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  صفحه  دستگاه اجراء كننده  تاريخ تصويب  )وحدت رويه اءقوانين و مقررات و مصوبات آر(عنوان مندرجات 
  النظاره هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع وضع عوارض حق ۲۶۳رأي شماره 

  ۱  اي تهران نطقهشركت آب م  ۱۱/۳/۱۳۹۴  به وسيله شركت آب خارج از حدود اختيار تشخيص داده شد

االرض خالف  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع دريافت عوارض حق ۲۶۴رأي شماره 
  ۴  شوراي اسالمي شهر كاريز  ۱۱/۳/۱۳۹۴  قانون و خارج از حدود اختيارات تشخيص داده شد

ر النظاره دفات هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع دريافت عوارض حق ۲۷۳رأي شماره 
  ٥  آباد شوراي اسالمي شهر دولت  ۱۱/۳/۱۳۹۴  مهندسي خالف قانون و خارج از حدود اختيارات تشخيص داده شد

 (MVNO)امتياز پايه پروانه اپراتور مجازي تلفن همراه   در خصوص تعيين حقنامه  تصويب
ارتباطات و فناوري اطالعات ـ وزارت وزارت   ۲۷/۳/۱۳۹۴  نوع اول و نوع دوم

  ۶  دي و دارايي ـ وزارت اطالعاتامور اقتصا

  نامه تفكيك وظايف ناشي از قانون الحاق دولت جمهوري اسالمي ايران آيين
  ١٧/٣/١٣٩٤  ـ ١٣٨٩المللي كار ـ مصوب نامه كار دريايي مصوب سازمان بين به مقاوله 

  تعاون، كار و رفاه اجتماعي وزارت 
وزارت راه و شهرسازي ـ وزارت بهداشت، 

  ش پزشكي درمان و آموز
  وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات

٦  

  مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص ارائه طرح مطالعاتي 
  ۸  هاي توسعه و عمران دفتر نظارت بر طرح  ۱۱/۳/۱۳۹۴  در موردتأمين مالي كالنشهرها

   ١٣٧٩پيرامون نحوه اجراي مصوبه مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران 
  ۸  شوراي معماري و شهرسازي استان فارس  ۱۱/۳/۱۳۹۴  باغهاي قصرالدشت شيراز

  سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي  ۱۴/۲/۱۳۹۴  هاي مناطق نمونه گردشگري مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون طرح
  ۸  و گردشگري 

  ۸  ــ  ــ  اصالحيه
  

  
  
  

  ٣٠/٣/١٣٩٤                                                                            ٩٢/١٩٥شماره 
  ٩٢/١٩٥: روندهالسه پک      ۲۶۳ :ماره دادنامهش      ۱۱/۳/۱۳۹۴: خ دادنامهتاري

  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري :مرجع رسيدگي
  آقاي ساالر رضايي به وکالت از شرکت شکالت پرند : يشاك

 ـ١٥٠٠و  ٢٢/٨/١٣٩٠ـ١٤٩٨ابطال مصوبات جلسه  :استهموضوع شکايت و خو
  تهراناي   مديره شرکت آب منطقه هيأت ٢١/٩/١٣٩٠

 آقاي ساالر رضايي به وکالت از شرکت شکالت پرند به موجب دادخواستي :گردش کار
شرکت آب مديره  هيأت ٢١/٩/١٣٩٠ـ ١٥٠٠و  ٢٢/٨/١٣٩٠ـ١٤٩٨ابطال مصوبات جلسه 

  :استار شده و در جهت تبيين خواسته اعالم کرده است کهتهران را خواي   منطقه
 احتراماً، ضمن ايفاد دادخواست و ضمائم آن به وکالت از شرکت شاکي به استحضار«

هاي  هحسب اوراق پيوست اداره طرف شکايت طي اخطاري: رساند مي آن عالي مقام قضايي

کت موکل اعالم به شر ٨/١١/١٣٩١ ـ٩٨٦٣ـ  ٤١٨ ـ٤١٨/٩٨٦١صادر شده به شماره 
الحساب  در سنوات گذشته به صورت علي النظاره حقکرده که پرداختيهاي شرکت از بابت 

نمايد  اقدام التفاوت مابه بايست مجدداً نسبت به پرداخت مبلغ گواهي به عنوان مي بوده و
  .گردد مي در غير اين صورت چاههاي موجود در شرکت پلمپ و يا مسلوب االنتفاع

چاههاي متعلقه  النظاره حقاست که شرکت طي سالهاي ماضي مبلغ  اين در حالي
را طبق تصوير فيشهاي پيوست دادخواست مرتباً و به صورت کامل پرداخت و سوابق آن 

االصف  مع. اداره طرف شکايت مضبوط است ١٠٠٠١ـ١٠٠٢٧ـ١٠١٧نيز در پرونده کالسه 
ون عطف به ماسبق نموده بدون اداره معنونه ضمن عدول از مباني قانوني، رجوع به قان

لحاظ اين مهم که از منظر قانونگذار عطف بماسبق در قوانين حقوقي متصور و ميسور 
الذکر اداره  هاً به مراتب معنونه و توالي آتيتوج. نبوده و اثر قانوني نيز نسبت به آتيه است

ا ملزم ل رـع و موکـرکت موکل تضييـقوق حقه شـهه قانوني حـکايت بدون وجـطرف ش
به مبلغ  ١٣٩٠تا  ١٣٨٠مازاد سنوات  التفاوت مابه تعيين به صورت النظاره حقبه پرداخت 

کرده است که با بررسي اجمالي آن ) دويست و ده ميليون ريال( ٠٠٠/٠٠٠/٢١٠حدود 
يد جايگاه آن ؤبا مر قانون واضح و مبرهن و م عنه معترضٌ مغايرت صريح اجراي بخشنامه

http://www.DASTOUR.IR
http://www.RRK.IR
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لحاظ عدول از مباني  مرجع صالح در اجابت اين تظلم خواهي است که با ديوان به عنوان
اف و وصول مبالغي اين چنيني بدون رعايت موازين قانوني و شرعي حدد اجآن اداره درص

که استدعاي صدور حکم مبني بر ابطال بخشنامه مذکور و ممانعت از تسري آن به صورت 
فيشهاي پرداختي به صورت قطعي است صدور  رغم عليبه سنوات گذشته  الحساب علي

  ».که از آن عالي مقامان تقاضاي صدور حکم به شرح ستون خواسته متمني است
در پاسخ به اخطاريه رفع نقصي که توسط اداره کل هيأت عمومي ديوان عدالت 

 ٢٤/٣/١٣٩٣ـ ١٢٥که به شماره اي   اداري براي شاکي ارسال شده بود، وي به موجب اليحه
  :هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شده توضيح داده است کهثبت دفتر 
آن هيأت  ٩٢/١٩٥احتراماً، ضمن ايفاد مرقومه به وکالت از شاکي در پرونده کالسه «

به شرح تصوير پيوست که از  ٢٢/٨/١٣٩٠ـ  ٣١١/٧٤٦/٩٠به خواسته ابطال بخشنامه 
رت نيرو براي ادارات و تهران بنابر ابالغيه وزااي   مديره شرکت آب منطقه سوي هيأت

 ١٣٨٠مجدد از واحدهاي صنعتي از سالهاي  النظاره حقسازمانهاي تابعه در خصوص اخذ 
 داللت دارد مطالبي چند در راستاي دادخواست تقديمي و خواسته مطروحه ١٣٩٠تا 

گردد که رجاء واثق در امعان نظر و بذل عنايت  مي به محضر آن عالي مقامان قضايي ايفاد
  .ت مزيد امتنان خواهد بودموجبا

اي   مديره شرکت آب منطقه مصوبه مذکور موضوع بيستمين جلسه کميته هيأت: اوالً
 النظاره حقباشد که بدون مجوز قانوني در متن آن مصوب کرده است که  مي تهران

به صورت  ١٣٩٠تا  ١٣٨٠چاههاي واحدهاي صنعتي پرداختي به اين شرکت از سال 
 التفاوت مابه و برخالف موازين قانوني و شرعي مجدداً مبلغ مذکور و محاسبه الحساب علي

سنوات ماضي وصول شود که اين مهم فاقد محمل قانوني بدون کسب مجوز از شوراي 
نداشته و همچنين مرجع ذي صالح اي   ديگر جلسه ١٣٧٢عالي پول و اقتصاد که از سال 

  .تصميم گيري شده است) هيأت وزيران(ثاني 
قاعده عطف به ماسبق نشدن قوانين در مانحن فيه نيز حاکميت دارد زيرا : ثانياً

النظاره تعييني  اداره متبوعه جمهور حق واصله از سويهاي  شرکت شاکي حسب اخطاريه
را پرداخت کرده و هيچ بدهي در اين خصوص ندارد و حسب االستحضار در قوانين 

ص و آن هم با لحاظ شرايط و حقوقي عطف بماسبق شدن امري صرفاً در موارد خا
نمايد که في الواقع در تعارض با قاعده  مي موازيني است که قانونگذار در اين راستا اعمال

  .فقهي الضرر و ال ضرار في االسالم و زيان مضاعف است
قانون مدني اثر قانون نسبت  ٤مستفاد از مدلول مقررات قانوني باالخص ماده : ثالثاً

شرکت بوده  مديره که موضوع مورد تقاضا بخشنامه و مصوبه هيأت به آتيه است حال آن
و يا بر سنوات آتي مبناي  النظاره حقفرض محال مصوبات آن براي متخلفين از پرداخت بر

  .بايست قرار گيرد مي محاسبه
نظر به مراتب معنونه و ايفاد تصوير مصوبه مورد شکايت، استدعاي رسيدگي و صدور 

  ».استه و اليحه تقديمي را از آن عالي مقامان قضايي داردحکم به شرح ستون خو
اي  شرکت آب منطقه مديره هيأت ٢٢/٨/١٣٩٠ـ  ١٤٩٨متن مصوبه جلسه 

  :باشد مي قرار زير تهران به
  

  ١١٤/١٤٢/٩٠: شماره ابالغ مصوبه  ٢٢/٨/١٣٩٠: تاريخ جلسه  ١٤٩٨: شماره جلسه
سياوش غالمحسين زاده،  ـ٢مديره و مدير عامل  هيأت خسرو ارتقائي رئيس ـ١: مديره اسامي اعضاء هيأت

  )اعضاء اصلي(محمدرضا بختياري 

نظريه   دهندهشنهادپي  شرح موضوع
  مديره هيأت

ريزي آب و بودجه  دفتر برنامه ٢٢/٨/١٣٩٠ـ ٣١١/٧٤٦/٩٠پيشنهاد شماره 
قانون توزيع  ٥چاههاي مشمول ماده  النظاره حقهاي  خصوص تعرفهدر

النظاره چاههاي  هاي حق و تعرفه) رب و بهداشت خانگيش(عادالنه آب 
در جلسه مطرح ) صنعت و خدمات(قانون توزيع عادالنه آب  ١٢مشمول ماده 

هاي مذکور در پيشنهاد مورد اشاره پيوست موافقت به عمل آمد و  و با تعرفه
  مقرر گرديد مطابق قوانين و مقررات اقدامات الزم صورت پذيرد

 ريزي دفتر برنامه
    آب و بودجه

  : باشد مي پيشنهاد مصوبه به شرح زير
  ١٢و ماده  ٥النظاره چاههاي مشمول ماده  حق تعرفه پيشنهادي: موضوع«

  )شرب و بهداشت خانگي و صنعت و خدمات(قانون توزيع عادالنه آب 
  الف ـ پيشنهاد واحد

 هاي شرکت مورخ تعرفهاي   بر اساس مصوبه بيستمين جلسه کميته منطقه ـ١
 قانون توزيع عادالنه آب ٥النظاره چاههاي مشمول ماده  تعرفه پيشنهادي حق ١٧/٨/١٣٩٠

بنا بر بند ب ابالغيه مقام عالي وزارت نيرو به ميزان حداقل ) شرب و بهداشت خانگي(
قانون توزيع  ١٢النظاره چاههاي مشمول ماده  مقادير جدول ذيل و تعرفه پيشنهاد حق

بر اساس محاسبات صورت گرفته به ميزان مقادير جدول ) اتصنعت و خدم(عادالنه آب 
    .گردد مي مديره پيشنهاد جهت تصوير هيأت ١٣٩٠ـ  ١٣٨٠ذيل جهت سالهاي 

  سال

  ١٢چاههاي ماده   ٥چاههاي ماده 

شرب و بهداشت 
عمومي   صنعتي  خانگي

  و دولتي
آموزشي 
و اماکن 
  مذهبي

آزاد و 
  ساير  تجاري  عمراني

حداقل تعرفه 
فتي ساليانه دريا

  )ريال(
  )ريال(تعرفه دريافتي به ازاي هر متر مکعب 

٢٢  ١٤٩  ١٦١  ٤٣  ١١٦  ٨٦  ٠٠٠/٢٥٠/١  ١٣٨٠  
٢٢  ١٤٩  ١٦١  ٤٣  ١١٦  ٨٦  ٠٠٠/٥٠٠/١  ١٣٨١  
٢٥  ١٦٣  ١٧٧  ٤٧  ١٢٧  ٩٤  ٠٠٠/٦٥٠/١  ١٣٨٢  
٢٨  ١٧٨  ١٩٢  ٥١  ١٣٩  ١٠٣  ٠٠٠/٨١٠/١  ١٣٨٣  
٢٨  ١٧٨  ١٩٢  ٥١  ١٣٩  ١٠٣  ٠٠٠/٨١٠/١  ١٣٨٤  
٢٨  ١٧٨  ١٩٣  ٥١  ١٣٩  ١٠٣  ٠٠٠/٨١٠/١  ١٣٨٥  
٣٣  ٢١٥  ٢٢٣  ٦٢  ١٦٨  ١٢٤  ٠٠٠/٧١٠/٢  ١٣٨٦  
٣٦  ٢٣٠  ٢٤٩  ٦٧  ١٨٠  ١٣٣  ٠٠٠/٨٥٠/٢  ١٣٨٧  
٣٨  ٢٤٥  ٢٦٦  ٧١  ١٩١  ١٤٢  ٠٠٠/٠٠٠/٣  ١٣٨٨  
٣٨  ٢٤٥  ٢٦٦  ٧١  ١٩١  ١٤٢  ٠٠٠/٠٠٠/٣  ١٣٨٩  
٥٠  ٣٢٣  ٢٥٠  ٩٢  ٢٥٢  ١٨٧  ٠٠٠/٧٥٠/٣  ١٣٩٠  

  .باشد مي الحساب عليالذکر  فوق هاي تعرفه ـ٢
  .ابالغي اعمال گرددهاي  بر اساس بخشنامه ١٣٨٠قبل از سال هاي  تعرفه ـ٣

  .پيشنهاد ارائه شده با اساسنامه و قوانين و مقررات حاکم بر شرکت مطابقت دارد
اي تهران به قرار  مديره شرکت آب منطقه هيأت ٢١/٩/١٣٩٠ـ١٥٠٠متن مصوبه جلسه 

  :باشد مي زير
  

  ١١٤/١٥٧/٩٠: شماره ابالغ مصوبه  ٢١/٩/١٣٩٠: خ جلسهتاري  ١٥٠٠: شماره جلسه
ـ سياوش غالمحسين زاده، محمدرضا ٢مديره و مدير عامل  خسرو ارتقائي رئيس هيأتـ  ١: مديره اسامي اعضاء هيأت

  )اعضاء اصلي(بختياري 
  مديره نظريه هيأت  پيشنهاد دهنده  شرح موضوع
آب و بودجه ريزي  برنامهدفتر  ٢١/٩/١٣٩٠ـ  ٣١١/٨٢٤/٩٠پيشنهاد شماره 

النظاره چاههاي  دريافتي ساليانه بابت حقهاي  در خصوص حداقل تعرفه
در ) مصارف صنعت و خدمات(قانون توزيع عادالنه آب  ١٢مشمول ماده 

ـ  ١١٤/١٤٢/٩٠مديره به شماره  جلسه مطرح و پيرو مصوبه هيأت
که در راستاي  با کليات مندرج در پيشنهاد مورد اشاره پيوست ٢٢/٨/١٣٩٠

شرکت مورخ هاي  تعرفهاي   تصميمات بيست و يکمين جلسه کميته منطقه
تهيه گرديده است موافقت به عمل آمد و مقرر گرديد مطابق  ٩/٩/١٣٩٠

  قوانين و مقررات اقدامات الزم صورت پذيرد

ريزي  دفتر برنامه
  آب و بودجه

  

  :باشد مي پيشنهاد مصوبه به شرح زير
  ١٢و  ٥چاههاي مشمول ماده  النظاره حقپيشنهادي تعرفه : موضوع«

  )شرب و بهداشت خانگي و صنعت و خدمات(قانون توزيع عادالنه آب 
  الف ـ پيشنهاد واحد

هاي شرکت مورخ  اي تعرفه بر اساس مصوبه بيستمين جلسه کميته منطقه ـ١
عادالنه قانون توزيع  ٥النظاره چاههاي مشمول ماده  تعرفه پيشنهادي حق ١٧/٨/١٣٩٠
بنا بر بند ب ابالغيه مقام عالي وزارت نيرو به ميزان حداقل ) شرب و بهداشت خانگي(آب 

قانون توزيع  ١٢چاههاي مشمول ماده  النظاره حقمقادير جدول ذيل و تعرفه پيشنهادي 
بر اساس محاسبات صورت گرفته به ميزان مقادير جدول ) صنعت و خدمات(عادالنه آب 

    .گردد مي مديره پيشنهاد جهت تصوير هيأت ١٣٩٠ ـ١٣٨٠ذيل جهت سالهاي 

  سال

  ١٢چاههاي ماده   ٥چاههاي ماده 

شرب و 
عمومي   صنعتي  بهداشت خانگي

  و دولتي
آموزشي و 

اماکن 
  مذهبي

آزاد و 
  ساير  تجاري  عمراني

حداقل تعرفه 
دريافتي ساليانه 

  )ريال(
  )ريال(تعرفه دريافتي به ازاي هر متر مکعب 

٢٢  ١٤٩  ١٦١  ٤٣  ١١٦  ٨٦  ٠٠٠/٢٥٠/١  ١٣٨٠  
٢٣  ١٤٩  ١٦١  ٤٢  ١١٦  ٨٦  ٠٠٠/٥٠٠/١  ١٣٨١  
٢٥  ١٦٣  ١٧٧  ٤٧  ١٢٧  ٩٤  ٠٠٠/٦٥٠/١  ١٣٨٢  
٢٨  ١٧٨  ١٩٢  ٥١  ١٢٩  ١٠٣  ٠٠٠/٨١٠/١  ١٣٨٣  
٢٨  ١٧٨  ١٩٢  ٥١  ١٢٩  ١٠٣  ٠٠٠/٨١٠/١  ١٣٨٤  
٢٨  ١٧٨  ١٩٣  ٥١  ١٣٩  ١٠٣  ٠٠٠/٨١٠/١  ١٣٨٥  
٣٣  ٢١٥  ٢٢٣  ٦٢  ١٦٨  ١٢٤  ٠٠٠/٧١٠/٢  ١٣٨٦  
٣٦  ٢٣٠  ٢٤٩  ٦٧  ١٨٠  ١٣٢  ٠٠٠/٨٥٠/٢  ١٣٨٧  
٣٨  ٢٤٥  ٢٦٦  ٧١  ١٩١  ١٤٢  ٠٠٠/٠٠٠/٣  ١٣٨٨  
٣٨  ٢٤٥  ٢٦٦  ٧١  ١٩١  ١٤٢  ٠٠٠/٠٠٠/٣  ١٣٨٩  
٥٠  ٣٢٣  ٣٥٠  ٩٢  ٢٥٢  ١٨٧  ٠٠٠/٧٥٠/٣  ١٣٩٠  
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  .باشد مي الحساب عليالذکر  فوق هاي تعرفه ـ٢
  .گرددابالغي اعمال هاي  بر اساس بخشنامه ١٣٨٠قبل از سال هاي  تعرفه ـ٣

  .پيشنهاد ارائه شده با اساسنامه و قوانين و مقررات حاکم بر شرکت مطابقت دارد
  
  و بهبود مديريت ريزي  دفتر معاونت برنامه: شرکت           مکانهاي  تعرفهاي   بيست و يکمين کميته منطقه: عنوان

  ١٣:٣٠ساعت        ٩/٩/١٣٩٠تاريخ : زمان

  :خالصه مذاکرات و تصميمات
شرکت، جلسه در خصوص نحوه هاي  تعرفهاي   يرو بيستمين جلسه کميته منطقهپ  

مصارف صنعت و خدمات  ١٢النظاره چاههاي ماده  محاسبه و حداقل دريافتي بابت حق
تشکيل گرديد و پس از بحث و بررسي گزارش ارائه شده، اهم پيشنهادات و تصميمات 

  .ذيل اتخاذ تصميم گرديد شرح به
ليتر در ثانيه برابر  ٥در مصارف مختلف تا دبي  النظاره حقه ساليانه حداقل تعرف ـ١

 ٥/٠چاههاي داراي دبي مجاز بيش از  النظاره حق. جدول ذيل مورد تصويب قرار گرفت
 ٥/٠دبي مجاز از  التفاوت مابه بايست مي ليتر در ثانيه، ضمن اخذ مبلغ حداقل دريافتي

  .گردد مي الغي در حجم تخليه ساليانه محاسبهابهاي  ليتر در ثانيه با احتساب تعرفه
حداقل )+ (ليتر در ثانيه بر اساس تعرفه ٥/١٤چاه با دبي  النظاره حق: (به عنوان مثال

  ليتر در ثانيه ١٥چاه با دبي  النظاره حقميزان ) = ليتر در ثانيه ٥/٠دريافتي تعيين شده براي 
  

  سال

  )هزار ريال(ساليانه  دريافتيهاي  حداقل تعرفه(مصارف غير خانگي 

  صنعتي
عمومي و 

  دولتي

آموزشي و 

  اماکن
  ساير  تجاري  آزاد و عمراني

٢٥٠/١  ٠٧٥/٨  ٧٤٥/٨  ٣٣٢/٢  ٢٩٧/٦  ٦٦٤/٤  ١٣٨٠  

٥٠٠/١  ٦٩٠/٩  ٤٩٤/١٠  ٧٩٩/٢  ٥٥٦/٧  ٥٩٧/٥  ١٣٨١  

٦٥٠/١  ٦٥٩/١٠  ٥٤٤/١١  ٠٧٨/٣  ٣١٢/٨  ١٥٧/٦  ١٣٨٢  

٨١٠/١  ٦٩٢/١١  ٦٦٣/١٢  ٣٧٧/٣  ١١٨/٩  ٧٥٤/٦  ١٣٨٣  

٨١٠/١  ٦٩٢/١١  ٦٦٣/١٢  ٣٧٧/٣  ١١٨/٩  ٧٥٤/٦  ١٣٨٤  

٨١٠/١  ٦٩٢/١١  ٦٦٣/١٢  ٣٧٧/٣  ١١٨/٩  ٧٥٤/٦  ١٣٨٥  

٧١٠/٢  ٥٠٦/١٧  ٩٦٠/١٨  ٠٥٦/٥  ٦٥١/١٣  ١١٢/١٠  ١٣٨٦  

٨٥٠/٢  ٤١١/١٨  ٩٣٩/١٩  ٣١٧/٥  ٣٥٦/١٤  ٦٣٤/١٠  ١٣٨٧  

٠٠٠/٣  ٣٨٠/١٩  ٩٨٩/٢٠  ٥٩٧/٥  ١١٢/١٥  ١٩٤/١١  ١٣٨٨  

٠٠٠/٣  ٣٨٠/١٩  ٩٨٩/٢٠  ٥٩٧/٥  ١١٢/١٥  ١٩٤/١١  ١٣٨٩  

٧٥٠/٣  ٢٢٥/٢٤  ٢٣٦/٢٦  ٩٩٦/٦  ٨٩٠/١٨  ٩٩٣/١٣  ١٣٩٠  

  .باشد مي الحساب علي ١٣٩٠سال هاي  تعرفه
که در سنوات قبل فاقد پروانه حفر و  ٥مقرر گرديد از مشترکين مشمول ماده  ـ٢

مديره  هيأت ٢٢/٨/١٣٩٠ ـ ١١٤/١٤٢/٩٠مطابق جدول مصوبه شماره اند  بودهبرداري  بهره
  .عنوان خسارت به آبخوان جرايم مربوطه اخذ گرددتحت 

تهران به موجب اي   در پاسخ به شکايت مذکور، مدير دفتر حقوقي شرکت آب منطقه
  :توضيح داده است که ٤/٦/١٣٩٣ ـ١٣١/٤٣١١/٩٣اليحه شماره 

موضوع  ٩٣ـ٢٢٠به شماره بايگاني  ٩٢/١٩٥احتراماً، عطف به پرونده کالسه «
به طرفيت اداره امور آب شهرستانهاي ساوجبالغ و نظرآباد که ) مندفر(شرکت شکات پرند 

دادخواست و ضمائم آن به اين شرکت ابالغ شده است اليحه به شرح ذيل در رد دعواي 
  :شود مي خواهان به حضور ايفاد

استان اي   در راستاي اجراي قانون تبديل ادارات کل استان به شرکتهاي آب منطقه
استان البرز تشکيل اي   مطابق قانون ماراالشعار شرکت آب منطقه که ١٤/٧/١٣٨٣مصوب 

البرز پس اي   مضافاً اين که شرکت آب منطقه. و از اين شرکت منتزع و مستقل شده است
داراي اساسنامه و شخصيت حقوقي مستقل است و کليه انجام وظايف عملياتي  تأسيس از

آبي و اجراي طرهاي عمراني از قبيل ات تأسيس مديريت منابع آب و حفاظت از منابع و
  .در محدوده عملکرد جزء وظايف آن شرکت است.. .احداث سد، کانال،

بر اين بنيان در موارد مشابه و با همين استدالل در دعاوي به طرفيت اين 
صادر شده از  ٣١/٦/١٣٩٢ـ ٩٢٠٩٩٧٨٦١٠٧٠٠٥٩٠شماره هاي  شرکت طي دادنامه

 ، دادنامه٩٣٠٩٩٧٢٦٢٥٤٠٠٣٨٧دادنامه شماره شعبه هفتم دادگاه حقوقي اراک، 

 ١٨/١٠/١٣٩٢ـ ٩٢٠٩٩٧٢٦٢٠٣٠٠٩١٢و  ٣١/٤/١٣٩١ ـ ٩١٠٩٩٧٢٦٢٠٣٠٠٤٠٧
صادر شده از شعبه سوم دادگاه حقوقي هشتگرد قرار رد دعوا اصداريافته و در شعبه سوم 

 ٤/٩/١٣٩٢ـ٩٢٠٩٩٧٢٦١٣٨٠١١٢٧دادگاه تجديدنظر استان البرز طي دادنامه شماره 
در اين خصوص الزم به توضيح است که . شود مي شده است که به پيوست تقديمتاييد 

آن شعبه  اگر چه آراي صادر شده از شعبه سوم دادگاه حقوقي اراک و هشتگرد براي
باشد ولي با عنايت به وحدت موضوع و اتخاذ مالک از دادنامه مذکور و اين  نمي االتباع الزم

نامه در خصوص پرونده حاضر نيز قابل استناد است و که استدالل صورت گرفته در آن داد
هاي  رسد دادنامه مي به منظور جلوگيري از صدور آراء متعارض در موضوع واحد به نظر

  .مذکور قابليت استناد در پرونده حاضر را دارند
 شود که در متن دادخواست نيز، اداره امور آب شهرستانهاي مي عالوه بر اين مالحظه

 باشند طرف دعوا مي البرزاي   شرکت آب منطقههاي  نظرآباد که زير مجموعهساوجبالغ و 
النظاره نيز از اين  صادر شده جهت پرداخت حقهاي  مضافاً اين که اخطاريهاند  قرار گرفته

  .شرکت صادر نشده است و اصوالً دعوا به طرفيت اين شرکت نيست
استان البرز و اي   آب منطقه هذا نظر به موارد معنونه فوق پس از تشکيل شرکت علي

قانون آيين  ٨٤ماده  ٤انتقال طرحهاي واقع در حوزه عملکرد آن شرکت و مطابق بند 
 .دادرسي مدني، دعوا متوجه اين شرکت نبوده و تقاضاي صدور قرار رد دعوا مورد استدعاست
 ضمناً آقاي احسان جهاني به عنوان نماينده حقوقي اين شرکت جهت پيگيري و اداي

  ».شود مي توضيحات به حضور معرفي
ـات  ودن مصـوبات جلس ـ ١٤٩٨و  ٢١/٩/١٣٩٠ـ  ١٥٠٠در خصوص ادعاي مغاير ـب

تهران با شرع مقدس اسالم، قائم مقام دبير اي   مديره شرکت آب منطقه هيأت ٢٢/٨/١٣٩٠
  :اعالم کرده است که ٢٥/٨/١٣٩٣ـ ٢٥٥٢/١٠٢/١٣شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 

مديره شرکت  هيأت ٢١/٩/١٣٩٠ـ١٥٠٠و  ٢٢/٨/١٣٩٠ـ١٤٩٨ع مصوبات موضو«
فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث  ٢١/٨/١٣٩٣اي تهران، در جلسه مورخ  آب منطقه

  : گردد مي فقهاء به شرح ذيل اعالم و بررسي قرار گرفت و نظر
بر اساس مستندات موجود مصوبات مذکور خالف موازين شرع شناخته نشد، 

قطعي قبلي وجود دارد،  النظاره حقچه مستندات و مصوبات ديگري براي تعيين چنان
  ».ارسال شود تا اظهار نظر گردد

ثبت دفتر  ٢٤/١/١٣٩٤ ـ٤١که به شماره اي   متعاقباً وکيل شاکي به موجب اليحه
  :انديکاتور هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شده اعالم کرده است که

رقومه به وکالت از شرکت شکالت پرند در خصوص احتراماً، ضمن ايفاد م« 
به خواسته ابطال مصوبه به شرح منعکس و مضبوط در پرونده  ٩٢/١٩٥پرونده کالسه 

نظر به اين که پرونده حسب اطالع پس از بررسي تحت : رساند مي استحضار عالي امر به
باشد  مي در کميسيونهاي تخصصي در شرف طرح در هيأت عمومي ديوان ٩٣/١١٣کالسه 

مستدعي است توجهاً به اين مهم که مصوبه معنونه موجبات زيان مضاعف و تضييع حق 
قانون تشکيالت ديوان عدالت اداري تقاضاي ابطال مصوبه را از  ١٣گرديده مستنداً به ماده 
  ».زمان اجرا متمني است

و هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران 
پس از بحث و بررسي، با اکثريت آراء به شرح آينده . دادرسان شعب ديوان تشکيل شد

  .کند صدور رأي مبادرت مي به
  

  هيأت عمومي رأي
قائم مقام  ٢٥/٨/١٣٩٣ـ  ٢٥٥٢/١٠٢/٩٣نظر به اين که به موجب نامه شماره : الف

ف موازين دبير شوراي نگهبان، مصوبات مورد شکايت توسط فقهاي شوراي نگهبان خال
 ٨٧و ماده  ٨٤ماده  ٢شرع تشخيص نشده است، بنابراين در اجراي حکم مقرر در تبصره 
، مصوبات مورد ١٣٩٢قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 

  . اعتراض از اين حيث قابل ابطال تشخيص نشد
، وضع ١٣٦١قانون توزيع عادالنه آب مصوب سال  ٣٣به موجب بند ب ماده : ب
. با رعايت شرايط مقرر در بند مذکور به هيأت وزيران واگذار شده است النظاره حقعوارض 

تهران، خارج از حدود اي   نظر به اين که مصوبات مورد شکايت به وسيله شرکت آب منطقه
 ١٢ماده  ١تصويب شده است، بنابراين به استناد بند الذکر  فوق اختيارات مصرح در قانون

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

  محمدجعفر منتظريـ رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري 
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