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

۲۰۰

 تعرفه عوارض و ٣٧ ماده ابطال: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع٨٨٦رأي شماره
 شهرداري قم مصوب شوراي اسالمي شهر قم مبني بر الزام ١٣٩٤بهاي خدمات سال 

  اي درسي و مدارس غيرانتفاعي به تغيير كاربري و استفساريه شهرداريموزشگاههآ
  و مصوب شوراي اسالمي در جواب آن

  ١  شوراي اسالمي شهر قم  ١٤/٩/١٣٩٦

   شيوه محاسبه٢ مادهابطال : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع٨٩٢رأي شماره 
وارض بر معامالت  وزارت كشور در تعيين ع١٣٨٣محلي عمومي مصوب سال   عوارض

  »زمين و ساختمان«غيرمنقول 
  ٣  وزارت كشور  ١٤/٩/١٣٩٦

  ٤  شهرداري شهر اصفهان  ٢١/٩/١٣٩٦  اصفهان تفصيلي شهر  طرح٥ـ ١ـ١ بند ابطال:  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع٩١٩رأي شماره

   ١٧ و ١شعب تعارض در آراء :  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع٩٢٠رأي شماره 
ديوان عدالت اداري و تأييد رأي شعبه اول ديوان درخصوص بازنشستگي پيش از موعد كاركنان 

   تنظيم بخشي از مقررات تسهيل و نوسازي صنايع كشور١٠واحدهاي صنعتي و توليدي موضوع ماده
  ٥  شعب ديوان عدالت و ساير مراجع اداري  ٢١/٩/١٣٩٦

ابطال دويست و شصت و سومين  :عدالت اداري با موضوع هيأت عمومي ديوان ٩٣١رأي شماره 
   شوراي رقابت مبني بر تنظيم بازار محصوالت پتروشيمي٢٩/٦/١٣٩٥صورتجلسه مورخ 

   به عنوان كاالي انحصاري
  ٧  شوراي رقابت  ٢١/٩/١٣٩٦

   ١٤ و ١٣تعارض در آراء شعب :  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع٩٣٢رأي شماره 
  ١٠  شعب ديوان عدالت و ساير مراجع اداري  ٢١/٩/١٣٩٦  وري يلهپعدالت اداري و تأييد آراء صادرشده مبني بر رد شكايت درخصوص واگذاري كارت ديوان 

 مصوبه جلسه مورخ ابطال : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع٩٥٥رأي شماره 
  ١١  شوراي اسالمي شهر جديد گلبهار  ٢٨/٩/١٣٩٦  ارض بر امالك غيرمحصور وضع عو شوراي اسالمي شهر جديد گلبهار درخصوص١٤/١١/١٣٩٢

ـ صنعتي دبيرخانه شوراي  ٢٠/١٠/١٣٩٦   ١٧/٥/١٣٩٤هـ مورخ ٥٢٠٥٤ت/٦١٩٧٧نامه شماره  تصويباصالح  عالي مناطق آزاد تجاري 
  ١٢  و ويژه اقتصادي

ـ صنعتي دبيرخانه شوراي  ٢٠/١٠/١٣٩٦  ٤/٢/١٣٩٠ن مورخ ٤٦٥١٩ت/٢٢٤٧٠نامه شماره  اصالح تصميم عالي مناطق آزاد تجاري 
  ١٢  و ويژه اقتصادي

  
  
  
  

  ٦/١٠/١٣٩٦                                                                      ٩٥/٢١٧/شماره هـ
  بسمه تعالي

  جناب آقاي جاسبي
  ايران مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسالمي

  با سالم
 مورخ ٨٨٦عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه  سخه از رأي هيأتيك ن

  : با موضوع١٤/٩/١٣٩٦
  شهرداري قم مصوب١٣٩٤ تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال ٣٧ ماده ابطال«

ي ـاي درسي و مدارس غيرانتفاعـزام آموزشگاههـي بر الـر قم مبنـشوراي اسالمي شه

جهت » .رداري و مصوب شوراي اسالمي در جواب آنو استفساريه شه به تغيير كاربري
  .گردد درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي

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

  ٩٥/٢١٧: کالسه پرونده     ٨٨٦: شماره دادنامه      ١٤/٩/١٣٩٦: تاريخ دادنامه
  . عدالت اداريعمومي ديوان  هيأت:مرجع رسيدگي

   خانم فريبا قانوني:شاكي
 تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال ٣٧ ابطال ماده :موضوع شکايت و خواسته

 شهرداري قم مصوب شوراي اسالمي شهر قم مبني بر الزام آموزشگاه درسي به تغيير ١٣٩٤
   آن شهرداري قم از شوراي شهر و پاسخ شورا به١١٠٣٥کاربري و ابطال استفساريه شماره 

اي خدمات  تعرفه عوارض و به٣٧ شاکي به موجب دادخواستي ابطال ماده :گردش کار
  گاهـزام آموزشـي بر الـر قم مبنـوراي اسالمي شهـوب شـ شهرداري قم مص١٣٩٤ال س

 ١٣٩٦ماه   ديام سـي شنبه 
 

 ٢١٢٢٥ شمارهوم ساد و سال هفت

)١٠١٨( 
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 شهرداري قم از شوراي شهر و ١١٠٣٥درسي به تغيير کاربري و ابطال استفساريه شماره 
  : خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعالم کرده است کهجوابيه شورا به آن را

دولتي کالم وحي داراي  غير و متصدي مدرسه مؤسسنجانب فريبا قانونياي «
 تعرفه ٣٧باشم، شوراي شهر قم براساس ماده  مجوزات الزم از آموزش و پرورش مي

شگاههاي  ضمن نامبردن از آموز٧/٥/١٣٨٥ق ـ /ش/٢٢٣٦عوارض و بهاي خدمات مصوبه 
دولتي طبق       غيردرسي، تغيير کاربري را براي آنها الزامي دانسته در حالي که مدارس

 استقرار نيازي بـه تغيير کاربري و اخذ مجوز موقت از شهرداري منطقه را ندارند نامه آيين 
 را در خصوص تغيير کاربري مدارس ٣٧لذا خواهشمند است الزام قيد شده در ماده 

 زيرا . نيز منتفي شود٦ و ٤، ١هاي  تبصرهت بطال فرماييد تا عمالً موضوعيغيردولتي ا
کند مبادرت   دريافت ميين مؤسساينکه مبالغي را از شهرداري با استناد به آنها عالوه بر

حتي در صورت وجود قرارداد تغيير کاربري (کند  به کندن تابلو و پلمپ مدارس نيز مي
در تعارض ) صرف نظر از منتفي شدن(تبصره يک  اينکه   بهه، البته با توج)موقت في مابين

 استفساريه شهرداري قم از شوراي .باشد با رأي وحدت رويه ديوان عدالت اداري نيز مي
و پاسخ شوراي ) در ارتباط با تبصره يک(شهر مبني بر تعيين مرجع تشخيص مزاحمت 

نکه در تعارض و اي  به دليل معرفي کرده ٥٥ ماده ٢٠شهر به آن مرجع را کميسيون بند 
  ».دباشد را نيز ابطال فرمايي تناقض با رأي وحدت رويه ديوان عدالت اداري مي

 ثبت ٢٤/٣/١٣٩٥ ـ ٣٧٤شاکي همچنين به موجب اليحه تکميلي که به شماره 
  :انديکاتور هيأت عمومي شده اعالم کرده است دفتر

  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري«
 تعرفه عوارض و بهاي خدمات مصوب شوراي ٣٧يت ماده  ابطال عموم:موضوع

دولتي و همچنين  غيراسالمي شهر قم در مورد آموزشگاههاي درسي از جمله مدارس
   آن٦ و ٤، ١هاي  تبصره

  با سالم و احترام
، تحت ٣٧رساند شوراي اسالمي شهر قم بر اساس ماده واحده  به استحضار مي

موزشگاههاي درسي را از مصاديق کسب و تجارت و عنوان تعرفه بهاي خدمات، فعاليت آ
مسکوني از موقعيت و مکان  غيرپيشه تلقي کرده و با استناد به اصل ممنوعيت استفاده

 مبني بر لزوم تغيير ٣٧ها، ماده   قانون شهرداري٥٥ ماده ٢٤مسکوني مستفاد از بند 
يز تعميم و تسري دولتي ن غيرکاربري موقت را به آموزشگاههاي درسي از جمله مدارس

  .ن امر ندارنداي  دولتي به دو دليل الزامي به غيرداده است در حالي که مدارس
و اداره مدارس و مراکز آموزشي و پرورشي  تأسيس  قانون٣٠ـ طبق ماده ١

 استقرار مدارس نامه آيين  ٤ مجلس شوراي اسالمي و ماده ١٣٨٧غيردولتي مصوب 
ن قانون در مورخ اي  ٣٠ که به استناد ماده غيردولتي در مناطق و محالت مختلف

دولتي در  غيرنکه فعاليت مدارساي   تهيه و تصويب گرديده است مبني بر١٦/٣/١٣٨٩
دولتي با رعايت ضوابط و مقررات آموزش  غيرفضاهاي عرصه و اعيان با کاربري آموزشي و

ولتي در منازل د غيرباشد در نتيجه، فعاليت آموزشي براي مدارس و پرورش بالمانع مي
 استقرار، نامه آيين  شود لذا طبق مسکوني از مصاديق استفاده تجاري ملک محسوب نمي

 باشد اما به لحاظ ، هر چند مصوبه مينامه آيين  ناي  باشد و الزامي به تغيير کاربري نمي
ن اي  باشد که بر اساس آن قانونگذار الذکر مي فوق تأسيس  قانون٣٠نکه در اجراي ماده اي 

باشد و  به هيأت وزيران داده تا آن را به تصويب برساند، در حکم قانون مياذن را 
، مصوبه نامه آيين  ناي  :توان گفت  به منزله قانون هم به آن نگاه نکنيم حداقل، ميحتي اگر

باشد مصوبه شورا تغيير  در تعارض مي) ٣٧ماده (معتبري است که با مصوبه شوراي شهر 
تغيير کاربري را )  استقرارنامه آيين(داند ولي مصوبه هيأت وزيران  ي ميکاربري را الزام

 جهت نسبت به مصوبه شوراي ٣ استقرار از نامه آيين  ن دو،اي  داند و در تعارض الزامي نمي
، الحق و متاخر )١٣٨٥(، نسبت به آن مصوبه )١٣٨٩( از نظر زماني :شهر رجحان دارد اوالً

 استقرار، نامه آيين  رتبه و جايگاه نيز نسبت به آن ارجحيت دارد زيرا از نظر: ثانياً.باشد مي
 يکي از : ثالثاً.باشد ، مصوبه شوراي شهر قم مي٣٧باشد ولي ماده  مصوبه هيأت وزيران مي

 ها، تحت حوزه مديريتي باشد که مجموعه شهرداري  وزير کشور ميکننده، وزراي تصويب
باشد   استقرار، ناقض مصوبه شوراي شهر مينامه آيين ن نکات،اي   با توجه به.شان قرار دارداي 

شود و با فقدان دليل، ادامه الزام به تغيير  و با نقض آن، مصوبه شوراي شهر فاقد دليل مي
 نامه آيين ناي شود و در نتيجه کاربري، خارج از حدود اختيارات آن شورا محسوب مي

باشد به عنوان مخصص اصل صدرالذکر، قابل استقرار است که تا زماني که ناقضي نداشته 
باشد و بنابراين فعاليت مدارس غيردولتي در منازل مسکوني  تمسک و مالک عمل مي

مانند مطب پزشکان که از تغيير کاربري و بهاي خدمات (بدون نياز به تغييرکاربري 
  .باشد ، بالمانع مي)اند مستثني شده

دولتي در برخورداري از تخفيفات و ر غي قانون تاسيس، مدارس١٩ـ طبق ماده ٢
 لذا مانند .باشد ترجيحات و کليه معافيتهاي مالياتي و عوارض، در حکم مدارس دولتي مي

ن اي  باشد و در نتيجه با انتفاء مدارس دولتي مشمول ماليات و عوارض و بهاي خدمات نمي
مبادرت به تعيين و موضوع، عنواني به نام لزوم تغيير کاربري که به لحاظ آن، شهرداري 

مصداق و معنايي پيدا ) دولتي غيردر مورد فعاليت مدارس(کند  دريافت بهاء خدمات مي
 الذکر به دليل  با توجه به داليل فوق.شود  پس تغيير کاربري، از اساس منتفي مي.کند نمي

 مشکل عام البلواي همه مدارس ٣٧ن الزام به تغيير کاربري به استناد ماده اي نکهاي
باشد و تبعات سوء فراواني از قبيل کندن تابلو و پلمپ مدارس  يردولتي در استان قم ميغ
را به دنبال داشته است، لذا از آن هيأت خواهشمند است به قيد ) توسط شهرداري(

  بهاي خدمات مجوز تغيير کاربري را نسبت به مدارس غيردولتي،٣٧فوريت، عموميت ماده 
  .ابطال فرماييد

 و در نتيجه ابطال ٣٧همشند است صرف نظر از ابطال اصل ماده همچنين خوا
هاي  شود تبصره با داليلي که مطرح مي) به خودي خود(هاي آن  ضمني متفرعات و تبصره

 ٣٧اين ماده را در خصوص مدارس غيردولتي مستقالً جداي از اصل ماده   ٦ و ٤ ،١
  .ابطال فرماييد
جاد مزاحمت براي اي فعاليت به عدم مبني بر مشروط بودن ٣٧ ماده :١تبصره

اداري ، متناقض با رأي وحدت رويه ديوان عدالت )دولتي غيردر خصوص مدارس(ساکنين 
 عنوان اينکه فعاليت مدارس غيردولتي به باشد مبني بر  مي٢٧/٥/١٣٩٣ ـ ٩٦٢به شماره 

ا  لذا ب.باشد  نمي٥٥ ماده ٢٠شود و مشمول بند  مزاحمت براي ساکنين محسوب نمي
 سالبه به انتفاء موضوع ٣٧ ماده ١وجود رأي وحدت رويه ديوان عدالت اداري، تبصره 

 مبني بر محدوديت زماني براي استفاده آموزشي از کاربري ٣٧ ماده ٤ تبصره .باشد مي
 نامه آيين  ٤دولتي، متناقض با ماده  غير سال براي مدارس٥مسکوني و حداکثر به مدت 

دولتي در هر کاربري  غير مبني بر بالمانع بودن استقرار مدارسدولتي، غيراستقرار مدارس
ن فعاليت قيد و شرط و اي  باشد که بر اساس آن، براي مي) آموزشي غيرآموزشي و(

  .محدوديت زماني لحاظ نشده است
 ١٩اي بهاي خدمات، خالف ماده  منطقه آن مبني بر تعيين و پرداخت قيمت٦تبصره

دولتي در برخورداري از  غيرنکه مدارساي   مبني برباشد مدارس مي تأسيس قانون
 .تخفيفات، ترجيحات و کليه معافيتهاي مالياتي و عوارض در حکم مدارس دولتي هستند

باشد که   استقرار مينامه آيين  ٢ مبني بر تعيين شرايط مکاني، خالف ماده ٧ و ٢تبصره 
 که ٥ته و همچنين تبصره مرجع تشخيص نياز هر محله را با شوراي نظارت استان دانس

 استقرار نامه آيين  ١داند طبق ماده  فعاليت را منوط به داشتن مجوز از مراجع مربوطه مي
هاي   هر چند تبصره.که اخذ مجوز را الزامي و آن را به عهده شوراي نظارت گذاشته است

خارج از باشد اما وضع آن ارتباطي که شوراي شهر نداشته بلکه  به جا و قابل قبولي مي
نمايم که درخواست ابطال   در پايان مجدداً اعالم مي.باشد حدود اختيارات آن شورا مي

مستندات مربوطه .  ذيل ماده  مذکور را خواهشمندم٦ و ٤، ١هاي  تبصرهو  ٣٧ماده 
  : پيوست تقديم شده استکه به

رس و مراکز و اداره مدا تأسيس قانون) ٣٠( استقرار که به استناد ماده نامه آيين  ـ١
 مجلس شوراي اسالمي تصويب و ابالغ ١٦/٣/١٣٨٩دولتي مصوب  غيرآموزشي و پرورشي

  .شده است
  الذکر و اداره مدارس فوق تأسيس  قانون١٩ـ ماده ٢
   »٢٧/٥/١٣٩٣ ـ ٩٦٢ اداري به شماره ـ رأي وحدت رويه ديوان عدالت٣

  :متن تعرفه در قسمتهاي مورد اعتراض به قرار زير است
   شهرداري قم١٣٩٤ـ تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال الف «

 بهاي خدمات از آموزشگاههاي درسي و هنري و ورزشي که به طور ـ٣٧ماده
  :گردند موقت در کاربري مسکوني داير مي

با عنايت به مقررات و ضوابط طرح جامع و تفصيلي شهر قم، در مناطقي که در طرح 
هاي تعيين   احداث واحدهاي مسکوني با تراکمتفصيلي داراي کاربري مسکوني است، فقط

اي مورد نياز  ه با تشخيص شهرداري خدمات محله کباشد، مگر در مواردي شده مجاز مي
الذکر شهرداري قم   نمايد، بنابراين در اجراي ضوابط فوق تأمينروزمره محالت مسکوني را

اي و ورزشي که برابر  به آن دسته از آموزشگاههاي درسي و هنري و فرهنگي و فني حرفه
قانون بايستي به تغيير کاربري اقدام نمايند، براي مدت محدود اجازه استفاده از کاربري 

  .نمايد مسکوني را با رعايت ضوابط ذيل صادر مي
جاد مزاحمت براي اي از ملک، تعهدنامه رسمي مبني بر عدمکننده   استفاده:١تبصره

فتار نمود، مکلف به تعطيل محل فعاليت ساکنين محل سپرده و چنانچه مغاير آن ر
  .خواهدبود

 استفاده آموزشي از کاربري مسکوني، صرفاً براي يک بار در ملک مجاز :٤تبصره
انتفاعي، تا پنج  غيرباشد، در مورد مدارس  ميبرداري بهرهبوده و حداکثر تا سه سال امکان 

  .باشد  ميبرداري بهرهسال امکان 
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ن ماده واحده مکلفند به ازاي هر مترمربع فضاي آموزشي اي   بهره برداران از:٦تبصره
 ٢٠اي و در معابر   برابر قيمت منطقه١ متر ميزان ٢٠براي مدت يکسال در معابر کمتر از 

  ».نداي بهاي خدمات پرداخت نماي قيمت منطقه% ٤٠)  متر٢١(متر به باال 
  :المي شهر قم رئيس شوراي اس١٤/٧/١٣٩٤ ـ ١١٠٣٥ب ـ متن استفساريه شماره 

  جناب آقاي دکتر سقائيان نژاد، شهردار محترم کالنشهر قم«
  سالم عليکم

 موضوع استفساريه در ٢٣/٦/١٣٩٤ ـ ١٤٢١٥١با احترام بازگشت به نامه شماره 
 تعرفه عوارض و بهاي خدمات و تباصر الحاقي، براي آن دسته از ٣٧خصوص ماده 

اي و ورزشي که برابر قانون بايستي  حرفهآموزشگاههاي درسي، هنري، فرهنگي و فني و 
تغيير کاربري دهند، با توجه به بررسي به عمل آمده  در کميسيون خدمات شهري و امور 
زائرين و تصميم متخذه در يکصد و چهل و هشتمين جلسه رسمي و علني مورخ 

  : شورا، براي موارد مطروحه به شرح ذيل پاسخ اتخاذ گرديد١٢/٧/١٣٩٤
جاد آلودگي صوتي، اي جاد مزاحمت در ماده مذکوراي  منظور از:بند الفـ در خصوص ١

  . که منجر به نارضايتي اهالي شود... ترافيکي و
 ٢٠ مرجع تشخيص مزاحمت در ماده موصوف، کميسيون بند:ـ در خصوص بند ب٢

  ».باشد ها مي  شهرداري٥٥ماده 
وجب اليحه شماره در پاسخ به شکايت مذکور، رئيس شوراي اسالمي شهر قم به م

  : توضيح داده است که١٤/٥/١٣٩٥د ـ /٤٩٠٢
  مدير دفتر محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري«

  سالم عليکم
 موضوع ٢٩/٣/١٣٩٥ ـ ٩٥/٢١٧با احترام عطف به نامه مربوط به کالسه پرونده 

المي شهر قم مراتب ذيل را ـت خانم فريبا قانوني به طرفيت شوراي اسـدادخواس
  :رساند تحضار ميبه اس

ـ همان گونه که قضات ديوان عدالت اداري مستحضرند فلسفه وجودي تهيه ١
نقشه جامع و طرح تفصيلي در شهرها آن است که متناسب با سرانه جمعيتي و 

هاي مختلف در سطح شهر توسط مراجع ذيصالح  نيازمنديهاي موجود نوع کاربري
صالح را  ازي و معماري نيز مرجع ذيتعيين گردد و قانون تأسيس شوراي عالي شهرس

نامه استقرار مدارس  آيين نامه هيأت وزيران تحت عنوان آيين تعيين کرده است و طبعاً
پذيرش مطلق و . تواند مغاير قانون باشد غيردولتي در مناطق و محالت مختلف نمي

وابط نامه موصوف در مغايرت کامل با قوانين مربوط به ض آيين  ٤بي قيد مفاد ماده 
هاي مختلف در  صالح در تعيين کاربري شهرسازي است و در عمل مصوبات مرجع ذي

 اينکه قانون اصالح قانون تأسيس  سازد مضافاً به اثر مي سطح شهر را خنثي و بي
باشد چنين اختياري  نامه موصوف مي آيين  مدارس غيرانتفاعي نيز که مستند تصويب

هاي  االطالق اجازه تأسيس مدارس را در کاربري به هيأت وزيران اعطا ننموده که علي
ـ همان گونه که شاکي به عنوان يک شهروند از حقوق ٢. غيرآموزشي صادر نمايد

شهروندي جهت اشتغال و داير کردن آموزشگاه برخوردار است، ساير شهروندان نيز از 
 د بايد برخوردار باشند، بهوحقوق شهروندي جهت سکونت و آرامش در منازل خ

هاي متعدد ساکنين پيرامون مدرسه شاکي  پيوست تصوير فقط يک نمونه از شکواييه
گردد تا مالحظه فرمايند  جهت مزيد استحضار قضات ديوان عدالت اداري تقديم مي

انتفاع شاکي با تأسيس مدرسه غيرانتفاعي مالزمه با سلب آسايش روحي و رواني عده 
به هر تقدير . اند تراض خود را اعالم داشتهکثيري از ساکنين محل دارد که مراتب اع

اين باشد که هر شهروندي صرفاً با مجوز آموزش و پرورش بتواند در  اگر بنابر
ساختمانهايي که به عنوان مسکوني در بافت مسکوني داير شده فضاي آموزشي 

هاي  تأسيس نمايد و ملزم به رعايت ساير الزامات قانوني خصوصاً رعايت کاربري
نباشد، در واقع حقوق عده کثيري از شهروندان که از حق آرامش و آسايش در مصوب 

  . گردد منزل خويش به عنوان بديهي ترين حق شهروندي است، تضييع مي
 ايجاد تعادل بين حقوق شهروندان،  بنا به مراتب مذکور شوراي اسالمي شهر قم جهت

قيد به زمان نموده، تا پس از اجازه استفاده از کاربري مسکوني را جهت فضاي آموزشي م
 بديهي .وران فراهم گردد  فرصت تهيه فضاي مناسب براي بهرهفعاليت در يک بازه زماني،

ن مصوبه مبتني بر يک مبناي عقاليي است که حقوق شهروندان را با يکديگر اي  است
نند سازد تا بهره برداران مدارس بتوا نمايد و در عين حال فرصتي را فراهم مي جمع مي

 عليهذا با عنايت به مراتب مذکور رد .فضاي متناسب با کاربري مورد نياز تهيه نمايند
  ». مورد استدعاستشکايت شاکي

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

  .ث و بررسي با اکثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت کرده استبح

  رأي هيأت عمومي
دولتي  غيرو اداره مدارس و مراکز آموزشي و پرورشي تأسيس  قانون٣طبق ماده 

 استقرار مدارس غيردولتي در مناطق و محالت مختلف، نامه آيين  و١٣٨٧مصوب سال 
ي مختلف معين و ها کاربريغيرانتفاعي در  مدارس  صدور مجوز و استقرارنحوه و چگونگي

شوراي عالي شهرسازي و  تأسيس  قانون٥ و ٢ از طرفي طبق مواد .مشخص شده است
، تعيين کاربري و تغييرات از جمله وظايف و ١٣٥١ران مصوب سال اي معماري

و ران در طرح جامع و در مقياس منطقه اي مسئوليتهاي شوراي عالي شهرسازي و معماري
 قانون شوراي عالي شهرسازي و ٥طرحهاي تفصيلي از وظايف و اختيارات کميسيون ماده 

 قانون تشکيالت، وظايف و ٧١ ماده ٣٤معماري تعيين شده است و به موجب بند 
 و اصالحات بعدي، ١٣٧٥انتخابات شوراهاي اسالمي کشور و انتخاب شهرداران مصوب 

توانند پيشنهاداتي براي مراجع  و امثال آن ميشوراهاي اسالمي در خصوص تغيير کاربري 
 با توجه به رأي .مذکور ارائه کنند و مجاز به اتخاذ تصميم قطعي براي کاربري نيستند

 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري که در مقام ٢٧/٥/١٣٩٣ ـ ٩٦٢وحدت رويه شماره 
ني، موضوعاً از ي مسکوها کاربريتعارض آراء، مزاحمتهاي ناشي از استقرار مدارس در 

 ٨٥ قانون شهرداري خارج تلقي شده و طبق رأي شماره ٥٥ ماده ٢٠مصاديق و موارد بند 
 هيأت عمومي وضع بهاي خدمات براي مراکز آموزشي مغاير قوانين و خارج ١٢/٢/١٣٩٦ـ 

 تعرفه عوارض و ٣٧از حدود اختيار قانوني تشخيص و ابطال شده است، بنابراين ماده 
 شهرداري قم مصوب شوراي اسالمي شهر قم مبني بر الزام ١٣٩٤ال بهاي خدمات س

به  تغيير کاربري و استفساريه شهرداري و ) انتفاعي غيرمدارس(آموزشگاههاي درسي 
مصوبه شوراي اسالمي در جواب آن، مبني بر قابل طرح بودن موضوع مزاحمت در 

 ١ مستند به بند  قانون شهرداري مغاير قانون است و٥٥ ماده ٢٠کميسيون بند 
دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال   قانون تشکيالت و آيين٨٨ و ماده ١٢ماده

  .شود  ابطال مي١٣٩٢
  عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدکاظم بهرامي رئيس هيأت

  
  ٦/١٠/١٣٩٦                                                                        ٩٥/٦٠٣/شماره هـ

  بسمه تعالي
  جناب آقاي جاسبي

  راناي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسالمي
  با سالم

 مورخ ٨٩٢عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه  يك نسخه از رأي هيأت
  : با موضوع١٤/٩/١٣٩٦

 وزارت كشور ١٣٨٣ شيوه محاسبه عوارض محلي عمومي مصوب سال ٢ مادهابطال«
جهت درج در روزنامه » .»زمين و ساختمان« بر معامالت غيرمنقول در تعيين عوارض

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

  
  ٩٥/٥٤ :کالسه پرونده    ٨٩٢ :شماره دادنامه       ١٤/٩/١٣٩٦: تاريخ دادنامه

  . عدالت اداريعمومي ديوان  هيأت:مرجع رسيدگي
   آقاي فرهاد محمدي:شاكي

 دستورالعمل شيوه محاسبه عوارض ٢ ابطال ماده :موضوع شکايت و خواسته
   وزارت کشور٢٩/١٠/١٣٨٣محلي عمومي مصوب 

 دستورالعمل شيوه محاسبه ٢ شاکي به موجب دادخواستي ابطال ماده :گردش کار
واستار شده و در جهت  وزارت کشور را خ٢٩/١٠/١٣٨٣عوارض محلي عمومي مصوب 

  :تبيين خواسته اعالم کرده است که
  رياست محترم ديوان عدالت اداري«

 شيوه ٢ماده (رساند وزارت کشور به موجب  با سالم احتراماً، به استحضار مي
اقدام به وضع عوارض نقل و انتقال ) ٢٩/١٠/١٣٨٣محاسبه عوارض محلي عمومي مصوب 

 ٢ ماده . نيم درصد مبلغ مورد معامله را کرده استأخذ ممنقول به غيربر معامالت امالک
دستورالعمل ياد شده به داليل آتي خارج از حدود اختيار وزارت کشور و بر خالف قانون 

  :تصويب شده است و همچنين از موارد تبعيض نارواست
 برقراري عوارض ١٣٨٧ قانون ماليات بر ارزش افزوده  مصوب ٥٠ـ بر اساس ماده ١
  . محاسبه ماليات ممنوع اعالم شده است مأخذهايبر درآمد
 ماليات نقل و انتقال براي ١٣٦٦ قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ٥٢ـ برابر ماده ٢

واگذاري حقوق اشخاص حقيقي و حقوقي تعيين شده است، بنابراين وضع ماليات يا 
  .باشد عوارض عالوه بر آن، فاقد محمل و وجاهت قانوني و شرعي مي
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 نقل و انتقال امالک ١٣٦٦ قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ٥٩ موجب ماده ـ به ٣
مصوب وزارت امور اقتصادي و ( جدول ارزش معامالتي  مأخذو به) پنج درصد% (٥به نرخ 
باشد، بنابراين وضع عوارض به نرخ نيم درصد و  مشمول ماليات نقل و انتقال مي)  دارايي

به تشخيص و (زش معامالتي به مبلغ مورد معامله  محاسبه از ار مأخذآن هم با تغيير
  .و وصول آن، خارج از حدود اختيار وزارت کشور و بر خالف قانون است) توافق متعاملين

ـ برقراري و دريافت عوارض از ساکنين روستا بيش از افراد شهرنشين از موارد ٤
  .باشد تبعيض ناروا و برخالف منطق و عرف و فاقد وجاهت شرعي مي

 ...  برقراري هرگونه عوارض١٣٨١ قانون تجميع عوارض مصوب ٥ـ بر اساس ماده  ٥
 توسط شوراهاي اسالمي ...  محاسبه ماليات مأخذهمچنين برقراري عوارض بر درآمدهاي

  .ممنوع است) از جمله وزارت کشور(شهر و روستا و ساير مراجع 
ن عدالت اداري  هيأت عمومي ديوا٢/١١/١٣٩١ ـ ٧٩٩ ـ بر اساس رأي شماره ٦

 مراتب  بنا به. مغاير قانون تشخيص و ابطال شده است... تعيين عوارض بر معامالت امالک و
 شيوه محاسبه عوارض محلي عمومي مصوب ٢ماده (نکه مفاد اي مذکور، نظر به

مغاير با قانون و خارج از حدود اختيار، توسط وزارت کشور تصويب شده ) ٢٩/١٠/١٣٨٣
 ديوان دادرسي و آيين قانون تشکيالت ٤٨ و ١٣ و مواد ١٢ ماده ١د است به استناد بن

  ». ابطال آن را دارد تقاضاي١٣٩٢عدالت اداري مصوب 
   :متن دستورالعمل در قسمت مورد اعتراض به قرار زير است

عوارض و معامالت ) زمين و ساختمان( عوارض بر معامالت غيرمنقول ـ٢ماده«
درصد مبلغ مورد معامله توسط دهياري محل قابل وصول  حداقل نيم  مأخذغيرمنقول به

  .خواهد بود
 ريال به فروش رسيده ٠٠٠/٠٠٠/١٠ غ زمين واقع در روستا به مبل:شيوه محاسبه

  :گردد است عوارض مربوطه به شرح زير محاسبه مي
  » ٠٠٠/١٠×% ٥= ٥٠٠٠٠ال ري

ها و  ن شهرداريدر پاسخ به شکايت مذکور، معاون توسعه صنايع و پشتيباني سازما
  : توضيح داده است که٧/١٠/١٣٩٥ ـ ٤٩٨٠٨دهياريهاي کشور به موجب اليحه شماره 

  رياست محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري «
  سالم عليکم

 در خصوص ٩٥/٥٤ پيرامون کالسه ٢١/١/١٣٩٥احتراماً، بازگشت به اخطاريه مورخ 
 ٢ابطال ماده « مبني بر به طرفيت وزارت کشور» فرهاد محمدي«شکايت آقاي 

»  وزارت کشور٢٩/١٠/١٣٨٣دستورالعمل شيوه محاسبه عوارض محلي عمومي مصوب 
  :رساند مراتب زير را به عنوان اليحه دفاعيه به استحضار مي

 اجرايي نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهاي نامه آيين «١ـ بر اساس ماده ١
يالت، وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي شهر، بخش و شهرک موضوع قانون تشک

تصويب و »  با اصالحات بعدي١٣٧٨ مصوب ١٣٧٥اسالمي کشور و انتخاب شهرداران 
 مادامي که مصوبات عوارضي شوراي .وضع عوارض در روستاها بر عهده شوراي بخش است

 .بخش ابطال نگردد و معتبر باشد، وصول عوارض با مانع قانوني مواجه نخواهد بود
 ذکر است ابطال هر مصوبه عوارضي نيز صرفاً در خصوص مورد شکايت منشاء اثر الزم به

خواهد بود و چنانچه شاکي نسبت به هر کدام از مصوبات عوارضي هر يک از شوراها 
معترض باشد، بايد به صورت منجز و دقيق دادخواست مربوطه را در خصوص مورد 

 دستورالعمل ٢واسته شاکي و ابطال ماده اينکه، اجابت خ  نکته قابل توجه. تقديم نمايند
سازد و مادامي  ه، صرفاً شيوه محاسبه عوارض با خالء نسبي مواجه ميـعن معترض

 مصوبه عوارضي شوراي مربوطه ابطال نشود، اصل وصول عوارض متعلقه منتفي که
  .گردد نمي

 وزارت ٢٩/١٠/١٣٨٣ـ دستورالعمل شيوه محاسبه عوارض محلي عمومي مصوب ٢
باشد، در   آن خواسته وي مي٢ر که مورد اعتراض شاکي قرار گرفته و ابطال ماده کشو

 مالي نامه آيين  ٣٧راستاي تکاليف قانوني وزارت کشور مندرج در تبصره ذيل ماده 
در روش محاسبه عوارض است و في سازي   و در جهت يکسان١٣٨٢دهياريها مصوب 

وزارت کشور  «:دارد صره مزبور اشعار مي تب.گردد نفسه تصويب و وضع عوارض تلقي نمي
جاد هماهنگي در شيوه محاسبه عوارض در شوراي بخش و اي مکلف است به منظور

همچنين يکنواختي در نظام عوارضي با رعايت مقررات قانون مربوط، دستورالعملهاي الزم 
  ».را تدوين و به دهياريها ابالغ نمايد

 اجرايي نحوه وضع و وصول عوارض توسط مهنا آيين «١٧نکه، وفق ماده اي  مضافاً
شوراهاي اسالمي شهر، بخش و شهرک موضوع قانون تشکيالت، وظايف و انتخابات 

 ،» با اصالحات بعدي١٣٧٨ مصوب ١٣٧٥ شوراهاي اسالمي کشور و انتخاب شهرداران
 در مورد مصوبات نامه آيين  ناي   وزارت کشور مسئول نظارت بر حسن اجرا و رعايت...«

توضيح آن که بر خالف » .مربوط به وضع عوارض توسط شوراها در سراسر کشور است

 بلکه در .ادعاي مکرر شاکي، وزارت کشور به هيچ وجه تصويب و وضع عوارض نکرده است
 ايجاد هماهنگي و تدوين دستورالعمل چارچوب تکاليف و اختيارات قانوني حاصله، موظف به

 نموده و خارج از حوزه عنه عترضين دستورالعمل مبوده و بدين لحاظ اقدام به تدو
  .اختيارات خود عمل نکرده است

مرجع رسيدگي به شکايات در مورد  «:دارد الذکر اشعار مي  فوقنامه آيين  ٨ـ ماده ٣
ميزان، نحوه و محاسبه و وصول و ساير موضوعهاي مربوط به عوارضي که توسط شوراها با 

 که توسط نامه آيين ناي   و در خصوص عوارض موضوع...شوند  وضع مينامه آيين  ناي  رعايت
مرکب از وزارت کشور،  شوراهاي اسالمي بخش و شهرک وضع شده است، به عهده هيأتي

 اين مبنا رسيدگي  بر» ...باشد وزير دادگستري و شوراهاي اسالمي بخش يا شهرک مي
باشد و في الحال  ف ميبه خواسته شاکي بدواً در صالحيت هيأت مندرج در ماده موصو

 بنابراين رسيدگي ديوان قبل از رسيدگي .شايستگي طرح در ديوان عدالت اداري ندارد
 اکنون با عنايت به جميع مطالب معنونه شکلي و ماهوي، .هيأت مذکور، موجبي ندارد

 ديوان عدالت اداري، رد شکايت شاکي دادرسي و آيين قانون تشکيالت ١٠استناد ماده 
به عنوان نماينده سازمان » سيده فاطمه عدناني« در ضمن، سرکار خانم .دعاستمورد است

به عنوان نماينده حقوقي سازمان » سمانه سادات سيفي«جهت ثبت اليحه و سرکار خانم 
  ».گردند جهت هرگونه اقدام الزم به حضور معرفي مي

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

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

  رأي هيأت عمومي
 قانون اصالح موادي از قانون برنامه سوم توسعه ٥ ماده ١نکه در تبصره اي نظر به

ران و چگونگي برقراري و وصول عوارض اي و فرهنگي جمهوري اسالمياقتصادي، اجتماعي 
خدمات و کاالهاي وارداتي مصوب سال دهندگان  و ساير وجوه از توليدکنندگان کاال، ارائه

 محاسبه ماليات ممنوع اعالم شده است و در  مأخذ، برقراري عوارض بر درآمدهاي١٣٨١
 براي نقل و انتقال قطعي امالک و ٥٢  و٥٩قانون مالياتهاي مستقيم از جمله مواد 

واگذاري حقوق اشخاص حقيقي و حقوقي بر امالک ماليات تعيين شده است، بنابراين 
 وزارت کشور در تعيين ١٣٨٣ شيوه محاسبه عوارض محلي عمومي مصوب سال ٢ماده 

 ١مغاير قانون تشخيص و به استناد بند) زمين و ساختمان(منقول  غيرعوارض بر معامالت
، ١٣٩٢دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال   قانون تشکيالت و آيين٨٨ و ماده ١٢ماده 

دادرسي ديوان  يين آ قانون تشکيالت و١٣ با اعمال ماده .شود حکم به ابطال آن صادر مي
  . و تسري ابطال مصوبه به زمان تصويب موافقت نشد١٣٩٢عدالت اداري مصوب سال 

  ت اداري ـ محمدکاظم بهراميعمومي ديوان عدال رئيس هيأت
  

  ٦/١٠/١٣٩٦                                                                       ٩٣/٧٩١/شماره هـ
  بسمه تعالي

  جناب آقاي جاسبي
  راناي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسالمي

  با سالم
 مورخ ٩١٩اره دادنامه عمومي ديوان عدالت اداري به شم يك نسخه از رأي هيأت

  : با موضوع٢١/٩/١٣٩٦
جهت درج در روزنامه رسمي به » . طرح تفصيلي شهر اصفهان٥ـ ١ـ١ بند ابطال«

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

  
  ٩٣/٧٩١ : پروندهکالسه       ٩١٩: شماره دادنامه     ٢١/٩/١٣٩٦: تاريخ دادنامه

  .عمومي ديوان عدالت اداري  هيأت:مرجع رسيدگي
   آقاي عبداله  نوري:شاكي

   طرح تفصيلي شهر اصفهان٥ ـ ١ ـ ١ ابطال بند :موضوع شکايت و خواسته
 طرح تفصيلي شهر ٥ ـ ١ ـ ١ شاکي به موجب دادخواستي ابطال بند :گردش کار

  :ته اعالم کرده است کهاصفهان را خواستار شده و در جهت تبيين خواس
  با احترام «

چند سال پيش بنده و برادرم دو پالک زمين کامالً مشابه در کنار هم خريديم 
اي با ارتفاع شش طبقه گرفت اما   دنبال آن برادرم براي پالک زمين خود پروانهکه به

 ن دليل که پالکاي مدتي بعد که بنده براي گرفتن پروانه مراجعه کردم شهرداري به
شمالي اخيراً زمين خود را تفکيک کرده است و طول پالک جديد کاهش يافته است 
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 استانداري اصفهان ٥اندازي طرح تفصيلي مصوبه کميسيون ماده   استناد ضوابط سايهو به
 يعني به دليل اقدام مالک پالک .اعالم نمودند که بنده فقط اجازه ارتفاع دو طبقه دارم

 روشنايي پالک مزبور به عهده بنده قرار داده  تأمينخودشمالي در کوچک کردن زمين 
شده است و حقوق مسلم ارتفاعي بنده حذف گرديده و عمالً ارزش زمين بنده يک سوم 
گرديده است و بنده بايد معادل نصف ارزش زمين خود را به مالک پالک شمالي براي 

 نصف از د مالکگرفتن رضايت پرداخت کنم يعني ايشان عمالً با تفکيک زمين خو
توانند با   البته شهرداري و کميسيون مربوطه مي. شده استپالکهاي جنوبي زمين خود

توجه به وضعيت غالب امالک يک محدوده يا منطقه خاص قانون ارتفاعي خاص آن 
محدوده وضع نمايند اما منوط کردن حقوق حقه يک شخص حقيقي به عملکرد و 

قيقت قرار دادن قسمتي از حقوق مالکيت يک وضعيت ملک شخص حقيقي ديگر و در ح
شخص در اختيار شخص ديگر اساساً با هيچ قانون و منطقي همخواني نداشته و با قانون 
اساسي هم در ارتباط با حقوق مالکيت اشخاص حقيقي و همچنين ساير قوانين مدني و 

 الزم به .باشد حقوقي و جزايي هم سازگاري نداشته و حتي با شرع مقدس هم مغاير مي
دانيد در کالن شهري مثل تهران بزرگ هم حقوق ارتفاعي  ذکر است که همان طور که مي

هر پالک هيچ ارتباطي به ابعاد امالک مجاور ندارد  اگر چنين حقي قانوني بود بايد حداقل 
نکه در همين قانون تفصيلي اصفهان هم تا ارتفاع اي   ضمن.شد در تهران بزرگ اجرا مي

ن قانون معاف گرديده است پس اگر چنين چيزي واقعاً به عنوان حقوق اي  خاصي از
 لذا .شد پس چطور تا قسمتي از آن معاف شده است مجاورين بر همديگر شناخته مي

 قانون طرح تفصيلي اصفهان در رابطه با ٥استدعامندم نسبت به ابطال قسمتي از بند 
ي از يک پالک توسط مالک پالک اندازي که در اصل به معني تملک قسمت حريم سايه

نکه توافقي باشد يا هزينه پرداخت شده باشد، اقدامات الزم را مبذول اي  شمالي است بدون
 قرار دادن حقي براي يک شخص از ملک متعلق به شخص ديگر با يک مصوبه .فرماييد

اع بناي واقع  ارتف:٥ ـ ١ ـ ١ :قانون طرح تفصيلي مورد اشاره (.تواند قانوني باشد قطعاً نمي
  ».) تجاوز کندطول قطعه شمالي% ٤٠در جنوب يک قطعه مالکيت نبايد از 

در پاسخ به اخطار رفع نقصي که از طرف دفتر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري 
 ثبت ٢٣/١٠/١٣٩٣ ـ ١٤٦٠براي شاکي ارسال شده بود، به موجب اليحه شماره 

  :ست کهانديکاتور هيأت عمومي شده، پاسخ داده ا دفتر
 و شماره پرونده ٩٣/٧٩١احتراماً پيرو اخطاريه رفع نقص کالسه پرونده «

  :رساند  موارد زير را به اختصار به استحضار مي٢٥/٩/١٣٩٣ ـ ٩٣٠٩٩٨٠٩٠٥٨٠٠٠٤٣
ـ با توجه به نظر فقهي مسلم الضرر و ال ضرار گرفتن حق که مستلزم ضرر به ١

باشد و حکايت  معروف  شرع مقدس ميحقوق مسلم مالکيت مجاورين باشد خالف مسلم 
آن هم از پيامبر عظيم الشأن اسالم که دقيقاً مصداق قرار دادن حق کسي در ملک 

  .باشد ن مسئله مياي  شرعي بودن غيرمجاورين هم مبين
ـ وجود مصوبه مورد نظر به نحوي باعث ضمان يد و تجاوز يک شخص به اموال ٢

باشد و از طرف ديگر خالف مواد  ف شرع ميگردد که ضمان يد هم خال شخص ديگري مي
  .باشد  قانون مدني در جلوگيري از تجاوز به حقوق و اموال ديگران مي٣٠٣ و ٣٠٢، ٣٠١

تواند  هيچ کس شرعاً نمي» الناس مسلطون علي اموالهم«ـ مطابق نظريه فقهي ٣
 يک حقوق مالکانه اشخاص ديگري را سلب نمايد لذا تضييع حقوق ارتفاعي و مالکيت
ن اي شخص حقيقي با تغيير ابعاد ملک ديگر توسط شخص حقيقي ديگر خالف مسلم

  .باشد قانون شرعي مي
قرا  غيرتواند اعمال حق خويش را وسيله اضرار به  هيچ کس نمي٤٠ـ مطابق اصل ٤

تواند با از بين بردن  ن قانون نمياي   روشنايي يک ملک مطابق نص صريح تأمينردهد لذا
  . ملک و مالک ديگر و در نتيجه ضرر به مجاورين انجام شودحقوق ارتفاعي

تواند به عنوان مالک ملک خود   قانون اساسي هيچ کس نمي٤٦ ـ مطابق اصل ٥
  .امکان کسب منفعت از ملک ديگران را سلب نمايد

 قانون اساسي مالکيت اشخاص محترم و ضوابط آن را فقط ٤٧ ـ مطابق اصل ٦
حقوق ارتفاع هم از  اينکه   بهبه ارگانهاي خاص لذا با توجهکند نه مصو قانون معين مي

ن حق مسلم را به اي  توان ن قانون نمياي  باشد مطابق نص صريح حقوق مسلم هر مالک مي
  .مجاورين واگذار کرد يا مشروط به ابعاد ملک مجاور کرد

ارد  قانون مدني هر مالکي حق تصرف و انتفاع از ملک خود را د٣٠ـ مطابق ماده ٧
حقوق ارتفاقي  اينکه   بهمگر در مواردي که قانون به صراحت استثناء کرده باشد و با توجه

 قانون مدني به صراحت مشخص ١٣٥ تا ١٠٩امالک نسبت به مجاورين مطابق مواد 
  .اندازي نسبت به مجاورين نشده است اي به حق سايه گرديده است و هيچ گونه اشاره

تواند مالي را از تصرف مالک آن بيرون  دني هيچ کس نمي قانون م٣١ ـ مطابق ماده ٨
باشد  حقوق ارتفاع هم قسمتي از مالکيت يک شخص بر ملک خود مي اينکه   بهکند با توجه
  .باشد اين قانون مي اين حق از يک شخص با تغيير ابعاد ملک ديگر خالف  لذا گرفتن

ينفک حقوق مالکيت هر  قانون مدني حقوق ارتفاعي هم جزء ال٣٨ـ مطابق ماده ٩
ن حق به شخص ديگري اي  شخص به رسميت شناخته شده است و لذا واگذار کردن

  .باشد ن قانون مياي  خالف نص صريح
ن حق در امالک مجاور به نوعي جزء حقوق ارتفاقي محسوب اي  ـ قرار دادن١٠

ذکر گرديده  قانون مدني ١٣٥ تا ١٠٩ن حقوق به صراحت در قانون در مواد اي  شود که مي
جاد مورد جديدي قطعاً در صالحيت يک کميسيون اي  است لذا هر گونه تغيير و اصالح يا

نکه منوط کردن همين حق هم به ابعاد يک پالک اي   ضمن.باشد از يک ارگان خاص نمي
 از طرف ديگر اگر چنين حقي قانوني بود قاعدتاً .باشد قانوني بودن آن مي غيرخود دال بر
گرديد در صورتي که چنين چيزي فقط در اصفهان وجود  ام کشور رعايت ميبايد در تم

 چنين خالف ... دارد و در هيچ يک از شهرهاي کشور از جمله تهران، اهواز، بندرعباس و
  .قانوني وجود ندارد

گردد در قوانين کشور موارد متعددي در مورد حق قانوني افراد  در پايان يادآوري مي
ه منافع ملک و همچنين جلوگيري از واگذاري حقوق مالکيت افراد به در استفاده از کلي

جاد مانع در استفاده کامل از موارد تحت مالکيت وجود دارد و اي افراد ديگر و جلوگيري از
برگه مختصر قسمتي از اهم آن را جهت اطالع بيان نموده ام قطعاً  اين   دربنده فقط

 لذا مجدداً استدعامندم با .اف کامل داشته و دارندقضات به همه موارد شرعي و قانوني اشر
در نظر گرفتن همه موارد فوق اجازه ندهيد حقوق مالکيت مسلم اشخاص فقط با يک نظر 

  ».ع گرددکميسيون يک ارگان خاص تضيي
طرف شکايت عليرغم ارسال و ابالغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن تا زمان 

  .ي ارسال نکرده استرسيدگي به پرونده هيچ گونه پاسخ
 طرح تفصيلي شهر ٥ ـ ١ ـ ١در خصوص ادعاي شاکي مبني بر مغايرت بند 

اصفهان مورد اعتراض با شرع مقدس اسالم، قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه 
  : اعالم کرده است که٧/٦/١٣٩٦ ـ ٢٣٧٨/١٠٢/٩٦شماره 
ت شمالي با توجه به موقعيت اطالق مصوبه در مواردي که نور متعارف قطعه مالکي«

 شود و يا ضرري که مالک قطعه جنوبي از  تأمينو محل ملک مزبور، از طرق ديگري
شود  جهت محدوديت در ساخت طبقات مجاز مطابق ضوابط آن منطقه با آن مواجه مي

بيشتر يا مساوي ضرري باشد که بر فرض ساختن طبقات مزبور متوجه مالک قطعه 
  ».اخته شدشود، خالف موازين شرع شن دن نور ساختمان ميشمالي از جهت کم بو

 با حضور رئيس و معاونين ٢١/٩/١٣٩٦هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 
ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از 

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

  رأي هيأت عمومي
دادرسي   قانون تشکيالت و آيين٨٧ و ماده ٨٤ ماده ٢اينکه مطابق تبصره  نظر به

 نظر فقهاي شوراي نگهبان براي هيأت عمومي ١٣٩٢ديوان عدالت اداري مصوب سال 
 ـ ٢٣٧٨/١٠٢/٩٦االتباع است و قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره  الزم

اطالق مصوبه در  عالم کرده است که بر مبناي نظر فقهاي شوراي نگهبان، ا٧/٦/١٣٩٦
مواردي که نور متعارف قطعه مالکيت شمالي با توجه به موقعيت و محل ملک مزبور، از 
طرق ديگري تأمين شد و يا ضرري که مالک قطعه جنوبي از جهت محدوديت در 

شود، بيشتر يا مساوي   ميساخت طبقات مجاز مطابق ضوابط آن منطقه با آن مواجه
ضرري باشد که بر فرض ساختن طبقات مزبور متوجه مالک قطعه شمالي از جهت 

 ١شود، خالف موازين شرع شناخته شد، بنابراين در اجراي بند  کمبود نور ساختمان مي
 قانون تشکيالت و ٨٧ و ٨٨ و مواد ٨٤ ماده ٢ و تبصره ١٣ و ماده ١٢ماده 
 و تبعيت از نظر فقهاي شوراي ١٣٩٢لت اداري مصوب سال دادرسي ديوان عدا آيين

نگهبان حکم بر ابطال اطالق مصوبه در حد نظريه فقهاي شوراي نگهبان از تاريخ 
  .شود تصويب صادر مي

  عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدکاظم بهرامي رئيس هيأت
  

  ٦/١٠/١٣٩٦                                                                      ٩٦/١٢١٢/شماره هـ
  بسمه تعالي

  جناب آقاي جاسبي
  راناي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسالمي

  با سالم
 مورخ ٩٢٠عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه  يك نسخه از رأي هيأت

  .گردد  جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي٢١/٩/١٣٩٦
  عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين تمديركل هيأ
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  .عمومي ديوان عدالت اداري  هيأت:مرجع رسيدگي

   آقاي غالمرضا موالبيگي:تعارضکننده  اعالم
   ديوان عدالت اداري  اعالم تعارض در آراء صادر شده از شعب:موضوع

 قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع کشور ١٠ ماده:گردش کار
 مجازند تا پايان برنامه سوم توسعه کارفرمايان واحدهاي صنعتي و توليدي«مقرر کرده، 

 ٢٥به ازاي هر نفر اشتغال جديد يک نفر از کارکنان با سابقه پرداخت حق بيمه بيش از 
 کسور سنوات باقي مانده تا زمان بازنشستگي التفاوت مابه درصد ٥٠پرداختسال را با 

 قانون ياد شده الزام ١٠شاکيان به استناد ماده » .قانوني پيش از موعد بازنشسته نمايند
ن اي   بدوي با١٧کنند که شعبه  طرف شکايت به بازنشستگي پيش از موعد را تقاضا مي

 ١٠مه پردازي دارد و کارفرما شرايط اجراي ماده  سال سابقه بي٢٥استدالل که شاکي 
 قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع کشور در حق شاکي را از سازمان

  . اجتماعي استعالم کرده حکم به ورود شکايت صادر کردتأمين
شعبه اول تجديد نظر ديوان عدالت اداري پس از موافقت رياست ديوان عدالت اداري 

 ديوان عدالت اداري نسبت به دادنامه دادرسي و آيين قانون تشکيالت ٧٩ل ماده با اعما
ن استدالل که براي تحقق بازنشستگي پيش از موعد، عالوه بر اي   بدوي با١٧شعبه 

 درصد حق بيمه سنوات ٥٠ سال بيمه پردازي و پرداخت ٢٥موافقت کارفرما و وجود 
يد در آن کارگاه  مشغول به کار شود و بايست يک شخص جد ارفاقي توسط کارفرما مي

 اجتماعي تکليفي به بازنشسته  تأمينچون شرايط مذکور محقق نشده است، سازمان
  .،  رأي به رد شکايت صادر کرده است١٧کردن نداشته  ضمن نقض رأي شعبه 

 بدوي در خصوص خواسته مشابه با همان استدالل ياد شده حکم به ورود ١٧شعبه 
 تجديد نظر ديوان عدالت اداري ٥، شعبه ٧٩کند که پس از اعمال ماده  شکايت صادر مي

 قانون تنظيم بخشي از مقرات ١٠ن استدالل که کارفرما موافقت خود را با اجراي ماده اي با
سهيل و نوسازي صنايع کشور اعالم کرده که نشان از پذيرش تبعات حقوقي آن ـت

نوات باقي مانده را پرداخت کند و التفاوت کسور س بايست مابه ماده است و مي
 پرداخت آن رافع مسئوليت سازمان تأمين اجتماعي در مطالبه آن از کارفرما عدم
تواند  باشد و در صورت عدم جايگزيني نيروي جديد، سازمان تأمين اجتماعي مي نمي

رد اختالف کارگر و کار فرما بخواهد، حکم به  اين امر را از هيأت حل الزام کارفرما به
  .   صادرکرده است٧٩اعمال ماده 

  :ها و مشروح آراء به قرار زير است گردش کار پرونده
هاي شماره   ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده١٧ شعبه :الف

 با موضوع دادخواست آقايان شعبان ٩٣٠٩٩٨٠٩٠١٧٠٠٦٢٣، ٩٣٠٩٩٨٠٩٠١٧٠٠١٩٥
 اجتماعي و به خواسته صدور تأمين زنگنه داويجاني و عليرضا عليپور به طرفيت سازمان

 قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي ١٠حکم به بازنشستگي به استناد ماده 
 و ٩٤٠٩٩٧٠٩٠١٧٠٠٢٥٩هاي شماره  صنايع کشور به موجب دادنامه

  : به شرح زير به صدور رأي مبادرت کرده است٣٠/١/١٣٩٤ ـ ٩٤٠٩٩٧٠٩٠١٧٠٠٢٧٩
رونده و اظهارات طرفين دعوي به شرح دادخواست و با عنايت به مجموع اوراق پ

 سال سابقه ٢٥شاکي داراي بيش از  اينکه   بهاليحه تقديمي و مستندات ابرازي نظر
 ٩/٩/١٣٩٣ ـ ١٥٨٦کارفرما طي نامه شماره  اينکه   بهباشد و با توجه پرداخت حق بيمه مي

 قانون تنظيم ١٠شاکي را جهت بررسي شرايط و آمادگي جهت اجراي مفاد ماده 
نکه هيأت وزيران طي تصويب نامه اي   اجرايي آن به سازمان اعالم کرد و به لحاظنامه آيين و

 درصد ٥٠ را موکول به تقبل ١٠ اجراي ماده ٢٣/٦/١٣٩٣هـ ـ ٤٩٠٢٩ت/٧٠٤٥٩شماره 
اند بنابراين با احراز حقانيت   درصد سهم کارفرما نموده٥٠حق بيمه سهم دولت عالوه بر 

 دادرسي و آيين قانون تشکيالت ٦٥ و ١٠و به استناد مقررات  ذکر شده و مواد شاکي 
ديوان رأي به ورود شکايت و الزام سازمان به بازنشسته کردن شاکي با رعايت تصويبنامه 

 روز ٢٠ رأي اصداري ظرف مدت .گردد هيأت وزيران به شماره مذکور صادر و اعالم مي
  .باشد عب تجديدنظر ديوان عدالت اداري ميپس از ابالغ قابل تجديدنظر در ش

 اجتماعي از رأي مذکور مربوط به آقاي  تأميندر اثر تجديدنظر خواهي سازمان
شعبان زنگنه داريجاني، شعبه اول تجديدنظر ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه شماره 

  :کند  با استدالل زير رأي مذکور را نقض مي٢٦/٤/١٣٩٥ ـ ٩٥٠٩٩٧٠٩٠٥٦٠٠٤٦٨
 قانون تسهيل نوسازي صنايع کشور کارفرمايان ١٠نکه به موجب ماده اي نظر به

 سال ٢٥واحدهاي صنعتي مجاز به بازنشسته نمودن هر يک از کارگران خود که داراي 
 سال تا زمان بازنشستگي ٢٥ درصد حق بيمه بيش از ٥٠سابقه کار بوده با پرداخت 

نشسته نمايند و از طرفي پنجاه درصد حق بيمه قانوني به ازاي يک نفر اشتغال جديد باز
 سال سابقه را دولت بايد پرداخت کند تا امکان استفاده از بازنشستگي ٢٥مربوط به بعد از 

پيش از موعد براي کارگر فراهم شود و چون در مانحن فيه شرايط مذکور تحقق نيافته و 
 سال سابقه ٢٥ه فقط داراي صرف اعالم کارفرما مبني بر موافقت با بازنشستگي کارگر ک

   اجتماعي مبني بر  تأمينجاد تکليف براياي باشد بدون انجام شرايط قانوني ديگر کار مي
 عليهذا با توجه به مراتب مذکور و با لحاظ .کند موافقت با بازنشستگي کارگر نمي

 هيأت عمومي ٤/٣/١٣٩٥ ـ ١٦٣ الي ١٢٠ و شماره ١١٩ الي ١٠٦هاي شماره  دادنامه
ان عدالت اداري رأي صادره خالف بين قانون تشخيص و ضمن نقض رأي مذکور حکم ديو

 ديوان عدالت اداري دادرسي و آيين قانون تشکيالت ٧٩به رد شکايت مستنداً به ماده 
    . رأي صادره قطعي است.گردد صادر و اعالم مي

آقاي  اجتماعي از رأي مذکور مربوط به  تأميندر اثر تجديدنظر خواهي سازمان
عليرضا علي پور، شعبه پنجم ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه شماره 

  :کند  به استدالل زير رأي مذکور را نقض مي١٣/٤/١٣٩٥ ـ ٩٥٠٩٩٧٠٩٥٥٥٠١٢٤٣
 قانون تسهيل ١٠اوالً زماني که کارفرما موافقت اش را بر اساس ماده  اينکه   بهنظر

ن موافقت را اي  اقع آثار و تبعات حقوقي ناشي ازنمايد به و نوسازي صنايع کشور اعالم  مي
التفاوت کسورات سنوات باقي مانده تا زمان بازنشستگي قانوني را  پذيرفته و بايد مابه

 اجتماعي در قبال  تأمينپرداخت نمايد و عدم پرداخت رافع مسئوليت و تعهدات سازمان
 اين سازمان مکلف  تماعي اج تأمين قانون٥٠بيمه شده نخواهد بود و به تجويز ماده 

باشد  به وصول بدهي کارفرما نسبت به بيمه شده و احتساب آن در سابقه بيمه پردازي مي
خصوص در عداد مطالبات ممتازه و در حکم مطالبات  اين   در اجتماعي تأمينو مطالبات

 ٤٩٠٢٦/٥ت٧٠٤٥٩ مصوبه ٢ثانياً هر چند طبق تبصره . باشد االجرا مي مستند به اسناد الزم
تواند عالوه بر سهم خود سهم دولت را بابت حق   هيأت وزيران کارفرما مي٢٣/٦/١٣٩٣ـ 

بيمه تقبل نمايد وليکن در صورت امتناع به لحاظ اختياري بودن پرداخت حق بيمه، 
دولت کماکان نسبت به پنجاه درصد حق بيمه سهم دولت مسئول بوده و موانع قانوني 

 قانون برنامه پنجم توسعه قابل تسري به احکام مراجع ٢٢٥و  ٢٢٤، ٢٩، ٢٦مقرر در مواد 
 قانون محاسبات عمومي و ٥٨ و ١٩ و بند ج ماده ٨قضايي نبوده و بر اساس بند الف ماده 

جاد دين بر اي  رأي مرجع قضايي يکي از منابع١٣٥١ قانون برنامه و بودجه مصوب ١٣ماده 
 ١١١ ماده ٤داري بايد با رعايت بند ذمه دولت است و در خصوص آراء ديوان عدالت ا

 بار مالي  تأمينقانون ديوان شرايط براي رأي ديوان فراهم شود و خودداري کارفرما و لزوم
جاد اشتغال جديد و اقدام به اي  : ثالثاً.ي ندارد تأثيرحکم در ماهيت و اساس رأي ديوان

  تأمينمايد سازمانجايگزيني از وظايف کارفرما بوده و چنانچه کارفرما استنکاف ن
تواند الزام کارفرما را به پذيرش نيروي  اجتماعي که در قضيه مانحن فيه ذينفع است مي

 کارگر و کارفرما محاکم عمومي اختالف  حلجايگزين از مراجع ذيصالح قانوني هيأت
  تأثيرن امر نيز در تزلزل نسبت به رأي ديوان بياي  حقوقي دادگستري خواستار شود و

 سالب حق و موجد حق از سوي هيأت وزيران بر خالف نظر همرآ وضع قاعده :ابعاً ر.است
 قانون اساسي در خور اعتبار ١٧٠قانونگذار در تصويب نامه مذکور هيأت وزيران طبق اصل 

نبوده و در مقام تعارض بين مصوبه و قانون مالک و شاخص استناد در نظر شعبه قانون 
موجه تشخيص و حکم به رد  غير قانون٧٩اي اعمال ماده است لذا بنا به جهات فوق تقاض

  . رأي صادره قطعي است.گردد آن صادر و اعالم مي
 با حضور رئيس و معاونين ٢١/٩/١٣٩٦هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 

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

  
  رأي هيأت عمومي

  . تعارض در آراء محرز است:اوالً
 قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل و ١٠انتفاع از مزاياي ماده  اينکه   به نظر:ثانياً

و  قانـون برنامه سـوم توسعه اقتصادي، اجتماعي ١١٣نوسازي صنايع کشور و اصالح مـاده 
 تمايل و درخواست : منوط است به الف١٣٨٢ران مصوب سال اي فرهنگي جمهوري اسالمي

 ٥٠ سال سابقه بيمه پردازي ب ـ پرداخت ٢٥کارفرما به بازنشسته نمودن کارگر با داشتن 
 ج ـ به کارگيري نيروي جايگزين، بنابراين . کسورات سنوات باقي ماندهالتفاوت مابهدرصد 

 اجتماعي به بازنشستگي  تأمينشرايط مقرر قانوني، الزام سازماندر صورت عدم احراز 
ن روي رأي شعبه اول تجديدنظر ديوان اي  ن قانون منطبق با قانون نيست ازاي  ناشي از

 صحيح و موافق ٢٦/٤/١٣٩٥ ـ ٩٥٠٩٩٧٠٩٠٥٦٠٠٤٦٨عدالت اداري به شماره دادنامه 
و  قانون تشکيالت ٨٩ و ماده ١٢ ماده ٢ن رأي به استناد بند اي  .مقررات تشخيص شد

 براي شعب ديوان عدالت اداري و ١٣٩٢ ديوان عدالت اداري مصوب سال دادرسي آيين
  .االتباع است  موارد مشابه الزمساير مراجع اداري مربوط در

  عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدکاظم بهرامي رئيس هيأت
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  ٦/١٠/١٣٩٦                                                                     ٩٥/١٣٣٤/ماره هـش
  بسمه تعالي

  جناب آقاي جاسبي
  راناي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسالمي

  با سالم
 مورخ ٩٣١عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه  يك نسخه از رأي هيأت

  :با موضوع ٢١/٩/١٣٩٦
 شوراي رقابت ٢٩/٦/١٣٩٥ه مورخ ابطال دويست و شصت و سومين صورتجلس«

جهت درج در » مبني بر تنظيم بازار محصوالت پتروشيمي به عنوان كاالي انحصاري
  .گردد روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي

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

  ٩٥/١٣٣٤ :کالسه پرونده     ٩٣١ :شماره دادنامه     ٢١/٩/١٣٩٦: تاريخ دادنامه
  .عمومي ديوان عدالت اداري  هيأت:مرجع رسيدگي

ـ شرکت ٢) خاص سهامي( بندي کارتن پالستيک ـ شرکت صنايع بسته١ :شاكيان
ـ شرکت ٤)  خاص سهامي( ـ شرکت ابر سيمين٣) خاص سهامي( فيروز بسپار ياران

 ـ شرکت شيميانه ٦تيک  ـ شرکت توليدي و صنعتي پارسا پالس٥بافي کيميا الياف  کيسه
  ـ شرکت باختر پديده فوالد٩ ـ شرکت کيسه بافي ثمين ٨ ـ شرکت شميم شمال سبز ٧
ـ شرکت يگانه ظروف ١١) خاص سهامي( ـ شرکت کيسه گيالن١٠) با مسئوليت محدود(

 )خاص سهامي( بندي يگانه پالستيک سپهر ـ شرکت صنايع بسته١٢) خاص سهامي( سپهر
ـ شرکت ١٤) خاص سهامي( نعتي طناب و نخ مصنوعي قصرانـ شرکت توليدي ص١٣

 ـ شرکت مونا پليمر اسپادانا١٥) خاص سهامي( صنايع پالستيک تک ظرف آذربايجان
 شرکت طاليي ـ١٧) خاص سهامي( ـ شرکت کيسه پلي رامين١٦) خاص سهامي(

) خاص سهامي( ـ شرکت کيسه بافي شاهين هشت بهشت١٨) خاص سهامي( رود زاينده
 ـ شرکت صنايع کيسه بافي اصفهان٢٠) خاص سهامي(  شرکت تسنيم بافت اصفهانـ١٩

ـ شرکت سروش پالستيک ٢٢) خاص سهامي(  ـ شرکت ترمه بافت آذر٢١) خاص سهامي(
ـ شرکت ٢٤) با مسئوليت محدود( ـ شرکت پليمر رازي البرز٢٣) خاص سهامي( سپاهان

ـ شرکت ٢٦) خاص سهامي( قبالـ شرکت کيسه بافي ا٢٥) خاص سهامي( توليدي پي نک
ـ شرکت ٢٨) خاص سهامي( ـ شرکت گلسان کيسه٢٧) خاص سهامي( کيسه سپهر بافت

  همگي با وکالت آقاي داريوش توکلي) خاص سهامي( گلسان بافت
 ابطال دويست و شصت و سومين صورتجلسه مورخ :موضوع شکايت و خواسته

   شوراي رقابت٢٩/٦/١٣٩٥
وکلي به وکالت از موکلين خويش به موجب دادخواستي  آقاي داريوش ت:گردش کار

 شوراي رقابت را خواستار ٢٩/٦/١٣٩٥ابطال دويست و شصت و سومين صورتجلسه مورخ 
  :شده و در جهت تبيين خواسته اعالم کرده است که

  رياست محترم ديوان عدالت اداري«
رساند موکلين با اشتغال به فعاليت توليداتي که   استحضار ميبا سالم و احترام به

 هاي متعلق باشد و حيات و بقاء کارخانه نيازمند مواد اوليه اساسي پتروشيمي مي
انه شرکتهاي  متأسفبه موکلين منوط به ارسال و تحويل به موقع مواد اوليه خواهد بود ولي

 شوراي رقابت از ٢٩/٦/١٣٩٥ه تاريخ پتروشيمي به استناد دستورالعمل اخيرالتصويب ب
ن موضوع موجبات ورود خسارات فراوان به اي عرضه محصوالت خود استنکاف نموده که

توليدکنندگان نيازمند مواد اوليه پتروشيمي از جمله موکلين شده در صورتي که 
 استناد مصوبه شوراي رقابت .دستورالعمل مصوب به داليل ذيل فاقد وجاهت قانوني است

 ٥٨ ماده٥باشد و بند   مي٤٤ قانون اجراي سياستهاي کلي اصل٥٨ ماده ٥ و ٣هاي   ه بندب
قانون مارالذکر اختيار دستورالعمل تنظيم قيمت، مقدار و شرايط دسترسي به بازار کاالها و 
خدمات انحصاري در هر مورد با رعايت مقررات مربوطه را به شوراي رقابت داده است ولي 

رادات اي ب نه تنها مشمول اختيارات اعطائي به شوراي رقابت نبوده بلکهدستورالعمل مصو
  :جدي هم به شرح زير به آن وارد است

 قانون موصوف ٤٤  قانون اجراي سياستهاي کلي اصل ٤ و ٣، ٢ـ با استناد به مواد ١
باشند نخواهد بود در صورتي که دستورالعمل  خصوصي مي% ١٠٠مشمول شرکتهايي که 

  .رکتها از جمله شرکتهاي کامالً خصوصي نيز ابالغ و اجرايي شده استبه کليه ش
 قانون اساسي کامال مشخص ٤٤ـ از مفاد فصل نهم قانون اجراي سياستهاي اصل ٢

ضاً جلوگيري اي  و) پيشگيري از عدم رقابت(است که شوراي رقابت به منظور تسهيل رقابت 
  .از انحصار تشکيل شده است

 ٤٤ مندرج در فصل نهم قانون اجراي سياستهاي اصل ٥٨اده  م٣ـ به موجب بند ٣
هاي الزم  شوراي رقابت وظيفه تدوين و ابالغ راهنماها و دستورالعمل قانون اساسي،

 همان ماده، تصويب دستورالعمل ٥ن فصل را دارا بوده و به استناد بند اي  منظور اجراءبه 
ها و خدمات انحصاري در هر مورد با تنظيم قيمت، مقدار و شرايط دسترسي به بازار کاال

  .رعايت مقررات مربوط بر عهده شوراي رقابت قرار دارد
 قانون مورد اشاره کامالً محرز است که ٥٨ ماده ٥ـ از مفاد فصل نهم  و خاصه بند ٤

تواند براي بازار کاالها و خدمات انحصاري اقدام به تنظيم  شوراي رقابت صرفاً مي
کاالها و خدماتي که انحصاري نيستند از شمول اختيارات و وظايف دستورالعمل نمايد و 

  .باشند شوراي مزبور خارج مي
است   قانون مارالذکر در تعريف رقابت، چنين مقرر شده١ ماده ١١ ـ به موجب بند ٥

وضعيتي در بازار که در آن تعداد توليدکننده، خريدار و فروشنده مستقل براي توليد، 
کنند به طوري که هيچ يک از توليدکنندگان،   يا خدمت فعاليت ميخريد يا فروش کاال

خريداران و فروشندگان قدرت تعيين قيمت را در بازار نداشته باشند و براي ورود بنگاهها 
  .به بازار يا خروج از آن محدوديتي وجود نداشته باشد

  :ده است قانون مذکور، در تعريف انحصار چنين مقرر ش١ ماده ١٢ ـ به موجب بند٦
کننده،  وضعيتي در بازار که سهم يک يا چند بنگاه يا شرکت توليد: انحصار

خريدار و فروشنده از عرضه و تقاضاي بازار به ميزاني باشد که قدرت تعيين قيمت و 
يا مقدار را در بازار داشته باشد، يا ورود بنگاههاي جديد به بازار يا خروج از آن با 

  . محدوديت مواجه باشد
آيد که وجود يا عدم وجود سه  چنين بر مي) ٥ و ٤( با عنايت به دو بند فوق ـ٧

 استقالل .نمايد ويژگي اساسي در يک بازار انحصاري يا رقابتي بودن آن را مشخص مي
توليدکنندگان، عدم قدرت توليدکنندگان در تعيين قيمت در بازار و عدم وجود محدوديت 

است که چنانچه يک بازار از آنها برخوردار نباشد ايي ه در ورود و خروج به بازار، ويژگي
  .ن صورت از مصاديق بازار رقابتي استاي  مصداق بازار انحصاري و در غير

 ـ بازار محصوالت پتروشيمي بنا بر داليل ذيل از مصاديق بازار انحصاري نبوده و ٨
 و شرايط دسترسي اين رو شوراي رقابت صالحيت تصويب دستورالعمل تنظيم قيمت، مقدار از

  . خود را ندارد٢٩/٦/١٣٩٥ ـ ٢٦٣به بازار محصوالت پتروشيمي به استناد مصوبه شماره 
 شرکتهاي پتروشيمي در حال حاضر به لحاظ مالکيتي کامالً مستقل بوده و :٨ـ ١

حتي بخشي از سهام بسياري از آنها در بازار بورس اوراق بهادار توسط عموم مردم داد و 
 توجه به استقالل مالکيت شرکتهاي مذکور، لذا مديريت و ساختار .گردد ستد مي

ن رو توليدکنندگان اي  شرکتها نيز از استقالل کامل برخوردار است، از اين  گيري در تصميم
  .ن محصوالت از ويژگي استقالل برخوردارنداي  محصوالت پتروشيمي در بازار

يدکننده چه در سالهاي قبل و  در بازار محصوالت پتروشيمي، شرکتهاي تول:٨ـ ٢
 المللي اند و همواره از قيمتهاي بين کننده قيمت نبوده چه در حال حاضر به هيچ عنوان تعيين

ن شرکتها به لحاظ کميت واجد تنوع در تعداد و همچنين تنوع در اي  .کردند تبعيت مي
ر حال حاضر مالکيت بوده و چه در سالهاي قبل از عرضه محصوالت در بورس کاال و چه د

قيمت در بازار باشند و الجرم بايد در يک کننده  توانند تعيين به لحاظ تنوعات فوق نمي
 بازار محصوالت پتروشيمي در .سيستم شبه رقابتي محصوالت خود را عرضه نمايند

ن رو ناچارا بايد اي  بسياري از کاالها بويژه در خصوص کاالهاي پليمري رقابتي است و از
ن امر عمدتاً با لحاظ اي  المللي بدهند و زار خود تن به تبعيت از قيمتهاي بينبراي حفظ با

باشد، صورت  مي% ٥قيمتهاي کشف شده در بازار که مبناي آن قيمتهاي فوب منهاي 
 قانون برنامه توسعه پنجم جمهوري ١٠٢ ماده ٢ همچنين به موجب تبصره .گيرد مي

بازرگاني مجاز است حسب ضرورت از طريق  وزارت :ران که مقرر داشته استاي اسالمي
 عمالً .اعطاء مجوز واردات بدون انتقال ارز، نسبت به جبران نيازهاي داخلي اقدام نمايد

امکان تعيين قيمت براي شرکتهاي پتروشيمي را وجود نخواهد داشت، چرا که در واقع 
المللي  يمتهاي بيناي قيمت آن نيز قنتواند در هر زمان با ابزار واردات که مب دولت مي

  .است، از طريق واردات اقدام به تنظيم بازار نمايد
 براي ورود و خروج به صنعت پتروشيمي، نه تنها هيچ محدوديتي وجود ندارد، :٨ـ ٣

 همواره  مدنظرگذاري در صنعت بلکه سياستهاي تشويقي دولت براي جذب سرمايه
  .شود  ميقبالاين صنعت است  اي بوده است که از ورود به به گونه
دهد  ران نشان مياي  آمار شرکت بورس کاالي  عالوه بر همه موارد پيش گفته،:٨ـ ٤

ن اي  در سال گذشته ميزان عرضه در بورس بيش از دو برابر ميزان معامله بوده است که
  .ن بازار دارداي  خود دليلي بر عدم انحصاري بودن

جم توسعه، وزارت بازرگاني را  قانون برنامه پن١٠٢ ماده ٢ـ مقنن در تبصره ٩
  .مسئول تنظيم بازار براي جبران نيازهاي داخلي قرار داده است

ايراد عدم صالحيت شوراي رقابت مبني بر تنظيم دستورالعمل   ـ عالوه بر بيان١٠
اين دستورالعمل نيز از نگاه ديگر داراي اشکاالت قانوني به شرح ذيل   عنه، مفاد معترض

  :باشد مي
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 دستورالعمل مذکور که کليه توليدکنندگان را مکلف نموده تا تمامي ٢اده  م:١٠ـ١
محصوالت پتروشيمي خود را با رعايت مقررات مربوطه در بورس کاال عرضه کنند مغاير 

 در هيچ يک از مقررات و قوانين جاري تکليفي براي عرضه محصوالت :قانون است زيرا اوالً
 و مکلف نمودن شرکتهاي توليدکننده محصوالت پتروشيمي در بورس کاال وجود ندارد

مواد  مقنن در قانون الحاق برخي از :ثانياً .اين امر فاقد مبناي قانوني است پتروشيمي به
 قانون ١، تبصره بند ب ماده ١٣٩٣مصوب ) ٢(به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت 

، در خريد الحي تصريح کرده استهدفمند کردن يارانه را اصالح و در قسمت اخير تبصره اص
محصوالت پتروشيمي توسط يا به دستور دولت قيمت بورس مبناي عمل است و يارانه 

گيرد، از  داخلي در اختيار دستگاه ذيربط قرار ميکنندگان  مورد نظر دولت  براي مصرف
 که امر استقرار يافته بر اين مفاد قانون مورد اشاره کامالً مشخص است که اراده مقنن
  مدنظرشود بايد قيمت بورس صرفاً محصوالتي که توسط يا به دستور دولت خريداري مي

 نشده است که کاال از بورس خريداري شود، بنابراين  تأکيدمقرره اين   درقرار گيرد و حتي
تواند شرکتهاي  خصوص وجود ندارد تبعاً شوراي رقابت نمي اين   دروقتي قانوني

 قانون ١٤٣ ماده : ثالثاً.رائه محصوالت خود در بورس نمايدپتروشيمي را مکلف به ا
ماليات بردرآمد حاصل از % ١٠ معادل :مالياتهاي مستقيم که طي آن تصريح شده است

رسند، با تأييد  هاي کااليي پذيرفته شده و به فروش مي در بورسفروش کاالهايي که 
انونگذار به عرضه محصوالت در نکه نگاه قاي اي است بر  قرينه.شوند سازمان بخشوده مي

 دستورالعمل ٢بنابراين ماده . اين امر وجود ندارد  و تکليفي دربورس کاال  نگاه تشويقي بوده 
  .و درخواست ابطال آن را داردايرادات فوق مواجه بوده   مذکور با
 با : دستورالعمل مزبور نيز واجد اشکال است زيرا اوال٢ًً ذيل ماده ١ تبصره :١٠ـ٢

نکه در هيچ يک از قوانين موضوعه تکليف و اجباري براي عرضه محصوالت اي جه بهتو
تواند عدم عرضه در بورس  پتروشيمي در بورس کاال وجود ندارد، اساساً شوراي رقابت نمي

 شوراي رقابت صالحيت : ثانياً.را جرم تلقي و آن را مشمول عرضه خارج از شبکه قرار دهد
ع فوق را نداشته و تبعاً چنانچه موضوعي در قانون جرم و يا تصويب و جرم انگاري موضو

ن حيث اي  نيز از٢ ماده ١تخلف قلمداد گردد مستوجب مجازات خواهد بود و لذا تبصره 
  .رسد قابل ابطال به نظر مي

 دستورالعمل نيز واجد همان اشکال فوق است مضافاً بر ٢ ذيل ماده ٢ تبصره :١٠ـ٣
پذيرش محصول خود ظرف يک ماه در بورس کاال واجد اقداماتي نکه تکليف به اي  :اوالً

است که صرفاً از يد و اختيار توليدکننده خارج است و نهايتاً بورس کاال بايد با توجه به 
شرايط و مقررات خود پذيراي کاال در بورس باشد و تعيين مدت يک ماه تکليف خارج از 

ابت براي عدم تعيين تکليف و پذيرش کاال نيز  شوراي رق: ثانياً.گردد اراده مکلف تلقي مي
  .ن امر بنا بر توضيحات فوق از صالحيت شوراي مزبور خارج استاي  جرم انگاري نموده که

 قرار داده نيز با  مدنظر دستورالعمل مذکور که نحوه تعيين قيمت را٣ ماده  :١٠ـ٤
سياستهاي کلي اصل  قانون اجراي ٥٨ ماده ٥اشکال مواجه است، بدين نحو که در بند 

 قانون اساسي و در مقام تشريح وظايف و اختيارات شوراي رقابت مقرر شده است ٤٤
تصويب دستورالعمل تنظيم قيمت، مقدار و شرايط دسترسي به بازار کاالها و خدمات «

 شوراي :ن زمينه بايد گفت اوالًاي  در» .انحصاري در هر مورد با رعايت مقررات مربوط
وظيفه تصويب دستورالعمل تنظيم قيمت کاالها و خدمات انحصاري را دارد رقابت صرفاً 

ن دادخواست اساساً محصوالت پتروشيمي اي  که بنابر توضيحات ارائه شده در بند يک
 قانون فوق االشاره صالحيت ٥٨ ماده ٥انحصاري نيست تا شوراي رقابت بر اساس بند 

 موضوع تنظيم قيمت با تعيين قيمت : ثانياً.تصويب دستورالعمل تنظيم قيمت را دارا باشد
بوده و شوراي رقابت در هيچ يک از وظايف و اختيارات قانوني خود متفاوت 

 به تعيين قيمت کاال اقدام نمايد زيرا از طرفي روح قانون مذکور در تواند نسبت نمي
ت و کليه جاد فضاي رقابتي اساي تشکيل چنين شورايي صرفاً ناظر بر مراقبت از انحصار و

 از .دستورالعملها و مقرراتي که شورا اختيار تصويب آن را دارد در همين راستا خواهد بود
ن امر با وظايف و اختيارات سازمان اي  طرف ديگر اگر شورا بتواند تعيين قيمت کند،

و توليدکنندگان که بر اساس قانون وظيفه تعيين قيمت کنندگان  حمايت از مصرف
ن امر اي   شده است را دارد، مغاير خواهد بود و تبعاًبيني پيشن قانون کاالهايي که در آ

 قانون ٤٤ ماده ١ بر اساس بند : ثالثاً.نقض غرض است و از تدبير مقنن به دور است
مشخص کردن قيمتهاي خريد « قانون اساسي مقرر شده است ٤٤سياستهاي کلي اصل 

مستقيم ممنوع  غيرر به طور مستقيم يايا فروش کاال يا خدمت و نحوه تعيين آن در بازا
شوراي رقابت مغاير قانون موصوف است، بنابراين لذا تعيين قيمت از سوي » .است

 به کااليي که انحصاري نيست دستورالعمل تنظيم تواند نسبت اساساً شوراي رقابت نمي
   .باشد نمايد و همچنين فاقد توانايي تعيين قيمت کاالي تکليفي مي

 قانون اساسي معلوم ٤٤ قانون سياستهاي کلي اصل ٤٤ ماده ٢حظه بند ـ با مال١١
است که به منظور جلوگيري از محدود کردن يا تحت کنترل درآوردن مقدار توليد، خريد 

مستقيم موجبات آن را  غيريا فروش کاال يا خدمات در بازار هرگونه توافقي که مستقيم يا
تي از انحصاري کردن کاالها و خدمات جلوگيري سازد ممنوع شده است، به عبار فراهم مي

به عمل آورده در صورتي که دستورالعمل مصوب مبني بر تمرکز عرضه اجباري کاالي 
باشد  الذکر مي جاد انحصار نموده و کامالً بر خالف بند فوقاي پتروشيمي در بورس کاال خود
 اختيارات شوراي ءن منشا قانون موصوف به عنوا٥٨ ماده ٥و در نتيجه با استناد به بند 

  عليهذا با عنايت. عدم شموليت آن محرز استرقابت براي تصويب چنين دستورالعملي
 به شرح مراتب معنونه عنه عترضبه عدم صالحيت شوراي رقابت در تنظيم دستورالعمل م

هاي مورد اشاره با قانون به شرح موارد پيش گفته  و همچنين مغايرت مواد، بندها و تبصره
 ضمناً به منظور جلوگيري از ورود خسارات فراوان ناشي از توقف .قاضاي ابطال آن را داردت

 و دريافت مواد اوليه پتروشيمي که  تأمينفعاليتهاي کاري موکلين به لحاظ عدم
هاي کارگري، مالي، مديريتي  و النهايه خلل در اقتصاد کشور را در کالن  در پي  بحران

شعاع ال ر حوزه اقتصاد مقاومتي را تحتطعاً سياستهاي ابالغي دداشته و خواهد داشت و ق
 ديوان عدالت دادرسي و آيين قانون تشکيالت ٣٦ و ٣٤قرار خواهد داد، مستنداً به مادتين 

اداري، تقاضاي صدور قرار دستور موقت مبني بر توقف اجراي دستورالعمل مورد اعتراض 
 شايان ذکر است  به عرض برسانم شکات بسيار  در پايان.را تا تصميم نهائي و قطعي دارد

 امکان طرح دعوي کننده، اند که در صورت صالحديد مرجع رسيدگي فراتر از موکلين بوده
ن جهت حائز اهميت اي ن مطلب ازاي   قيد.پذير است به طور عليحده از سوي آنان امکان

ت پتروشيمي در  دغدغه کليه خريداران محصوالعنه عترضاست که موضوع دستورالعمل م
  ».باشد سراسر کشور مي

  : شوراي رقابت به قرار زير است٢٩/٦/١٣٩٥ ـ ٢٦٣متن صورتجلسه 
   ٢٩/٦/١٣٩٥ شوراي رقابت ٢٦٣صورتجلسه «

  دستورالعمل تنظيم بازار محصوالت پتروشيمي
 شوراي رقابت با عنايت به وضعيت بازار محصوالت ٢٩/٦/١٣٩٥ ـ ٢٦٣در جلسه 

ن محصوالت و  اي  جاد شفافيت در بازاراي ور تسهيل در رقابت از طريقپتروشيمي و به منظ
 قانون اجراي ٥٨ ماده ٥ و ٣منع انحصار از طريق نظارت بر مبادالت، به استناد بندهاي 

 قانون اساسي و اصالحات بعدي آن، شوراي رقابت دستورالعمل ٤٤سياستهاي کلي اصل 
  : زير تصويب کردتنظيم بازار محصوالت پتروشيمي را به شرح

  :ن دستورالعمل عبارتند ازاي  تعاريف مورد استفاده در :١ماده
   قانون اساسي و اصالحات بعدي آن٤٤ قانون اجراي سياستهاي کلي اصل :قانون) الف
 کليه کاالهايي که ذيل گروه پتروشيمي در بورس :محصوالت پتروشيمي) ب

  .شوند يت مقررات مربوطه پذيرش مينده با رعاي آاند يا در ران پذيرش شدهاي کاالي
  .کند اي که اقدام به توليد محصوالت پتروشيمي مي هر توليدکننده: توليدکنندگان) ج
 کااليي که به صورت سفارشي که مصرف عمومي ندارد و به منظور :کاالي خاص) د

  .شود خاصي که داراي مدت معين و محدود است توليد مي
  ن دستورالعملاي  )٦(اده  کارگروه موضوع م:کارگروه) هـ

 کليه توليدکنندگان جهت فروش در داخل کشور ملزم هستند به جز در :٢ماده
موارد زير، تمامي محصوالت پتروشيمي خود را با رعايت مقررات مربوطه در بورس کاال 

  :عرضه کنند
 پتروشيمي محصوالت پتروشيمي بين مجتمعي که از طريق لوله بين دو مجتمع) الف

  .شود ميمنتقل 
در مدت کننده  محصوالت پتروشيمي خاص که به سفارش يک يا چند مصرف) ب

  .شود محدود توليد مي
  .محصوالت پتروشيمي که در يک سال گذشته تنها يک خريدار داشته است) ج
شود  محصوالت پتروشيمي که توسط دولت مشمول تخصيص يارانه مستقيم مي) د
  .گردد  قانوني تعيين ميصالح  ذيساس نظر مرجعگذاري و يا تسهيم آنها بر ا و قيمت

 هر نوع عرضه محصوالت پتروشيمي در داخل کشور که خارج از بورس ـ١تبصره
شود و تابع مقررات  کاال انجام شود به استثناي موارد فوق، عرضه خارج از شبکه تلقي مي

  .مربوطه خواهد بود
ش نشده است، موظفند ظرف  توليدکنندگاني که محصول آنان در بورس پذيرـ٢تبصره

اين دستورالعمل نسبت به پذيرش محصول خود در بورس کاال با رعايت   يک ماه از تاريخ ابالغ
اين شرکتها در خارج از   بعد از فرصت يک ماهه عرضه محصوالت. مقررات مربوطه اقدام نمايند

  .شود و طبق مقررات اقدام خواهد شد بورس، عرضه خارج از شبکه تلقي مي
ن محصوالت در هيأت پذيرش اي   در مواردي که با درخواست پذيرشـ٣تبصره
  .شوند ن بند مستثني مياي  ران مخالفت گردد به تشخيص کارگروه از اجراياي بورس کاالي
 قانون، دستورالعمل تنظيم نحوه تعيين ٥٨ ماده ٥ در راستاي اجراي بند :٣ماده

  :شود  به شرح زير تعيين ميقيمت پايه محصوالت پتروشيمي در بورس کاال
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  قيمت پايه%= ٩٥× قيمت فوب خليج فارس × نرخ ارز سامانه سنا 
 در مواردي که قيمت فوب خليج فارس وجود نداشته باشد، از قيمت مورد ـ١تبصره

  .شود المللي استفاده مي استناد در مراجع معتبر بين
 پايه را بر اساس ران موظف است قيمتاي  شرکت ملي صنايع پتروشيميـ٢تبصره  

  .دستورالعمل فوق به طور هفتگي محاسبه کند و به کارگروه جهت تعيين ارائه دهد
 درصد قيمت ١٠ مبناي نوسان قيمت مجاز کاالهاي پتروشيمي به  ميزان :٤ماده

تواند طبق دستورالعمل معامالت  پايه بوده و بورس کاال حسب شرايط بازار و عرضه مي
  ».ددوده نوسان مجاز اقدام نمايخود نسبت به تغيير مح

در پاسخ به شکايت مذکور، نايب رئيس شوراي رقابت به موجب اليحه شماره 
  : توضيح داده است که١٥/١/١٣٩٦ ـ ٥٧/٩٦/١٩

  :رادات ماهوياي «
عمده داليل شکات عدم صالحيت شوراي رقابت در ورود به موضوع بازارهاي 

 و تصويب دستورالعمل تنظيم قيمت انحصاري من جمله بازار محصوالت پتروشيمي
  : نموده است تأکيدمحصوالت پتروشيمي است و در شکايت خود بر سه محور عمده

  .ـ  بازار و صنعت پتروشيمي انحصاري نيست١
  .ـ الزام به عرضه محصوالت پتروشيمي در بورس کاال مستند به قانون نيست٢
  .ست قانوني نيعنه عترضـ برخي از بندهاي دستورالعمل م٣

الذکر و در پاسخ به موارد معنونه و رد ادعاهاي بالوجه شکات  با عنايت به مراتب فوق
  :رساند به استحضار قضات شريف مي

  :يک ـ بازار و صنعت پتروشيمي مصداق اتم و اکمل بازار انحصاري است
 قانون اساسي ٤٤ قانون اجراي سياستهاي کلي اصل ٥٨اده  م٥به موجب بند 

عمل تنظيم قيمت، مقدار و شرايط دسترسي به بازار کاالها و خدمات تصويب دستورال
 شوراي رقابت در جهت اجراي .باشد  از اختيارات و وظايف شوراي رقابت مي...انحصاري

 قانون اساسي، ٤٤ قانون اجراي سياستهاي کلي اصل ٥٤ن وظيفه طبق ماده اي  دقيق
 صنايع مختلف من جمله صنعت مرکز ملي رقابت را موظف به ارائه گزارش در خصوص

 از نظرات گيري بهرهپتروشيمي نموده است، مرکز ملي رقابت طي گزارش خود با 
 دليل عمده انحصاري بودن صنعت پتروشيمي ٥کارشناسان دخيل در موضوع، حداقل با 

  : نموده است تأييدرا
شمن  بر اساس مطالعه و اقدامات کارشناسي و بر طبق شاخص هرفيندال ـ هير:اول

شود و در زمان  در کليه کاالها و خدمات صنعت پتروشيمي، تمرکز شديد مالحظه مي
 کليه کاالهاي پتروشيمي انحصاري تشخيص عنه عترضتصويب مصوبه و دستورالعمل م

کننده   عدد از کاالهاي پتروشيمي تنها يک يا دو عرضه٢٦٦داده شد، همچنين در 
 انحصاري بودن بازار  تأييدز قرينه ديگري بروجود دارد و همين امر ني) توليدکننده(

  .باشد پتروشيمي مي
ن شرکتها اي  دهد که معموالً نکه مالکيت سهام شرکتهاي پتروشيمي نشان مياي  :دوم

ن موضوع نيز از موجبات تمرکز باال در صنعت اي  سهامداران مشترک و بعضاً واحد دارند که
  .شود پتروشيمي تلقي مي

ن است که در اکثر مبادالت اي  ه و قيمت معامالت نشان دهند نوع مبادالت:سوم
اند، چرا که   قدرت تثبيت قيمت را داشتهکننده، محصوالت پتروشيمي، شرکتهاي عرضه

هاي قوي بر  ن نيز از نشانهاي  اکثر مبادالت و معامالت با قيمت پايه انجام شده است و
  .باشد اثبات مديريت بازار مي

 ميزان تقاضا ١٣٩٥ارش بورس کاال در ده ماهه ابتداي سال  بر اساس گز:چهارم
  ميليون تن اعالم شده است و جالب٢٥/٤ ميليون تن بوده ولي ميزان عرضه ٢/٨برابر 

 ميليون تن گزارش شده است، ٩٨/٢نکه ميزان معامالت ثبت شده در بورس کاال برابر اي 
صوالت، قدرت انحصاري علت عمده کمتر بودن ميزان معامالت از ميزان عرضه مح

اند و همين  شرکتهاي پتروشيمي فعال در بازار است که اجازه کاهش قيمت را نداده
  .گردد تا ميزان معامالت کمتر از ميزان عرضه باشد فروشي سبب مي گران

گذاري  اينکه بر خالف ادعاي شکات حجم باالي سرمايه  نکته قابل تامل: پنجم
اين   ز مقياس به عنوان مهمترين و بزرگترين موانع ورود بههاي ناشي ا مورد نياز و صرفه
اين خود دليل ديگري بر شرايط سخت ورود به صنعت   شود و بازار شناخته مي
  .پتروشيمي است

همان طور که عالي جنابان مستحضريد شأن ديوان عدالت اداري در ورود به تصويب 
راد اي  ارت اخري صرف نظر ازهاي دولتي شأني حکمي است و نه موضوعي، به عب نامه

شکلي مبني بر عدم صالحيت ديوان عدالت اداري در ورود به دستورالعمل شوراي رقابت 
به محضر شريف ارائه گرديد، ديوان عدالت اداري با ) ايرادات شکلي(که در بخش الف 

ا شوراي يآ  ن موضوع خواهد پرداخت کهاي  ن دستورالعمل، به بررسياي  فرض ورود در

اختيارات و وظايف قانوني خود اقدام به تصويب دستورالعمل نموده قابت در حدود ر
 قانون اجراي سياستهاي کلي ٤٣ به موجب ماده : اوالً: به توضيحات فوقاست يا خير؟ بنا

تمام اشخاص حقيقي و حقوقي بخشهاي عمومي، دولتي، تعاوني و « قانون اساسي٤٤اصل
 ٥ شوراي رقابت وفق اختيار حاصله از بند : ثانياً.»دن فصل هستناي  خصوصي مشمول مواد

 تصميم متخذه و : ثالثاً. قانون مارالذکر مبادرت به اتخاذ تصميم نموده است٥٨ماده 
ن شورا اي  دستورالعمل صادره  در خصوص احراز تمرکز شديد، بر حسب وظايف قانوني

  .صورت پذيرفته است
در بورس کاال الزمه و شرط ضروري دو ـ الزام به عرضه محصوالت پتروشيمي 

 شکات در شکايت خود ادعا نموده است که چون :تنظيم دستورالعمل تنظيم قيمت است
قوانين و مقرراتي در خصوص الزام به عرضه از طريق بورس وجود ندارد پس دستورالعمل 

  :ن خصوص الزم به توضيح است کهاي  قانوني است، در غيرن فقرهاي  شوراي رقابت در
 ٤٤ قانون اجراي سياستهاي کلي اصل ٥٨ ماده ٥ شوراي رقابت وفق بند :نکهاي  اول

 ٤٤قانون اساسي در جهت اجراي اهداف فصل نهم قانون اجراي سياستهاي کلي اصل 
قانون اساسي که همانا تسهيل بازار و منع انحصار است مبادرت به تدوين و تصويب 

به بازار کاال و خدمات در زمينه صنعت دستورالعمل تنظيم قيمت و شرايط دسترسي 
  .پتروشيمي نموده است

ن است که مقدمات و اي  در خصوص تنظيم دستورالعملگيري   اقتضاي تصميم:دوم
ن دستورالعمل مشخص گردد به عبارت اي  شرايط دسترسي به بازار کاال و خدمات نيز در

نطقي نيست شورا اختيار شود، لذا م اخري اذن در شي اذن در لوازم آن نيز محسوب مي
 تصويب دستورالعمل را داشته باشد اما نتواند نحوه و ساز وکار دستورالعمل تنظيم قيمت

ن نتيجه اي  ن مورد شوراي رقابت پس از مطالعات کارشناسي بهاي  را مشخص نمايد در
  .رسيد که بهترين و شفافترين راه عرضه از طريق ساز وکار بورس کاالست

، خود رأساً مبادرت به تنظيم قيمت )برخالف ادعاي شکات(ابت  شوراي رق:سوم
ن فرايند قيمت نهايي اي   نموده است که از خاللبيني پيشنمايد بلکه مکانيزمي را  نمي

ن اي  شود، اتخاذ محصوالت پتروشيمي، مبتني بر معادالت بازار بورس مشخص و تنظيم مي
شفاف و دستوري خارج از بازار که به  غيرشيوه شفاف سبب شده است تا قيمت گذاريهاي

قصد اخالل در بازار رقابت وجود دارد، بي اثر شده و گام بسيار مثبتي در جهت حذف 
  .آور برداشته شود انحصار و واسطه گريهاي مخرب و زيان

 پس از ماهها کار کارشناسي و مطالعاتي و با عنه عترض دستورالعمل م:چهارم
هاي مختلف صنعت پتروشيمي،   مختلف در عرصه از نظرات متخصصينگيري بهره

 و پس از مالحظات مختلف حقوقي در شوراي رقابت و با حضور قضات ... اقتصاددانان و
ديوان عالي کشور به تصويب رسيده است، نهايتاً دستورالعمل برآمده از کار فکري و تعامل 

د به عدم صالحيت رااي شوراي رقابت با دستگاههاي دخيل به تصويب رسيده است، لذا
موجه، در حقيقت ناديده  غيررادي استاي نکه محمل قانوني ندارد واي  از غيرشوراي رقابت

گرفتن ماهها کار کارشناسي و تخصصي در حوزه رقابت بوده و نديدن مراجعي است که 
همپاي شوراي رقابت جهت تالش بر حذف واسطه گري مضر و زيان بخش توليد و اقدام 

  .اند نع توليد و حذف انحصار خدمات شايان توجهي داشتهبراي رفع موا
الذکر در حال حاضر همه محصوالت پتروشيمي در بورس   عالوه بر موارد فوق:پنجم
شوند و شوراي رقابت با تامل و کار کارشناسي مواردي را که به داليل خاص  عرضه نمي

 دانسته است و در خود امکان عرضه در بورس نخواهند داشت را از جمله موارد استثناء
دستورالعمل به صراحت قيد کرده است، عليهذا شوراي رقابت با توجه به اختيارات قانوني 

داند و اتخاذ مکانيزم ديگري  خود، عرضه در بورس را موجب شفافيت در معامالت مي
جهت تنظيم بازار محصوالت پتروشيمي و جلوگيري از انحصار را در وضعيت کنوني 

ر با توجه به ساختارهاي قانوني کشور به عنوان بديل بورس کاال ممکن و اقتصاد کشو
  .شناسد ميسر نمي

سه ـ دستورالعمل تنظيم قيمت با رعايت همه مالحظات قانوني و با نظارت اعضاي 
حقوقدان و قضات عضو شورا و اعضاي نمايندگان مجلس به عنوان عضو ناظر تصويب 

  .است شده
ن دستورالعمل و در جهت تسهيل رقابت و منع انحصار يا  شوراي رقابت به موجب

 دستورالعمل از طريق ٢مقرر نمود تا محصوالت پتروشيمي جز موارد استثنا شده در ماده 
بورس کاال عرضه شود و هرگونه عرضه خارج از بورس عرضه خارج از شبکه محسوب 

 عنه عترضلعمل من قيمت از دستورااي  شود، شکات در شکايت خود ادعا کرده است که
 حال آن که شرط ضروري .خارج از حدود اختيارات شوراي رقابت تصويب شده است

به اقدام از طريق بورس کنندگان  اعمال دستورالعمل و اجرايي شدن آن الزام عرضه
توليدکنندگان در خارج از بورس / کاالست واال در صورت عدم الزام و اقدام عرضه کنندگان

ن ضمانت اجرا جهت تثبيت اقدام از طريق اي  لغو و بيهوده است و درجعمالً دستورالعمل 
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ن ضمانت اجرا کامالً قانوني محسوب اي  اندراج  ن امر، به داليل ذيلاي   عالوه بر.بورس است
  : شده استبيني پيشو از قضا در خود قوانين مربوطه 

ن اي   است، بر قانون تعزيرات حکومتي عرضه خارج از شبکه را تعريف کرده٥ماده 
عرضه کاال برخالف ضوابط توزيع و  «:اساس عرضه خارج از شبکه عبارت است از

ن خصوص اي   در.»هاي ذيربط هاي تعيين شده وزارت بازرگاني و ساير وزارتخانه شبکه
  :شايان ذکر است

 قانون اساسي، ٤٤ قانون اجراي سياستهاي کلي اصل ٩٢وفق ماده : اينکه  اول
گردد لذا شوراي رقابت به  اين قانون باشد نسخ مي  لي که در تعارض باهمه مقررات قب

عنوان يک مرجع تخصصي صالحيت الزم در خصوص تصويب دستورالعمل و تدوين و 
اين باره   بيني ساز وکارهايي براي جلوگيري از انحصار را خواهد داشت، در پيش

ده و عدم امکان تنظيم شوراي رقابت با احراز واسطه گري زيان بار به شکل گستر
کننده پايين  بازار با وضعيت فعلي و اضرار وارده به شرکتهاي خريدار و مصرف

 را اين دستورالعمل  دستي جهت تسهيل دسترسي به بازار کاالهاي محصوالت پتروشيمي
  .صادر نمود
 به موجب مقرره ياد شده در زمان تصويب قانون تعزيرات، اساساً شورايي به نام :دوم

 از وزارت :وراي رقابت وجود خارجي نداشت، لذا طبيعي بوده است که قانونگذار اوالًش
 مقنن عالوه بر : ثانياً.بازرگاني به عنوان مرجع رسمي احراز عرضه خارج از شبکه ياد کند

 دقيق آتي اعالم نمود مراجعي که به دليل جايگاه و وظايف و بيني پيشوزارت بازرگاني با 
چنين شأني خواهند داشت، بتوانند از طريق ساز وکارهاي قانوني، فرايند اختيارات نظير 

ن حيث وظايف، اختيارات و شأني اي  لذا شوراي رقابت از.مديريت بازار را تسهيل بخشند
 قانون اساسي ٤٤مشابه دارد و وفق مواد فصل نهم قانون اجراي سياستهاي کلي اصل 

  .بت استاساساً مکلف به رفع انحصار و تسهيل رقا
 شوراي رقابت جهت تسهيل دسترسي به کاالهاي انحصاري مبادرت به تنظيم :سوم

و تصويب دستورالعمل تعيين قيمت نموده است و در راستاي چنين دستورالعملي، مطابق 
بيني نمايد، اگر شورا که  قانون مجاز است ضمانت اجراهاي متناسب با آن را نيز پيش

ن اي شود، مقدمات الزم و شرايط حصول به تي شناخته مي عنوان تنها نهاد ضد رقاببه
هدف را در اختيار نداشته باشد نقض غرض خواهد بود، مقرره اخيرالذکر دقيقاً با همين 

 شبکه به رسميت ازهدف مراجع ديگري را به عنوان مرجع صالح در اعالم عرضه خارج 
  .شناخته است
ن دستورالعمل در اي  ل تصويب همچنين وزارت بازرگاني در تمام مراح:چهارم

کارگروههاي تخصصي مرکز ملي رقابت و تحت نظارت شوراي رقابت حضور داشته و 
ن دستورالعمل داده است، لذا مرجعي که پيش از اي  پيشنهادهاي الزم را نيز براي تصويب

 قانون اساسي، خود متولي اعالم عرضه ٤٤تصويب قانون اجراي سياستهاي کلي اصل 
کرده و به دليل آگاهي از قوانين جاري  يند را رصد ميآن فراي  شبکه بوده است،خارج از 

 قانون اساسي به درستي تن ٤٤کشور و مخصوصاً قانون اجراي سياستهاي کلي اصل 
 دستورالعمل مورد ٦نکه به موجب ماده اي   عالوه بر. صالحيت شوراي رقابت داده استبه

دستورالعمل براي  اين   دررگروه پتروشيمي کهن مرجع در حال حاضر عضو کااي  بحث،
  .باشد نظارت بر بازار شکل گرفته است نيز مي

اين دستورالعمل پس از مالحظه اعضاء نمايندگان مجلس شوراي اسالمي   :پنجم
بود  رادي قانوني بدان وارد مياي عنوان عضو ناظر تدوين شده است و قاعدتاً چنانچهبه 

رادي اي نمودند، در حالي که نمايندگان هيچ گونه ارت اعالم مينمايندگان عضو از باب نظ
  .اند به دستورالعمل وارد نياورده

با نظر به عرايض فوق ضمن تشکر از عنايات ويژه قضات عالي مقام ديوان عدالت 
اداري، مستدعي است با صدور قرار عدم صالحيت در شکايت مطروحه، زمينه اجراي هر 

 قانون اساسي به ويژه تسهيل رقابت و ٤٤ياستهاي کلي اصل چه بهتر قانون اجراي س
هاي مختلف اقتصادي  ثر از فعاالن و بازيگران حوزهؤم منع انحصار فراهم گردد تا حمايت

  ».ردصورت پذي
رئيس امور حقوقي و قوانين سازمان برنامه و بودجه کشور به موجب اليحه شماره 

 رئيس امور اقتصاد ١/٨/١٣٩٦ ـ ١٤٦٧٥٣٣، تصوير نامه شماره ٦/٨/١٣٩٦ ـ ١٤٧٥٩١٩
  :مقاومتي و شوراي اقتصاد سازمان برنامه بودجه را ارسال کرده که متن آن به قرار زير است

  جناب آقاي نعمت الهي«
  رئيس محترم امور حقوقي و قوانين

  با سالم و احترام
 در خصوص شرکت در جلسه ٢٥/٧/١٣٩٦ ـ ١٤٥٧١٨٢بازگشت به نامه شماره 

درخواست «ي هيأت تخصصي اقتصادي، مالي و اصناف ديوان عدالت اداري موضوع رسيدگ
  »  شوراي رقابت٢٩/٦/١٣٩٥ ـ ٢٦٣ابطال دستورالعمل شماره 

 در ديوان عدالت اداري و درخواست ٢٩/٧/١٣٩٦و با عنايت به تشکيل جلسه مورخ 
له پنجم توسعه قانون برنامه پنجسا) ١٠١(ماده » د«بند ) ١(ارسال دستورالعمل تبصره 

ران به پيوست تصوير دستورالعمل مذکور جهت استحضار و هرگونه اي جمهوري اسالمي
رساند در خصوص دستورالعمل   همچنين به اطالع مي.گردد اقدام مقتضي ارسال مي

  ».ر نشده استاي تاکنون صاد مذکور از سوي شوراي اقتصاد اصالحيه
 با حضور رئيس و معاونين ٢١/٩/١٣٩٦هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 

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

  
  رأي هيأت عمومي

ري  قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهو١٠١ بند د ماده ١به موجب تبصره 
 دولت مکلف شده است ضوابط تعيين کاالهاي اساسي، ١٣٨٩ران مصوب سال اي اسالمي

ن کاالها و خدمات را اي  انحصاري و خدمات عمومي و نيز فهرست و ضوابط تعيين قيمت
ن قانون با پيشنهاد کارگروهي متشکل از نمايندگان وزارت اي  ظرف سه ماه پس از تصويب
 شوراي اقتصاد .هاي ذي ربط به تصويب شوراي اقتصاد برساند هبازرگاني معاونت و وزارتخان

 را تهيه ٣/٢/١٣٩١ ـ ١٦٩٦٥/٤٨٠٠نيز در اجراي تکليف قانوني مزبور دستورالعمل شماره 
گذاري را انواع خودرو سواري، دخانيات،   آن کاالهاي انحصاري مشمول قيمت٦و در ماده 

آوري و دفع فاضالب، خدمات پستي، انواع سوخت، آب، برق، گاز طبيعي، خدمات جمع 
 ١ ماده ١٢ از طرفي مطابق تعريف انحصار موضوع بند .خدمات تلفن تعيين کرده است

قانون اصالح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي  جمهوري 
واجد  قانون اساسي، محصوالت پتروشيمي ٤٤ران و اجراي سياستهاي کلي اصل اي اسالمي

نکه محصوالت پتروشيمي داراي اي   نظر به مراتب مذکور و.باشد مذکور نمي شرايط تعريف
 ٢٩/٦/١٣٩٥بازار انحصاري نيست، بنابراين مصوبه دويست و شصت و سومين جلسه مورخ 

 به عنوان کاالي  رقابت که در آن دستورالعمل تنظيم بازار محصوالت پتروشيميشوراي
 ٥ و ٣ف قانون و خارج از حدود اختيارات مذکور در بندهاي انحصاري تصويب شده، خال

 توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي قانون اصالح موادي از قانون برنامه چهارم ٥٨ماده 
 قانون اساسي است و به استناد ٤٤ران و اجراي سياستهاي کلي اصل اي جمهوري اسالمي

 ،١٣٩٢رسي ديوان عدالت اداري مصوب سالداد  قانون تشکيالت و آيين٨٨ و ماده١٢ ماده١بند
  .شود مي دستورالعمل ياد شده ابطال

  عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدکاظم بهرامي رئيس هيأت
  

  ٦/١٠/١٣٩٦                                                                       ٥/٩٦/١٢١٣شماره 
  بسمه تعالي

  جناب آقاي جاسبي
  راناي حترم روزنامه رسمي جمهوري اسالميمديرعامل م

  با سالم
 مورخ ٩٣٢عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه  يك نسخه از رأي هيأت

  .گردد  جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي٢١/٩/١٣٩٦
  عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين مديركل هيأت

  
  ٩٦/١٢١٣ :کالسه پرونده       ٩٣٢ :شماره دادنامه     ٢١/٩/١٣٩٦: تاريخ دادنامه

  .عمومي ديوان عدالت اداري  هيأت:مرجع رسيدگي
 آقاي اکبر عزيزي به وکالت از آقايان منصور محمودي و :تعارضکننده  اعالم

  دياري حسيني
   اعالم تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري :موضوع

هاي موضوع تعارض که بازرگان و داراي کارت پيله وري  شاکيان پرونده :گردش کار
هاي رسمي، کليه اختيارات بازرگاني خود درجهت واردات  هستند به موجب وکالت نامه

 شاکيان در ازاي تنظيم وکالت نامه و اعطاي اختيارات .کاالها را به ديگران منتقل کردند
سال که سازمان امور مالياتي اقدام به صدور برگ  پس از چند .کردند مبلغي را دريافت مي
 مالياتي اختالف  حلکند، پيله وران با مشاهده مبالغ آن در مراجع تشخيص مالياتي مي
کنند که پس از قطعيت آراي آن مراجع، از ديوان عدالت اداري  اقدام به شکايت مي
که هايي   وکالت نامه با توجه بهاداري ديوان عدالت ١٣ شعبه .کنند تقاضاي رسيدگي مي

شاکي به اشخاص ديگر جهت ورود کاال داده و با توجه به اوضاع و احوالي که نشان از 
کند هيأت هم عرض  اعتبار اظهارات شاکي دارد ضمن نقض رأي مرجع مالياتي، مقرر مي

 ديوان عدالت اداري ١٤با بررسي اسناد مدارک مؤدي واقعي را مشخص کند، ولي شعبه 
ن استدالل که اقدامات وکيل به منزله اقدامات موکل اي  هاي شاکي و  وکالتنامهبا مالحظه
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شان صورت گرفته، اقدامات واحد مالياتي را صحيح تلقي اي  تلقي شده و واردات کاال به نام
  .کرده و حکم به رد شکايت صادر کرده است

  :ها و مشروح آراء به قرار زير است گردش کار پرونده
 ٩١٠٩٩٨٠٩٠٠٠٣٨٥٤٢ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره  ١٤شعبه : الف

با موضوع دادخواست آقاي دياري حسيني با وکالت آقاي اکبر عزيزي به طرفيت اداره کل 
 و شوراي عالي مالياتي به اختالف  حلامور مالياتي کرمانشاه و به خواسته ابطال آراء هيأت

 به شرح زير به صدور رأي ٢٢/٧/١٣٩١ ـ ٩١٠٩٩٧٠٩٠١٤٠١٩٥٢موجب دادنامه شماره 
  :مبادرت کرده است

توجهاً به مفاد اليحه دفاعيه واصله از طرف شکايت و نيز محتويات پرونده مالياتي و 
در وکالتنامه موصوف اقدامات  اينکه   بهتدقيق در وکالتنامه مورد ادعاي شاکي نظر

شان صورت گرفته اي  کاال نيز به نامتلقي و واردات) شاکي(منزله اقدامات موکل وکيل به 
اقدامات واحد مالياتي صحيح و وفق موازين قانوني تشخيص لذا حکم به رد شکايت صادر 

  . قطعي استه رأي صادر.گردد و اعالم مي
  با٩٠٠٩٩٨٠٩٠٠٠٩٧٤٣٥ ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره ١٣شعبه : ب

با وکالت آقاي اکبر عزيزي به طرفيت سازمان موضوع دادخواست آقاي منصور محمودي 
 و شوراي عالي مالياتي به موجب اختالف  حلامور مالياتي و به خواسته ابطال آراء هيأت

 به شرح زير به صدور رأي ٢٧/٣/١٣٩١ ـ ٩١٠٩٩٧٠٩٠١٣٠٠٥٧٠دادنامه شماره 
  :مبادرت کرده است

رگ وکالتنامه رسمي با توجه به محتواي پرونده و به ويژه ارائه رونوشت يک ب
 جوان رود ٣٤ صادره از دفترخانه اسناد رسمي شماره ١٣/٩/١٣٨١ ـ ٤٢٧٧٨شماره به 

که داللت بر اعطاي وکالت شاکي به فردي به نام پوردريابان که داللت بر اعطاي وکالت 
براي ورود کاال داشته و شاکي مدعي است که در قبال کار فردي اقدام به اعطاي 

اصلي فردي به نام دريابان بوده است در واقع کننده  مذکور نموده و وارد به فرد وکالت
 آن فرد مذکور است در اليحه دفاعيه مؤدي چنانچه مالياتي به کاالي وارداتي تعلق گيرد

ن بخش از اظهارات و مدارک خواهان مصون از تعرض باقي مانده از اوضاع و احوال نيز اي 
 .گردد  مدارک ارائه شده از سوي شاکي استنباط نميدليلي بر عدم اعتبار اظهارات و

 حال نظر به مراتب مذکور ضمن نقض آراء صادره پرونده به شعبه همعرض هيأتاي علي
ن بخش از اظهارات شاکي و مدارک وي مورد بررسي اي   مالياتي ارسال کهاختالف حل

 رأي صادره .دواقعي ماليات مشخص و سپس اظهارنظر نماين مؤدي مجدد قرار گرفته و
  .قطعي است

 با حضور رئيس و معاونين ٢١/٩/١٣٩٦هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 
ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از 

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

  رأي هيأت عمومي
  . تعارض در آراء محرز است:اوالً
کارت پيله وري به نام شاکيان بوده و آنان با اعطاي وکالت به  اينکه   به با عنايت:ثانياً

اند و با توجه به  اشخاص ديگر مبادرت به استفاده از کارت مذکور در وارد نمودن کاال کرده
 مکلف به اجراي باشد،  قانون مدني چون موکل ماخوذ به تعهدات وکيل خود مي٦٧٤ماده 

استفاده از کارت  اينکه   بهباشد و با توجه تعهدات وکيل خود در مقابل اشخاص ثالث مي
پيله وري قائم به شخص بوده و به همين دليل قابل واگذاري به ديگري نيست و صرف 

 و ١٤شود، بنابراين آراء شعب  انجام واردات توسط وکيل به منزله واگذاري آن تلقي نمي
 و ٢٢/٧/١٣٩١ ـ ٩١٠٩٩٧٠٩٠١٤٠١٩٥٢هاي  ت اداري به شماره دادنامهدالن ع ديوا١٣

 که به رد شکايت صادر شده صحيح و موافق ٢٤/١١/١٣٩١ ـ ٩١٠٩٩٧٠٩٠١٣٠٢٤٧٠
و  قانون تشکيالت ٨٩ و ماده ١٢ ماده ٢ن رأي به استناد بند اي  .مقررات تشخيص شد

الت اداري و ساير مراجع اداري  ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان عددادرسي آيين
  .االتباع است  موارد مشابه الزممربوط در

  عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدکاظم بهرامي رئيس هيأت
  

  ١٧/١٠/١٣٩٦                                                                      ٩٤/٧١٤/شماره هـ
  بسمه تعالي

  جناب آقاي جاسبي
  راناي ترم روزنامه رسمي جمهوري اسالميمديرعامل مح
  با سالم

 مورخ ٩٥٥عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه   يك نسخه از رأي هيأت
  : با موضوع٢٨/٩/١٣٩٦

 شوراي اسالمي شهر جديد گلبهار ١٤/١١/١٣٩٢ مصوبه جلسه مورخ ابطال«
 سمي به پيوستجهت درج در روزنامه ر» .درخصوص وضع عوارض بر امالك غيرمحصور

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

  
  ٩٤/٧١٤: روندهالسه پک     ٩٥٥ :ماره دادنامهش      ٢٨/٩/١٣٩٦: خ دادنامهتاري

  يوان عدالت اداري ديأت عمومي ه:مرجع رسيدگي
  د گلبهاري شرکت عمران شهر جد:يشاك

 ي شورا١٤/١١/١٣٩٢ ابطال مصوبه جلسه مورخ : خواستهموضوع شکايت و
  د گلبهاري شهر جدياسالم

 ابطال مصوبه جلسه مورخ آقاي محمدرضا يزداني به موجب دادخواستي :گردش کار
 د گلبهار در خصوص وضع عوارض بر امالکي شهر جدي اسالمي شورا١٤/١١/١٣٩٢
  :الم کرده است کهن خواسته اعيي را خواستار شده و در جهت تبمحصورغير

 ١٤/١١/١٣٩٢رساند شوراي اسالمي شهر گلبهار در مورخ  با سالم و احترام به استحضار مي«
 که هايي به شرح مذکور در پيوست شماره پنج در خصوص اخذ عوارض از اراضي داشته مصوبه

  : استيقانون غير الذکريل آتيبنا به دال
مطابق اصل ):  علي اموالهمالناس مسلطون(  الف ـ مغايرت با اصل تسليط 

برداري را دارا  تسليط هر شخصي نسبت به مايملک خود حق هرگونه انتفاع و بهره
نمايد که از نظر  باشد و منطقاً، عقالً و عرفاً هر مالک زماني در ملک خود تصرف مي مي

به همين علت در برخي موارد ممکن است مالک بنا به داليلي که . مالي متمکن باشد
هاي گزاف فعاليتهاي عمراني از قبيل  من جمله هزينه( خارج از اراده وي باشد بعضاً

ي و انتفاع الزم از مايملک خود را بردار  بهرهامکان...) ساخت و ساز و عوارض پروانه و 
نداشته باشد که در اين وضعيت الزام وي به اقدام عمراني مغاير با حق مالکيت وي و 

ه موجب حکم قانوني ممکن است و صرف خالي بودن ملک اصل تسليط بوده و صرفاً ب
تواند موجبي براي مطالبه عوارض به جهت خالي بودن آن و عدم احداث  نمي

مضافاً اينکه اخذ عوارض از . ساختمان در آن براي شهرداري و شوراي شهر باشد
بايد به متقاضيان  موکل که اراضي تحت مالکيت خود به نمايندگي از دولت را مي

واگذار نمايد موجبات افزايش بيش از پيش قيمت اراضي را فراهم آورده که در 
  .باشد مغايرت با اهداف عاليه نظام مي

برداري از مايملک خود  ب ـ بر فرض وجود تمکن مالي نيز افراد در انتفاع و بهره
بيني کرده باشد که در  مخير و آزاد هستند مگر آن که قانونگذار ضوابط خاصي پيش

 قانون شهرداريها به منصه ظهور ١١٠فيه حکم قانونگذار به صراحت در ماده  نحنما
چرا که در ماده مارالذکر . باشد رسيده و مصوبه اصداري در تعارض و مخالفت با آن مي

هاي انجام شده  را فقط پرداخت هزينه... تکليف مالکين اراضي يا بناهاي مخروبه و 
همان ملک تعيين نموده و بديهي است اخذ توسط شهرداري در خصوص ديوارکشي 

چنين وجهي مستلزم اقدام به ديوارکشي از سوي شهرداري و ارائه صورتحساب عمليات 
باشد و اين در حالي است که مصوبه مورد اعتراض مجوز اخذ وجه بدون  انجام شده مي

ز پيش هيچ گونه عملياتي را صادر نموده که از اين حيث نيز فقدان  وجاهت آن بيش ا
  .گردد مشخص مي

 قانون تشکيالت، وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي کشور و ٧٧پ ـ در ماده 
انتخاب شهرداران قانونگذار وصول عوارض متناسب با درآمدهاي اهالي را مطابق 

نامه نحوه وضع و   آيين١٤نامه مصوب هيأت  وزيران مجاز دانسته است و ماده  آيين
 اسالمي شهر، مواردي را که به موجب آن شوراي وصول عوارض توسط شوراي

 بند احصاء نموده است که ١٤تواند اقدام به وضع عوارض نمايد طي  اسالمي مي
مصوبه مورد اعتراض با هيچ يک از شقوق و بندهاي مزبور مطابقت نداشته و خارج از 

  .باشد نامه اجرايي مي مقررات آيين
 وزيران نحوه، ميزان و نيز افـزايش نامه هيأت  آيين١٥ت ـ به صراحت ماده 

تبصره .  و تبصره ذيل آن باشد١٥مندرجات ماده  بايد مطابق بـا عوارض وصولي مي
نامه مقرر داشته مجموع عوارض وصولي در هر محل با رعايت ماده   آيين١٥ذيل ماده 

تي نامه نبايد در مورد دارايي و ثروت، بيش از حداکثر نيم درصد ارزش معامال  آيين٣
در حالي که مصوبه مورد . آن با احتساب ميزان عوارض قابل وصول موجود باشد
اي موضوع  قيمت منطقه% ٥٠اعتراض، عوارض ساليانه اراضي و امالک خالي به ماخذ 

 برابر حد مجاز در اخذ ١٠٠دفترچه بهاي معامالت امالک اعالم داشته يعني بيش از 
  مجموع عوارض؟

ف و انتخابات يالت، وظاي قانون تشک٧٧ و ماده ٧١ده  ما١٦به صراحت بند  ـ ث
 ي در وضع و برقراري اسالميار شوراهاي کشور و انتخابات شهرداران، اختي اسالميشوراها
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ط مندرج در ي دولت  و ضوابط و شراي کلياستهايت سيد و مشروط به رعايعوارض مق
ت يوبه مورد اعتراض رعاک در مصيچ ي مصوبات است که هيي اجرانامه آيين ١٥ و ١٤مواد 

  .نشده است
 است ي شهرداريب نرخ خدمات منوط به انجام خدمت از سوياالصول تصو يعل ـ ج

کند تا  مجاز به وضع و   نميمحصور ارائهي غير به اراضي خدمتيه شهرداريف و در مانحن
 ز خالف قانون و خارج ازيث نين حيلذا مصوبه مورد اعتراض از ا. افت عوارض باشديدر
وان ي ديأت عموميز هين نيش از ايافته است که پياصدار کننده  بيارات مرجع تصوياخت

نظر به ابطال مصوبات ...  و ١٩/٨/١٣٨٧ ـ ٥٥٦ و ١٢/١١/١٣٩٣ ـ ١٨٥٠به موجب آراء 
  .اند مشابه مصوبه مورد اعتراض داده

 يرسن دادييالت و آي قانون تشک٨٨ و ماده ١٢ ماده ١هذا مستندا به بند يبنا عل
 قانون مارالذکر ٣٦ ي ال٣٤ و مستند به مواد الذکر فوق ابطال مصوبه يوان عدالت اداريد

قابل جبران در  غيرل ورود خسارتي مصوبه به دلي بر توقف اجرايصدور دستور موقت مبن
  ».صورت اجرا مورد استدعاست

سال  اري شاکي بـرايأت عمومي کـه از طرف دفتر هيدر پاسخ بـه اخطار رفـع نقص
کاتور ي ثبت دفتر اند٢٤/٩/١٣٩٤ ـ ١٣٥٩که به شماره اي  حهي به موجب اليشده بود، و

  : شده اعالم کرده است کهيأت عموميه
  يوان عدالت اداري ديأت عموميف هيس محترم و قضات شريرئ«

  با سالم و احترام
 ضمن استدعاي ٩٤/٧١٤بازگشت به ابالغ نامه واصله در خصوص پرونده کالسه 

 قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت ٩٢م در راستاي قسمت اخير ماده اقدا
اداري و صدور دستور رسيدگي بدون نوبت به دليل عدم رعايت مفاد آراء هيأت 

 شوراي اسالمي شهر گلبهار ١٤/١١/١٣٩٢عمومي، صرف نظر از اينکه مصوبه مورخ 
الناس ( جمله اصل تسليط با اصول مسلم فقهي نشأت گرفته از روايات معتبر من

باشد لکن با عنايت به تعارضات  در تعارض و مخالفت مي) مسلطون علي اموالهم
رسد نيازي به بررسي موضوع مخالفت مصوبه با شرع  قانوني مصوبه مزبور به نظر مي

مقدس اسالم نبوده و بي اعتبار بودن آن صرفاً به دليل مخالفت صريح با قوانين قابل 
  :را کهتحقق باشد چ

 ـ ١٨٥٠ در موارد مشابه من جمله آراء يوان عدالت اداري ديأت عموميه: اوالً
 مصوبات مشابه مصوبه مورد ياعتبار يبه کرات ب...  و ١٩/٨/١٣٨٧ ـ ٥٥٦ و ١٢/١١/١٣٩٣

 قانون ٩٢و بالتبع مطابق ماده . اند کسان را اعالم و ابالغ فرمودهياعتراض با موضوع 
گرفت   ميد مفاد آراء مورد توجه قراريبا ي ميوان عدالت اداري دين دادرسييالت و آيتشک
 يدگيز رسين جهت نيت نشده است و به همي شهر گلبهار رعاي شوراين امر از سويکه ا

  .خارج از نوبت مورداستدعاست
 فاقد حصار ياراض(ف قانون موضوع مصوبه ي تکل١١٠ها در ماده يقانون شهردار: اًيثان

 ي اسالميف موضوع در قانون اصوالً شوراين تکليي نموده و بالتبع با تعرا مشخص) واريو د
  .در مخالفت با آن نداشته و ندارداي   در وضع مصوبهياريشهر اخت

ف و انتخابات يالت، وظاي قانون تشک٧٧ و ماده ٧١ ماده ١٦به صراحت بند : ثالثاً
 ي در وضع و برقرارياسالم يار شوراهايشهرداران، اخت  کشور و انتخاباتي اسالميشوراها

ط مندرج در ي دولت و ضوابط و شراي کلياستهايت سيد و مشروط به رعايعوارض مق
ک در مصوبه مورد اعتراض يچ ي مصوب است که هيي اجرانامه آيين ١٥ و ١٤ن يمادت
  .ت نشده استيرعا

 قانون تشکيالت، وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي کشور و ٧٧در ماده : رابعاً
انتخابات شهرداران قانونگذار وصول عوارض متناسب با درآمدهاي اهالي را مطابق 

نامه نحوه وصول   آيين١٤نامه  مصوب هيأت وزيران مجاز دانسته است و ماده  آيين
عوارض توسط شوراي اسالمي شهر، مواردي را که به موجب آن شوراي اسالمي 

 احصاء نموده که مصوبه مورد  بند١٤تواند اقدام به وضع عوارض نمايد طي  مي
اعتراض با هيچ يک از شقوق و بندهاي مزبور مطابقت نداشته و خارج از مقررات 

  .باشد نامه اجرايي مي آيين
ش يز افزايزان و نيران، نحوه و ميأت وزي هنامه آيين ١٥به صراحت ماده : خامساً
ل يتبصره ذ. ن باشدل آي و تبصره ذ١٥د مطابق با مندرجات ماده يبا ي ميعوارض وصول

 ٣ت ماده ي در هر محل با رعاي مقرر داشته مجموع عوارض وصولنامه آيين ١٥ماده 
 با يم درصد ارزش معامالتيش از حداکثر ني و ثروت، بييد در مورد داراي نبانامه آيين

 که مصوبه مورد اعتراض، فقط يدر حال. زان عوارض قابل وصول موجود باشدياحتساب م
 ١٠٠ش از ي بيعنياعالم داشته % ٥٠وار را به ماخذ ي و امالک فاقد دينه اراضايعوارض سال

  انه؟يبرابر حد مجاز در اخذ مجموع عوارض سال
باشد   مي منوط به ارائه خدماتي شهرداري از سويوضع هر گونه عوارض:   سادساً
  .کند  نمي ارائهي خدمتيه شهرداريکه در مانحن ف

 ٨٨  و ماده١٢ ماده ١، مستند به بند الذکر فوقموارد معنونه عليهذا با عنايت به ...  و 
خ صدور ي از تارالذکر فوق ابطال مصوبه يوان عدالت اداري دين دادرسييالت و آيقانون تشک

  ».مورد استدعاست
ت تا زمان ي طرف شکاي دادخواست و ضمائم آن براي رغم ارسال نسخه ثانيعل

ت ي از طرف شکايچ پاسخي هيان عدالت اداروي ديأت عمومي به پرونده در هيدگيرس
  .                  واصل نشده است

ن يس و معاوني با حضور رئ٢٨/٩/١٣٩٦خ ي در تاريوان عدالت اداري ديأت عمومي  ه
ل شد و پس از يوان تشکي و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان عدالت اداريد

  . مبادرت کرده استيه صدور رأر بيت آراء به شرح زي با اکثريبحث و بررس
  

   هيأت عموميرأي
با توجه به اينکه در آراء متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري وضع عوارض براي 
اراضي و امالک بالاستفاده، خالي و متروکه و عدم احداث ساختمان در مدت يک سال در 

ج از حدود اختيارات اراضي محصور در مصوبات شوراهاي اسالمي شهرها مغاير قانون و خار
تشخيص و ابطال شده است، بنابراين مصوبه شوراي اسالمي شهر گلبهار مبني بر وضع 
عوارض براي زمينهاي افتاده و فاقد حصار و بناهاي مخروبه و نيمه تمام به داليل مندرج 

 هيأت عمومي ديوان عدالت ١٣/١١/١٣٩٣ ـ ١٨٥٠ و ١٩/٨/١٣٨٧ ـ ٥٥٦در آراء شماره 
 ماده ١و با استناد به بند ير قانون و خارج از حدود اختيارات قانوني تصويب شده اداري مغا

 ١٣٩٢ مصوب سال قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري ٨٨ و ماده ١٢
  .شود ابطال مي

  كاظم بهراميرئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمد
  

  ٢٤/١٠/١٣٩٦                                                        ـ ه٥٤٩٨٧ت/١٣٣٢٥٨رهشما
  هـ ٥٢٠٥٤ت/٦١٩٧٧نامه شماره  تصويباصالح 

   ١٧/٥/١٣٩٤مورخ 
 يژه اقتصادي و وي صنعتـ ي مناطق آزاد تجاريعاليرخانه شورايدب

 مورخ ٤٥٧١/١٠/٩٦٢شنهاد شماره ي به پ٢٠/١٠/١٣٩٦ت وزيران در جلسه هيأ
 و يژه اقتصادي و وي صنعتـ ي مناطق آزاد تجاريالعيرخانه شوراي دب١٣/١٠/١٣٩٦
 ي اسالمي جمهوريژه اقتصاديل و اداره مناطق ويقانون تشک) ٣(ماده ) الف( استناد بند به
 :ب کرديتصوـ ١٣٨٤ مصوب ـران يا

 سازمان مسئول منطقه ١٧/٥/١٣٩٤هـ مورخ٥٢٠٥٤ت/٦١٩٧٧نامه شمارهبيدر تصو
 يژه اقتصاديد منطقه وي نويگذارهيسعه و سرماشرکت تو« دامغان از ي اقتصادژهيو

 .شودي اصالح م»ن قشميشرکت را« به »دامغان
  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 

  
  ٢٤/١٠/١٣٩٦                                                        ـ ه٥٤٩٨٦ت/١٣٣٢٦٠رهشما

  ن ٤٦٥١٩ت/٢٢٤٧٠نامه شماره  اصالح تصميم
  ٤/٢/١٣٩٠مورخ 

  يژه اقتصادي و وي صنعتـ ي مناطق آزاد تجاريعاليرخانه شورايدب
 مورخ ٤٥٧١/١٠/٩٦٢شنهاد شماره ي به پ٢٠/١٠/١٣٩٦ت وزيران در جلسه هيأ

 و يژه اقتصادي و وي صنعتـ ي مناطق آزاد تجاريعاليرخانه شوراي دب١٣/١٠/١٣٩٦
 ي اسالمي جمهوريژه اقتصاديناطق ول و اداره ميقانون تشک) ٣(ماده ) الف( استناد بند به
 :ب کرديتصوـ ١٣٨٤ مصوبـران يا

 سازمان مسئول منطقه ٤/٢/١٣٩٠ن مورخ ٤٦٥١٩ت/٢٢٤٧٠نامه شماره ميدر تصم
 شرکت« به » سهام عدالت استان کرمانيگذارهيشرکت سرما«ان، از ي جازموريژه اقتصاديو

 .شودي اصالح م»سازمان عمران کرمان
  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 
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