محرز است:اوالً
 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و ١٢٧نکه حکم ماده اي  نظر به:ثانياً

 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، ١٤٧ در ماده  ايران اسالميفرهنگي جمهوري 
 نامه آيين اصالح ٨ تکرار شده و در ماده  ايران اسالمياجتماعي و فرهنگي جمهوري 

 قانون برنامه سوم توسعه بر بقاي عضويت در صندوق بازنشستگي ١٢٧اجرايي بند ب ماده 
نکه مستند بازخريدي شاکيان حکم اي  شده است و با توجه به تأکيددر فرض بازخريدي

 ٢٦/١٢/١٣٨٨ ـ ١٨٩٦ قانون برنامه سوم توسعه بوده، بنابراين رأي شماره ١٢٧ماده 
ن عدالت اداري که در خصوص خواسته شاکي مبني بر اشتراک در صندوق  ديوا٢٢شعبه 

الذکر به وارد دانستن شکايت صادر شده است صحيح و  بازنشستگي مستند به مقررات فوق
 قانون تشکيالت ٨٩ و ماده ١٢ ماده ٢ن رأي به استناد بند اي .موافق مقررات تشخيص شد

ب ديوان عدالت اداري و ساير مراجع اداري  ديوان عدالت اداري براي شعدادرسي و آيين
 .االتباع است  موارد مشابه الزممربوط در

  عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدکاظم بهرامي رئيس هيأت
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  بسمه تعالي

  جناب آقاي جاسبي
   ايران اسالميرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري مدي

  با سالم
 مورخ ٨٨٢عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه  يك نسخه از رأي هيأت

  : با موضوع١٤/٩/١٣٩٦
 سازمان ٩/٢/١٣٩٣ ـ ٢٣٣٠/٣٢ و ٢/٢/١٣٩٣ ـ ١٧٢٠/١٠هاي شماره   نامهابطال«

  .گردد ت ارسال ميجهت درج در روزنامه رسمي به پيوس» .سازي خصوصي
  عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين مديركل هيأت

  
  ٩٥/٢٥٣: کالسه پرونده      ٨٨٢: شماره دادنامه        ١٤/٩/١٣٩٦: تاريخ دادنامه

  .عمومي ديوان عدالت اداري  هيأت:مرجع رسيدگي
حمدحسن خلت و  آقايان ناصر دواني، جليل رسايي، حميدرضا اصل، م:شاكيان

  انديش عبدالرضا اعتمادي با وکالت آقاي احمدرضا جهان
 ـ ١٧٢٠/١٠هاي شماره   ابطال عبارتي از نامه:موضوع شکايت و خواسته

   سازمان خصوصي سازي٩/٢/١٣٩٣ ـ ٢٣٣٠/٣٢ و ٢/٢/١٣٩٣
هاي  انديش ابطال عبارتي از نامه  شاکيان با وکالت آقاي احمدرضا جهان:گردش کار

سازي را   سازمان خصوصي٩/٢/١٣٩٣ ـ ٢٣٣٠/٣٢ و ٢/٢/١٣٩٣ ـ ١٧٢٠/١٠شماره 
  :خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعالم کرده است که

  رياست محترم ديوان عدالت اداري«
  با اهداء سالم وتحيات

احتراماً، به وکالت از آقايان ناصر دواني، جليل رسايي، حميدرضا اصل، محمدحسن 
تمادي بازنشستگان شرکت پااليش نفت شيراز، خاطر عالي مستحضر خلت و عبدالرضا اع

 نحوه واگذاري سهام ترجيحي، مصوب نامه آيين   و تبصره آن از٢ و ١است به استناد مواد 
 ـ ٢١٠٦٨٠/٢/٦٣قانون اساسي به شماره ) ٤٤(شوراي عالي اجراي سياستهاي کلي اصل 

شمول واگذاري به مديران، کارکنان و از سهام بنگاههاي م%) ٥(، پنج درصد ٢٠/١٢/١٣٨٧
بازنشستگان همان بنگاه تعلق دارد و در فروش سهام بنگاهها، تخصيص سهام ترجيحي از 
اولويت برخوردار است و واگذاري سهام به مديران و کارکنان داراي اولويت باالتري است و 

 بنگاه موجود باشد ن افراد همچنان سهام قابل واگذارياي چنانچه پس از واگذاري سهام به
ن رو حق بازنشستگان بنگاه اي  از.گيرد سهام مزبور به بازنشستگان همان بنگاه تعلق مي

از سهام آن بنگاه تحت عنوان سهام ترجيحي %) ٥(مشمول واگذاري نسبت به پنج درصد 
شان به عنوان اشخاص ذينفع، حق دارند که از اي حقي مسلم، شرعي و اثبات شده است و

  .فروش سهام ترجيحي مطلع و آگاه شوندعرضه و 
 قانون اساسي، تعيين سياستهاي کلي نظام جمهوري ١١٠ از اصل ١به استناد بند 

ران پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام، از اختيارات مقام معظم اي  اسالمي
 بر حسب اختيارات واليت، سياستهاي مذکور را له معظمرهبري مدظله العالي است و 

و واگذاري سهام بنگاههاي سازي  ن رو در مورد خصوصياي نمايند، از يين و ابالغ ميتع
قانون اساسي که ) ٤٤(سياستهاي کلي اصل ) ج(دولتي به بخش خصوصي، به استناد بند 

 ابالغ شده است رديف ١١/٤/١٣٨٥ ـ ١٠٧٠٩/١ تعيين و طي شماره له معظماز سوي 
مناسب جهت رساني  فراخوان عمومي با اطالع «:زاز الزامات واگذاري عبارت است ا) ب(

جاد انحصار و رانت اطالعاتي صورت اي ترغيب و تشويق عموم به مشارکت و جلوگيري از
قانون اساسي که از سوي ) ٤٤(سياستهاي کلي اصل ) د(همچنين به استناد بند » .پذيرد
 ٣(ر رديف شماره ، ابالغ شده است، د١/٣/١٣٨٤ ـ ٨٧٤٨/١ تعيين و طي شماره له معظم

استفاده از روشهاي  «:از الزامات واگذاري، سياستهاي کلي واگذاري عبارت است) ١ـ 
 بر بورس، تقويت تشکيالت واگذاري، برقراري جريان شفاف  تأکيدمعتبر و سالم واگذاري با

  »...جاد فرصتهاي برابر براي همه،اي  ،رساني اطالع
قانون اساسي، ) ٤٤( سياستهاي کلي اصل )ج(، پس از ابالغ بند له معظمهمچنين 
شايسته تذکر  «:اند  فرموده تأکيدهمه جانبه و فراگير، متذکر شده ورساني  در مورد اطالع

، هنوز اقدامات ٤٤است با توجه به گذشت قابل توجهي از ابالغ سياستهاي کلي اصل 
رفته است، لذا گذاري و کارآفريني صورت نگ اجرايي و فراخوان ملي جهت توسعه سرمايه

را بر عهده گرفته و بدون ) ٤٤(مقرر نماييد ستادي قوي، مسئوليت کامل اجراي اصل 
هاي ملي  فوت وقت زمينه رونق و تحرک اقتصادي را با به کارگيري همه نيروها و سرمايه

همه جانبه و فراگير جهت دوري از ويژه خواري گروههاي رساني   اطالع.فراهم نمايد
 . است تأکيدگذاري و بهبود فضاي کسب و کار کشور مورد وم به سرمايهخاص، تشويق عم

ها الدين آمنوا اطيعو اهللا و اطيعوا اي  يا...«از سوره مبارکه النساء ) ٥٩(ه شريفه يآ  به استناد
د، اطاعت کنيد خدا را اي مان آوردهاي اي کساني که ... «:ترجمه» ...الرسول و اولي االمر منکم

قانون اساسي ) ٤٤(، سياستهاي کلي اصل »...پيامر خدا و اولي االمر راو اطاعت کنيد 

اند،   گرفته فقيه سرچشمه، چون از کرسي واليتله معظمشامل الزامات واگذاري و بيانات 
  .باشند و انجام آنها شرعاً واجب و مانند عبادت است  مياالجرا الزمشرعاً واجب االطاعه و 

که متولي واگذري بنگاههاي دولتي به بخش زي سا ن رو سازمان خصوصياي  از
نامه نحوه واگذاري سهام ترجيحي  آيين ٣خصوصي است و به استناد قسمت اخير ماده 

واگذاري سهام ترجيحي مطابق قراردادي «، ٣٠/١٢/١٣٨٧ ـ ٢١٠٦٨٠/٢/٦٣به شماره 
ري در زمان واگذا» .شود با متقاضيان منعقد ميسازي  است که توسط سازمان خصوصي

بنگاههاي دولتي به بخش خصوصي و فروش سهام ترجيحي، شرعاً مکلف به رعايت 
 قانون اساسي شامل الزامات واگذاري، از جمله فراخوان عمومي با ٤٤سياستهاي کلي اصل 

جاد انحصار و استفاده از روشهاي معتبر و سالم اي مناسب و جلوگيري ازرساني  اطالع
ايجاد فرصتهاي برابر براي همه و اطالعات از  رساني و اطالعواگذاري و برقراري جريان شفاف 

خواري  رساني همه جانبه و فراگير جهت دوري از ويژه له، از جمله اطالع  معظم تأکيدتذکر و
باشد، به خصوص در مورد بازنشستگان زيرا از لحاظ حقوق اداري حالت  گروههاي خاص مي

مول واگذاري حضور ندارند الزم است که موارد ايشان خاتمه يافته و در بنگاه مش  اشتغال
  .له تأمين گردد ايشان رعايت شود به نحوي که نظر معظم مذکور براي مطلع نمودن

باشد و شرعاً  در کشور ميسازي  که متولي امر خصوصيسازي  ولي سازمان خصوصي
ذاري سهام مکلف است که موازين و الزامات مربوط به واگذاري را رعايت کند، در مورد واگ

ن شرکت فراخوان عمومي با اي ترجيحي شرکت پااليش نفت شيراز، نسبت به بازنشستگان
مناسب را انجام نداده است و موجب شده که از يک طرف موضوع عرضه رساني  اطالع

سهام ترجيحي به اطالع تعداد زيادي از بازنشستگان از جمله موکالن نرسد و از طرف 
 معاونت .کت به طور کامل واگذار نشود و باقي مانده استن شراي ديگر سهام ترجيحي

 ـ ٤٦١٨٩٦ريزي و نظارت بر منابع هيدروکربوري وزارت نفت، طي نامه شماره  برنامه
 بازنشستگان رساني صحيح و به موقع جهت دريافت سهام ترجيحي  عدم اطالع١٨/١٠/١٣٩٢

  .استشرکتهاي پااليش نفت کشور از جمله شيراز را تصديق نموده 
 خطاب به وزارت ٢٩/٤/١٣٩٢ ـ ٤/٣٠ ـ ١٩٠ ـ ٢٠وزارت نفت، طي نامه شماره 

امور اقتصادي و دارايي، موضوع جذب نشدن کامل سهام ترجيحي شرکتهاي پااليش نفت 
 نمايندگان وقت . نموده است تأييدشيراز و بندرعباس و ديگر پااليشگاههاي خصوصي را

 مربوط به تذکر نمايندگان ٢٢/٢/١٣٩٣ ـ ١٠٧١٨مجلس شوراي اسالمي طي نامه شماره 
به مسئوالن اجرايي کشور، از هيأت رئيسه مجلس شوراي اسالمي درخواست ابالغ تذکر 

 ولي سازمان .اند به وزير اقتصاد و قرائت آن در جلسه علني مجلس شوراي اسالمي را نموده
ده وقت مجلس ، خطاب به نماين٢/٢/١٣٩٣ ـ ١٧٢٠/١٠طي نامه شماره سازي  خصوصي

 متوجه شرکت ...رساني اطالع هرگونه قصور در ... «:شوراي اسالمي مرقوم داشته است
  »...باشد مذکور مي

ران، رئيس امور مجامع طي نامه اي هاي نفتي شرکت ملي پااليش و پخش فرآورده
، خطاب به نماينده جمعي از خانواده معظم شهدا ١٩/١٢/١٣٩٢ ـ ١٤٧٨٢٩شماره 

 نامه بيتصو) ٣(از آنجا که حسب مفاد ماده  «: نفت شيراز اظهار نموده استشرکت پااليش
 شوراي عالي اجراي سياستهاي کلي ٢٠/١٢/١٣٨٧ ـ ٢١٠٦٨٠/١٩٨٨٩٨/٢/٦٣شماره 

 واگذاري سهام ... نحوه واگذاري سهام ترجيحينامه آيين قانون اساسي موضوع) ٤٤(اصل 
با متقاضيان منعقد سازي  صوصيترجيحي مطابق قراردادي است که توسط سازمان خ

پيگيري سازي  شود موضوع را مستقيماً نيز از سازمان خصوصي شود پيشنهاد مي مي
خطاب به دو ) سازي سازمان خصوصي(ر واگذاري بنگاهها ولي مديرکل دفتر امو» .نماييد

 در مورد ... «:باشند مرقوم داشته است نفر از بازنشستگان که نماينده سايرين مي
  » .باشد نيز هرگونه قصور متوجه شرکت مشمول واگذاري ميرساني  عاطال

 ...رساني اطالع هر گونه قصور در ... «:نکه عبارت مورد شکايت مبني براي با توجه به
 سازمان ٢/٢/١٣٩٢ ـ ١٧٢٠/١٠در نامه شماره » ... باشد متوجه شرکت مذکور مي

نيز هرگونه قصور رساني  مورد اطالع در ... «:و عبارت مورد شکايت مبني برسازي  خصوصي
 ٩/٢/١٣٩٣ ـ ٢٣٣٠/٣٢در نامه شماره » ...باشد متوجه شرکت مشمول واگذاري مي
يک نظريه و کننده  ، بيان)سازمان خصوصي سازي(مديرکل دفتر امور واگذاري بنگاهها 

در مورد فراخوان سازي  باشند که به موجب آن سازمان خصوصي قاعده کلي و عام مي
جاد انحصار و استفاده از روشهاي معتبر و اي مناسب و جلوگيري ازرساني  ي با اطالععموم

جاد فرصتهاي برابر براي همه و اي ورساني  سالم واگذاري و برقراري جريان شفاف اطالع
همه جانبه و فراگير جهت دوري از ويژه خواري گروههاي خاص از خود سلب رساني  اطالع

 ٤٤تي ندارد، عبارتهاي مذکور برخالف سياستهاي کلي اصل کند و مسئولي مسئوليت مي
باشند که از سوي مقام معظم  مي) ب(الزامات واگذاري رديف ) ج(قانون اساسي بند 

 ابالغ شده است و ١١/٤/١٣٨٥ ـ ١٠٧٠٩/١رهبري مدظله العالي تعيين و طي شماره 
 ب و تشويق عموممناسب جهت ترغيرساني  فراخوان عمومي با اطالع «:دارد مقرر مي

  .جاد انحصار و رانت اطالعاتي صورت پذيرداي به مشارکت و جلوگيري از
) د( قانون اساسي، بند ٤٤همچنين عبارتهاي مذکور بر خالف سياستهاي کلي اصل 

ـ ٨٧٤٨/١ له تعيين و طي شماره باشند که از سوي معظم مي) ١ـ٣(الزامات واگذاري رديف شماره   
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... استفاده از روشهاي معتبر و سالم واگذاري«: دارد ست و مقرر مي ابالغ شده ا١/٣/١٣٨٤
همچنين عبارتهاي » ...ايجاد فرصتهاي برابر براي همه  ،رساني اطالعبرقراري جريان شفاف 
 قانون ٤٤سياستهاي کلي اصل ) ج(له پس از ابالغ بند   معظم تأکيدمذکور بر خالف تذکر و

رساني همه جانبه و  اطالع...«: اند له فرموده ، زيرا معظمباشند  مي١٢/٤/١٣٨٥اساسي در مورخ 
در نتيجه چون » . است تأکيدمورد...  فراگير جهت دوري از  ويژه خواري گروههاي خاص و

له از کرسي واليت فقيه   معظم تأکيد قانون اساسي و بيانات و تذکر و٤٤سياستهاي کلي اصل 
. باشند ر خالف موازين شرع مقدس اسالم ميسرچشمه گرفته است، عبارتهاي مورد شکايت ب

ايها الذين آمنوا ال تاکلوا اموالکم  يا«: از سوره مبارکه النساء) ٢٩(يه شريفه آ  همچنين به استناد
» بينکم بالباطل اال ان تکون تجاره عن تراض منکم و التقتلوا انفسکم ان اهللا کان بکم رحيما

اموال يکديگر را به ناحق مخوريد، مگر آن که تجارتي ايد،  ايمان آورده اي کساني که«: ترجمه
ينه خدا با شما مهربان آ  باشد که هر دو طرف بدان رضايت داده باشيد و خودتان را مکشيد، هر

ما عبداهللا «: قال» )ع(عن ابي عبداهللا«): ع(و به استناد روايت ذيل الذکر از امام صادق» .است
حق (خداوند به هيچ عبادتي برتر از اداء حق مومن «: ترجمه» .بشي افضل من اداء حق المومن

و به استناد . در شرع مقدس اسالم حق الناس محترم است» .عبوديت نشده است) الناس
زيان کردن و زيان رساندن در اسالم «: ترجمه» الضرر و ال ضرار في االسالم«: حديث نبوي

  . شده است، در شرع مقدس اسالم، زيان رساندن به ديگران نهي»نيست
که درود خدا بر او باد به مصقله بن هبيره ) ع( به استناد نامه اميرالمومنين حضرت علي

اند که اگر چنين کرده باشي،  گزارشي از تو به من داده«: اند ايشان چنين مرقوم فرموده  :شيباني
و غنيمت خبر رسيده که ت. اي اي و امام خويش را نافرماني کرده خداي خود را به خشم آورده

ها و اسبهايشان گرد آورده و با ريخته شدن خونهايشان به دست آمده به  مسلمانان را که نيزه
ها  بخشي، به خدايي که دانه را شکافت و پديده اعرابي که خويشاوندان تواند و تو را برگزيدند مي

ه است پس اين گزارش درست باشد در نزد من خوار شده و منزلت تو سبک گرديد را آفريد، اگر
حق پروردگارت را سبک مشمار و دنياي خود را با نابودي دين آباد نکن که زيان کارترين 

 به احتياط و سختگيري شده  تأکيد، درشرع مقدس اسالمالمال  بيتدر مورد مصرف» ...انساني
يتاي ا ان اهللا يامر بالعدل و االحسان و«: از سوره مبارکه نحل) ٩٠(يه شريفه آ است و به استناد

اينه خداوند به عدل و احسان و بخشش به خويشاوندان فرمان  هر«: ترجمه» ذي القربي
: اينکه که درود خدا بر او باد مبني بر) ع(و به استناد فرموده اميرالمومنين حضرت علي» دهد مي

به خدا سوگند اگر هفت اقليم را با آنچه در زير آسمانهاست به من دهند تا خدا را نافرماني «
با رعايت عدل و انصاف » ...اي ناروا بگيرم، چنين نخواهم کرد کنم که پوست جوي را از مورچه

  . در تمام موضوعات شرعي به عنوان يک اصل و قاعده مسلم، ساري و جاري است
 المال  بيتنکه سهام بنگاههاي دولتي قبل از واگذاري، جزء اموالاي با توجه به

 نحوه واگذاري سهام ترجيحي به شماره نامه آيين بقنکه طاي باشند و با توجه به مي
، بازنشستگان بنگاه مشمول واگذاري نسبت به پنج درصد ٣٠/١٢/١٣٨٧ ـ ٢١٠٦٨٠/٢/٦٣

گيرد، اگر سازمان  باشند و سهام ترجيحي به آنها تعلق مي از سهام بنگاه ذينفع مي%) ٥(
صي، فراخوان عمومي با در زمان واگذاري سهام بنگاه دولتي به بخش خصوسازي  خصوصي

 قانون اساسي است ٤٤مناسب را که از الزمات واگذاري سياستهاي کلي اصل رساني  اطالع
 قرار ندهد و  مدنظر مقام معظم رهبري هم قرار گرفته است، تأکيدو مورد تذکر و

ن طريق سهام اي  از.مناسب به بازنشستگان بنگاه مشمول واگذاري انجام نشودرساني  اطالع
شود ولي به دست بازنشستگان که   خارج ميالمال  بيتاههاي مشمول واگذاري ازبنگ

رسد و به ميزاني که بازنشستگان مستحق دريافت سهام  باشند نمي اشخاص ذينفع مي
گيرد، بلکه در موضع ديگري قرار  باشند، حق در موضع خودش قرار نمي ترجيحي مي

الناس است  شود و حق وق بازنشستگان مين موضوع نه تنها موجب تضييع حقاي گيرد و مي
شود و بدين طريق اهداف واگذاري و   هم ميالمال  بيتبلکه موجب تضييع حقوق

ن رو عبارتهاي اي  از.باشد شود که به دور از عدالت و انصاف مي محقق نميسازي  خصوصي
مان باشند که به موجب آن ساز مورد شکايت که بيان يک نظريه و قاعده کلي و عام مي

رساني مناسب در زمان واگذاري بنگاه مشمول  سازي در مورد فراخوان عمومي با اطالع خصوصي
رساني را متوجه بنگاه مشمول واگذاري  کند و قصور در اطالع واگذاري از خود سلب مسئوليت مي

شود، برخالف قاعده ال ضرر و برخالف  کند چون موجب اضرار به حقوق بازنشستگان مي اعالم مي
المال  اف است و موجب تضييع حقوق بيتاعده حق الناس و بر خالف اصل و قاعده عدالت و انصق

  .شود، در نتيجه بر خالف موازين شرع مقدس اسالم است نيز مي
اينکه شخصيت حقيقي اشخاص ذينفع از جمله بازنشستگان  الزم به ذکر است، باتوجه به

ي بنگاه مشمول واگذاري از طرف ديگر، بنگاه مشمول واگذاري از يک طرف و شخصيت حقوق
باشند و از لحاظ منطقي دو موضوع متباين هستند، در صورتي که سازمان  از يکديگر مجزا مي

رساني مناسب را انجام ندهد و عرضه سهام ترجيحي  سازي فراخوان عمومي با اطالع خصوصي
هام ترجيحي نيست اعالم اين جا ذينفع براي خريد س را فقط به بنگاه مشمول واگذاري که در

رساني مناسب نسبت به اشخاص ذينفع را انجام نداده است، به خصوص در  کند، در واقع اطالع
مورد بازنشستگان زيرا از لحاظ حقوق اداري حالت اشتغال آنها خاتمه يافته و در بنگاه مشمول 

رسايي، حميدرضا اصل، بنابراين به وکالت از آقايان ناصر دواني، جليل . واگذاري حضور ندارند

محمدحسن خلت و عبدالرضا اعتمادي بازنشستگان شرکت پااليش نفت شيراز که ذينفع 
، از آن مرجع  ايران اسالمي قانون اساسي جمهوري ١٧٠باشند، همچنين به استناد اصل  مي

متوجه شرکت ... رساني اطالعهر گونه قصور در ... «: قضايي تقاضاي رسيدگي و ابطال عبارت
سازي و ابطال   سازمان خصوصي٢/٢/١٣٩٣ ـ ١٧٢٠/١٠در نامه شماره » ...باشد کور ميمذ

» ...باشد رساني نيز هرگونه قصور متوجه شرکت مشمول واگذاري مي در مورد اطالع... «: عبارت
سازمان ( از مديرکل دفتر امور واگذاري بنگاههاي ٩/٢/١٣٩٣ ـ ٢٣٣٠/٣٢در نامه شماره 
  ».نمايم علت مغايرت با موازين شرع مقدس اسالم ميرا به ) خصوصي سازي

در پاسخ به اخطار رفع نقصي که از طرف دفتر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري 
 ثبت ٩/٤/١٣٩٥ ـ ٤٦٤براي وکيل شاکيان ارسال شده بود، به موجب اليحه شماره 

  :انديکاتور هيأت عمومي شده، پاسخ داده است که دفتر
  أت عمومي ديوان عدالت اداري مدير دفتر محترم هي«

  با سالم
انديش وکيل آقاي  نجانب احمدرضا جهاناي احتراماً، بازگشت به اخطاريه رفع نقص به

 ٩٥٠٩٩٨٠٩٠٥٨٠٠١٢٧ناصردواني و سايرين در پرونده مطروحه نزد آن مرجع به شماره 
ط رساند، تقاضاي ابطال فق  به استحضار مي٩٥/٢٥٣ و کالسه پرونده ١رديف فرعي 

به علت مغايرت با موازين شرع مطهر اسالم تقديم شده و تقاضاي رسيدگي به علت مغايرت 
 موضوعه کشوري اين رو نيازي به استناد به قوانين يا مقررات باشد، از با قانون يا مقررات نمي

  ». معمول گرددندارد، بنابراين خواهشمند است دستور فرماييد، اقدامات مقتضي
 ارسال و ابالغ نسخه دوم دادخواست و ضمايم آن تا زمان طرف شکايت عليرغم

  .رسيدگي به پرونده هيچ گونه پاسخي ارسال نکرده است
 ـ ١٧٢٠/١٠هاي شماره  در خصوص ادعاي شاکيان مبني بر مغايرت موضوع نامه

مورد اعتراض با شرع مقدس سازي   سازمان خصوصي٩/٢/١٣٩٢ ـ ٢٣٣٠/٣٢، ٢/٢/١٣٩٣
 ١/٣/١٣٩٦ ـ ١٢١٩/١٠٠/٩٦دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره اسالم، قائم مقام 

  :اعالم کرده است که
به بنگاه مسئول واگذاري، در سازي  اکتفاء نمودن به اعالم سازمان خصوصي«

)  سازمان خصوصي سازي٢/٢/١٣٩٣ ـ ١٧٢٠/١٠موضوع نامه شماره (واگذاري سهام 
 قانون اساسي ٤٤از سياستهاي کلي اصل ) ج(از الزامات واگذاري از بند ) ب(خالف بند 

فراخوان عمومي با «نکه اي ابالغي توسط رهبر معظم انقالب اسالمي مدظله العالي مبني بر
جاد انحصار اي مناسب جهت ترغيب و تشويق عموم به مشارکت و جلوگيري ازرساني  اطالع

  .باشد بوده و در نتيجه خالف شرع مي» و رانت اطالعاتي صورت پذيرد
رساني  همچنين مسئول دانستن شرکت مشمول واگذاري در صورت قصور در اطالع

ف رهبر رافع وظيفه محوله از طر) سازي  سازمان خصوصي٩/٢/١٣٩٢ـ ٢٣٣٠/٣٢موضوع نامه (
از سياستهاي کلي ) ج(از الزامات واگذاري بند) ب(العالي در بند  معظم انقالب اسالمي مدظله

  ».باشد له نبوده و لذا خالف آن سياستها و خالف شرع مي  توسط معظم قانون اساسي ابالغي٤٤اصل
 با حضور رئيس و معاونين ١٤/٩/١٣٩٦هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 

ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از 
  . مبادرت کرده استبحث و بررسي با اکثريت آراء به شرح زير به صدور رأي

  
  رأي هيأت عمومي

دادرسي   قانون تشکيالت و آيين٨٧ و ماده ٨٤ ماده ٢اينکه مطابق حکم تبصره  نظر به
 نظر فقهاي شوراي نگهبان براي هيأت عمومي ١٣٩٢ديوان عدالت اداري مصوب سال 

ـ  ١٢١٩/١٠٠/٩٦االتباع است و دبير شوراي نگهبان قانون اساسي به موجب نامه شماره  الزم
 و نامه ٢/٢/١٣٩٣ ـ ١٧٢٠/١٠ نظر فقهاي شوراي نگهبان در رابطه با نامه شماره ١/٣/١٣٩٦

اکتفا «: سازي را به شرح زير اعالم کرده است  سازمان خصوصي٩/٢/١٣٩٢ ـ ٢٣٣٠/٣٢شماره 
مـوضوع (سازي به بنگاه مسئول واگذاري، در واگذاري سهام  نمودن به اعالم سازمان خصوصي

از الزامات ) ب(خالف بند )  سازمان خصوصي سازي٢/٢/١٣٩٣ ـ ١٧٢٠/١٠ماره نامه ش
 قانون اساسي ابالغي توسط رهبر معظم انقالب ٤٤از سياستهاي کلي اصل ) ج(واگذاري از بند 

رساني مناسب جهت ترغيب و  فراخوان عمومي با اطالع« اينکه اسالمي مدظله العالي مبني بر
بوده و » .ايجاد انحصار و رانت اطالعاتي صورت پذيرد لوگيري ازتشويق عموم به مشارکت و ج

همچنين مسئول دانستن شرکت مشمول واگذاري در صورت . باشد در نتيجه خالف شرع مي
رافع )  سازمان خصوصي سازي٩/٢/١٣٩٢ ـ ٢٣٣٠/٣٢موضوع نامه (رساني  قصور در اطالع

از الزامات واگذاري ) ب( العالي در بند وظيفه محوله از طرف رهبر معظم انقالب اسالمي مدظله
له نبوده و لذا خالف آن   قانون اساسي ابالغي توسط معظم٤٤از سياستهاي کلي اصل ) ج(بند 

الذکر و تبعيت از نظر  بنابراين در اجراي احکام قانوني فوق» .باشد سياستها و خالف شرع مي
 قانون مذکور حکم بر ابطال ١٣ و ٨٨  و مواد١٢ ماده ١فقهاي شوراي نگهبان و مستند به بند 

سازي از   سازمان خصوصي٩/٢/١٣٩٢ ـ ٢٣٣٠/٣٢ و ٢/٢/١٣٩٣ـ  ١٧٢٠/١٠هاي شماره  نامه
  .شود هاي مذکور صادر و اعالم مي تاريخ صدور نامه

  عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدکاظم بهرامي رئيس هيأت
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  ٦/١٠/١٣٩٦                                                                       ٩٥/١٣٠١/شماره هـ
  بسمه تعالي

  جناب آقاي جاسبي
   ايران اسالميمديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري 

  با سالم
 مورخ ٨٨٣عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه  يك نسخه از رأي هيأت

  : با موضوع١٤/٩/١٣٩٦
:  مبني بر شوراي عالي معاون١٢/٦/١٣٩٥ ـ ١٣٤٣٨٩/٦٠ بخشنامه شماره ابطال«

 دولتي مواد معدني شن و ماسه مورد نياز وزارت نيرو جهت معافيت از پرداخت حقوق
جهت درج در روزنامه رسمي » . ]بدون حق فروش مواد معدني[هاي عمراني  انجام پروژه

  .گردد به پيوست ارسال مي
   اداري ـ مهدي دربينعمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت مديركل هيأت

  
  ٩٥/١٣٠١ :کالسه پرونده     ٨٨٣ :شماره دادنامه      ١٤/٩/١٣٩٦: تاريخ دادنامه

  .عمومي ديوان عدالت اداري  هيأت:مرجع رسيدگي
   ديوان محاسبات کشور:شاكي

 ١٣/٦/١٣٩٥ ـ ١٣٤٣٨٩/٦٠ ابطال بخشنامه شماره :موضوع شکايت و خواسته
  شوراي عالي معادن
اي ابطال بخشنامه شماره  يوان محاسبات کشور به موجب شکايتنامه د:گردش کار

 شوراي عالي معادن را خواستار شده و در جهت تبيين ١٣/٦/١٣٩٥ ـ ١٣٤٣٨٩/٦٠
  :خواسته اعالم کرده است که

  رياست محترم ديوان عدالت اداري«
  سالم عليکم

 عالي معادن شوراي ١٣/٦/١٣٩٥ ـ ١٣٤٣٨٩/٦٠احتراماً، در خصوص بخشنامه شماره 
موضوع معافيت از پرداخت حقوق دولتي مواد معدني شن و ماسه مورد نياز وزارت نيرو  با

  :رساند به استحضار مي) بدون حق فروش ماده معدني( هاي عمراني جهت انجام پروژه
قانون معادن، وظايف و اختيارات شوراي عالي ) ١٢(ماده ) ٣(ـ مطابق تبصره ١

  :معادن به شرح ذيل است
 اتخاذ تصميم در موارد اختالف دارندگان پروانه فعاليت معدني در صورت توافق :الف

  طرفين مبني بر حکم به داوري از سوي شوراي عالي معادن
 تشخيص و اصالح و تغيير کميت و کيفيت ذخيره معدني و کاهش يا افزايش :ب
  هاي اکتشافي و معدني به تناسب ميزان ذخيره و استخراج محدوده
  شخيص موارد خارج از اختيار دارندگان مجوز عمليات معدني ت:پ
 محاسبه حقوقي دولتي استخراج واقعي کمتر از ميزان مندرج در پروانه تأثير: ت

  برداري بهره
  ن قانوناي  ساير موارد مندرج در:ث
براي  دولتي ماخذ قانوني اخيرالذکر، حقوق) ١٤(ماده ) ٣(ـ به موجب تبصره ٢

.  استبرداشت، ميانگين حقوق دولتي معادن مجاور محل برداشتدارندگان اجازه 
بررسيهاي آزمايشگاهي و کاربردي تا ميزان يک تن از پرداخت حقوق ياد شده 

  .معاف است
از کل حقوق دولتي موضوع %) ١٢( دوازده درصد ...قانون مذکور،) ٢٥(ـ وفق ماده ٣

نعت، معدن و تجارت وصول هاي ذيل آن که توسط وزارت ص ن قانون و تبصرهاي )١٤(
گردد و به حساب خزانه داري کل کشور که از طريق وزارت جهاد کشاورزي تعيين  مي
گردد تا بر حسب مورد و در طي عمليات معدني نسبت به احياء و  شود واريز مي مي

  .بازسازي محل عمليات معدني اقدام گردد
، هيچ نوع ماليات وضع  ايران اسالمي قانون اساسي جمهوري ٥١ـ به استناد اصل ٤

شود مگر به موجب قانون که موارد معافيت بخشودگي و تخفيف مالياتي به موجب  نمي
قانون برنامه پنجم ) ١١٧(ماده ) ١(شود و همچنين مطابق تبصره  قانون مشخص مي

توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي برقراري هر گونه تخفيف، ترجيح و يا معافيت 
ورودي عالوه بر آنچه که در قوانين مربوطه تصويب شده است براي مالياتي و حقوق 

ن قانون طي اي  )٢٢٢(اشخاص حقيقي و حقوقي از جمله دستگاههاي موضوع ماده 
  : بنا به مستندات قانوني صدرالذکر.سالهاي اجراي برنامه ممنوع است

ماده ) ٣(ه  با عنايت به تصريح وظايف و اختيارات شوراي عالي معادن در تبصر:اوالً
 ١٣/٦/١٣٩٥ ـ ١٣٤٣٨٩/٦٠قانون معادن، اقدام شوراي مذکور طي بخشنامه شماره ) ١٢(

در معافيت از پرداخت حقوق دولتي مواد معدني شن و ماسه مورد نياز وزارت نيرو جهت 
خارج از حدود اختيارات شوراي ) بدون حق فروش ماده معدني(هاي عمراني  انجام پروژه

  .گردد راد شکلي و مآالً مغاير قانون ارزيابي مياي ايمذکور بوده و دار

اينکه در قانون معادن هيچگونه ترجيح و امتيازي و معافيتي را براي حقوق  نظر به: ثانياً
توافقنامه مورخ ) ٦(اين اساس بخشنامه مذکور که با توجه به بند  دولتي قائل نشده است بر

ارت و وزارت نيرو رأي به معافيت از پرداخت مابين وزارت صنعت، معدن و تج  في٤/٣/١٣٩٥
هاي عمراني  حقوق دولتي مواد معدني شن و ماسه مورد نياز وزارت نيرو جهت انجام پروژه

صادر و اعالم نموده است از حيث ترجيح و اعالم معافيت از ) بدون حق فروش ماده معدني(
هاي  نيرو جهت انجام پروژهپرداخت حقوق دولتي مواد معدني شن و ماسه مورد نياز وزارت 

باشد که در نهايت عدم وصول مبلغ مذکور نه تنها منجر  عمراني مغاير هدف و حکم قانون مي
ن قانون معاد) ٢٥(گردد بلکه مبالغي را که در اجراي ماده  به کاهش حقوق دولتي مي

اف يا  واريز گردد تا صرف جبران خسارت ناشي از اکتشيبايست به حساب جهاد کشاورز مي
  . اين بخشنامه محقق نخواهد شد  وجود برداري مواد معدني گردد نيز با بهره

 دادرسي و آيينقانون تشکيالت ) ١٣(و ) ١٢(بنا به مراتب معروضه در اجراي مواد 
 ١٣/٦/١٣٩٥ـ  ١٣٤٣٨٩/٦٠ ابطال بخشنامه شماره ١٣٩٢ديوان عدالت اداري مصوب سال 

  ».رد استدعاستدن از زمان صدور موشوراي عالي معا
ـ ١٣٤٣٨٩/٦٠متن بخشنامه شماره    : شوراي عالي معادن به قرار زير است١٣/٦/١٣٩٥ 

 استان و جنوب کرمان، مناطق آزاد چابهار، ٣١سازمان صنعت، معدن و تجارت «
  قشم، کيش، ارس، انزلي و ماکو

  مرانيهاي ع حقوق دولتي مواد معدني مورد نياز وزارت نيرو جهت انجام پروژه: موضوع
  با سالم

 في مابين وزارت صنعت، معدن و ٤/٣/١٣٩٥توافقنامه مورخ ) ٦(در اجراي بند 
تجارت و وزارت نيرو، موضوع تعيين قيمت پايه حقوق دولتي مواد معدني مورد نياز وزارت 

 شوراي عالي معادن ١١/٥/١٣٩٥هاي عمراني در جلسه مورخ  نيرو جهت انجام پروژه
االجراي   قانون معادن رأي قطعي و  الزم١٢ ماده ٤ت به تبصره مطرح گرديد که با عناي

  .گردد شورا طبق شرح ذيل جهت اقدام الزم ارسال مي
در خصوص درخواست معاونت امور معادن و صنايع معدني داير بر تعيين قيمت «

 هاي عمراني، با توجه پايه حقوق دولتي مواد معدني مورد نياز وزارت نيرو جهت انجام پروژه
 في مابين وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت ٤/٣/١٣٩٥توافقنامه مورخ ) ٦(به بند 

نيرو، رأي به معافيت از پرداخت حقوق دولتي مواد معدني شن و ماسه مورد نياز وزارت 
 .گردد صادر و اعالم مي) بدون حق فروش ماده معدني(هاي عمراني  نيرو جهت انجام پروژه

صات و موقعيت محلهاي مورد نياز جهت برداشت ماده معدني ضمناً مقرر گرديد مخت
توسط وزارت نيرو به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعالم تا ضمن ثبت مشخصات 

  » .داي محدوده اقدامات و نظارتهاي الزم بعدي به عمل
در پاسخ به شکايت مذکور، مشاور وزير و مديرکل حقوقي وزارت صنعت، معدن و 

  : توضيح داده است که٩/١/١٣٩٦ ـ ٢١٧١٣/٦٠حه شماره تجارت به موجب الي
  مدير محترم دفتر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري«

  )٩٥٠٩٩٨٠٩٠٥٨٠٠٠٠٨٢٣پرونده شماره (شکايت ديوان محاسبات کشور : موضوع
  سالم عليکم

 اصداري در پرونده کالسه ١٨/١١/١٣٩٥با احترام، بازگشت به ابالغ نامه مورخ 
شکايت ديوان محاسبات کشور به خواسته ابطال بخشنامه شماره  موضوع ٩٥/١٣٠١

 شوراي عالي معادن، به فراخور استداللهاي صورت پذيرفته ١٣/٦/١٣٩٥ ـ ١٣٤٣٨٩/٦٠
  :آورد در مفاد دادخواست ابرازي و در جهت رد شکايت مطروحه نکاتي را در پي مي

   مباني قانوني تصميم شوراي عالي معادن:الف
دادخواست ابرازي به بيان شرح وظايف و ) ١( کشور در بند ديوان محاسبات

قانون معادن و اصالحات ) ١٢(ماده ) ٣(اختيارات شوراي عالي معادن با استناد به تبصره 
طي شماره (اند که تصميم شوراي عالي معادن  داشتهگيري  آن پرداخته و چنين نتيجه

راي مذکور اتخاذ گرديده، در خارج از حدود اختيارات شو) ١٣/٦/١٣٩٥ ـ ١٣٤٣٨٩/٦٠
قانون ) ١٢(ماده ) ث(راد توجه آن عالي جنابان را به احکام جاري در بند اي پاسخ بدين

گرداند، چونان که از مفاد   اجرايي قانون پيش گفته باز مينامه آيين  )٩٩(معادن و ماده 
 اداري تصميم آيد شوراي عالي معادن به عنوان عالي ترين نهاد احکام اشاره شده بر مي

 اجرايي آن نامه آيين  گيرنده در حوزه معادن در تمامي موضوعات مندرج در قانون معادن و
در خصوص حقوق دولتي گيري  ن حيث تصميماي حق ورود و اتخاذ تصميم داشته، از

معادن نيز از اختيارات ويژه شوراي مذکور قلمداد گرديده و بدين وصف استدالل ديوان 
  .داند راد مياي   ترسيم حدود و وظايف و اختيارات شوراي عالي معادن واجدمحاسبات را در

   تطبيق حقوق دولتي با ماليات:ب
اصالحي قانون معادن نيز آمده است تعريفي ) ١٤(حقوق دولتي چونان که در ماده 

جداي از ماليات داشته، چه آن که دارندگان مجوز عمليات معدني حتي در صورت پرداخت 
تي همچنان الزام به تبعيت از احکام مالياتي داشته و بدين بيان پرداخت ماليات حقوق دول

 قانون ٥١امري است منصرف از پرداخت حقوق دولتي، از همين روي استناد شاکي به اصل 
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نمايد چرا که اصل مذکور در برگيرنده چگونگي وضع ماليات و موارد  ايراد جلوه مي اساسي واجد
تخفيف مالياتي است که قطعاً دامنه اصل اشاره شده حقوق دولتي را در معافيت و بخشودگي و 

افزون بر آنچه گذشت و در فرض تطبيق  حقوق دولتي با احکام مالياتي، . بر نخواهد گرفت
وزارتخانه و مؤسسات «قانون مالياتهاي مستقيم و اصالحات آن ) ٢(ماده ) ١(برگرفته از بند 

باشند، بدين منوال از آنجا که  ي موضوع قانون پيش گفته نميمشمول پرداخت مالياتها» دولتي
معافيت از پرداخت حقوق دولتي مواد معدني شن و ماسه «عنه نيز در برگيرنده  تصميم معترض

است، در فرض موصوف معافيت مالياتي » هاي عمراني مورد نياز وزارت نيرو جهت انجام پروژه
  .گردد نون مالياتهاي مستقيم محقق ميقا) ٢(ماده ) ١(وزارت نيرو به حکم بند

اليحه قانوني نحوه خريد و «) ١١(و ) ١(شايان توجه آن که احکام جاري در مواد 
، عمراني و نظامي دولت مصوب هاي عمومي تملک اراضي و امالک براي اجراي برنامه

 حقوق ناشي از اراضي دولتي را در اجراي طرحهاي .»ـ به همراه اصالحات آن١٣٥٨
مي و عمراني به شکل بالعوض در اختيار دستگاه مجري طرح قرار داده است، بدين عمو

در ) در وضعيت حاضر وزير صنعت، معدن وتجارت(روال که موافقت دستگاه ذيربط نيز 
 عالي جنابان .بايست لحاظ شده باشد واگذاري حقوق موصوف به دستگاه مجري طرح مي

وزير صنعت، معدن و تجارت در خصوص فرمايند در حال حاضر موافقت  تصديق مي
به شکل ) بدون حق فروش(واگذاري اجازه برداشت جهت اجراي طرح عمومي و عمراني 

) ١٢(ماده) ٧(باشد، چه آن که به حکم تبصره   ملحوظ ميعنه عترضبالعوض در تصميم م
،  وزير صنعت تأييدقانون معادن و اصالحات آن مصوبات شوراي عالي معادن صرفاً پس از

  .معدن و تجارت قابل اجرا خواهد بود
سهم % ١٢(قانون معادن ) ٢٥( در خصوص عدم تحقق مبالغ موضوع ماده :ج

، همان گونه که استحضار دارند سهم پيش گفته با استناد )ها بازسازي و احياء محدوده
مل هاي معدني واقع در منابع ملي و طبيعي بوده و شا به مفاد ماده مذکور ناظر به محدوده

 چه .گردد ها نمي مورد نياز وزارت نيرو در حريم و بستر رودخانه) شن و ماسه(مواد معدني 
مسئوليت حفاظت از رودها و انهار » قانون توزيع عادالنه آب«آن که مطابق با احکام 

ها و هر مسير طبيعي ديگر اعم از سطحي و زيرزميني بر عهده وزارت نيرو  طبيعي و دره
هاي معدني شن و ماسه واقع در بستر  جهاد کشاورزي اساساً محدودهاست و نه وزارت 

ها متغير بوده و  ها به دليل آورد ساليانه و تغييرات فيزيکي و توپوگرافي رودخانه رودخانه
 مصالح وزارت نيرو جهت  تأمين بدين بيان موازي با.گردد برداشت ساليانه محسوب مي

ها نيز به جهت برداشت متناسب مصالح  نهاجراي طرح عمراني، مسير و بستر رودخا
  .مورد پايش و بهسازي قرار خواهند گرفت) شن و ماسه(اي  رودخانه

ن امر که عنوان بخشنامه ناظر بر مصوبات شوراي عالي معادن اي  بر تأکيددر پايان با
را راد گرديده، تصميم شوراي عالي معادن اي ن حيث نيز دادخواست ابرازي واجداي نبوده و از

در چهارچوب احکام و ضوابط موضوعه مربوطه دانسته و بنابر آنچه که نگاشته شده و 
  ».را داردگذشت تقاضاي رد شکايت مطروحه 

 با حضور رئيس و معاونين ١٤/٩/١٣٩٦هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 
 از ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس

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

  رأي هيأت عمومي
 قانون ١٢ ماده ٣نکه وظايف و اختيارات شوراي عالي معادن در تبصره اي نظر به

 احصاء شده است و در هيچ يک از وظايف و ١٣٩٠اصالح قانون معادن مصوب سال 
 تعيين معافيت از پرداخت حقوق دولتي مواد معدني شن و ن تبصره،اي اختيارات مندرج در
 قانون مذکور بررسيهاي آزمايشگاهي ١٤  ماده ٣شود و فقط در تبصره  ماسه مالحظه نمي

و کاربردي تا ميزان يک تُن از پرداخت حقوق دولتي براي دارندگان اجازه برداشت مقرر 
ت شوراي مذکور است و از اين مورد نيز منصرف از وظايف و اختيارا شده است که

 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري ١١٧ ماده ١ موجب حکم تبصره طرفي به
 مجري بوده، برقراري هرگونه تخفيف، ترجيح و يا ١٣٩٥ران که تا پايان سال اي  اسالمي

معافيت مالياتي و حقوق ورودي عالوه بر آنچه که در قوانين مربوطه تصويب شده است 
ن قانون طي اي ٢٢٢اشخاص حقيقي و حقوقي از جمله دستگاههاي موضوع ماده براي 

 ـ ١٣٤٣٨٩/٦٠سالهاي اجراي برنامه ممنوع شده است، بنابراين بخشنامه شماره 
 معاون امور معادن و صنايع معدني وزارت صنعت، معدن و تجارت و دبير ١٣/٦/١٣٩٥

ي عالي معادن ناظر بر معافيت از  شورا١١/٥/١٣٩٥شوراي عالي معادن متضمن اعالم رأي 
پرداخت حقوق دولتي مواد معدني شن و ماسه مورد نياز وزارت نيرو جهت انجام 

 الذکر است و مستند مغاير قوانين فوق) بدون حق فروش ماده معدني(هاي عمراني  پروژه
  ديوان عدالت اداري مصوبدادرسي و آيين قانون تشکيالت ٨٨ و ماده ١٢ ماده ١به بند 
  قانون پيش گفته و تسري ابطال مصوبه١٣ با اعمال ماده .شود  ابطال مي١٣٩٢سال 

  . موافقت نشدبه زمان تصويب آن
  عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدکاظم بهرامي رئيس هيأت

  ٦/١٠/١٣٩٦                                                                      ٩٥/١١٠٥/شماره هـ
   تعاليبسمه

  جناب آقاي جاسبي
   ايران اسالميمديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري 

  با سالم
 مورخ ٨٨٤عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه  يك نسخه از رأي هيأت

  : با موضوع١٤/٩/١٣٩٦
نامه اجراي قانون مجازات   آيين١٤در بند الف ماده » اديان رسمي« كلمه ابطال«

 هيأت ١٣٨٧ كاريابي و مشاوره شغلي بدون داشتن پروانه مصوب سال اشتغال به حرفه
  .گردد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي» .وزيران

  عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين مديركل هيأت
  

  ٩٥/١١٠٥ :کالسه پرونده     ٨٨٤: شماره دادنامه      ١٤/٩/١٣٩٦: تاريخ دادنامه
  .عمومي ديوان عدالت اداري  هيأت:مرجع رسيدگي

  ـ رئيس ديوان عدالت اداري ٢ـ آقاي سعيد کنعاني ١ :شاكيان
 اجرايي قانون نامه آيين  ١٤ ابطال بند الف ماده :موضوع شکايت و خواسته

مجازات اشتغال به حرفه کاريابي و مشاوره شغلي بدون داشتن پروانه کار، موضوع مصوبه 
  انوزير هيأت

  ١٤ماده» الف« آقاي سعيد کنعاني به موجب دادخواستي ابطال بند :گردش کار
 قانون اساسي را خواستار شده و ١٣ و ١٢الذکر را به لحاظ مغايرت با اصول   فوقنامه آيين

  :در جهت تبيين خواسته اعالم کرده است که
ه در مقام  مذکور کنامه آيين با سالم محضر قضات شريف هيأت عمومي، احتراماً«

  :باشد بيان شرايط برآمده، به شرح ذيل مي
) اعم از عمومي و تخصصي(ات کاريابي  مؤسسايجاد  شرايط متقاضيانـ١٤ماده

  :شود شرح زير تعيين ميبه 
  . و تدين به يکي از اديان رسمي کشور ايران اسالميالف ـ تابعيت جمهوري 

ن اساسي، اسالم  قانو١٢اينکه تنها دين رسمي مطابق اصل  با توجه به
مغاير با اصل ياد شده است چرا » اديان رسمي کشور«باشد به کاربردن عبارت  مي

ايران،  اين جهت که دين رسمي  عنه، از در ماده معترض» اديان رسمي«که کلمه 
دين «: دارد زيرا اصل ياد شده مقرر مي. تواند صحيح باشد صرفاً اسالم است، نمي

اين اصل يکي از مترقي  و»  جعفري اثني عشري استايران، اسالم و مذهب رسمي
ترين اصول در ميان قوانين اساسي کشورهايي است که صرفاً يک دين را به عنوان 

اند زيرا اختصاص به معرفي يک دين رسمي در نظام  دين رسمي خود برگزيده
حکومتي است و لذا ضروري است در نظام حقوقي ما به صورت منجز و صريح، 

  . ن اسالم اعالم شودرسميت دي
نکه اصل مزبور در صدد بيان اي  قانون اساسي١٢نکته قابل توجه در خصوص اصل 

داشتن چندين » اديان رسمي«نمودن دين رسمي کشور است بنابراين استفاده از عبارت 
نمايد و اساساً رسميت بخشيدن به ساير اديان، مغاير با  دين رسمي را به ذهن متبادر مي

 همچنين شوراي محترم نگهبان در نظر شماره . قانون اساسي است١٣ و ١٢اصول 
 در خصوص بررسي طرح قانوني جرايم سياسي در مورد يکي ٢/٤/١٣٨٠ ـ ١٦٢٢/٢١/٨٠

 يا يکي از اديان رسمي ... الف ـ (:ن شکل آورده شده بوداي از شرايط هيأت منصفه که به
 از . قانون اساسي تشخيص داد١٢ آن را مغاير اصل) ... کشور مصرح در قانون اساسي
 در خصوص اليحه کانون ٢٩/٥/١٣٨٠ ـ ٢٠٠٥/٢١/٨٠طرف ديگر در نظريه شماره 

متدين به يکي از اديان رسمي ( آن ١٥کارشناسان رسمي دادگستري که در بند الف ماده 
 قانون اساسي ١٢نکه مطابق اصل اي را ذکر نموده بود، شوراي نگهبان با توجه به) ...کشور

 ١٢  مغاير اصل١٥باشد، عبارت اديان رسمي موضوع بند الف ماده  ايران اسالم مي دين رسمي
  .قانون اساسي شناخت

 در خصوص ١٧/٨/١٣٨٠ ـ ٢٥٦٠/٢١/٨٠ن شورا در نظر ديگري به شماره اي  مضافاً
با توجه به کلمه رسميت در  «:جاد سازمان نظام پرستاري چنين اظهار نظر نمودنداي طرح

ن اي ران و مذهب جعفري اثني عشري استاي ن جهت دين رسمياي  از٢٢ ماده ١تبصره 
اين موارد نظر ديگري  مشابه» . قانون اساسي شناخته شد١٣ و ١٢تبصره مغاير اصل 

 جهت طرح تشکيل سازمان نظام روانشناسي و ٢٩/١١/١٣٨١ ـ ٢٥٢٤/٣٠/٨١ شماره به
 ١٩ ماده ٤لمه رسميت در تبصره بند با توجه به ک «:مشاوره، بدين شرح صادر شده است

ن تبصره اي  ران، اسالم و مذهب جعفري اثني عشري است،اي ن جهت که دين رسمياي از
از سويي شوراي محترم نيز در نظريه » . قانون اساسي شناخته شد١٣ و ١٢مغاير اصول 

 در خصوص اليحه استخدام نيروي انتظامي چنين ٤/١٢/١٣٨٢ ـ ٦٨٠٣/٣٠/٨٢شماره 
نکه دين رسمي کشور، اسالم است به کار بردن اديان اي با توجه به«اند  نموده تداللاس

در مورد ديگر و در » . قانون اساسي شناخته شد١٢رسمي در بند مزبور، مغاير اصل 

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


 ٢١٢٢٢شماره                       WWW.DASTOUR.IR                      ٢٦/١٠/١٣٩٦روزنامه رسمي                          WWW.RRK.IR                         ١٤صفحه 

 عبارت ٢٤/١٢/١٣٨٤ ـ ١٤٨٤٢/٣٠/٨٤ با نظر شماره ١٣٨٥بررسي اليحه بودجه سال 
 . قانون اساسي شناخت١٣ و ١٢ را مغاير اصول ٢اقليتهاي ديني رسمي در بند م تبصره 

، اديان مسيحي، کليمي و زرتشتي را با عنه عترض منامه آيين ١٤ماده ) الف(ليکن بند 
 قانون اساسي از پيروان ١٣کشور ذکر نموده، در حالي که در اصل » اديان رسمي«عبارت 

  ».اد شده استي» اقليتهاي ديني«ساير اديان با عنوان 
  : مذکور که مورد اعتراض قرار گرفته به شرح زير استنامه آيين ١٤ الف ماده متن بند

) اعم از عمومي و تخصصي(ات کاريابي  مؤسسايجاد  شرايط متقاضيان:١٤ماده«
  :شود  شرح زير تعيين ميبه

  » کشور و تدين به يکي از اديان رسمي ايران اسالميالف ـ تابعيت جمهوري 
حوزه معاونت [رپرست معاونت امور حقوقي دولت در پاسخ به شکايت مذکور، س

 توضيح ٣/٥/١٣٩٦ ـ ٣٧٤٧٤/٣١٣٥٧به موجب اليحه شماره ] حقوقي رئيس جمهور
  :است که داده

 مبني بر  ايران اسالميقانون اساسي جمهوري ) ١٣(و ) ١٢(ـ با توجه به اصول ١«
ياق عبارات بند رسميت دين اسالم و ذکر اقليتهاي ديني شناخته شده و با عنايت به س

در مصوبه مزبور همه ادياني » اديان رسمي«، منظور از عبارت نامه آيين )١٤(ماده » الف«
اند اعم از دين  است که مطابق قانون اساسي به شکل قانوني به رسميت شناخته شده

و ) زرتشتي، کليمي و مسيحي( قانون اساسي ١٣اسالم و اديان شناخته شده در اصل 
) ١(نکه بند اي  کما.عبارت موضوع شکايت مغايرتي با قوانين مربوطه نداردن ترتيب اي به

 بر همين ١٤/٦/١٣٧٤قانون گزينش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش مصوب ) ٢(ماده 
  .مبنا و مفهوم تنظيم شده است

قانون اساسي، رعايت تساوي ) ٤٣(اصل ) ٤(و بند ) ٢٨(، )٢٠(، )١٩(ـ برابر اصول ٢
لت و همچنين آزادي آنان در انتخاب شغل، از حقوق اقتصادي و اجتماعي بين آحاد م

اين اصول   مصوبه ياد شده نيز با رعايت٤ماده ) الف(اشخاص محسوب گرديده و بند 
  .تصويب رسيده استبه 

بعد از پيروزي انقالب (ـ عالوه بر موارد ياد شده، در برخي از قوانين کشور ٣
 قانون ٥ماده ) ج(الف ـ بند : ح ذيل به کار رفته است، عبارت مزبور به شر)اسالمي

در بيان شرايط ) ١٣٧٢مصوب (استخدامي کارکنان مجلس شوراي اسالمي 
تدين به عمل به احکام اسالم يا يکي از اديان رسمي «داوطلبان استخدام مبني بر 

نامه استخدامي  آيين  ٩ماده ) پ(ب ـ بند . »شناخته شده در قانون اساسي
 شوراي انقالب، در بيان شرايط ١٣٥٨ مصوبـ يران  ا دمين هواپيمايي مليمستخ

دارا بودن يکي از اديان «داوطلبان استخدام براي تصدي مشاغل شرکت مبني بر 
پ ـ اليحه قانوني الحاق يک تبصره به قانون منع استخدام کساني . »رسمي کشور

اين   با) راي انقالب شو١٣٥٨مصوب (که متدين به يکي از اديان رسمي نيستند 
ماده واحده ـ تبصره زير به اليحه قانوني منع استخدام کساني که متدين «مضمون 

به يکي از اديان رسمي اسالم، زرتشتي، کليمي و عيسوي نيستند در نيروهاي 
در خاتمه با . »...گردد  الحاق مي٢٩/٨/١٣٥٨ مصوب  ايران اسالميمسلح جمهوري 

قانون مجازات اشتغال به حرفه ) ٤(ينکه برابر تبصره ا توجه به موارد معنونه و
نامه  آيين ، تصويب)١٣٨٠مصوب (کاريابي و مشاوره شغلي بدون داشتن پروانه کار 

اجرايي مربوطه به عهده دولت قرار گرفته و مقرره ياد شده نيز در چارچوب قوانين 
يت مطروحه صدور تصميم شايسته مبني بر رد شکا. مربوطه به تصويب رسيده است

  ».مورد استدعاست
دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب   قانون تشکيالت و آيين٨٤در اجراي ماده 

 اجتماعي ديوان عدالت اداري  تأمين پرونده به هيأت تخصصي بيمه، کار و١٣٩٢ سال
  ١٤ بند الف ماده ٢٩/٦/١٣٩٦ـ ١٢٥ذکور به موجب دادنامه شماره   هيأت م.ارجاع شد

رايي قانون مجازات اشتغال به کار حرفه کاريابي و مشاوره شغلي بدون داشتن  اجنامه آيين
  .پروانه کار را قابل ابطال تشخيص نداد و رأي به رد شکايت شاکي صادر کرد

  :متن رأي هيأت تخصصي به قرار زير است
 اجرايي قانون مجازات اشتغال به حرفه نامه آيين ١٤ماده » الف«نکه بند اي نظر به«

 و ١٢ نه تنها با اصول ١/١٠/١٣٨٧ابي و مشاوره شغلي بدون داشتن پروانه کار مصوب کاري
 قانون اساسي مغايرت ندارد بلکه به جهت لزوم رعايت عدالت و مساوات بين آحاد ١٣

 قانون اساسي بوده و رأي به رد شکايت صادر و اعالم ٢٨ و ٢٠، ١٩مردم منطبق با اصول 
 ديوان دادرسي و آيين قانون تشکيالت ٨٤اد بند الف ماده  رأي صادره به استن.گردد مي

عدالت اداري ظرف بيست روز از تاريخ صدور قابل اعتراض از طرف رئيس ديوان عدالت 
  ».باشد اداري يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري مي

آقاي مهدي دربين، مديرکل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري 
کند که رأي هيأت تخصصي  اي به رئيس ديوان عدالت اداري اعالم مي  اليحهبه موجب

کند که رئيس  مغاير قانون اساسي است و از رئيس ديوان عدالت اداري درخواست مي
  .ديوان عدالت اداري از رأي هيأت تخصصي تجديدنظر خواهي کند

  :استدالل مديرکل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي به قرار زير است
  )دام عزه(حضرت حجت االسالم و المسلمين جناب آقاي بهرامي «

  رئيس محترم ديوان عدالت اداري
  با سالم واحترام

نامه اجرايي قانون مجازات اشتغال به حرفه کاريابي و  آيين ١٤به موجب بند الف ماده : الف
 ـ ک٤٠٣٥١ت/٢٣٢٦٨٩مشاوره شغلي بدون داشتن پروانه کار، موضوع مصوبه شماره 

 وزيران عضو کميسيون امور اجتماعي دولت، از جمله شرايط الزم براي ١١/١٢/١٣٨٧
تدين به يکي از اديان «) اعم از عمومي و تخصصي(ات کاريابي  مؤسسجاداي متقاضيان

  .تعيين شده است» رسمي کشور
 هيأت عمومي، آقاي سعيد کنعاني به موجب ٩٥/١١٠٥در پرونده شماره : ب

نامه  آيين  ١٤در بند الف ماده » اديان رسمي کشور«ت دادخواستي ابطال عبار
 قانون اساسي درخواست کرده و ١٢ و ١٣موصوف را به جهت مغايرت با اصول 

ن ـها تديـدالت اداري نه تنـماعي ديوان عـصصي بيمه، کار و تأمين اجتـهيأت تخ
 بلکه  قانون اساسي ندانسته١٢ و ١٣به يکي از اديان رسمي کشور را مغاير اصول 

 و ٢٠، ٢٨آن را مصداق رعايت عدالت و مساوات بين آحاد مردم و منطبق با اصول 
 رأي ٢٩/٦/١٣٩٦ ـ ١٢٥ قانون اساسي تلقي فرموده و به موجب دادنامه شماره ١٩

  .به رد شکايت صادر کرده است
 تعيين شده و به موجب» اسالم« قانون اساسي تنها دين رسمي کشور ١٢ طبق اصل:ج
رانيان زرتشتي، کليمي و مسيحي به عنوان اقليتهاي ديني اي انون اساسي ق١٣اصل 

اند که در حدود قانون در انجام مراسم ديني خود آزادند و در احوال شخصيه  شناخته شده
  .توانند عمل کنند ين خود مياي و تعليمات ديني بر طبق

 اديان رسمي نکه کلمه اديان جمع کلمه دين است و در قانون اساسياي  نظر به:د
 قانون اساسي دين رسمي کشور اسالم تعيين ١٢مورد پذيرش قرار نگرفته و طبق اصل 

باشند   قانون اساسي اقليت ديني مي١٣رانيان زرتشتي، کليمي و مسيحي در اصل اي شده و
 ١٣ موصوف مغاير اصول نامه آيين  ١٤بنابراين عبارت اديان رسمي کشور در بند الف ماده 

رسد و معتقدم رأي هيأت تخصصي به شماره مذکور مغاير   اساسي به نظر مي قانون١٢و 
و  قانون تشکيالت ٨٤کنم حضرتعالي در اجراي ماده  قانون صادر شده است و پيشنهاد مي

 از اختيارات خود استفاده کرده و ١٣٩٢ ديوان عدالت اداري مصوب سال دادرسي آيين
ن اي   اگر رأي هيأت تخصصي نقض نشود،.رماييدنسبت به تجديدنظر از رأي مذکور اقدام ف

ن اي   دين رسمي ديگر داريم که البته٣شود که در کشور عالوه بر اسالم،  نتيجه حاصل مي
   .امر مغاير قانون اساسي است

شايسته يادکرد است شوراي محترم نگهبان قانون اساسي به موجب نظريات شماره 
 ٢٩/٥/١٣٨٠ ـ ٢٠٠٥/٢١/٨٠جرايم سياسي،  در بررسي طرح ٢/٤/١٣٨٠ ـ ١٦٢٢/٢١/٨٠

 در ١٧/٨/١٣٨٠ ـ ٢٥٦٠/٢١/٨٠در بررسي اليحه کانون کارشناسان رسمي دادگستري، 
 ـ ٢٥٢٤/٣٠/٨١ران، اي جاد سازمان نظام پرستاري جمهوري اسالمياي  بررسي طرح

 در بررسي طرح تشکيل سازمان نظام روانشناسي و مشاوره جمهوري ٢٩/١١/١٣٨١
 در بررسي اليحه استخدام نيروي انتظامي ٤/١٢/١٣٨٢ ـ ٦٨٠٣/٣٠/٨٢،  ايران اسالمي

 در بررسي اليحه بودجه سال ٢٤/١٢/١٣٨٤ ـ ١٤٨٤٢/٣٠/٨٤ و  ايران اسالميجمهوري 
 کل کشور عبارت اديان رسمي و اقليتهاي ديني رسمي کشور در مقررات مربوط را  ١٣٨٥

  مهدي دربين ـ مديرکل هيأت.ست قانون اساسي تشخيص داده ا١٢ و ١٣مغاير اصول 
  »عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري 

 قانون ٨٤رئيس ديوان عدالت اداري با پذيرش استدالل مذکور، در اجراي ماده 
 هيأت ٢٩/٦/١٣٩٦ ـ ١٢٥ ديوان عدالت اداري به رأي شماره دادرسي و آيينتشکيالت 

  .کند تخصصي اعتراض مي
 با حضور رئيس و معاونين ١٤/٩/١٣٩٦لت اداري در تاريخ هيأت عمومي ديوان عدا

ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از 
  .بحث و بررسي با اکثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت کرده است

  
  رأي هيأت عمومي

دين رسمي کشور ، تنها  ايران اسالمي قانون اساسي جمهوري ١٢طبق اصل 
ايرانيان زرتشتي، کليمي و   قانون اساسي،١٣تعيين شده است و به موجب اصل » اسالم«

اند که در حدود قانون در انجام مراسم  مسيحي به عنوان اقليتهاي ديني شناخته شده
. کنند ايين خود عمل مي ديني خود آزادند و در احوال شخصيه و تعليمات ديني بر طبق

جمع کلمه دين است و در قانون اساسي اديان رسمي مورد » اديان «اينکه  نظر به
 قانون  اساسي دين رسمي کشور، اسالم تعيين ١٢پذيرش قرار نگرفته و طبق اصل 

 قانون اساسي به عنوان اقليت ١٣ايرانيان زرتشتي، کليمي و مسيحي در اصل   شده و
  ١٤در بند الف ماده » اديان رسمي کشور«اند، بنابراين عبارت  ديني شناخته شده

نامه اجرايي قانون مجازات اشتغال به حرفه کاريابي و مشاوره شغلي بدون داشتن  آيين
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 وزيران عضو ١١/١٢/١٣٨٧ک ـ ٤٠٣٥١ت/٢٣٢٦٨٩پروانه کار موضوع مصوبه شماره 
همچنين .  قانون اساسي است١٢ و ١٣کميسيون امور اجتماعي دولت مغاير اصول 

 ٢/٤/١٣٨٠ ـ ١٦٢٢/٢١/٨٠اساسي نيز به موجب نظريات شماره شوراي نگهبان قانون 
 در بررسي اليحه کانون ٢٩/٥/١٣٨٠ ـ ٢٠٠٥/٢١/٨٠در بررسي طرح جرايم سياسي، 
ايجاد   در بررسي طرح١٧/٨/١٣٨٠ ـ ٢٥٦٠/٢١/٨٠کارشناسان رسمي دادگستري، 

ر  د٢٩/١١/١٣٨١ ـ ٢٥٢٤/٣٠/٨١،  ايران اسالميسازمان نظام پرستاري جمهوري 
،  ايران اسالميبررسي طرح تشکيل سازمان نظام روانشناسي و مشاوره جمهوري 

 در بررسي اليحه استخدام نيروي انتظامي جمهوري ٤/١٢/١٣٨٢ ـ ٦٨٠٣/٣٠/٨٢
 ١٣٨٥ در بررسي اليحه بودجه سال ٢٤/١٢/١٣٨٤ ـ ١٤٨٤٢/٣٠/٨٤ و  ايران اسالمي

 قانون ١٢ و ١٣اير اصول در مقررات مربوط را مغ» اديان رسمي«کل کشور، عبارت 
 قانون ٨٤ و ٨٨ و مواد ١٢ ماده ١اساسي تشخيص داده است، بنابراين مستند به بند 

 حکم بر ابطال کلمه ١٣٩٢دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال  تشکيالت و آيين
نامه اجرايي قانون مجازات اشتغال به حرفه  آيين  ١٤در بند الف ماده» اديان رسمي«

وزيران صادر   هيأت١٣٨٧ مشاوره شغلي بدون داشتن پروانه مصوب سال کاريابي و
اين رأي در مقام تعيين و   شود و ابطال مي» اديان رسمي«اين رأي فقط کلمه  با. شود مي

نامه اجرايي قانون مجازات اشتغال به حرفه کاريابي و  آيين  ١٤تغيير شرايط موضوع ماده 
  .ار نيستمشاوره شغلي بدون داشتن پروانه ک

  عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدکاظم بهرامي رئيس هيأت
  

  ٦/١٠/١٣٩٦                                                                       ٩٥/١٤٢٣/شماره هـ
  بسمه تعالي

  جناب آقاي جاسبي
   ايران اسالميمديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري 

  با سالم
 مورخ ٨٨٥عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه  ي هيأتيك نسخه از رأ

  : با موضوع١٤/٩/١٣٩٦
 شوراي ٢١/٧/١٣٩٤ مصوبه يكصد و هشتاد و چهارمين جلسه مورخ ٨ بند ابطال«

  .گردد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي» .اسالمي شهر كرج
  اداري ـ مهدي دربينعمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت  مديركل هيأت

  
  ٩٥/١٤٢٣ :کالسه پرونده      ٨٨٥ :شماره دادنامه      ١٤/٩/١٣٩٦: تاريخ دادنامه

  .عمومي ديوان عدالت اداري  هيأت:مرجع رسيدگي
   سازمان بازرسي کل کشور:شاكي

 مصوبه يکصد و هشتاد و چهارمين جلسه ٨ ابطال بند :موضوع شکايت و خواسته
  اسالمي شهر کرج  شوراي ٢١/٧/١٣٩٤مورخ 

 سرپرست معاونت حقوقي و نظارت همگاني و رئيس کميسيون تطبيق :گردش کار
مصوبات دستگاههاي اداري سازمان بازرسي کل کشور به موجب شکايت نامه شماره 

  : اعالم کرده است که١٣/٩/١٣٩٥ ـ ١٨٨٩٨٤
  حضرت حجت االسالم والمسلمين جناب آقاي بهرامي«

  لت اداريرياست محترم ديوان عدا
  سالم عليکم

 به شوراي ٢١/٧/١٣٩٤احتراماً مصوبه يکصد و هشتاد و چهارمين جلسه مورخ 
  :ن سازمان مورد بررسي قرار گرفتاي اسالمي شهر کرج از جهت انطباق با قانون در

  به شوراي٢٠/٧/١٣٩٤ش ـ /٩٣٠٢٠/٨٦الف ـ شهرداري کرج به موجب اليحه شماره 
 در ...  «:ول مطالبات شهرداري، پيشنهاد نموده استاسالمي شهر کرج در خصوص وص

 ن امر در توان مالياي  به سزاي تأثيرسالهاي اخير به جهت رکود صنعت ساختمان و
 در امر دريافت مجوز ساخت و پرداخت ديون خود به شهرداري و توانمندسازيمؤديان 
چکها و دريافت و به حرکت درآوردن چرخه ساخت و ساز و جلوگيري از برگشت مؤديان 

بهتر رساني  هاي عمراني و خدمات برداري به موقع از پروژه به موقع مطالبات و بهره
ها از جمله تهران و تبريز  ن شهرداري در نظر دارد همانند ساير شهردارياي  به شهروندان

 مؤدياني ن روش کليهاي  که در.اي را با بانک شهر به شرح پيوست منعقد نمايد تفاهم نامه
باشند و توان پرداخت بدهي خود را ندارند و با قيد مبلغ و  ه به شهرداري بدهکار ميک

 درصد از مبلغ ٧٧ درصد، ميزان ٢٣مدت بازپرداخت به بانک معرفي و بانک با کسر مبلغ 
 به مطالبات اين اقدام شهرداري به موقع اعالمي را نقداً به حساب شهرداري واريز نمايد که با

چار خسارت ناشي از تورم آتي و مشکالت بعدي چکهاي برگشتي خود رسيده و د
توانند رأساً نسبت  مي مؤديان  الزم به ذکر است در صورت وجود توان مالي در.نخواهدشد

 خواهشمند است به صورت دو فوريتي .ن تخفيف استفاده نماينداي به پرداخت اقدام و از
  ».گرددگيري  مطرح و تصميم

 جهت شود به به شهرداري کرج اجازه داده مي«: نيز قيد شدهدر ادامه متن اليحه 
سازي  جلوگيري از انباشت بدهي مؤديان و چکهاي برگشتي و به منظور توانمند

هاي  برداري به موقع از پروژه مؤديان و به حرکت درآوردن چرخه ساخت و ساز و بهره
اري که توان پرداخت ندان، مؤديان بدهکرساني هر چه بهتر به شهرو عمراني و خدمات

نمايند را به بانک شهر  يکجا بدهي خود را به شهرداري ندارند و درخواست تقسيط مي
از کل % ٢٣معرفي و در صورت پرداخت يکجا بدهي مؤدي از طريق بانک با کسر 

. آن را به صورت نقدي و يکجا به حساب شهرداري واريز نمايند% ٧٧بدهي مؤدي 
متن فوق » .باشد  مي١٣٩٥مصوبه از تاريخ ابالغ تا پايان سال اين  ضمناً تاريخ انقضاء

  :حاوي نکات زير است
ؤديان توسط بانک ـهر و پرداخت مطالبات مـقاد تفاهم نامه با بانک شــ انع١
ات به ـاب کل آنها به عنوان مطالبـي و احتسـاز اصل بده% ٢٣ر مبلغ ـبا کس

  .حساب مودي
تخفيف % ٢٣و پرداخت بدهي استفاده از ؤديان  مـ در صورت وجود توان مالي در٢

 براساس مصوبه فوق، بخشودگي چه از محل تسهيالت بانک شهر و چه از محل پرداختهاي
  :به شهرداري شامل مؤديان تعدادي

  الف ـ جرايم   ب ـ عوارض
فتني است بر اساس آمار ارائه شده از کميسيون ماده صد ميزان آراء اجرا نشده گ
 ميليارد ٧٣٠٠ رأي و به مبلغ بيش از ٤٨٠٠به تعداد حدود )  و مختلطجريمه(جريمه 
  .باشد ريال مي

ب ـ پس از طرح موضوع در يکصد و هشتاد و چهارمين جلسه رسمي شوراي 
، ابتدا با دو فوريت پيشنهاد، سپس متن اليحه ٢١/٧/١٣٩٤اسالمي شهر کرج مورخ 

  .صويب رسيده است صورتجلسه به ت٨شهرداري با اکثريت آراء طي بند 
ج ـ با عنايت به ارسال مصوبه به فرمانداري براي تطبيق آن با قوانين و مقررات 

 ـ ٤٨٣٩/٩٤/٤٢/٤دليل عدم اعالم نظر در موعد مقرر قانوني، مصوبه مذکور طي شماره به 
  .شود  به شهرداري کرج براي اجرا ابالغ مي٩/٨/١٣٩٤

  :د ـ در خصوص مصوبه مذکور
ها، بخشودگي  داختهاي نقدي جرايم کميسيون ماده صد قانون شهرداري براي پر:اوالً

  .تعيين گرديده است
ناشي از تخلفات ساختماني بوده و نوعي مجازات ) ١٠٠( جرايم کميسيون ماده :ثانياً
 ـ ٥٥٢٧/٧شود و طبق نظريه مشورتي اداره کل حقوقي قوه قضاييه به شماره  تلقي مي

ربوط به تخفيف مجازات خاص دادگاهها و مجازاتها اعمال مقررات م «:٢٦/٩/١٣٧٤
شود و آراء صادره  و کميسيون ماده صد نيز يک مرجع شبه قضايي محسوب مي» ...است

آن که به عنوان جريمه به متخلفين تعلق گرفته، بر اساس نرخهاي تعيين شده در قانون 
ط شوراي شهر قابليت تعريف گرديده، لذا توس) ...با توجه به ارزش معامالتي و(مذکور 

  .تخفيف به عنوان بخشودگي ندارد
قانون تشکيالت، وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي ) ٧٦( به استناد ماده :ثالثاً

اي به تجويز  کشور و انتخاب شهرداران که وظايف شوراي اسالمي شهر احصاء شده، اشاره
شي از تقسيط جرايم  بانکي ناهو يا اخذ بهر) ١٠٠(بخشودگي بخشي از جرايم ماده 

ها نشده است و در مصوبه مذکور قيد گرديده  ديرکرد کميسيون ماده صد قانون شهرداري
در صورت پرداخت يک جا و نقدي مطالبات با اقدام از طريق بانک شهر به صورت 

 لذا تعيين، تصويب و اخذ هرگونه .شود  ميدرصد کل بدهي بخشوده% ٢٣تسهيالت، 
 يا کاهش و افزايش جرايم نيز از جمله بخشودگي مستلزم وضع مبلغي تحت هر عنوان و

ن خصوص نيز قانوني توسط مقنن وضع نشده اي باشد و در قانون توسط مبادي ذي ربط مي
است و شوراها تنها اختيار تصويب لوايح برقراري عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و 

 ضمن .شود رض شهر محسوب نمي جزء عوا١٠٠ميزان آن را بر عهده دارند وجرايم ماده 
 اجرايي وضع عوارض مصوب نامه آيين ٩ن قبيل موارد بر اساس ماده اي آن که در

تواند در هنگام وضع عوارض جديد يا در زمان مقتضي  شورا مي«وزيران   هيأت٧/٧/١٣٧٨
اند باتوجه به  نسبت به موارد معافيت، کاهش تخفيف و لغو عوارض که تصويب نموده

  ». اتخاذ تصميم نمايندنامه آيين  ناي   مقرر درسياستهاي
 شوراي ٢١/٧/١٣٩٤ مصوبه يکصد و هشتاد و چهارمين جلسه مورخ ٨لذا بند 

از اصل جرايم کميسيون ماده صد در قبال % ٢٣اسالمي شهر کرج راجع به بخشودگي 
پراخت نقدي و به صورت تسهيالت توسط بانک شهر برخالف قانون و خارج از حدود و 

ن رو ضمن درخواست صدور دستور اي  از.باشد اختيارات شوراي اسالمي شهر مزبور مي
 موجب امتنان است از نتيجه تصميم .موقت، ابطال مصوبه مورد اشاره مورد تقاضاست

  ».ندن سازمان را مطلع فرماياي متخذه
  :متن مصوبه در قسمت مورد اعتراض به قرار زير است

:  به شرح ذيل٢٠/٧/١٣٩٤ش ـ /٩٣٢٠/٨٦ه  ـ اليحه شهرداري به شمار٨«
همان گونه که مستحضريد در سالهاي اخير به جهت رکود صنعت ساختمان و تأثير «
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اين امر در توان مالي مؤديان در امر دريافت مجوز ساخت و پرداخت ديون خود  بسزاي
به شهرداري و توانمندسازي مؤديان و به حرکت در آوردن چرخه ساخت و ساز و 

هاي  برداري به موقع از پروژه يري از برگشت چکها و دريافت به موقع مطالبات و بهرهجلوگ
اين شهرداري در نظر دارد همانند ساير  رساني بهتر به شهروندان عمراني و خدمات

اي را با بانک شهر به شرح پيوست منعقد  ها از جمله تهران و تبريز تفاهم نامه شهرداري
باشند و توان پرداخت  ه مؤدياني که به شهرداري بدهکار مياين روش کلي نمايد که در

بدهي خود را ندارند و با قيد مبلغ و مدت بازپرداخت به بانک معرفي و بانک با کسر مبلغ 
 درصد از مبلغ اعالمي به رديف بودجه نهر سياه جوي در سال ٧٧ درصد، ميزان ٢٣

 فوريت وي پادار و موارد به صورت د مدنظر قرار گرفته و مابقي در بودجه سالهاي آت١٣٩٤
. در جلسه علني شورا مطرح و نتيجه جهت انجام اقدامات الزم به شهرداري ابالغ گردد

 بودجه و برآورد کل به ٢٤شود مطابق تبصره  به شهرداري کرج اجازه داده مي: متن اليحه
سياه جوي  ريال جهت ساماندهي و تکميل لوله گذاري، آبراهه ٢٩٨/٥٤٤/١٦٤/٢٤٥مبلغ 

 ٣٠٢٠١٠٩٤٠١که تا سقف مبلغ بيست و هشت ميليارد ريال در رديف بودجه به شماره 
 و افزايش آن در رديف ٣٠٢٠١٠٩٤٠٦و کاهش مبلغ هشت ميليارد ريال از رديف بودجه 

 و الباقي را در بودجه سالهاي آتي پادار و اقدامات ١٣٩٤بودجه نهر سياه جوي در سال 
ت سپس اصل ـطرح و ابتدا دو فوريـم» . اجرايي را معمول نمايدالزم جهت انجام عمليات

  ».اليحه با اکثريت آراء حاضرين به تصويب رسيد
در پاسخ به شکايت مذکور، رئيس شوراي اسالمي شهر کرج به موجب اليحه شماره 

  : توضيح داده است که٢٨/٥/١٣٩٦ ـ ٢٥٩٩/٩٦/٣٠/٤
  داريمدير دفتر محترم هيأت عمومي ديوان عدالت ا«

   اليحه دفاعيه در خصوص شکايت سازمان بازرسي کل کشور:موضوع
  سالم عليکم

 در پرونده کالسه بايگاني ١٧/١٢/١٣٩٥احتراماً، بازگشت به ابالغ نامه مورخ 
 در ارتباط با شکايت سازمان بازرسي ٩٥٠٩٩٨٠٩٠٨٥٠١٣٦٦ به شماره پرونده ٩٥/١٤٢٣

هشتاد و چهارمين جلسه مورخ  مصوبه يکصد و ٨کل کشور مبني بر نقص بند 
 درصد به پرداختهاي نقدي بدهي ٢٣ن شورا در خصوص اعطاء تخفيف اي  ٢١/٧/١٣٩٤

  :رساند شهروندان، پاسخ شکايت مطروحه را به شرح ذيل به استحضار مي
 نوع خدمت به شهروندان ٤٠٠همان گونه که استحضار داريد، شهرداري بيش از 

. يم از فعاليتها به منابع درآمدي سنگيني وابسته استدهد که انجام حجم عظ ارائه مي
گاهاً برخي از شهروندان به داليل مختلف از پرداخت نقدي و به موقع حقوق شهرداري 

ايجاد انگيزه جهت  شهرداري کرج در طي سالهاي گذشته براي. زنند سرباز مي
خفيفات و ، ت مؤديانپرداختهاي نقدي شهروندان و همچنين وصول مطالبات خود از

اين شورا وضع که  اي از طريق  مصوبه١٣٩٢در سال . مشوقهايي در نظر گرفته است
با قيد مبلغ و مدت . اند حسب آن مؤدياني که توان پرداخت بدهي خود را نداشته

 درصد از مبلغ اعالمي را نقداً به حساب ٧٧بازپرداخت به بانک شهر معرفي و بانک 
کننده تسهيالت پرداخت  ل مبلغ نيز به بانک پرداخت درصد از ک٢٣شهرداري واريز و 

گرديد و آن دسته از مؤدياني که ديون خود را به طور يکجا و نقدي به حساب  مي
اين مصوبه  گرديدند و مند مي  درصد خوش حسابي بهره٢٣نمودند از  شهرداري واريز مي

  .گرديد نه تنها جرايم کميسيون ماده صد بلکه ديون ديگر را نيز شامل مي
مصوبه مورد اعتراض از يک سو اهرمي براي کمک به رونق بخشيدن به ساخت و 
ساز شهري و خروج وضعيت ساختمان از رکود و از سويي انگيزه براي فعاالن حوزه 

اين نهاد  ساخت و ساز بوده و در واقع با اجراي آن نقدينگي به شهرداري تزريق تا
بديهي . م و توسعه عمران و آبادي شهر باشدريزي منسج خدمات رسان قادر به برنامه

اين تخفيفات نقدي چند سالي است در ساير شهرها به طور ثابت در حال اجرا  است
اين شورا در تخفيف و بخشودگي جرايم و  شاکي در شرح شکايت خود اقدام. باشد مي

ابات مطالبات شهرداري را خارج از اختيارات مصرح در قانون تشکيالت، وظايف و انتخ
اصل يکصد و (شوراهاي اسالمي کشور و انتخاب شهرداران و همچنين قانون اساسي 

تشخيص داده و تخلفات کميسيون ماده صد را نوعي مجازات تلقي که قابليت ) پنجاه
  .تخفيف به عنوان بخشودگي را ندارد

ابل  وضع مجازاتهاي اسالمي هميشه در مق:دارد اوالً در پاسخ به موارد فوق اعالم مي
 اگر : ثانياً.باشد ن امر مياي باشد در حالي که تخلفات ساختماني فاقد معصيت و گناه مي

تخلفات ساختماني مجازات باشد با فوت متخلف مجازات نمودن ساير افراد خالف عقل و 
 اگر تخلفات ساختماني ماهيت جزايي داشته باشد عائد خزانه : ثالثاً.باشد مباني حقوقي مي

 گيرد نه به شهرداري که به عنوان نهاد  و در واقع به دولت تعلق ميشود دولت مي
 رابعاً مجازات خود به خود به جرم مترتب است و اعمال آن .باشد انتفاعي مي غيردولتيغير

 را تواند تخلفات ساختماني نياز به درخواست ندارد در حالي که مطابق ماده صد شهرداري مي
   .ددر کميسيون ماده صد مطرح نماي

 ٧٦ايراد سازمان بازرسي تصريح گرديده به استناد ماده   در بخش ديگري از
قانون تشکيالت، وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي کشور و انتخاب شهرداران 

اين خصوص  اي به تجويز بخشودگي بخشي از جرايم ماده صد ننموده که در اشاره
ري ـت شهـري و مديريـ امور شهراي ادارهـوراهاي اسالمي بـه ذکر است شـالزم ب

توان اختيارات مقرر در قانون را در حد مر قانون  به وجود آمده است بنابراين نمي
لذا زماني که شوراي . باشد تفسير نمود چرا که اذن در شي اذن در لوازم آن نيز مي

 در رابطه با ٧١اسالمي به عنوان رکن تقنيني شهر در نظر گرفته شده و در ماده 
يف شوراي اسالمي موارد متعدد و متنوعي ذکر نموده که بخش اعظم آن مواد وظا

حيث براي شورا محدوديتي قائل شد  ناي  توان از باشد، نمي کلي و سياستي مي
اين  به شهرداري اجازه ارائه تخفيف در) ٥٩ماده (چنانچه در قانون رفع موانع توليد 

ازمان بازرسي کل کشور با پذيرش موارد را صادر کرده است در ادامه درخواست س
جرائم ناشي از تخلفات موضوع بند اول استدالل خويش مبني بر مجازات بودن 

کند لذا قبل از پاسخ   شهرداري آن را از موارد عوارض شهري محسوب نمي١٠٠ماده
بايد ماهيت عوارض شهري يا جريمه ناشي از تخلف مشخص شود بنابراين عوارض 

شود که به جهت ارائه خدمات و اعطاء  هرداري را شامل ميبخشي از درآمدهاي ش
کند و از آنجا که يکي از درآمدهاي شهرداري از اعطاء پروانه  مجوز دريافت مي

اي   سازندهرفته است که در صورتي مالک ياباشد لذا قانون در نظر گ ساختماني مي
بنابراين با تشکيل اقدام به اخذ مجوز ننموده مبلغي را از فرد متخلف وصول نمايد 

اي اعطاي مجوز در مقابل مبلغي پرونده در کميسيون ماده صد شهرداري به ج
اين قانون گريزي را منوط به پرداخت  دليل تخلف فرد و آثار ناشي از آن قانونگذار، به

 .شود نمايد و يا پرداخت آن مبلغ پروانه با رأي کميسيون ماده صد صادر مي مبلغي مي
در احکام کميسيون ماده صد شهرداري يک هزينه عوارض و اعطاي بنابراين اگر 

مجوز گرفته شود و عالوه بر آن مبلغي را به عنوان جريمه لحاظ نمايد از تعريف 
 ٢١/٧/١٣٩٤ جلسه مورخ ١٨٤ مصوبه ٨شود همچنين بند  عوارض خارج نمي

 ثر گرديدهشوراي اسالمي شهر براي يک سال قابليت اجرا داشته و با يک سال ملغي ا
  .و بنابراين وجهي براي رسيدگي ديوان وجود ندارد

 قانون رفع موانع توليد و ٥٩اعطاء تخفيف در صورت پرداخت  نقدي در ماده 
 شده بيني پيشها   براي شهرداري١/٢/١٣٩٤پذير و ارتقاي نظام مالي کشور مصوب  رقابت

ي شهر، پرداختهاي نقدي ن قانون و با اخذ مجوز از شوراي اسالماي است لذا بر اساس
شامل درصد تخفيف شده است و ادعاي مغايرت مصوبه با اصول قانون اساسي و خروج آن 

 ٨ همچنين امعان نظر بر مطالب معروض بند .باشد از اختيارات شوراي شهر بالوجه مي
ن امر تخلفي صورت اي   شوراي اسالمي شهر در اجراي وظايف خود بوده و١٨٤مصوبه 

  ».د امتنان خواهد بود لذا صدور حکم شايسته مزي.نگرفته است
 با حضور رئيس و معاونين ١٤/٩/١٣٩٦هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 

ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از 
  .بحث و بررسي با اکثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت کرده است

  
  رأي هيأت عمومي

 ماده صد قانون شهرداري، ضمانت اجراي جريمه ٥ و ٤، ٣، ٢هاي  مطابق تبصره
 قانون شهرداري، نحوه ٧٧تعييني در کميسيون ماده صد مشخص شده و به موجب ماده 

 شده است و بيني پيشاز طريق اجراي ثبت  مؤدي وصول عوارض در صورت عدم پرداخت
ت وجه چکها، قانونگذار در قانون صدور چک نحوه وصول در صورت تقسيط و عدم پرداخ

 قانون ماليات بر ارزش افزوده ٥ ماده ٣ از طرفي طبق تبصره .آن را مشخص کرده است
 ٨ با توجه به مراتب بند .، تخفيف در عوارض شهرداري لغو شده است١٣٨٧مصوب سال 

غاير قانون است و مصوبه يکصد و هشتاد و چهارمين جلسه شوراي اسالمي شهر کرج، م
 ديوان عدالت اداري دادرسي و آيين قانون تشکيالت ٨٨ و ماده ١٢ ماده ١مستند به بند 

  .شود  ابطال مي١٣٩٢مصوب سال 
  عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدکاظم بهرامي رئيس هيأت

  
  اصالحيه روزنامه رسمي كشور درخصوص قانون الحاق دو تبصره

  زات اسالمي قانون مجا) ٦١٧( به ماده 
  )كتاب پنجم ـ تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده(

قانون ) ٦١٧(نظر به اينكه در ابتداي پاراگراف آخر قانون الحاق دو تبصره به ماده 
منتشرشده در روزنامه ) كتاب پنجم ـ تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده(مجازات اسالمي 

چاپ شده » قانن«به اشتباه » قانون« كلمه ١٧/١٠/١٣٩٦ تاريخ ٢١٢١٤رسمي شماره 
  .رساند  است بدينوسيله اصالح و به آگاهي مي

  روزنامه رسمي كشور
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