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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 2427 :ماره دادنامهش

 21/8/1398 :دادنامه ختاري

 97/3583: روندهپ شماره

 : هیأت عمومی دیوان عدالت اداریمرجع رسیدگی

 شرکت کارآمدان دینا نوآوران: یشاك

وزیر صنعت، معدن و تجارت و نامه  16/7/1397-187713/60نامه شماره ابطال : موضوع شکايت و خواسته

 وزیر جهاد کشاورزی 7/7/1397-13136/20شماره 

نامه ابطال مدیرعامل شرررکت کارآمدان دینا نوآوران به موجد داداوا ررت و  یکه تیمی ی  :كار گردش     

وزير  7/7/1397-13136/20و نامه شممماره وزير صممت،تم م،دو و ترار   16/7/1397-187713/60شممماره 

 را اوا تار شده و در جهت تبیین اوا ته اعالم کرده ا ت که: جهاد كشاورزی

 حضور ریاست محترم دیوان عدالت اداری "  

 ضمن عرض سالم و اهداء تحیت:   

از تاريخ  وزير صت،تم م،دو و ترار ؛ 16/7/1397-187713/60ابطال بخشتامه شماره  -1موضوع شکايت:   

 بر مبتی موقت دستور صدور -2وزير جهاد كشاورزی  7/7/1397-13136/020صدور و ابطال مفاد نامه شماره 

  23099040جهت صادرا  خوراک دام و طیور با ت،رفه  مروز صدور

اجتاس گیری از صادرا  برخی پیرو نابسامانی های اقتصادی اخیر و به زعم جلو ماستحضار می رسانده احتراماً ب  

 م م،دو و ترار  صت،تخطاب به وزير  7/7/1397-13136/020اره مه شمماد كشاورزی طی ناممم وزير جهداخلی
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تأمین خوراک دام ین ضرور  ه اند ) نظر به محدوديت عرضه سیب زمیتی در بازار داخل و همچتكردچتین مرقوم 

 همچتین و زمیتی سیب صادرا  15/7/1397  م خواهشمتد است ترتیبی اتخاذ فرمايید تا با اعالم قبلی از تاريخو طیور

ترار  طبق  و م وزير صت،تم م،دواين پیشتهاد خالف قانووپیرو  .(گردد اعالم ممتوع طیور و دام خوراک صادرا 

بخشتامه ای كه تقاضای ابطال آو را استدعامتديم ( صادرا  سیب )  16/7/1397-187713/60نامه شماره 

تا اطالع  20/7/1397رب گوجه فرنگی را تحت هر عتواو رديف ت،رفه ای از تاريخ  طیور و زمیتیم خوراک دام و

. اين شركت كه يکی از ف،الیت های آو صادرا  خوراک دام و طیور به صور  فرآوری شده اند كردهانوی ممتوع ث

استم با مواجهه با چتین بخشتامه ای دچار مصائب و مشکال  عديده ای شده كه شركت را ضمن بی اعتبار نمودو 

دادهايی با طرف در مقابل طرفهای قراردادم در م،رض ورشکستگی قرار داده است. توضیحاً ايتکه شركت قرار

افغانستاو مت،قد نموده كه خوراک فرآوری شده دام و طیور صادر نمايد و تمامی مروزا  نیز اخذ شده و طی سه 

مرحله نیز صادرا  انرام گرفته است. ناگهاو با بخشتامه ای كه ظرف چتد روز بدوو اطالع و تحقیق الزم صادر 

برای مثال مروز موقت تولید توسط اداره كل دامپزشکی استاو  است. شدهشدهم صادرا  متوقف و قراردادها م،لق 

كه وزارتین مذكور و دولت به  اصفهاو نیز صادر شده كه مهلت آو تا پاياو سال جاری می باشد. حاصل سخن آو

 م،تا و مفهوم خاص آو نمی تواند در طی چتد روز به بهانه تتظیم بازار داخلی و با صدور يک بخشتامه خلق الساعهم

. اين مسأله با هیچ متطقی سازگار نبوده و های مت،دد و ترار را متضرر كتدبه سرعت روند صادرا  را مختل و شركت

 نه از لحاظ حقوقی مورد تأيید است و نه از لحاظ اقتصادی و حتی انگیزه ی تتظیم بازار داخلی توجیهی نداشته و ندارد.

قانوو تشکیال  آيین دادرسی ديواو عدالت اداریم داليل  80ماده  پ( و ) (راستای عمل به مفاد بتدهای ) ايتک در

و جها  اعتراض از حیث مغاير  بخشتامه مورد تقاضای ابطالم ذيالً به سمع و نظر رياست ديواو عدالت اداری 

 خواهد رسید:

 .تضاد كامل است قانوو احکام دائمی توس،ه كشور در 23م با متطوق صريح بتد الف ماده مورد ابطالبخشتامه  -1  

 قانوو مذكور چتین اش،ار داشته: ) هر گونه وضع مالیا  يا عوارض  23ماده  (الف)هماو گونه كه مستحضريد بتد 
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كاال به متظور تتظیم بازار داخلی ممتوع  برای صادرا  كاالهای مراز و غیر يارانه ای جلوگیری از صادرا  هر گونه

هر گونه كاال به صور  عام و علی  :است ...( چتانچه به اين بتد از قانوو دقیقاً نظر افکتده شودم مالحظه می گرددم اوالً

: اگر بهانه ای همچوو كمبود گوجه فرنگی و رب ثانیاً .مل خوراک دام و طیور نیز می گردداالطالق قید شده كه شا

طیور يافته استم اين بهانه با قید ) به متظور  وجه در كشور وجود داشته و همین موضوع نیز تسری به خوراک دام وگ

تتظیم بازار داخلی ممتوع است ... ( گرفته شده و اساساً دولت و وزارتین مذكور اجازه متع صادرا  اقالم مورد ادعا 

تصَرِفُ إلی الفرد األكملِ أو أجمل ( مفاد قانوو مزبور شامل صادرا  هر ثالثاً: طبق قاعده ) اإلطالق يَ را نداشته است.

راب،اً: قید ) به متظور تتظیم بازار  گونه كاال می گردد. چرا كه اطالقم اقتضاء شمولیت فرد أكمل و أجمل را دارد.

و آو است و همچتین اين داخلی ... ( قید توضیحی نیست. بلکه قید احترازی است. چرا كه اصل در قیود احترازی بود

  .م صادرا  را متع نمايدقید بداو م،تاست كه هیچ مرج،ی نمی تواند به بهانه تتظیم بازار داخلی

قانوو برنامه پترساله ششم توس،ه اقتصادی اجتماعی  22ب( ماده ( و )الفهای )اين بخشتامه حتی با اطالق بتد -2  

است. چرا كه طبق ماده موصوفم دولت مکلف شده با اقدام قانونی در و فرهتگی جمهوری اسالمی ايراو نیز در تضاد 

جهت اصالح قوانین محیط كسب و كار را به گونه ای امنم سالمم سهل و شفاف سازد. بخشتامه كذايی نه تتها محیطی 

تبصره  نکته حائز اهمیت ديگر آو است كه است. شدهامن به وجود نیاورده بلکه باعث تزلزل در امر صادرا  نیز 

های كشور و تقويت آنها در امر صادرا  و تولیدی و خدماتی در تأمین نیازقانوو حداكثر استفاده از توا 4ذيل ماده 

قانوو مالیاتهای مستقیم چتین اش،ار داشته: ) اختیارا  وزير جهاد كشاورزی متدرج در قوانین  104و اصالح ماده 

توجه به قانوو فوق الذكرم وزير جهاد  توضیحاً ايتکه با (.از شمول اين قانوو مستثتی است  مربوط به اين وزارتخانه

خطاب به وزير صت،تم م،دو و ترار م  13136/020كشاورزی اساساً چتین اختیاری را نداشته كه طی نامه شماره 

طبق  .ها گرددورشکستگی شركت صادرا  موارد مرقوم را به نوعی تحديد نموده و از اين رهگذر باعث تهديد ترار و

 م صادرا  كاال و خدما  را به نحوی طراحی كتد كه مترر به شده استهماو قانووم دولت مکلف  19اده مم 2بتد 
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در امر  ابطال بر خالف مشوق ها و سايق های تولیدخری بخشتامه مورد آافزايش تولید صادرا  گرا شود. به عبار  

  صادرا  است.

مغاير  ديگر بخشتامهم با نص ماده واحده قانوو رفع محدوديت صادرا  تولیدا  كشاورزی و دامی است كه  -3  

به  15/7/1377مرلس شورای اسالمی تصويب شده و در تاريخ  8/7/1377علتی روز چهارشتبه مورخ در جلسه 

ماده واحده چتین بیاو داشته: ) از تاريخ تصويب اين قانوو از صادرا  هر نوع  ورای نگهباو رسیده است.تأيید ش

. صادر كتتدگاو اين كاالها می توانتد با رعايت شودتولیدا  و فرآورده های كشاورزی و دامی رفع ممتوعیت می 

ماده واحده مشارالذكر  2جالب آو است كه تبصره  .( نکته در خور تأمل و بسیاروو صادرا  و واردا  اقدام نمايتدقان

 م،دو و ترار  موظف است مم چتین است كه وزار  صت،تجهت تتظیم بازار داخلی داده و آويک راهکار قانونی 

رأساً نسبت به ايراد ت،ادل در بازار داخل اقدام و در صور  نیاز مبادر  به واردا  كاال نمايد. به ديگر سخنم باز 

ماده فوق الوصف ت،یین تکلیف شده و راهکار آو  2هانه تتظیم بازار داخلی مطرح شودم اين مطلب با تبصره هم اگر ب

 صدور بخشتامه يک شبه نیست!

نیز در تغاير است. با اين وصف  1364قانوو مقررا  صادرا  و واردا  سال  12بخشتامه مورد ابطالم با ماده  -4  

ولت موظف است سیاست صادراتی خود را مبتتی بر تشويق صادرا  غیر نفتی قانوو موصوفم د 12كه مطابق ماده 

 . بخشتامهقرار داده و در جهت وصول به اين هدف بايد حداكثر مساعد  را نموده و تسهیال  الزم را فراهم آورد

ه صادرا  بیش در تزاحم است. از طرفی ديگر در اين برهه اقتصادیم امر ب 12كذايی با متطوق و مفهوم موافق ماده 

از پیش بايد حمايت شود چرا كه ارز آوری برای كشور داشته و ف،الیت و رقابت تولیدی در كشور را بیشتر كرده و 

. دولت فقط در يک صور  می تواند صادرا  كاالهای غیر نفتی را غیر مراز اعالم شوددر نتیره اشتغال زايی نیز می 

مرلس  28/2/1364قانوو مقررا  صادرا  و واردا  مصوب  16نمايدم آو هم در صور  حصول شرايط ماده 

 بررسی شورای اسالمیم كه چتین اش،ار داشته: ) دولت موظف است كلیه كاالهای صادراتی غیر نفتی كشور را مورد 
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دور و ارز حاصل از ص %80قرار داده و چتانچه میزاو ارز مصرف شده برای ساخت و تولید هر يک از آنها بیش از 

 فروش خارجی آو باشد آو كاال را مشخص و صدور آو را غیر مراز اعالم نمايد.

 كذايی ی قانوو مقررا  صادرا  و واردا  بخشتامهيآيین نامه اجرا )مکرر( 11استتاد به ماده ه همچتین ب – 5  

  .باشد می تضاد در صادرا  ضوابط با دعوی موضوع

افغانستاوم نظر به ايتکه قراردادهای مت،قده اين شركت با افغانستاو بودهم آيین نامه اعطای اعتبارا  صادراتی ويژه   

هیأ  وزيراو نیز به صور  اخص در مورد اين شركت ساری  15/6/1382 -مه28234 /33097 شمارهتحت 

بتاء علیهذا  م مغايرتهای بخشتامه مورد ابطال با قوانین فوق الذكر مشخص است.جاری بوده و از جهت عام بودو نیزو 

و عدالت اداری تقاضای صدور رأی بر قانوو تشکیال  و آيین دادرسی ديوا 88نظر به مراتب فوق مستتداً به ماده 

ابطال مصوبه از تاريخ تصويب مورد استدعاست. ضمتاً نظر به ايتکه با وجود بخشتامه خسارا  عديده ای به اين 

شركت و شركتهای مت،دد مشابه در سطح كشور وارد می آيدم با توجه به وجود دو عتصر فوريت و ضرور م بدواً 

  " .كر ديواو عدالت اداری تقاضای صدور دستور موقت مورد استدعاستقانوو اخیر الذ 36وفق ماده 

 متن مقرره های مورد اعتراض به قرار زیر ا ت:  

 وزیر صنعت، معدن و تجارت: 16/7/1397-187713/60نامه شماره  -الف  

 جناب آقای فرود عسگری "  

 رئیس کل محترم گمرک جمهوری اسالمی ایران        

 با سالم   

 وزير جهاد كشاورزی به آگاهی می رساند: 7/7/1397-13136/020ضمن ارسال تصوير نامه شماره   

 ( 07011000و ) (07019000م )(07142000(م )07143000صادرا  سیب زمیتی: تحت رديف ت،رفه های )

 (23099030( و )23099040(م )23099090(م )23080000خوراک دام و طیور: تحت رديف ت،رفه های )
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های ) فه  حت رديف ت،ر جه فرنگی: ت ( و 20095000(م )20029090(م )20029010(م )20021000رب گو

(21032000 ) 

  "تا اطالع ثانوی ممتوع می باشد. 20/7/1397از تاريخ 

 وزیر جهاد کشاورزی: 7/7/1397-13136/020نامه شماره  -ب  

 جناب آقای دکتر شریعتمداری "  

 وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت       

 سالم علیکم   

ست ترتیبی    سیب زمیتی در بازار داخل و همچتین تامین خوراک دام و طیور خواهشمتد ا نظر به محدوديت عرضه 

صادرا  سیب زمیتی و همچتین صادرا  خوراک دام و طیور  15/7/1397م قبلی از تاريخ اتخاذ فرمايید تا با اعال

ممتوع اعالم گردد. ضممممتاً الزم به ذكر اسمممت كه متاسمممفانه علیرغم ممتوعیت صمممادرا  گوجه فرهتگی از تاريخ 

شماره  27/6/1397 ضوع نامه  گی ( طبق گزارش های روزانه گمرکم گوجه فرن22/4/1397-170799/60)مو

شماره  صادرا  رب گوجه فرنگی هماو طور كه طی نامه  شود در مورد   20/6/1397-11867/020صادر می 

ستی با صدی از تولید با نگاه  اعالم گرديد باي صور  در ايراد ممتوعیت در كوتاه مد  و ب،د از آو با تمهیداتی به 

 "به تامین بازار داخل مروز صادرا  داده شود.

شیایت    مذکور،  رپر ت دفتر امور حقوقی معاونت تو عه مدیریت و منابع وزارت جهاد در پا خ به 

 توضیح  داده ا ت که: 3/2/1398-2369/98/200کشاورزی به موجد  یکه شماره 

 هیأت عمومی محترم دیوان عدالت اداری "  

 9703583موضوع: الیحه دفاعیه در خصوص کالسه پرونده        

 با سالم و دعای خیر   

-187713احتراماً در پاسممخ به شممکايت شممركت كارآمداو ديتا نوآوراو با موضمموع ابطال بخشممتامه شممماره    

 وزير 7/7/1397-13136/020وزيمر وزار  صت،تم م،دو و ترمار  و ابطال مفماد نامه شماره  16/7/1397
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 وزار  متبوع به استحضار می رساند:

 7/7/1397-13036/020در خصمموص لغو ممتوعیت صممادرا  خوراک دام و طیورم موضمموع نامه شممماره  -الف  

اعالم می دارد نامه مذكور با توجه به اسمممتفاده از ارز دولتی در تولید اين نهاده و در راسمممتای تتظیم بازار داخلی و 

ه های دامی تهیه و ارسال شده است كه مت،اقباً با درخواست انرمن صادركتتدگاو جلوگیری از افزايش قیمت نهاد

خدما  دام و طیور برای حفظ بازارهای صادراتی پیشتهاد لغو ممتوعیت و ايراد عوارض صادراتی با لحاظ مقدار ارز 

ترار  طی نامه شماره  دولتی استفاده شده در تولید نهاده مذكور توسط مقام عالی وزار  به وزير صت،تم م،دو و

شماره  شدهاعالم  17873/020-12/9/1397 شورای عالی اقتصادی به  ست طبق مصوبه  ست. الزم به توضیح ا ا

مسئولیت تتظیم بازار به وزير صت،تم م،دو  5/6/1397متشکل از سراو سه قوه از تاريخ  70118-29/5/1397

توجه و ترار  واگذار شده و تصمیم در اين خصوص نیز با مقام مذكور می باشد. لذا با عتايت به موارد م،تونه و با 

شکايت به طرفیت  ستم بتابراين موضوع  صمت انتقال يافته ا به ايتکه اين وظیفه از وزار  متبوع متفک و به وزار  

 "اين وزار  موضوعیت نداشته و تقاضای صدور رد دعوای ايشاو مورد استدعاست.

یدگی به پرونده ع یرغم ار ال نسخه ثانی شیایت و ضمائم برای وزارت صنعت، معدن و تجارت تا زمان ر   

 در هیأت عمومی، پا خی از وزارت صنعت، معدن و تجارت واصل نشد.

معاونین دیوان عدالت اداری و و  رئیسبا حضور  21/8/1398هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ   

ر زیپس از بکث و برر ی با اکثریت آراء به شرح و  مستشاران و دادر ان شعد دیوان تشییل شد و رؤ ا

  .به صدور رأی مبادرت کرده ا ت

 هیأ  عمومی رأی

 وزیرر جهراد کشاورزی به وزیر صنعت، معدن و تجارت 7/7/1397-13136/020مفراد نرامه شماره  -الف

 قانوو تشکیال  و آيین 12چرون متضمن پیشنهاد ا ت و در آن قراعده آمرره وضع نشده از مصرادیق ماده 
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 مکسوب نمی شود و قابل طرح و ر یدگی در هیأت عمومی تشخیص نشد. دادرسی ديواو عدالت اداری

ج وگیری از  1395مصوب  قانوو احکام دائمی برنامه های توس،ه كشور 23ق بند )الف( ماده بهرچند مطا -ب

مصوبات  4بازار داا ی ممنوع اعالم شده ا ت لیین به موجد بند  صادرات هرگونه کا  به منظور تنظیم

شماره نامه  که تو ط رئیس جمهوری طی 25/5/1397نهمین ج سه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ 

به رئیس مج س شورای ا المی و رئیس قوه قضاییه و اعضای هیأت دولت ابالغ شده  70118-29/5/1397

به متظور جلوگیری از كاهش عرضه و افزايش قیمت كاالها در » مقرر شده ا ت  ،ا تمفاد آن  زم ا جرا و 

ورال،ملی كه به تصويب رئیس جمهور مارچوب دستمد در چهمدو و ترار  می توانملیم وزير صت،تم م،مبازار داخ

اما « .متوع نمايدمی رسدم صادرا  برخی از كاالها را در شرايط اضطراریم برای محدوده زمانی م،ینم مشروط يا م

 ،به رئیس کل گمرک 16/7/1397-187713/60از آنجا که وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه شماره 

تا اطالع ثانوی ممنوع اعالم کرده ا ت از این جهت  20/7/1397صادرات اوراک دام و طیور را از تاریخ 

 زم ا جراء مصوبه  4ا ت که در بند که ممنوعیت صادرات را مقید به زمان مشخصی نیرده و این در حالی 

 ،تصریح شده ممنوعیت صادرات برای مکدوده زمانی معین قابل اعمال ا ت شورای عالی هماهنگی اقتصادی

 ،ا ت بنابراین صرفاً از این جهت که پایان مدت ممنوعیت صادرات مشخص نشدهیاد شده مغایر مصوبه 

معدن و تجارت به رئیس کل گمرک جمهوری ا المی  وزیر صنعت، 16/7/1397-187713/60نامه شماره 

مصوب  قانوو تشکیال  و آيین دادرسی ديواو عدالت اداری 13و  88اد وو م 12ماده  1بند ایران مستند به 

 ./ ابطال می شود تاريخ تصويباز  1392 ال 

 
 محمدكاظم بهرامی                                                            

 رئیس هیأ  عمومی ديواو عدالت اداری                                                       
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