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وان يد يحل اختالف تخصص يشورا ٥به خواسته اعتراض به دادنامه صادر شده از شعبه 
نده به صدور ي، مفاداً به شرح آ٢٣/٤/١٣٨٨ ـ٩٥٦به موجب دادنامه شماره  يعدالت ادار

 مبادرت کرده است: يرأ
باال نسبت به دادنامه شماره  تجديدنظرخواه تجديدنظرخواهيراجع به اعتراض و 

از آنجا  يوان عدالت اداريد يحل اختالف تخصص يشعبه پنجم شورا ٢١/٢/١٣٨٨ ـ١٩
 تجديدنظرخواه يد از سوينقض دادنامه را بنما يکه اقتضا يراد موجهيکه اعتراض مؤثر و ا

و اعمال مقررات  يدگيت رسيفيبر ک يراد و اشکاليسوابق ا يارائه و مطرح نشده و با بررس
بـه شرح  عنه معترضٌدادنامه  جديدنظرخواهيتن رو بـا رد يست از ايز مشهود نين

 است. يوان قطعيد ي. رأشود ميو استوار  تأييد الذکر فوق
به پرونده شماره  يدگيدر رس يوان عدالت اداريست و هفتم ديشعبه ب ب:  

با موضوع دادخواست اداره کل حقوقي شهرداري تهران به طرفيت  ٩١٠٩٩٨٠٩٠٠٠٢٩٦٦٢
مقدم به خواسته اعاده دادرسي نسبت  و ارسالن زبردستآقايان فيروز جواهردشـتي 

، به موجب دادنامه يوان عدالت اداريد ٢٧شعبه  ١٣/٤/١٣٨٨ ـ٩٥٦دادنامه شماره  به
مبادرت  ينده به صدور رأي، مفاداً به شرح آ١٥/٨/١٣٩١ ـ٩١٠٩٩٧٠٩٠٢٧٠٢٠٥٦شماره 

 کرده است:
حه خواندگان و يسابقه و ال ات پرونده و مالحظهيبا توجه به مجموع اوراق و محتو

 يأت کارشناسان رسميه ١٩/٤/١٣٩٠ه مورخ يژه نظريبه و ياسناد و مدارک ابراز
 يوان عدالت اداريقانون د ١٧اده ـدر م يحيصرـل تيدر زمره دال يگـکه هم يدادگستر

با  ١٠٠٤٧٩/٢٣٩٥موضوع خواسته به شماره  ين که پالک ثبتيرود نظر به ا يبه شمار م
فرمان امام (ره) تداخل  ييمتعلقه به ستاد اجرا ٩٣٩/٢٣٩٥ يازپالک ثبت يروزقطعات مف

ر مالکان را يع حقوق سايياعالم شده است که اجابت درخواست شکات موجبات تض يثبت
شعبه  يدر رأ يبه صدور پروانه ساختمان ين وصف چون الزام شهرداريبا ا آورد ميفراهم 

 ٢١/٢/١٣٨٨ـ١٩به شماره  يوان عدالت اداريحل اختالف د يوقت تخصص يپنجم شورا
قرار گرفته است  تأييدن شعبه مورد يا ١٣/٤/١٣٨٨ ـ٩٥٦که متعاقباً حسب دادنامه 

مطروح و نقض دادنامه  ياعاده دادرس يرش ادعايندارد. لذا شعبه ضمن پذ يگاه قانونيجا
اختالف  لـح يوراـش يران را از رأـته يشهردار تجديدنظرخـواهي ٢٣/٤/١٣٨٨ ـ٩٥٦

روز يان فيت آقايدنظرخواسته قرار رد شکايتجد يبه شماره فوق را وارد دانسته با فسخ رأ
مزبور را صادر  يشورا ٨٧/٥/١٤٥و ارسالن زبردست مقدم در پرونده کالسه  يجواهردشت
 است. يوان قطعيد ي. رأنمايد ميو اعالم 
 ٢٨/٨٦/١٣٤٠ونده شماره شعبه بيست و هشتم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پر ج:

 ٢نژاد و حسن بهمني به طرفيت شهرداري منطقه  با موضوع دادخواست آقايان محمد صادقي
ـ ٢٧٢٣تهران و به خواسته الزام شهرداري به صدور پروانه ساختماني، به موجب دادنامه شماره 

 ، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است:١١/١٠/١٣٨٧
ت يبه طرف يحسن بهمن ـ٢نژاد  يمحمد صادق ـ١ان يت آقايادر خصوص شک

 ينسبت به پالک ثبت يانه ساختمانوتهران دائر بر الزام به صدور پر ٢منطقه  يشهردار
 ٤/١٠/١٣٨٧ـ٢٨٤٢که اداره طرف شکايت در اليحه ارسالي که به شماره  ١٠٠٤٨٥/٢٣٩٥

بوده و  يجعل يهرک ژاندارمرت شياز اسناد مالک يح شده اعالم کرده بعضيثبت دفتر لوا
موضوع در محاکـم دادگستري نيز رسـيدگي و منجر به صدور رأي شده است. شعبه 

و صدر ماده صد قانون  ٥٥ماده  ٢٤ات پرونده از آنجا که وفق بند يت به محتويعنا با
 يف شهرداريم شهرها از وظايامالک واقع در حر يبرا يها صدور پروانه ساختمانيشهردار
ل استنکاف اداره يدل يشهرک ژاندارمر ياز اراض يبودن اسناد قسمت يو صرفاً جعلبوده 

ن که اداره ثبت و اسناد منطقه شمال يخود نبوده مضافاً به ا يف قانونيخوانده از انجام وظا
از طرف مراجع  يچ گونه دستوريغرب تهران در پاسخ به استعالم شعبه اعالم کرده که ه

مارالذکر داده نشده و ملک فاقد هر گونه  يت پالک ثبتيد مالکدال بر ابطال سن ييقضا
طرح را  ياالشعار قصد اجرا فوق يدرپالک ثبت يچنانچه شهردار ياست از طرف يبازداشت
 يو شهردار يدولت يت امالک واقع در طرحهاين وضعييوفق قانون تع بايست ميدارد 

طرح اقدام واال  يبه اجرا نسبت يدر مهلت قانون يبا اصالحات بعد ١٣٦٧مصوب سال 
است.  يمکلف به صدور پروانه ساختمان يت از حقوق مالکانه برخوردار بوده و شهرداريمالک

به صدور  يص و به الزام شهرداريت مطروح را وارد تشخيلذا نظر به مراتب معنونه شکا
و  به نام شکات بر اساس اصول ١٠٠٤٨٥/٢٣٩٥شماره  يپالک ثبت يبرا يپروانه ساختمان
 است. يوان قطعيد ي. رأنمايد ميحکم صادر و اعالم  يضوابط شهرساز

به پرونده شماره  يدگيرس در يوان عدالت اداريست و هشتم ديشعبه ب د:
تهران به طرفيت آقايان  ٢با موضوع دادخواست شهرداري منطقه  ٩٠٠٩٩٨٠٩٠٠٠٧٩٢٧٢

ه دادنامه شمـاره  محمد صادق نژاد و حسن بهمني به خواسته اعـاده دادرسي نسبت ـ ٢٧٢٣ـب
ـ ٩١٠٩٩٧٠٩٠٢٨٠١٦٠٠ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه شماره  ٢٨شعبه ١١/١٠/١٣٨٧
 ، مـفاداً به شـرح آينده به صـدور رأي مبـادرت کرده است:٢٦/٤/١٣٩١

ت محمد صادق نژاد و يتهران به طرف ٢منطقه  يدر خصوص دادخواست شهردار
ات ي، با توجه به محتويوان عدالت اداريقانون د ١٧اده بر اعمال م يمبن يحسن بهمن

کاتور يثبت دفتر اند ٢٠/١/١٣٩١ـ١٠٥حه شماره يو ال يپرونده و اسناد و مدارک ابراز
مورد  يسند ششدانگ درپالک ثبت يجمعاً دارا ين که شکات اصليشده است و نظر به ا

 يبر تداخل پالک ثبت يمبن يدادگستر يأت کارشناسان رسميه هيو نظر باشند ميادعا 
است  يشهردار يل ارائه شده از سويدالتحصيگر که مدرک جديد يشکات با پالک ثبت

ق ياست که از طر يموضوع يا عدم تداخل اسناد ثبتيو  ياوالً: موضوع تداخل اسناد ثبت
شکات از طرف اداره ثبت  ياً سند ثبتياست. ثان اظهارنظرت ياداره ثبت اسناد و امالک قابل

ل و مدرک يدل يبر ابطال آن ارائه نشده است. ثالثاً: شهردار يليناد و امالک دلاس
باشد ارائه نکرده است.  يکه مؤثر در نقض دادنامه مورد اعاده دادرس يليدالتحصيجد

قانون مذکور  ١٧اد ماده ـبوده و به استنـي موجه نـت اعاده دادرسـبنابراين درخواس
 است. يوان قطعيد ي. رأشود ميم درخواست حکم صادر و اعال به رد

اد شده با حضور رؤسا، مستشاران و يخ يدر تار يوان عدالت اداريد يأت عموميه
ت آراء به شرح آينده ي، با اکثريل شد. پس از بحث و بررسـيوان تشکيب دـدادرسان شع
 .کند ميمبادرت  يبه صدور رأ

 
 هيأت عمومي رأي
 اوالً: تعارض در آراء محرز است.

وان يد ين دادرسييالت و آيقانون تشک ٩٨اً: هر چند در حال حاضر حکم ماده يثان
حاکم است و به موجب بند ث  يدر موارد اعاده دادرس ١٣٩٢مصوب سال  يعدالت ادار

 يباشد که جعل ين است که مستند صدور حکم اسناديا ياز جهات اعاده دادرس يکيآن، 
کن در يثابت شده باشد، ل يراجع صالح قانونا عدم اعتبار آنها به موجب حکم ميبودن و 

 ١٣٨٥مصوب سال  يوان عدالت اداريت قانون ديآراء مورد تعارض که در زمان حاکم
د مؤثر موکول شده است و يبه مدرک جد يرش اعاده دادرسيصادر شده است، چون پذ

که در آن به تداخل پالکها اشاره شده است و  يدادگستر يه کارشناس رسمينظر
ارائه کرده است،  يوان عدالت اداريبه شعبه د يل اعاده دادرسيبه عنوان دل يارشهرد
تا از  شود مين ين که در مرجع صالح به اثبات برسد به عنوان مدرک مؤثر تلقيبدون ا

ـ ٩١٠٩٩٧٠٩٠٢٨٠١٦٠٠ن دادنامه شماره يباشد، بنابرا يرش اعاده  دادرسيموجبات پذ
ح و يصح يبر رد اعاده دادرس يمبن يعدالت ادار وانيست و هشتم ديشعبه ب ٢٦/٤/١٣٩١

الت و يقانون تشک ٨٩و ماده  ١٢ماده  ٢به استناد بند  ين رأي. اباشد ميموافق مقررات 
و  يوان عدالت اداريشعب د ي، برا١٣٩٢مصوب سال  يوان عدالت اداريد ين دادرسييآ

 االتباع است. الزممربوط در موارد مشابه  ير مراجع اداريسا
 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري                                         

 اشراقي مرتضي علي ـ معاون قضائي ديوان عدالت اداري 
 

 ٣/١٠/١٣٩٣                                                                           ٩١/٣٦/هـ رهشما
 ١٤٢٢الي  ١٤٢٠ ادنامه:ماره دش      ١٧/٩/١٣٩٣خ دادنامه: تاري
 ١٣٩٠، ٣٥١، ٩١/٣٦رونده: السه پک

 يوان عدالت اداريد يأت عموميه مرجع رسيدگي:
ن يعبدالحس ياطالعات با وکالت آقامؤسسه  يسرپرست اداره حقوق ـ١ ي:شاك

خراسان (روزنامه خراسان) با وکالت  يهنر ـ يفرهنگمؤسسه  ـ٢ يجالل يو مجتب يجالل
 کوروش گوران يروزه با وکالت آقاين صدر فيشرکت نگ ـ٣ا ين رضا کامل يآقا

 ـ ک٤٦٩٩٢/ت١١٨٢٣٢شماره  نامه تصويبابطال  موضوع شکايت و خواسته:
  نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات ) آيين١وزيران عضو کميسيون ماده( ١٢/٦/١٣٩٠

شماره  نامه تصويبجداگانه، ابطال  ييشکات به موجب دادخواستها گردش کار:
 يياجرا نامه آيين) ١ون ماده (يسيران عضو کميوز ١٢/٦/١٣٩٠ـ ک٤٦٩٩٢/ت١١٨٢٣٢

 قانون مقررات صادرات و واردات را خواستار   شده اند.
 ر است:يشکات به قرار ز تيشکاخالصه 

قانون مقررات صادرات و واردات، به  يياجرا نامه آيين ١ون ماده يسيران عضو کميوز«
کاغذ  ي، سود بازرگان١٢/٦/١٣٩٠ ـ ک٤٦٩٩٢/ت١١٨٢٣٢شماره  مصوبه ٥موجب بند 

 ١/١/١٣٩٠خ يآن را از تار ياجرا ين کردند، ولييدرصد تع ٦روزنامه را که سابقاً صفر بوده 
 ياست جمهوريتوسط مقام ر ٧/٦/١٣٩٠خ ين مصوبه در تاريو ااند  ب کردهين و تصوييتع
که به استناد  يمنتشر شده است در حال ١٤/٦/١٣٩٠مورخ  يد شده و در روزنامه رسمييتا

ه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ي، اثر قانون نسبت به آتيقانون مدن ٤و  ٢مواد 
ق يهم به طر يدولتهاي  نامه تصويبو ها  نامه آيينگردد و  يندارد و عطف به ماسبق نم

ن قاعده وضع شده يف اند، لذا چون مصوبه مزبور برخاليت نماين قاعده تبعيد از ايبا ياول
ح يآن به ماقبل صح يتسراند،  ن کردهييبه بعد تع ١/١/١٣٩٠آن را  يخ اجراياست و تار

ا يص کاال از گمرک يبعد از ترخ يقانون امور گمرک ١٦ن به استناد ماده يست، همچنين
ن که معلوم شود اشتباه يست مگر ايمسموع ن يافتيا کسر دريبر اضافه  يصاحب کاال مبن

اشتباه در  ي% مزبور نه به ادعا٦ه مطالبه يمحاسبه صورت گرفته است و در مانحن فدر 
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ت به مراتب فوق تقاضا ياست. با عنا عنه معترضٌد يجد نامه تصويب يمحاسبه که به ادعا
ع حقوق يياز تض يريو به منظور جلوگ يوان عدالت اداريقانون د ٢٠دارد به استناد ماده 

به بعد  ١/١/١٣٩٠آن را از  يخ اجرايمصوبه مزبور که تار ٥ن قسمت از بند يشکات، ا
 »ند.يب آن ابطال نمايخ تصوياز تار داند مي

 ر است:يمورد اعتراض به قرار ز نامه تصويبمتن 
 »تعرفه يفهايمشمول رد يکاالها ين سود بازرگانييدر خصوص تع نامه تصويب««

 ١٢/٦/١٣٩٠خ: يتار    ک                            ٤٦٩٩٢/ت١١٨٢٣٢شماره 
قانون مقررات صادرات و واردات  يياجرا نامه آيين) ١ون ماده (يسيران عضو کميوز

شماره  نامه تصويبت يران و با رعايا ياسالم يجمهور يقانون اساس ١٣٨به استناد اصل 
 ب کردند:يتصو ٢٩/٥/١٣٨٠ـ هـ٢٤٧٩٤/ت٢٥٣٣٨
خ ياز تار ءاجرا يف براي) رد٥( تعرفه در يفهايمشمول رد يکاالها يسود بازرگان«

 .» شود مين يير تعيبه شرح ز ١/١/١٣٩٠
 

 شرح کاال شماره تعرفه رديف
 سود بازرگاني

 مالحظات
 پيشنهاد فعلي

٤٠١١٢٠ ١ 
از انواعي که براي اتوبوسها و اتومبيلهاي باري 

 به کار مي رود
  

تفکيک رديف تعرفه به دو 
 رديف زير

 ايجاد رديف تعرفه جديد ٦ ٦ ٣١٥ـ٥/٢٢R٨٠با ساير  ٤٠١١٢٠١٠ ٢

 ايجاد رديف تعرفه جديد ٢٦ ٢٦ ساير ٤٠١١٢٠٩٠ ٣

٤٠١١ ٤ 

حقوق ورودي معادل ريالي هر کيلوگرم تاير 
خودروي باري و سنگين به استثناي رديف 

% ٣٠ريال و با  ٩٠٠به ميزان  ٤٠١١٢٠١٠
 (هرکدام که بيشتر باشد) تعيين مي گردد

  
يس يک اصالح متن زير نو
 ستاره

  ٦  کاغذ روزنامه ٤٨٠١٠٠٠٠ ٥
 
 ـ ده استيرس ياست جمهوريد مقام رييأبه ت ٧/٦/١٣٩٠خ يدر تار نامه تصويبن يا  

 »جمهور رئيسمعاون اول 
 يدولت (حوزه معاونت حقوق يت مذکور، معاون امور حقوقيدر پاسخ به شکا

 اعالم کرده است: ٤/٦/١٣٩١ـ٦٥٥٧٢/١٦٧٨٩حه شماره ي) به موجب الجمهور رئيس
 کم:يسالم عل«

 ٣٠/٣/١٣٩١ ـ٩١٠٩٩٨٠٩٠٠٠٠١٧٣١هاي  با احترام، عطف به شماره پرونده
 ـ٩١٠٩٩٨٠٩٠٠٠٠٠٥٩٨خراسان) و  يهنر ـ يفرهنگمؤسسه  مربوط به دادخواست(

شماره  نامه تصويباطالعات) به خواسته ابطال مؤسسه  مربوط به دادخواست( ٢٢/١/١٣٩١
 :دارد ميبه دادخواستها اعالم  ١٢/٦/١٣٩٠ ـ ک٤٦٩٩٢/ت١١٨٢٣٢
ن که اثر قانون يبر ا يمبن ي) قانون مدن٤و  ٢همان گونه که مستحضرند مواد ( ـ١

گر يد ياز سو شود ميه است. محدود به قانون بوده و شامل مصوبات دولت نينسبت به آت
بل از وضع زمان ق بيني پيشأت دولت صراحتاً امکان يه يداخل نامه آيين) ٣٠در ماده (
 يراد و ابطال مرجعين حکم نه تنها مورد ايشده است و ا بيني پيشمصوبه  يجهت اجرا

اداره  ٢١/٤/١٣٥٩ ـ٢٥٣/٧و  ٢٦/٩/١٣٧٩ ـ٨٢٩٨/٧قرار نگرفته است بلکه نظرات شماره 
 مصوبات دارد. يه داللت بر امکان وضع زمان مقدم جهت اجراييقوه قضا يحقوق

بر امکان وضع  يرأ يوان عدالت اداريد يت عمومأيدر خصوص مورد مشابه ه ـ٢
وان عدالت يد يأت عموميه ٢١٥ يال ٢٠٩ر دادنامه شماره يزمان مقدم داده است تصو

 ـ ک٣٤٩٩٤/ت٢٥٠٨٢مصوبه شماره » ٣« بند يرت قانونيمتضمن اعالم عدم مغا يادار
م يده بود تقدب مقرر کريرا قبل از تصو يمصوبات يخ اجرايکه تار وزيران هيأت ٦/٤/١٣٨٥

 »ي رد دعوا داده است.ت به مراتب فوق استدعاي. با عناشود مي
اد شده با حضور رؤسا، مستشاران و يخ يدر تار يوان عدالت اداريد يأت عموميه
ت آراء به شرح آينده ي، با اکثريل شد. پس از بحث و بررسيشکـوان تيان شعب دـدادرس

 .کند ميمبادرت  يبه صدور رأ
 

 موميهيأت ع رأي
مقرر شده  ١٣٧٢قانون مقررات صادرات و واردات مصوب سال  ٤به موجب ماده 

مه مقررات صادرات و واردات يقانون و جداول ضم يياجرا نامه آيين يرات کليياست که تغ
سال بعد  يرد و برايد صورت پذيان هر سال بايفات مقرر و قبل از پايتشر يپس از ط

ز موکول شده يبه منظور نمودن حقوق مکتسب ن يونن ماده قانيمنتشر شود و اعمال ا
وزيران عضو کميسيون  ١٢/٦/١٣٩٠ک ـ٤٦٩٩٢/ت١١٨٢٣٢است. در مصوبه شماره 

ررات صادرات و واردات سود بازرگاني کاالهايي ـنامه اجرايي قانون مق نـآيي ١ماده 
 ن شده است.ييتع١/١/١٣٩٠آن از  يخ اجرايشده و تار مشخص

نظر  در انجام اين تکليف قانوني صدرالذکر و انتشار تغييرات مورد رتأخينظر به اين که 
ن ييشده در قانون به شرح مقرر در مصوبه مورد اعتراض و تع بيني پيشمقنن پس از موعد 

است که با تعرفه سال گذشته  يکنندگاني حقوق مکتسب واردناف ١/١/١٣٩٠آن از  ياجرا

اکم بوده است نسبت به واردات کاال به کشور ب مصوبه مورد اعتراض حيش از تصويکه تا پ
ن عبارت مقرر در يبنابرااند،  پرداخته يرا بر اساس تعرفه قبل يو سود بازرگاناند  اقدام کرده
 يف برايرد ٥تعرفه در  يفهايمشمول رد يکاالها يسود بازرگان« ن کهيبر ا يمصوبه مبن

از جهت لحاظ نکردن حقوق » شود مين يير تعيبه شرح ز ١/١/١٣٩٠خ ياز تار ءاجرا
و ماده  ١٢ماده  ١مقنن است و مستند به بند  الذکر فوقر حکم يمکتسب واردکنندگان مغا

، آن قسمت از ١٣٩٢مصوب سال  يوان عدالت اداريد ين دادرسييالت و آيقانون تشک ٨٨
 .شود مين کرده است ابطال ييتع ١/١/١٣٩٠آن را از  يخ اجرايمصوبه که تار

 محمدجعفر منتظري ـ مومي ديوان عدالت اداري رئيس هيأت ع
 


