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حضرت آيتاهلل جنتي «دامتبركاته»

دبير محترم شوراي نگهبان

سالمعليكم
بدينوسيله گزارش جلسه ششصد و بيست و پننمم مممن مشنورتيفقهني شنوراي محتنرم نگهبنان منور
 9319/92/91مشتمل بر يك طرح و دو نامه ديوان عدالت اداري ارائه شده به شرح ذيل تقديم ميگردد:
دستوراول :رسيدگي به نامه ديوان عدالت اداري مبني بر دادخواست خانم فاطمه دارابي مبتني بر ادعاء خالف شرع بودن مصوبه
شماره /8337ش/ق /مور  9378/92/23شوراي اسالمي شهر قم.
بررسي :مصوبه مذكور خالف شرع دانسته شد.
توضيح اينكه اعضاء حاضر به اتفاق آراء نظرشان اين بود كه گرفتن  p33به ازاء هر متر مرب مستلزم اجحاف بر مالك بوده و بدين
جهت خالف شرع ميباشد.
همچنين نظر اكثر اعضاء اين بود كه مصوبه مذكور از اين جهت كه شهرداري را الزام نموده است كه هنگام مراجعه مالك براي أخذ
پروانه بدون پرداخت  p( p33قيمت منطقهاي مترمرب زمين ميباشد) به ازاء هر مترمرب  -عالوه بر پرداخت هزينه معمولي پروانه-
اجازه ساختمان را به مالك شرعي و قانوني زمين ندهد و اين من خالف حكم شرعي جواز تصرف مالكين در امالك خود ميباشد و
از اينجهت مصوبه مذكور خالف احكام اوليه شرعيه شناخته شد.
در مقابل نظر بعضي از اعضاء اين بود كه عوارض مذكور بر اساس تبصره  9ماده  03قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 9378/2/98
مملس شوراي اسالمي مي باشد و در اين راستا شهرداري اقدام به تعرفه عوارض و بهاي خدمات نموده است و اگر منظور از بهاي
خدمات ،خدماتي باشد كه در آينده شهرداري جهت اعمالي مانند جدولكشي و آسفالت و  ...ارائه مينمايد أخذ عوارض و بهاي آن
مانعي ندارد هر چند مقدار مذكور در مصوبه اجحاف ميباشد.

دستوردوم :رسيدگي به طرح تأمين كاالهاي اساسي براي اقشار آسيبپذير.
بررسي :نظر اكثر اعضاء اين بود كه طرح مذكور از جهت اينكه مستلزم افزايش هزينههاي عمومي ميگردد خالف اصل80
قانوناساسي ميباشد.
در مقابل نظر دو نفر از اعضاء اين بود كه اعتبار مورد نياز براي اين قانون با جابهجائي در موارد هزينهها و كسر و انكسار در مقدار
هزينهها در مصاديق مختلف بدون تغيير در مقدار كل هزينهها حل ميگردد و درنتيمه به دولت تحميل نميشود كه الزاماً هزينهاي
بر هزينههاي خود افزايش دهد تا خالف اصل  80الزم آيد.
ولي نظر اكثر اعضاء اين بود كه هر چند يكي از راههاي تأمين اعتبار مورد نياز اين طرح ،جابهجائي در موارد هزينهها و كسر و
انكسار در مقدار هزينه شده در مصاديق مي باشد لكن راه ديگر براي تأمين اعتبار مورد نياز اين طرح افزايش ممموع هزينهها و
تحميل هزينه ديگري بر دولت ميباشد و ظاهر ذيل طرح مذكور همين روش دوم ميباشد زيرا در آن تصريح شده است كه اعتبار
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مورد نياز براي اجراي اين قانون در بودجه ساالنه كشور منظور ميگردد و معناي اين مطلب اضافه نمودن اعتبار و هزينه جديد بوده
و لذا خالف اصل 80قانون اساسي ميباشد.

دستورسوم :رسيدگي به نامه ديوان عدالت اداري مبني بر دادخواست خانم زهره خدابخش مبتني بر ادعاء خالف شرع بودن مواد
 87و  81بخش پنمم از فصل  6تعرفه مصوب عوارض و بهاي خدمات شهري همدان مصوب .9319
بررسي :مصوبه مذكور خالف شرع دانسته شد.
توضيح اينكه بر اساس قانون لغو حق مرغوبيت مصوب  9363/7/27مملس شوراي اسالمي گرفتن حق مشرفيت كه همان حق
مرغوبيت ميباشد ممنوع گرديده است و لذا گرفتن آن خالف شرع بوده و از اين جهت مصوبه مورد شكايت خالف شرع دانسته
شد.
سيدحسن طاهريخرمآبادي
رئيس ممم مشورتيفقهي شوراينگهبان

