
    

  ها ها ـ آئيننامه   ـ  عهدنامههاي قضائي  ـ رويهمذاكرات مجلس شوراي اسالمي ـ  قوانين:شامل       
WWW.DASTOUR.IRهيهاگها و آ ها ـ اساسنامه نامه ها ـ تصميم نامه تصويب

WWW.RRK.IR

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

  تومان ۴۵۰۰تك شماره 

   ٥ و ٤، ٣، ٢هاي   و تبصره٤ابطال ماده:  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع١٣٠٠رأي شماره 
  ٢  شوراي اسالمي شهر شوشتر  ١٣/١٠/١٣٩٩   شوراي اسالمي شهر شوشتر١٣٩٨آن از تعرفه سال 

   دفترچه ٤ابطال اطالق ماده :  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع١٢٠٦رأي شماره 
   شوراي اسالمي شهر باغستان در خصوص عوارض تفكيك١٣٩٧تعرفه عوارض محلي سال 

   از تاريخ تصويب
  ٢  شوراي اسالمي شهر باغستان  ٦/١٠/١٣٩٩

 تعرفه عوارض ٣ از ماده ٢ابطال رديف : ومي ديوان عدالت اداري با موضوع هيأت عم١٢٠٧رأي شماره 
  ٣  شهرداري راميان  ٦/١٠/١٣٩٩   شهرداري راميان از تاريخ تصويب١٣٩٧محلي سال 

  ) ٢ـ١٩(ابطال تعرفه شماره :   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع١٢٠٨ رأي شماره
  ٤  شوراي اسالمي شهر تاكستان  ٦/١٠/١٣٩٩   شوراي اسالمي شهر تاكستان١٣٩٨ترمربع سال  م٥٠٠هاي كمتر از  در مورد عوارض تفكيك عرصه

  ) ٢ـ١٣(ابطال تعرفه شماره :  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع١٢٠٩رأي شماره
  ٥  سالمي شهر چهاردانگهشوراي ا  ٦/١٠/١٣٩٩   شوراي اسالمي شهر چهاردانگه١٣٩٨در مورد عوارض ارزش افزوده بر تفكيك ساختمانها سال 

   ٦ از بند ٢ابطال رديف :  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع١٢١٠رأي شماره 
  ٧  شوراي اسالمي شهر مالير  ٦/١٠/١٣٩٩   مصوب شوراي اسالمي شهر مالير١٩/٥/١٣٩٨ مورخ ٣٥صورتجلسه شماره 

  ) ٢ـ٢(تعرفه شماره ابطال : ومي ديوان عدالت اداري با موضوع هيأت عم١٢٣٢رأي شماره 
  ٨  شوراي اسالمي شهر تفرش  ٦/١٠/١٣٩٩   شوراي اسالمي شهر تفرش از تاريخ تصويب١٣٩٣عوارض تفكيك اعياني سال 

  ابطال بخشنامه:  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع١٢٥١رأي شماره 
ـ ٧٣٤٤٦/٦٠ شماره    ٩  ت، معدن و تجارتوزارت صنع  ٩/١٠/١٣٩٩   وزارت صنعت، معدن و تجارت٧/٣/١٣٩٨ 

  ابطال بخشنامه :  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع١٢٥٢رأي شماره 
ـ ١٢٧٧٩٢/٦٠شماره    ١٠  وزارت صنعت، معدن و تجارت  ٩/١٠/١٣٩٩   وزارت صنعت، معدن و تجارت٦/٥/١٣٩٨ 

  مصوبه ) ٣(ابطال بند :  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع١٢٥٥رأي شماره 
ـ ٥٦٠١٢ت/١١٨٨٧٦ره شما ـ    ١١  هيأت وزيران  ٩/١٠/١٣٩٩   هيأت وزيران١١/٩/١٣٩٧ه

 بانك ملي ٧/٢٦٥٧ابطال بخشنامه شماره :  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع١٢٦٢رأي شماره 
  ١٢  بانك ملي ايران  ٢/١٠/١٣٩٩  ١٣/٣/١٣٨٨ اداره امور شعب بانك ملي استان مازندران مورخ ٨٨٣٣/ و نامه شماره م١١/٣/١٣٨٨ايران مورخ 

  نامه آموزشي  آيين١٩ابطال ماده :  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع١٢٨٦رأي شماره 
  ١٤  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري  ٩/١٠/١٣٩٩  ٢٤/١١/١٣٩٤ دوره دكتري تخصصي مصوب 

ـ ٢٤٤٥ شماره هاي ابطال نامه:  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع١٢٨٧رأي شماره   ٢٨/٢/١٣٩٢ 
ـ ٨٧٨٨ رئيس سازمان جهاد كشاورزي استان مازندران و ٥/٨/١٣٩٣ـ ٧٥١٥٣و   ٢٧/٣/١٣٩٥   

  مدير صنايع كشاورزي سازمان جهاد كشاورزي استان مازندران
  ١٦  سازمان جهاد كشاورزي  ٩/١٠/١٣٩٩

  

 ١٣٩٩ ماه  اسـفندنجمپ نبهـش سه
 

 ٢٢١٢٣ شماره هفتمسال هفتاد و 

)١٣٧٥( 



 ٢٢١٢٣شماره                        WWW.DASTOUR.IR                       ٥/١٢/١٣٩٩سمي روزنامه ر                        WWW.RRK.IR                         ٢صفحه 

  
  

  
  ١١/١١/١٣٩٩                                                                        ٩٨٠٢١٤٢شماره

  بسمه تعالي
  جناب آقاي اكبرپور

  مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسالمي ايران رئيس هيأت
يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 

، ٢هاي   و تبصره٤ابطال ماده«:  با موضوع١٣/١٠/١٣٩٩ مورخ ٩٩٠٩٩٧٠٩٠٥٨١١٣٠٠
جهت درج در روزنامه »  شوراي اسالمي شهر شوشتر١٣٩٨رفه سال  آن از تع٥ و ٤، ٣

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

  
  ٩٨٠٢١٤٢: شماره پرونده   ١٣٠٠: شماره دادنامه  ١٣/١٠/١٣٩٩: تاريخ دادنامه

  يلت اداروان عداي ديأت عمومي ه:مرجع رسيدگي
   داروغه ي علي آقا:شاكي

 آن از تعرفه ٥ و ٤، ٣، ٢هاي   و تبصره٤ ابطال ماده :موضوع شکايت و خواسته
   شهر شوشتري اسالمي شورا١٣٩٨سال 

 و ٤، ٣، ٢هاي   و تبصره٤ابطال ماده  ي به موجب دادخواستيشاکـ ١ :گردش کار
ن ييواستار شده و در جهت تبرا خ شهر شوشتر ي اسالمي شورا١٣٩٨ آن از تعرفه سال ٥

  :خواسته، به طور خالصه اعالم کرده است که
 اقدام به ابطال مصوبات به يوان عدالت اداري در موارد مشابه مصوبه مورد اعتراض، د"

ن يب چني در تصوي اسالميارات شورايرت آنها با قانون و خارج بودن از حدود اختيعلّت مغا
 با ١٣/٧/١٣٩٥خ دادنامه ي تار٣٨٢/٩١ کالسه پرونده ٤١٧ دادنامه شماره: ( نمودهيمصوبات

 ي مبن١٣٩١ شهر شهرضا در سال ي از تعرفه عوارض محل٢٠٢٤موضوع ابطال تعرفه شماره 
 ١١٧٧دادنامه شماره (و )  سال٥ر در اتمام ساختمان بعد از ي تأخين عوارض براييبر تع

د يا تجديد يع ابطال عوارض تمد با موضو١٧/١١/١٣٩٦ يخ رأي تار٩٥/١١٥٥کالسه پرونده 
 ي خدمات شهرداري دفترچه تعرفه عوارض و بها٢ فصل ٢ موضوع بخش يپروانه ساختمان
دادنامه شماره (و )  شهر کرجي اسالمي مصوب شورا١٣٩٥ و ١٣٩٤هاي  کرج در سال

 از ٨ت ابطال بند ي با موضوع شکا١٧/١١/١٣٩٦خ دادنامه ي تار٩٦/٤٦٣ کالسه پرونده ١١٧٦
 يزد مصـوب شوراي ي شهردار١٣٩٥ خـدمات سال يل دوم تعرفـه عوارض و بهافص

 خـدمات ي و بهايوارض محل ع٤صوص ابطال مـاده خواهشمندم در خ) زدي شهر ياسالم
 شهرستان شوشتر ي شهردار٣٠/١٠/١٣٩٧ ـ ١/٤٨٠٥ کاتوري به شماره انـد١٣٩٨سال 

د پروانه در صورت اتمام يتجد بر عوارض ي شهرستان شوشتر مبني اسالميمصوب شورا
اد شده يضمناً تعرفه . دييانکار اقدامات الزم را مبذول بفرمايمهلت مندرج در پروانه و صدور پا

  ". باشد  ميزي ني و عمران شهري قانون نوساز٢٩ ماده ٢ر با تبصره يمغا
  : ر استيمتن تعرفه مورد اعتراض به شرح زـ ٢  
  :ر صورت اتمام مهلت مندرج در پروانه و صدور پايانکارعوارض تجديد پروانه د: ٤ ماده "

 مهلت زمان اتمام ي و عمران شهري قانون نوساز٢٩ ماده ٢ تبصره يدر اجرا
صادره از هاي  ، جهت پروانه زيربناد آن با توجه به مساحتي و تمديات ساختمانيعمل
  :باشد  ميلي به شرح جدول ذ١٣٩٨ سال يابتدا

    روانه د پيعوارض تجد: ١جدول 
  جدول شماره يک

  حداکثر مدت زمان اتمام عمليات ساختمان از زمان صدور پروانه  )مربعمتر(مساحت   رديف
   ماه١٥  ٥٠٠تا   ١
   ماه١٨  ٢٠٠٠ تا ٥٠٠از   ٢
   ماه٢٤  ٢٠٠٠بيش از   ٣

 نظام ي از سوي بر اساس زمان مندرج در فرم تعهد نظارت ارساليشهردار: ١تبصره 
  .دينما  مي اقدام١ور مدت زمان اعتبار مجوز بر اساس جدول  نسبت به صديمهندس

 از زمان صدور آن بر اساس جدول ي پروانه ساختمانيحداکثر مهلت قانون: ٢تبصره 
ات يشتر نباشد و حداکثر مهلت شروع به عملي سال ب٥د از يفوق و دو مرحله تمد

  .باشد  ميکسال پس از زمان صدور پروانهي يساختمان
ده يان رسيبه پاها  خ اعتبار آني که تاريساختمانهاي  د پروانهيهت تجدج: ٣تبصره 

 مرحله ي درصد و برا٣٠طبق مهلت مندرج در پروانه ) سال اول( مرحله اول يباشد، برا
ء محاسبه به  زيربناايره ي درصد عوارض پذ٤٠دوم سال دوم طبق مهلت مندرج در پروانه 

 که مالک در مرحله يدر صورت. گردد  مي اقداميقبلهاي  ينرخ روز و کسر عوارض پرداخت
طبق ) سال دوم(د در مرحله دوم يد پروانه ساختمان اقدام ننمايجهت تجد) سال اول(اول 

ره با احتساب يء و پذ زيربنا درصد عـوارض٧٠مهلت منـدرج در پروانه شامل پرداخت 
  .گردد  ميقبلهاي  يپرداخت د و کسر عـوارضينـرخ سال جد
 و قبل از آن بر اساس ١٣٩٧ صادره در سال يساختمانهاي  د پروانهيتمد: ٤تبصره 
  .رديگ  مي صورت١٣٩٨ مصوب يد پروانه مندرج در تعرفه عوارض محليضوابط تمد

مالکين يا متقاضياني که در موعد مقرر در دفترچه ساختماني مرحله اول : ٥تبصره 
روانه ساختماني اقدام ننمايند و مهلت نسبت به تجديد پ) سال دوم(و مرحله دوم ) سال اول(

 غير از  درصد کليه عوارض به٤٠قانوني اعتبار دفترچه منقضي گرديده باشد شامل پرداخت 
هاي مسير خيابان و ارزش افزوده حاصله  از  بهاي خدمات تأمين پارکينگ عمومي، سرکش

  ". شود مياقدام هاي قبلي  کاربري غيرمرتبط به نرخ روز مراجعه و کسر عوارض پرداختي
حه شماره يت مذکور، شهردار شهر شوشتر به موجب اليدر پاسخ به شکاـ ٣  

  : ح داده است کهي توض٢٣/٦/١٣٩٨ـ ٧/٢٩٢١
 ي اقدام به اخذ پروانه ساختمان١٣٩٤رساند که خواهان سال   ميبه استحضارـ ١ "

  . نموده استي شرقييابان رجاي ملک خود جهت ساخت و ساز به آدرس خيبرا
 مراجعه نموده يانکار به شهرداري سال جهت اخذ پا٧باً يخواهان بعد از گذشت تقرـ ٢
 يخ انقضاء به شهرداري خود بعد از اتمام تاريد پروانه ساختماني جهت تمديستيبا  مياست که
 ندارد کهاي  نهي هزگونه هيچاز به پرداخت يز نيد ني مرحله تمدينمود که برا  ميمراجعه
  .انکار اقدام نموده استي سال جهت اخذ پا٧جعه ننموده و پس از آن گذشت انه مرامتأسف

 اشاره نموده که ي قانون نوساز٢٩ ماده ٢خواهان در دادخواست خود به تبصره ـ ٣
 در مدت مندرج در يولاند   است که پروانه اخذ نمودهين تبصره اوالً مخصوص امالکيا

که خواسته ي را به اتمام نرسانده در حاليختمانات سايد آن عمليتمدهاي  ا ساليپروانه و 
ان رسانده و اصوالً مشمول ي را به پايات عمراني عمليعني. باشد  ميانکاريخواهان اخذ پا

م و استفاده از ي است که تصمين در حاليا. شود ي نمي قانون نوساز٢٩ ماده ٢تبصره 
  .باشد  ميتبصره مذکور خالف قانون

 داد نمود و تمديد را انجام مي  موعد خود به شهرداري مراجعه ميبايستي در ـ خواهان مي٤
ه  تأييدي که بهيحه عوارضي برابر الي امتناع نموده و شهردارين کاري از انجام چنيول

  .ده اقدام نموده استي رسيأت انطباق فرمانداري شهر و هي اسالميشورا
 از جانب خواهان ي تفاوتيب و يانگار  و سهلالذکر فوقحات يان با توجه به توضيدر پا
ع اموال يي از تضيري مناسب و جهت جلوگيد پروانه ساختمان در مهلت قانونيجهت تمد

  ". باشد  مي رد خواسته خواهان مورد استدعايعموم
س و ي با حضور رئ١٣/١٠/١٣٩٩خ ي در تاريـوان عدالت اداري ديأت عمومي  ه

ل شد و يوان تشکي و دادرسان شعب د و رؤسا و مستشارانيوان عدالت ادارين ديمعاون
  . مبادرت کرده استير به صدور رأيت آراء به شرح زي با اکثريپس از بحث و بررس

  
  رأي هيأت عمومي

، روش ١٣٤٧ مصوب سال ي و عمران شهريقانون نوساز ٢٩ ماده ٢قانونگذار در تبصره 
 کرده است بيني پيشم مه تماينهاي  د پروانه ساختمانين و اخذ عوارض تمديي تعي برايخاص

د پروانه ساختمان در ي وضع عوارض تمديوان عدالت اداري ديأت عموميو در آراء متعدد ه
ص و ابطال يارات تشخير قانون و خارج از حدود اختي شهرها مغاي اسالميمصوبات شوراها

 ي شهردار١٣٩٨  آن از تعرفه سال ٥ و ٤، ٣، ٢هاي   و تبصره٤ن ماده يبنابرا. شده است
ـ ٤٧١ل مندرج در دادنامه شماره ي شهر شوشتر به دالي اسالميشوشتر از مصوبات شورا

ر قانون و ي مغايوان عدالت اداري ديأت عمومي ه١٨/٢/١٣٩٧ ـ ٣٠٨ و شماره ١٣/٧/١٣٩٥
 ٨٨ و ماده ١٢ ماده ١ شهر است و مستند به بند ي اسالمي شورايارات قانونيخارج از اخت
  .شود  مي ابطال١٣٩٢مصوب سال  يوان عدالت اداري ديدرسن داييالت و آيقانون تشک

  رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي

  ١/١١/١٣٩٩                                                                          ٩٨٠٠٢٢١شماره
  بسمه تعالي

  جناب آقاي اكبرپور
  حترم روزنامه رسمي جمهوري اسالمي ايرانمديره و مديرعامل م رئيس هيأت

يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 
 دفترچه ٤ابطال اطالق ماده «:  با موضوع٦/١٠/١٣٩٩ مورخ ٩٩٠٩٩٧٠٩٠٥٨١١٢٠٦

 شوراي اسالمي شهر باغستان در خصوص عوارض ١٣٩٧تعرفه عوارض محلي سال 
  . گردد هت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال ميج» تفكيك از تاريخ تصويب

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

  ٩٨٠٠٢٢١: شماره پرونده    ١٢٠٦: شماره دادنامه   ٦/١٠/١٣٩٩: تاريخ دادنامه
  يوان عدالت اداري ديأت عمومي ه:مرجع رسيدگي

   ي نوراله زندي آقا:شاكي
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 ي دفترچه تعرفه عوارض محل٤ ابطال اطالق ماده :ع شکايت و خواستهموضو
  ک ي شهر باغستان در خصوص عوارض تفکي اسالمي شورا١٣٩٧سال 

 دفترچه تعرفه ٤ ي ال١ابطال مواد  ي به موجب دادخواستيشاکـ ١ :گردش کار
را خواستار شده و در جهت  شهر باغستان ي اسالمي شورا١٣٩٧ سال يعوارض محل

  :ن خواسته اعالم کرده است کهييتب
  يوان عدالت ادارياست محترم دير"

  با سالم؛
 قانون منحصراً ١٠١مطابق ماده ها  ي شهرداريرسانم، حقوق قانون  ميبه عرض آن مقام

ن ير قواني و سايک است و قانونگذار در ماده قانونيگان معابر و شوارع حاصل از تفکيتملک را
مجاز به  غيرکيا عوارض تفکيک ي جهت موافقت با تفکيمجوز اخذ وجه تحت هر عنوان

 يفي قانون ثبت تکلي اصالح١٤٨ و ١٤٧نکه در احکام مواد يت به اي را نداده، با عنايشهردار
، لذا الزام شود  نميز مالحظهيا پرداخت وجه به آن مرجع باشد ني و يبه استعالم از شهردار

ه وجـه به شهردار رداخت هرگوـن ط به شـرح يک بر خالف اصل تسليدر قبال تفک يمالک به ـپ
ارات شوراها يت مشروع اشخاص و خارج از اختيتعارض با حق مالک  و دري قانون اساس٢٢اصل 

همان گونه که . باشد  مي١٣٧٥ مصوب ي اسالمي قانون شوراها٧١ ماده ١٦در بند 
ت يستلزم رعا جز در موارد مصرح در قانون، ميشهردارهاي  يازمندي ن تأمينديمستحضر

 دولت ي از مقررات ماليم بخشي قانون تنظ٤مطابق ماده . باشد  مي خاص خودشيمراحل قانون
ران ي اي اسالمي قانون پنجساله پنجم توسعه جمهور٦٢ ماده ٣ و تبصره ١٣٨٠مصوب سال 
ازمند اذن ي نيياجراهاي   اخذ هرگونه وجه و کاال و خدمات توسط دستگاه١٣٨٩مصوب سال 

ست ي نيخدمتدهنده  ک و افراز ارائهي در خصوص موضوع تفکي شهردارياز طرف. است يقانون
 آن خدمت را داشته ي عوارض برايات بر ارزش افزوده، امکان برقراري قانون مال٥تا مطابق ماده 

 از قانون برنامه سوم و ي اصالح مواد٥ ماده ١ صرفاً به تبصره ي اسالميارات شوراهاياخت. باشد
 سراسر کشور خارج از ي اسالمي و وضع هرگونه عوارض توسط شوراهاشود  ميدره محدويغ

 شهر باغستان در خصوص يلذا مصوبه شورا. ارات مصرح در قانون مذکور استيحدود اخت
 يت خاص مجلس شوراين امر در صالحي بوده که ايني تقنيک اقداميوضع عوارض افراز و تفک

ن و گام نهادن در بخش اخذ عوارض تحت عنوان عوارض ن وضع قانوي قرار دارد، بنابراياسالم
 و منوط به ي قانون اساس٥١ و ١٠٥ قانون ثبت بر خالف اصل ١٤٧ک اسناد صادره ماده يتفک
ره ي بر دايدي مقنن و تهدير حکم فعليک مغايلذا اخذ عوارض تفک. باشد  ميز قانونگذاريتجو

ون تمسک به حکم قانونگذار بوده و شان بدياعمال حقوق مالکانه اشخاص و کاهش قلمرو ا
 يت شوراي و خارج از حدود صالحي فاقد وجاهت قانونيه آن شهرداري از ناحيافتيوجوه در

أت ي متعدد هيت به مراتب معروضه و به استناد آرايلذا با عنا.  باغستان استيشهر و شهردار
در وضع عوارض افراز  متعدد ي شهرهاي در ابطال مصوبات شوراهايوان عدالت اداري ديعموم
 ١٠١٨، ٤/١١/١٣٨٩ـ ٣٩٣، ٩/٤/١٣٨٧ ـ ٢١٨، ١١/٩/١٣٨٨ـ ٩٦٤: يک به شماره هايو تفک

ـ ٤٥٩، ٤/١١/١٣٨٩ـ ٤٩٢، ٢٠/٩/١٣٩١ـ ٦٢٧، ١٦/٥/١٣٩١ ـ ٢٧٥، ١٧/٦/١٣٩٣ـ 
 صدور حکم ٢٠/٩/١٣٩٧ـ ١٨٤٣ و ٧/١١/١٣٩٦ـ ٩٢٢، ١٠/٥/١٣٩٦ـ ٣٣٩، ٢٠/١٠/١٣٨٩
 ٥٧ و ٥٦صفحه ) ي قانون شهردار١٠١ ماده يي اجـرانامه آيين (٤ ي ال١ بر ابطال مـواد يمبن

 ٩٢ مقررات ماده ي شهر باغستان در اجراي اسالميشورا ١٣٩٧ سال يدفترچـه عوارض محل
  ". ب و اجرا مورد استدعاستيخ تصوي از تاريوان عدالت اداري دين دادرسييالت و آيقانون تشک

  : موجب اليحه تقديمي اعالم کرده است کهـ شاکي در پاسخ به اخطار رفع نقص به٢
  يوان عدالت اداري ديأت عمومياست محترم هير"

  :با سالم
دارم به   مي معروض٩٨٠٩٩٨٠٩٠٥٨٠٠٠٨٦احتراماً در خصوص پرونده شماره 

 ي نسبت به بعد شرعيدگي از رسينجانب نوراله زنديموجب اخطار رفع نقص صادره ا
 شهر باغستان ي اسالميب مصوبه شورايخ تصويمناً تارض. مينما  ميپرونده اعالم انصراف

  ". باشد  مي١٣٩٦ره سال يک و غيدر خصوص وضع عوارض بر تفک
  : ر استيمتن تعرفه مورد اعتراض به شرح زـ ٣
  ي قانون شهردار١٠١ ماده يي اجرانامه آيين "

م  که در گذشته، بدون پرداخت قدرالسهي در مورد امالک١٠١ اعمال ماده :٤ماده 
  .اند ک  نمودهي اقدام به تفکيشهردار
 ي قانون شهردار١٠١ اعمال ماده ي در راستاي محاسبه قدر السهم شهرداريبرا

 قـانون ١٤٨ و ١٤٧ق ماده يو اسناد صادره از طر) قولنامه (ي اسناد عادي امالک دارايبرا
اند  ام نمودهن اقديک زمي نسبت به تفک١٣٩٠ثبت که در گذشته و قبل از ابالغ قانون سال 

ي ـ تجاري ـ ا به صـورت مسکوني و ياداري ـ تجاري ـ  مسکونيو در حال حاضر با کاربر
  :ر اقدام خواهد شديب زيند به ترتشود برداري مي بهره يادار

 مترمربع ٢٠٠٠ تا ١٠٠٠ش از ي و بيمت کارشناسيق%  ٧ مترمربع ١٠٠٠ر ين زيزم
   .گردد ي اخذ ميمت کارشناسيق% ١٢

 عدم خالف ي گواهيدارا(ن مورد نظر ي مجاز در زميدر صورت وجود بناها :تبصره
  .شود  مير استفادهيب زياز ضرا)  بر ابقاءي مبن١٠٠ون ماده يسي کميا رأيان کار و يا پاي

   %٧٠ب ياعمال ضر       ٨٣زمان احداث بنا قبل از سال 

  % ٨٠ب ي           اعمال ضر ٩٠ تا ٨٣زمان احداث بنا بعد از سال 
   %١٠٠ب ياعمال ضر     ٩٠زمان احداث بنا بعد از 

ک شده ين تفکي زميمت کارشناسيق % ٥معادل ها  ير کاربريامالک با سا: ١تبصره 
  . محاسبه و اخذ خواهد شديبه عنوان قدرالسهم شهردار

 درصد قسمت ١٠ شهر معادل يدر محدوده قانونها  ير کاربريامالک با سا: ٢تبصره 
  .ک محاسبه خواهد بودن مالي زميکارشناس

  .گردد  مي محاسبهيمت کارشناسيق % ١٠م شهر با يامالک واقع در حر: ٣تبصره 
 . داخل محدوده به شورا ارسال گرددمترمربع ٢٠٠٠ش از يبهاي  نيزم: ٤تبصره 

رغم ابالغ دادخواست و ضمائم، طرف شکايت اليحه دفاعيه ارسال  ـ علي٤
  .ننموده است

ن ييالت و آي قانون تشک٩٢ق حکم ماده يوع از جمله مصاد به موضيدگيرس ـ ٥  
الت و ي قانون تشک٨٤ ماده يص نشد و پرونده در اجراي تشخيوان عدالت اداري ديدادرس

 ي شوراهايأت تخصصي، به ه١٣٩٢ مصوب سال يوان عدالت اداري دين دادرسييآ
 ـ ٩١٨ه شماره أت مذکور به موجب دادنامي ارجاع شد و هيوان عدالت اداري دياسالم
 ي اسالمي شورا١٣٩٧ سال ي دفترچه تعرفه عوارض محل٤ ي ال١، مواد ١٥/١١/١٣٩٨

 شدن ي که قبل از اجرائي به اراضي اصالح١٠١ ماده يشهر باغستان به استثناء تسر
 را قـابل ابطال اند، افت داشتهي سند دريا از مراجع ثبتيا افراز شده و يک يقانون تفک

 ي مذکور به علت عدم اعتراض از سويرأ. صادر کرد تي بـه رد شکايص نداد و رأيتشخ
  .افتيت ي قطعيوان عدالت اداريا ده نفر از قضات دي يوان عدالت اداريس ديرئ

 شوراي اسالمي ١٣٩٧ دفترچه تعرفه عوارض محلي سال ٤رسيدگي به اطالق ماده «
  ».قرار گرفتشهر باغستان در خصوص عوارض تفکيک در دستور کار هيأت عمومي 

وان ين دي با حضور معاون٦/١٠/١٣٩٩خ ي در تاريـوان عدالت اداري ديأت عموميه
ل شد و پس از بحث و يوان تشکي و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديعدالت ادار

  . مبادرت کرده استير به صدور رأيت آراء به شرح زي با اکثريبررس
  

  رأي هيأت عمومي
 شدن آن ي احکام آن به قبل از اجرائي تسري اصالح١٠١ه نکه در ماديبا توجه به ا

 ي شورا١٣٩٧ سال ي دفترچه تعرفه عوارض محل٤ نشده است، اطالق ماده بيني پيش
 ي شدن قانون مذکور طبق مقررات ثبتي که قبل از اجرائي شهر باغستان، به اراضياسالم
ا ي ١٤٧ق ماده يو امالک و از طر که از اداره ثبت اسناد يا اراضيو اند  ا افراز شدهيک يتفک

 و ٨٨ و مواد ١٢ ماده ١ر قانون است و مستند به بند يمغااند   اخذ کردهي سند ثبت١٤٨
خ يتاراز  ١٣٩٢ مصوب سال يوان عدالت اداري دين دادرسييالت و آيقانون تشک ١٣
  . شود مي ابطال بيتصو

   عمومي ديوان عدالت اداري                                                  هيأت
   ـ مرتضي علي اشراقيمعاون قضايي ديوان عدالت اداري

  
  ١/١١/١٣٩٩                                                                          ٩٨٠٠٢٥٠شماره

  بسمه تعالي
  جناب آقاي اكبرپور

  المي ايرانمديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اس رئيس هيأت
يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 

 تعرفه ٣ از ماده ٢ابطال رديف «:  با موضوع٦/١٠/١٣٩٩ مورخ ٩٩٠٩٩٧٠٩٠٥٨١١٢٠٧
جهت درج در روزنامه »  شهرداري راميان از تاريخ تصويب١٣٩٧عوارض محلي سال 

  . گردد رسمي به پيوست ارسال مي
ـ مهدي دربينمديركل هيأت    عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري 

  
  ٩٨٠٠٢٥٠ :شماره پرونده   ١٢٠٧ :شماره دادنامه    ٦/١٠/١٣٩٩: تاريخ دادنامه

  يوان عدالت اداري ديأت عمومي ه:مرجع رسيدگي
  يما نوروزيخانم س :شاكي

  سالي تعرفه عوارض محل٣ از ماده ٢ف يابطال رد :موضوع شکايت و خواسته
  ان ي رامي شهردار١٣٩٧

 تعرفه عوارض ٣ از ماده ٢ف يابطال رد ي به موجب دادخواستيشاکـ ١ :گردش کار
ن خواسته اعالم ييرا خواستار شده و در جهت تبان ي رامي شهردار١٣٩٧ سال يمحل

  :کرده است که
 ٥٠٠ر يک عرصه امالک زيان در مورد اخذ عوارض تفکي راميدر تعرفه شهردار" 
 تحت شود  ميان اجازه دادهي راميده که بر اساس آن به شهرداريضع قاعده گرد ومترمربع

  .دي اقدام نما٣×A×Pعنوان مذکور اقدام به اخذ عوارض با توجه به فرمول 
شهرداري راميان به استناد اين مصوبه بدون در نظر گرفتن رأي ديوان عدالت اداري 

 لذا با استناد داليل ذيل ابطال مصوبه را .نمايد مبالغي را تحت عنوان تفکيک عرصه اخذ مي
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 اصالحي قانون شهرداريها سهم شهرداري بابت سرانه فضاي عمومي ١٠١مطابق ماده . دارم
باشد، ليکن شوراي شهر   مترمربع مي٥٠٠در هنگام تفکيک و اخذ در خصوص امالک باالي 

بنابراين . رده است مترمربع نيز عوارض تعيين ک٥٠٠و شهرداري راميان براي امالک زير 
 اصالحي قانون شهرداري ١٠١عمل شوراي شهر راميان خارج از حدود تعريف شده در ماده 

 قانون ٦٢ ماده ٣ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و تبصره ٤مطابق ماده . است
برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران، هرگونه وجهي از سوي دولت و 

گونه جوازي براي اخذ عوارض تفکيک براي  بايست با مجوز قانوني باشد و هيچ  ميشهرداريها
لذا خواستار ابطال بند مورد نظر راجع به عوارض .  مترمربع وجود ندارد٥٠٠امالک زير 
 ٩/٤/١٣٨٧ ـ ٢١٨مغاير با رأي اصداري ديوان به شماره . ( مترمربع را دارم٥٠٠تفکيک زير 

 شهر ١٧/٦/١٣٩٣ ـ ١٠١٨ شهر قم، رأي ٢٠/١٠/١٣٨٩ـ ٤٥٩مصوبه شهر شيراز، رأي 
 قانون شهرداريها و ١٠١لذا با توجه به آراء ياد شده و مغايرت آشکار مصوبه با ماده ) اراک
 قانون برنامه پنجم ٦٢ ماده ٣ قانون تنظيم بخشي از مقررات ماده دولت و تبصره ٤ماده 

ي در هيأت عمومي ديوان، تقاضاي ماده توسعه و همچنين با توجه به ابطال چنين مصوبات
 قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري و رسيدگي و نهايتاً بر اساس بند ٩٢
 قانون ديوان عدالت اداري تقاضاي ابطال مصوبه که به موجب آن هنگام ١٣ و ماده ١٢

= P، عرصه= A (٣×A×Pمراجعه ارباب رجوع جهت دريافت پروانه ساختماني ميزان 
  ."گردد را دارم عوارض تفکيک عرصه اخذ مي) مساحت
  : ر استيمتن تعرفه مورد اعتراض به شرح زـ ٢  
    )يمسکون ( زيربنا عوارض: ماده سه"
  توضيحات  مأخذ و نحوه محاسبه عوارض  شرح عوارض  رديف

  
از ) احداث اعياني(عوارض زيربنا 

نوع مسکوني به صورت تک 
  واحدي به ازاء هر مترمربع

  

  ) ريال٦٠٠٠حداقل عوارض هر مترمربع % (٣٥ P   مترمربع٦٠تا زيربناي   ١
  ) ريال١٠٠٠٠حداقل عوارض هر مترمربع % (٥٠ P   مترمربع١٠٠تا زيربناي   ١

  ) ريال١٧٠٠٠عوارض هر مترمربع حداقل % (٩٠ P   مترمربع١٥٠تا زيربناي   
  ) ريال٢٥٠٠٠حداقل عوارض % (١٢٠ P   مترمربع٢٠٠تا زيربناي   ٢
  ) ريال٤٠٠٠٠حداقل عوارض هر مترمربع % (١٥٠ P   مترمربع٤٠٠تا زيربناي   ٣
  ) ريال٥٨٠٠٠حداقل عوارض هر مترمربع % (١٧٠ P   مترمربع٦٠٠تا زيربناي   ٤
  ) ريال٦٥٠٠٠حداقل عوارض هر مترمربع % (١٨٠ P  اال مترمربع به ب٦٠٠زيربناي   ٥

 عبارت pنماد ) ١
است از آخرين 

اي  ارزش منطقه
 ٦٤موضوع ماده 

قانون مالياتهاي 
  مستقيم

  .گردند  نميربنا منظورينگ در محاسبه زيمساحت مشاعات و پارک: ١تبصره 
) يانيخارج از اع (يان جهت احداث استخر، جکوزيدر صورت درخواست متقاض: ٢تبصره 

چنانچه . باشد  مي قابل وصول٢  .٥. p مترمربع هر ي به ازايت ضوابط و مقررات شهرسازيبا رعا
  .رديگ  نميربنا مورد محاسبه قرارين منظور استفاده شود در عوارض زي اي براياني از اعيقسمت

ه بر اساس ي صرفاً در حد تراکم پايانين عوارض متراژ اعيدر محاسبه ا: ٣تبصره 
  .رديگ  مي مالک عمل قـراريضوابط شهرساز

 به صورت بالکن بر اساس ي مسکونم طبقه واحدي از احداث نيعوارض ناش: ٤تبصره 
  .گردد  مي محاسبهي مسکونيربناي از زيربنا به عنوان قسمتيسطح ز

 احداث ١٣٦٦ اسفند سال ٢٩ که قبل از ي مسکونيعوارض ساختمانها: ٥تبصره 
ده باشد بدون ارجاع پرونده ي رسيد واحد ساختمانيشده و مدارک الزمه و مثبت به تائ

 يروز برااي   برابر ارزش منطقه٢٥/١ معادل ييربناي، ز١٠٠ده ون مايسي به کميساختمان
  . محاسبه و وصول خواهد شدمترمربعهر 

اي  مت منطقهي چنانچه ق١٣٩٧ در سال ي مسکونيربنايدر محاسبه عوارض ز: ٦تبصره 
نه يش هزي از افزايريابد، جهت جلوگيش ي درصد افزا٢٠ش از ي ب١٣٩٥ نسبت به سال ييدارا

  . درصد مالک عمل محاسبه خواهد بود٢٠ به اضافه ١٣٩٥سال اي  مت منطقهي، قصدور پروانه
جهت محاسبه عوارض زيربناي مسکوني در اراضي و امالکي که بدون تأييد : ٧تبصره 

مراجع ذيصالح توسط اشخاص و يا از طريق  قوانين ثبتي يا رأي محاکم قضايي تفکيک 
 به عوارض PA٣ده سه و تباصر آن ميزان اند عالوه بر عوارض موضوع جدول ما گرديده

  .باشد  مساحت عرصه ميAمنظور از . گردد زيربناي مسکوني اضافه و اخذ مي
  تأسيسهاي واقع در محدوده شهر که قبل از کليه اراضي و عرصه ساختمان: ٨تبصره 

  وتمانشهرداري اقدام به اخذ سند مالکيت نموده و يا به نوعي پاسخ نقل و انتقال پروانه ساخ
ا عرصه يافت کرده و ي درياز شهردارها  ر مفاصاحسابي و سايکيه نقشه تفکتأييدي

ي مي قدي بناي داراي شهردار تأسيسواقع در محدوده شهر که قبل ازهاي  ساختمان
  . "باشد  نميباشد مشمول عوارض موضوع تباصر فوق مي

  . ه ارسال ننموده استرغم ابالغ دادخواست و ضمائم، طرف شکايت اليحه دفاعي ـ علي٣
 ين دادرسييالت و آي قانون تشک٩٢ق حکم ماده ي به موضوع از جمله مصاديدگيرسـ ٤

 ين دادرسييالت و آي قانون تشک٨٤ ماده يص نشد و پرونده در اجراي تشخيوان عدالت اداريد
  .   ارجاع شديوان عدالت اداري دي اسالمي شوراهايأت تخصصي به هيوان عدالت اداريد

وان ين دي با حضور معاون٦/١٠/١٣٩٩خ ي در تاريـوان عدالت اداري ديأت عموميه
ل شد و پس از بحث و يوان تشکي و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديعدالت ادار

  . مبادرت کرده استير به صدور رأيت آراء به شرح زي با اکثريبررس
  

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

تفکيک در تمام اشکال آن در مصوبات شوراهاي اسالمي شهرها مغاير قانون و خارج از حدود 
 تحت عنوان ٣ ماده ٢اختيارات قانوني تشخيص و ابطال شده است، بنابراين اطالق رديف

مندرج در رأي شماره  به داليل ١٣٩٧عوارض زيربنا مصوب شوراي اسالمي شهر راميان سال 
 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات ١٣/٤/١٣٩٦ ـ ٣١٥

 قانون تشکيالت و ١٣ و ٨٨ و مواد ١٢ ماده١قانوني شوراهاي اسالمي است و مستند به بند
  . شود  از تاريخ تصويب ابطال مي١٣٩٢آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 

                                                  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري  
   ـ مرتضي علي اشراقيمعاون قضايي ديوان عدالت اداري

  
  ١/١١/١٣٩٩                                                                        ٩٨٠٣٣٨٣شماره

  بسمه تعالي
  جناب آقاي اكبرپور

  مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسالمي ايران هيأترئيس 
يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 

در ) ٢ـ١٩(ابطال تعرفه شماره «:  با موضوع٦/١٠/١٣٩٩ مورخ ٩٩٠٩٩٧٠٩٠٥٨١١٢٠٨
المي شهر  شوراي اس١٣٩٨ مترمربع سال ٥٠٠هاي كمتر از  مورد عوارض تفكيك عرصه

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

  
  ٩٨٠٣٣٨٣ :شماره پرونده   ١٢٠٨: شماره دادنامه    ٦/١٠/١٣٩٩: تاريخ دادنامه

  يوان عدالت اداري ديأت عمومي ه:مرجع رسيدگي
   ي رضا رحمانيآقا :شاكي

ک يدر مورد عوارض تفک) ١٩ـ ٢(ابطال تعرفه شماره  :موضوع شکايت و خواسته
   شهر تاکستاني اسالمي شورا١٣٩٨ سال مترمربع ٥٠٠کمتر از هاي  عرصه

در مورد ) ١٩ـ ٢(ابطال تعرفه شماره  ي به موجب دادخواستيشاکـ ١ :گردش کار
را خواستار شده و در جهت ستان  شهر تاکي اسالمي شورا١٣٩٨ک سال يعوارض تفک

  :ن خواسته اعالم کرده است کهييتب
  يبسمه تعال" 
  يوان عدالت ادارياست محترم دير

  با سالم
 تاکستان ي شهرداريقانون غيرل به اقداماتي به شرح ذينجانب شاکياحتراماً ا

  . به شرح خواسته را دارميدگي رسياعتراض داشته و تقاضا
 مترمربع در پالک ١١٥٠، يک قطعه زمين به مساحت ٢١/٣/١٣٩٣ـ اينجانب در تاريخ ١

 فرعي از يک اصلي را خريداري نموده ام و به ٢٢٠٦١ فرعي از ٤٧٣٦ فرعي از ٣٣٤٩٤ثبتي 
هاي مربوط به نوسازي و غيره به شهرداري  موجب مدارک موجود و فيشهاي واريزي کليه هزينه
 ششدانگ از قانون تعيين تکليف اراضي فاقد تاکستان را پرداخت کردم و جهت اخذ سند مالکيت

سند مالکيت در اداره ثبت اسناد و امالک تاکستان اقدام و به موجب مستندات کميسيون مزبور با 
بررسي کليه جهات و استعالم مبادرت به صدور سند ششدانگ نموده است و چون به جهت اخذ 

جعه کردم که اعالم کردند شما از اين انشعاب گاز با استعالم مربوط به شهرداري تاکستان مرا
کرده ايد و با محاسبات در چندين فقره و هر بار با محاسبه مبالغ بسيار عجيبي ارائه قانون استفاده 

نمودند و چون علّت را سوال کردم گفتند که بر اساس مصوبه شوراي اسالمي شهر شما بايد قدر 
که به موجب مدارک کل مبلغ در سنوات گذشته سهم بپردازيد تا ما موافقت کنيم در حالي 

  .دريافت شده و اصوالً ديگر نبايد مبادرت به اخذ بها و يا قدر سهم نمايند
ـ ٥٦٢٧/١١/٢/٩٧ شهر تاکستان به شماره ي اسالميلذا چون مصوبه شورا

 تاکستان بر خالف قانون و ي شهردار١٤/١١/١٣٩٧ ـ ٦٨٦/٩٦ و شماره ١٢/١٠/١٣٩٧
ن نهاد صادر و وضع شده است، لذا با توجه به مستندات مذکور يارات اياختطه يخارج از ح

  ". را خواستارم١٣٩٣ تاکستان به شماره مورخ يابطال مصوبه شهردار
  : اعالم کرده است که٥/١٠/١٣٩٨حه مورخي در جواب اخطار رفع نقص به موجب اليشاکـ ٢
  : نکات رفع نقص"
  ي قانون شهردار١٠١ ماده ٥ و ٤هاي  تبصره: ت مخالف با اوالًيمصوبه مورد شکاـ ١
   قانون ثبت١٥٠مخالف با ماده : اًيثان

  . استي قانون اساس١٠٥ح با اصل يمخالف صر: ثالثاً
  .دينما  مير آن امتناعي شهر تاکستان که شورا از ارائه تصوي شورا١٠٠مصوبه شماره 
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  .گردد  ميميوست تقدي مربوط به پي و آگه٢ـ ١٩ر از تعرفه شماره يتصوـ ٢
 ١٠٠ مصوبه شماره ٢ بند ٤ تبصره ٢ل بند يذهاي   و تبصره٢ و بند ١بند ـ ٣

  . شهر تاکستان مورد درخواست ابطال استيشورا
مصوبه ياد شده در حالي به اجرا گذارده شده است که شوراي شهر تاکستان به : دفاعيات

هاي فاقد سند رسمي از  اختماندليل اخذ سند مالکيت از طريق قانون تعيين تکليف اراضي و س
نمايد که به دليل تجاوز شوراي اسالمي شهر از دايره اختيارات قانوني در  مردم اخذ قدرالسهم مي

لذا تصميمات   خلق الساعه شورا مستوجب . مغايرت با مسلمات شرع و قوانين موضوعه است
هرداري تاکستان در اقدامي بي لذا استدعاي بذل توجه را دارم ش. باشد برخورد قانوني و قاطع مي

سابقه و دفعتاً با استناد به مصوبه متنازع فيه تشخيص بدهي در قالب قدرالسهم از اراضي مشاعي 
نموده است و جهت استحقاق خود را نيز ناشي از صدور سند مفروزي اينجانب در اداره ثبت اسناد 

ي فاقد سند مالکيت و مصوبه ها و امالک در راستاي قانون تعيين تکليف اراضي و ساختمان
 قانون  ١٠١داند در حاليکه مصوبه فوق با حکم مندرج در قانون اصالح ماده  متنازع فيه مي

 ١٠١چه اينکه واضعين مصوبه مورد اعتراض با تفسير به رأي ماده . شهرداري در تعارض است
) ١٤٨ و ١٤٧ و مواد قانون تعيين تکليف(ها و ناديده گرفتن قوانين خاص ثبتي  قانون شهرداري

از سوي ديگر نيز . اند قانون را مصادره به مطلوب نموده و آن را به غلط پشتوانه مصوبه خود ساخته
مصوبه فوق مخالف صريح با قوانين ثبتي است و شهرداري در قبال صدور سند مفروز هيچ 

داري در خصوص هر چند شهر. خدماتي را ارائه ننموده است تا عوارض را استحقاق داشته باشد
دهنده خدمتي نيست و به طريق اولي مستحق قدرالسهم ناشي از قانون تعيين  تفکيک و افراز ارائه

چه اينکه امالک که . از طرفي ديگر مصوبه در صدر و ذيل نقض غرض فراواني دارد. تکليف نيست
 سند رسمي هاي فاقد  و قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي ساختمان١٤٨ و ١٤٧به استناد مواد 

بايست عوارض بپردازند و در ذيل  اند نمي  به بعد ملک خود را شش دانگ نموده١٣٩٣در سال 
اند نيز   اقدامي نموده١٤٨ و ١٤٧ نيز مجدداً امالک که از طريق ماده ٣ قسمت ٢تبصره بند 

 متر ٥٠٠باشد قدرالسهم شهرداري واگذار نمايند و در ذيل آن افرادي که پالک مادر بيش از  مي
 نسبت به تعيين وضعيت ١٠١نمايند مطابق ماده  بوده که جهت تعيين حدود الباقي مراجعه مي

قدرالسهم شهرداري اقدام نمايند که صدر و اواسط و اواخر مصوبه همه و همه متناقض و بر خالف 
و قوانين موضوعه و علي الخصوص قوانين آمره ثبتي است و اساساً فلسفه وجودي ماهيتي قوانين 

هاي فاقد   اصالح قانون ثبت اسناد و قانون تعيين تکليف اراضي و ساختمان١٤٨ و ١٤٧حکمي مواد 
  ."لذا اجابت خواسته مورد استدعاست. سند رسمي را متزلزل ساخته است و مخالف با آنهاست

  : ر استيمتن تعرفه مورد اعتراض به شرح زـ ٣
 مترمربع در صورت ٥٠٠ کمتر از هاي ـ عوارض تفکيک عرصه) ٢ـ ١٩( تعرفه شماره "

  امکان تفکيک بر اساس ضوابط شهري و عوارض بر ارزش افزوده حاصل از تفکيک اعياني

يف
رد

  

عنوان تعرفه 
  عوارض

مأخذ و نحوه 
محاسبه 

  ٩٦عوارض 

مأخذ و نحوه 
محاسبه 

  ٩٧عوارض 

مأخذ و نحوه 
  محاسبه
  ٩٧ عوارض 

  توضيحات

١  

عوارض بر ارزش 
افزوده حاصل از 

نگ عرصه ششدا
با کاربري مسکوني 
  به ازاء هر مترمربع

٣P.M ٣/٣  ٣/٣  

٢  

عوارض بر ارزش 
افزوده حاصل از 
ششدانگ عرصه 
با کاربري تجاري 
  به ازاء هر مترمربع

٤P.M  ٤/٤  ٤/٤  

٣  

عوارض بر ارزش 
افزوده حاصل از 
ششدانگ عرصه 
با کاربري صنعتي 
  به ازاء هر مترمربع

٢P.M  ٢/٢  ٢/٢  

٤  

عوارض بر ارزش 
افزوده حاصل از 
ششدانگ عرصه 
با کاربري اداري و 
ساير به ازاء هر 

  مترمربع

٣P.M  ٣/٣  ٣/٣  

٥  
کسر مساحت 

نسبت به ضابطه 
  هعرص

٥٠P.M  ٦٠  ٦٠  

  ٣/٣  ٣/٣  ٣P.M  عوارض افراز عرصه  ٦

 قانون ١٤٨ و ١٤٧کليه امالکي که به استناد مواد : ١بند 
هاي فاقد  ثبت اسناد و امالک کشور وضعيت ثبتي ساختمان

سند رسمي قبل از ابالغ طرح تفصيلي، سند دريافت و 
ـوده ـرداري را پرداخت ننم ند ا عوارض و حقوق قانوني شه

ـوارض نمي ـول پرداخـت ع باشند و امالکي که به  مشم
کليف وضعيت قانون تعيين ت و ١٤٨ و ١٤٧استناد مواد 

هاي فاقد سند رسمي و قانون ثبت در سال  تمانخثبتي سا
بايست  اند، مي  به بعد نيز ملک خود را ششدانگ نموده٩٣

ـ ٤ـ ٣ـ ٢ـ ١مطابق بند .(عوارض خود را پرداخت نمايند
  .)همين جدول عوارض خود را پرداخت نمايندپائين 

اين تعرفه در هنگام اخذ مجوز يا پاسخ کليه استعالمات و : ٢بند 
نقل و انتقال قابل وصول و يا پس از صدور رأي کميسيون ماده 

  .باشد صد عالوه بر جرائم، عوارض مربوط هم قابل وصول مي
ده هايي که در محدوده شهر واقع ش در ضمن  زمين: ٥بند 

ها با پالکهاي همجوار مسکوني به  است و مساحت ملک آن
 مترمربع و به باالتر ٥٠٠باشد و مساحت آنها از  يک صورت مي

از طريق .( عوارض دريافت گردد١٠Pششدانگ شده باشد 
  ) ششدانگ شده باشد١٤٨ و ١٤٧قانون تعيين تکليف يا 

ـ جهت امالک واقع در حريم شهر که کميسيون  تبصره 
د راي قطعي ابقاء صادر نموده عوارض کسر مساحت ماده ص

نسبت به ضابطه بر اساس کاربري مورد استفاده و برابر تراکم 
  .امالک کاربري مجاور محدوده مذکور دريافت گردد

 ١٠١به هنگام مراجعه مالکين امالک که با رعايت ماده : تبصره
اصالحي قانون شهرداريها داخل محدوده خدمات شهر اقدام به 

 ٤ و ٣هاي  تفکيک نمودن ملک خود نمايند و مطابق تبصره
  . اصالحيه قانون شهرداريها اعمال گردد١٠١ماده 

ـ در ضمن جهت ساختمانها که قبالً تفکيک گرديده و ١
اند مجدداً از  به صورت دو واحد ساختماني يا بيشتر شده

 شش دانگ ١٤٨ و ١٤٧طريق قانون تعيين تکليف 
  )١٥*P*صه متراژ عر(.اند نموده

باشند  هايي که فاقد کاربري مي ـ ساخت و ساز که در زمين٢
و نسبت به شش دانگ نمودن از طريق قانون تعيين تکليف 

  )٤٥*P*متراژ عرصه (.اند  اقدام نموده١٤٨ و ١٤٧
هايي که داخل محدوده خدماتي  ـ ساخت و ساز در زمين٣

ليف شهر با کاربري مسکوني هستند و در قانون تعيين و تک
  )٣٥*P*متراژ عرصه (.اند  شش دانگ نموده١٤٨ و ١٤٧

باشد و  ـ ساختمانهايي که داخل محدوده خدمات شهر مي٤
 ١٤٧کاربري غيرمسکوني دارند از طريق قانون تعيين تکليف 

  )٤٠*P*متراژ عرصه (.اند  ششدانگ نموده١٤٨و 
  

باشند به   ميزدانهي که به صورت ريع امالکي نسبت به تجميني اگر مالک:١تبصره 
  ليک پالک با مساحت باال تبدي

کمتر از تعرفه % ٥٠ بابت ملک فوق عوارض صدور پروانه يقيند به صورت تشوينما
  .گردد  مين دفترچه اعماليهم

هايي که به صورت مشاع داخل محدوده خدماتي شهر  در ضمن زمين: ٢تبصره 
. گيرد که کاربري مسکوني دارند حق سهم اراضي مشاعي به صورت فوق انجام مي

  )٦٠ * p* متراژ عرصه (
هايي که به صورت مشاع داخل محدوده شهري کاربري غيرمسکوني  زمين: ٣تبصره 

  ) ٧٥ * p* متراژ عرصه . (گيرد مول فوق انجام مي اراضي مشاعي به صورت فرالسهم حقدارند 
ق مراجعه به ي از طري چنانچه پالک٩١ از سال ١٠١با توجه به ابالغ ماده : ٤تبصره 

 متر ٥٠٠شتر از ي به ششدانگ نمودن پالک مادر بيبند اداره ثبت اسناد نسبت به قطعه
 ١٠١ند مطابق ماده ينما  مي مراجعهين حدود الباقييبوده اقدام نموده است جهت تع

 ." اقدام گردديت قدرالسهم شهردارين وضعيينسبت به تع
  . ارسال ننموده استيت پاسخي ابالغ دادخواست و ضمائم، طرف شکارغم ـ علي٤  

وان ين دي با حضور معاون٦/١٠/١٣٩٩خ ي در تاريـوان عدالت اداري ديأت عمومي  ه
ل شد و پس از بحث و يوان تشکيد و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب يعدالت ادار

  . مبادرت کرده استير به صدور رأيت آراء به شرح زي با اکثريبررس
  

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

 حدود تفکيک در تمام اشکال آن در مصوبات شوراهاي اسالمي شهرها مغاير قانون و خارج از
عوارض تفکيک ) ٢ـ ١٩(اند، بنابراين تعرفه شماره  اختيارات قانوني تشخيص و ابطال شده

 مترمربع در صورت امکان تفکيک بر اساس ضوابط شهر و عوارض بر ٥٠٠هاي کمتر از  عرصه
ارزش افزوده حاصل از تفکيک اعياني مصوب شوراي اسالمي شهر تاکستان به داليل مندرج در 

 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مغاير قانون و خارج از حدود ١٣/٤/١٣٩٦ ـ ٣١٥رأي شماره 
 قانون ٨٨ و ماده ١٢ماده ١ي شهر است و مستند به بند اختيارات قانوني شوراي اسالم

  . شود  ابطال مي١٣٩٢تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 
             هيأت عمومي ديوان عدالت اداري                                       

   ـ مرتضي علي اشراقيمعاون قضايي ديوان عدالت اداري
  

  ١/١١/١٣٩٩                                                                          ٩٨٠٤٤٠٧شماره
  بسمه تعالي

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

يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 
در ) ٢ـ١٣(ابطال تعرفه شماره «:  با موضوع١٤/١٠/١٣٩٩ مورخ ٩٩٠٩٩٧٠٩٠٥٨١١٢٠٩

 شوراي اسالمي شهر ١٣٩٨مورد عوارض ارزش افزوده بر تفكيك ساختمانها سال 
  . گردد  رسمي به پيوست ارسال ميجهت درج در روزنامه» چهاردانگه

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

  ٩٨٠٤٤٠٧ :شماره پرونده    ١٢٠٩ :شماره دادنامه    ٦/١٠/١٣٩٩: تاريخ دادنامه
  يوان عدالت اداري ديأت عمومي ه:مرجع رسيدگي

  رج عباسپوريا يآقا :شاكي
در مورد عوارض ارزش ) ١٣ـ٢(شماره ابطال تعرفه  :موضوع شکايت و خواسته

   شهر چهاردانگهي اسالمي شورا١٣٩٨ سال ک ساختمانهايافزوده بر تفک
 در مورد عوارض )٢ـ ١٣(شماره هاي  ابطال تعرفه ي به موجب دادخواستيشاکـ ١ :گردش کار
) ٢ـ ١٧(، يپروانه ساختمان و صدور  زيربنادر مورد عوارض) ٢ـ ٢(، ک ساختمانهايارزش افزوده بر تفک

 و صدور دستورالعمل يدر مورد بهاء خدمات کارشناس) ٥٦ـ ٢(ه و يدر مورد عوارض مازاد بر تراکم پا
 شهر ي اسالمي شورا١٣٩٨ سال ي از دفترچه عوارض محليمني و خدمات انشاني آتش اداره يمنيا

  : است کهن خواسته اعالم کردهيي را خواستار شده و در جهت تبچهاردانگه
   شهر چهاردانگه ي شورايرقانونيغهاي  ابطال دفترچه تعرفه: تيموضوع شکا"
  ٤ف يرد) ٢ـ ٢( تعرفه P×٥/٣ب يربنا با ضريعوارض زـ ١
  )الف(ف يرد) ١٧ـ ٢(عوارض مازاد بر تراکم تعرفه ـ ٢
  )٥٦ ـ ٢( تعرفه يمني و انشاني آتشعوارض ـ ٣

  .باشد  ميوستيه مدارک پي کليضمائم و کپ
  يوان عدالت ادارياست محترم دير

رج عباس پور فرزند ينجانب ايرسانم ا  ميبا سالم و عرض ادب؛ احتراماً به استحضار
 يقانونهاي غير  مالک ملک مورد بحث نسبت به ابطال تعرفهالذکر فوقعقوب با مشخصات ي
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 يون ماده صد از طرف شهرداريسي شهر چهاردانگه در مورد عوارض بعد از کميشورا
 نجانب مطرحي نسبت به ا١٣٩٨ و ١٣٩٧ ي در سالها٧٧ون ماده يسيچهاردانگه که در کم

 ابطال ي داده شده است اعتراض و تقاضاالذکر فوق به پرداخت عوارض يباشد و رأ مي
نجانب مطالبه ي چهاردانگه از اي که شهرداريش عوارضيف.  را دارمالذکر هاي فوق تعرفه

از من . باشد ي ميباشد که شامل چه عوارض  مياستمه دادخوينموده است مدارک ضم
مه ي شهر اقدام به گرفتن عالوه بر جري طبق مصوبه شورايشهرداراند  درخواست نموده

مازاد که در باال ذکر شده است را هاي  ون ماده صد و عوارض صدور پروانه عوارضيسيکم
  عوارض صدور پروانهد که جزءينما  مين مطالبهيبه عنوان عوارض صدور جواز از مالک

. ده استي عوارض فوق ابطال ابطال گرديوان عدالت اداريمتعدد دهاي  يدر رأ. باشد نمي
 مه دادخواستي ضمين رأي که ع٣/٢/١٣٩٨ـ ١٠١ به شماره ين رأياز جمله آخر

، يوان عدالت اداريدهاي  يبا توجه به تمام رأ. باشد  مينجانبيد اعتراض ايباشد که مؤ مي
باشند و   مي مصمميقانون غير به گرفتن عوارض٧٧ون ماده يسي و کميهردارشورا و ش

ـ ٣٢٧، ١٢/٢/١٣٩٦ ـ ١٠٣٠، ١٠/١١/١٣٩٦ـ ١١٥٣، ٩/٨/١٣٩٦ ـ ٧٤٦ شماره يآرا
  ٢١/١/١٣٩٧ـ ٣١ و ٢٥/٢/١٣٩٧

ب و ي در مورد عوارض احداث بنا بدون ضر١٥/٥/١٣٩٨ ـ ٩٣٦دادنامه شماره ـ ١
  ن مضموني به هم٩/٨/١٣٩٦ ـ ٨٧٦ه ن صدور جواز ساخت و دادناميع

 درخصوص عوارض فضاي سبز ١٧/١١/١٣٩٥ـ ١٣٥٩ الي ١٣٥٦ـ و دادنامه شماره ٢
  زير و تبري در خصوص ابطال مصوبه شهر ماليمني عـوارض او

  ي سبز ملي و فضايانياع کي در مورد عوارض مازاد، تفک١٧/١٢/١٣٩٥ـ١٣٥٥دادنامه شماره ـ ٣
 شهر کمال شهر در ي اسالميشوراهاي  ابطال تعرفه ٣/٢/١٣٩٨ـ ١٠١ يرأـ ٤

 برابر و ٥/١ربنا معادل ي عوارض زيانيک اعيخصوص عوارض مازاد تراکم و عوارض تفک
است ياز ر. باشد  مي بودن عوارض فوقيرقانونيد غين آراء مؤي اي سبز تماميعوارض فضا

  ." عاجزانه دارم اقدامات الزم را مبذول دارنديتقاضا
  :در جواب اخطار رفع نقص به موجب اليحه ارسالي اعالم کرده است کهـ شاکي ٢
 برابر عوارض احداث بنا مشابه به عوارض صدور ٥/١ معادل ١٠٠ـ کميسيون ماده ١"

 برابر بيش از عوارض قانوني از ٥/١وضع عوارض معادل . پروانه ساخت تصويب شده است
 برابر محاسبه شده است که P×٥/٣مصاديق وضع عوارض مضاعف بوده که براي اينجانب 

 هيأت عمومي ٢١/١/١٣٩٧ـ ٣١ و ٢٥/٢/١٣٩٧ـ ٣٢٧، ١٢/٢/١٣٩٦ ـ ١٠٣٠آراء شماره 
لذا اخذ . باشند  نيز مؤيد اين معني و مفهوم مي٣/٢/١٣٩٨ـ ١٠٢ديوان عدالت اداري و رأي 

 عمومي عوارض مشابه خارج از حدود اختيارات قانوني و خالف قانون و مغاير با آراء هيأت
 قانون تشکيالت و آئين دادرسي ديوان عدالت ٨٨ و ماده ١٢ ماده ١است و مستند به بند 

  . تقاضاي ابطال آن را دارم١٣٩٢اداري مصوب سال 
 ٣/٢/١٣٩٨ـ ١٠٢ طبق رأي ٢عوارض مازاد بر تراکم تبصره ) ١٧ـ٢(ـ تعرفه شماره ٢

 تصويب در کميته فني طرحهاي عوارض مذکور در هنگام پيشنهاد براي. باشد غيرقانوني مي
 قانوني تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران اخذ ٥هادي و يا کميسيون ماده 

هرچند اصل اخذ عوارض مازاد بر تراکم قانوني است تعيين وضع عوارض مازاد بر . شود مي
. نوني استتراکم مجاز مشروط به پرداخت قبل از ارسال به مراجع ذيصالح مغاير با موازين قا

 قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري ٨٨ و ماده ١٢ ماده ١بنابراين طبق بند 
  .باشد  عوارض فوق غيرقانوني مي١٣٩٢مصوب سال 

  عوارض ارزش افزوده بر تفکيک ساختمانها ) ٢ـ ١٣(ـ تعرفه شماره ٣
ض براي تفکيک با توجه به آراء متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري وضع عوار

اعياني ساختمانها در مصوبات شوراهاي اسالمي شهرها مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات 
 هيأت عمومي ديوان عدالت ١٣/٤/١٣٩٦ ـ ٣١٥طبق رأي شماره . تشخيص و ابطال شده است

 ٨٨ه  و ماد١٢ ماده ١اداري مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات قانوني است و مستند به بند 
  . اقدام شود١٣٩٢قانون تشکيالت و آيين دادرسي سال 

هاي  دادنامه) ٥٦ـ٢( تعرفه يمني و صدور دستورالعمل ايبهاء خدمات کارشناسـ ٤
ز قسمت ير و تبريدر خصوص مصوبه شهر مال ١٧/١١/١٣٩٥خ يتار١٣٥٩ـ ١٣٥٦شماره 
هاي  ي و رأيمنيرض ا سبز و عواي فضايره و اضافه تراکم و عوارضي و پذي زيربناعوارض

  :مينما  مي وجود دارد که ذکريگريمتعدد د
 ي بر ابطال بخشنامه معاون شهرسازي مبن١٤/٧/١٣٨٠ـ  ٣٥٨ ي ال٣٥٤دادنامه شماره ـ ١
  يره عالوه بر تخلفات ساختماني و پذ زيربنا در خصوص اخذ عوارض اضافه تراکم، ويو معمار
 بر ابطال مصوبه شوراي شهر  مبتني١١/١٢/١٣٨٧ ـ ٨٤٨ـ دادنامه شماره ٢

اردبيل در خصوص وضع عوارض آزاد تراکم، کسري فضاي آزاد و ارزش افزوده به 
  جهت تخلفات ساختماني

ل ي شهر اردبي بر ابطال مصوب شوراي مبن٢٤/٩/١٣٩٣ـ ١٥٢٩دادنامه شماره ـ ٣
  ي آزاد به جهت تخلفات ساختماني فضايدر خصوص عوارض کسر

 شهر کرج در ي بر ابطال مصوبه شوراي مبن١/٤/١٣٩٥ـ ٢٤٢دادنامه شماره ـ ٤
  يه عوارض تخلفات ساختمانيقسمت وضع کل

  : ر استيمتن تعرفه مورد اعتراض به شرح زـ ٣  
  ک ساختمانها ي عوارض ارزش افزوده بر تفک:)٢ـ ١٣( تعرفه شماره "
  

  عنوان کاربري  رديف
مأخذ و نحوه 

محاسبه 
  عوارض اعيان

  توضيحات

  %D١٠   به ازاء هر مترمربعمسکوني  ١

صنفي و تجاري به ازاء هر   ٢
 %D٧٠  مترمربع

صنفي و کارگاهي به ازاء هر   ٣
 %D٥٠  مترمربع

سرايداري، اداري و خدماتي به   ٤
 %D٤٠  ازاء هر مترمربع

ـ ويال به ازاء هر مت  ٥  %D٢٠  رمربعباغ 

پارکينگ، پايانه و انبار به ازاء هر   ٦
 %D١٥  مترمربع

ـ درماني تفريحي، تفرجي و   ٧ بهداشتي 
 %D٥  فضاي سبز به ازاء هر مترمربع

ـ مذهبي و فرهنگي و   ٨ آموزشي 
  ــ   ورزشي به ازاء هر مترمربع

تأسيسات و تجهيزات شهري به   ٩
 %D٧٠  ازاء هر مترمربع

 %D١٠  ريها به ازاء هر مترمربعساير کارب  ١٠

اين عوارض فقط براي يک بار و در اولين مرحله يا مقطعي که : ١بند 
  .باشد مالک يا ذينفع به شهرداري مراجعه نمايد قابل وصول مي

  .باشد  براي محاسبه عوارض اعياني، ارزش معامالتي ميDضريب : ٢بند 
عيان را شهرداري مکلف است عوارض ارزش افزوده تفکيک ا: ٣بند 

زمان صدور يا تمديد و يا تجديد پروانه ساختمان از مالک يا ذينفع 
  .قانوني آن وصول نمايد

هايي  کارخانجات تا قبل از هرگونه افراز و واگذاري قسمت يا بخش: تبصره
  .باشند از ملک به نام مالک يا غير، از شمول اين عوارض مستثني مي

 متراژ مشاعات مشمول در محاسبه عوارض تفکيک اعياني: ٤بند 
  .باشد محاسبه عوارض نمي

عوارض ارزش افزوده ناشي از تفکيک، به موجب مفاد دادنامه : ٥بند 
ـ ١٤٥شماره  ـ ع١٢/٨/١٣٩٥   در هيأت ٨٦٢/٩١/ کالسه پرونده ه

تخصصي عمران، شهرسازي و اسناد ديوان عدالت اداري اعتبار يافته و 
  .دوضع و وصول آن مغايرتي با قانون ندار

بر اساس ضوابط و مقررات کميسيون تقويم امالک، ارزش : ٦بند 
قيمت هر % ٥٠معامالتي هر مترمربع پارکينگ و انباري معادل 
  .گردد مترمربع از کاربري مربوطه تعيين مي

شهرداري مکلف است عوارض ارزش افزوده تفکيک اعيان براي : ٧بند 
داخت اين  احداث و مشمول پر١٣٩٨بناهايي که بيش از سال 

باشند را تا قبل از صدور هر نوع گواهي براي ساختمان،  عوارض مي
  .محاسبه و مطالبه نمايد

        
حه ي شهر چهاردانگه به موجب الي اسالميت مذکور شورايدر پاسخ به شکاـ ٤
  :ح داده است کهي توض٣١/٢/١٣٩٩ ـ چ/الف/ش/٤١٤شماره 
  يوان عدالت اداري ديأت عموميرمحترم دفتر هي مد"

  کميسالم عل
 به تعرفه عوارض مورد مصوبه مربوط: دارد  مي معروضي شاکيدر پاسخ به ادعا

 ي شهرداريده و از سويب گردي شهر چهاردانگه تصوي اسالميت که توسط شورايشکا
ا همان يون يسيرا مصوبه مربوط به عوارض بعد از کميز. باشد ي نميقانون غيرگردد  مياجراء

 از شهروندان در يت احدي شهر چهاردانگه سابقاً به واسطه طرح شکايانيعوارض ابقاء اع
تاً عوارض ي قرار گرفته و نهاي مورد بررسيوان عدالت اداري ديأت عمومي در ه١٣٩٥ل سا

ره، اضافه ي، پذ زيربناشامل عوارض (يانيا همان عوارض ابقاء اعيون ماده صد يسيبعد از کم
ر کشور به ي وز٣٠/١١/١٣٦٩ ـ ٢٤١٥٠/١/٣٠که به موجب دستورالعمل شماره ..) تراکم و

ـ ٥٨٧/٨٣هاي  ده است، به استناد دادنامهيز گردير تجوکشوهاي  يه شهرداريکل
 تحت عنوان حقوق يوان عدالت اداري ديأت عمومي ه٣/٢/١٣٨٥ ـ ٤٨ و ٢٥/١١/١٣٨٣
  .افته استياعتبار ها  ي شهرداريوانيد

وان ي ديأت عمومي ه١٩/١١/١٣٩٥ ـ ١٢٣٧/٩٥ شماره ي به استناد رأياز طرف
 است که يت صرفاً ناظر بر عوارض قانوني مورد شکانکه مصوبهي و به لحاظ ايعدالت ادار

ست در وجه يبا ي ميان اخذ پروانه ساختمان در هنگام صدور پروانه ساختمانيمتقاض
. افته استيده و اعتبار يراد واقع نگردين رو مصوبه مورد اياز ا. دي پرداخت نمايشهردار

 يأت عمومي دادنامه هنيون ماده صد در چنديسي کميد استحضار عوارض بعد از رأيمز
 شده است که با وصف موصوف مصوبه  تأييدزين شهر ني و در چنديوان عدالت اداريد

ت به مراتب معروض و يهذا با عنايعل. ت ابطال ندارديباشد و قابل  ميراديت فاقد ايمورد شکا
ت  چهاردانگه بر اساس ضوابط و مقرراي شهر و شهرداري اسالميکه اقدامات شورايياز آنجا

ت از ي در خصوص طرح شکاي چون اقدامات شاکيرفته است و از طرفي صورت پذيقانون
باشد، لذا از   ميز از پرداخت عوارضي شهر صرفاً جهت گري اسالميمصوبه عوارض شورا

  . "باشد  مي مورد استدعايت شاکي رد شکاي قضائيأت محترم عاليمحضر آن ه
 يوان عدالت اداري دين دادرسييآالت و ي قانون تشک٨٤ ماده يدر اجرا ـ ٥  

  ارجاعيوان عدالت اداري دي اسالمي شوراهايأت تخصصي، پرونده به ه١٣٩٢مصوب سال 
، ٤، ٣، ٢هاي  في، رد١١/٨/١٣٩٩ـ ١١٢٢أت مذکور به موجب دادنامه شماره ي و هشود مي
 ٢تبصره و ) ١٧ـ ٢(، تعرفه شماره  زيربناتحت عنوان عوارض) ٢ـ ٢( از تعرفه شماره ٦ و ٥

تحت عنوان بهاء ) ٥٦ـ٢(ه و تعرفه يتعرفه فوق تحت عنوان عوارض مازاد بر تراکم پا
 سال يمني و خدمات انشاني آتش اداره يمني و صدور دستورالعمل ايخدمات کارشناس

ت ي به رد شکايص نداد و رأي شهر چهاردانگه را قابل ابطال تشخي اسالمي شورا١٣٩٨
ا ده نفر ي و يوان عدالت اداريس دي رئي علت عدم اعتراض از سو مذکور بهيرأ. صادر کرد
  .افتيت ي قطعيوان عدالت ادارياز قضات د

در مورد عوارض ارزش افزوده بر تفکيک ساختمانها ) ١٣ـ٢(رسيدگي به تعرفه شماره «
  ». شوراي اسالمي شهر چهاردانگه در دستور کار هيأت عمومي قرار گرفت١٣٩٨سال 
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وان ين دي با حضور معاون٦/١٠/١٣٩٩خ ي در تاريـوان عدالت اداري ديأت عمومي  ه
ل شد و پس از بحث و يوان تشکي و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديعدالت ادار

  . مبادرت کرده استير به صدور رأيت آراء به شرح زي با اکثريبررس
  

  رأي هيأت عمومي
 ي وضع عوارض برايان عدالت اداروي ديأت عمومينکه در آراء متعدد هيبا توجه به ا

ر قانون و خارج از ي شهرها مغاي اسالميک در تمام اشکال آن در مصوبات شوراهايتفک
تحت عنوان ) ١٣ـ٢(ن تعرفه ياند، بنابرا ص و ابطال شدهي تشخيارات قانونيحدود اخت

 ـ ٢١٥٥ شماره يک ساختمانها به دالئل مندرج در رأيعوارض ارزش افزوده بر تفک
أت ي ه٩٥٠٠٧٠٢ در پرونده ١٠/١١/٩٦ ـ ١١٥٢ و ٩٦٠١٥٢٦ در پرونده ٢١/١٢/٩٧

 ي اسالمي شورايارات قانونير قانون و خارج از حدود اختي مغايوان عدالت اداري ديعموم
وان ي دين دادرسييالت و آي قانون تشک٨٨ و ماده ١٢ ماده ١شهر است و مستند به بند 

  .شود مي ابطال ١٣٩٢ مصوب سال يعدالت ادار
                                                    هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

   ـ مرتضي علي اشراقيمعاون قضايي ديوان عدالت اداري
  

  ١/١١/١٣٩٩                                                                          ٩٩٠٠٠٥٦شماره
  بسمه تعالي

  كبرپورجناب آقاي ا
  مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسالمي ايران رئيس هيأت

يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 
 ٦ از بند ٢ابطال رديف «:  با موضوع٦/١٠/١٣٩٩ مورخ ٩٩٠٩٩٧٠٩٠٥٨١١٢١٠

جهت درج » ير مصوب شوراي اسالمي شهر مال١٩/٥/١٣٩٨ مورخ ٣٥صورتجلسه شماره 
  . گردد در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي

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

  ٩٩٠٠٠٥٦: شماره پرونده   ١٢١٠: شماره دادنامه   ٦/١٠/١٣٩٩: تاريخ دادنامه
  يوان عدالت اداري ديأت عمومي ه:مرجع رسيدگي

  ين سامي محمدحسي آقا:شاكي
 مورخ ٣٥ صورتجلسه شماره ٦ از بند ٢ف ي ابطال رد:موضوع شکايت و خواسته

  ري شهر مالي اسالمي مصوب شورا١٩/٥/١٣٩٨
 ـ ٣٥ صورتجلسه شماره ٦ابطال بند  ي به موجب دادخواستيشاکـ ١: گردش کار

ن خواسته ييرا خواستار شده و در جهت تبر ي شهر مالي اسالمي مصوب شورا١٩/٥/١٣٩٨
  :کرده است کهاعالم 
  يوان عدالت ادارياست محترم دي ر"

ر در مصوبه مطروحه در ي شهر مالي اسالميرساند شورا  مياحتراماً به استحضار
باشد و در پاسخ به   ميمهير آن ضمي که تصو١٩/٥/١٣٩٨ ـ ٣٥ جلسه شماره ٦بند 

 از ١٥/٥/١٣٩٨ ـ ٢٨٤٩/٠٢/٢/٩٨ر که طبق صورتجلسه ي ماليدرخواست شهردار
ده است اقدام به مصوب نمودن بندها و يشنهاد گردي به شورا پي شهردارطرف

 قانون ١٠١ ماده ي ماده واحده اصالح٣جهت اعمال تبصره هايي  دستورالعمل
ي  اصالح١٠١ح ماده يرت آشکار با نص صرير نموده که در مغايها در شهر ماليشهردار

 تي و هم از نظر رعا١٠١ده  مايرا هم از نظر زمان اعمال قانون اصالحيز. باشد مي
 ر قانون عمل نموده و مبالغ گزاف ويو امالک مشمول آن مغاها  ني متراژ زمحدنصاب

 يالحاق(ها  ي قانون شهردار١٠١ ماده ي اصالح٣ تبصره يعنوان اجرا  تحتيقانونغير
  .ر مطالبه و وصول کرده استي شهر مالين امالک و اراضياز مالک) ٢٨/١/١٣٩٠

رت با ير در مغاي شهر ماليد گفت مصوبه مورد اعتراض شوراي بابه طور خالصه
باشد و با خوانش   مي٢٨/١/١٣٩٠ها مصوب ي قانون شهرداري اصالح١٠١ ماده ٣تبصره 

ط ماده ي صرفاً با اجتماع شرايد که شهرداريآ  مي به دستين معاني اي اصالح١٠١ماده 
 يمالک تقاضاـ ١ن شروط عبارتند از يمورد اشاره را دارد که اهاي  مذکور حق اخذ سرانه

ل ي داده شده باشد به اجبار تبدي که به شهردارييک به اداره ثبت دهد نه هر تقاضايتفک
 باشد نه امالک مترمربع ٥٠٠ش از يک بيمساحت موضوع تفکـ ٢. ک شودي تفکيبه تقاضا

 انجام ١٣٩٠ک بعد از سال يتفکـ ٣ .اند  و ساخته شدهي متر که قبالً قطعه بند٥٠٠ر يز
مت سرانه و اخذ نظر کارشناس با توافق مالک ين قييتعـ ٤. شده باشد و نه قبل از آن

 ٥٠٠ ياز مالک عرصه با متراژ باال ـ ٥. م اقرار نامه شوديباشد نه به اجبار وادار به تنظ
درصد سرانه موجود  ـ ٦.  و سند شش دانگ سرانه اخذ گردد نه از مستأجر عرصهمترمربع
اخذ شود نه % ٢٥د ي بايط قانونيط اجتماع همه شراياست و در شرا% ٢٥ن مذکور در قانو

  ". ابطال مصوبه مذکور را دارمي تقاضاالذکر فوقل يو بنا بر دال% ٢٦
  : ر استيمتن مقرره مورد اعتراض به شرح زـ ٢ 

ر يوست تصوي به پي شهردار١٩/٥/١٣٩٨ ـ ٣٦٩٢/٠٠/٢/٩٨نامه شماره  ـ ٦ بند"
 قانون ١٠١ه ماده ي درخصوص اصالح١٩/٥/١٣٩٨ـ ٢٨٤٩/٠٢/٢شماره صورت جلسه 

  .ديها مطرح و مقرر گرديشهردار
ت ي رعايلي که قبالً ملک آنها شکل گرفته و معبر آنها برابر با طرح تفصيکسانـ ٢

 ".ندي پرداخت نما١٠١ درصد در خصوص ماده ٧٥/٤٣نشده باشد 
حه شماره ير به موجب الي شهر مالي اسالميت مذکور، شورايدر پاسخ به شکاـ ٣  

  :ح داده است کهيتوض ٣/٣/١٣٩٩ ـ ٥ ش ٢١٣
  يوان عدالت اداري ديأت عمومياست محترم دفتر هي ر"

  با سالم
 که به موجب آن ٢٦/١/١٣٩٩ ـ ٩٩٠٠٠٥٦احتراماً در خصوص کالسه پرونده 

ابق مط: رساند ي ميت خود را مطرح نموده به استحضار عالي شکاين ساميمحمد حس
 قانون شهرداريها در اراضي با مساحت بيشتر از پانصد مترمربع که ١٠١ اصالحيه ماده ٣تبصره 

 تا سقف ي خدماتداراي سند ششدانگ است شهرداري براي تأمين سرانه فضاي عمومي و
ک و ي شهر در اثر تفکياز احداث شوارع و معابر عمومي مورد ني اراضي تأمينو برا% ٢٥

جاد شده از عمل ي با توجه به ارزش افزوده ايليمطابق با طرح جامع تفص ين اراضيافراز ا
 مجاز است يد شهردارينما  ميافتي را دري مانده اراضياز باق% ٢٥ مالک تا يک برايتفک

 ين طبق نظر کارشناس رسميمت روز زميبا توافق مالک قدرالسهم مذکور را بر اساس ق
ک ي تفکيح قانون چنانچه شخص تقاضاي متن صرلذا با توجه به. ديافت نماي دريدادگستر

 مستحق اخذ قدرالسهم است و ي متر را ارائه دهد شهردار٥٠٠شتر از ي با مساحت بياراض
ي موسوم به ک در اراضي و تفکيد کروکي تائي که براييه تقاضاهاينکه کليبا توجه به ا

منظور  به) ١٩/٥/١٣٩٨ـ ٢٨٤٩ صورتجلسه شماره ٢بند (گردند   مي ارائهيري ظهيمتر٢٤
گر ي دي اصلير پالکهايا ساي ٢٠٤٦ ي از پالک مادر تحت پالک ثبتيک پالک فرعيتفک
 ي متر دارد و تقاضا٥٠٠ش از ي بي مساحتينکه پالک اصليگردد که با توجه به ا  ميارائه
گردد و   مي واصلي به شهردار١٠١ه ماده ي شدن اصالحييز پس از اجرايک نيتفک

ن قانوناً يبنابرا. گردد  مي شدن قانون صادريز در زمان اجرائين يکيصورتمجلس تفک
 مستحق اخذ قدرالسهم و در صورت عدم امکان اخذ قدرالسهم محق در اخذ يشهردار
 اخذ قدرالسهم ي تقاضايعالوه بر موارد فوق چگونه امکان دارد شهردار. باشد  ميوجه آن

و همانگونه که در متن اند  ه نکرده مراجعيد که به شهرداري نماينيک را از مالکيتفک
 و يک اراضين جهت تفکي مالکي در هنگام تقاضايد شده است، شهرداريز قيدادخواست ن

 يد که چنانچه شاکينما  مياخذ قدر السهم  ملک اقدام بهي از پالک اصلياخذ سند فرع
آنها ک يات تفکي که عملين اراضي بر اخذ قدرالسهم از اي مبني و مستنديمحترم مدرک

 شده است دارد يکيافته است و منتج به صدور سند تفکيان ي پا١٣٩٠در قبل از سال 
ن يکند و اصوالً مالک  نمين موارد اخذي از ايچگونه قدرالسهميکه هيدر حال. ديارائه نما

ن امر سالبه به انتفاع موضوع يک ندارند و اي جهت تفکي به مراجعه به شهرداريازي نياراض
وان عدالت ي ديأت عمومي هي صادره از سوينکه مطابق آرايگر ايم دموضوع مه. است
 شهروندان در ي تمام٢٤/٧/١٣٩٧ مورخ سه شنبه ١٦٤٧ من جمله دادنامه شماره يادار

 ت قانون مزبوريموظف به رعا) ١٠١ه ماده يت اصالحيدر زمان حاکم(ک يهنگام تفک
 را ي شهردارالسهم حقک و يفکن خود را تي زمي که بدون مجوز قانونيباشند و کسان مي

 بعد از ي فقط شوارع و برا١٣٩٠ قبل از سال ي پرداخت نکرده باشند برا١٠١طبق ماده 
لذا همانگونه که .  را پرداخت کننديخدماتهاي   در شوارع و سرانهيآن قدرالسهم شهردار

 که قبل يد افرايها براي قانون شهردار١٠١د شده است، اطالق ماده يز قيدر متن دادنامه ن
 يازيز نين گونه موارد نيعتاً ايخالف قانون است و طباند   گرفتهي سند ثبت١٣٩٠از سال 

. شود  مي خود به خود پاکي شاکيلذا صورت مسئله ذهن.  ندارنديبه مراجعه به شهردار
ف ين تکلييق قانون تعيک از طري اخذ سند تفکيق حتي اگر افراد از هر طري حتيول

ز ي است ن١٠١ه ماده يب آن بعد از اصالحي که زمان تصوياقد سند رسم و امالک فياراض
 که يکي تفکيسند اخذ کرده باشند ملزم به پرداخت قدرالسهم هستند چه رسد به تقاضا

 يه در راستايان چنانچه ذکر شده مصوبه متنازع فيگردد در پا  مير ارائهي اخيدر سالها
شنهاد يده است و در بند آخر پيم گردي تنظهاي قانون شهردار١٠١ه ماده ي اصالحياجرا

 اشاره شده ١٠١ه ماده يل اصالحيه مفاد تبصره ذيت کلي به صورت کامل به رعايشهردار
ک جهت امالک قبل از سال يات تفکيد اگر عمليز به استحضار رسياست و چنانچه قبالً ن

اجعه  جهت مريگر وجهي صادر شده باشد ديرفته بود و سند رسمي صورت پذ١٣٩٠
 با توجه به ي شهريه اراضيت کليالنها. ماند ي نمي باقيکي تفکيد کروکيمالک جهت تائ

و به جهت اند   قرار گرفتهيمورد بررس.. . وي خدمات عموميض، کاربريزان تعريم
شده است  وه نامهين شيم ايک منجر به تنظيقه در خصوص تفکي از اعمال سليريجلوگ

 ي تقاضا١٠١ه ماده يت قانون اصالحيکه پس از حاکم است يه امالکيکه مربوط به کل
ا عدم اخذ حق يکامل و اي  وه نامهي است نبود شيهيباشد و بد  ميدهند  ميک ارائهيتفک
گردد و  ي ميقانون غيرکي تفکي بر اجراي افراد مبني منجر به تجرين اراضيک از ايتفک
  ويک عاديجهت تفکاي  زهي، انگي به منظور فرار از پرداخت قدرالسهم شهرداريحت
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 به مباحث يريناپذ  خواهد شد که لطمات جبراني سند رسمي داراي اراضيقانونغير
مقرر در آن هاي  حدنصاب و يلي تفصيت طرحهاي و ساخت و ساز شهر و رعايشهرساز

أت يت مطروحه از محضر هي رد شکايلذا با توجه به موارد معنونه تقاضا. وارد خواهد شد
 ". مورد استدعاستيالت اداروان عدي ديعموم

 قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب ٨٤ـ در اجراي ماده ٤
شود و   پرونده به هيأت تخصصي شوراهاي اسالمي ديوان عدالت اداري ارجاع مي١٣٩٢سال 

 صورتجلسه ٦، رديف يک از بند ١١/٨/١٣٩٩ـ١١٢٠هيأت مذکور به موجب دادنامه شماره 
 مصوب شوراي اسالمي شهر مالير را قابل ابطال تشخيص نداد و ١٩/٥/١٣٩٨ ـ ٣٥شماره 

رأي مذکور به علت عدم اعتراض از سوي رئيس ديوان عدالت . رأي به رد شکايت صادر کرد
  .اداري و يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قطعيت يافت

 ي مصوب شورا١٩/٥/١٣٩٨ ـ ٣٥ صورتجلسه شماره ٦ از بند ٢ف ي به رديدگيرس«
  ». قرار گرفتيأت عمومير در دستور کار هي شهر مالياسالم

وان ين دي با حضور معاون٦/١٠/١٣٩٩خ ي در تاريـوان عدالت اداري ديأت عمومي  ه
ل شد و پس از بحث و يوان تشکي و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديعدالت ادار

  . مبادرت کرده استيأر به صدور ريت آراء به شرح زي با اکثريبررس
  

  رأي هيأت عمومي
در اراضي با  (١٣٩٠ها مصوب  قانون اصالحي شهرداري ١٠١ ماده ٣طبق تبصره 
 دانگ است، شهرداري براي تأمين سرانه ٦ مترمربع که داراي سند ٥٠٠مساحت بيشتر از 

از و براي تأمين اراضي مورد ني%) ٢٥(فضاي عمومي و خدماتي تا سقف بيست و پنج درصد 
احداث شوارع و معابر عمومي شهر در اثر تفکيک و افراز اين اراضي مطابق با طرح جامع و 

از %) ٢٥( درصد ٢٥تفصيلي با توجه به ارزش افزوده ايجاد شده از عمل تفکيک براي مالک، تا 
شهرداري مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را بر . کند باقي مانده اراضي را دريافت مي

مالکين و اراضي ) ساس قيمت روز زمين طبق نظر کارشناس رسمي دادگستري دريافت نمايدا
ها و معابر واقع  ها، کوچه اند حداقل بخشي از اين امالک در خيابان که به نوعي تفکيک شده

لذا اخذ کامل . شده و در مصوبه مورد شکايت اين گونه موارد در نظر گرفته نشده است
 درصد از مالکين اراضي تفکيک شده مغاير تبصره ٧٥/٤٣ا به ميزان ه السهم شهرداري حق

قانون تشکيالت  ٨٨ و ماده ١٢ ماده ١مذکور بوده و به ميزان واقع شده در معابر مستند به بند
  .شود  ابطال مي١٣٩٢و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال

  يأت عمومي ديوان عدالت اداري                                                  ه
   ـ مرتضي علي اشراقيمعاون قضايي ديوان عدالت اداري

  ١/١١/١٣٩٩                                                                          ٩٨٠٢٤٣٩شماره
  بسمه تعالي

  جناب آقاي اكبرپور
  سالمي ايرانمديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري ا رئيس هيأت

يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 
) ٢ـ٢(ابطال تعرفه شماره «:  با موضوع٦/١٠/١٣٩٩ مورخ ٩٩٠٩٩٧٠٩٠٥٨١١٢٣٢

جهت »  شوراي اسالمي شهر تفرش از تاريخ تصويب١٣٩٣عوارض تفكيك اعياني سال 
  . گردد درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي

ـ مهدي دربينم   ديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري 
  

  ٩٨٠٢٤٣٩ :شماره پرونده    ١٢٣٢ :شماره دادنامه    ٦/١٠/١٣٩٩: تاريخ دادنامه
  يوان عدالت اداري ديأت عمومي ه:مرجع رسيدگي

   درمانلو ييحي يآقا :شاكي
 يانيک اعيض تفکعوار) ٢ـ ٢(ابطال تعرفه شماره  :موضوع شکايت و خواسته

   شهر تفرشي اسالمي شورا١٣٩٣سال 
عوارض ) ٢ـ ٢(ابطال تعرفه شماره  ي به موجب دادخواستيشاکـ ١ :گردش کار

ن ييرا خواستار شده و در جهت تب شهر تفرش ي اسالمي شورا١٣٩٣ سال يانيک اعيتفک
  :خواسته اعالم کرده است که

ان کار و ين زمان پاي اساساً بيلت و روال متعارف در ادارات دويبه لحاظ عرفـ ١"
ان در يک اعيلذا اخذ عوارض تفک.  متصور استيفاصله زمان) يانياع(ک آپارتمان يتفک

  .باشد ي ميقانون غيرک رخ نداده است،ينکه هنوز فعل تفکيل ايانکار به دليزمان صدور پا
 و به خصوص نص ي با اصالحات بعد١٣١٠مطابق قانون ثبت اسناد مصوب ـ ٢

 ادارات ثبت اسناد و يف ذاتي در زمره وظايانيک اعي از قانون ثبت، تفک١٥٠ح ماده يصر
 وصول يب و مبناين ماده تصويک را در همينه تفکيامالک محل وقوع ملک است که هز

گر يبه عبارت د. ان کرده استيک بي روز ملک مورد تفکيک را ارزش معامالتيعوارض تفک
 از زمره امور يانيک اعيگردد، اوالً تفک  مي مزبور استخراج قانون١٥٠بر اساس آنچه از ماده 

نه و ياً هزي ندارد و ثانيانيک اعي در تفکي دخل و تصرفيت ثبت است و شهرداريدر صالح
ها يا شهرداري شهر ي اسالمين شده است و شوراييله مقنن تعيک هم به وسيعوارض تفک

ش شماره ي فياداره ثبت اسناد طآنچانکه . ن خصوص را ندارندين عوارض در اييحق تع
دو واحد (ک ينجانب و شريال از اي ر١٧١/٥٠٧/١ مبلغ ١٨/٣/١٣٩٤خ ي به تار١٧٩٠٥

  .افت نموده استيدر) مسکن مهر
ل يز دلي ني با اصالحات بعد١٣١٧ قانون ثبت مصوب نامه آيين از ١٠٦ماده ـ ٣

ف ادارات ثبت اسناد و يظا و آپارتمان از زمره ويانيک اعين مهم که تفکي است بر ايگريد
  .ها نداردي و شهرداري اسالمي به شورايامالک کشور بوده است و ارتباط

ان ي و التزام متقاضيانيک اعي تفرش در وضع عوارض تفکي اسالمياستناد شوراـ ٤
 ي اسالميف و انتخابات شوراهايالت، وظاي قانون تشک٧٦ از ماده ٦به پرداخت آن، بند 

  :رساند يز به استحضار ميدر جهت رد آن ن است که ١٣٧٥مصوب 
ن ي خالف موازيستيمات شورا نباي تصمي قانون اساس١٠٥به استناد اصل ـ ١ـ ٤

 قانون ١٥٠ حداقل خالف ماده عنه معترضحال آن که مصوبه . ن کشور باشدياسالم و قوان
  . ثبت استنامه آيين ١٠٦ثبت اسناد و امالک کشور و ماده 

نجانب دخالت در ي شهر به نظر ايله شوراي به وسيد شهردارشنهايب پيتصوـ ٢ـ ٤
فه يرا وظيز. ه و قوه مقننه استير قوا و به خصوص دخالت در امور قوه قضائيامور سا

 توسط قانونگذار به اداره ثبت محول شده و اداره يانيک اعيک و اخذ عوارض تفکيتفک
  .باشد  ميهير مجموعه قوه قضائيز زيثبت ن

عوض و . ( در مقابل ارائه خدمات باشديستيا مطالبه عوارض بايافت ي دراساساًـ ٣ـ ٤
.. .رهي و غيچ نوع خدمات اداري هيانيک اعي در خصوص تفکينکه شهرداريحال ا) معوض

  . ا امثالهم باشديا اجرت يافت عوارض يد تا مستحق درينما  نميک ارائهي تفکيبه متقاض
 ي از قانون شهردار٥٥ها در ماده يشهردارف ي است که شرح وظاين در حالياـ ٤ـ ٤

 در مرحله ي نبوده و کار شهرداريف شهرداري از زمره وظايانيک اعيان شده و تفکيز بين
 از زمان يانيک اعيات تفکيگردد، بالعکس شروع عمل ي ميافته تلقيانکار خاتمه يصدور پا
  .انکار آغاز و صرفاً در حوزه عملکرد ادارات ثبت استيصدور پا
  در ادارات ثبت طبق قانون اخذيانيک اعي که عوارض تفکيياز آنجاـ  ٥ـ ٤

ا ي به منزله پرداخت مجدد عوارض و ين عوارض در شهرداريگردد، لذا پرداخت ا مي
  .شود  مينه تمام شده مسکنيپرداخت دوباره عوارض است که منجر به باال رفتن هز

افت ي در١٣٨٠ دولت مصوب سال يل از مقررات مايم بخشي قانون تنظ٤طبق ماده ـ  ٥
ي  عمومي توسط نهادهاي و حقوقيقيا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقيهرگونه وجه، کاال 

  . ممنوع شده استشود  مياين شده ي مربوط معي که در مقررات قانونيمواردي غير از دولتغير
ـ ٩٧مه شماره راً در مورد مشابه طبق دادناي اخيوان عدالت اداري ديأت عموميه ـ ٦

 شهر گرگان ي اسالمي شورا١٢/١١/١٣٩٠ ـ ٣٨٨ از مصوبه شماره ٢٢، ماده ٢٦/٣/١٣٩٥
ر قانون يرا مغا... ي، تجاري اعم از مسکونيانيک اعي تفکيدر خصوص وضع عوارض برا

، يوان عدالت اداريص داده و آن را ابطال کرده است و اصوالً بر اساس قانون ديتشخ
 را مدنظر قرار دهند و ييمات قضاين آرا و تصميش ايمات خوير تصم ديستيباها  دستگاه

  :گردد  ميميل تقديجهت استحضار متن دادنامه مذکور به شرح ذ
نظر به . ک ملک به عهده اداره ثبت استي قانون ثبت اسناد و امالک تفک١٥٠مطابق ماده «

ت ي مصوبه مورد شکا٢٢ده ن ماي ندارد، بنابرايتيفه و صالحين خصوص وظي در اينکه شهرداريا
ر قانون و از حدود يمغا... ي، تجاري اعم از مسکونيانيک اعي تفکيدر خصوص وضع عوارض برا

 قانون ٨٨ و ماده ١٢ ماده ١ شهر گرگان خارج است و به استناد بند ي اسالميارات شوراياخت
   ».شود مي ابطال ١٣٩٢ مصوب سال يوان عدالت اداري دين دادرسيالت و آئيتشک

 و بعد از ١٣٩٢بنابراين نظر به اينکه مصوبات شوراي اسالمي شهر تفرش در سالهاي 
 قانون ١٥٠آن در خصوص عوارض تفکيک اعياني در زمان صدور گواهي پايان کار با ماده 

باشد و از طرف ديگر  ثبت اسناد و امالک مغايرت داشته و خارج از حدود اختيارات شورا مي
عث از قانون و منطبق با آن باشد و تفکيک اعيان ارتباطي به شورا و وضع عوارض بايستي منب

لذا مستنداً به . باشد  قانون اساسي مي١٠٥شهرداري ندارد و تعيين اين عوارض خالف اصل 
 قانون تشکيالت و آئين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب ٨٨ و ١٣ و مواد ١٢ ماده ١بند 
 تضييع شده اينجانب و جهت جلوگيري از اخذ  و در راستاي اعاده حقوق٢٥/٣/١٣٩٢

عوارض غيرقانوني شهرداري تفرش، استدعا دارم دستور فرمائيد مصوبات شوراي اسالمي 
  ." و پس از آن به شرح موضوع شکايت ابطال گردد١٣٩٣شهر تفرش در سالهاي 

  : ر استيمتن تعرفه مورد اعتراض به شرح زـ ٢ 
     ١٣٩٣ سال ي مورد عمل براياني اعکي عوارض تفک٢ـ ٢ تعرفه شماره "

  مأخذ و نحوه محاسبه عوارض  نوع عوارض  رديف

عوارض تفکيک اعياني اعم از مسکوني، تجاري ـ   
    اداري و ساير به ازاء هر مترمربع

  ٣ P  مسکوني  ١
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  مأخذ و نحوه محاسبه عوارض  نوع عوارض  رديف
  ٥ P  واحدهاي اداري  ٢
  ٦ P  واحدهاي تجاري  ٣
  ٥ P  ساير کاربريها  ٤
 قانون ٥٠ ماده ١ قانون موسم به شوراها و تبصره ٧١ ماده ١٦بند : يمنشا قانون 

  ات بر ارزش افزوده يمال
 صورت مجلس اداره ثبت ي که دارايانيک اعيدر خصوص تفکـ ١تبصره : حاتيتوض

  . ک وصول خواهد شدي تعرفه سال تفکيباشند بر مبنا
سهم زان قدرالين تعرفه به کل بنا تعلق گرفته و مشترکات به ميعوارض اـ ٢تبصره 

  .شود  ميمين واحدها تقسيب
 يان کار و در صورت درخواست متقاضيافت پاين عوارض در زمان درياـ ٣تبصره

 يا تقاضاي يانيک اعي تفکي کـه مالک تقاضايگريا هر زمان دي و يانيک اعي تفکيبرا
ک وصول ي تفکي مالک براي معامله داشته باشد قابل وصـول است و بدون تقاضايگـواه

  . استينونقا غيرآن
 نباشد يانيک اعي تفکيان کار چنانچه مالک متقاضيدر هنگام صدور پاـ ٤تبصره 

 يانيک اعي تفکي براين گواهيد که ايد نمايان کار قي پاي موظف است در گواهيشهردار
 ."فاقد ارزش است

  . ارسال ننموده استيت پاسخي ابالغ دادخواست و ضمائم، طرف شکارغم ـ علي٣  
وان ين دي با حضور معاون٦/١٠/١٣٩٩خ ي در تاريـوان عدالت اداري ديأت عمومي  ه

ل شد و پس از بحث و يوان تشکي و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديعدالت ادار
  . مبادرت کرده استير به صدور رأيت آراء به شرح زي با اکثريبررس

  
  رأي هيأت عمومي

وان عدالت اداري وضع عوارض با توجه به اينکه در آراء متعدد هيأت عمومي دي
براي تفکيک در تمام اشکال آن در مصوبات شوراهاي اسالمي شهرها مغاير قانون و 

) ٢ـ ٢(اند، بنابراين تعرفه شماره  خارج از حدود اختيارات قانوني تشخيص و ابطال شده
 مصوب شوراي اسالمي تفرش به داليل مندرج ١٣٩٣عوارض تفکيک اعياني براي سال 

 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مغاير قانون و ١٣/٤/١٣٩٦ ـ ٣١٥ شماره در رأي
 و ١٢ ماده ١خارج از حدود اختيارات قانوني شوراهاي اسالمي است و مستند به بند 

 ١٣٩٢ قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ١٣ و ٨٨مواد 
  . شود از تاريخ تصويب ابطال مي

                                        هيأت عمومي ديوان عدالت اداري            
   ـ مرتضي علي اشراقيمعاون قضايي ديوان عدالت اداري

  
  ٨/١١/١٣٩٩                                                                         ٩٨٠٣٥٢٣شماره

  بسمه تعالي
  جناب آقاي اكبرپور

  ه و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسالمي ايرانمدير رئيس هيأت
يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 

  ـ٧٣٤٤٦/٦٠ابطال بخشنامه شماره «:  با موضوع٩/١٠/١٣٩٩ مورخ ٩٩٠٩٩٧٠٩٠٥٨١١٢٥١
جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست »  وزارت صنعت، معدن و تجارت٧/٣/١٣٩٨
  . گردد رسال ميا

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

  ٩٨٠٣٥٢٣: شماره پرونده   ١٢٥١: شماره دادنامه     ٩/١٠/١٣٩٩: تاريخ دادنامه
  يوان عدالت اداري ديأت عمومي ه:مرجع رسيدگي

  الت آقاي احمد سامکنندگان سنگ آهن ايران با وک کنندگان و صادر  انجمن توليد:شاكي
 ٧/٣/١٣٩٨ ـ ٧٣٤٤٦/٦٠ ابطال بخشنامه شماره :موضوع شکايت و خواسته

   معدن و تجارت ،وزارت صنعت
 ـ ٧٣٤٤٦/٦٠ابطال بخشنامه شماره  ي به موجب دادخواستيشاکـ ١ :گردش کار

ن خواسته ييرا خواستار شده و در جهت تب معدن و تجارت ، وزارت صنعت٧/٣/١٣٩٨
  :ست کهاعالم کرده ا

  يوان عدالت ادارياست محترم دير" 
  کم؛يسالم عل

  :رساند احتراماً با تقديم وکالتنامه تنظيمي با شاکي به وکالت از ايشان به استحضار مي
 و ـ وزارت صمت طي بخشنامه مورد اعتراض صادره از سوي وزير نسبت به ممنوعيت١
  .نسانتره اقدام نموده استره سنگ آهن، گندله و کيت در صادرات محصوالت زنجيمحدود

ده که ي کشور صادر گردين و مقررات قانونيبخشنامه مورد اعتراض بر خالف قوانـ ٢
  :ل استياهم موارد آن به شرح ذ

توسعه کشور هرگونه هاي   برنامهي قانون احکام دائم٢٣ماده ) الف(مطابق بند : اوالً
 از يريو جلوگاي  ارانهغيري مجاز وي غير صادرات کاالهايا عوارض برايات يوضع مال

  .است  ممنوعيم بازار داخليصادرات هرگونه کاال به منظور تنظ
  به منظور ايجاد ثبات در محاسبات١٣٧٧ قانون معادن مصوب ٢٩بر اساس ماده : ثانياً

 يمرتبط و سربار برا غيرنهيل هزي که منجر به تحمي مقرراتيد مواد معدني تولياقتصاد
گردد  ي ميکن تلقيکان لم ) ١٣٧٧(ن قانون يخ مصوب اي، در تارشود ي مد مواد مذکوريتول

ب يز تصوين قانون نيب ايکه بعد از تصوهايي   ناظر به مقررهيف قانونين تکليو تبعاً ا
ناً به جهت عدم امکان يقيز خواهد بود و يخواهد شد از جمله بخشنامه مورد اعتراض ن

  .عادن سنگ آهن به وجود خواهد آورد ميد برايتولهاي  نهيش  هزيصادرات افزا
 قـانون ٤٤ اصل ي کلياستهاي سي قانون اجرا٤٥ماده ) ط( از قسمت ٣بند : ثالثاً

ا تقاضا به منظور يد مقدار عرضه و يتحد: دارد که  ميمقرر) ٢٢/٣/١٣٩٧ (ي اصـالحياساس
عتراض که نکه بخشنامه مورد ايمت بازار ممنوع است، با توجه به ايا کاهش قيش و يافزا

ت آن را اعالم کرده عمالً موجب محدود کردن عرضه و يت صادرات و محدوديممنوع
تاً موجبات يمت بازار شده و نهاين امر موجب کاهش قيده و اي گرديتقاضا در بازار داخل
  . خواهد داشتي را در پي کوچک و متوسط معدنيخسارت به واحدها

ر مقرر يپذ د رقابتي قانون رفع موانع تول٣٧ ماده يي اجرانامه آيين ٢ماده ) ت(بند : رابعاً
 ياقتصادهاي  د بنگاهيت تولي منجر به توقف فعالي که وضع عوارض صادراتيدر صورت: داشته

رالذکر با يشود وضع عوارض ممنوع شده است، بر اساس بخشنامه صادره و بر خالف مقرره اخ
 به عنوان عامل توسعه معادن يازرگانبهاي  نکه در روند مبادالت سنگ آهن شرکتيتوجه به ا

ن معادن را ي اي الزم براينگيد محصوالت معادن، نقديخر شيشوند و با پ  ميکوچک محسوب
که با توجه به بخشنامه مورد ييند و از آنجاينما  مين نسبت به صادرات آنان اقداميفراهم، همچن

د از آنها صورت گرفته، يکه خر ينده معادني به عنوان نمايبازرگانهاي  اعتراض عمالً شرکت
د ي در تولي درصد٧٠ش از يده گرفته شده و معادن کوچک و متوسط که سهم بيناد

شوند، لذا بخشنامه   ميد و چرخه صادرات حذفي دارند عمالً از چرخه توليمحصوالت معدن
  .ده استيگرد اد شده صادري يي اجرانامه آيينمورد اعتراض صراحتاً بر خالف 

 وزارت امور ي معاونت محترم امور اقتصاداظهارنظر مراتب معنونه  تأييدرد: خامساً
 ـ ١٦١٦٧٨ نامه شماره ي در خصوص بخشنامه مورد اعتراض که طيي و داراياقتصاد

ل ي دل،دهي اعالم گرديي و داراي وزارت امور اقتصادير کل دفتر وزارتي مد١٩/٨/١٣٩٨
  .باشد  ميمورد اعتراض بودن بخشنامه يقانون غير، بريمستند و موجه

ن مارالذکر و ينکه بخشنامه مورد اعتراض بر خالف قوانيبنا به مراتب فوق نظر به ا
 ي و حقوقيقيع حقوق اشخاص حقييارات بوده که موجب تضيتجاوز و سوء استفاده از اخت

نکه يده است و به جهت ايگرد) رانيانجمن سنگ آهن ا( موکل يو به طور اخص اعضا
باشد، لذا مستنداً   مي خوديه مصوب موکل ذاتاً مدافع منافع مشروع اعضاحسب اساسنام

ت ي موضوع در صالحيوان عدالت اداري دين دادرسييالت و آي قانون تشک١٢به ماده 
 و ابطال بخشنامه شماره يدگي رسي بوده، تقاضايوان عدالت اداري ديأت عموميه

ن و تجارت از زمان صدور آن در ر صنعت، معدي وزي صادره از سو٧/٣/١٣٩٨ ـ /٧٣٤٤٦
  ".  مورد استدعاست٧/٣/١٣٩٨خ يتار

  : ر استيمتن مقرره مورد اعتراض به شرح زـ ٢
  ير اشرفي ميجناب آقا" 
  راني اي اسالميس کل محترم گمرک جمهوريير

  ي صادرات مواد معدني سامانده:موضوع
  با سالم

نان از برگشت ارز ياطم صادرات بخش معدن و حصول ياحتراماً به منظور سامانده
ر، ي غيبازرگانهاي  ع حقوق دولت با استفاده از کارتيي از تضيريحاصل از صادرات و جلوگ

 يچهار رقم) HS(اي   صادرات محصوالت سنگ آهن با کد تعرفه١٥/٣/١٣٩٨خ  ياز تار
ا يسنگ آهن، کنسانتره و گندله آهن و کننده  دي توليق واحدهاي صرفاً از طر٢٦٠١
 رسمي آنان و مطابق با روال جاري براي محصوالت فوالدي، پس از تأييد دفتر نماينده

مقتضي است .  خواهد بودپذير امکانوزارتخانه در سامانه فرامرزي گمرک  صنايع معدني اين
با . هاي مذکور نيز در سامانه فرامرزي گمرک لحاظ شود مشابه محصوالت فوالدي تعرفه

مواد معدني فهرست مواد معدني ديگر از سوي معاونت امور ها در مورد ساير  اتمام بررسي
معادن و صنايع معدني وزارت متبوع مستقيماً به جنابعالي اعالم خواهد شد تا مشابه سنگ 

  "وزير صنعت، معدن و تجارت ./ ها نيز در سامانه فرامرزي گمرک اقدام شود آهن، آن
 وزارت صنعت، معدن و يوقت مذکور، سرپرست اداره کل حقيدر پاسخ به شکاـ ٣  

  : ح داده است کهي توض١٢/١٢/١٣٩٨ ـ ٣٢٦٩٨٤/٦٠حه شماره يتجارت به موجب ال
 ٤٥ قانون معادن، ماده ٢٩، ماده ي قانون احکام دائم٢٣ با استناد به ماده يشاکـ ١" 

 ٣٧ ماده يي اجرانامه آيين ٢ اصل چهل و چهارم و ماده يکلهاي  استي سيقانون اجرا
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ده که بخشنامه ي گردي کشور مدعي و ارتقاء نظام مالپذير رقابتد ي موانع تولقانون رفع
  :ده، حال آن کهين وزارت صادر گرديارات ايصدرالذکر خارج از حدود اخت

 ي عاليمات شورايه وزارت متبوع با اتکا به تصميت از ناحيم موضوع شکايابالغ تصم ـ 
ـ ١١٧٣٤١ و ٢٩/٥/١٣٩٧ ـ ٧٠١١٨شماره هاي  هيموضوع ابالغ (ي اقتصاديهماهنگ

ن ي مصوبات نهم٤ن وزارت با استناد به بند يرفته، همچنان که ايصورت پذ) ١٦/٩/١٣٩٨
) ده استيز رسي نيد مقام معظم رهبريکه به تائ (ي اقتصادي هماهنگي عاليجلسه شورا

ن ياده، از ي گرديمت کاالها در بازار داخليش قي از کاهش عرضه و افزايريمکلف به جلوگ
ت به واسطه يم موضوع شکاي تصميقانونهاي  رتي دانستن بحث مغايث ضمن منتفيح

ن حدود را ي در اي شاکياد شده، استنادات قانوني ي مصوبات شورايت خاص و موقتيماه
  .داند  ميبالوجه

ا توقف صادرات محصوالت يت عرضه و يرنده ممنوعين وزارت در بر گيم ايتصم ـ 
ح داده شده يز تصريم موصوف نيسنگ آهن نبوده است، همچنان که در مفاد تصم

نان از برگشت ارز ي صادرات بخش معدن، حصول اطمي همچون ساماندهييمحورها
 سازوکار مندرج در بيني پيشع حقوق دولت موجب يي از تضيريحاصل از صادرات و جلوگ

 ي عاليمصوبات شورا( فوق يز منصرف از مبانيث نين حياز ا. ده استيم مزبور گرديتصم
ان ي و کنترل جريوزارت متبوع با در نظر گرفتن منفعت عموم )ي اقتصاديهماهنگ

. ت را اتخاذ نموده استيم موضوع شکايما، تصميبازگشت ارز حاصل از صادرات به سامانه ن
 يد توجه به منفعت عمومباش  مين خصوص آنچه که مالک اقدامات وزارت متبوعيدر هم

 يچه آنکه در فرض تعارض حقوق مکتسبه شاک.  استيستم قانون اساسيمنطبق با اصل ب
ت و ي در اولوي منفعت عموميح اصل چهلم قانون اساسيبه تصرز ي نيبا منفعت عموم

  .م خواهد بودي اتخاذ تصميمبنا
ن ينده اين نما به عنوايثم نوکاني مي جناب آقايبا لحاظ مراتب فوق ضمن معرف

گر، درخواست ي ديحه و هرگونه اقدام مقتضيم اليحات الزم، تقدياداره کل جهت ارائه توض
  ".ت مطروحه را دارديرد شکا

س و ي با حضور رئ٩/١٠/١٣٩٩خ ي در تاريـوان عدالت اداري ديأت عمومي  ه
شد و ل يوان تشکي و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان عدالت ادارين ديمعاون

  . مبادرت کرده استير به صدور رأيت آراء به شرح زي با اکثريپس از بحث و بررس
  

  رأي هيأت عمومي
توسعه کشور هاي   برنامهيقانون احکام دائم ٢٣ماده ) الف(هرچند مطابق بند 

 ممنوع يم بازار داخلي از صادرات هرگونه کاال به منظور تنظيري، جلوگ١٣٩٥مصوب سال 
 مصوبات نهمين جلسه شوراي عالي هماهنگي ٤ ليکن به موجب بند اعالم شده است،

 ٢٩/٥/١٣٩٧ ـ ٧٠١١٨ که توسط رييس جمهور، طي نامه شماره ٢٥/٥/١٣٩٧اقتصادي مورخ 
به رييس مجلس شوراي اسالمي و رييس قوه قضائيه و اعضاي هيأت دولت ابالغ شده و مفاد 

گيري از کاهش عرضه و افزايش قيمت به منظور جلو«: االجراست، مقرر شده است آن الزم
تواند در چهارچوب دستورالعملي که به  کاالها در بازار داخلي، وزير صنعت، معدن و تجارت مي

رسد، صادرات برخي از کاالها را در شرايط اضطراري، براي محدوده  تصويب رييس جمهور مي
 و تجارت در نامه شماره از آنجا که وزير صنعت، معدن» .يا ممنوع کند زماني معين، مشروط

 به رئيس کل گمرک، صادرات مواد معدني را به واحدهاي ٧/٣/١٣٩٨ـ  ٧٣٤٤٦/٦٠
کننده سنگ آهن، کنسانتره و گندله آهن و يا نماينده رسمي آنان مشروط کرده است،  توليد

تنها از اين جهت که مشروط شدن صادرات مواد معدني را مقيد به زمان مشخصي نکرده و اين 
االجراي شوراي عالي هماهنگي اقتصادي تصريح   مصوبه الزم٤ر در حالي است که در بند ام

شده مشروط شدن صادرات براي محدوده زماني معين قابل اعمال است، مقرره مذکور مغاير 
 و ماده ١٢ ماده ١ مصوبه ياد شده شوراي عالي هماهنگي اقتصادي است و مستند به بند ٤بند 
با . شود  ابطال مي١٣٩٢و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال قانون تشکيالت  ٨٨

 قانون پيش گفته و تسري ابطال مصوبه ابطال شده به زمان وضع و تصويب ١٣اعمال ماده 
  .مقرره مورد اعتراض موافقت نشد

  رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي
  

  ٨/١١/١٣٩٩                                                                         ٩٨٠٣٥٢٤شماره
  بسمه تعالي

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

يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 
ابطال بخشنامه شماره «: وضوع با م٩/١٠/١٣٩٩ مورخ ٩٩٠٩٩٧٠٩٠٥٨١١٢٥٢

جهت درج در روزنامه رسمي »  وزارت صنعت، معدن و تجارت٦/٥/١٣٩٨ ـ ١٢٧٧٩٢/٦٠
  . گردد به پيوست ارسال مي

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

  ٩٨٠٣٥٢٤: شماره پرونده    ١٢٥٢ :شماره دادنامه    ٩/١٠/١٣٩٩: تاريخ دادنامه
  يوان عدالت اداري ديأت عمومي ه:مرجع رسيدگي

  کنندگان سنگ آهن ايران با وکالت آقاي احمد سام کنندگان و صادر  انجمن توليد:شاكي
 ٦/٥/١٣٩٨ ـ ١٢٧٧٩٢/٦٠ ابطال بخشنامه شماره :موضوع شکايت و خواسته

   معدن و تجارت ،وزارت صنعت
 ـ ١٢٧٧٩٢/٦٠بخشنامه شماره ابطال  ي به موجب دادخواستيشاکـ ١ :گردش کار

ن خواسته ييرا خواستار شده و در جهت تب معدن و تجارت ، وزارت صنعت٦/٥/١٣٩٨
  :اعالم کرده است که

  :رساند احتراماً با تقديم وکالت نامه تنظيمي با شاکي و به وکالت از ايشان به استحضار مي" 
 اعتراض نسبت به  بخشنامه موردي وزارت صمت طيع معدنيامور معادن و صناـ ١
 يتوسط واحدها)  کنسانتره و گندلهبندي، کلوخه، دانه(ت صادرات سنگ آهن يمحدود

ده اقدام و به عالوه نسبت به ين گردييوست بخشنامه تعيست پي لي که خود طيديتول
باشد   مياز آناني که سنگ آهن مورد نيدي تولي به واحدهايمت فروشين سقف قييتع
  .به بخشنامه مورد اعتراض اقدام نموده است يگريوست دي جدول پيط

 ي احکام دائمي قانون اجرا٢٣ماده ) الف(بخشنامه مذکور بر خالف مفاد بند ـ ٢
 يم بازار داخلي از صادرات هرگونه کاال به منظور تنظيريتوسعه کشور که جلوگهاي  برنامه

ده يحاظ نگردت صادرات در بخشنامه مورد اعتراض، ليگرچه ممنوع. ده استيصادر گرد
  .گردد  ميتيت مندرج در آن موجب ممنوعيکن عمالً محدوديول

هاي   قانون بهبود مستمر محيط کسب و کار دولت و دستگاه٢٤ـ مطابق ماده ٣
هاي اقتصادي و ايجاد ثبات و امنيت  ها و برنامه سياستسازي  اجرايي مکلفند به منظور شفاف

هاي اقتصادي را در زمان  ها، مقررات و رويه استگذاري هرگونه تغيير سي اقتصادي و سرمايه
بخشنامه مورد . هاي گروهي به اطالع عموم برسانند مقتضي قبل از اجرا از طريق رسانه

 تا اطالع ثانوي ١٥/٥/١٣٩٨اعتراض، بر خالف مفاد قانون مذکور بدون هيچ اطالع رساني از 
خته شده از سوي اشخاص قابل اجرا دانسته شده است و تکليف صادرات محصوالت فرو

هاي  حقيقي و حقوقي که قبل از تاريخ بخشنامه انجام شده و همچنين جبران هزينه
  .تحميلي به آنان از جمله هزينه سنگين دموراژ و ساير خسارات وارده معلوم نشده است

وست آن ملزم به انعقاد ي مندرج درج شده در پيدر بخشنامه مورد اعتراض واحدهاـ ٤
گر شده است و چنانچه ي ديدي توليروش سنگ آهن و محصوالت تابعه با واحدهاقرارداد ف
د و انعقاد يدکنندگان سنگ آهن مبادرت به خريا طرف قرارداد توليرنده ي گيدي توليواحدها

 و يقي که اشخاص حقشود مين امر باعث يد، عمالً کار صادرات معلق مانده و ايقرارداد ننما
ن ييز وارد قدرت و تسلط در تعيض آمينگ آهن به صورت تبعرنده سي و گيدي توليحقوق

از يسنگ آهن نکنندگان  ح که جهت اخذ مجوز صادرات، صادرين توضيمت بازار شوند، به ايق
و اين امر باعث پايين آورن قيمت باشند   مي خود دائر بر عقد قراردادي داخليها  طرف تأييدبه

 ٥٩ن امر مشخصاً با مفاد ماده ي اوکشي خواهد شد،جهت تأييد انعقاد قرارداد و به نوعي گر
باشد و بخشنامه   مي در تضاد و مخالفتي قانون اساس٤٤اصل هاي  استي کل سيقانون اجرا

  .اد شده صادر شده استي يمورد اعتراض بر خالف مفاد ماده قانون
د يرخهاي  متيانه ق متأسفه فروشين سهمييدر بخشنامه مورد اعتراض عالوه بر تع ـ ٥

داران و فروشندگان سنگ آهن و محصوالت تابعه مکلف يز مشخص شده است و خريو فروش ن
د که مشخص يکن مستحضري لاند، مندرج در بخشنامه مورد اعتراض شدههاي  متيت قيبه رعا

 ايم و ين آن در بازار به طور مستقييا خدمات و نحوه تعيد و فروش کاال يخرهاي  متيکردن ق
ا فروش کاال و به طور يد يد، خريا تحت کنترل درآوردن مقدار توليدود کردن م و محيمستقغير
ده بر خالف مفاد ي در بخشنامه مذکور درج گرديز که همگيض آميط تبعيل شراي تحميکل

مضافاً بخشنامه .  استيقانون غير وي قانون اساس٤٤اصل هاي  استي سيکل ياجرا ٤٤ماده 
 و کاهش بخش صادرات محصوالت يليات رکود و تعطجاد رانت و فساد موجبيمذکور با ا

تاً ي و نهايع فرآوري از معادن و صناياري بسيلين عامل تعطي شده سنگ آهن و همچنيفرآور
 و يات مقام معظم رهبري خواهد شد که در تضاد کامل با منوين رفتن هزاران فرصت شغلياز ب

  .باشد  ميديشان به عنوان رونق تولي سال اينييشعار تع
 معاونت محترم امور اقتصادي وزارت امور اقتصادي و اظهارنظر ـ در تأييد مراتب معنونه ٦

 ١٩/٨/١٣٩٨  ـ١٦١٦٧٨دارايي در خصوص بخشنامه مورد اعتراض که طي نامه شماره 
، يل مستند و موجهيده، دلي اعالم گرديي و داراي وزارت امور اقتصاديرکل دفتر وزارتيمد
  .باشد  مينامه مورد اعتراض بودن بخشيقانون غيربر

ن مارالذکر و تجاوز و ينکه بخشنامه مورد اعتراض بر خالف قوانيبنا به مراتب فوق نظر به ا
 و به طور اخص ي و حقوقيقيع حقوق اشخاص حقييارات بوده که موجب تضيسوء استفاده از اخت

اسنامه مصوب نکه حسب اسيده است و به جهت ايگرد) رانيانجمن سنگ آهن ا( موکل ياعضا
الت و ي قانون تشک١٢باشد، لذا مستنداً به ماده   مي خوديموکل ذاتاً مدافع منافع مشروع اعضا

 بوده، يوان عدالت اداري ديأت معموميت هي موضوع در صالحيوان عدالت اداري دين دادرسييآ
ر ي وزي صادره از سو٦/٥/١٣٩٨ـ  ١٢٧٧٩٢/٦٠ و ابطال بخشنامه شماره يدگي رسيتقاضا

  ".  مورد استدعاست٦/٥/١٣٩٨خ يصنعت، معدن و تجارت از زمان صدور آن در تار
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  : ر استيمتن مقرره مورد اعتراض به شرح زـ ٢
محصوالت سنگ آهن کننده  دي تولي و صنعتيمعدنهاي  ران محترم شرکتيمد" 

  )وستيست پيبرابر ل(
ن ييو تعره فوالد ي زنجي خوراک واحدها تأمين در خصوصيريگ ميتصم: موضوع

  مت محصوالت سنگ آهنيق
  با سالم و احترام
خ ي، از تاري فعال داخلياز واحدهايه مورد ني مواد اول تأمينتي  با توجه به اولو

 کنسانتره و بندي،  دانه،کلوخه( صادرات محصوالت سنگ آهن ي تا اطالع ثانو١٥/٥/٩٨
پس ) ميرمستقي غايم يمستق به صورت(وست يست پي مندرج در ليتوسط واحدها) گندله

 در جداول ياعالمهاي  هي برابر سهميداخلکنندگان   با مصرفي تجارياز عقد قراردادها
  . سر و مجاز خواهد بوديمها  از کامل آني ن تأمينوست ويپ

مقتضي است اقدامات الزم در خصوص عقد قراردادهاي تأمين داخل معمول و کليه 
قيم و يا تهاتر طوري مديريت نماييد که اظهار هاي صادراتي خود را اعم از فروش مست فروش

بديهي است مسئوليت . هاي گمرکي پس از اخذ مجوز از وزارت متبوع تحويل گمرک شود نامه
هرگونه ناهماهنگي در حمل کاال به مبادي صادراتي و دموراژ کشتي يا جرايم گمرکي و بندري 

يد که مجوزهاي صادراتي پس از تأکيداً توجه داشته باش. هاي مربوط خواهد بود با شرکت
  .ارسال قراردادهاي تأمين داخل صادر خواهد شد و الغير

 و ي و فوالديبزرگ معدنهاي   با شرکت٢٤/٤/١٣٩٥ت به جلسه مورخ يضمناً با عنا
 ر بوده وي محصوالت سنگ آهن به شرح جدول زيتوافقهاي  متيانجمن فوالد، سقف ق

د برابر جداول توازن محصوالت سنگ آهن ره فوالي خوراک واحدها در زنجتأمين
 يت و اجرايالزم به ذکر است رعا. گردد  ميوست اجرايبه شرح پ) کنسانتره، گندله(

 يره فوالد در راستايم بازار در زنجيبه منظور تنظ) هيمت و سهميق(مصوبات جلسه 
  . استيدولت الزامهاي  استيس

  
  سقف قيمت  محصول

   خوزستانقيمت شمش فوالد% ١٦  کنسانتره
  قيمت شمش فوالد خوزستان % ٥/٢٣  گندله آهن

  قيمت شمش فوالد خوزستان% ٥٠  آهن اسفنجي

  يع معدنيمعاون امور معادن و صنا
ـ در پاسخ به شکايت مذکور، سرپرست اداره کل حقوقي وزارت صنعت، معدن و ٣  

  : که توضيح داده است ١٢/١٢/١٣٩٨ ـ ٣٢٦٩٨٢/٦٠تجارت به موجب اليحه شماره 
ه وزارت متبوع با اتکا به يت از ناحيم موضوع شکايرساند ابالغ تصم  ميبه استحضارـ ١" 

 و ٢٩/٥/١٣٩٧ـ  ٧٠١١٨شماره هاي  هيموضوع ابالغ (ي اقتصادي هماهنگي عاليمات شورايتصم
 مصوبات ٤ن وزارت با استناد به بند يرفته، همچنان که ايصورت پذ) ١٦/٩/١٣٩٨ـ ١١٧٣٤١

) ده استيز رسي نيمعظم رهبر د مقاميتائ که به (ي اقتصادي هماهنگي عاليشوران جلسه ينهم
ث ين حيده، از اي گرديمت کاالها در بازار داخليش قي از کاهش عرضه و افزايريمکلف به جلوگ

ت خاص و يت به واسطه ماهيم موضوع شکاي تصميقانونهاي  رتي دانستن بحث مغايضمن منتف
  .داند  مين حدود را بالوجهي در اي شاکيشده، استنادات قانوناد ي ي مصوبات شورايموقت

ا توقف صادرات محصوالت يت عرضه و يرنده ممنوعين وزارت در بر گيم ايتصمـ ٢
نبوده است، همچنان که در مفاد )  کنسانتره و گندلهبندي، کلوخه، دانه(سنگ آهن 

 موجب ي فعال داخليحدهااز وايه مورد ني مواد اول تأمينح شدهيز تصريم موصوف نيتصم
» ياطالع ثانون«ده است و درج عبارت تا يم مزبور گردي سازوکار مندرج در تصمبيني پيش

ن يمات نهميز صرفاً متوجه مدت زمان اعتبار تصميت نيم موضوع شکايدر متن تصم
د ي تمد١٣٩٨ان سال ي بوده که در حال حاضر تا پاي اقتصادي هماهنگي عاليجلسه شورا

 ي هماهنگي عاليمصوبات شورا( فوق يز منصرف از مبانيث نين حيده، از ايرداعتبار گ
از داخل که قطعـاً ي ن تأمين ويوزارت متبوع با در نظر گرفتن منفعت عموم) ياقتصاد

ت يم موضوع شکاي خواهد داشت تصمينه محصوالت فوق در پيرا در زمها  متيکنترل ق
باشد   ميه مالک اقدامات وزارت متبوعن خصوص آنچه کيدر هم. را صادر نموده است

چه آنکه در فرض .  استيستم قانون اساسي منطبق با اصل بيتوجه به منفعت عموم
 يح اصل چهلم قانون اساسيز به تصري ني با منفعت عموميتعارض حقوق مکتسبه شاک

با لحاظ مراتب فوق ضمن . م خواهد بودي اتخاذ تصميت و مبناي در اولويمنفعت عموم
م يحات الزم، تقدين اداره کل جهت ارائه توضينده اي به عنوان نمايثم نوکاني مي آقايفمعر
  ".ت مطروحه را داردي رد شکايگر تقاضاي ديحه و هرگونه اقدام مقتضيال

س و ي با حضور رئ٩/١٠/١٣٩٩خ ي در تاريـوان عدالت اداري ديأت عمومي  ه
ل شد و يوان تشکي دادرسان شعب د و رؤسا و مستشاران ويوان عدالت ادارين ديمعاون

  . مبادرت کرده استير به صدور رأيت آراء به شرح زي با اکثريپس از بحث و بررس

  رأي هيأت عمومي
 توسعه کشورهاي   برنامهيقانون احکام دائم ٢٣ماده » الف«هرچند براساس بند 

کن يالم شده است، ل ممنوع اعيم بازار داخلي منظور تنظ  از صادرات هرگونه کاال بهيريجلوگ
 که ٢٥/٥/١٣٩٧ مورخ ي اقتصادي هماهنگي عالين جلسه شوراي مصوبات نهم٤به موجب بند 

 ابالغ شده؛ ٢٩/٥/١٣٩٧ ـ ٧٠١١٨ده و به موجب نامه شماره ي رسي مقام معظم رهبر تأييدبه
مت کاالها در بازار يش قي از کاهش عرضه و افزايريبه منظور جلوگ «:مقرر شده است که

ب ي که به تصويتواند در چهارچوب دستورالعمل ير صنعت، معدن و تجارت مي، وزيخلدا
 ي محدوده زماني برايط اضطراري از کاالها را در شرايرسد، صادرات برخ  ميجمهور سيرئ
 ٦/٥/١٣٩٨ ـ ١٢٧٧٩٢/٦٠بنا به مراتب فوق، نامه شماره » .ا ممنوع کندين، مشروط يمع

معدن و تجارت که به موجب آن صادرات  وزارت صنعت، يدنع معيمعاون امور معادن و صنا
 تا اطالع ثانوي به عقد قراردادهاي تجاري با ١٥/٥/١٣٩٨محصوالت سنگ آهن از تاريخ 

کنندگان و تأمين نياز کامل آنها مشروط شده است، هم از جهت آن که پايان مدت  مصرف
هم از جهت آن که مشروط بودن صادرات محصوالت سنگ آهن در آن مشخص نشده و 

مشروط يا ممنوع کردن صادرات در حيطه وظايف و اختيارات وزير صنعت، معدن و تجارت 
 مصوبات نهمين ٤است و نه معاونت امور معدني و صنايع وزارت صنعت، معدن و تجارت، با بند 

 مغايرت دارد و وضع آن از حدود ٢٥/٥/١٣٩٧جلسه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي در تاريخ 
قانون  ٨٨ و ماده ١٢ ماده ١کننده آن خارج است و مستند به بند  ختيارات مقام صادرا

با اعمال ماده . شود  ابطال مي١٣٩٢تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 
  .ب آن موافقت نشد قانون پيش گفته و تسري ابطال مقرره ابطال شده به زمان تصوي١٣

   عدالت اداري ـ محمدكاظم بهراميرئيس هيأت عمومي ديوان
  

  ٨/١١/١٣٩٩                                                                         ٩٨٠١٨٨٣شماره
  بسمه تعالي

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

دالت اداري به شماره دادنامه يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان ع
مصوبه شماره ) ٣(ابطال بند «:  با موضوع٩/١٠/١٣٩٩ مورخ ٩٩٠٩٩٧٠٩٠٥٨١١٢٥٥

جهت درج در روزنامه رسمي به »  هيأت وزيران١١/٩/١٣٩٧هـ ـ ٥٦٠١٢ت/١١٨٨٧٦
  . گردد پيوست ارسال مي

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

  ٩٨٠١٨٨٣: شماره پرونده     ١٢٥٥: شماره دادنامه   ٩/١٠/١٣٩٩: يخ دادنامهتار
  يوان عدالت اداري ديأت عمومي ه:مرجع رسيدگي

  يده مطهري خانم حم:شاكي
  هـ ـ٥٦٠١٢ت /١١٨٨٧٦ شماره  مصوبه) ٣( ابطال بند :موضوع شکايت و خواسته

   کارخانجات فوالد يش تعرفه گاز مصرفيران در خصوص افزايأت وزي ه١١/٩/١٣٩٧
ت /١١٨٨٧٦ شماره  مصوبه) ٣(ابطال بند  ي به موجب دادخواستي شاک:گردش کار

ن خواسته اعالم ييرا خواستار شده و در جهت تبران يأت وزي ه١١/٩/١٣٩٧ ـ  هـ٥٦٠١٢
  :کرده است که

  يوان عدالت ادارياست محترم دير" 
  با سالم و عرض ادب

 دارد واست و ضمائم پيوست خاطرعالي را مستحضر مياحتراماً اينجانب با تقديم دادخ
سته و ي بوده و شايل واجد اشکال قانونيل ذيهـ به دال٥٦٠١٢ت/١١٨٨٧٩مصوبه شماره 

  .درخور ابطال است
ران و شرکت يأت وزيهـ ه٥٦٠١٢ت /١١٨٨٧٦ مصوبه شماره ٣به موجب بند ـ ١

 مهرماه ي از ابتدا١٥نوع مصرف ع فوالد با کد يده که تعرفه صنايران مقرر گردي گاز ايمل
ل ين اساس تبدين بر اي مشترک افته و صورتحسابير ييال تغي ر٢٦٠٠ به ١٣٩٧سال 

از مهر   مصوبهيکه اجرايباشد در حال  مي١١/٩/١٣٩٧خ يگردد، مصوبه مذکور مربوط به تار
  .ده استي مقرر گرد١/٧/١٣٩٧ از يعني ١٣٩٧ماه سال 
ل در صورتحساب مقرر ين تبديز، اي محمد مهرمطابق صورتحساب شرکت فوالدـ ٢

 مذکور ملزم به پرداخت   براساس مصوبهيعيکنندگان گاز طب ن و مصرفيده و مشترکيگرد
  .اند دهي گرد١٣٩٧د از مهرماه سال ي جد تعرفه

ه يچ منطق و توجي گاز کارخانجات فوالد بدون ه تعرفه% ٩٥ش ينکه افزايت به ايبا عناـ ٣
مت محصوالت يش قي، افزايعدالت ي از جمله بيج منفيجاد نتاينون بوده و باعث ا، خالف قايقانون

 به ساخت مسکن، و استفاده ين جامعه در دسترسيي و فشار مضاعف به قشر متوسط و پايفوالد
  .شود  ميشهي هميدار شدن قشر مذکور برا  خانهين رفتن آرزوي و از بياز ملزومات فوالد

هيأت وزيران تکاليفي را براي اشخاص به زمان قبل از ـ نظر به اينکه مصوبه ٤ 
 قانون ٤گردد، فلذا مطابق ماده  مصوبه تسري داده و اين امر عطف به ما سبق محسوب مي
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ماسبق تقاضاي ارجاع امر به هيأت عمومي  به مدني و اصول کلي حقوقي و قاعده منع عطف
  .ظر را استدعا دارمنو ابطال بند مذکور از مصوبه موردديوان عدالت اداري 

ران به استناد مصوبه مذکور نسبت به اعمال ي گاز اينکه شرکت مليبه لحاظ ا ـ ٥
ن يال اقدام نموده و صورتحساب مشترکي ر٢٦٠٠د، به مبلغ ي تعرفه جديرات و اجراييتغ

 قانون ٣٥ و ٣٤انه اعمال و نسبت به وصول آن در حال اقدام است لذا به استناد مواد يسال
 صدور يت امر بدواً تقاضاي و به لحاظ فوريوان عدالت اداري دين دادرسييت و آاليتشک

خ صدور و اعمال ي مصوبه مذکور قبل از تاري از اجرايري بر جلوگيدستور موقت مبن
  ".د مورد استدعاستي تعرفه جديرات نسبت به بهاييتغ

  : باشد  ميري  متن مقرره مورد اعتراض به شرح ز
 ٢٩/٨/١٣٩٧ـ ٤٦٢٤٤٤شنهاد شماره ي به پ٧/٩/١٣٩٧جلسه ران در يأت وزيه"

 سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل يکصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري
  :ب کرديران تصوي اياسالم

شت، منابع حاصل از ي طرح معير و اجرايب پذيت از اقشار آسي حمايدر راستاـ ١
 هــ ٥٥٨٧٢ت/٩٩٩٦٥  و شماره١١/٧/١٣٩٧ مورخ هـ٥٥٨٢٥ت/٩١١٠٨اجراي مصوبات شماره 

 ي جمهوري کل کشـور نزد بانک مرکـزيخزانه دارهاي  ق حسابي، از طر٢٩/٧/١٣٩٧
  .ابدي ياختصـاص مها  ارانهي يران به سـازمان هـدفمندسازي اياسالم

ر بند ي کل کشور و قانون تفس١٣٩٧ قانون بودجه سال ١تبصره ) هـ( بند يدر اجراـ ٢
ه حساب ارزش آن ي و تسوربط ذي يياجراهاي  گان به دستگاهير رايل قي بر تحويده مبناد شي

 ٣ و ٢ ي بندهايز در اجرايو نها  شگاهيو پاالها  يمي به پتروشيليع تحوياز محل خوراک ما
 يه شرکت ملي، سقف مبالغ قابل تسو٢٩/٧/١٣٩٧ ـ هـ٥٥٨٧٢ت/٩٩٩٦٥ب نامه شماره يتصو

ها  شگاهي با    پاال١٣٩٧ران در سال ي اينفتهاي  ش و پخش فرآوردهيال پايشرکت مل/رانينفت ا
  : و پرداخت مبالغ باالتر از آنها مجاز نخواهد بودشود  مينيير تعيبه شرح ز
ـ الف   ١٣٩٧ سال يگان براير رايال قير) ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٦٠(ارد يليمبلغ شصت هزار م 
لوب (ال برش روغن ير) ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٥(ارد يليحداکثر تا پنج هزار م ـ ب

  ١٣٩٧ پنج ماه آخر سال يبرا) کات
د يال برش از نفت سفير) ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٣(ارد يليحداکثر تا سه هزار م ـ پ

  .١٣٩٧ پنج ماه اخر سال يبرا) LAB (ين خطيل بنزيآلکهاي   به کارخانهيليتحو
 ياز ابتدا ـ ١٣٨٨ مصوبها ـ  ارانهي قانون هدفمند کردن ١به استناد ماده ـ ٣

 هر متر مکعب دو هزار و ششصد ي بخش فوالد به ازاي، نرخ گاز مصرف١٣٩٧مهرماه سال 
 "س جمهورييمعاون اول ر                                         .  شود  مينييال تعير) ٦٠٠/٢(

حه شماره ي دولت به موجب اليت مذکور، معاون امور حقوقي  در پاسخ به شکا
   : ح داده است کهي توض١٠/٩/١٣٩٨ـ ١١٤٤٠٥/٤٠٢٢

  يوان عدالت اداري ديتخصصهاي  أتي و هيأت عمومير کل محترم هيمد" 
  با سالم و احترام،
ب نامه ي تصو٣ راجع به دادخواست ابطال بند ٢/٥/١٣٩٨ه مورخ يبازگشت به ابالغ

خش  بيش نرخ گاز مصرفيموضوع افزا (١٢/٩/١٣٩٧ـ ـ ه٥٦٠١٢ت/١١٨٨٧٦شماره 
 در دست ٩٨٠١٨٨٣ و کالسه ٩٨٠٩٩٨٠٩٠٥٨٠٠٥٠٣ پرونده شماره يکه ط) فوالد

 سازمان برنامه و ١٤/٧/١٣٩٨ ـ ٣٨٤٤٩٥فاد پاسخ شماره ي قرار دارد، ضمن ايدگيرس
  :گردد  مير اعالمي زيليبودجه کشور، نکات تکم

راجع به اد شده يب نامه يتصو) ٣( بند ي فقدان مستند قانونيراد شاکينکه اينظر به ا
ر ي زيمت گاز کارخانجات فوالد است، در پاسخ توجه به نکات و مستندات قانونيش قيافزا

ها که به عنوان  ارانهيقانون هدفمندکردن ١ماده ) الف و ب (يمطابق بندها.  استيضرور
  :ده استيح شده مقرر گرديز تصريب نامه ني تصو٣ب در بند يمستند تصو
  رانه هااي قانون هدفمند کردن ١ماده 

  : هاي انرژي را اصالح کند ـ دولت مکلف است با رعايت اين قانون، قيمت حامل١ماده «
ر يع و سايد و گاز ماين، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفي بنزيمت فروش داخليق ـ الف

و  شامل حمل ( مترتب يها نهيها و با احتساب هز ت حامليفيمشتقات نفت، با لحاظ ک
ان برنامه پنجساله پنجم توسعه يج تا پايتدر به) ي عوارض قانونات ويع، مالينقل، توز

مت و يق%) ٩٠(ران کمتر از نود درصد ي اي اسالمي جمهوري و فرهنگي، اجتماعياقتصاد
  .ج فارس نباشديدر خل) فوب (ي کشتيل رويمت تحويشتر از قيب

ج تا يدرت ن شود که بهيي تعيا گونه  بهيعي گاز طبيمت فروش داخلين قيانگيم ـ ب
ران، معادل ي اي اسالمي جمهوري و فرهنگي، اجتماعيان برنامه پنجم توسعه اقتصاديپا

 ي صادراتيعيمت گاز طبيو حداکثر معادل متوسط ق%) ٧٥(حداقل هفتاد و پنج درصد 
  » .ات و عوارض شودي انتقال، ماليها نهيپس از کسر هز

مت ين قييتع«ار ياحتاً اختصر) الف( و بند ١نکه مطابق صدر ماده يبا توجه به ا
) ب( در بند يبه دولت داده شده است و از طرف» نفت ر مشتقاتيع و سايفروش گاز ما

ن يرا مشخص نموده است، بنابرا» يعي گاز طبين فروش داخليانگيم«ن يي تعيچگونگ
 که ينحو د به ين نمايياز جمله فوالد را تعها  ک از بخشيار داشته نرخ هر يدولت اخت

 قانون برنامه ششم توسعه ٣٩ماده ) الف(نکه در بند يمضافاً ا. ت شودياد شده رعاين يانگيم

 ي و رقابتيت نسبي و حفظ مزيت مالحظات اقتصادي با رعاي انرژيها مت حاملين قييتع
ها، به دولت واگذار شده و  ارانهيقانون هدفمندکردن ) ٣ و ٢ـ١(ع براساس مواد ي صنايبرا

 قابل اجرا است که در جداول متعدد از جمله جدول ١٣٩٦ سال يبتدااد شده از ايقانون 
  ".  ششم ذکر شده است  عنوان سال اول برنامه  را به١٣٩٦ سال ١٧ و ١٣، ١٢، ١١شماره 

س و ي با حضور رئ٩/١٠/١٣٩٩خ ي در تاريـوان عدالت اداري ديأت عمومي  ه
ل شد و يوان تشکيان شعب د و رؤسا و مستشاران و دادرسيوان عدالت ادارين ديمعاون

  . مبادرت کرده استير به صدور رأيت آراء به شرح زي با اکثريپس از بحث و بررس
  

  رأي هيأت عمومي
  به تصويب١١/٩/١٣٩٧ مصوبه مورد درخواست ابطال در تاريخ ٣با توجه به اينکه بند 

ر يت، مغا عطف شده اس١/٧/١٣٩٧خ ي آن به تاريخ اجرايده است و تاريران رسيأت وزيه
چرا . أت دولت استي هي داخلنامه آيين ٣٠ان و ماده ي و قاعده قبح عقاب بالبيقانون مدن ٤ماده

. جاد شده استي به آن اي کارخانجات فوالد کشور بدون اطالع و ابالغ قبليف برايکه حق و تکل
 و ماده ١٢ ماده ١ق شده است مستند به بند ماسب به عطف که ين مصوبه صرفاً در قسمتيبنابرا
  .شود  ميابطال ١٣٩٢مصوب سال  يوان عدالت اداري دين دادرسييالت و آيقانون تشک ٨٨

  رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي

  ٨/١١/١٣٩٩                                                                        ٩٨٠٢٤١٩شماره
  بسمه تعالي

  برپورجناب آقاي اك
  مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسالمي ايران رئيس هيأت

يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 
 ٧/٢٦٥٧ابطال بخشنامه شماره «:  با موضوع٢/١٠/١٣٩٩ مورخ ٩٩٠٩٩٧٠٩٠٥٨١١٢٦٢

ره امور شعب بانك ملي استان  ادا٨٨٣٣/ و نامه شماره م١١/٣/١٣٨٨بانك ملي ايران مورخ 
   .گردد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي» ١٣/٣/١٣٨٨مازندران مورخ 

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

  ٩٨٠٢٤١٩: شماره پرونده    ١٢٦٢: شماره دادنامه    ٢/١٠/١٣٩٩: تاريخ دادنامه
  يوان عدالت اداري ديت عمومأي ه:مرجع رسيدگي

   کل کشوري سازمان بازرس:شاكي
ران مورخ ي اي بانک مل٧/٢٦٥٧بخشنامه شماره  ابطال :موضوع شکايت و خواسته

 استان مازندران مورخ ي اداره امور شعب بانک مل٨٨٣٣/ و نامه شماره م١١/٣/١٣٨٨
١٣/٣/١٣٨٨  

 کل کشور يان بازرس سازمي و نظارت همگاني سرپرست معاونت حقوق:گردش کار
  :اعالم کرده است که ٣١/٤/١٣٩٨ ـ ٩٧٨٩٨حه شماره ي البه موجب

  ي بهرامين جناب آقايحضرت حجت االسالم و المسلم" 
  يوان عدالت اداريس محترم ديير

  کميسالم عل
 استان يران و اداره امور شعب بانک ملي اي مقررات بانک ملي برخياحتراماً در بررس
 ي جمهوري از ضوابط بانک مرکزي از آنها در تناقض با برخيد؛ برخمازندران مشاهده ش

  :دارد  مير معطوفيباشد که توجه آن جناب را به نکات ز  ميراني اياسالم
 ي اسالمي جمهـوري بانک مرکـز٩/١١/١٣٨٧ ـ ٩٤٥١٨در بخشنامه شماره ـ ١

بانک و مؤسسه  پست ي، شـرکت دولتيدولت غير،يدولتهاي  ران صـادره به عنوان بانکيا
 خاتمه يقرارداد مشارکت مدن چنانچه مدت«: ح شـده استينا تصـري توسعه و سياعـتبار

ت ي با رعايده باشد و آن بانک به درخواست مشتريافته و موضوع مشارکت به انجام نرسي
د قرارداد، يد، نرخ سود مورد انتظار دوره تمديد آن موافقت نماير مقررات مربوط، با تمديسا
  ».باشد  ميه مشارکتيزمان انعقاد قرارداد اول) مورد انتظار(دل نرخ سود معا

 بانک مرکزي جمهوري اسالمي ٨/١/١٣٨٨ ـ ٩٥٨همچنين طبق بخشنامه شماره 
هاي دولتي، غيردولتي، شرکت دولتي پست بانک و مؤسسه  ادره به عنوان بانکران صاي

 مواردي که تعهد يا بدهي مشتريان در کليه«: اعتباري توسعه، سينا و شهر مقرر شده است
آن بانک ناشي از قراردادهاي مشارکت مدني از جمله قراردادهاي مربوط به احداث مسکن 

هاي مسکن و سازندگان مسکن با رعايت الگوي مصوبات هيات وزيران، به  انفرادي، تعاوني
ت موضوع يابد، نرخ سود تسهيال يکي ديگر از اشکال تسهيالت اعتباري تغيير شکل مي

   ».باشد هاي مصوب در زمان انعقاد قرارداد جديد مي قرارداد جديد مشمول نرخ
 يران طي اي بانک مليالت ماليبر خالف مقررات موصوف اداره معامالت و تسهـ ٢

که (» ي مشارکت مدنيد قراردادهايتمد« با موضوع ١١/٣/١٣٨٨ـ ٧/٢٦٥٧بخشنامه شماره 
 از آن اداره امور يو به تأس) ب مستقل ارسال شده استه ادارات امور شعب و شعي کليبرا

 به شعب ١٣/٣/١٣٨٨ـ  ٨٨٣٣/ شماره مي نامه عمومي استان مازندران طيشعب بانک مل
 ي جمهوري بانک مرکز٨/١/١٣٨٨ ـ ٩٥٨با استناد به نامه شماره «: تابعه ابالغ کرده است
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 در مدت زمان مقرر در يرکت مدنالت مشايدارد چنانچه موضوع تسه  ميران، اعالمي اياسالم
د يط الزم، با تمديک و وجود شرايه به اتمام نرسد و بانک بنا بر درخواست شريقرارداد اول

د، نرخ سود مورد انتظار قابل اعمال ي بانک موافقت نماالشرکه سهمش يا افزايقرارداد مشارکت 
 يد قراردادهايمان تمدلذا چنانچه در ز. ، نرخ غالب خواهد بوديدي تمديدر قراردادها

ه نسبت به نرخ سود مورد انتظار در زمان يمشارکت، نرخ سود مورد انتظار بانک در قرارداد اول
که در ي اعمال گردد و در صورتيدي تمديه در قراردادهايد باالتر باشد، نرخ قرارداد اوليتمد

زايد يزمان تمد شتر از ينتظـار بانک ب مشارکت، نرخ سود مورد اي در مبلغ قراردادهايشيا اـف
ا يد و يست تمديبا  ميه باشد،يدر زمان انعقاد قرارداد اول مورد انتظار نرخ سود مـورد انتظار در

د سود مورد انتظار بانک که باالتر از ي موصوف، بر اساس نرخ جديش در مبلغ قراردادهايافزا
ن ي آنچه مسلم است؛ ا»...رديام پذباشد انج  ميهينرخ سود مورد انتظار در زمان انعقاد قرارداد اول

ار محاسبات سود و يه قراردادها، معي، نرخ اوليدي تمدي مشارکت مدنيکه در مورد قراردادها
 که طبق مقرره يدر حال. د آنهاي در زمان تمديباشد و نه نرخ اعالم  ميالتيمتفرعات تسه

از .  گونه عمل نشده استني استان مازندران، ايران و اداره امور شعب بانک ملي ايبانک مل
 استان يته معامالت اداره امور شعب بانک ملي کمي اعضايق آن، مصوبه اعتباريجمله مصاد

ده تا نرخ سود يباشد، که طبق آن مقرر گرد  مي١٤/٧/١٣٩٣ـ ٦٤٢٣٧مازندران به شماره 
  .، بر اساس نرخ غالب محاسبه شوديديقرارداد مشارکت تمد

  ويدولتهاي   است و بانکين نرخ بانکيي مرجع تعيه بانک مرکزبنا به مراتب از آن جا ک
توانند با   نميباشند و ي ميت از مقررات بانک مرکزي مکلّف به تبعي در نرخ گذاريدولتغير

ـ ٧/٢٦٥٧لذا، بخشنامه شماره . ر قرار دهندي را تحت تأثي بانک مرکزي نرخ گذاريوضع مقررات
 اداره امور ١٣/٣/١٣٨٨ـ ٨٨٣٣/ شماره ميع آن نامه عمومران و به تبي اي بانک مل١١/٣/١٣٨٨

 يث احتساب نرخ سود غالب در مورد قراردادهاي استان مازندران، از حيشعب بانک مل
باشد، ضمن آنکه وضـع   ميراني ايارات بانک ملي خارج از حدود اختيدي تمـديمشارکت مدن

ايران از مشتريان موضوع  يک مل مطالبات بانيقانون غيرشي موجب افزاها، نامه ين بخشا
 مربوطه و ي فروش اقساطقراردادهاي مشارکت مدني از طريق اثرگذاري بر مبلغ قراردادهاي

 يوان عدالت اداري ديأت عمومين رو ابطال آنها در هي از ا.اند  مترتب بر آنها شدهيماالً آثار بعد
م يجه تصميموجب امتنان است از نت. باشد  ميمورد تقاضا)  و خارج از نوبتالعاده فوقبه طور (

  "ي و نظارت همگانيسرپرست معاونت حقوقـ  .ندين سازمان را مطلع فرمايمتخذه ا
  :ر استيمورد اعتراض به شرح زهاي  متن مقرره

  راني اي بانک مل١١/٣/١٣٨٨ـ ٧/٢٦٥٧بخشنامه شماره  ـ الف"  
ـ ٩٥٨ناد به نامه شماره  و با است٢٣/١٢/١٣٨٠ ـ ٧/٣١٢٠٨رو نامه شماره ياحتراماً، پ  

الت يدارد چنانچه موضوع تسه  ميران، اعالمي اي اسالميجمهور ي بانک مرکز٨/١/١٣٨٨
ه به اتمام نرسد و بانک بنا بر درخواست ي در مدت زمان مقرر در قرارداد اوليمشارکت مدن

 موافقت  بانکالشرکه سهمش يافزا ايد قرارداد مشارکت يط الزم، با تمديک و وجود شرايشر
لذا . ، نرخ غالب خواهد بوديدي تمديد، نرخ سود مورد انتظار قابل اعمال در قراردادهاينما

ه نسبت به ي مشارکت، نرخ سود مورد انتظار بانک در قرارداد اوليد قراردادهايچنانچه در تمد
 يديمد تيه در قراردادهايد باالتر باشد نرخ قرارداد اولينرخ سود مورد انتظار در زمان تمد

 مشارکت نرخ سود ي در مبلغ قراردادهايشيا افزايد يکه در زمان تمدياعمال گردد و در صورت
 ه باشد،ي اوليشتر از نرخ سود مورد انتظار در زمان انعقاد قراردادهايمورد انتظار بانک ب

د سود مورد ي موصوف، براساس نرخ جديش در مبلغ قراردادهايا افزايد و يست تمديبا مي
  .رديباشد، انجام پذ  ميهير بانک که باالتر از نرخ سود مورد انتظار در زمان انعقاد قرارداد اولانتظا

يا اجاره  ي مشارکت به فروش اقساطيل قراردادهاي است در صورت تبديهيبد
اي   مزبور، تابع نرخ سود عقود مبادلهيک، نرخ سود قابل اعمال بر قراردادهايشرط تمل به

ضمن آن . باشد  ميکي و اجاره به شرط تملياد قرارداد فروش اقساطحاکم در زمان انعق
ه مشخص ي اولي طرح را هنگام بررسي اجرايد، واحدها جدول زمان بندينما  تأکيد ميکه

  .ندي مصوب را اعمال نمايطبق برنامه زمان بندها  نموده و نظارت الزم جهت اتمام پروژه
   استان مازندرانيره امور شعب بانک مل ادا١٣/٣/١٣٨٨ـ ٨٨٣٣/نامه شماره م ـ   ب

  ي مشارکت مدنيد قراردادهايتمد: موضوع
ه رو نامي پيالت ماليالت و تسه اداره معام١١/٣/١٣٨٨ورخ  م٧/٢٦٥٧به استناد نامه شماره 

 بانک ٨/١/١٣٨٨ـ  ٩٥٨اره تناد به نامه شم و با اس٢٨/١٢/١٣٨٠ مورخ١٧٨ـ  ٨٠ شمارهيعموم
 در مدت يالت مشارکت مدنيدارد چنانچه موضوع تسه  ميران اعالمي ايالم اسيهور جميرکزم

ط الزم با يک و وجود شرايه به اتمام نرسد و بانک بنا به درخواست شريزمان مقرر در قرارداد اول
د، نرخ سود مورد انتظار قابل ي بانک موافقت نماالشرکه سهمش يا افزايد قرارداد مشارکت يتمد

 يقراردادها ديلذا چنانچه در زمان تمد. ، نرخ غالب خواهد بوديدي تمدياردادهااعمال در قر
ه نسبت به نرخ سود مورد انتظار در زمان يمشارکت نرخ سود مورد انتظار بانک در قرارداد اول

که در زمان ي اعمال گردد و در صورتيدي تمديه در قراردادهايباالتر باشد نرخ قرارداد اول ديتمد
شتر از نرخ سود ي مشارکت نرخ سود مورد انتظار بانک بيش در مبلغ قراردادهايا افزايد و يتمد

 يش در مبلغ قراردادهايا افزايد و يست تمديبا  ميه باشد،يمورد انتظار در زمان انعقاد قرارداد اول
د سود مورد انتظار بانک که باالتر از نرخ سود مورد انتظار در زمان يموصوف، براساس نرخ جد

  .رديباشد، انجام پذ  ميهينعقاد قرارداد اولا

ا اجاره به ي ي مشارکت به فروش اقساطيل قراردادهاي است در صورت تبديهيبد
اي   مزبور، تابع نرخ سود عقود مبادلهيک، نرخ سود قابل اعمال بر قراردادهايشرط تمل

 ضمن آنکه. شدبا  ميکي و اجاره به شرط تمليحاکم در زمان انعقاد قرارداد فروش اقساط
ه مشخص ي اولي طرح را هنگام بررسي اجرايد، واحدها جدول زمان بندينما تأکيد مي

  ". ندي مصوب را اعمال نمايطبق برنامه زمان بندها  نموده و نظارت الزم جهت اتمام پروژه
 استان مازندران به موجب يت مذکور، اداره امور شعب بانک مليدر پاسـخ به شکا

  :ح داده است کهي توض٢٩/٧/١٣٩٨د مورخ /٨٣٧٨٨٣/٠١/٩٦٠٠/٩٨حه شماره يال
  يوان عدالت اداري ديأت محترم عمومياست هي ر"

  ٩٨٠١٩١٢ه از پرونده کالسه يحه دفاعي ال:موضوع
از  مطروحه ٩٨٠١٩١٢ از کالسه ٩٨٠٩٩٨٠٩٠٥٨٠١٧٨١با احترام، از پرونده شماره 

 باشد اليحه دفاعيه رسيدگي ميسوي سازمان بازرسي کل  کشور که در آن هيأت مطرح 
ظ حقوق رسمـيشنهاديپ ت به ماده يبا عنا. گردد  ميميل تقدي به شرح ذي و قانوني جهت حـف

در « : عبارت است ازي بدون ربا، مشارکت مدنيات بانکي فصل سوم قانون عملنامه آيين ١٨
 متعدد به نحو يا حقوقي و يقي متعلق به اشخاص حقينقد غيراي و ي نقدالشرکه سهمختن يآم

 مشارکت يت قراردادير ماده مذکور، اشاره به ماهي شق اخ»مشاع به منظور انتفاع طبق قرارداد
ا چند نفر يداند که به موجب آن دو  ي مي را قرارداديگر مشارکت مدني دارد به عبارت ديمدن

موال مشترک را به ابت در تصرف و اداره ايخته، اذن و نيدر هم آم  متعلّق به خود راالشرکه سهم
 دستورالعمل مشارکت ١٠ن راستا به موجب ماده يدر ا. ندينما  ميضي از شرکاء تفويا تعداديک ي

 مين منوال تنظيز به اي مدت دار است و قرارداد مربوطه ني عقدي، اصوالً مشارکت مدنيمدن
گردد مگر   ميلي مدت اذن در تصرف و اداره اموال موضوع مشارکت زايگردد که پس از انقضا مي

 ي قانون مدن٥٧٣ ماده ياز طرف. د مدت آن اقدام شوديد نسبت به تمدي توافق جدينکه بر مبنايا
  . شرکا دانسته استي و حاصل توافق و تراضياري را اختيز مفاداً عقد مشارکت مدنين

 حاصل از ين سود قطعيي و عدم امکان تعيت عقد مشارکت مدنيبا توجه با ماه
ن ي، بر اساس توافق بي در قالب عقد مشارکت مدنييالت اعطايکت، در تسهمعامله مشار
 بيني پيش، حداقل سود قابل يبانک مرکزهاي   و در چارچوب دستورالعمليبانک و مشتر

 ين و در قراردادهاييحاصل از موضوع مشارکت به عنوان حداقل سود مورد انتظار تع
ن نرخ سود ييگر چون تعيبه عبارت د. ددگر  ميان درجيو مشترها  ن بانکيمنعقد شده ب

ن عقد در تعارض يت اي با ماهي بر عقد مشارکت مدني در معامالت مبتنيبه صورت قطع
 و ين بانک و مشتريالت بر حسب توافق بين دسته از تسهي ايرسد، قراردادها  ميبه نظر
 مدت آنها  کهييدر قراردادها. شوند  ميمي حداقل نرخ سود مورد انتظار تنظيبر مبنا
ده است، مدت قرارداد به درخواست  ي موضوع مشارکت به اتمام نرسيافته وليخاتمه 
د يم قرارداد با نرخ زمان توافق جديط حاکم در زمان تنظي و موافقت بانک با شرايمشتر

که موضوع مشارکت به طور يين صورت از آنجايدر ا. گردد  ميدي تمديني دوره معيبرا
د مدت يز محقق نشده است، طبعاً تمديده و سود مورد انتظار نيسکامل به انجام نر

  .د انجام خواهد شديط جديمشارکت با لحاظ شرا
 ـ ٩٤٥١٨به استناد بخشنامه )  کل کشوريسازمان بازرس(نکه خواهان يبا توجه به ا

 ١١/٣/١٣٨٨ـ ٧/٢٦٥٧ران ابطال بخشنامه ي اي اسالمي جمهوري بانک مرکز١٩/١١/١٣٨٧
 يه قراردادهاي را نموده و حال آنکه کلّي مشارکت مدنيد قراردادهاي با موضوع تمديبانک مل

 استان مازندران يان از جمله پرونده موضوع گزارش سازمان بازرسيمشارکت منعقده با مشتر
 رفته، وي پرونده صورت پذيايبدون در نظر گرفتن زوا) يوش خالقي داريالت آقاياز تسه(

 موفق به ياليارد ريليه ده مي با مصوبه اوليوش خالقي داريوده که آقان بيموضوع پنهان آن ا
گر يال ديارد ريلي م٥ يليالت تکميد و با تسهي آنرا نموده نگردبيني پيشاتمام پروژه خود که 

د قرارداد و يل سر رسير به دليه استفاده نمود و مبلغ اخي اولياليارد ريليالت ده ميعالوه بر تسه
 و موافقت يد که با درخواست مشتريد به نامبرده پرداخت گـرديه پس از تمدعدم اتمام پروژ

د يفرمائ  ميد، و همانگونه که مالحظهي بانک به منظور اتمام پروژه به نامبرده اعطا گرديبعد
ن موضوع اشاره داشته نقل به مضمون ي به همي بانک مل١١/٣/١٣٨٨ـ ٧/٢٦٥٧بخشنامه 

ه به اتمام نرسد و ي در مدت زمان مقرر در قرارداد اولي مدنالت مشارکتيچنانچه موضوع تسه«
ش يا افزايد قرارداد مشارکت يط الزم با تمديک و وجود شرايشر بانک بنا به درخواست

باشد نه صرفاً   مي آنيد بعديش مبلغ و تمدي ناظر بر افزا»...د وي بانک موافقت نماالشرکه سهم
 ي بانک مرکز٩/١١/١٣٨٧ ـ ٩٤٥١٨ با بخشنامه شماره يرتيه، لذا نه تنها مغايد قرار اوليتمد

  . داردينداشته بلکه مسئله اساساً خروج موضوع
 نسبت به آنچه که به يشتري ذات عقد مشارکت کسب سود بيکه به اقتضايياز آنجا

باشد،   مي درج شده است محتملي مشارکت مدنيعنوان سود مورد انتظار در قراردادها
 حاصل از معامله مشارکت که در هر ييا فوائد نهايشارکت ارزش افزوده ان دوران ميدر پا

 حاصل از ي قطعيديحال از حداقل نرخ سود مورد انتظار کمتر نخواهد بود، به عنوان عا
 الشرکه سهمت منافع حاصـله به نسبت يده و در نهاين و بر آورد گردييمشارکت تع

ط معامله و در ين چنانچه بر حسب شرايابرابن. شود  ميميآنها تقسن ين قرارداد بيطـرف
ش از حداقل نرخ سـود مورد انتظار به ي بي، فوائدين بانک و مشتريجه مشارکت بينت

شماره  نامه توانند با اسـتناد به  ميان دوران مشـارکت بانکهايدست آمـده باشد، در پا

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


 ٢٢١٢٣شماره                        WWW.DASTOUR.IR                       ٥/١٢/١٣٩٩سمي روزنامه ر                        WWW.RRK.IR                         ١٤صفحه 

الت را ي تسهي سود قطعي بانک مرکزهاي   اداره نظارت بر بانک٩/١١/١٣٨٧ ـ ٩٤٥١٨
 مترتب بر اصل ييد نهايه و با در نظر گرفتن عوايبدون توجه به نرخ مندرج در قرارداد اول

 خود را بدون مالحظات الشرکه سهمن نموده و ارزش يي قرارداد تعيه شرکايسرما
 ي آن و صرفاً بر اساس ارزش واقعيد مدت بعدي تمديا قراردادهايه يمندرجات قرارداد اول

   .دي مطالبه نمايارکت محاسبه و از مشترموضوع مش
 که مدت آن ي مشارکت مدنينکه در قراردادهايت به مـراتب و با توجه به ايبا عنا

د آن را ي درخواست تمديده و مشتريکن موضوع مشارکت به اتمام نرسيافته، ليخاتمه 
 تبع گردد و به  ميد محسوبيدارد، موافقت بانک با درخواست مذکور، خود توافق جد

 طرح موضوع مشارکت و محاسبه يد است چرا که بررسيط جديآن مستلزم لحاظ شرا
 دوره است که ي حداقل، جهت ورود به مشارکت در ابتداي بانک بر مبنايسود احتمال

ن يسر گردد و همچنيات ميد تا امکان انجام عمليا ارزش افزوده حاصل نگرديسود و 
رفته است و از يه صورت پذيقرارداد پا قه بانک وفير شدن سرمايمدت زمان درگ

ن شده به تعهدات خود عمل يي در مدت زمان تعيک وفق توافق قرارداديکه شريآنجائ
 است ي مدت طوالنيه بانک براير شد سرمايد مدت موجب درگيننموده است، لذا تمد

د به ي زمان تمديه براي قرارداد پايت از حداقل نرخ سود احتمالين راستا تبعيکه در ا
ل ارزش افزوده، قانوناً، عقالً و يات مشارکت در حد قابل قبول و تحصيواسطه انجام عمل

 عقود ي براين سود ثابت و قطعيينکه تعي است مضافاً ايعرفاً فاقد وجاهت قانون
ر باشد با توجه به ييقابل تغ غير که در طول دوران قرارداد مشارکتي به نحويمشارکت

  .قانون نداردت عقد مذکور محمل يماه
 بر اعمال نرخ غالب با توجه ين بانک مبنيع جهات معنونه اقدام ايلذا با توجه به جم

باشد و مراد قانونگذار با الهام از قانون   ميحي از نظر حقوق صحيت عقود مشارکتيبه ماه
ان ي بدون ربا و حداقل سود مورد انتظار بوده که متعاقب آن چنانچه در پايات بانکيعمل

و   مالک عمل بودهيشتر از سود مورد انتظار محقق گردد سود قطعي مشارکت بمدت
ت ي بر اساس ماهيش آن با توجه به موضوع مشارکت در صورت تحقق از لحاظ حقوقيافزا

 يات بانکي بوده و حداقل نرخ غالب مورد انتظـار بر اسـاس قانون عمـليعقد مشارکت مدن
 ياز سو. باشد  مي بالمانعيو از منظر حقوق يـالمح اسي بر عقـود صحيبدون ربا و مبتن

افت ي است که امکان درين دامنه حداقل و حداکثر سود در قراردادها بدان معنييگر تعيد
جه و سود حاصل از يت قرارداد و نتيط و موقعي به شراي ندارد و بستگيز مانعيحداکثر ن
 بر بطالن يسته مبنيحکم شا و صدور يدگي رسيت به موارد فوق تقاضايبا عنا. آن دارد

  . بانک مورد استدعاستي و قانوني خواهان و حفظ حقوق رسميدعو
ن يس و معاوني با حضور رئ٢/١٠/١٣٩٩خ ي در تاريـوان عدالت اداري ديأت عموميه

ل شد و پس از يوان تشکي و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان عدالت اداريد
  . مبادرت کرده استير به صدور رأي شرح زت آراء بهي با اکثريبحث و بررس

  رأي هيأت عمومي
 با ١٨/٤/١٣٥١ کشور مصوب ي و بانکيقانون پول ٣٧ و ١٤، ١١، ١٠ مستفاد از مواد 

 با ٨/٦/١٣٦٢ بدون ربا مصوب يات بانکيقانون عمل ٢٠ و ماده ياصالحات و الحاقات بعد
گر ي و د٢١/١/١٣٧٩ مصوب يولتردي غي بانکها تأسيسقانون و ماده واحده ياصالحات بعد

 ي و اعتبارينظام پولکننده  ميران تنظي اي اسالمي جمهوريمقررات مربوط، بانک مرکز
 آن است و مصوبات بانک مذکور راجع به حداقل و حداکثر يکشور و ناظر بر حسن اجرا

نکه يه انظر ب.  جنبه آمره دارديدولت غير وي اعم از دولتياعتبارمؤسسات سهم سود بانکها و 
ران ي اي اسالمي جمهوري بانک مرکز٩/١١/١٣٨٧ ـ ٩٤٥١٨به موجب بخشنامه شماره 

افته و موضوع مشارکت ي خاتمه يچنانچه مدت قرارداد مشارکت مدن«: مقرر شده است که
د آن يت مقررات مربوط با تمدي با رعايده باشد و بانک به درخواست مشتريبه انجام نرس
د قرارداد معادل نرخ سود مورد انتظار زمان يمورد انتظار دوره تمد نرخ سود ،ديموافقت نما

ت که بر اساس آنها در ين مقررات مورد شکاي بنابرا،»باشد  ميه مشارکتيانعقاد قرارداد اول
 احتساب سود و متفرعات ي، نرخ سود غالب مبنايدي تمدي مشارکت مدنيمورد قراردادها

مقررات مذکور وضع شده و مستند کننده   مرجع صادراريالت قرار گرفته، خارج از اختيتسه
 مصوب يوان عدالت اداري دين دادرسييالت و آيقانون تشک ٨٨ و ماده ١٢ ماده ١به بند 

  .شوند  مي مقررات مورد اعتراض ابطال١٣٩٢سال 
  رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي

  
  ٨/١١/١٣٩٩                                                                          ٩٨٠٣٠٤٦شماره

  بسمه تعالي
  جناب آقاي اكبرپور

  مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسالمي ايران رئيس هيأت
يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 

دوره نامه آموزشي   آيين١٩ابطال ماده «: ع با موضو٩/١٠/١٣٩٩ مورخ ٩٩٠٩٩٧٠٩٠٥٨١١٢٨٦
  . گردد رسمي به پيوست ارسال مي  جهت درج در روزنامه»٢٤/١١/١٣٩٤دكتري تخصصي مصوب

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

  ٩٨٠٣٠٤٦: شماره پرونده    ١٢٨٦: شماره دادنامه   ٩/١٠/١٣٩٩: تاريخ دادنامه
  يوان عدالت اداري ديأت عمومي ه:مرجع رسيدگي

  يرخانيا شي پوري آقا:شاكي
 ي دوره دکتري آموزشنامه آيين ١٩ ابطال ماده :موضوع شکايت و خواسته

   ٢٤/١١/١٣٩٤ مصوب يتخصص
 ي دوره دکتري آموزشنامه آيين ١٩ابطال ماده  ي به موجب دادخواستي شاک:گردش کار

  :ن خواسته اعالم کرده است کهيياستار شده و در جهت تب را خو٢٤/١١/١٣٩٤ مصوب يتخصص
 ي تخصصيل در دوره دکتريرساند تحص  ميت و احترام، به استحضاريبا عرض سالم تح" 

 روبروست و از جمله آمال ي گوناگونيرش تا روز دفاع از رساله با فرازها و فرودهاياز لحظه پذ
ان يدانشجو. باشد  مي کردن موفق آنير و سپرين مقطع خطيان ورود به ايشتر دانشجويب

، اشتغال و ي اقتصاديها  مانند چالشي بوده و با مسائل متعددين جواني معموالً در سنيدکتر
ث ي سکون خاطر آنها حداقل از حي براين رو فراهم کردن بستريخانواده روبرو هستند از ا

ث يل از حير تحصيمسن منظور هموار کردن ين خواسته آنهاست، بدي کمتريلين تحصيمواز
ن اقدام وزارت علوم، يبا وجود ا. د مورد انتظار استيالت جديجاد تسهيبرداشتن موانع و نه ا

ان ي دانشجوي تخصصي دوره دکتري آموزشنامه آيين ١٩ب ماده ي در تصويقات و فناوريتحق
 که ح آني است، توضيل در مقطع دکتري در راه تحصي مانع تراشي به بعد، نوع١٣٩٥ يورود

 مستخرج ي پژوهشيک مقاله علمي چاپ ي مرقوم، شرط دفاع از رساله دکتر١٩به موجب ماده 
ـال ه است در ح ه مستخرج يسـال گذشته صرفاً پس از پذهاي  ي که در ورودياز رساـل رش مقاـل

. فات مرحله دفاع از رساله بودندي تشري قادر به طي پژوهشيات علمينشر  ازيکياز رساله در 
 و دفاع از شنهاديب پي کشور استحضار داشته و دارند که تصويوان عالي ديأت عموميقضات ه

ز معموالً در ترم چهارم يت در آزمون جامع امکان داشته و آزمون جامع نيآن پس از موفق
 در شنهادين اوصاف دفاع از پيباا. گردد  مير اعالميز با تاخيج آن نيا پنجم بوده و نتاي يليتحص
د توجه داشت که داوران در جلسه دفاع مجاز به يت در ترم ششم رخ خواهد داد و بان حاليبهتر
ک مساله ي رساله و پژوهش راجع به ي محورهابيني پيشن نکات يباا. ر عنوان خواهند بودييتغ

  .که بتواند عنوان مقاله مستخرج از رساله را دارا باشد عمالً ناممکن است
اي از رساله استخراج، به نشريه هدف ارسال و از هيأت داوران  عالوه بر آن در صورتي که مقاله

گيرد، نوبتي که با وجود خيل پژوهشگران بسيار طوالني  گواهي پذيرش بگيرد در نوبت چاپ قرار مي
ها، مدت زمان مجاز  با در نظر گرفتن اين مدت. بوده و ممکن است بالغ بر يک تا دو سال باشد

حال دانشجو . شود گردد و سبب سنواتي شدن دانشجو مي ميتحصيلي در مقطع دکتري سپري 
 آن شود بايست به دانشگاه خويش هزينه بپردازد و از برخي تسهيالت دانشجويي نيز محروم مي مي

. اي که ممکن است گواهي پذيرش آن را اخذ کرده باشد علت عدم چاپ شدن مقاله هم صرفاً به
با توجه به . دن بستر تحصيل رايگان توسط دولت استمطلبي که آشکارا مخالف با اصل فراهم کر

آنچه بيان گرديد و همچنين ممنوعيت تبعيض قائل شدن ميان شرايط تحصيلي در يک مقطع 
نبود )  و پس از آن١٣٩٥تبعيض ميان شرايط تحصيل دانشجويان دکتري ورودي پيش از سال (

هاي نشريات علمي  فقدان ويژه نامه(بسترهاي الزم براي چاپ مقاالت دانشجويان نگارنده رساله 
در (و اصل تسهيل در گذراندن مقاطع تحصيلي ) پژوهشي که به اين موضوع اختصاص يافته باشند

هاي سابق زيرا فرض بر اين  نامه هاي جديدتر نسبت به آيين نامه نظر گرفتن شرايط بهتر در آيين
) هاي تشريفاتي را بگيرد ر علم جاي رويههاي مبني ب است که با پيشرفت علم در اثر گذر زمان رويه

 به بعد از حيث ١٣٩٥هاي سال  نامه آموزشي دوره دکتري تخصصي ورودي  آيين١٩ابطال ماده 
  ".شرط چاپ مقاله علمي پژوهشي مستخرج از رساله مورد استدعاست

 ي شاکي برايوان عدالت اداري ديأت عمومي که از طرف دفتر هي اخطار رفع نقصي  در پ
 ثبت ١٨/٨/١٣٩٨ مورخ٢ ـ ٣٠٤٦ـ  ٩٨که به شماره اي  حهي به موجب اليسال شده بود، وار

  :ح داده است کهي شده توضيوان عدالت اداري ديتخصصهاي  أتي و هيأت عموميدفتر ه
ست يبا  ميران دولتي اي اسالمي جمهوري اصل سوم قانون اساس٣وفق بند ـ ١  " 

 بند مرقوم به لزوم يينکه قسمت ابتداياشد و نظر به ا داشته بيم آموزش عالياهتمام به تعم
م آموزش ي تعميعني اشاره دارد، لزوماً قسمت دوم يت بدنيگان بودن آموزش و پرورش و تربيرا
ل در دوره روزانه در مقاطع ارشد يضمن آن که تحص.  برخوردار باشديژگين ويد از ايز باي نيعال

گان اعم از وضع مقررات دست يل راير تحصي در مسيراشن مانع تيبنابرا. گان استي رايو دکتر
  . اصطکاک داردير با مفاد بند سوم اصل سوم قانون اساسيو پاگ

 قانون برنامه پنجساله پنجم ٢٠ماده ) ي(و ) ط(، )ح (ين مطابق بندهايهمچنـ ٢  
هاي  ان روزانه در دانشگاهيل دانشجويران، مقرر شده تحصي اي اسالميتوسعه جمهور

توان با مجبور کردن   نمينيبنابرا. ان شده استين حکم مطلق بيباشد و ا  ميگاني رايتدول
 اجازه دفاع از رساله و ي و پژوهشيه علمي چاپ مقاالت در نشريان به انتظار برايدانشجو

هاي   شدن مهلتين انتظار به سپري که ايل شدن آنها را گرفت و در صورتالتحصي فارغ
نه اخذ نمود، لذا صرف ي هزي سنواتيد تحت عنوان دانشجونجامي بيلي تحصيقانون
  .کند ي بسنده مي پژوهشيه علميرش مقاله در نشريپذ

ز ي و ن١٣٨٤ دولت مصوب سال ي از مقررات ماليم بخشي قانون تنظ٤طبق ماده ـ ٣ 
افت هرگونه ي دولت، دري از مقررات ماليم بخشي مواد به قانون تنظي قانون الحاق برخ٦٠ماده 

هاي  نامه آيينحال اگر . ا اذن قانونگذار داردياز به حکم ي نيياجراهاي   توسط دستگاهيجهو
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ن مقررات خواهد ي گردند نقض ايياجراهاي  افت وجه توسط دستگاهيمصوب عمالً منجر به در
 کشور در متن دادخواست يوان عالي ديأت عموميعبارت ه. رساند  ميضمناً به استحضار. بود

 از سهو القلم ي و ناشيوان عدالت اداري کشور در برابر ديوان عاليه کاربرد دل غلبيبه دل
مراتب .  استيوان عدالت اداريطلبم و مراد همانا د  ميله پوزشين وسيکه بد نجانب بودهيا

  " .گردد  ميفاديزان اي به محضر شما عزيدگي و صدور دستور رسبرداري بهرهجهت استحضار، 
  :ر استيت به شرح زي  متن مقرره مورد شکا

 و ي علميت دستاوردهاين رساله به شرط کفايدانشجو پس از تدوـ ١٩ماده   " 
استادان راهنما مجاز / استاد تأييد مستخرج از رساله، بايپژوهشي ـ ک مقاله علميچاپ 

   " .أت داوران از رساله خود دفاع کندياست در حضور ه
 يقات و فناوري وزارت علوم، تحقيوقرکل دفتر حقيت مذکور، مدي  در پاسخ به شکا

  :ح داده است کهي توض٤/١٠/١٣٩٨ـ ٢٦٤٤٩٤/٧٥/٧حه شماره يبه موجب ال
  با سالم و احترام،  " 

 موضوع دادخواست آقاي پوريا ٩٨٠٣٠٤٦  در خصوص کالسه پرونده شماره 
ـ ٢٤٢٤٠٩/٢١/٢ وزارت علوم، ضمن ايفاد تصوير نامه شمار  شيرخاني به طرفيت

  :رساند ريزي آموزش عالي وزارت عتف، مراتب ذيل به استحضار مي  دفتر برنامه١٦/٩/١٣٩٨
ت ي موقعياعتال الت وزارت علوم،يف و تشکيک قانون اهداف، وظايمطابق ماده ـ ١ 
 کشور، از اهداف وزارت علوم است و به استناد ي كشور و ارتقاء سطح علمي و فني، علميآموزش
، صالح ذيرش دانشجو به مراجع ي پذي كليارهاياد ضوابط و معشنهيپ ادشده،ي قانون ٢ماده 
 در جهان، ي و فنيازها و تحوالت علمي متناسب با نيقاتي و تحقي، آموزشيي اجراريزي برنامه

 ي علميارها و استانداردهاين ضوابط، معيي، تعيقات و فناوري و امور تحقي نظام علمياستگذاريس
، ييايت اصول انعطاف، پوي با رعايليو مقاطع تحصها  رشته، يقاتي و تحقيآموزش عالمؤسسات 

 و ي اصليها تي از ماموريص ارزش علمين ضوابط مربوط به تشخيي و تعي علميرقابت و نوآور
و مؤسسات  ها، ه وزارتخانهي قانون مذکور، كل٦ مطابق ماده يحت. باشد ين وزارت ميارات اياخت

 كه به يخصوصمؤسسات ن ي و همچنيردولتي غيم عمويو نهادهامؤسسات ، يدولتهاي  شركت
ند، موظفند ينما  ميي، پژوهش و فناوريآموزش عالهاي  تي مبادرت به انجام فعالينوعـ
  .ن قانون انجام دهنديموضوع اهاي  نامه آيينو ها  استيخود را در چارچوب سهاي  تيفعال

 انقالب يعال ي شورا٥/٨/١٣٦٦ـ  ٥٤ مصوبه جلسه ٩ک ماده يمطابق تبصره ـ ٢ 
 يفعلهاي  ا حذف رشتهيد و يجدهاي  جاد رشتهي، ايآموزشهاي  نامه آيين هيته ،يفرهنگ

 ٣٢٠بند اول مصوب جلسه   به استناد. برسدريزي برنامه ي عال ي شوراييب نهايد به تصويبا
 در سطح ي و پژوهشي آموزشريزي برنامه، ي انقالب فرهنگي عالي شورا٧/١٠/١٣٧٢ـ 

 الزم به يشنهادهاي و ارائه پي انقالب فرهنگي عاليبر اساس مصوبات شورا يآموزش عال
 و ي و پژوهشيآموزشهاي  استي و سيکلمشي  خط در مورد ي انقالب فرهنگي عاليشورا
 ير و بازنگريي و تغيمختلف دانشگاههاي   و رشتهيلي تمام مقاطع تحصي درسريزي برنامه
ن به موجب بند دوم يهمچن.  استريزي برنامه ي عاليف شورايمصوب از وظاهاي  برنامه

هاي  نامه آيينن ي و تدوي و پژوهشيآموزشهاي  نامه آيينب يه و تصويته مصوبه مذکور،
ر و اصالح يي وابسته و تغيتخصصهاي  تهيو کمها  ونيسي، کمريزي هاي برنامه  گروهيداخل
  . است  شده  مذکور برشمردهيف شوراياز وظاها  نامه آيين

 ريزي برنامه ي عاليت شورايل و نحوه فعالي تشکنامه آيين ١٣ـ ٣طابق بند مـ ٣ 
 ي آموزشريزي برنامه ي عالي شورانامه آيين ٣ ماده ١٢ و بند ١٣٨٦ مصوب سال يآموزش

 از يآموزشهاي   تمام دورهيآموزشهاي  نامه آيينب ي وزارت علوم، تصو٢٨/٧/١٣٩٣مصوب 
ز به ي موصوف ننامه آيين و   شده  برشمردهريزي هبرنام ي عاليارات شورايف و اختيوظا
  . است دهي رسريزي برنامه ي عاليب شورايتصو

 ١٣٩٢ مصوب سال يوان عدالت اداري دين دادرسييالت آي قانون تشک٨٠به استناد ماده ـ ٤ 
ات اريخارج از اختکننده  بيمرجع تصو) الف:  استپذير  امکانل ي ابطال مصوبه صرفاً به دو دليتقاضا
ا مواد ي ي با حکم شرعنامه آيينا يمصوبه ) ب. است ب نمودهي را تصونامه آيينا ي خود مصوبه يقانون
 ي عالي مصوب شورايدکترهاي  نامه آيين که يدر صورت. رت داشته باشدي مغاي باالدستيقانون

کسان ي ارات وزارت عتف و به صورتياخت ف وي وزارت علوم بر اساس وظاي آموزش عالريزي برنامه
ـال سليريشگي و پيي اجرانامه آيينن ي و تدوياستگذاري نفعان و در مقام سي همه ذيبرا قه ي از اعم

ده يز رسيه شده و به اطالع همگان ني تهي دوره دکتريمجرهاي  ز دانشگاهيآم ضي و رفتار تبعيفرد
الذکر و  مراتب فوقعالوه بر .  کشور نداردين جاريا قواني با حقوق مکتسبه افراد يرتياست و مغا

 بر مفاد نامه  تأکيد ونامه آيينن ي در تدويزير  برنامهي عاليف وزارت علوم و شورايارات و وظاياخت
ارات صورت يا خارج از حدود اختين و مقررات ين وزارت برخالف قواني اي از سويوست، اقداميپ

  . ندارديت باالدسيا مواد قانوني ي با حکم شرعيرتين مغاينگرفته است و همچن
گان و مانع يان روزانه به صورت رايل دانشجويل لزوم تحصي از قبيدانشجو به مواردـ  ٥ 

ن خصوص ذکر يدر ا.  نموده است ر اشارهيل و وضع مقررات دست و پاگير تحصي در مسيتراش
ران است که معادل ي در اين سطح دانشگاهي، باالتريمقطع دکتر) اوالً:  استيل ضروريموارد ذ

 عالوه بر ي کسب مدرک دکتريبرا. باشد يي مي و اروپاييکايآمرهاي  در دانشگاه PHD کمدر
 در يالن دکترالتحصي فارغاز خدمات .  برخوردار استيت خاصيل، پژوهش از اهميتحص
شود بنابراين،  استفاده مي.. .مهم دولتي و، مشاغل  د دانشگاهيحساس از جمله اساتهاي  شغل

ه و دارا بودن دانش کافي ضمن روي آوردن به استانداردهاي قابل قبول صاحب نظر بودن در رشت
ه و اساس يان، پاي دانشجويرساله دکتر.  استيالن دکترالتحصي فارغ المللي از جمله الزامات بين

ت ي، قدرت ابتکار و خالقيقاتي تحقي که به عنوان ابزارشود  مي محسوبي دکتريليمقطع تحص
 جامعه گام ي و بهداشتي، درماني حل مشکالت علميزد تا در راستايانگ ي دانشجو را برميعلم

ل ي موصوف، عالوه بر اعالم مدت تحصنامه آيينل ي و تبصره ذ٩به استناد ماده ) اًيثان. بردارد
، به دانشجو دو يدر دوره دکتر) يليمسال تحصي ن٨ و حداکثر يليمسال تحصيحداقل شش ن(
  فرصت داده (ه ثابتيگر با اخذ شهريمسال ديگان و نيرامسال به صورت يک ني(گر يمسال دين

 در خصوص موضوع يريم گين صورت تصميا غيرل خود را به اتمام رساند و دري تا تحصشود مي
ارات حاصـه از يبا اخت (نامه آيينن در يبنابرا. شود ميون موارد خاص دانشگاه ارجاع يسيبه کم
 ١٠مطابق ماده  ) ثالثاً.است حد امکان مساعـدت شده و در بيني پيش موارد يتمام)  فوقيبندها
 ي ال١٢ن تعداد ي واحد است که از ا٣٦ ي تخصصي دوره دکتري درسي، تعداد واحدهانامه آيين
 يلي هر رشته تحصي است که در برنامه درسي واحد پژوهش٢٤ تا ١٨ و ي واحد آن آموزش١٨

 مقطع يبرا) مطابق بند فوق( يليحصمسال تي ن٩ن با در نظر گرفتن يبنابرا. شود  ميلحاظ
 را به خود يادي، پژوهش و رساله دانشجو مدت زمان زي آموزشي و تعداد محدود واحدهايدکتر

، يآموزشهاي  نامه آيينم ي از اهداف تنظيکيعالوه بر مراتب مذکور، ) رابعاً. اختصاص خواهد داد
 يان و کاهش ماندگاري دانشجونيض بي از تبعيري و جلوگيکسان، عدالت آموزشيوضع مقررات 

  را به اتماميلي دوره تحصنامه آيينان مطابق ي از دانشجوياريبس. دانشجو در دانشگاه است
. ان قائل بودير دانشجوي باال و ساي سطح علميان داراين دانشجوي بي تفاوتيستيرسانند و با مي
 وصول نامه آيينان خالف ي از دانشجويد مبلغين صورت همان گونه که نبايراي است در غيهيبد

 مورد اشاره يبرخالف مواد قانون) خامساً. ل نموديت المال تحميز بر بي نينه اضافيتوان هز  نميکرد
 قانون ٦٠ دولت و ي از مقررات ماليم بخشي قانون تنظ٤ قانون برنامه پنجم توسعه و ٢٠ماده (

ت يکند و دانشجو با تبع  نميليو تحم بر دانشجيا نهي، صرف الزام دانشجو به چاپ مقاله هز)الحاق
  . ديتواند ظرف مهلت مقرر مقاله خود را چاپ و از رساله خود دفاع نما  مياز مقررات
رش مقاله در ي بر بسنده کردن دانشگاه به پذي مبنيدر پاسخ به اظهارات شاک ـ ٦  

 مواد ين تمامي تدويبرا) اوالً: رساند ي چاپ آن، به استحضار مي به جايه علمينشر
 اي همان گونه که دانشگاه  )اًيثان.  است ده شدهي و سنجي، جوانب موضوع بررسنامه آيين

 دانشجو دارد ي زبان خارجيابيار کامل در ارزشي خود اختيه متناسب با سطح علممؤسس
 موسسه/، دانشگاهي تخصصي دوره دکتري آموزشنامه آيين ٢٣ار حاصله از ماده يبا اخت

 يشنهادي و طرح پين نموده و ضوابط مربوط به بررسي تدوييمه اجراوه نايتواند ش مي
نظر به مـوارد ) ثالثاً. دي نمايريم گيدر موارد خاص تصم.. . وي انجام رساله دکتريبرا

رش بـه صورت ياز جمله ارائه پذ (يليـان که به هر دليمقاالت دانشجوهاي  رشيمتعدد پذ
کن ي است ليشده است، چـاپ مقاالت ضرورمنجر به چاپ ن)  از مجالتي از برخيصور

رش مقاله به ي در صورت داشتن پذيل شاکيجمله دانشگاه محل تحص و ازها  دانشگاه
 يت دستاوردهايد راهنما و به شرط کفايا اساتي استاد  تأييدهمراه شماره چاپ مجله، با

انشجو مشمول  و دشود  مي اجازه دفاع از رساله به دانشجو داده) ١٩مطابق ماده  (يعلم
  . شود  نمينه اضافهيسنوات و به تبع آن پرداخت هز

سته، خواهشمند است يم شاي اتخاذ تصميت به مراتب مذکور، ضمن تقاضايبا عنا
 شرکت در جلسه ين وزارت برايندگان اي اتخاذ شود تا نمايبيد ترتييدستور فرما

  " .حات، دعوت شوندي توضي به منظور ادايون تخصصيسيکم
س و ي با حضور رئ٩/١٠/١٣٩٩خ ي در تاريوان عدالت اداري ديأت عمومي    ه

ل شد و يوان تشکي و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان عدالت ادارين ديمعاون
  . مبادرت کرده استير به صدور رأيت آراء به شرح زي با اکثريپس از بحث و بررس

   هيأت عمومييرأ
الت يف و تشکيقانون اهداف، وظا ٢ماده ) ب(قسمت  ٤مطابق بند : اوالًنکه ينظر به ا

 ي استانداردها، تعيين ضوابط، معيارها و١٣٨٣ مصوب سال وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
ها و مقاطع تحصيلي با رعايت اصول انعطاف،  آموزش عالي و تحقيقات، رشتهمؤسسات علمي 

 در ماده است، بر اين اساس قيد مندرجپويايي، رقابت و نوآوري به آن وزارتخانه تفويض گرديده 
 ي عالي شورا٢٤/١١/١٣٩٤ـ  ٨٧١ مصوب جلسه ي تخصصي دوره دکتري آموزشنامه آيين ١٩

ک مقاله مستخرج ي بر الزام به چاپ ي مبنيقات و فناوري وزارت علوم، تحقي آموزشريزي برنامه
 يلي از سنوات تحصيادي زمان زرش مقاله بوده و معموالًياز رساله که قاعدتاً عالوه بر مرحله پذ

ر يباشد مغا  نميزي ني علميارها و استانداردهايق و معيگردد و از مصاد  ميدانشجو مصروف آن
ار يبا فرض اخت: اًيثان. گردد  ميصيمرقوم تشخ) ب(ر بند يهدف مقنن مندرج در قسمت اخ

 متضمن قـاعده تي، مقرره مـورد شکاي در وضـع مقررات آمـوزشريزي برنامه ي عاليشورا
را از ي زشود ي مي تخصصيان دوره دکتريموجب اضرار به دانشجو است که اعمال آناي  آمره

ن مقطع فاقد هرگونه يان ايارات دانشجو خارج است و دانشجويک سو چاپ مقاله از اختي
ا امکان در نوبت چاپ قرار دادن مقاالت مستخرج از رساله ي چاپ يند زمانيدر فرااي  اراده
ند چاپ مقاالت در مجالت معتبر، الزام آنها به ي بودن فرايت به طوالنيباشند و با عنا ي ميتردک

 يقانون اساس ٤٠ر اصل يچاپ مقاله به صورت مطلق و بدون وجه موجب اضرار است و مغا
له يش را وسيتواند اعمال حق خو  نميچ کسي است که مقرر نموده هراني اي اسالميجمهور
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ت به جهات فوق در يجه مقرره مورد شکايدر نت.  قرار دهديتجاوز به منافع عموما  غيرياضرار به
ر قانون و خارج از ي امکان دفاع از رساله است مغاين بخش که متضمن الزام به چاپ مقاله برايا

ن ييالت و آيقانون تشک ٨٨ و ماده ١٢ ماده ١ار وضع شده و با اجازه حاصل از بند يحدود اخت
  .شود  مي ابطال١٣٩٢مصوب سال  يعدالت اداروان ي ديدادرس

  رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي
  

  ١١/١١/١٣٩٩                                                                        ٩٨٠٣٠٤٤شماره
  بسمه تعالي

  جناب آقاي اكبرپور
  مه رسمي جمهوري اسالمي ايرانمديره و مديرعامل محترم روزنا رئيس هيأت

يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 
 ـ ٢٤٤٥هاي شماره  ابطال نامه«:  با موضوع٩/١٠/١٣٩٩ مورخ ٩٩٠٩٩٧٠٩٠٥٨١١٢٨٧

 رئيس سازمان جهاد كشاورزي استان مازندران و ٥/٨/١٣٩٣ـ ٧٥١٥٣ و ٢٨/٢/١٣٩٢
» ع كشاورزي سازمان جهاد كشاورزي استان مازندران مدير صناي٢٧/٣/١٣٩٥ ـ ٨٧٨٨

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

  
  ٩٨٠٣٠٤٤: شماره پرونده   ١٢٨٧: شماره دادنامه     ٩/١٠/١٣٩٩: تاريخ دادنامه

  يوان عدالت اداري ديأت عمومي ه:مرجع رسيدگي
  يدري احمد حيان با وکالت آقاينيا حسيم رجب نژاد و زکريان ابراهي آقا:شاكيان

 ـ٧٥١٥٣ و ٢٨/٢/١٣٩٢ ـ ٢٤٤٥هاي شماره   ابطال نامه:موضوع شکايت و خواسته
ر ي مد٢٧/٣/١٣٩٥ ـ ٨٧٨٨ استان مازندران و يس سازمان جهاد کشاورزي رئ٥/٨/١٣٩٣

   استان مازندران يجهاد کشاورز سازمان يع کشاورزيصنا
 ـ ٢٤٤٥شماره هاي  ابطال نامه يل شکات به موجب دادخواستي وک:گردش کار

 استان مازندران و يس سازمان جهاد کشاورزي رئ٥/٨/١٣٩٣ـ ٧٥١٥٣ و ٢٨/٢/١٣٩٢
 را  استان مازندراني سازمان جهاد کشاورزيع کشاورزير صناي مد٢٧/٣/١٣٩٥ ـ ٨٧٨٨

  :ن خواسته اعالم کرده است کهييجهت تبخواستار شده و در 
  يوان عدالت ادارياست محترم دير" 

  يات الهيبا سالم و تح
مالک ششدانگ ) موکلين(شاکيان : دارد احتراماً وکالتاً از شاکيان خاطر عالي را معطوف مي

باشند واحد مزبور در  يک واحد شاليکوبي مدرن در روستاي سرخ دشت بخش بهنمير بابلسر مي
 دانگ از ششدانگ واحد مزبور ٣موکلين هر کدام مالک . (برداري رسيد  به بهره١٣٩٣ سال
برداري صنايع تبديلي و  تقاضاي صدور مجوز بهره  تاکنون به کرات١٣٩٣موکلين از سال .) باشند مي

تکميلي از سازمان جهاد کشاورزي استان مازندران را خواستار که متأسفانه سازمان مزبور طي 
اي پيوست از ارائه مجوز الزم به موکلين خودداري نموده، اين در حاليست که ارائه مجوز الزم ه نامه

اي نبوده که رأي وحدت رويه شماره  از خود درون سازماني بوده و نياز به اذن و اجازه و يا بخشنامه
 و  قانون حفظ کاربري اراضي زراعي٤ و ٣ هيأت عمومي ديوان عالي کشور همچنين تبصره ٧٦٠

باشد، در همين راستا  هاي موجود و اثبات حقانيت موکلين مي باغها خود گوياي تمام واقعيت
برداري واحد شاليکوبي  دهياري همچنين شوراي اسالمي روستاي سرخ دشت از تأسيس و بهره

راي مذکور استقبال و آن را نياز مبرم روستا دانسته و از همه مهمتر اينکه واحد شاليکوبي مورد نظر دا
حاليه با توجه به توضيحات ارائه شده فوق، . باشد برداري از اتحاديه شهرستان بابلسر مي پروانه بهره

 قانون حفظ کاربري اراضي ٤ و ٣مدارک و مستندات پيوست از جمله رأي وحدت رويه، تبصره 
هاي پيوست  هزراعي و نياز مبرم اهالي روستا، تقاضاي رسيدگي و صدور حکم بر ابطال نامه و بخشنام

  ". برداري صنايع تبديلي و تکميلي در حق موکلين مورد استدعاست و صدور مجوز بهره
  : ر استيمورد اعتراض به شرح زهاي  متن مقرره

   ٢٨/٢/١٣٩٢ ـ ٢٤٤٥نامه شماره  "
  ... شهرستانير محترم جهاد کشاورزيمد

   هايکوبيصدور مجوز شال: موضوع
  با سالم

ت ي جهت رعايکوبي صنعت شالي در خصوص صدور مجوزهال رايله موارد ذينوسيبد
  :گردد  ميق ابالغيدق

د يبرابر تول سه(جاد شده يت ايو ظرف)  استانيديشلتوک تول(ه يزان مواد اوليبا توجه به مـ ١
  . ندارد و ممنوع استيه اقتصاديد تحت هر عنوان در حال حاضر توجي، احداث واحد جد)استان

هاي  يکوبي شالآالت ماشين يات، اصالح ساختار و نوسازعي کاهش ضايدر راستاـ ٢
  .باشد ي مي جد تأکيدموجود مورد

  : استپذير امکانل يت موارد ذيدر صورت رعاها  يکوبي شالييجابجاـ ٣
  . و فعال باشدبرداري بهره پروانه يکارگاه دارا) الف
 صالحياجع ذگر مريا ديست شهرستان و يط زي اداره محيت از سويمنع ادامه فعال) ب
  .ارائه شود

  . کارگاه توسط مالک مربوطه ارائه گرددييدرخواست جابجا) ج
  . انتقال در محدوده مجاز همان روستا باشديتقاضا) د
 مدرن آالت ماشينط مذکور صدور مجوز انتقال با نصب يدر صورت داشتن شرا) ه
  . خواهد بودپذير امکان

 باشد  ميممنوع) کارگاه فعال(ان يدون عرصه و اع ببرداري بهرهضمناً نقل و انتقال پروانه 
  س سازمانيرئـ 

  ٥/٨/١٣٩٣ـ ٧٥١٥٣   نامه شماره 
   شهرستانير محترم جهاد کشاورزيمد

  ها يکوبيصدور مجوز شال: موضوع
  با سالم

ت ي جهت رعايکوبي صنعت شاليل در خصوص صدور مجوزهايله موارد ذينوسيبد
  :گردد  ميق ابالغيدق

حدود سه (جاد شده ي ايتهايو ظرف)  استانيديشلتوک تول(ه يزان مواد اولي مبا توجه بهـ ١
  . ندارد و ممنوع استيه اقتصاديد تحت هر عنوان توجي، احداث واحد جد)د استانيزان توليبرابر م

ـ در راستاي کاهش ضايعات و خشکاندن سريع شلتوک با توجه به برداشت مکانيزه ٢
ها به ويژه  کن  و توسعه خشکآالت ماشينصالح ساختار محصول و درصد رطوبت باال،  ا

  .باشد هاي موجود مورد تأکيد جدي مي هاي ايستاده و گردشي در شاليکوبي کن خشک
  : استپذير امکانل يت موارد ذيدر صورت رعاها  يکوبي شالييجابجاـ ٣

  . و موجود باشدبرداري بهره پروانه يکارگاه، دارا) الف
  .داشته باشد... مله محيط زيست وجهاي ذيصالح از   از سوي دستگاهمنع ادامه فعاليت) ب
  . توسط مالک مربوطه ارائه گردديي جابجايتقاضا) ج
 ي موجود، تقاضاي و اعتراض صاحبان واحدهاي اجتماعي از تنشهايريجهت جلوگ) د

  .انتقال در محدوده همان روستا باشد
 مدرن و آالت ماشينل با نصب ط فوق، صدور مجوز انتقايدر صورت داشتن شرا) م
  . خواهد بودپذير امکان يستاده و گردشياهاي  کن خشک

ـ باشد مي ان موجود ممنوعي بدون عرصه و اعبرداري بهرهو انتقال پروانه  نقل) ي   س سازمانيرئ 
  ٢٧/٣/١٣٩٥ ـ ٨٧٨٨نامه شماره 

   شهرستانهاير محترم جهاد کشاورزيمد
  رش تقاضايعدم پذ: موضوع

  و احترامبا سالم 
ان، يور و آبزي خوراک دام و طي طرحهايرساند در حال حاضر برا  ميله به استحضارين وسيبد

جاد شده و يت اياز استان ظرفيش از ني بي، پودر ماهيلبنهاي  ، فرآوردهيکوبيور، شالي طيکشتارگاهها
لذا احداث باشند،   ميتيت در حال فعالي درصد ظرف٤٠ موجود به طور متوسط با حدود يواحدها

.  خواهد شدگذاري سرمايهرفت منابع و ي نداشته و باعث هرزه اقتصاديچ وجه توجيد به هيواحد جد
است ينکه سيمضافاً ا. ندي فرماي ذکر شده خوددارينه طرحهايد در زمي جديرش تقاضاين از پذيبنابرا
 و وري بهرهش ي جهت افزاآالت ماشين يمذکور اصالح ساختار و نوسازهاي   در خصوص واحديکار

ـ باشد  ميعاتيکاهش ضا   "يع کشاورزير صنايمد 
وان عدالت ي ديأت عموميح از طرف دفتر هيرغم ابالغ تبادل لوايت عليطرف شکا

  .   ارسال نکرده استي پاسخي تا زمان صدور رأيادار
ن يس و معاوني با حضور رئ٩/١٠/١٣٩٩خ ي در تاريـوان عدالت اداري ديأت عموميه

ل شد و پس از يوان تشکي و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديت اداروان عداليد
  . مبادرت کرده استير به صدور رأيت آراء به شرح زي با اکثريبحث و بررس

  
  رأي هيأت عمومي

 از اين لحاظ که ٥/٨/١٣٩٣ـ ٧٥١٥٣ و ٢٨/٢/١٣٩٢ـ  ٢٤٤٥هاي شماره  بندهاي اول نامه
  پذيرش٢٧/٣/١٣٩٥ـ ٨٧٨٨کرده است و در نامه شماره اعالماحداث واحد جديد شاليکوبي را ممنوع 

هاي لبني  هاي طيور، شاليکوبي، فرآورده هاي خوراک دام و طيور و آبزيان، کشتارگاه تقاضا براي طرح
قانون اصالح قانون حفظ کاربري اراضي زراعي و  ١ ماده ٤و پودر ماهي منع شده است مغاير تبصره 

هاي فوق با رعايت ضوابط  زيرا در تبصره فوق اجراي طرح. باشند مي ٣١/٣/١٣٧٤ها مصوب  باغ
ها مجاز شمرده شده و در دستورالعمل  هاي جهاد کشاورزي استان زيست محيطي و موافقت سازمان

هاي موضوع  ضوابط و مراحل رسيدگي فعاليت) ج( در بند ٤تعيين مصاديق و ضوابط موضوع تبصره 
 تصريح گرديده است که مديريت امور اراضي پس از وصول و ٢ تبصره فوق مشخص شده و در بند

هاي مربوطه حسب مورد موافقت يا عدم موافقت رئيس  بررسي پرونده و ساير مقررات و دستورالعمل
کند  سازمان جهاد کشاورزي را با اجراي طرح مورد نظر حداکثر ظرف يک ماه به متقاضي اعالم مي

قانون  ٧ت و ممنوعيت صدور مجوز و درخواست تقاضا مغاير ماده و مضافاً به اينکه اعمال محدودي
هاي مورد شکايت به شرح  بنا بر مراتب نامه.  است قانون اساسي٤٤هاي کلي اصل  اجراي سياست

قانون  ٨٨ و ماده ١٢ ماده ١فوق مغاير با قانون و خارج از اختيار صادر شده و مستند به بند 
  . شود  ابطال مي١٣٩٢دالت اداري مصوب سال تشکيالت و آيين دادرسي ديوان ع

  رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي
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