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  دمهـمق
  

ت  ور و ر ر  را الد  وز  تا ورود  سا ای ا ی آ ی ) س(رت ز رت امام  ی  ال الب ا ر ا ر  ر ر و ر ن  د  ز ھا و  سو ام ا ق ا آ
ن و ) ره( ر وه    ی با ن روز ریک ا سو با  نام ش ن  ن، » روز زن«آه  ط ز ر و   ه  یار  مام  فاده  ت و با آرزوی ا ده ا ھیده 

ن ا ن از  ما آیان و  ھار سال سل ل  صاص   ی ر  ا ضا نا  م از  د د ر  و ر ن  ی   و و تأ ود و  مان،  اوه ا ص ھ جل ا آ ن ١٣٨٧ا کار ور  رد  ا د ھ ا
ردرم  ی د م  قد ی    .اضا

ن  و دت رو د راری و و ء ا و   و آر ت، آ   و  ر ن،  و و  حاوی  ن  ت ا ید ا اا اا ری ا د اد ن  و ور و د ی  اعا اا
د وعات شیپ رو با و ده  و  ل رپو ل و  ر   ع  نا ر   رس  ی  د ضا ن  کار دی  یاز  وی  د، پا ی با ال  روز  ا کا ھ خ ً   .م

  
  
  

  و ما توفیقی اال باهللا علیه توکلت
  معاونت آموزش قوه قضائیه

  1387بهار 
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  ربوط به قوه قضائیه قوانین مصوب م
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  28/1/1387 -  4116شماره

  و عالئم تجاری ، طرحهای صنعتی قانون ثبت اختراعات

  مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسالمی ایران
ای قانون مدنی، یک نسخه تصویر قانون ثبت اختراعات طرحهای صنعتی و عالئم تجاری بر) 1(بدینوسیله در اجراء مفاد تبصره ذیل ماده 

  .گردد درج در روزنامه رسمی ارسال می
   غالمعلی حدادعادل-رئیس مجلس شورای اسالمی 

  29/11/1386 - 187961/18شماره
  نژاد جناب آقای دکتر محمود احمدی

  ریاست محترم جمهوری اسالمی ایران
راعات، طرحهای صنعتی و عالئم تجاری قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران قانون ثبت اخت ) 123( و سوم  در اجراء اصل یکصد و بیست

قانون اساسی جمهوری ) 85( کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسالمی مطابق اصل هشتاد و پنجم 7/8/1386مصوب جلسه مورخ 
بود، پس اسالمی ایران که با عنوان طرح ثبت اختراعات طرحهای صنعتی، عالئم و نامهای تجاری به مجلس شورای اسالمی تقدیم گردیده 

 و تأیید شورای محترم نگهبان، به 3/11/1386 علنی روز چهارشنبه مورخ  از موافقت مجلس با اجراء آزمایشی آن به مدت پنج سال در جلسه
  .گردد پیوست ابالغ می

   غالمعلی حدادعادل-رئیس مجلس شورای اسالمی 
  و عالئم تجاری ، طرحهای صنعتی قانون ثبت اختراعات

  اعات اختر- فصل اول 
،  ، فن کند و مشکلی را دریک حرفه ای خاص را ارائه می  اختراع نتیجه فکر فرد یا افراد است که برای اولین بار فرآیند یا فرآورده-1ماده
  .نماید ، صنعت و مانند آنها حل می فناوری
دید عبارت است از آنچه که در فن یا صنعت ابتکار ج.  اختراعی قابل ثبت است که حاوی ابتکار جدید و دارای کاربرد صنعتی باشد-2ماده

شود که در  ، اختراعی کاربردی محسوب می قبلی وجود نداشته و برای دارنده مهارت عادی در فن مذکور معلوم و آشکار نباشد و از نظر صنعتی
،  ، کشاورزی دستی  نظیر صنایع، معنای گسترده آن است و شامل مواردی مراد از صنعت. ای از صنعت قابل ساخت یا استفاده باشد رشته

  .شود ماهیگیری و خدمات نیز می
تواند از حقوق  کند و دارنده آن می  گواهینامه اختراع سندی است که اداره مالکیت صنعتی برای حمایت از اختراع صادر می-3ماده

  .مند شود انحصاری بهره
  :  موارد زیر از حیطه حمایت از اختراع خارج است-4ماده
  . ، روشهای ریاضی و آثار هنری های علمی ، نظریه شفیات ک-الف 
  .  طرحها و قواعد یا روشهای انجام کار تجاری و سایر فعالیتهای ذهنی و اجتماعی-ب 
  .  روشهای تشخیص و معالجه بیماریهای انسان یا حیوان-ج 

  .شود زبور نمیهای منطبق با تعریف اختراع و مورد استفاده در روشهای م این بند شامل فرآورده
  .دهنده آنها و همچنین فرآیندهای بیولوژیک تولید آنها  منابع ژنتیک و اجزاء ژنتیک تشکیل-د 

  .بینی شده باشد  آنچه قبالً در فنون و صنایع پیش-هـ 
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 عملی و یا ای از جهان ازطریق انتشار کتبی یا شفاهی یا ازطریق استفاده فن یا صنعت قبلی عبارت است از هر چیزی که در نقطه
  .، افشاء شده باشد هرطریق دیگر، قبل از تقاضا و یا درموارد حق تقدم ناشی از اظهارنامه ثبت اختراع

درصورتی که افشاء اختراع ظرف مدت شش ماه قبل از تاریخ تقاضا یا در موارد مقتضی قبل از تاریخ حق تقدم اختراع صورت گرفته باشد، 
  .مانع ثبت نخواهد بود

  .حسنه باشد برداری از آنها خالف موازین شرعی یا نظم عمومی و اخالق عاتی که بهره اخترا-و 
  :  چگونگی ذکر نام مخترع در گواهینامه اختراع و نحوه تعلق حق اختراع ثبت شده به شرح زیر است- 5ماده
  . حقوق اختراع ثبت شده منحصراً به مخترع تعلق دارد-الف 
  .گیرد اختراعی کرده باشند، حقوق ناشی از اختراع مشترکاً به آنان تعلق می اگر افرادی به صورت مشترک -ب 
 هرگاه دو یا چند نفر، مستقل از دیگری اختراع واحدی کرده باشند شخصی که اظهارنامه اختراع خود را زودتر تسلیم کرده و یا -ج 

که  اند، مشروط بر این رنامه خود را به صورت معتبر تسلیم کردهدرصورت ادعای حق تقدم هرکدام بتوانند اثبات کنند که در تاریخ مقدم اظها
  . اظهارنامه مذکور مسترد یا رد نگردیده یا مسکوت گذاشته نشده باشد، حق ثبت اختراع را خواهند داشت

  .شود  حقوق ناشی از اختراع ثبت شده قابل انتقال است و درصورت فوت صاحب حق به ورثه او منتقل می-د 
رتی که اختراع ناشی از استخدام یا قرارداد باشد، حقوق مادی آن متعلق به کارفرما خواهد بود، مگر آن که خالف آن درقرارداد  درصو-هـ 

  .شرط شده باشد
هرگونه . شود مگر این که کتباً از اداره مالکیت صنعتی درخواست کند که نامش ذکر نشود  نام مخترع در گواهینامه اختراع قید می-و 
  .  یا تعهد مخترع مبنی بر این که نام شخص دیگری به عنوان مخترع قید گردد، فاقد اثر قانونی استاظهار

شود، تعیین  شود، باید موضوعی را که حمایت از آن درخواست می  اظهارنامه ثبت اختراع که به اداره مالکیت صنعتی داده می- 6ماده
های  ای از توصیف اختراع و درصورت لزوم نقشه ، توصیف ادعا، خالصه ء بوده و خواسته و به فارسی تنظیم شود، دارای تاریخ و امضا کرده

  .شود کننده ثبت دریافت می های ثبت اظهارنامه از درخواست هزینه. مربوطه را دربرداشته باشد
  :در تنظیم و تسلیم اظهارنامه باید موارد زیر رعایت شود

  .، مخترع و نماینده قانونی او، درصورت وجود و عنوان اختراع در اظهارنامه درج شود قاضی نام و سایر اطالعات الزم درخصوص مت-الف 
  .، مدارک دال بر سمت قانونی وی همراه اظهارنامه تحویل گردد  درمواقعی که متقاضی شخص مخترع نیست-ب 
ی که برای شخص دارای مهارت عادی در فن ، گویا و مختصر بوده و با توصیف همراه باشد، به نحو  ادعای مذکور در اظهارنامه-ج 

خالصه توصیف فقط به منظور ارائه اطالعات فنی است و . مربوط واضح و کامل بوده و حداقل یک روش اجرائی برای اختراع ارائه کند
  .توان برای تفسیر محدوده حمایت به آن استناد کرد نمی

  .تواند آن را مسترد کند برای ثبت اختراع قبول نشده است می متقاضی ثبت اختراع تا زمانی که اظهارنامه او - 7ماده
. دهند مربوط باشد ای از اختراعات مرتبط که یک اختراع کلی را تشکیل می  اظهارنامه باید فقط به یک اختراع یا به دسته- 8ماده

تواند تا زمانی که اظهارنامه وی  متقاضی می. شود اعتباری گواهینامه اختراع مربوط نمی دراختراع کلی ذکر نکردن ارتباط اجزاء آن موجب بی
  : مورد موافقت قرار نگرفته است

  . اظهارنامه خود را اصالح کند، مشروط بر آن که از حدود اظهارنامه نخست تجاوز نکند-الف 
و درصورت اقتضاء، مشمول حق اظهارنامه تقسیمی باید دارای تاریخ تقاضای اولیه بوده .  آن را به دو یا چند اظهارنامه تقسیم کند-ب 

  . تقدم اظهارنامه نخستین است
ای حق تقدم مقرر در کنوانسیون پاریس برای حمایت ازمالکیت صنعتی  تواند همراه با اظهارنامه خود، طی اعالمیه  متقاضی می-9ماده

تواند براساس یک یا چند  قدم میحق ت. و اصالحات بعدی آن را درخواست نماید)   میالدی1883 مارس 20( هجری شمسی 1261مورخ 
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درصورت درخواست .  المللی باشد که در هر کشور یا برای هر کشور عضو کنوانسیون مذکور تسلیم شده است ای یا بین اظهارنامه ملی یا منطقه
  : حق تقدم
ای  د که توسط مرجع ثبت اظهارنامهای را ارائه ده ، رونوشت اظهارنامه خواهد ظرف مدت معین  اداره مالکیت صنعتی از متقاضی می-الف 

  .، گواهی شده باشد که مبنای حق تقدم است
  . با پذیرش درخواست حق تقدم حمایتهای مذکور در کنوانسیون پاریس شامل آن خواهد بود-ب 

  .شود یکن تلقی می لم ، اعالمیه مذکور کان درصورت عدم مراعات شرایط مندرج در این ماده و مقررات مربوط به آن
، متقاضی باید شماره و تاریخ اظهارنامه اختراعی را که در خارج تسلیم کرده و عیناً و ماهیتاً   بنا به درخواست اداره مالکیت صنعتی- 10ماده

ضی همچنین با درخواست اداره مالکیت صنعتی متقا. ، ارائه دهد مربوط به اختراع مذکور در اظهارنامه تسلیم شده به اداره مالکیت صنعتی است
  :باید مدارک زیر را به اداره مذکور تسلیم کند

های خارج دریافت کرده  های انجام شده درخصوص اظهارنامه ای که متقاضی درمورد نتایج بررسی  تصویر هرگونه نامه و اخطاریه-الف 
  . است

  . های خارجی ثبت شده است  تصویر گواهینامه اختراع که براساس اظهارنامه-ب 
  . نه تصمیم نهایی مبنی بر رد اظهارنامه خارجی یا رد ثبت اختراع ادعا شده در اظهارنامه خارجی تصویر هرگو-ج 
  . اعتباری گواهینامه اختراع صادرشده براساس اظهارنامه خارجی  تصویر هر تصمیم نهایی مبنی بر بی-د 

ی خواهد کرد مشروط بر این که اظهارنامه در زمان  اداره مالکیت صنعتی تاریخ تقاضا را همان تاریخ دریافت اظهارنامه تلق- 11ماده
  :، حاوی نکات زیر باشد دریافت

  .شود  ذکر صریح یا ضمنی این نکته که ثبت یک اختراع تقاضا می-الف 
  .کند  ذکر نکاتی که شناخت هویت متقاضی را میسر می-ب 
  .  توصیف اجمالی اختراع-ج 

، از متقاضی دعوت خواهد کرد تا از تاریخ  نامه در زمان تقاضا فاقد شرایط فوق بوده استاگر اداره مالکیت صنعتی تشخیص دهد که اظهار
ابالغ ظرف سی روز اصالحات الزم را انجام دهد و تاریخ تقاضا همان تاریخ دریافت اصالحات مذکور خواهد بود ولی اگر در مهلت تعیین شده 

  . شدیکن تلقی خواهد لم اصالح صورت نگیرد، اظهارنامه کان
، اداره مالکیت صنعتی از متقاضی دعوت  هایی اشاره شود که در آن درج یا ضمیمه نشده است  چنانچه در اظهارنامه به نقشه- 12ماده

های مورد اشاره را ارائه نماید، اداره مذکور تاریخ دریافت نقشه را  اگر متقاضی دعوت را اجابت کرده و نقشه. ها را ارائه دهد کند تا نقشه می
ها را کأن لم یکن  ، تاریخ تقاضا را همان تاریخ دریافت اظهارنامه قید نموده و اشاره به نقشه درغیر این صورت. تاریخ تقاضا تلقی خواهد نمود

  .تلقی خواهد کرد
، بررسی  نامه آن ئین پس از قید تاریخ تقاضا، اداره مالکیت صنعتی اظهارنامه را از نظر انطباق با شرایط مندرج در این قانون و آ- 13ماده

درغیر این صورت اظهارنامه را رد و مراتب را به . دهد ، اقدام الزم را برای ثبت اختراع انجام می خواهد کرد و درصورت تشخیص انطباق
  .کند متقاضی ابالغ می

  : اداره مالکیت صنعتی پس از ثبت اختراع باید- 14ماده
  . کندالف ـ درخصوص ثبت اختراع یک نوبت آگهی منتشر

  .ب ـ گواهینامه ثبت اختراع را صادر کند
  .ج ـ رونوشت گواهینامه ثبت اختراع را بایگانی و پس از دریافت هزینه مقرر، اصل آن را به متقاضی تسلیم کند
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اء شده انجام ، به منظور تعیین حدود حمایت اعط های اختراع ، تغییراتی را در مضمون و نقشه د ـ به درخواست دارنده گواهینامه اختراع
ای که اختراع  ، اطالعات مندرج در گواهینامه اختراع ازحدود اطالعات مذکور در اظهارنامه اولیه دهد، مشروط بر این که در نتیجه این تغییرات

  .، تجاوز نکند براساس آن ثبت شده است
  :  حقوق ناشی از گواهینامه اختراع به ترتیب زیر استـ15ماده

برداری از  بهره.  ، مشروط به موافقت مالک آن است ز اختراع ثبت شده در ایران توسط اشخاصی غیر از مالک اختراعبرداری ا الف ـ بهره
  :اختراع ثبت شده به شرح آتی خواهد بود

  : ـ درصورتی که اختراع درخصوص فرآورده باشد1
  . ه، فروش و استفاده از فرآورد ، عرضه برای فروش ، صادرات و واردات اول ـ ساخت

  . ، فروش یا استفاده از فرآورده دوم ـ ذخیره به قصد عرضه برای فروش
  : ـ درصورتی که موضوع ثبت اختراع فرآیند باشد2

  .اول ـ استفاده از فرآیند
  .آید  میاین ماده درخصوص کاالهایی که مستقیماً از طریق این فرآیند به دست)  الف(بند ) 1(دوم ـ انجام هر یک از موارد مندرج در جزء 

را انجام )  الف(برداریهای مندرج در بند  علیه هر شخص که بدون اجازه او بهره) 17(این ماده و ماده )  ج(تواند با رعایت بند  ب ـ مالک می
  .دهد و به حق مخترع تعدی کند و یا عملی انجام دهد که ممکن است منجر به تعدی به حق مخترع شود، به دادگاه شکایت کند

  :شود ق ناشی از گواهینامه اختراع شامل موارد زیر نمیج ـ حقو
  .شود می برداری از کاالهایی که توسط مالک اختراع یا با توافق او در بازار ایران عرضه ـ بهره1
وارد حریم های سایر کشورها که به طور موقت یا تصادفاً  ـ استفاده از وسایل موضوع اختراع در هواپیماها، وسائط نقلیه زمینی یا کشتی2
  .شود ، مرزهای زمینی یا آبهای کشور می هوایی
  .شود برداریهایی که فقط با اهداف آزمایشی درباره اختراع ثبت شده انجام می ـ بهره3
، قبل از تاریخ  برداری توسط هر شخصی که با حُسن نیت قبل از تقاضای ثبت اختراع یا درمواقعی که حق تقدم تقاضا شده است ـ بهره4
کرده یا اقدامات جدی و مؤثری جهت آماده شدن برای استفاده از آن در ایران به عمل  ، از اختراع استفاده می ای حق تقدم همان اختراعتقاض
  . آورده است می

خشی که ، تنها به همراه شرکت یا کسب و کار یا به همراه ب این ماده قید شده است)  ج(بند ) 4(د ـ حقوق استفاده کننده قبلی که در جزء
  . ، قابل انتقال یا واگذاری است شده یا مقدمات استفاده از آن فراهم گردیده در آن از اختراع استفاده می

منظور حفظ  به. شود سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه اختراع منقضی می ، پس از بیست  اعتبار گواهینامه اختراع با رعایت این مادهـ16ماده
نامه  ، مبلغی که به موجب آئین ، پس از گذشت یک سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه و قبل از شروع هر سال رنامه اختراعاعتبار گواهینامه یا اظها

تأخیر در پرداخت، حداکثر تا شش ماه در صورت پرداخت . گردد شود، توسط متقاضی به اداره مالکیت صنعتی پرداخت می این قانون تعیین می
  . جریمه مجاز است

  .شود ، فاقد اعتبار می که هزینه ساالنه پرداخت نشود، اظهارنامه مربوط مسترد شده تلقی و یا گواهینامه اختراعدرصورتی 
  :برداری نمایند توانند از اختراع بهره ، با رعایت ترتیبات زیر، می  دولت یا شخص مجاز از طرف آنـ17ماده

، بهداشت یا توسعه سایر بخشهای  ، تغذیه ربط منافع عمومی مانند امنیت ملی  ذیالف ـ درمواردی که با نظر وزیر یا باالترین مقام دستگاه
برداری از سوی مالک یا شخص مجاز از  برداری نماید و یا بهره حیاتی اقتصادی کشور، اقتضاء کند که دولت یا شخص ثالث از اختراع بهره

رداری از اختراع رافع مشکل باشد، موضوع در کمیسیونی مرکب از رئیس سازمان ب سوی او مغایر با رقابت آزاد بوده و از نظر مقام مذکور، بهره
، دادستان کل کشور، نماینده رئیس جمهور و وزیر یا  ثبت اسناد و امالک کشور، یکی از قضات دیوان عالی کشور با معرفی رئیس قوه قضائیه
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یسیون مذکور، سازمان دولتی یا شخص ثالث بدون موافقت مالک ، با تعیین کم ربط مطرح و درصورت تصویب باالترین مقام دستگاه ذی
  .نماید برداری می ، از اختراع بهره اختراع

برداری از اختراع محدود به منظوری خواهد بود که در مجوز آمده است و مشروط به پرداخت مبلغ مناسب به مالک مذکور با  ب ـ بهره
نفع دیگر توضیحی داشته باشند، کمیسیون  درصورتی که مالک اختراع یا هر شخص ذی. باشد درنظرگرفتن ارزش اقتصادی مورد اجازه می

تواند بنا به  کمیسیون می. برداری در فعالیتهای غیررقابتی اتخاذ تصمیم خواهد کرد پس از رسیدگی به اظهارات آنان و لحاظ کردن بهره
برداری از اختراع ثبت شده را دارد، پس از رسیدگی به اظهارات  هرهدرخواست مالک اختراع یا سازمان دولتی یا شخص ثالثی که مجوز ب

  .گیری مجدد اقدام کند ای که ضرورت اقتضاء نماید، نسبت به تصمیم طرفین یا یکی از آنها در محدوده
د و امکان تکرار آن ج ـ درصورتی که مالک اختراع ادعا نماید که شرایط و اوضاع و احوالی که باعث اتخاذ تصمیم شده دیگر وجود ندار

میسر نیست و یا این که ادعا نماید سازمان دولتی یا شخص ثالثی که توسط کمیسیون تعیین شده نتوانسته طبق مفاد تصمیم و شرایط آن 
بردار،  هربط و بهر ، وزیر یا باالترین مقام دستگاه ذی عمل کند، موضوع در کمیسیون مطرح و بررسی و پس از استماع اظهارات مالک اختراع

با احراز شرایط مقرر در این بند، اگر . شود بردار دیگر صادر می برداری برای مالک یا بهره برداری لغو شده و حسب مورد اجازه بهره اجازه بهره
و نماید آن تصمیم را لغ اند، بقاء تصمیم را ایجاب می کمیسیون تشخیص دهد حفظ حقوق قانونی اشخاصی که این اجازه را کسب کرده

  .کند نمی
توان آن مجوز را فقط به همراه شرکت یا کسب و  ، می برداری توسط کمیسیون به شخص ثالثی داده شده است درمواردی که اجازه بهره

  .شود، انتقال داد برداری می شده ازطرف کمیسیون یا به همراه قسمتی از شرکت یا کسب و کاری که اختراع در آن بهره کار شخص تعیین
  : ، مانع انجام امور زیر نیست برداری موضوع این ماده ه بهرهد ـ اجاز

  . ، با رعایت مقررات این ماده برداری توسط مالک اختراع  ـ انعقاد قرارداد بهره1
  ).15(ماده )  الف(برداری مستمر از حقوق تفویضی توسط مالک اختراع طبق مندرجات بند   ـ بهره2
  . این ماده)  ح(بند ) 2(و ) 1(بق اجزاء  ـ صدور اجازه استفاده ناخواسته ط3

موجب آن ثابت شود دستگاه دولتی یا شخص مجاز، از  برداری از کمیسیون باید همراه دلیل و سندی باشد که به هـ ـ درخواست اجازه بهره
  . مدت زمان متعارف تحصیل نمایدبرداری را با شرایط معقول و ظرف برداری کرده ولی نتوانسته است اجازه بهره مالک اختراع درخواست بهره

رعایت مراتب این بند، درصورت فوریت ناشی از مصالح ملی یا موارد حصول شرایط قهریه در کشور کالً به تشخیص کمیسیون الزم 
  .نخواهد بود، مشروط بر آن که در این قبیل موارد مالک اختراع دراولین فرصت ممکن از تصمیم کمیسیون مطلع شود

  . اند، برای عرضه در بازار ایران است داری از اختراع توسط سازمان دولتی یا اشخاص ثالثی که توسط کمیسیون تعیین شدهبر و ـ بهره
هادیها، تنها در موردی جایز است که به منظور استفاده  برداری از اختراع در زمینه فناوری نیمه ز ـ اجازه کمیسیون درخصوص بهره

ربط تشخیص دهد که نحوه استفاده از اختراع ثبت شده توسط  ردی باشد که وزیر یا باالترین مقام دستگاه ذیغیرتجاری عمومی بوده یا درمو
  . مالک یا استفاده کننده آن غیررقابتی است

  : شود قابل صدور است ، در موارد زیر نیز با ترتیباتی که ذکر می برداری بدون موافقت مالک ح ـ پروانه بهره
برداری نیست و اختراع  شده قبلی قابل بهره یک گواهینامه اختراع ادعا شده باشد که بدون استفاده از یک اختراع ثبتـ درصورتی که در 1

، متضمن پیشرفت مهم فنی و دارای اهمیت اقتصادی قابل توجه باشد، اداره مالکیت صنعتی به درخواست مالک  مؤخر نسبت به اختراع مقدم
  .کند ، صادر می ، بدون موافقت مالک آن ری از اختراع مقدم را درحد ضرورتبردا اختراع مؤخر پروانه بهره

برداری بدون موافقت مالک صادر شده باشد، اداره مالکیت صنعتی به درخواست مالک  این بند پروانه بهره) 1(ـ درمواقعی که طبق جزء 2
  .کند  مالک آن صادر میبرداری از اختراع مؤخر را نیز بدون موافقت ، پروانه بهره اختراع مقدم
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این بند در تصمیم مربوط به صدور هر یک از ) 2(و ) 1(برداری بدون موافقت مالک طبق اجزاء  ـ درصورت درخواست صدور پروانه بهره3
  .شود ن می، تعیی ربط پرداخت شود و شرایط پرداخت های مذکور، حدود و کاربرد پروانه و مبلغ مناسبی که باید به مالک اختراع ذی پروانه
برداری طبق جزء  انتقال آن فقط به همراه اختراع مؤخر و درصورت صدور پروانه بهره) 1(برداری طبق جزء  ـ درصورت صدور پروانه بهره4

  . انتقال آن فقط به همراه اختراع مقدم مجاز است) 2(
  .باشد  مقرر میبرداری بدون موافقت مالک مشروط به پرداخت هزینه  ـ درخواست صدور پروانه بهره5
این ماده قابل )  ط(و نیز بند ) و(تا )  ب(این بند و بندهای ) 2(و ) 1( برداری بدون موافقت مالک، اجزاء  ـ درصورت صدور پروانه بهره6

  . اعمال است
  .  عمومی تهران قابل اعتراض است ، در دادگاه ط ـ تصمیمات کمیسیون درمحدوده بندهای این ماده

نفع ثابت کند یکی از شرایط مندرج  درصورتی که ذی. تواند ابطال گواهینامه اختراعی را از دادگاه درخواست نماید نفع می  هر ذیـ18ماده
، حکم  ، مخترع یا قائم مقام قانونی او نیست آن رعایت نشده است یا این که مالک اختراع)  ج(و بند ) 6(و صدر ماده ) 4(، )2(، )1(در مواد 

  .شود  اختراع صادر میابطال گواهینامه
رأی نهایی دادگاه . شود ، از تاریخ ثبت اختراع باطل تلقی می هر گواهینامه اختراع یا ادعا یا بخشی از ادعاهای مربوط که باطل شده است

ن فرصت ممکن منتشر ، آگهی مربوط به آن را دراولی گردد و اداره مزبور آن را ثبت و پس از دریافت هزینه به اداره مالکیت صنعتی ابالغ می
  .کند می

کند، سازمان ثبت اسناد و امالک کشور حداکثر ظرف مهلت یک هفته   چنانچه مالک اختراع بخواهد ازاختراع ثبت شده استفاده ـ19ماده
  .نماید ربط منعکس می موضوع را به دستگاه یا دستگاههای ذی

ثر ظرف مدت دوماه اظهار نظر نموده و نتیجه را جهت صدور پروانه برداری از اختراع حداک دستگاههای مذکور در خصوص امکان بهره
  .نماید برداری کتباً به سازمان ثبت اسناد و امالک اعالم می بهره

  فصل دوم ـ طرحهای صنعتی
ای که ترکیب  نهگو ، به ، رنگها و یا بدون آن بعدی با خطوط ، هرگونه ترکیب خطوط یا رنگها و هرگونه شکل سه  از نظر این قانونـ20ماده

در یک طرح صنعتی تنها دسترسی به یک نتیجه .  یا شکل یک فرآورده صنعتی یا محصولی از صنایع دستی را تغییر دهد، طرح صنعتی است
  .باشد فنی بدون تغییر ظاهری مشمول حمایت از این قانون نمی

عتی زمانی جدیـد است که ازطریق انتشار به طور طرح صن.  طرح صنعتی زمانی قابل ثبت است که جدید و یا اصیل باشدـ21ماده
محسـوس و یا از طریق استفاده به هر نحو دیگر قـبل از تاریخ تسـلیم اظـهارنامه یا بر حسب مورد قبل از حق تقدم اظهارنامه برای ثبت در 

این قانون درخصوص طرحهای صنعتی نیز ) 4 (ماده) و(و بند ) هـ(مفاد قسمت اخیر بند . ای از جهان برای عموم افشاء نشده باشد هیچ نقطه
  . قابل اعمال است

کاال  گرافیکی ، عکس وسایرمشخصات شود، همراه نقشه  اظهارنامه ثبت طرح صنعتی که به اداره مالکیت صنعتی تسلیم میـ22ماده
اگر طرح صنعتی سه . شود، خواهد بود هایی که طرح صنعتی برای آنها استفاده می دهنده طرح صنعتی هستند و ذکر نوع فرآورده تشکیل که

اظهارنامه مشمول هزینه . تواند نمونه واقعی یا ماکتی از آن را نیز به همراه اظهارنامه درخواست نماید بعدی باشد، اداره مالکیت صنعتی می
  .مقرر برای تسلیم آن خواهد بود

، اظهارنامه باید به همراه مدرکی باشد که   همان طراح نیستاظهارنامه باید در بردارنده مشخصات طرح باشد و درمواردی که متقاضی
  .حق بودن متقاضی را برای ثبت طرح صنعتی ثابت نماید ذی

  . این قانون درخصوص طرحهای صنعتی نیز قابل اعمال است) 15(و ) 11(مواد)  ج(و بند ) 9(، )5( مفاد مواد ـ23ماده
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المللی و یا  بندی بین که مربوط به یک طبقه  اظهارنامه قید و تسلیم نمود، مشروط بر آنتوان در یک  دو یاچند طرح صنعتی را میـ24ماده
  .مربوط به یک مجموعه یا ترکیبی از اجزاء باشد

 ممکن است ضمن اظهارنامه درخواست شود که انتشار آگهی ثبت طرح صنعتی از تاریخ تسلیم اظهارنامه حداکثر تا دوازده ماه و ـ25ماده
  .ای حق تقدم شده است از تاریخ حق تقدم به تأخیر افتدیا اگر ادع
  .، آن را مسترد نماید تواند تا زمانی که اظهارنامه در جریان بررسی است  متقاضی میـ26ماده
  :، ثبت و انتشار آگهی طرح صنعتی به ترتیب زیر خواهد بود  بررسیـ27ماده

، اظهارنامه حاوی کلیه  ، مشروط بر این که در زمان تسلیم مالکیت صنعتی استالف ـ تاریخ اظهارنامه همان تاریخ تسلیم آن به اداره 
  .اطالعاتی باشد که شناسایی متقاضی و همچنین نمایش گرافیکی کاالی متضمن طرح صنعتی را میسر سازد

ه طرح صنعتی مذکور، وفق مقررات ک و نیز این) 22(، آن را ازنظر مطابقت با مفاد ماده  ب ـ اداره مالکیت صنعتی پس از وصول اظهارنامه
  .کند باشد، بررسی می و مقررات مربوط می) 4(ماده ) و(و بند ) 20(مندرج در ماده 

این ماده رعایت شده است طرح صنعتی را ثبت و آگهی )  ب(ج ـ درصورتی که اداره مالکیت صنعتی تشخیص دهد شرایط موضوع بند 
  .کند صورت اظهارنامه را مردود اعالم می نماید در غیر این م متقاضی صادر میمربوط را منتشر و گواهی ثبت آن را به نا

در این . شود ، نمونه طرح و مفاد اظهارنامه منتشر نمی ارائه شده باشد، پس از ثبت طرح صنعتی) 25(د ـ هرگاه درخواستی طبق ماده 
کور و اطالعات مربوط به هویت مالک طرح ثبت شده و تاریخ ، یک آگهی حاوی تأخیر انتشار طرح صنعتی مذ صورت اداره مالکیت صنعتی

، اداره مالکیت  پس از انقضاء مدت تأخیر درخواست شده. کند تسلیم اظهارنامه و مدت تأخیر مورد درخواست و سایر امور ضروری را منتشر می
ح صنعتی ثبت شده درمدت تأخیر انتشار آگهی رسیدگی به دعوی راجع به یک طر. شده را منتشر خواهد کرد صنعتی آگهی طرح صنعتی ثبت

شود به  مشروط به آن است که اطالعات مندرج در دفاتر ثبت و اطالعات مربوط به پرونده اظهارنامه به شخصی که علیه او دعوی اقامه می
  .طور کتبی ابالغ شده باشد

  :  است، مدت اعتبار و تمدید آن به شرح زیر  حقوق ناشی از ثبت طرح صنعتیـ28ماده
  . ، مشروط به موافقت مالک آن است برداری از هر طرح صنعتی که در ایران ثبت شده باشد، توسط اشخاص الف ـ بهره
  . ، فروش و وارد کردن اقالم حاوی آن طرح صنعتی ساخت: برداری از یک طرح صنعتی ثبت شده عبارت است از ب ـ بهره

این ماده را انجام دهد یا مرتکب )  ب( شخصی که بدون موافقت او افعال مذکور در بند تواند علیه ، می ج ـ مالک طرح صنعتی ثبت شده
  .عملی شود که عادتاً موجبات تجاوز آینده را فراهم آورد، در دادگاه اقامه دعوی نماید

رای دو دوره پنجساله متوالی توان ب این مدت را می. د ـ مدت اعتبار طرح صنعتی پنج سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه ثبت آن خواهد بود
شود، یک مهلت شش ماهه برای پرداخت  پس از انقضاء هر دوره که از پایان دوره شروع می. دیگر پس از پرداخت هزینه مربوط تمدید نمود

  .هزینه تمدید گردیده و همچنین جریمه تأخیر در نظر گرفته خواهد شد
در این صورت باید ثابت کند که یکی از شرایط مندرج . ت طرح صنعتی را درخواست نمایدتواند از دادگاه ابطال ثب نفع می  هر ذیـ29ماده
مفاد .  مقام قانونی او نیست طرح یا قائم رعایت نشده است و یا کسی که طرح صنعتی به نام وی ثبت شده پدیدآورنده آن) 21(و ) 20(در مواد 
  .شود دراین خصوص نیز اعمال می) 18(اخیر ماده قسمت
  ، عالئم جمعی و نامهای تجاری ل سوم ـ عالئمفص
  :، عالمت جمعی و نام تجاری عبارتند از  عالمتـ30ماده

  .الف ـ عالمت یعنی هر نشان قابل رؤیتی که بتواند کاالها یا خدمات اشخاص حقیقی یا حقوقی را از هم متمایز سازد
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عی در اظهارنامه ثبت معرفی شود و بتواند مبدأ و یا هرگونه ب ـ عالمت جمعی یعنی هر نشان قابل رؤیتی که باعنوان عالمت جم
خصوصیات دیگر مانند کیفیت کاال یاخدمات اشخاص حقیقی و حقوقی را که از این نشان تحت نظارت مالک عالمت ثبت شده جمعی 

  .کنند متمایز سازد استفاده می
  .یقی یا حقوقی باشدکننده شخص حق ج ـ نام تجارتی یعنی اسم یا عنوانی که معرف و مشخص

  . حق استفاده انحصاری از یک عالمت به کسی اختصاص دارد که آن عالمت را طبق مقررات این قانون به ثبت رسانده باشدـ31ماده
  :  عالمت درموارد زیر قابل ثبت نیستـ32ماده

  .الف ـ نتواند کاالها یا خدمات یک مؤسسه را از کاالها و خدمات مؤسسه دیگر متمایز سازد
  .ب ـ خالف موازین شرعی یا نظم عمومی یا اخالق حسنه باشد

  .ج ـ مراکز تجاری یا عمومی را به ویژه درمورد مبدأ جغرافیایی کاالها یا خدمات یا خصوصیات آنها گمراه کند
م یا نشان رسمی متعلق به ، یا سایر نشانهای مملکتی یا نام یا نام اختصاری یا حروف اول یک نا ، پرچم د ـ عین یا تقلید نشان نظامی

اند، بوده یا موارد مذکور یکی از اجزاء آن عالمت  المللی تأسیس شده الدولی یا سازمانهایی که تحت کنوانسیونهای بین کشور، سازمانهای بین
  .ربط اجازه استفاده از آن صادر شود باشد، مگر آن که توسط مقام صالحیتدار کشور مربوط یا سازمان ذی

ای شبیه یا ترجمه یک عالمت یا نام تجاری باشد که برای همان کاالها یا خدمات مشابه متعلق به  کننده یا به طرز گمراههـ ـ عین 
  . مؤسسه دیگری در ایران معروف است

لک عالمت و ـ عین یا شبیه آن قبالً برای خدمات غیرمشابه ثبت و معروف شده باشد مشروط بر آن که عرفاً میان استفاده از عالمت و ما
  .معروف ارتباط وجود داشته و ثبت آن به منافع مالک عالمت قبلی لطمه وارد سازد

ز ـ عین عالمتی باشد که قبالً به نام مالک دیگری ثبت شده و یا تاریخ تقاضای ثبت آن مقدم یا دارای حق تقدم برای همان کاال و 
  .شباهت موجب فریب و گمراهی شودلحاظ ارتباط و  خدمات و یا برای کاال و خدماتی است که به

عالمت به همراه نمونه عالمت وفهرست کاالها یا خدماتی که ثبت عالمت برای آنها درخواست شده و براساس   اظهارنامه ثبتـ33ماده
المت بر عهده متقاضی های ثبت ع پرداخت هزینه. شود المللی باشد، به اداره مالکیت صنعتی تسلیم می بندی بین بندی قابل اجراء یا طبقه طبقه
  . است

 درصورتی که اظهارنامه دربردارنده ادعای حق تقدم به شرح مذکور در کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی باشد ـ34ماده
  .شود این قانون رفتار می) 9(، طبق مفاد ماده  که توسط متقاضی یا سلف او در هر کشور عضو کنوانسیون تقاضا شده است

  .، آن را مسترد کند نشده تواند تا زمانی که اظهارنامه او هنوز ثبت  متقاضی میـ35ماده
، اظهارنامه را ازلحاظ انطباق با شرایط و مقررات مندرج در این قانون بررسی و درصورتی که عالمت را   اداره مالکیت صنعتیـ36ماده

  .کند قابل ثبت بداند، اجازه انتشار آگهی مربوط به آن را صادر می
و ) 30(ماده )  الف(، اعتراض خود را مبنی بر عدم رعایت مفاد بند  تواند حداکثر تا سی روز از تاریخ انتشار آگهی نفع می  هر ذیـ37ماده

  :دراین صورت . این قانون به اداره مالکیت صنعتی تسلیم نماید) 32(ماده 
. دهد تا نظر خود را اعالم کند الغ کرده و بیست روز به او مهلت مینامه را به متقاضی اب ـ اداره مالکیت صنعتی رونوشت اعتراض1

صورت اظهارنامه  درغیر این. فرستد متقاضی درصورت تأکید بر تقاضای خود یادداشت متقابلی را به همراه استدالل مربوط به اداره مذکور می
  .وی مسترد شده تلقی خواهد شد

دهد و با درنظر گرفتن نظرات  داره مالکیت صنعتی رونوشت آن را دراختیار معترض قرار میـ اگر متقاضی یادداشت متقابلی بفرستد، ا2
  .گیرد که عالمت را ثبت و یا آن را رد کند طرفین و مواد این قانون تصمیم می
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صورت ثبت برخوردار ، متقاضی از امتیازات و حقوقی برخوردار است که در  پس از انتشار آگهی اظهارنامه و تا زمان ثبت عالمتـ38ماده
، دعوایی مطرح شود و خوانده ثابت  انجام شده با این حال هرگاه به وسیله متقاضی ثبت درباره عملی که پس از آگهی اظهارنامه. خواهد بود

مت تصمیم مقتضی ، به دفاع خوانده رسیدگی و درمورد ثبت یا عدم ثبت عال ، عالمت، قانوناً قابل ثبت نبوده است کند که در زمان انجام عمل
  .شود اتخاذ می
 هرگاه اداره مالکیت صنعتی تشخیص دهد که شرایط مندرج در این قانون رعایت شده است عالمت را ثبت کرده و آگهی مربوط ـ39ماده

  .نماید نام متقاضی صادر می به ثبت آن را منتشر و گواهینامه ثبت را به
  : و تمدید آن به شرح زیر است، مدت اعتبار   حقوق ناشی از ثبت عالمتـ40ماده

  .باشد ، مشروط به موافقت مالک آن می الف ـ استفاده از هر عالمت که در ایران ثبت شده باشد، توسط هر شخص غیراز مالک عالمت
تواند علیه هر شخصی که بدون موافقت وی از عالمت استفاده کند و یا شخصی که مرتکب عملی شود  ب ـ مالک عالمت ثبت شده می

شود  این حقوق شامل موارد استفاده از عالمتی می. که عادتاً منتهی به تجاوز به حقوق ناشی از ثبت عالمت گردد، در دادگاه اقامه دعوی نماید
  .گردد ، موجب گمراهی عموم می که شبیه عالمت ثبت شده است و استفاده از آن برای کاال یاخدمات مشابه

امات مربوط به کاالها و خدماتی را که توسط مالک عالمت یا با موافقت او به کشور وارد و در بازار ، اقد ج ـ حقوق ناشی از ثبت عالمت
  .شود گردد، شامل نمی ایران عرضه می

های متوالی  این مدت با درخواست مالک آن برای دوره. باشد د ـ مدت اعتبار ثبت عالمت ده سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه ثبت آن می
شود، برای پرداخت هزینه تمدید، با  یک مهلت ارفاقی شش ماهه که از پایان دوره شروع می.  ا پرداخت هزینه مقرر، قابل تمدید استده ساله ب

  .شود پرداخت جریمه تأخیر، درنظر گرفته می
و ماده ) 30(ماده )  الف(فاد بند صورت باید ثابت کند م دراین. تواند از دادگاه ابطال ثبت عالمت را درخواست نماید نفع می  هر ذیـ41ماده

  . این قانون رعایت نشده است) 32(
  .شود ابطال ثبت یک عالمت از تاریخ ثبت آن مؤثر است و آگهی مربوط به آن نیز دراولین فرصت ممکن منتشر می

، آن عالمت را حداقل به  نفع که ثابت کند که مالک عالمت ثبت شده شخصاً یا به وسیله شخصی که از طرف او مجاز بوده است هر ذی
. تواند لغو آن را از دادگاه تقاضا کند ، می نفع استفاده نکرده است مدت سه سال کامل از تاریخ ثبت تا یک ماه قبل از تاریخ درخواست ذی

  .شود ، ثبت عالمت لغو نمی است قهریه مانع استفاده از عالمت شده درصورتی که ثابت شود قوه
  . این قانون درمورد عالئم جمعی نیز قابل اعمال است) 41(تا ) 31(، مواد )43( ماده و ماده  با رعایت اینـ42ماده

. شود ای از ضوابط و شرایط استفاده از آن نیز ضمیمه می ، نسخه ، ضمن اشاره به جمعی بودن عالمت در اظهارنامه ثبت عالمت جمعی
  . از هرگونه تغییر در ضوابط و شرایط مذکور در صدر این ماده مطلع کند، باید اداره مالکیت صنعتی را مالک عالمت جمعی ثبت شده

، هرگاه خواهان ثابت کند که مالک عالمت ثبت شده از آن به تنهایی و یا برخالف )41( عالوه بر موجبات ابطال مذکور در ماده ـ43ماده
کند یا به نحوی از عالمت جمعی استفاده کند یا اجازه   آن را صادر میاز آن استفاده کرده و یا اجازه استفاده از) 42(ضوابط مندرج در ذیل ماده

مراکز تجاری یا عمومی نسبت به مبدأ و یا هرخصوصیت مشترک دیگر کاال و خدمات مربوط گردد،  استفاده از آن را بدهد که موجب فریب 
  .کند دادگاه عالمت جمعی را باطل می

بر کیفیت و مرغوبیت کاال و  ثبت یا اظهارنامه ثبت عالمت باید به طور مؤثر کنترل اجازه دهنده برداری از   قرارداد اجازه بهرهـ44ماده
درغیر این صورت یا درصورتی که کنترل به طور مؤثر انجام نگیرد، قرارداد اجازه . کننده را در برداشته باشد ارائه خدمات توسط استفاده

  .برداری فاقد اعتبار خواهد بود بهره
  .برداری باشد تواند موضوع قرارداد اجازه بهره  ثبت عالمت جمعی یا اظهارنامه آن نمیـ45ماده
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 اسم یا عنوانی که ماهیت یا طریقه استفاده از آن برخالف موازین شرعی یا نظم عمومی یا اخالق حسنه باشد و یا موجبات ـ46ماده
تواند به عنوان یک نام تجارتی  ، نمی ند که اسم یا عنوان معرف آن استای فراهم ک فریب مراکز تجاری یا عمومی را نسبت به ماهیت مؤسسه

  .به کار رود
، در برابر عمل خالف قانون اشخاص  ، این قبیل نامها حتی بدون ثبت  با رعایت قوانین و مقررات ثبت اجباری نامهای تجارتیـ47ماده

  .شوند ثالث حمایت می
، یا هرگونه استفاده از آنها که عرفاً  ، به صورت نام تجارتی یا عالمت یا عالمت جمعی ص ثالثهرگونه استفاده از نام تجارتی توسط اشخا
  .شود باعث فریب عموم شود، غیرقانونی تلقی می

  فصل چهارم ـ مقررات عمومی
ناشی از تسلیم ، ثبت طرح صنعتی یا ثبت عالئم تجاری یا عالمت جمعی یا حق مالکیت   هرگونه تغییر در مالکیت اختراعـ48ماده

،  رسد و جز درمورد تغییر مالکیت اظهارنامه نفع از اداره مالکیت صنعتی انجام شده و به ثبت می ، به درخواست کتبی هر ذی اظهارنامه مربوط
  . تأثیر این گونه تغییر نسبت به اشخاص ثالث منوط به تسلیم درخواست مذکور است. شود توسط اداره مذکور آگهی می

، خصوصیات یا تناسب با هدف  ، مبدأ، مراحل ساخت مالکیت ثبت عالمت یا عالمت جمعی درصورتی که در مواردی مانند ماهیتتغییر در 
  . کاالها یاخدمات سبب گمراهی یا فریب عمومی شود، معتبر نیست

بلی رئیس سازمان ثبت اسناد و هرگونه تغییر در مالکیت ثبت یک عالمت جمعی یا مالکیت اظهارنامه مربوط به آن منوط به موافقت ق
  .باشد امالک کشور می

  .شود، صورت پذیرد  هرگونه تغییر در مالکیت نام تجاری باید همراه با انتقال مؤسسه یا بخشی از آن که با نام مزبور شناخته میـ49ماده
مت ثبت شده یا اظهارنامه مربوط به آنها به ، یا عال برداری از اختراع و طرحهای صنعتی ثبت شده  ـ هرگونه قرارداد اجازه بهره50ماده

برداری را ثبت و آگهی  ، مفاد قرارداد را به صورت محرمانه حفظ ولی اجازه بهره اداره مالکیت صنعتی. شود اداره مالکیت صنعتی تسلیم می
  . تأثیر این گونه قراردادها نسبت به اشخاص ثالث منوط به مراعات مراتب فوق است. کند می

 ـ درصورتی که محل اقامت متقاضی یا مرکز اصلی تجارت وی خارج از ایران باشد، وکیل قانونی او که مقیم و شاغل در ایران 51ماده
  .تواند به نمایندگی از او اقدامات الزم را انجام دهد ، می است

زمان جهانی مالکیت معنوی و  ـ تصدی امور مربوط به مالکیت صنعتی و همچنین نمایندگی جمهوری اسالمی ایران در سا52ماده
  . ربط به عهده سازمان ثبت اسناد و امالک کشور است های مربوط به کنوانسیونهای ذی اتحادیه

، طرح صنعتی نیز توسط اداره مالکیت صنعتی سازمان ثبت  ، عالمت جمعی ، عالمت ، اعم از اختراع ثبت کلیه موضوعات مالکیت صنعتی
نمایند درصورتی از حمایتها و  در مواردی که مراجع دیگر به موجب قانون اقدام به بررسی و ثبت می. شود اسناد و امالک کشور انجام می

  .شوند که حسب مورد مالکیت یا اختراع آنها در اداره مالکیت صنعتی به ثبت رسیده باشد مند می امتیازات مذکور در این قانون بهره
، طرحهای صنعتی و عالئم تجارتی  ای برای ثبت اختراعات ، دفاتر جداگانه های نوین ز شیوه ـ اداره مالکیت صنعتی با استفاده ا53ماده

  .شود ، ثبت می ای در دفتر ثبت عالئم عالئم جمعی در بخش ویژه. کند بینی می پیش
،  نامه اجرائی ج در آئیـنتوانـد برابـر مقـررات منـدر  ـ اطالعات موجود در دفاتر ثبت قابل دسترسی همگان بوده و هر شخص می54ماده

  .اطالعات مورد نیاز خود را دریافت نماید
  .های مذکور در این قانون را در روزنامه رسمی کشور منتشر خواهد کرد ، کلیه آگهی  ـ اداره مالکیت صنعتی55ماده
، اشتباه در اظهارنامه و یا اشتباه در هر  ی، اشتباه ادار برداری  ـ اداره مالکیت صنعتی مجاز است هرگونه اشتباه در ترجمه یا نسخه56ماده

  .نامه اجرائی را تصحیح کند شده طبق این قانون یا آئین های انجام یک از ثبت
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 ـ اداره مالکیت صنعتی پس از دریافت هرگونه درخواست کتبی مبنی بر تمدید مهلت انجام هر اقدامی که در این قانون یا 57ماده
نفع  این کار پس از اعالم به اشخاص ذی. تواند آن را تمدید نماید ، پس از بررسی شرایط موجود می ی شده استبین نامه اجرائی آن پیش آئین

  .شود نامه انجام می طبق مقررات مذکور در آئین
دهد تا  خواهد علیه او تصمیم بگیرد فرصت کافی می ، به طرفی که می  ـ اداره مالکیت صنعتی قبل از اعمال اختیارات قانونی58ماده

  .شود دراین صورت هرگونه تصمیم با لحاظ اعالم مذکور اتخاذ می. مطالب خود را اعالم نماید
نامه اجرائی آن در صالحیت شعبه یا شعب خاصی از دادگاههای عمومی   ـ رسیدگی به اختالفات ناشی از اجراء این قانون و آئین59ماده

  .گردد خ تصویب این قانون توسط رئیس قوه قضائیه تعیین میماه بعد از تاری باشد که حداکثر تا شش تهران می
نفع قابل اعتراض است و دادخواست مربوط باید ظرف دو ماه از تاریخ ابالغ تصمیم به  تصمیمات اداره مالکیت صنعتی توسط اشخاص ذی

، تابع مقررات آئین دادرسی دادگاههای   رسیدگیتجدیدنظرخواهی از آراء و نحوه. ، به دادگاه صالح تقدیم گردد نفع و یا اطالع او از آن ذی
  . عمومی و انقالب در امور مدنی است

، عبارت است از معنای انجام هرگونه فعالیتی در ایران که توسط اشخاصی غیر از مالک حقوق   ـ نقض حقوق مندرج در این قانون60ماده
  .گیرد تحت حمایت این قانون و بدون موافقت او انجام می

، هرگاه ثابت شود دارنده اجازه استفاده، از مالک درخواست کرده است تا برای خواسته  بر مالک حقوق تحت حمایت این قانونعالوه 
تواند عالوه بر صدور دستور جلوگیری از نقض  معینی به دادگاه دادخواست بدهد و مالک امتناع کرده یا نتوانسته آن را انجام دهد، دادگاه می

  .، به جبران خسارت مربوط نیز حکم صادر کند و یا تصمیم دیگری جهت احقاق حق اتخاذ نماید الوقوع حقوق بحقوق یا نقض قری
) 47(نقض حقوق به شمار آید یا طبق ماده ) 40(و ) 28(، )15( ـ هر شخصی که با علم و عمد مرتکب عملی شود که طبق مواد61ماده

ریال تا پنجاه ) 10,000,000(میلیون  وه بر جبران خسارت به پرداخت جزای نقدی از ده شده و عال عمل غیرقانونی تلقی شود، مجرم شناخته
  .شود ریال یا حبس تعزیری از نود و یک روز تا شش ماه یا هر دوی آنها محکوم می)50,000,000(میلیون 

یک فرآورده باشد، درصورت وجود شرایط ، فرآیند دستیابی به  در دعوای مدنی راجع به نقض حقوق مالک اختراع در مواقعی که اختراع
در این صورت دادگاه . ، به عهده خوانده دعوی نقض حق خواهد بود زیر، مسؤولیت اثبات این که فرآورده ازطریق آن فرآیند ساخته نشده است

  : جاری وی در نظر خواهد گرفت، منافع مشروع خوانده دعوی نقض حق را از جهت عدم افشاء اسرار تولیدی و ت درصورت ارائه اسناد و مدارک
  .ـ فرآورده جدید باشد1
رغم تالشهای معقول  شده علی ـ احتمال قوی وجود داشته باشد که فرآورده با استفاده از فرآیند مزبور ساخته شده و مالک حقوق ثبت2

  .، تعیین نماید نتوانسته است فرآیندی را که واقعاً استفاده شده
المللی راجع به مالکیت صنعتی که دولت جمهوری اسالمی  د این قانون با مقررات مندرج در معاهدات بین ـ درصورت تعارض مفا62ماده

  . پیوندد، مقررات معاهدات مذکور مقدم است ایران به آنها پیوسته و یا می
فاد کنوانسیونهای مربوط به ثبت از درآمد ارزی ناشی از اجراء م%) 50(بینی درقانون بودجه ساالنه تامعادل پنجاه درصد  ـ باپیش63ماده

 صنعتی و ارتقاء کیفی آن در قانون  ارتقاء و تجهیز اداره مالکیت گردد، برای  قانون عاید می  صنعتی که از تاریخ تصویب این المللی مالکیت بین
  .یابد بودجه ساالنه اختصاص می

 مکلف است ارز مورد نیاز صاحبان ایرانی حقوق مالکیت صنعتی ، بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران پس از تأیید اداره مالکیت صنعتی
  .المللی با نرخ رسمی تأمین نماید های مذکور در کنوانسیونها و مقررات بین المللی این حقوق برابر تعرفه را جهت ثبت بین

تصویب رئیس   امالک کشور تهیه و به، توسط سازمان ثبت اسناد و نامه اجرائی این قانون ظرف یک سال از تاریخ تصویب  ـ آئین64ماده
، ثبت عالئم و  های ثبت اختراعات و طرحهای صنعتی های مربوط به اظهارنامه ویژه باید تعرفه هزینه نامه مذکور به در آئین. رسد قوه قضائیه می
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ربوط که جمهوری اسالمی ایران عضویت عالئم جمعی و تمدید ثبت آنها و جرائم تأخیر در تمدید با رعایت این قانون و مفاد کنوانسیونهای م
  .باشد ، تعیین شود و درصورت لزوم هر سه سال یک بار قابل تجدید نظر می در آنها را پذیرفته است

در . گیرد  است، معتبر بوده و مورد حمایت این قانون قرار می  ـ اختراعات و عالئم تجارتی که قبالً برابر مقررات سابق ثبت شده65ماده
  :ت این صور

  .، برای مدت باقیمانده پرداخت شود های ساالنه مقرر در این قانون الف ـ درمورد اختراعات باید هزینه
  .بندی شود المللی مجدداً طبقه بندی بین ب ـ عالئم باید درموعد مقرر در همان قانون تمدید شده و پس از تمدید براساس طبقه

های  نامه و اصالحات بعدی آن و آئین1/4/1310نون، قانون ثبت عالئم و اختراعات مصوب االجراء شدن این قا  از تاریخ الزم ـ66ماده 
  .شود مربوط به آن ملغی می

ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش کمیسیون قضائی و حقوقی  قانون فوق مشتمل بر شصت و شش ماده در جلسه مورخ هفتم آبان
 قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران تصویب گردید و پس از موافقت مجلـس با )85(مجلس شورای اسالمی طبق اصل هشتاد و پنجم 

  . به تأیید شورای نگهبان رسید23/11/1386 سـال در تـاریخ  اجراء آزمایشی آن به مدت پنج
  رئیس مجلس شورای اسالمی ـ غالمعلی حدادعادل
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 28/1/1387 -  4109شماره

جزائی بین دولت جمهوری اسالمی ایران و دولت موافقتنامه معاضدت حقوقی در امور مدنی و 

  جمهوری قرقیزستان

  مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسالمی ایران
قانون مدنی، یک نسخه تصویر قانون موافقتنامه معاضدت حقوقی در امور مدنی و جزائی بین ) 1(بدینوسیله در اجراء مفاد تبصره ذیل ماده 

  .گردد و جمهوری قرقیزستان برای درج در روزنامه رسمی ارسال میدولت جمهوری اسالمی ایران 
  رئیس مجلس شورای اسالمی ـ غالمعلی حدادعادل

  27/3/1386 - 46131/67شماره
  نژاد جناب آقای دکتر محمود احمدی

  ریاست محترم جمهوری اسالمی ایران
قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران  ) 123(و سوم  یست  در اجراء اصل یکصد و ب2/8/1383 مورخ 42022/30521عطف به نامه شماره 

قانون موافقتنامه معاضدت حقوقی در امور مدنی و جزائی بین دولت جمهوری اسالمی ایران و دولت جمهوری قرقیزستان مصوب جلسه علنی 
قانون اساسی ) 112(ازدهم مجلس که با عنوان الیحه به مجلس شورای اسالمی تقدیم و مطابق اصل یکصد و دو24/10/1385مورخ 

  .گردد جمهوری اسالمی ایران به مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام ارسال گردیده بود با تأیید آن مجمع به پیوست ارسال می
  رئیس مجلس شورای اسالمی ـ غالمعلی حدادعادل

دولت قانون موافقتنامه معاضدت حقوقی در امور مدنی و جزائی بین دولت جمهوری اسالمی ایران و 

  جمهوری قرقیزستان

 موافقتنامه معاضدت حقوقی در امور مدنی و جزائی بین دولت جمهوری اسالمی ایران و دولت جمهوری قرقیزستان مشتمل ماده واحده ـ
  .شود بر یک مقدمه و چهل و نه ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می

  الرحیم الرحمن اهللا بسم
   معاضدت حقوقی در امور مدنی و جزائی بین دولت جمهوری اسالمی ایران و دولت جمهوری قرقیزستانموافقتنامه

شوند، نظر به عالقه متقابلی که به  دولت جمهوری اسالمی ایران و دولت جمهوری قرقیزستان که از این پس طرفهای متعاهد نامیده می
ول حاکمیت ملی، عدم دخالت در امور داخلی یکدیگر و حفظ منافع متقابل دارند، به تحکیم همکاری مؤثر در زمینه روابط حقوقی بر پایه اص

  :شرح زیر توافق نمودند
  ـ حمایت حقوقی1ماده

ـ اتباع هر یک از طرفهای متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر از حمایت حقوقی مساوی با اتباع طرف متعاهد دیگر از لحاظ حقوق 1
  .باشند شخصی و مالی برخوردار می

  .این امر همچنین شامل اشخاص حقوقی که طبق قوانین و مقررات یکی از طرفهای متعاهد تأسیس گردیده باشند، خواهد بود
ـ اتباع هر یک از طرفهای متعاهد حق دارند آزادانه به دادگاهها، دادسراها و دفاتر اسناد رسمی که منبعد مراجع دادگستری نامیده 2
طرف متعاهد دیگر که امور مدنی و جزائی در صالحیت آنها باشد مراجعه نمایند و براساس شرایط یکسان با اتباع شوند و سایر مراجع  می

  .طرف دیگر اقدام به اقامه دعوی یا طرح درخواست و سایر اقدامات قانونی نمایند
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  ـ معاضدت حقوقی2ماده
  .دهند ور مدنی و جزائی را مطابق مفاد این موافقتنامه ارائه میـ مراجع دادگستری طرفهای متعاهد، معاضدتهای متقابل حقوقی در ام1
این ماده که مربوط به سایر مراجع باشد، نیز معاضدت حقوقی ارائه ) 1(ـ مراجع دادگستری نسبت به هر یک از امور مذکور در بند 2
  .دهند می

 تقاضاهای خود را در جهت دریافت معاضدت حقوقی، ازطریق این ماده در صالحیت آنها باشد،) 1(ـ سایر مراجعی که امور مذکور در بند 3
  .دهند مراجع دادگستری ارائه می

  ـ دامنه شمول موافقتنامه3ماده
  :بینی شده باشد، ازجمله شونده پیش در قوانین طرف درخواست معاضدت حقوقی شامل اقدامات قانونی است که 

  .ـ جستجو، شناسایی و احضار اشخاص
  .دیدگان، کارشناسان و افراد دیگری که در محاکمه شرکت دارند دعوی، مظنونین، متهمین، شهود، زیانـ تحقیق از طرفین 

  .ـ معاینه محل
  .های کارشناسی ـ انجام بررسی

  .آوری، نگهداری و ارائه آالت جرم و سایر دالئل ـ جمع
  .ـ پیگرد جزائی

  .ـ ابالغ اوراق و ارسال اسناد و مدارک
  .رد سوءپیشینه متهمینـ ارائه اطالعات درمو

  .ـ شناسایی و اجراء تصمیمات قضائی درامور مدنی و جبران خسارات ناشی از جرم
  .ـ کشف و توقیف اموال و منافع حاصل از جرم

  ـ چگونگی برقراری ارتباط4ماده
 طرف و وزارت دادگستری و ارتباط بین طرفهای متعاهد برای انجام معاضدتهای حقوقی توسط قوه قضائیه جمهوری اسالمی ایران از یک

  .دادستانی کل جمهوری قرقیزستان از سوی دیگر، ازطریق مجاری دیپلماتیک صورت خواهد گرفت
   ـ زبان5ماده

دولتی طرف درخواست شونده /کننده تنظیم و ترجمه مصدق آن به زبان رسمی درخواست معاضدت حقوقی باید به زبان طرف درخواست
  .پیوست باشد

  خواست معاضدت حقوقی ـ شکل در6ماده
  :درخواست معاضدت حقوقی باید حسب مورد حاوی موضوعات زیر باشد

  .کننده ـ نام و عنوان مرجع درخواست
  .ـ نام و عنوان مرجع درخواست شونده

حل سکونت دیدگان، متهمین، افراد تحت محاکمه و محکومین و نیز تابعیت، شغل و م ـ نام، نام خانوادگی و نام پدر طرفین دعوی، زیان
  .دائمی یا محل اقامت آنان

  .ـ نام، نشانی رسمی و نشانی محل اقامت، مشخصات بانکی و کدهای مالیاتی اشخاص حقوقی
  .ـ توضیح مختصری درخصوص معاضدت مورد درخواست

  .ـ شرح وقایع پرونده و توصیف قانونی و ارائه متن قوانین مربوط
  .ـ نام و نشانی گیرنده اوراق، درصورت لزوم
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  .کننده خواهان رعایت آن است ـ شرایط خاصی که طرف درخواست
  .ـ تعیین مدت زمان مطلوب برای انجام معاضدت حقوقی
  .دیده ـ اطالعات درمورد میزان خسارات وارده به طرف زیان

  .ـ سایر اطالعات الزم برای اجراء معاضدت
   ـ روش اجرائی7ماده

تواند آیین  با این حال مرجع مذکور می. کند اضدت حقوقی، قوانین دولت خود را اعمال میشونده دراجراء درخواست مع ـ مرجع درخواست1
  .کننده خواستار رعایت آن است، به شرط عدم مغایرت با قوانین دولت متبوع خود اعمال کند یا قاعده خاصی را که مرجع درخواست

کننده را از موعد و محل  رستاده شده است، مرجع درخواستـ با وصول درخواست، مراجع دادگستری که درخواست معاضدت به آن ف2
  .سازد اجراء درخواست معاضدت آگاه می

شونده، سوابق و اوراق معاضدت به همراه اسناد و مدارک حاصله را به مرجع  ـ پس از اجراء معاضدت مورد درخواست، مرجع درخواست3
ورد درخواست میسر نشود، درخواست معاضدت با ذکر علل عدم اجراء آن اعاده اگر انجام معاضدت حقوقی م. کند کننده ارسال می درخواست
  .خواهد شد
   ـ نحوه ابالغ اسناد و اوراق8ماده 

چنانچه نشانی ذکر شده در . ـ در درخواست معاضدت حقوقی برای ابالغ اسناد و اوراق باید نشانی دقیق گیرنده و عنوان سند ذکر شود1
شونده طبق قوانین خود در  قیق نباشد و یا چنانچه گیرنده در نشانی ذکر شده شناخته نشود، مرجع درخواستدرخواست معاضدت کامل یا د

  .جهت تعیین نشانی گیرنده، حداکثر تالش خود را معمول خواهد داشت
کند که  تسلیم یا ابالغ میاالجراء خود اسناد و اوراق را به گیرنده  ـ درصورتی مرجع درخواست شونده مطابق با قوانین و مقررات الزم2

  .اسناد مزبور به زبان آن طرف بوده یا ترجمه مصدق آنها پیوست باشد
  .شونده نباشد یا ترجمه مصدق نداشته باشد، این اسناد به شرط قبول گیرنده تسلیم خواهد شد چنانچه اسناد به زبان طرف درخواست

زمان و محل تحویل و . شونده صورت خواهد گرفت االجراء در طرف درخواست زمـ تنظیم رسید تحویل اسناد به گیرنده مطابق قوانین ال3
  .االمکان نام شخصی که سند به او تحویل شده و مرجعی که توسط آن سند تسلیم شده است، باید ذکر شود حتی

  های دیپلماتیک یا کنسولی توسط نمایندگی ـ ابالغ اسناد و تحقیق از اتباع 9ماده
های  تواند ابالغ اسناد و اوراق و همچنین تحقیق و استماع اظهارات اتباع خویش را ازطریق نمایندگی تعاهد میهر یک از طرفهای م

  .دیپلماتیک یا کنسولی خود بدون توسل به اجبار انجام دهد
   ـ دعوت از شاهد یا کارشناس10ماده 

های متعاهد نیاز به حضور شاهد یا کارشناس مقیم قلمرو ـ درصورتی که درجریان تحقیقات مقدماتی یا دادرسی در قلمرو یکی از طرف1
ای را برای حضور شاهد یا کارشناس ازطریق طرف متعاهد  کننده دعوتنامه طرف متعاهد دیگر باشد، مقام صالحیتدار طرف متعاهد درخواست

  .درخواست شونده ارسال خواهد داشت
  .درصورت عدم حضور باشدشده،  ـ دعوتنامه نباید متضمن ضمانت اجرائی برای دعوت2
ـ شاهد یا کارشناس در مواردی که طبق قانون یکی از طرفهای متعاهد حق یا تکلیف خودداری از ارائه اطالعات یا اظهارنظر کارشناسی 3

  .وجود دارد، از ارائه اطالعات یا اعالم نظر کارشناسی خودداری خواهد کرد
های قبل  رای ارائه اطالعات یا انجام کارشناسی الزم باشد، برای اتهامات یا محکومیتـ شاهد یا کارشناس در تمام مدتی که حضور او ب4

توان تعقیب،  اند، نمی از عزیمت و یا اموری که موضوع محاکمه بوده و او را برای ارائه اطالعات یا انجام کارشناسی در آن امر دعوت کرده
  .توقیف، محاکمه و یا مجازات نمود
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ه شاهد یا کارشناس را دعوت کرده به وی اطالع دهد که دیگر به حضورش نیاز نیست، اما او ظرف مدت پانزده روز  ـ چنانچه مقامی ک5
مدت زمانی که طی . الذکر برخوردار نخواهد بود کننده را ترک نکند از مصونیت فوق پس از دریافت این اخطار قلمرو طرف متعاهد درخواست

کننده را ترک کند، جزء مهلت مقرر در این بند  دالئل خارج از اراده خود نتواند قلمرو طرف متعاهد درخواستآن شاهد یا کارشناس آزادانه و به 
  .محسوب نخواهد شد

یابند، حق دارند مخارج سفر و اقامت در خارج و اجرتی که در روزهای   ـ شهود و کارشناسانی که در قلمرو طرف متعاهد دیگر حضور می6
الزحمه انجام کارشناسی  عالوه بر آن، کارشناسان مستحق دریافت حق. کننده دریافت نمایند اند را از مرجع درخواست سفر از آن محروم شده

ها را تأدیه  پرداخت هزینه کننده پیش درصورت درخواست، طرف درخواست. ها قید شود در دعوتنامه باید قبول پرداخت و نوع هزینه. باشند می
  .خواهد نمود

های مربوط  هزینه. وق مانع از آن نیست که ازطریق دستگاههای دیداری یا شنیداری، اظهارات شاهد یا کارشناس اخذ شود ـ مقررات ف7
  .که طرفهای متعاهد به نحو دیگری توافق کنند کننده خواهد بود، مگر آن به عهده طرف متعاهد درخواست

  ـ اعتبار اسناد و مدارک11ماده
رو یکی از طرفهای متعاهد تنظیم و یا توسط مراجع دادگستری، یا مراجع رسمی دیگر ازقبیل مترجم و ـ اسناد و مدارکی که در قلم1

گونه تصدیق دیگری مورد قبول و شناسایی  طور رسمی تنظیم و ممهور شده باشد، بدون هیچ کارشناس رسمی درحدود صالحیت آنها و به
  .باشد طرف متعاهد دیگر می

عنوان اسناد و مدارک  گردد، در قلمرو طرف متعاهد دیگر نیز به لمرو یک طرف متعاهد معتبر و رسمی تلقی میـ اسناد و مدارکی که در ق2
  .شد معتبر و رسمی، شناسایی خواهد

  ها ـ هزینه12ماده
توافق شونده است، مگر درصورتی که طرفهای متعاهد به نحو دیگری  های حقوقی به عهده طرف درخواست های انجام معاضدت ـ هزینه1
  .کنند

های انجام معاضدت سنگین و غیرمتعارف باشد، طرفهای متعاهد باید قبالً درمورد شرایط انجام معاضدت و نحوه  ـ درصورتی که هزینه2
  .ها توافق نمایند پرداخت هزینه

  ـ ارائه اطالعات13ماده
االجراء و قوانین قبلی   اطالعات مربوط به قوانین الزماین موافقتنامه بنا بر درخواست طرف دیگر،) 4(مراجع صالحیتدار مذکور در ماده 

  .دهند  کشور خود و همچنین موارد کاربرد این قوانین در مراجع دادگستری را به یکدیگر ارائه می
   ـ امتناع از انجام معاضدت حقوقی14ماده

یت ملی، نظم عمومی، مبانی اساسی نظام شونده اجراء معاضدت حقوقی را مغایر با حق حاکمیت، امن چنانچه طرف متعاهد درخواست
  .تواند درخواست را نپذیرد حقوقی یا اخالق حسنه خود تلقی کند، می

   ـ معافیت از تأمین15ماده 
که تبعه آن دولت نیستند و یا اقامتگاه یا  ـ دادگاههای هر یک از طرفهای متعاهد نباید اتباع طرف متعاهد دیگر را صرفاً به دلیل آن1

  .ت دائم آنان در قلمرو آن طرف متعاهد نیست، مکلف به دادن تأمین نمایندمحل سکون
  .باشد طور قانونی در قلمرو یکی از دو طرف متعاهد تأسیس شده، می فوق شامل اشخاص حقوقی که به) 1(ـ مفاد بند 2

   ـ تسهیالت معاضدتی رایگان16ماده
ع طرف متعاهد دیگر از لحاظ تسهیالت معاضدتی رایگان از همان حقوق و اتباع هر یک از طرفهای متعاهد در دادگاهها و سایر مراج

  .باشد امتیازاتی برخوردار خواهند بود که در اختیار اتباع طرف متعاهد اخیر می
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   ـ معافیت از هزینه دادرسی17ماده
تها درمورد هزینه دادرسی که تحت ـ اتباع هر یک از طرفهای متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر از مزایای ارفاق قضائی و معافی1

  .شرایط یکسان برای اتباع طرف متعاهد دیگر به لحاظ وضعیت مالی آنان مقرر شده است، برخوردار خواهند بود
فوق توسط مقام صالحیتدار طرف متعاهدی که فرد مشمول معافیت در قلمرو آن ) 1(ـ گواهی مربوط به وضعیت مالی موضوع بند 2

  . صادر خواهد شداقامت دائم دارد،
باشند، در قلمرو طرف  ـ اتباعی که در رابطه با یک دعوای مشخص مطابق قوانین یک طرف متعاهد از پرداخت هزینه دادرسی معاف می3

  .متعاهد دیگر نیز در رابطه با همان دعوی از معافیت برخوردار خواهند بود
تواند درصورت لزوم از مراجع صادرکننده  کند، می ی اتخاذ تصمیم میـ مرجعی که درباره تقاضای معافیت از پرداخت هزینه دادرس4

  .گواهی، خواستار اطالعات تکمیلی شود
   ـ صالحیت دادگاهها18ماده

یک از طرفهای متعاهد، درصورتی که خوانده در قلمرو آن سکونت  ـ چنانچه این موافقتنامه شرایط دیگری را تعیین نکند، دادگاههای هر1
در دعاوی علیه اشخاص حقوقی، دادگاههای هریک از طرفهای متعاهد . اشد در رسیدگی به امور مدنی صالحیت خواهند داشتدائم داشته ب

  .توانند چنانچه مرکز اداری، نمایندگی و یا شعبه شخص حقوقی درقلمرو آن طرف متعاهد وجود داشته باشد به دعاوی رسیدگی نمایند می
درصورتی که خوانده . کنند موارد دیگری هم به شرط وجود توافق کتبی طرفین اختالف رسیدگی میـ دادگاههای طرفهای متعاهد به 2

صالحیت انحصاری . نماید قبل از دفاع در ماهیت دعوی وجود توافق کتبی را اعالم نماید، دادگاه به درخواست وی دعوی را متوقف می
  .تواند بنا به توافق طرفین تغییر پیدا کند دادگاهها نمی

ـ درصورت آغاز رسیدگی به یک پرونده با همان طرفین و بر یک مبنای حقوقی در دادگاههای هر دو طرف متعاهد که مطابق با این 3
سازد، درصورت اثبات عدم صالحیت  موافقتنامه صالحیت رسیدگی را دارند، دادگاهی که دادرسی را دیرتر شروع کرده است آن را متوقف می

  .تواند رسیدگی به پرونده را شروع کند ه پرونده را آغاز نموده است، دادگاه طرف متعاهد دیگر میدادگاهی که رسیدگی ب
   ـ اهلیت قانونی19ماده 

  .کند ـ اهلیت قانونی شخص حقیقی را قوانین دولت متبوع او تعیین می1
  .کند ، تعیین میـ اهلیت قانونی شخص حقوقی را قانون دولتی که شخص حقوقی در قلمرو آن تأسیس شده است2
ـ چنانچه مراجع صالحیتدار یکی از طرفهای متعاهد تشخیص دهند که دالئل موجهی بر عدم اهلیت قانونی اشخاص مذکور در بندهای 3

 های دیپلماتیک یا کنسولی، مرجع باشند وجود دارد، باید ازطریق نمایندگی فوق که مقیم یا ساکن در قلمرو طرف متعاهد دیگر می) 2(و ) 1(
دهنده واگذار نماید یا طی سه ماه  چنانچه آن مرجع انجام اقدامات الزم را به مرجع اطالع. قانونی طرف متعاهد دیگر را از این امر مطلع سازند
 عدم فوق راجع به اهلیت یا) 2(و ) 1(تواند مطابق با قوانین قابل اعمال بندهای  دهنده می از تاریخ اطالع، نظری اعالم نکند، مرجع اطالع

تصمیم در مورد اهلیت ناقص یا عدم اهلیت قانونی اشخاص مذکور باید به مرجع مربوط طرف متعاهد .اهلیت قانونی وی اتخاذ تصمیم نماید 
  .دیگر ارسال شود

  .باشد این ماده شامل لغو تصمیمات دادگاه راجع به اهلیت ناقص یا عدم اهلیت اشخاص نیز می) 3(و ) 2(، )1(ـ مفاد بندهای 4
های آنها   ـ مفاد بندهای فوق مانع اتخاذ اقدامات موقت مراجع صالحیتدار مذکور در موارد فوری برای حمایت از اشخاص فوق و دارایی5

باشد اعالم گردد، چنانچه مرجع صالحیتدار  تصمیمات اتخاذ شده باید به مرجع صالحیتدار طرف متعاهدی که شخص تبعه آن می. نخواهد بود
  .دیگر حکم دیگری صادر نماید، تصمیمات قبلی لغو خواهد شدطرف متعاهد 

  ـ فوت و مفقوداالثرشدن20ماده
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های متعاهد که مقیم یا ساکن قلمرو طرف متعاهد دیگر باشند، مراتب از طریق  ـ درصورت فوت یا مفقوداالثرشدن هر یک از اتباع طرف1
  . شدمراجع دیپلماتیک یا کنسولی به دولت متبوع وی اعالم خواهد

ـ اتخاذ تصمیم درمورد احراز فوت یا مفقوداالثر شدن اتباع هر یک از طرفهای متعاهد که مقیم یا ساکن قلمرو طرف متعاهد دیگر باشند 2
  .گیرد اند، صورت می توسط مراجع و طبق قوانین طرف متعاهدی که حسب آخرین خبر از حیات، یا در لحظه فوت تابعیت آن را داشته

تواند درمورد احراز مفقوداالثر شدن یا فوت اتباع طرف متعاهد دیگر اتخاذ  تدار هر یک از طرفهای متعاهد وقتی میـ مرجع صالحی3
  .عمل آمده باشد باشند، چنین تقاضایی به تصمیم نماید که از طرف افراد مقیم یا ساکن در آن کشور که مدعی حقی در رابطه با آن شخص می

  ـ شرایط عقد نکاح21ماده
همچنین مقررات مربوط به منع عقد . گردد که تبعه آن باشند رایط عقد نکاح برای زوجین مطابق قوانین طرف متعاهدی تعیین میـ ش1

  .شود باید رعایت گردد نکاح مطابق قوانین طرف متعاهدی که در قلمرو آن عقد نکاح منعقد می
  .شود ردد که عقد در قلمرو آن منعقد میگ ـ عقد نکاح ازلحاظ شکلی مطابق قوانین طرف متعاهدی تنظیم می2

  ـ به فرزندی گرفتن و سرپرستی کودکان بدون سرپرست22ماده
ـ به فرزندی گرفتن و سرپرستی از کودکان بدون سرپرست تبعه یکی از طرفهای متعاهد توسط تبعه طرف متعاهد دیگر و فسخ آن، تابع 1

  .باشند  تبعه آن میقوانین و مقررات طرف متعاهدی است که کودکان مزبور 
باشد و باید  فوق و فسخ آن، درصالحیت مراجع صالحیتدار دولت متبوع کودک بدون سرپرست می) 1(ـ اتخاذ تصمیم درمورد موضوع بند2

  .طرف متعاهدی که کودک تبعه آن است، کسب شود) درصورت وجود(نظر کودک یا نماینده قانونی وی و موافقت سازمان مربوط دولتی 
  .گیرد، نخواهد بود مندی کودک از حقوق و امتیازاتی که طبق قوانین دولت متبوع، به وی تعلق می رات این ماده مانع از بهرهـ مقر3

  ـ قیمومت و سرپرستی23ماده
های متعاهد که در قلمرو طرف متعاهد دیگر سکونت یا اقامت  ـ در امور راجع به قیمومت و سرپرستی اتباع محجور هر یک از طرف1

  .شود رند قوانین و مقررات طرف متعاهدی که شخص محجور تابعیت آن را دارد اعمال میدا
هایی باشد، مراجع صالحیتدار محل وقوع اموال و  ـ درصورتی که شخص محجور در قلمرو طرف متعاهد دیگر دارای اموال و دارایی2
آورند و بدون تأخیر مرجع صالحیتدار طرف متعاهد   محجور به عمل میها، اقدامات الزم را طبق قوانین و مقررات خود برای حفظ منافع دارایی

  .کنند دیگر را از اقدامات خود مطلع می
تواند انجام امور راجع به قیمومت و سرپرستی محجوری را که در قلمرو طرف  ـ طرف متعاهدی که محجور تابعیت آن را دارد، می3

 در آنجا واقع است از مرجع صالحیتدار طرف متعاهد دیگر درخواست نماید طرف متعاهد دیگر متعاهد دیگر اقامت یا سکونت دارد یا اموال وی
  .درصورت قبول درخواست، قوانین و مقررات خود را اعمال خواهد کرد

  ـ حق مالکیت24ماده
  .رو آن طرف واقع استـ مالکیت و سایر حقوق راجع به اموال غیرمنقول، تابع قانون طرف متعاهدی است که مال غیرمنقول در قلم1
ای که ثبت آن الزامی است، تابع قانون طرف متعاهدی خواهد بود که در آنجا به ثبت  ـ مالکیت و سایر حقوق راجع به وسایل نقلیه2

  .رسیده است
اموال و ها، تابع قوانین و مقررات طرف متعاهدی است که  ـ ایجاد و زوال حق مالکیت و هر حق دیگری راجع به اموال و دارایی3
  .ها در زمان ایجاد و زوال حق در قلمرو آن طرف واقع بوده است دارایی
که طرفین  باشد مگر این ـ ایجاد یا زوال حق مالکیت یا هر حق دیگری که مربوط به مورد معامله باشد، تابع قانون محل انعقاد آن می4

  .خالف آن را شرط کرده باشند
  ـ تعیین نوع معامله25ماده
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  .که طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند شود، مگر آن امله مطابق با قوانین محل انعقاد آن تعیین میـ نوع مع1
  .ـ نوع معامله درمورد اموال غیرمنقول و حقوق مربوط به آنها طبق قوانین محل وقوع مال غیرمنقول تعیین خواهد شد2

  ـ جبران خسارت26ماده
ع یک طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر و سایر حقوق راجع به آن، به استثنای تعهدات ـ مسؤولیت و نحوه جبران خسارت اتبا1

یافته، تعیین  ناشی از عقود و قراردادها را قوانین آن طرف متعاهدی که فعل یا ترک فعل یا دیگر اسباب موجب مسؤولیت در قلمرو آن وقوع
  .کند می

 یافته است صالح به  ی که فعل یا ترک فعل یا دیگر اسباب موجب مسؤولیت در آن وقوعفوق، دادگاه طرف متعاهد) 1(ـ درخصوص بند 2
  .تواند دعوای جبران خسارت را در دادگاه محل اقامت خوانده مطرح نماید دیده می باشد، لیکن زیان رسیدگی می

  ـ حقوق وراثت27ماده
االرث آنها تابع قانون طرف متعاهدی است که   وراثت و مقدار سهمـ اموال اتباع هر یک از طرفهای متعاهد از حیث قوانین مربوط به1

  .متوفی تابعیت آن را داشته است
  .ـ استیفا و اعمال حقوق مالکانه وراث نسبت به ترکه غیرمنقول تابع قانون محل وقوع آن است2

  ـ اموال بالوارث28ماده
گونه موارد ترکه  بالوارث باید به مالکیت طرف متعاهد درآید، در ایناالجراء طرفهای متعاهد، ترکه متوفای  چنانچه طبق قوانین الزم

منقول بالوارث به دولت طرف متعاهدی که متوفی، موقع مرگ خود تبعه آن بوده تعلق خواهد گرفت و ترکه غیرمنقول در مالکیت طرف 
  .متعاهدی که در قلمرو آن قرار دارد، درخواهد آمد

  ـ شکل وصیتنامه29ماده
همین قوانین نسبت . کند نامه از حیث طرز تنظیم تابع قوانین طرف متعاهدی است که موصی در قلمرو آن طرف وصیت میشکل وصیت

  .به رجوع از وصیتنامه یا اصالح آن نیز حاکم است
  ـ صالحیت در امور راجع به ماترک30ماده

  .کنند  است، به امر ترکه منقول رسیدگی میـ مراجع صالحیتدار طرف متعاهدی که متوفی در قلمرو آن اقامت دائمی داشته1
توانند به امور راجع به ترکه منقول  ـ مراجع صالحیتدار طرف متعاهدی که متوفی در قلمرو آن اقامت دائمی نداشته درصورتی می2

  .ندرسیدگی کنند که ترکه منقول در قلمرو آن واقع بوده و یکی از وراث یا نماینده قانونی او در خواست رسیدگی ک
  .ـ امور راجع به ترکه غیرمنقول، توسط مراجع طرف متعاهدی که ترکه در قلمرو آن واقع شده، رسیدگی خواهد شد3

  ـ اقدامات راجع به حفظ ترکه31ماده
 ـ مراجع صالحیتدار هر یک ازطرفهای متعاهد، طبق قوانین و مقررات دولت خود، تمامی اقدامات ضروری را برای حفاظت از ترکه تبعه1

  .آورند عمل می متوفای طرف متعاهد دیگر که در قلمرو آن طرف واقع است، به
ـ مراجع مذکور در جهت حفاظت از ترکه متوفای تبعه طرف متعاهد دیگر، بالفاصله کنسول دولت متبوع متوفی را از وجود ماترک، 2

  .سازند  عمل آمده جهت حفاظت از ترکه، مطلع می اشخاصی که مدعی ارث هستند، محل اقامـت آنان، وجود وصـیتنامه و اقـدامات به
  .شود ـ درصورت درخواست ورثه، ترکه منقول و مدارک شخص متوفی به نمایندگی دیپلماتیک یا کنسولی واگذار می3
یا نماینده ـ چنانچه اتباع یک طرف متعاهد به علت عدم حضور یا دالئل موجه دیگر نتوانند به موقع شخصاً از حقوق خود دفاع کنند و 4
تواند برای حفظ منافع آنان در زمینه ارث اقدامات الزم را  االختیار تعیین نمایند، نمایندگی دیپلماتیک یا کنسولی دولت متبوع وی می    تام
  .عمل آورد به
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ن مسافرت فوت نماید،  ـ اموال تبعه متوفای هر یک از طرفهای متعاهد که در قلمرو طرف متعاهد دیگر اقامت دائمی نداشته و یا درحی5
  .شود با تنظیم صورتجلسه به نماینده دیپلماتیک یا کنسولی دولت متبوع او سپرده می

  ـ تسلیم ماترک32ماده
پس از تعیین تکلیف در امور راجع به ارث، ترکه منقول یا وجوهی که از فروش ترکه منقول یا غیرمنقول واقع در قلمرو یک طرف متعاهد 

ای که محل سکونت یا اقامتشان در قلمرو طرف متعاهد دیگر است به نمایندگی دیپلماتیک یا  رت عدم مراجعه ورثهآید درصو دست می به
  :شود کنسولی آن طرف متعاهد به شرط رعایت موارد ذیل جهت تسلیم به ورثه مزبور، سپرده می
ک در قلمرو آن قرار دارد، پرداخت یا تأمین شده همه مطالبات طلبکاران متوفی در موعد معین مطابق قوانین طرف متعاهدی که ماتر

  .باشد
  .های مربوط به ارث پرداخت یا تضمین شده باشد تمام مالیات

  .باشند مراجع صالحیتدار درصورت لزوم اجازه خروج ماترک را صادرنموده
  ـ تعهد به انجام پیگرد جزائی33ماده

 دیگر، با رعایت قوانین داخلی خود، اتباع هر یک از طرفها را که مظنون به ـ هر یک از طرفهای متعاهد بنا به درخواست طرف متعاهد1
  .دهد کننده هستند، تحت تعقیب کیفری قرار می ارتکاب جرم در سرزمین طرف متعاهد درخواست

ر آن ارائه داده دیده طبق قوانین یکی از دوطرف متعاهد در مهلت مقرر به مراجع صالحیتدا ـ درخواست پیگرد جزائی که از طرف زیان2
  .باشد شود، در قلمرو طرف متعاهد مقابل نیز دارای اعتبار قانونی می

ـ مفاد این ماده مانع از درخواست و اقدام حسب قواعد راجع به استرداد مجرمین نبوده و رد تقاضای استرداد مانع از انجام همکاری طبق 3
  .مفاد این ماده نخواهد بود

  ئیـ درخواست پیگرد جزا34ماده
این موافقتنامه همراه با مدارک مربوط به تحقیقات مقدماتی ) 6(درخواست پیگرد جزائی باید بصورت کتبی و حاوی موارد مذکور در ماده 

  .کننده است، باشد که در دسترس طرف متعاهد درخواست
  ـ اموال و منافع حاصل از جرم35ماده

 بنا به درخواست طرف متعاهد دیگر تالش خود را برای بررسی و کشف اموال و های متعاهد مطابق قوانین داخلی خود ـ هر یک از طرف1
  .سازد منافع حاصل از جرم در سرزمین خود به کار خواهد گرفت و طرف متعاهد دیگر را از نتایج تحقیقات آگاه می

  .کند و منافع حاصل از جرم اتخاذ میـ طرف متعاهد درخواست شونده مطابق قوانین خود، تمامی تدابیر ضروری را برای توقیف اموال 2
گیرد،  کننده قرار می ـ تمامی اموال و منافع توقیف شده حاصل از جرم، مطابق مقررات این موافقتنامه دراختیار طرف متعاهد درخواست3

  .های متعاهد به نحو دیگری توافق کنند که طرف مگر آن
  .شونده حفظ خواهد شدـ حقوق اشخاص ثالث مطابق قانون طرف متعاهد درخواست 4

  ـ حضور نمایندگان طرفهای متعاهد36ماده
های کیفری  توانند با موافقت طرف متعاهد دیگر درهنگام اجراء معاضدت حقوقی درزمینه پرونده نمایندگان هر یک از طرفهای متعاهد می

  .حضور داشته باشند
  ـ اطالعات مربوط به سابقه محکومیت37ماده

ک طرف متعاهد مورد پیگرد کیفری قرار گیرد طرف متعاهد دیگر بنا به درخواست، اطالعات مربوط به سابقه هرگاه فردی در قلمرو ی
  .کند محکومیت او را ارائه می

  ـ اطالعات درباره احکام دادگاهها38ماده
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  . خواهند ساختساله یکدیگر را از احکام قطعیت یافته کیفری مربوط به اتباع طرف متعاهد دیگر مطلع طرفهای متعاهد همه
   ـ شناسایی و اجراء تصمیمات قضائی39ماده

االجراء یکدیگر در امور مدنی و خانوادگی، احوال شخصیه، امور حسبی و جبران ضرر و  طرفهای متعاهد تصمیمات قضائی قطعی و الزم
  .کنند  یی و اجراء میزیان ناشی از جرم را که توسط مراجع صالحیتدار قانونی یکدیگر صادر شده است، متقابالً شناسا

  ـ رسیدگی به درخواست اجراء تصمیمات40ماده
ـ رسیدگی به درخواست اجراء تصمیمات قضائی، در صالحیت دادگاه طرف متعاهدی است که تصمیم باید مطابق مقررات در قلمرو آن 1

  .اجراء شود
خواست و رسیدگی به آن را مقررات طرف متعاهدی که نحوه ارائه در. ـ درخواست صدور دستور اجراء تصمیم باید تسلیم دادگاه شود2

  .کند تصمیم باید در قلمرو آن اجراء شود، تعیین می
   ـ شکل درخواست اجراء تصمیم قضائی41ماده 

  :های زیر باشد قضائی باید دارای پیوست درخواست اجراء تصمیم
  . اجراء شده باشد گواهی راجع به قسمت اجراء شده حکمـ رونوشت مصدق تصمیم قضائی و دستور اجراء آن و چنانچه قسمتی از حکم1
  .یک از جلسات رسیدگی ـ ارائه گواهی حداقل یک بار ابالغ اخطاریه به خوانده درصورت عدم شرکت نامبرده در هیچ2
  .فوق) 2(و ) 1(های مصدق اسناد مذکور در بندهای  ـ ترجمه3

   ـ درخواست توضیحات راجع به اجراء تصمیمات42ماده
تواند برای رفع ابهام از متقاضی یا محکوم علیه و درصورت  گر دادگاه برای صدور دستور اجراء تصمیم نیاز به توضیحات داشته باشد میا

  .لزوم از دادگاهی که حکم را صادر کرده است توضیح بخواهد
  های مرتبط به آن  ـ نحوه اجراء و هزینه43ماده

گیرد،   مربوط به اجراء آن را قوانین و مقررات طرف متعاهدی که اجراء در قلمرو آن صورت میهای نحوه اجراء تصمیمات قضائی و هزینه
  .کند تعیین می
   ـ موارد عدم پذیرش درخواست اجراء تصمیمات قضائی44ماده

  :درموارد زیر درخواست اجراء تصمیمات قضائی پذیرفته نخواهد شد
  .و به لحاظ عدم ابالغ اخطاریه مطابق مقررات، در جلسه دادرسی شرکت ننموده باشدـ درصورتی که خوانده دعوی یا نماینده قانونی ا1
  .ـ درخصوص موضوع مورد درخواست قبالً تصمیم قضائی صادر یا اجراء شده باشد2
تعاهد بینی در آن، رسیدگی به اصل موضوع مطابق قانون طرف م ـ در مواردی که مطابق مفاد این موافقتنامه یا به لحاظ عدم پیش3

  .شونده در صالحیت انحصاری دادگاههای آن طرف قرار داشته باشد درخواست
  .کننده صادر نشده باشد کننده طرف درخواست ـ درصورتی که تصمیمی که درخواست اجراء آن به عمل آمده توسط مراجع رسیدگی4
تنامه صادر نشده باشد و با نظم عمومی و اخالق  ـ درصورتی که تصمیمی که درخواست اجراء آن به عمل آمده در چارچوب این موافق5

  .شونده مغایرت داشته باشد حسنه طرف متعاهد درخواست
   ـ شناسایی و اجراء احکام داوری45ماده 

احکام داوری صادره، در قلمرو هر یک از طرفهای متعاهد که عضو کنوانسیون شناسایی و اجراء احکام داوری خارجی تنظیم شده در 
 میالدی باشد مطابق مقررات کنوانسیون مزبور، شناسایی و اجراء 1958 هجری شمسی برابر با دهم ژوئن 3/4/1337 تاریخ نیویورک به
  .خواهد شد
   ـ تغییر و اصالح موافقتنامه46ماده
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افقنامه الحاقی تواند صورت پذیرد و به شکل تو براساس توافق متقابل طرفهای متعاهد تغییرات و اصالحات در متن این موافقتنامه می
  .گردد جداگانه تنظیم و جزء الینفک آن محسوب می

   ـ حل و فصل اختالفات ناشی از اجراء موافقتنامه47ماده
  .های ناشی از اجراء این موافقتنامه را ازطریق مذاکره مستقیم یا مجاری دیپلماتیک حل و فصل خواهند کرد طرفهای متعاهد اختالف

  موافقتنامهاالجراء شدن   ـ الزم48ماده
  .االجراء خواهد گردید این موافقتنامه باید تصویب گردد و سی روز بعد از مبادله اسناد تصویب آن الزم

   ـ مدت اعتبار موافقتنامه49ماده 
  .االجراء شدن آن دارای اعتبار خواهد بود ـ این موافقتنامه به مدت پنج سال از تاریخ الزم1
که یکی از طرفهای متعاهد حداقل  ساله تمدید خواهد شد مگر این های پنج مه خود به خود برای دورهـ پس از مدت مزبور، این موافقتنا2

  .شش ماه قبل از خاتمه دوره مربوط، عدم تمدید آن را طی یادداشت کتبی به اطالع طرف متعاهد دیگر برساند
  .دت حقوقی در زمان اعتبار آن تأثیری نخواهد داشتـ انقضاء یا اختتام مدت اعتبار این موافقتنامه نسبت به درخواستهای معاض3
 2003 هجری شمسی مطابق با بیست و یکم دسامبر 1382ام آذر ماه  ـ این موافقتنامه در چهل و نه ماده در شهر تهران در تاریخ سی4

.  اعتبار یکسان برخوردار استهای فارسی، قرقیزی، روسی و انگلیسی تنظیم گردیده است و کلیه متون از میالدی در دو نسخه به زبان
  .درصورت بروز اختالف در تفسیر موافقتنامه حاضر، متن انگلیسی برای طرفهای متعاهد مالک خواهد بود

  ازطرف دولت جمهوری اسالمی ایران
  ازطرف دولت جمهوری قرقیزستان

اده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و چهل و نه م
 از سوی مجمع تشخیص مصلحت 12/3/1386ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و پنج مجلس شورای اسالمی تصویب و در تاریخ  چهارم دی

  .نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد
  رئیس مجلس شورای اسالمی ـ غالمعلی حدادعادل
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 27/12/1386 - 0101/54225شماره

مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد تفسیر ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی 

  واگذاری دولت و نهادها
  نژاد جناب آقای دکتر محمود احمدی

  ریاست محترم جمهوری اسالمی ایران
ماده واحده قانون « صوص  وزیر محترم مسکن و شهرسازی درخ9/4/1386 مورخ 02/100/15459بازگشت به نامه استفساریه شماره 

 مجمع تشخیص 25/12/1386موضوع در جلسه روز شنبه مورخ »  مجمع15/12/1370تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب 
قانون تعیین تکلیف » الف و ب« منظور از واگذاری در بندهای « مصلحت نظام مطرح و نظر تفسیری مجمع بدین شرح تصویب گردید؛ 

و حقوقی ) مردم( مجمع تشخیص مصلحت نظام، واگذاری به اشخاص حقیقی 15/12/1370اگذاری دولت و نهادها مصوب اراضی و
ها است، غیر از اراضی در اختیار وزارت مسکن و  برای امور مسکن یا سایر کاربری) خصوصی، تعاونی، دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی(

مراتب برای طی مراحل قانونی ابالغ » باشند مصوبه مذکور می» ب« ای تابعه که مشمول بند ه های وابسته و شرکت شهرسازی و سازمان
  .گردد می

  رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ـ اکبر هاشمی
  

  7/3/1387 - 34286 شماره
  وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت مسکن و شهرسازی ـ وزارت دادگستری

رد تفسیر ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها که در جلسه روز مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در مو
 مورخ 0101/54225شنبه مورخ بیست و پنجم اسفند ماه هزار و سیصد و هشتاد و شش به تصویب مجمع رسیده و طی نامه شماره 

  .گردد  واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابالغ می27/12/1386
  نژاد  جمهور ـ محمود احمدیرئیس

  
  9/4/1386 - 02/100/15459شماره

  رفسنجانی اهللا هاشمی حضرت آیت
  ریاست محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام

 مبنی بر اخذ نظریه تفسیر آن مرجع محترم 11/10/1385ج مورخ /84/123بازگشت به نامه ریاست محترم دیوان عدالت اداری به شماره 
نون تعیین تکلیف اراضی واگذاری و دولت نهادها با توجه به اهمیت موضوع و اتفاقات در شرف انجام به استحضار درخصوص ماده واحده قا

  :رساند می
درخصوص شکایت شرکت ) فتوکپی پیوست( دیوان عدالت اداری 13 صادره از شعبه 30/8/1371 مورخ 673ـ به موجب دادنامه شماره 1

  .ان مسکن و شهرسازی استان آذربایجانشرقی در راستای تملک اراضی شرکت مزبور، باطل شده استزعفرانیه، کلیه اقدامات تملکی سازم
 30/11/1384ج مورخ 84/129/1ـ متعاقباً قاضی محترم اجرای احکام دیوان عدالت اداری در مقام اجرای حکم صادره، طی نامۀ شمارۀ 2

 آن مرجع 15/12/1370ن تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب ضمن ارائه تفسیر شخصی از ماده واحده قانو) تصویر پیوست(
محترم، سازمان مسکن و شهرسازی استان آذربایجان شرقی را ملزم به اجرای حکم براساس تفسیر ارائه شده نموده است که بنا به دالئل و 

 و مقررات و اصول بدیهی حقوقی، مغایرت آشکار دارد که تفصیل استدالالت زیر، نظریه مزبور با مفاد قانون یادشده و همچنین سایر قوانین
  .رسد آن به شرح بندهای آتی به عرض می
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قانون مارالذکر بوسیله بنیاد مسکن انقالب اسالمی یا نهادهای انقالب اسالمی و عنوانهای مشابه و » الف« ـ زمینهایی که مطابق بند 3
واگذار شده است مطابق مفاد صریح قانون مذکور در قالب هر ) اضی یا سازمان زمین شهریسازمانهای عمران ار(وزارت مسکن و شهرسازی 

  :گانه ذیل متصور است یک از حاالت سه
صدر بند الف قانون . (ای که طبق اعالم وزارت مسکن و شهرسازی در آن احداث بنا به عمل آمده است زمینهای واگذار شده) الف
  )مارالذکر
  )ذیل بند الف قانون مارالذکر(سازی، انجام و به مردم تخصیص داده شده است  ی آمادهزمینهایی که طراح) ب
صدر بند ب . (است سازی را در آنها انجام داده لکن به مردم تخصیص داده نشده زمینهایی که وزارت مسکن و شهرسازی عملیات آماده) ج

  ).قانون مارالذکر
بینی شده است به نحوی که در فرض اول و دوم  گانه فوق حکم خاصی پیش روض سهـ مطابق قانون مورد اشاره برای هر یک از ف4

از آنجا که اصوالً . ای زمان ابالغ مصوبه و در فرض سوم قیمت روز با در نظر گرفتن شرایط دیگر مورد حکم قرار گرفته است قیمت منطقه
با . ات متفاوت با یکدیگر مغایر مفاد و منطوق ماده خواهدبودگیرد واضح است تداخل احکام و موضوع حکم خاص بر موضوع خاص تعلیق می

  :این توضیح که
در فرض اول هر نوع واگذاری به هر شخصی اعم از حقیقی و حقوقی دولتی یا غیردولتی مشمول حکم بوده به شرط اینکه طبق اعالم 

قانون مورد بحث به واگذاری اراضی به » الف« در بند لذا محدود کردن ص. وزارت مسکن و شهرسازی در آن احداث بنا به عمل آمده باشد
« مضافاً کلمه عطف )  نامه قاضی محترم اجرای احکام دیوان عدالت اداری3 و 2بندهای . (مردم تفسیری ناصواب و مغایر قانون است

یردولتی است چرا که در غیر مؤید آنست که مصداق حکم صدر ماده، اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غ» الف« قسمت اخیر بند » همچنین
امری ) ای زمان ابالغ مصوبه پرداخت بهای منطقه(اینصورت تأکید قانونگذار بر تبعیت مردم که اشخاص حقیقی هستند نسبت به حکم ماده 

ن حال موضوع که دو موضوع را از هم تفکیک و در عی» همچنین« به کل ماده با عنایت به کلمۀ » مردم« لذا تسری کلمۀ . زاید خواهدبود
  .باشد دوم را به لحاظ حکمی ملزم به تبعیت از موضوع اول نموده است فاقد هر گونه استدالل حقوقی و قانونی می

بینی نشده است و در حقیقت   حکمی مبنی بر اعاده ملک به مالک اصلی در قانون، پیش4گانه مذکور در بند   ـ در هیچیک از فروض سه5
ای از مصالح عمومی در مقام نفی اعاده ملک به  ا بیان فروض مختلف و احکام مربوطه به آنها به دلیل رعایت پارهمفاد ماده واحده مذکور ب

  .ای یا بهای کارشناسی روز بوده است مالک اصلی، حسب مورد با پرداخت قیمت منطقه
 آن شامل هر نوع بنا اعم از مسکونی، تجاری، قانون مذکور به صراحت به احداث بنا اشاره شده است که اطالق» الف«  ـ در صدر بند 6

سازی، انجام و  اداری، آموزشی، نظامی و غیره بوده و قیدی که این اطالق را مقید نماید وجود ندارد و حتی در مورد زمینهایی که طراحی آماده
باشد، جهت شمول  دم تخصیص داده نشدهسازی در آنها انجام شده لکن به مر هایی که عملیات آماده به مردم تخصیص داده شده یا زمین

از این رو استنباط قاضی محترم اجرای احکام درخصوص محدود بودن احداث بناء مسکونی . قانون، الزامی به احداث بناء مسکونی وجود ندارد
گردد، چرا که اوالً وظیفه  ط نمینه از مفهوم قانون استنبا)  نامۀ قاضی محترم اجرای احکام به هیچ عنوان نه از منطوق و موضوع قانون4بند(

مؤید آن است که این » سازمان مسکن و شهرسازی« صرفاً ساخت مسکن نیست ثانیاً توجه در عنوان » مسکن و شهرسازی« سازمان 
یر از کند که در یک شهر به غ سازمان حداقل عالوه بر مسئولیت مسکن، وظیفه شهرسازی را نیز بر عهده داشته و همین وظیفه ایجاب می

بینی شوند و لذا ماده واحدۀ موصوف   واحدهای مسکونی، واحدهای تجاری، اداری، نظامی که الزمۀ تشکیل یک شهر هستند نیز پیش
  .تواند منحصر به بناهای مسکونی باشد نمی

 نامه قاضی محترم 1ند ب(ـ در فرضی هم که اراضی توسط وزارت مسکن و شهرسازی واگذار نگردیده و احداث بنا به عمل نیامده باشد 7
ولو اینکه به مردم (سازی را انجام داده باشد،  در صورتیکه وزارت مسکن و شهرسازی در این دسته از اراضی، عملیات آماده) اجرای احکام

مقرر نشده و بینی و  ماده واحده مرقوم، اعاده ملک به مالک پیش) ب(در بند ) اختصاص داده نشده و به طریق اولی احداث بنا نشده باشد
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هذا از آنجا که تفسیر قاضی محترم اجرای  ای یا بهای کارشناسی روز حسب مورد خواهدبود، علی دولت، صرفاً متعهد به پرداخت قیمت منطقه
احکام دیوان عدالت اداری مبتنی بر نظر شخصی و در عین حال در تقابل صریح با منظور مقنن بوده و موجبات عدم امکان اجرای حکم را 

ای جز تزلزل و اختالل در واگذاریهای  ای نامطلوب خواهدگردید که نتیجه فراهم ساخته است و چنین تفسیرهایی موجب ظهور و بروز رویه
دولتی نخواهدداشت، لذا بازگشت به نامه صدرالذکر و اخذ نظر تفسیری آن مرجع محترم استدعا دارد با عنایت به اهمیت و حساسیت موضوع 

  .تناب از تفاسیر و برداشتهای غیرکارشناسی، نظر آن مجمع محترم را امر به ابالغ فرمایندو به منظور اج
  کیا وزیر مسکن و شهرسازی ـ محمد سعیدی

  



  
  
  
  
  
  
  
  
 

  :دومبخش 

  آراء وحدت رویه و اصراری 

  هیأت دیوان عالی کشور 
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 1387/1/24 - هـ/5933شماره

رخصوص عدم نیاز به تقدیم  هیأت عمومی دیوان عالی کشور د707رأی وحدت رویه شماره 

  قانون اصالح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها3دادخواست قلع و قمع بنا موضوع ماده

  تعالی بسمه
 مقدمه: الف

شنبه مورخه   بامداد روز سه9 وحدت رویه، رأس ساعت 86/27جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده ردیف 
آبادی دادستان کل کشور و  نجف  اهللا دری اهللا مفید رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حضرت آیت ضرت آیت به ریاست ح21/12/1386

اهللا مجید و قرائت  شرکت اعضای شعب مختلف دیوان عالی کشور در سالن اجتماعات دادگستری تشکیل و پس از تالوت آیاتی از کالم
کننده درخصوص مورد و استماع نظریه جناب آقای دادستان کل کشور که به   شرکتگزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای

  . منتهی گردید21/12/1386 ـ 707گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره  ترتیب ذیل منعکس می
  گزارش پرونده: ب

 عمومی و انقالب شهرستان گنبدکاووس،  معاون محترم دادستان26/9/1386 مورخه 62براساس گزارش شماره: دارد احتراماً معروض می
 با استنباط از ماده سوم 1097/86/8ش و /995/86 ـ 1003های  های تجدیدنظر استان گلستان در پرونده از شعب دوم و هشتم دادگاه

ها  ان پرونده آراء مختلفی صادر گردیده، که خالصۀ جری31/3/1374 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 1/8/1385اصالحی 
  .گردد ذیالً منعکس می

  ها خالصه جریان پرونده
 درخصوص اتهام آقای حاج 11/4/1386 ـ 576 طی دادنامه 212/86 دادگاه عمومی جزایی گنبدکاووس در پروندۀ کالسه 101ـ شعبه 1

ا توجه به محتویات پرونده، کیفرخواست دایر به تغییر کاربری اراضی زراعی به مساحت هشتاد مترمربع به تجاری، ب گلدی قوجق فرزند بیگ
تنظیمی مستند به شکایت و اعالم گزارش ادارۀ جهاد کشاورزی، اقرار متهم در دادسرا و دفاعیات غیرموجه وی در دادگاه، با احراز بزهکاری 

می به لحاظ وضعیت خاص متهم و  قانون مجازات اسال22االشعار نامبرده را با رعایت ماده   قانون فوق3متهم موصوف و انطباق آن با ماده
فقدان سابقۀ کیفری به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی و قلع و قمع بنای احداثی محکوم نموده، که پس از تجدیدنظرخواهی 

ا در  حکم تجدیدنظر خواسته ر86 ـ 1104 و 1105علیه در فرجه قانونی شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان طی دادنامه  محکومٌ
های عمومی و انقالب در   قانون آیین دادرسی دادگاه257 و 248قسمت محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت جزای نقدی را مستنداً به مواد 

امور کیفری تأیید و درخصوص محکومیت به قلع و قمع بنای احداثی، چون قلع و قمع بنا نیاز به تقدیم دادخواست حقوقی دارد اعتراض 
  . قانون اخیرالذکر دادنامه را نقض نموده است257ه را در این خصوص وارد تشخیص و به استناد بند ب مادهعلی محکومٌ

 آقای دردی محمدداز فرزند 11/4/1386 ـ 575 طی دادنامه 213/86 دادگاه عمومی جزایی گنبدکاووس در پروندۀ کالسه 101ـ شعبۀ 2
 متر مربع اراضی زراعی بدون 160 کاربری اراضی زراعی و باغات به لحاظ تغییر کاربری  قانون اصالح قانون حفظ3قزاق را به استناد ماده

علیه  مجوز قانونی به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی و قلع و قمع بنای احداثی محکوم نموده، که براثر تجدیدنظرخواهی محکومٌ
  : منتهی گردیده است30/5/1386 ـ 1355/86 شرح ذیل به صدور دادنامه موصوف، پرونده در شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان به

 دادگاه عمومی جزایی گنبد که 101 شعبه 575/86درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای دردی محمد داز فرزند قزاق نسبت به دادنامه « 
ثی از باب تغییر کاربری اراضی کشاورزی مشعر بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت جزای نقدی در حق دولت و قلع و قمع بنای احدا

عنه مطابق با قانون صادر گردیده و از ناحیه تجدیدنظرخواه هم ایراد و اعتراض مفید و مؤثری که  باشد، نظر به اینـکه دادنامه معترض می
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 قانون آیین دادرسی 257ماده » الف« موجب نقض آن گردد به عمل نیامده، فلذا تجدیدنظرخواهی غیروارد بوده و به استناد قسمت 
که چون شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان  ».....نماید عنه را تأیید و استوار می های عمومی و انقالب در امور کیفری دادنامه معترض دادگاه

 حالی که شعبه هشتم گلستان قلع و قمع بنای احداثی در اراضی تغییر کاربری شدۀ غیرمجاز را، مستلزم تقدیم دادخواست حقوقی دانسته، در
 3به شرحی که منعکس گردیده حکم به قلع و قمع بنا بدون تقدیم دادخواست جداگانه را مورد تأیید قرار داده و با این ترتیب با استنباط از ماده

های عمومی و  ی دادگاه قانون آیین دادرس270اند، لذا به استناد ماده  اصالحی قانون حفظ کاربری اراضی و باغات آراء متفاوت صادر نموده
  .نماید انقالب در امور کیفری طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور جهت صدور رأی وحدت رویه قضایی درخواست می

  نظریه دادستان کل کشور: ج 
ین شعب دوم و  هیأت محترم دیوان عالی کشور، موضوع اختالف نظر ب86/27با احترام؛ درخصوص پرونده وحدت رویه قضایی ردیف 

 اصالحی قانون اصالح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 3هشتم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان، در استنباط از مقررات ماده 
  :گردد ، با توجه به گزارش تنظیمی و لحاظ مقررات قانونی به شرح آتی اظهارنظر می1/8/1385

از جمله وظایف مراجع قضایی، رسیدگی به شکایات و تعیین تکلیف امور متنازع فیه با لحاظ مستنبط از اصول کلی و عمومات قانونی 
  .باشد جمیع آثار و لوازم آنها می

 قانون مجازات اسالمی برای تعیین تکلیف اموال و اشیاء و وسایل مربوط به جرایم و یا حاصل از آنها 10به همین اعتبار مقررات ماده 
ها نموده است و در مواردی هم عالوه بر این حکم کلی مقنن، حسب مقتضیات اعمال مجرمانه و کیفیت  ده دادگاهوظایفی را محول به عه

 همان قانون جهت تعیین تکلیف اموال 690اموال راجع به جرم و یا حاصل از آن به موجب مقررات خاص از جمله مقررات قسمت اخیر ماده 
نوعاً انجام این وظیفه تکلیف دادگاه بوده و مستغنی از . ظایفی را به عهده دادگاه محول کرده استاز جهت ابقاء ، امحاء و استرداد آنها و

باشد و در مواردی هم تحقق وظیفه موکول به درخواست شاکی است، نظر مقنن منصرف از تشریفات قانون آیین  دادخواست شاکی می
االشعار قلع و قمع بنای   اصالحی فوق3یه عالوه بر مراتب مذکور به تصریح مادهدر مانحن ف. باشد دادرسی مدنی ازجمله تقدیم دادخواست می

های ذیربط اقدام به تغییر  های قانونی اشخاصی است که بدون اخذ مجوز از کمیسیون احداثی توأم با پرداخت جزای نقدی از جمله محکومیت
مستعمل در این ماده به نحوی است که افاده تکلیف دادگاه برلحاظ موضوع نمایند، سیاق عبارات و الفاظ  ها می کاربری اراضی زراعی یا باغ

باشد  نماید به عبارتی مفید تکلیف شاکی برای تقدیم دادخواست در این مورد نمی قلع و قمع بنای احداثی در اراضی مذکور در احکام صادره می
مور و احکام حکومتی است و اجرای آنها باید به نحوی باشد که اصوالً مقررات قانون حفظ کاربری ازجمله مقررات مربوط به انتظام ا

کننده اغراض مقنن و مراد شارع باشد و چون الزام شاکی برای ازاله آثار تصرف و قلع و قمع بنای حاصل از تغییر کاربری اراضی زراعی  تأمین
اهداف و اغراض و لزوم سرعت قانون و تسهیل در امور و باغات به تقدیم دادخواست و رعایت جمیع تشریفات مربوط به دادرسی مدنی با 

رسد به عالوه رویه قضایی نیز بر همین اساس استوار بوده و در موارد مشابه نیاز به  منافات دارد و در مواردی ناقض اغراض مذکور به نظر می
ت دیگری است و اگر الزم بود باید مقنن اظهار مقتضای مقدمات حکمت نیز عدم نیاز به ارائه دادخواس. شود دو نوع دادخواست احساس نمی

توان گفت قاضی تخلف کرده بلکه در صورت  های مربوط نسبت به قلع و قمع نظر بدهد نمی  و تبصره3نمود و اگر قاضی بر اساس ماده می
و سیاق قانون و تأکیدات منظور در آن در هر صورت به نظر موضوع روشن . امتناع از اظهارنظر قابل مؤاخذه خواهدبود و باید با او برخورد شود

بر لزوم اظهارنظر قضایی توأمان جریمه و جزای نقدی با حکم قلع و قمع بنا در صورت نیاز، . ها و عناوین مشابه گویاست عالوه، عالوه: مانند
وازین صادر شده است موجه بدین جهت رأی شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان را که با لحاظ این موارد و رعایت اصول و م

  .دهد تشخیص و مورد تأیید قرار می
   وحدت رویه هیأت عمومی21/12/1386 ـ 707رأی شماره : د 

، کلیه مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و 31/3/1374ها مصوب  قانون اصالح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ3چون مطابق ماده 
 صورت غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون مربوطه اقدام به تغییر کاربری نمایند، عالوه بر قلع و قمع های موضوع این قانون که به باغ
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های مقرره به تقدم  در صدر مجازات» ......عالوه بر قلع و قمع بنا.....« شوند و عبارت  های مذکور در این ماده محکوم می بنا به سایر مجازات
دارد که قلع و قمع بنا جزء الینفک حکم کیفری است، کمااینکه در  نماید و معلوم می ماده مزبور، داللت میهای دیگر  آن نسبت به مجازات

 این قانون نیز جلوگیری از ادامه عملیات غیرمجاز و توقف آن، حتی به صورت قلع و قمع بنای غیرمجاز، البته با رعایت 10 ماده2تبصره
 بزه موصوف تکلیف گردیده است، لذا با توجه به اهمیت حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و مقررات قانونی به مأمورین کشف و تعقیب

االشعار، صدور حکم به قلع و قمع بنای غیرمجاز، به عنوان تکلیف قانونی، وظیفه دادگاه صادرکننده حکم کیفری بوده و  صراحت قانونی فوق
 لذا به نظر اکثریت قریب به اتفاق اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور، رأی شعبه نیازی به تقدیم دادخواست از سوی ادارۀ شاکی ندارد،

این رأی طبق . گردد هشتم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان در حدی که با این نظر مطابقت داشته باشد صحیح و قانونی تشخیص می
های سراسر کشور و شعب دیوان عالی  در موارد مشابه برای دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری   قانون آیین دادرسی دادگاه270ماده

  .باشد االتباع می کشور الزم
  حسینعلی نیّری ـ معاون قضایی دیوان عالی کشور

  



  
  
  
  
  
  
  
  
 

  :سومبخش 

  آراء وحدت رویه هیأت عمومی 

 دیوان عدالت اداری
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 1386/11/17  - 83/246/شماره هـ

نامه اجرائی   آیین6ـ ابطال ماده 1الت اداری درخصوص  هیأت عمومی دیوان عد662 ـ 661رأی شماره 

های   مجموعه بخشنامه334ـ بند 2 هیأت وزیران 8/7/1366قانون مرجع تشخیص اراضی موات مصوب 

 1317نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب   آیین31 تبصره ماده 3ثبتی 

  6/8/1386: تاریخ
  662 ـ661: شماره دادنامه
  84/183ـ83/246: کالسه پرونده
  .هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: مرجع رسیدگی

  .ـ آقای صفر رحیمی2ـ کانون سردفتران و دفتریاران 1: شکات
ـ بند 2 هیأت وزیران 8/7/1366نامه اجرائی قانون مرجع تشخیص اراضی موات مصوب   آیین6ـ ابطال ماده 1: موضوع شکایت و خواسته

  .1317نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب   آیین31صره ماده  تب3های ثبتی   مجموعه بخشنامه334
الف ـ در دادخواست کانون سردفتران و دفتریاران آمده است، به موجب ماده واحده قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال : مقدمه

بوط به اراضی موات واقع در خارج از محدوده ، کلیه اسناد و مدارک مربوط به غیر دولت اعم از رسمی و غیررسمی مر1365اسناد آنها مصوب 
استحفاظی شهرها به استثناء اراضی که توسط مراجع ذیصالح دولتی واگذار شده است، باطل و در اختیار دولت جمهوری اسالمی ایران قرار 

بت به ابطال سند آنها و صدور ادارات ثبت اسناد مکلفند حسب اعالم هیأتهای واگذاری زمین نس« در قسمت اخیر آن آمده است . گیرد می
، دفاتر 8/7/1366نامه اجرائی قانون مذکور مصوب   آیین6هیأت دولت به موجب ماده » .سند به نام دولت جمهوری اسالمی ایران اقدام نمایند

حال . ی استعالم نماینداسناد رسمی را مکلف نموده تا درخصوص نقل و انتقال اراضی موضوع قانون فوق، از هیأتهای واگذاری و احیاء اراض
ـ دفاتر اسناد رسمی قبل از انجام هرگونه 2. ـ در قانون و ماده واحده مذکور هیچگونه تکلیفی برای دفاتر اسناد رسمی تعیین نشده است1آنکه 

قوع ملک استعالم ، مراتب را از ثبت محل و1317نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب   آیین31معامله نسبت به امالک مکلفند وفق ماده 
بدیهی است چنانچه هیأتهای واگذاری و احیاء اراضی به تکلیف قانونی خود در شناسائی و اعالم اراضی موات به ادارات ثبت عمل . نمایند

صال وی نامه مذکور توسط سردفتر، موجب انف ـ عدم رعایت آیین3. نموده باشند، امکان تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی وجود نخواهد داشت
حال آنکه هیأتهای واگذاری زمین تکلیف به بررسی و شناسائی اراضی موات .  ماه خواهد شد6 الی 3و بقیه کادر دفترخانه برای مدت 

ـ 1اند،  ب ـ آقای صفر رحیمی در دادخواست تقدیمی اعالم داشته. نامه اجرائی مورد شکایت را تقاضا دارد  آیین6بنابراین ابطال ماده . اند داشته
 قانون اساسی 85 و 71، 58ـ مطابق اصول 2. باشد  می1354 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 30هر سه مصوبه مورد شکایت خالف ماده 

وضع قوانین و قـواعد آمره موجد حق و تکلیف به مجلس شورای اسالمی اختصاص دارد و از حیطه اختیار رئیس سازمان ثبت و هیأت وزیران 
های ثبتی، تنظیم سند موکول به استعالم از مراجع ذیصالح شده است که هر مسئولی هر   مجموعه بخشنامه334بندـ در 3. خارج است

معاون دفتر امور . مرجعی را بخواهد ذیصالح اعالم کند که این موضوع خالف امر قانونگذاری و خالف معمول و تکلیف ماالیطاق است
های   مبادرت به ارسال تصویر نظریه5/10/1383 مورخ 56857ه شماره حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نام

.  وزارت جهاد کشاورزی نموده است28/7/1383ک ح مورخ 1665 وزارت مسکن و شهرسازی و شماره 4/6/1383 مورخ01/110/4155شماره
ون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و  قان30ـ در نامه مدیرکل دفتر وزارتی وزارت مسکن و شهرسازی آمده است، با توجه به ماده 1

. اند دفتریاران، دفاتر اسناد رسمی از تنظیم اسنادی که مغایر با قوانین و مقررات موضوعه، نظم عمومی یا اخالق حسنه باشند منع گردیده
از . نماید ص تغییر حاصل نمیاظهارنظر مراجع تشخیص اراضی صرفاً کاشف از واقعیت امر است و در نوعیت و ماهیت اراضی موضوع تشخی
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آنجا که دفاتر اسناد رسمی مکلفند وفق قوانین و مقررات نسبت به تنظیم اسناد اقدام نمایند، انتقال اراضی موات مخالف قانون و نظم عمومی 
نیز تاکنون به قوت خود باقی الذکر تنظیم گردیده است و به همین دلیل  عنه در راستای اجرای قوانین فوق نامه معترض  آیین6تلقی، لذا ماده

 استنادی مخالف منطوق و ظاهر قانون نیست، زیرا هرگونه 6ـ در نامه مدیرکل دفتر حقوقی وزارت جهاد کشاورزی آمده است، ماده 2. است
مفهوم آن و الزمه اشاره و قیدی مبنی بر منع و عدم استعالم از دفاتر اسناد رسمی در قانون مربوطه نشده است، بلکه مستفاد از مدلول و 

مضافاً اینکه قانونگذار با صدور حکم . اجرای قانون و امر تشخیص و اعالم بطالن اسناد اراضی موات استعالم از هیأتهای هفت نفره است
ی اسناد اعتبار باطل بودن کلیه اسناد و مدارک اراضی موات اعم از رسمی و غیررسمی و مکلف نمودن ادارات ثبت به ابطال اسناد آنها، بی

مربوط به اراضی موات را اعالم نموده است و بر اسناد باطله نیز اثری مترتب نبوده تا در نقل و انتقال نسبت به آنها نیازی به استعالم از 
 ویژه از عدم استعالم به معنای آزادی بی قید و شرط نقل و انتقال، سند سازی و ثبت اراضی موات و اخذ اسناد آن به.  نفره نباشد7هیأتهای 

الملل  سرپرست دفتر حقوقی و امور بین.  اصالحی قانون ثبت بوده و این امر منجر به تاراج دادن انفال خواهد شد148 و 147طریق مواد 
اند، تکلیف به   اعالم داشته12/5/1384 مورخ 3561/11سازمان ثبت اسناد و امالک کشور در پاسخ به شکایت شاکی بـه شرح نامه شماره 

نامه دفاتر اسناد رسمی نه تنها ناقض تکلیف سران دفاتر اسناد رسمی به تنظیم و ثبت معامالت مندرج در   آیین30م مندرج در ماده استعال
نامه قانون  که این موضوع درباره آیین. باشد باشد، بلکه در راستای جلوگیری از ورود خسارت به حقوق احتمالی سایرین می قانون مذکور نمی

 334نامه مورد نظر و نیز بند   آیین31لذا تکلیف به استعالم، مندرج در ماده .  نیز تسری دارد1366ص اراضی موات مصوب مرجع تشخی
. باشد نامه اجرائی قانون مرجع تشخیص اراضی موات صحیح و وفق قانون بوده و ایرادی بر آن وارد نمی  آیین6های ثبتی و ماده  بخشنامه

البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی  اداری درتاریخ فوق باحضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیهیأت عمومی دیوان عدالت 
 .نماید و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می

  رأی هیأت عمومی
 انعکاس و تمرکز وضعیت ثبتی اراضی و امالک با عنایت به وظایف و مسئولیتهای قانونی سازمان ثبت اسناد و امالک کشور در باب

 قانون 6کشور و تغییرات حاصله در آنها از جهات مختلف از جمله انجام معامالت گوناگون، ابطال اسناد اراضی موات شهری به حکم ماده 
 و شهرسازی و  مجمع تشخیص مصلحت نظام بنابه اعالم وزارت مسکن15/12/1370 و مصوبه مورخ 22/6/1366زمین شهری مصوب 

همچنین ابطال اسناد ثبتی اراضی موات خارج از محدوده قانونی شهرها بنابه اظهار وزارت جهاد کشاورزی به تجویز قسمت اخیر ماده واحده 
ت  و اینکه دفاتر اسناد رسمی در جهت احراز فقدان موانع قانونی برای ثب1365قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن مصوب 

نامه قانون   آیین31اسناد مربوط به نقل و انتقال اراضی و امالک منحصراً مکلف به استعالم از سازمان ثبت اسناد و امالک کشور باشند، ماده 
الذکر است مغایرتی با قانون  های ثبتی که مبین و مفید احکام فوق  مجموعه بخشنامه334 و همچنین بند 1366دفاتر اسناد رسمی مصوب 

لیکن وضع قاعده آمره متضمن ایجاد تکلیف برای دفاتر اسناد رسمی در زمینه استعالم . باشد د و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نمیندار
الذکر که مختص قانونگذار است، خالف قانون و خارج از حدود اختیارات قوه  از هیأتهای واگذاری و احیای اراضی موضوع ماده واحده فوق

 قانون دیوان عدالت اداری ابطال 42 و ماده 19شود و مستنداً به ماده یک و بند یک ماده   وضع مقررات دولتی تشخیص داده میمجریه در
  .شود می

 فرد  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ مقدسی
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  1386/11/17 - 85/139/شماره هـ

) 2الف ـ( از بند 2الت اداری درخصوص ابطال تبصره  هیأت عمومی دیوان عد964رأی شماره 

  شورای اسالمی شهر کرمان18/10/1380 مورخ 1774مصوبه شماره 

  11/9/1386: تاریخ
  964: شماره دادنامه
  85/139: کالسه پرونده
  .هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: مرجع رسیدگی

  .خانم اختر هاشمی: شاکی
  . شورای اسالمی شهر کرمان18/10/1380 مورخ 1774مصوبه شماره ) 2الف ـ( از بند 2ره ابطال تبص: خواستهشکایت و موضوع
 متر مربع از ملک اینجانب در مسیر طرح 5/27شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعالم داشته است، بر طبق طرح تفصیلی میزان : مقدمه

نشینی طبق کارشناسی  ه نمودم تا نسبت به محاسبه ارزش میزان عقبجهت دریافت پروانه ساختمانی به شهرداری مراجع. گیرد گذر قرار می
 درصد از کل مساحت ملک 15روز و کسر آن از عوارض پروانه موردتقاضا اقدام نمایند که شهرداری اعالم نمود، در طرحهای مسیری تا 

) 2الف ـ( از بند 2ده فلذا به استناد تبصره  درصد کل مساحت ملک کمتر بو15نشینی ملک شما از  متعلق به شهرداری است و میزان عقب
 مورد شکایت 2در تبصره . گیرد نشینی چیزی به شما تعلق نمی  شورای اسالمی شهر کرمان از بابت عقب18/10/1380 مورخ 1774مصوبه 

صد مازاد از درصد  درصد مساحـت ملک در مسیر معابر، مستهلک شود، در15در صورتی که بر اساس طرح تفصیلی بیش از « آمده است 
های عمومی و  با استناد به الیحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و امالک برای اجرای برنامه» .تأسیسات شهری متعلقه کسر خواهد شد

 و 1370 و ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، امالک و اراضی مورد نیاز شهرداریها مصوب 1358عمرانی و نظامی دولت مصوب سال 
مصوبه شماره ) 2الف ـ( بند 2 مورد شکایت با موازین شرعی و خروج از حدود صالحیت و اختیارات قانونی، ابطال تبصره 2مغایرت تبصره 

رئیس شورای اسالمی شهر کرمان و شهردار کرمان در پاسخ به شکایت .  شورای اسالمی شهر کرمان را دارم18/10/1380 مورخ 1774
باشد و رعایت  اند، مصوبه مورد اعتراض مربوط به مقررات تفکیک اراضی می  اعالم داشته11/7/1385 مورخ 20927مذکور طی نامه شماره 

. لذا تقاضای ابطال مصوبه مذکور فاقد وجاهت منطقی و قانونی است. ندارد) دریافت پروانه ساختمانی(آن ارتباطی به اجابت خواسته شاکی 
دبیر محترم شورای نگهبان درخصوص ادعای خالف شرع بودن تبصره مورد شکایت طی . ستدعا استبنابراین رد دادخواست مطروحه مورد ا

دستورالعمل نحوه محاسبه درصد مربوط به ) 2الف ـ( بند 2اند، موضوع تبصره  اعالم داشته25/1/1386 مـورخ 20928/30/86نامه شماره 
 14/8/1380 مصوب جلسه مورخ18/10/1380 مورخ 1774 به شماره تأسیسات شهری امالک و اراضی داخل محدوده خدماتی شهر کرمان

 فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت از این نظر که به شهرداری 22/1/1386شورای اسالمی شهر کرمان، در جلسه مورخ 
هیأت . ، خالف موازین شرع شناخته شد درصد امالک شخصی واقع در اجراء طرح تفصیلی را به طور مجانی اخذ کند15دهد تا  اجازه می

البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و  عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی
 .نماید انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می

  رأی هیأت عمومی
دسـتورالعمل نحوه ) 2الف ـ( بند 2تبصره «  فـقهای مـحترم شورای نگهبان 25/1/1386 مـورخ 20928/30/86ره به شـرح نظریه شما

 مصوب 18/10/1380 مورخ 1774محاسبه درصد مربوط به تأسیسات شهری امالک و اراضی داخل محدوده خدماتی شهر کرمان به شماره 
 درصد امالک شخصی واقع در اجراء 15دهد تا  از این نظر که به شهرداری اجازه می...  شورای اسالمی شهر کرمان14/8/1380جلسه مورخ 
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الذکر با عنایت به اصل اعتبار و  و همچنین تبصره فوق» .طرح تفـصیلی را بـه طـور مجانی اخذ کنـد، خالف مـوازین شـرع شـناخته شـد
طور رایگان که از نوع اسباب مملک مقرر  شی از اراضی اشخاص به قانون مدنی و عدم جواز تملک بخ30حرمت مالکیت مشروع موضوع ماده

های عمومی و عمرانی و  شود و مصرحات الیحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و امالک برای اجرای برنامه در قانون مدنی محسوب نمی
 خالف 1367ی دولتی و شهرداریها مصوب  شورای انقالب و قانون تعیین وضعیت امالک واقع در طرحها17/11/1358نظامی دولت مصوب

 قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب 42 و 41 و مادتین 19شود و مستنداً به ماده یک و بند یک ماده  قانونی نیز تشخیص داده می
  .گردد ابطال می

 رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ علی رازینی 
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 1386/11/23 - 84/768/شماره هـ

 مورخ 1956/1100 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بخشنامه 502شماره رأی 

  سازمان تامین اجتماعی26/12/1377

  8/7/1386: تاریخ
  502: شماره دادنامه
  84/768: کالسه پرونده
  .هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: مرجع رسیدگی

  .آقای علی اکبر عجمی کاشانی:  شاکی
  . سازمان تامین اجتماعی26/12/1377 مورخ 1956/1100ابطال بخشنامه : استهموضوع شکایت و خو

 قانون تامین 2 ماده 2ام طبق بند   قانون کار بیمه شده148است، به موجب ماده  شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعالم داشته: مقدمه
نامه اجرائی قانون الزام   از فصل چهارم آیین3ه نمایند و طبق تبصره تواند از مزایای مقرر در قانون استفاد اجتماعی خانواده بیمه شده نیز می

 قانون تأمین اجتماعی کل هزینه درمان مشمولین تأمین اجتماعی که به طور 3ماده ) ب(و ) الف(سازمان تأمین اجتماعی به اجرای بندهای 
ضوابط شورای عالی تأمین اجتماعی به عهده سازمان نمایند، پس از تایید اورژانس بودن طبق  اورژانس به بخش خصوصی مراجعه می

همسر اینجانب دچار حمله قلبی شد و با توجه به سکته قلبی ایشان به نزدیک ترین بیمارستان به محل سکونت منتقل شد، اما به . باشد می
در آن بیمارستان هستند منتقل شدند،  با دادن تعهد کتبی نامبرده را به بیمارستان پارس که پزشک معالج ایشان CCUعلت نبودن جا در 

پس از تحویل مدارک به تامین اجتماعی با . شدن در اورژانس و شور و مشورت پزشکان عمل قلب الزامی تشخیص داده شد پس از بستری
لذا با عنایت . ذیرفتندهای درمانی را نپ  اعالم نمودند، عمل اورژانسی نبوده و هزینه26/12/1377 مورخ 1956/1100اشاره به بخشنامه شماره 

کل (دارد  نامه اجرائی قانون الزام سازمان تامین اجتماعی که اعالم می  از فصل چهارم آیین3الذکر و نظر باینکه در تبصره  به مطالب فوق
ه صادره توسط حکم واقع شده و اینکه بخشنام) هزینه درمان مشمولین تامین اجتماعی که به طور اورژانس به بخش خصوصی مراجعه نمایند

 سازمان تأمین 26/12/1377 مورخ 1956/1100باشد، تقاضای ابطال بخشنامه شماره  هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی، خالف قانون می
 در پاسخ به شکایت 13/9/1385 مورخ 35734/7100دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تأمین اجتماعی طی نامه شماره . اجتماعی را دارم

 قانون تأمین اجتماعی 3ماده) ب(و ) الف(اند، طبق قانون الزام سازمان تأمین اجتماعی به اجرای بندهای  عالم داشتهفوق ا
نامه اجرائی قانون مزبور، ارائه خدمات درمانی به مشموالن تأمین اجتماعی به دو روش   آیین10و نیز به موجب ماده) 21/8/1368مصوب(

های پزشکی  یم شده است که در روش درمان غیرمستقیم که از طریق خرید خدمت پزشکان و گروهدرمان مستقیم و غیرمستقیم تقس
ـ مشمولینی که با معرفی سازمان طبق ضوابط مقرر به بخش خصوصی طرف قرارداد 1. گیرد بیمارستانهای بخش خصوصی صورت می

به بخش خصوصی طرف » رأساً« ن مشمول تأمین اجتماعی که ـ بیمارا2. نمایند از پرداخت هزینه درمانی معاف خواهند بود مراجعه می
نامه اجرائی قانون الزام سازمان تأمین اجتماعی به   آیین10تبصره بند الف ماده (کنند موظف به پرداخت فرانشیز هستند  قرارداد مراجعه می

نامه مذکور مشمولین که به طور اورژانس به بخش   آیین10 ماده 3ـ طبق تبصره 3)  قانون تأمین اجتماعی3اجرای بندهای الف و ب ماده 
با توجه به مطالب مذکور به موجب بند . نمایند، پس از تایید اورژانس بودن، هزینه درمان آنها به عهده سازمان خواهد بود خصوصی مراجعه می

د از خدمات پزشکی بخش خصوصی جهت درمان توانند در صورت لزوم با عقد قراردا  قانون الزام، سازمان تأمین اجتماعی می1تبصره ) ـ ه(
تنها استثنای وارد بر این قاعده، » پرداخت نماید..... های مصوب های مربوط را طبق تعرفه شدگان تأمین اجتماعی استفاده نموده و هزینه بیمه

سی بودن طبق ضوابط شورای عالی مراجعه اورژانسی مشمولین تأمین اجتماعی به مراکز درمانی بخش خصوصی است که پس از تایید اورژان
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بر . تأمین اجتماعی هزینه درمان بر عهده سازمان تأمین اجتماعی خواهد بود که بخشنامه مورد شکایت شاکی در همین معنا صادر شده است
 مشاغل شدگان  بیمه26/12/1377 مورخ 1956/1100بخشنامه ) ب(، اصالحی بند 11/3/1379 مورخ 27421/4020اساس بخشنامه شماره 

آزاد و بیمه اختیاری در صورت مراجعه و بستری شدن در مراکز طرف قرارداد، اعم از مراکز درمانی دولتی و خصوصی، در کلیه موارد هزینه 
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ . بنابه مطالب مذکور رد شکایت مطروحه مورد استدعا است. درمان آنان بر عهده سازمان خواهد بود

البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح  فوق باحضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی
 .نماید آتی مبادرت بـه صدور رأی می

  رأی هیأت عمومی
 سازمانهای 16/7/1385های متفرقه مصوب گر درمانی به پرداخت خسارت نظر به اینکه اوالً حسب ماده واحده قانون الزام سازمانهای بیمه

شده به میزان تعرفه دولتی در بخشهای مختلف اعم از  های درمانی بیماران بیمه گر از تـاریخ تصویب قانون موظف به پرداخت هزینه بیمه
 کلیه بیمارستانها، مراکز 3/8/1373 قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب17ثانیاً طبق ماده . باشند دولتی، خصوصی و خیریه می

شدگان و ارائه و انجام خدمات و مراقبتهای پزشکی  بهداشتی و درمانی و مراکز تشخیص و پزشکان کشور موظف به پذیرش و مداوای بیمه
عی از این  سازمان تأمین اجتما26/12/1377 مورخ 19561/1100علیهذا بخشنامه شماره . الزم بر اساس ضوابط و مقررات این قانون هستند

نماید، خالف قانون و خارج از حدود  شدگان را جهت دریافت خدمات پزشکی ملزم به مراجعه به مراکز طرف قرارداد سازمان می جهت که بیمه
  .گردد  ابطال می1385 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 19اختیارات است و به استناد بند یک ماده 

 فرد   قضائی دیوان عدالت اداری ـ مقدسیهیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون
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 1386/11/8 - 84/666/شماره هـ

 مصوبه 13 و 11 و 10 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بندهای 436رأی شماره 

  چهل و سومین جلسه شورای اسالمی شهر تهران

 25/6/1386: تاریخ

 436: شماره دادنامه

 84/666: کالسه پرونده

 .هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: گیمرجع رسید

 .سازمان بازرسی کل کشور: شاکی

 . مصوبه چهل و سومین جلسه شورای اسالمی شهر تهران13 و 11 و 10ابطال بندهای : موضوع شکایت و خواسته

ازمان و رئیس  ضمن ارسال گزارش معاون اجرایی س4/8/1384 مورخ 26780/84/2سازمان بازرسی کل کشور طی نامه شماره : مقدمه
 شورای 5/11/1382 مورخ 43 راجع به مصوبه جلسه 4/8/1384 مورخ26584/84کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری به شماره

اسالمی شهـر تهران، موضوع اصالحیه اخذ عوارض از اماکن تفریحی، فرهنگی و هنری در شهر تهران اعالم داشته است، شورای اسالمی 
 قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران مبادرت به وضع مجازات و 36الذکر بر خالف اصل   مصوبه فوق11 و 10های شهر تهران طی بند

در نامه . باشد ای کرده است که خارج از حدود اختیارات شورای شهر می اجرای آن نموده و همچنین در بند سیزدهم مبادرت به وضع مقرره
اصالحیه اخذ عوارض از اماکن تفریحی، فرهنگی و هنری در شهر «زرسی آمده است، در مصوبه  سازمان با4/8/1384 مورخ26584/84شماره

در بندهای . های ورودی سینما، تئاتر، تماشاخانه، موزه، نمایشگاه، شهربازی و امثالهم تعیین شده است تهران، میزان عوارض وصولی از بلیط
ـ در صورتیکه هر یک از متصدیان و مجریان برگزارکننده 10«. نماید  میدهم و یازدهم مصوبه، شورای اسالمی شهر تهران تصویب

شده را پس از راهنمایی مشتریان به سالن برنامه و نمایش، برای  های فروخته ها و تاالرها، بلیط های موضوع این مصوبه و همچنین موزه برنامه
های  ند و یا از مشتریان بدون ارائه بلیط وجهی دریافت نمایند و یا بلیطفروش مجدد به گیشه برگشت داده و یا از ته سوش بلیط استفاده نمای

ورودی خود را بیش از نرخ مصوب به فروش برسانند، در وهله اول به ازای هر نفر بیست برگ از همان بلیط توسط بازرسان اداره نمایشات 
مایشات ارائه خواهد شد و در وهله دوم عالوه بر ابطال سی بلیط شده جهت ضبط در پرونده به اداره ن های باطل شهرداری باطل گشته و بلیط

برای هر نفر متخلف، موافق موازین قانونی تحت پیگرد قرار خواهد گرفت و در صورت تکرار تخلف پروانه کسب آنها از طریـق مراجع ذیربط 
های ذکر شده در مورد فوق به هیچ وجه حق پذیرش  ـ پس از بسته شـدن گیشه فروش بلیط، مجریان و مسئوالن برنامه11. ابطال خواهدشد

که این اقدام شورای شهر تهران یعنی وضع تخلف و مجازات » . خواهند بود10را نداشته و در صورت مشاهده، مشمول مقررات مندرج در بند 
به اجرای آن تنها در صالحیت مقنن  قانون اساسی بر خالف قانون بوده زیرا به موجب این اصل تعیین مجازات و حکم 36با توجه به اصل 

صاحبان و «  تصویب گردیده 13در بند . باشد خارج از صالحیت شورای اسالمی شهر تهران می) 11 و 10(بنابراین وضع این مواد . باشد می
 برگزار کنندگان هر نوع برنامه ها و شهربازیها و اماکن مشابه دیگر و موزه و تاالرها و نمایشگاهها و بطور کلی مسئوالن سینماها و تماشاخانه

های چاپی شهرداری که در  تفریحی و نمایش و کنسرت و میهمانی که جنبه عمومی دارد موظفند بلیط مصرفی و مورد نیاز خود را از بلیط
ر صورت استفاده از گردد با پرداخت عوارض مقرره و هزینه چاپ آن ابتیاع نمایند و د چاپخانه دولتی ایران و روی اوراق بهادار تهیه می

 قانون 71 ماده 19 و 16به موجب بندهای » .الرأس تشخیص و وصول خواهد شد های غیر چاپی شهرداری عوارض مقرر بطور علی بلیط
تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و انتخاب شهرداران، شوراهای اسالمی تنها صالحیت تصویب لوایح برقراری یا لغو 

ها، سینماها و دیگر اماکن عمومی با وضع و تدوین مقررات  شهری و تعیین نوع و میزان آن و همچنین نظارت بر امور تماشاخانهعوارض 
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های چاپی  خاص را بر عهده داشته، لیکن شورای اسالمی شهر تهران با مکلف نمودن صاحبان و مسئوالن اماکن مذکور به ابتیاع بلیط
الذکر طی نامه شماره  شورای اسالمی شهر تهران در پاسخ به شکایت فوق.  قانونی خود خارج گردیده استشهرداری، از حدود اختیارات

 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، بازرسی و رسیدگی به مصوبات 2ـ ماده 1اند،   اعالم داشته3/10/1384 مورخ 16324/160
قرار نداده است و هیچ یک از مستندات قانونی دیگر نیز چنین صالحیتی را برای شوراهای اسالمی شهرها را در حوزه صالحیت این سازمان 

 11 و 10ـ حسب مندرجات گزارش سازمان بازرسی کل کشور مقررات مندرج در بندهای 2. اند بینی ننموده سازمان بازرسی کل کشور پیش
 36شورای شهر تهران مصداق مجازات مندرج در اصل » اناصالحیه اخذ عوارض از اماکن تفریحی، فرهنگی و هنری در شهر تهر« مصوبه 

 قانون 36قانون اساسی اعالم گردیده است در حالیکه مقررات مندرج در بندهای یاد شده به هیچ وجه مصداق مجازات مذکور در اصل
 اسالمی کشور و انتخابات  قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهای71 ماده19ـ حسب مقررات مندرج در بند 3. گردد محسوب نمی

ها، سینماها و دیگر اماکن عمومی که  تماشاخانه» وضع و تدوین مقررات خاص برای حُسن ترتیب « 82 و اصالحی1375شهرداران مصوب 
 با توجه به. شود به عنوان یکی از وظایف شوراهای اسالمی شهر محسوب گردیده است توسط بخش خصوصی، تعاونی و یا دولتی اداره می

عـدالت اداری در تـاریخ فـوق بـاحضور رؤسا و مستشـاران  هیأت عمومـی دیوان . الذکر تقاضای صدور حکم به رد خواسته را دارد مطالب فوق
البدل شعب دیوان تشکیل و پس از استماع توضیحات رئیس شورای اسالمی شهر تهران و بحث و بررسی و انجام مشاوره با  و دادرسان علی

 .نماید ء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی میاکثریت آرا

  رأی هیأت عمومی
 قانون مجازات 17 و 2 قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و دو ماده 37 و 36های  الف ـ بـا عنایت مدلول احکام مقرر در اصل

 مراجع ذیصالح به منظور رسیدگی به جرائم و اسالمی، تعیین انواع جرائم و مطلق تخلفات و میزان مجازات هر یک از آنها و همچنین تعیین
 مصوبه 11 و 10بنابراین بندهای . تخلفات مختلف و اعمال مجازات قانونی درباره مجرمین و متخلفین از وظایف اختصاصی قانونگذار است

 مصوبه و اعمال  که متضمن تعیین تخلفات اشخاص مذکور در آن5/11/1382چهل و سومین جلسه شورای اسالمی شهر تهران مصوب 
مجازات درباره آنها و نتیجتاً ورود در قلمرو وظایف و اختیارات خاص قوه مقننه است، خالف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسالمی 

اساسی  قانون 170الذکر مستنداً به قسمت دوم اصل  مصوبه فوق11 و 10شود و بندهای  شهر تهران در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می
 قانون تشکیالت، 71 ماده19ب ـ طبق بند. گردد  قانون دیوان عدالت اداری ابطال می42 و ماده 19جمهوری اسالمی ایران و بند یک ماده 

ها، سینماها و دیگر اماکن عمومی که  ، نظارت بر امور تماشاخانه1375وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و انتخاب شهرداران مصوب
شود با وضع و تدوین مقررات خاص برای حُسن ترتیب، نظافت و بهداشت این قبیل  بخش خصوصی تعاونی و یا دولتی اداره میتوسط 

سوزی و مانند آن از جمله وظایف شورای اسالمی  مؤسسات بر طبق پیشنهاد شهرداری و اتخاذ تدابیر احتیاطی جهت جلوگیری از خطر آتش
ها و شهربازیها و   مصوبـه مورد اعتراض که درخصوص الزام صاحبان و مسئوالن سینماها و تماشاخانه13بندبنابراین . شهر شناخته شده است

اماکن مشابه دیگر و موزه و تاالرها و نمایشگاهها و به طور کلی برگزارکنندگان هر نوع برنامه تفریحی و نمایش و کنسرت و میهمانی که 
هائی که توسط شهرداری تهران روی اوراق بهادار در چاپخانه دولتی ایران به چاپ  ود از بلیطجنبه عمومی دارد، به خرید بلیط مصرفی خ

های اجرائی مطلوب درجهت نظارت و کنترل بر قیمت خرید و  رسیده و پرداخت عوارض مقرره و هزینه چاپ آن که متضمن تنظیم شیوه
  .باشد خارج از حدود اختیارات شورای اسالمی شهر تهران نمیفروش و پرداخت عوارض متعلقه است، مغایرتی با قانون ندارد و 
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  1386/11/17 - 85/540/شماره هـ

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص صالحیت دیوان عدالت اداری به 668رأی شماره 

 خدامی کارکنان بنیاد مستضعفان و جانبازانرسیدگی به شکایت است

 8/8/1386: تاریخ

 668: شماره دادنامه

 85/540: کالسه پرونده

 .هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: مرجع رسیدگی

 .آقای سیدحسن میرعابدینی: شاکی

 .ریاعالم تعارض آراء صادره از شعب اول و هشتم تجدیدنظر دیوان عدالت ادا: موضوع شکایت و خواسته

 موضوع شکایت سیدحسین میرعابدینی به طرفیت، بنیاد 80/583 دیوان در رسیدگی به پرونده کالسه 21ـ شعبه 1الف ـ: مقدمه
مستضعفان و جانبازان انقالب اسالمی به خواسته، درخواست سنوات خدمتی بعلت اخراج بدون میل و تعیین تکلیف یا بازگشت به خدمت به 

 چنین رأی صادر نموده است، شاکی نسبت به اخراج از ادامه خدمت در بنیاد جانبازان انقالب 24/2/1383رخ مو223شرح دادنامه شماره
اینک با عنایت به مفاد الیحه جوابیه . اسالمی شکایت نموده و تقاضای بازگشت به خدمت یا پرداخت سنوات خدمتی را نموده است

ور این شعبه گردیده و توضیحات نماینده محترم حقوقی اداره طرف شکایت در جلسه  ثبت اندیکات7/6/1382ـ1129عنه که به شماره  مشتکی
گردد، نظر به برگ سوابق امر به لحاظ اینکه بنیاد جانبازان با علم و اطالع از دو  رسیدگی و مالحظه سوابق پرسنلی مشارالیه چنین مستفاد می
 157دمات مشارالیه قانون کار درخصوص مورد حاکمیت دارد و مستنداً به ماده شغله بودن شاکی وی را به کار گمارده و نوع استفاده از خ

گیرد و پس از  قانون مرقوم اختالفات ناشی بین کارگر و کارفرما بدواً در هیأتهای تشخیص و حل اختالف اداره کار مورد رسیدگی قرار می
تواند در دیوان عدالت اداری طرح نماید، لذا در وضعیت  شد، میصدور رأی قطعی در مراجع مذکور چنانچه شاکی اعتراض به آن داشته با

ـ شعبه اول تجدیدنظر دیوان 2الف ـ. گردد موجود بنا به مراتب فوق االشعار دعوی شاکی قابلیت استماع نداشته، قرار رد آن صادر و اعالم می
 223ه، اعتراض نسبت به دادنامه شماره  موضوع شکایت سیدحسین میرعابدینی بخواست83/350در رسیدگی به پرونده کالسه 

 چنین رأی صادر نموده است، با توجه به محتویات 31/4/1384 مورخ 120 دیوان به شرح دادنامه شماره21 صادره از شعبه24/2/1383مورخ
ه و با بررسی سوابق امر پرونده نظر باینکه از طرف تجدیدنظرخواه نسبت به دادنامه تجدیدنظرخواسته اعتراض موجه و مؤثری به عمل نیامد

به کیفیت رسیدگی و اعمال مقررات نیز ایراد و اشکالی که فسخ دادنامه بدوی را ایجاب نماید مشهود نیست، خصوصاً اینکه تبصره یک ماده 
کارکنان واحدهای واحده قانون شمول مقررات قانون کار وحفاظت فنی و بهداشت کار در موردکارکنان و اتباع خارجی نهادهای انقالبی، کلیه 

خدماتی وابسته به نهادهای انقالب مشمول کلیه مقررات قانون کار دانسته و از آنجا که تجدیدنظرخواه در بیمارستان سعادت آباد که از 
د شود، اشتغال دارد، مشمول قانون کار تلقی و لذا تجدیدنظرخواهی وی غیروارد تشخیص و محکوم به ر واحدهای تابعه بنیاد محسوب می

جمالی و غیره به طرفیت،   موضوع شکایت سیدابوالقاسم کیانی80/1065ـ شعبه ششم بدوی دیوان در رسیدگی به پرونده کالسه1ب ـ. است
 چنین رأی صادر نموده است، 14/12/1381 مورخ 2200بنیاد مستضعفان و جانبازان به خواسته مطالبه حقوق و حق سنوات به شرح دادنامه 

جمالی و غیره به طرفیت، بنیاد مستضعفان و جانبازان انقالب اسالمی بخواسته مطالبه حقوق و حق  بوالقاسم کیانیدرخصوص آقای سیدا
 قانون کار شکایت آنان باید 157شوند و برابر ماده سنوات با توجه به محتویات پرونـده و پاسخ خوانده نظر به اینکه شکات کارگر محسوب می

 و حدود اختیارات و صالحیت 11ختالف اداره کار رسیدگی شود، علیهذا چون موضوع خارج از مصادیق ماده بدواً در هیأت تشخیص و حل ا
ـ شعبه هشتم تجدیدنظر 2ب ـ. گردد باشد و قرار رد دادخواست صادر می دیوان عدالت اداری است، لذا شکایت در حال حاضر قابل استماع نمی
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 2200جمالی بخواسته، اعتراض نسبت به دادنامه شماره موضوع شکایت سیدابوالقاسم کیانی 82/200دیوان در رسیدگی به پرونده کالسه 
 چنین رأی صادر نموده است، با توجه به مندرجات 25/10/1382 مورخ 1066 بدوی دیوان به شرح دادنامه شماره6 شعبه14/12/1381مورخ 

 و 1/10/1373ای قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب شود، علت خاتمه دادن به خدمت شکات اجر اوراق پرونده مالحظه می
 قانون ممنوعیت بیش از یک شغل تصدی هر نوع شغل دولتی دیگر در 4نظر به اینکه مطابق تبصره .  ماده واحده قانون مرقوم است4تبصره 

نان دولت ممنوع اعالم شده است و چون مؤسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا مؤسسات عمومی است، برای کارک
مشاغل بنیاد مستضعفان و جانبازان، مشاغل دولتی نیست و تجدیدنظرخواهان شاغلین قراردادی هستند و فاقد پست سازمانی ثابت، بنابراین 

نشده و مشمول قانون  محسوبباشد و از طرفی مشارالیهم، کارگر  اشتغال کارکنان دولت در بنیاد مشمول موضوع ممنوعیت قانونی مذکور نمی
کار نیستند، بنابه مراتب فوق ضمن نقض رأی شعبه بـدوی توجهاً به اساسنامه بنیاد روابط استخدامی شکات تابع مقررات داخلی و اساسنامه 

ؤسا و مستشاران و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور ر. گردد بنیاد مستضعفان و جانبازان انقالب اسالمی اعالم می
البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی  دادرسان علی

 .نماید می

  رأی هیأت عمومی
 کارکنان نهادهای 13/4/1359مطابق ماده واحده الیحه قانونی عدم شمول مقررات قانون کار درباره کارکنان نهادهای انقالبی مصوب

انقالبی از قبیل جهاد سازندگی، بنیاد شهید، نهضت سوادآموزی، بنیاد مسکن انقالب اسالمی و از جمله بنیاد مستضعفان و جانبازان انقالب 
ستضعفان و  اساسنامه، بنیاد م40باشند و به موجب ماده اسالمی که در زمره نهادهای انقالبی شناخته شده است، مشمول قانون کار نمی

 قانون 188الذکر و طبق ماده  بنابه مراتب فوق. جانبازان انقالب اسالمی دارای شخصیت حقوقی و استقالل مالی و اداری و استخدامی است
 کارکنان بنیاد مستضعفان و جانبازان مشمول مقررات استخدامی خاص آن بنیاد بوده و از شمول قانون کار مستثنی 1369کار مصوب 

 مورخ 2200 شعبه هشتم تجدیدنظر دیوان مبنی بر نقض دادنامه شماره 25/10/1382 مورخ 1066بنابراین دادنامه شماره . باشند می
 شعبه ششم بدوی دیوان که رسیدگی به شکایت استخدامی شاکی را در صالحیت دیوان دانسته است در این حد صحیح و 14/12/1381

 برای شعب دیوان و 1385 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 43 و ماده 19 ماده 2به استناد بند شود این رأی  موافق قانون تشخیص داده می
  .االتباع است سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه الزم

 فرد  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ مقدسی
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 1386/11/17 -  85/13/شماره هـ

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص اعاده به کار و تبدیل وضعیت 692 الی 685آراء شماره 

 کارکنان قراردادی شرکت پشتیبانی امور دام کشور از قراردادی به رسمی

 13/8/1386: تاریخ

 692 الی685: شماره دادنامه

 86/43، 970، 13، 664، 533، 672، 85/287، 84/979: کالسه پرونده

 .هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: مرجع رسیدگی

فرد   ـ سیاوش دهقان6 ـ غالمرضا تربصی 5نژاد  ـ جهانگیر پازکی4ـ کامران حقگو 3ـ غالمرضا رنجبر 2ـ افشین پورک 1آقایان : شکات
 . ـ محمدرضا کوچکی8ـ اسد توکلی 7

هم، دهم و دوازدهم تجدیدنظر دیوان عدالت اعالم تعارض آراء صادره از شعب اول، ششم، هفتم، هشتم، ن: موضوع شکایت و خواسته
 .اداری

 موضوع شکایت آقای اسد توکلی به طرفیت شرکت پشتیبانی امور دام 82/491ـ شعبه سوم در رسیدگی به پرونده کالسه 1الف ـ: مقدمه
و متعاقب آن طی ... موده است، چنین رأی صادر ن4/3/1383 مورخ 562کشور بخواسته لغو حکم اخراج و اعاده بکار به شرح دادنامه شماره 

بیان گردیده ) 26ماده ( هیأت وزیران در اساسنامه شرکت سهامی تهیه تولید و توزیع علوفه 8/6/1371هـ مورخ 239ت23380مصوبه شماره 
قررات  م8مشمول امر تبدیل و تطبیق فصل ) 1371سال (کلیه کارکنانی که در تاریخ تصویب این اساسنامه در شرکت اشتغال دارند 

مصوب ( اساسنامه شرکت سهامی پشتیبانی امور دام 74باشند و همچنین در ماده  های بعدی آن می استخدامی شرکتهای دولتی و اصالحیه
بینی نگردیده است، تابع   هیأت وزیران قید گردیده سایر موضوعها و مواردی که در اساسنامه پیش11/3/1376 مورخ 18012ت55282شماره 

 مورخ 27026ت29982باشد و مضافاً اینکه مصوبه استنادی شماره  رات مربوط به شرکتهای دولتی و قانون تجارت میقوانین و مقر
علیهذا رأی به ورود شکایت و لغو حکم اخراج . باشد فیه که در گذشته این حق برای وی ایجاد شده، شامل نمی  نسبت به مانحن24/6/1381

در صورت واگذاری پست مذکور به (د و اعاده و اشتغال مجدد شاکی بکار سابق خود یا پست مشابه  مبنی برختم قراردا14/12/1381مورخ 
 موضوع 83/465ـ شعبه دهم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کالسه 2الف ـ. گردد و استخدام رسمی وفق مقررات مربوط صادر می) غیر

 1 شعبه سوم دیوان به شرح دادنامه شماره 4/3/1383 مورخ 562دنامه شماره تقاضای تجدیدنظر شرکت پشتیبانی امور دام کشور نسبت به دا
 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه رابطه استخدامی تجدیدنظرخوانده با شرکت تجدیدنظرخواه بر اساس قرارداد 8/1/1384مورخ 

 قرارداد 7ماده) الف( خاتمه خدمت تجدیدنظرخوانده وفق بند همکاری موقت یکساله بوده بنا به مراتب مذکور اقدام شرکت تجدیدنظرخواه در
. گردد لذا ضمن فسخ دادنامه شعبه بدوی حکم به رد شکایت تجدیدنظرخوانده صادر می. باشد بوده و تخلفی از قوانین و مقررات مشهود نمی

به طرفیت، شرکت پشتیبانی امور دام کشور  موضوع شکایت آقای افشین پورک 83/1068ـ شعبه هجدهم در رسیدگی به پرونده کالسه1ب ـ
ـ اداره کل پشتیبانی امور دام آذربایجان غربی به خواسته، الزام بر بکارگیری مجدد و تبدیل وضعیت استخدامی از قراردادی به رسمی به شرح 

 مورخ 10804/89نامه شماره ریزی طی  سازمان مدیریت و برنامه...  چنین رأی صادر نموده است12/7/1384 مورخ1354دادنامه شماره
 خطاب به وزارت جهاد کشاورزی با اعالم تصویب پستهای سازمانی تذکر داده نسبت به اجرای آن اقدام نمایند و معاون اداری و 5/12/1380

 جهت اجراء  وظایف و پستهای سازمانی را18/12/1380مالی وزارت جهادکشاورزی به شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور طی نامه مورخ
 معاون اداری و مالی جهاد کشاورزی تاکید به تبدیل وضعیت مستخدمین از 29/2/1371 مورخ 1770بخشنامه شماره . ابالغ نموده است

نامه مقررات استخدامی و نحوه پرداخت حقوق و مزایای همکاران قراردادی وزارت   آیین5قراردادی به رسمی آزمایشی نموده ومطابق ماده 
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سال سابقه خدمت مفید و قابل قبول در جهاد داشته باشند در صورت وجود پست سازمانی جهت 8ندگی همکارانی که حداقل جهادساز
اند،   سال مستثنی شده8گیرند و در تبصره آن، دارندگان مدارک تحصیلی کاردانی و باالتر از قید حداقل  استخدام رسمی در اولویت قرار می

و الزام طرفهای شکایت به تغییر وضعیت استخدامی شاکی از قراردادی به رسمی ضمن بکارگیری مجدد وی علیهذا حکم به ورود شکایت 
 موضوع تقاضای تجدیدنظر وزارت جهاد کشاورزی ـ 84/1189ـ شعبه دوازدهم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کالسه2ب ـ. گردد صادر می

 چنین رأی 30/9/1384 مورخ1674 دیوان به شرح دادنامه شماره18 شعبه12/7/1384ورخ م1354اداره کل امور اداری نسبت به دادنامه شماره
 اساسنامه شرکت که اختیار عزل 19ماده ) ب(و بند ) 8 و 7مواد (صادر نموده است، با توجه به قرارداد شاکی با شرکت پشتیبانی امور دام 

لذکر تجدیدنظرخواهی وارد تشخیص داده شده با فسخ دادنامه فوق االشاره کارکنان را به مدیرعامل شرکت تفویض نموده بنا بر مطالب مارا
 موضوع شکایت آقای کامران 84/900ـ شعبه بیست و نهم در رسیدگی به پرونده کالسه 1ج ـ. گردد حکم به رد شکایت شاکی صادر می

بدیل وضعیت شغلی از قراردادی به رسمی به شرح حقگو به طرفیت شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور به خواسته، الزام خوانده به ت
 اساسنامـه شرکت سهامی تهیـه، تولید و تـوزیع علوفه مـوضوع مصوبـه 26 با توجه به ماده 28/6/1384 مورخ 1141دادنامه شماره

هـ 18012ت/55282نامه شماره   اساسنامه شرکت پشتیبانی امور دام کشور موضوع تصویب24 و ماده8/6/1371هـ مورخ 249ت/22380
ـ شعبه اول تجدیدنظر در 2ج ـ.  هیأت وزیران شکایت شاکی را غیر وارد تشخیص و حکم به رد شکایت صادر نموده است11/3/1376مورخ 

 29 شعبه28/6/1384 مورخ1141 موضوع تقاضای تجدیدنظر آقای کامران حقگو نسبت به دادنامه شماره81/1464رسیدگی به پرونده کالسه
ـ شعبه بیست و 1د ـ.  با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه بدوی را عیناً تایید و استوار نموده است3/1/1385 مورخ144رح دادنامه شمارهدیوان به ش

 موضوع شکایت آقای غالمرضا رنجبر به طرفیت شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور به 84/927نهم در رسیدگی به پرونده کالسه 
 حکم به ورود شکایت 27/6/1384 مورخ 1132 تبدیل وضعیت شغلی از قراردادی به رسمی به شرح دادنامه شماره خواسته، الزام خوانده به
 موضوع تقاضای تجدیدنظر شرکت پشتیبانی 84/1058ـ شعبه دوازدهم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کالسه 2دـ. شاکی صادر نموده است

 با 19/9/1384 مورخ 1549 شعبه بیست و نهم دیوان به شرح دادنامه شماره 27/6/1384مورخ  1132امور دام کشور نسبت به دادنامه شماره 
عنه به علت  توجه به اینکه تجدیدنظر خوانده مدارک قانونی مبنی بر الزام شرکت به استخدام رسمی ابراز نداشته، ضمن فسخ دادنامه معترض

 82/557 و 82/843ـ شعبه بیست و یکم در رسیدگی به پرونده کالسه 1ـ ـ ه. ستغیر وارد بودن شکایت شاکی حکم به رد آن صادر نموده ا
موضوع شکایت آقای جهانگیر پازکی نژاد به طرفیت شرکت پشتیبانی امور دام کشور به خواسته، تبدیل وضعیت از قراردادی به رسمی به 

ـ شعبه ششم تجدیدنظر در رسیدگی 2ـ ـ ه. ر نموده است حکم به ورود شکایت شاکی صاد30/1/1383 مورخ117 و 118شرح دادنامه شماره
 117ـ118 موضوع تقاضای تجدیدنظر شرکت پشتیبانی امور دام کشور نسبت به دادنامه شماره83/359 و 83/167به پرونده کالسه 

علیهما در  های معترض  ضمن نقض دادنامه9/8/1384 مورخ 823 و 824 شعبه بیست و یکم دیوان به شرح دادنامه شماره30/1/1383مورخ
 موضوع شکایت آقای 84/894ـ شعبه بیست و نهم در رسیدگی به پرونده کالسه 1و ـ. قسمت ورود شکایت حکم به رد آن صادر نموده است

 1136غالمرضا تربصی به طرفیت شرکت پشتیبانی امور دام کشور به خواسته تبدیل وضعیت استخدامی از قراردادی به رسمی به شرح شماره 
 موضوع تقاضای 84/1090ـ شعبه نهم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کالسه 2و ـ.  حکم به رد شکایت صادر نموده است27/6/1384مورخ 

 1879 شعبه بیست و نهم دیوان به شرح دادنامه شماره27/6/1384 مورخ1136تجدیدنظر آقای غالمرضا تربصی نسبت به دادنامه شماره 
ـ شعبه بیست و نهم در رسیدگی به پرونده 1زـ. تجدیدنظرخواهی دادنامه بدوی را عیناً تایید و استوار نموده است با رد 24/11/1384مورخ

فرد به طرفیت شرکت سهامی پشتیبانی امور دام به خواسته ابطال ابالغیه اخراج و الزام   موضوع شکایت آقای سیاوش دهقان84/936کالسه 
ـ شعبه اول 2زـ.  حکم به رد شکایت شاکی صادر نموده است30/3/1384 مورخ548رح دادنامه شمارهطرف شکایت به اعاده به خدمت به ش

 مورخ 548فرد نسبت به دادنامه شماره   موضوع تقاضای تجدیدنظر آقای سیاوش دهقان84/1159تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کالسه 
 حکم به رد تجدیدنظرخواهی صادر و دادنامه بدوی را 15/12/1384 مورخ 2439 شعبه بیست و نهم دیوان به شرح دادنامه شماره 30/3/1384

 موضوع شکایت آقای محمدرضا کوچکی به 82/1808ـ شعبه چهاردهم در رسیدگی به پرونده کالسه1ح ـ. عیناً تایید و استوار نموده است
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به کار و پرداخت حقوق و مزایای ایام بالتکلیفی به شرح ، الزام به اعاده 11/6/1382 مورخ 3340/39خواسته ابطال حکم اخراج به شماره 
ـ شعبه ششم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کالسه 2ح ـ.  حکم به رد شکایت شاکی صادر نموده است4/3/1384 مورخ 645دادنامه شماره

 شعبه چهارم به شرح دادنامه 4/3/1384 مورخ 645 موضوع تقاضای تجدیدنظر آقای محمدرضا کوچکی نسبت به دادنامه شماره 84/730
ـ شعبه هجدهم در رسیدگی به پرونده 1ط ـ.  با رد تقاضای تجدیدنظر دادنامه بدوی را عیناً تایید نموده است19/4/1384 مورخ 462شماره 
دام آذربایجان  موضوع شکایت آقای بهرام عسگری به طرفیت، شرکت پشتیبانی امور دام کشور ـ اداره کل پشتیبانی امور 83/1067کالسه

 13/4/1384 مورخ 622 و تبدیل وضعیت از قراردادی به رسمی به شرح دادنامه شماره 15/4/1383غربی به خواسته اعتراض به نامه مورخ 
وزیران، همکاران قراردادی   هیأت17/11/1374هـ مورخ14714ت/13827 مصوبه شماره5چنین رأی صادر نموده است، اوالً حسب تبصره ماده

ثانیاً معاون امور . رای مدرک تحصیلی کاردانی و باالتر باشند، درصورت وجود پست سازمانی جهت استخدام رسمی دراولویت قرار دارندکه دا
 پست سازمانی 789 خطاب به وزارت جهاد کشاورزی 8/12/1380 مورخ 10804ریزی کشور طی نامه شماره  تولیدی سازمان مدیریت و برنامه

 پست سازمان برای واحدهای استانی ابالغ نموده و معاون اداری و مالی وزارت جهاد کشاورزی نیز طی نامه 2100برای حوزه مرکزی و 
ثالثاً شاکی .  خطاب به شرکت پشتیبانی امور دام کشور، پستهای سازمانی فوق را ابالغ نموده است18/12/1380 مورخ 12835/180شماره 

رابعاً، پست سازمانی برای شاکی بر خالف ادعای شرکت به .  به این موضوع توجه ننموده استدارای مدرک تحصیلی لیسانس بوده و شرکت
 24/6/1381هـ مورخ 27026ت/29982نامه شماره  خامساً، تصویب. شرح فوق وجود داشته لیکن در اعطای آن به شاکی کوتاهی شده است
 هیأت عمومی دیوان ابطال 9/12/1383 مورخ 652 الی 597شماره هیأت وزیران مورد استناد شرکت طرف شکایت، طبق رأی وحدت رویه 

سادساً، نماینده شرکت طرف شکایت اعالم داشته شاکی تقاضای تبدیل وضعیت از قراردادی به رسمی ننموده در حالی که قانوناً با . گردید
علیهذا حکم به . گردید مورد شاکی اعمال می هیأت وزیران باید این تغییر وضعیت به وسیله شرکت در 17/11/1374تصویب مصوبه مورخ

ط . گردد ورود شکایت و الزام شرکت طرف شکایت به اعاده به خدمت شاکی و تبدیل وضعیت استخدامی وی از قراردادی به رسمی صادر می
ام نسبت به دادنامه  موضوع تقاضای تجدیدنظر شرکت پشتیبانی امور د84/736ـ شعبه هفتم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کالسه 2ـ

 با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه بدوی را 24/8/1384 مورخ 1332 شعبه هجدهم دیوان به شرح دادنامه شماره 13/4/1384 مورخ622شماره
 موضوع شکایت خانم شهناز بشیری به طرفیت شرکت 83/2455ـ شعبه نوزدهم در رسیدگی به پرونده کالسه 1ی ـ. عیناً تایید نموده است

 2734تیبانی امور دام کشور به خواسته اعاده به کار، تبدیل وضعیت به رسمی و مطالبه کلیه حقوق و مزایای قانونی به شرح دادنامه شمارهپش
 قانون شرکتهای دولتی و با توجه به ابالغ وظایف و 79 اساسنامه شرکت پشیبانی امور دام و ماده 27 و 26 با عنایت به مواد 9/12/1383مورخ
نامه مقررات استخدامی   آیین5 هیأت وزیران و با التفات به ماده 1/3/1378هـ مورخ 17296ت/3591ل مستمر شرکت و مصوبه شماره مشاغ

 هیأت وزیران حکم به ورود شکایت صادر 11/11/1374و نحوه پرداخت حقوق و مزایای همکاران قراردادی وزارت جهاد سازندگی مصوب 
 موضوع تقاضای تجدیدنظر شرکت پشتیبانی امور دام کشور 84/152 تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کالسهـ شعبه هشتم2ی ـ. نموده است

.  شعبه نوزدهم ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه بدوی را عیناً تایید و استوار نموده است9/12/1383 مورخ2734نسبت به دادنامه شماره
البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و  با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیهیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق 

 .نماید بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می

  رأی هیأت عمومی
رسد و در  انونی مربوط محرز بنظر میالذکر با توجه به وجود مشابهت در مدارک و مستندات و مقررات ق های فوق وجود تناقض بین دادنامه

های مذکور مبنی بر مدت خدمت شاکیان در شرکت پشتیبانی امور دام کشور و ادامه آن تا تاریخ  اساس قضیه با عنایت به محتویات پرونده
یزی کشور و ابالغ آن ر تصویب اساسنامه شرکت مزبور و نظر به اعالم وجود پستهای ثابت سازمانی مصوب توسط سازمان مدیریت و برنامه

نامه مقررات استخدامی و نحوه پرداخت   آیین5جهت واگذاری به مستخدمین واجد شرایط با مدرک تحصیلی مورد نیاز و حکم مقرر در ماده 
 622 شمارههای حقوق و مزایای همکاران قراردادی وزارت جهاد سازندگی و تبصره آن در باب جواز استخدام رسمی افراد واجد شرایط، دادنامه
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 شعبه نوزدهم مبنی بر ورود شکایت شاکیان که به ترتیب در شعب هفتم و 9/12/1383 مورخ2734 شعبه هجدهم و شماره13/4/1384مورخ 
 و ماده 19 ماده 2این رأی به استناد بند. شود هشتم تجدیدنظر مورد تایید قرار گرفته است، موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می

  .االتباع است  برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه الزم1385نون دیوان عدالت اداری مصوب قا43
 رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ علی رازینی 
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  1386/11/17 - 84/738/شماره هـ

اد  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص عدم جواز قطع مستمری افر967رأی شماره 

 ازکارافتاده غیر ناشی از کار

 11/9/1386: تاریخ

 967: شماره دادنامه

 84/738: کالسه پرونده

 .هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: مرجع رسیدگی

 .آقای علیرضا رهبر: شاکی

 . تجدیدنظر دیوان عدالت اداری6 و 4اعالم تعارض آراء صادره از شعبه : موضوع شکایت و خواسته

 موضوع شکایت آقای علیرضا رهبر به طرفیت، سازمان تامین 78/2333 شعبه ششم در رسیدگی به پرونده کالسه ـ1الف ـ: مقدمه
 چنین رأی صادر نموده است، با توجه به 9/12/1379 مورخ 2460اجتماعی استان فارس به خواسته برقراری مستمری به شرح دادنامه شماره 

عی باید پس از وصول مدارک و مستندات از اداره کار و تایید کسر حق بیمه توسط کارفرما و واریز اینکه اقدامات قانونی سازمان تامین اجتما
 با سازمان 1/1/1371آن به حساب سازمان تأمین اجتماعی انجام پذیرد و حسب الیحه سازمان و محتویات پرونده استنادی شاکی از تاریخ 

 مبنی بر ازکارافتادگی کلی غرامت دستمزد خود را یکجا دریافت نموده و در نهایت از قطع رابطه داشته و پس از صدور رأی کمیسیون پزشکی
ـ شعبه چهارم 2الف ـ. گردد عنه تخلفی صورت نگرفته، علیهذا حکم بر بطالن شکایت شاکی صادر و اعالم می ناحیه سازمان مشتکی

 مورخ 2460آقای علیرضا رهبر نسبت به دادنامه شماره  موضوع تقاضای تجدیدنظر 80/264تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کالسه 
 با رد اعتراض تجدیدنظر خواه، دادنامه بدوی را عیناً تایید نموده 12/9/1381 مورخ 1445 شعبه ششم به شرح دادنامه شماره 9/12/1379

غالمعلی رستگار به طرفیت سازمان  موضوع شکایت آقای 77/1814 و 77/1395ـ شعبه دوازدهم در رسیدگی به پرونده کالسه 1ب ـ. است
 چنین رأی صادر نموده است، شاکی 13/7/1379 مورخ 1149 و 1144تأمین اجتماعی به خواسته، برقراری مستمری به شرح دادنامه شماره 

 اخراج شده و با  به علت سن زیاد از کارافتاده و1/1/1371ای از   سال به صورت کارگر بیمه4نویسد که بعد از چندین سال کارگری و  می
وجود نظر اداره کار بر اعاده به کار او از ادامه کارش جلوگیری شده و ناچار به تأمین اجتماعی مراجعه کرده و شورای پزشکی آباده او را از 

سری وجوه  قطع شده و پس از تعهد نیروی هوائی در پرداخت ک1375بگیر بوده که از خرداد   سال مستمری4کارافتاده تشخیص داده و تا 
بیمه تا ده سال تأمین اجتماعی از اجرای خواسته مذکور استنکاف کرده و مدیرکل تامین اجتماعی استان فارس پاسخ داده که شاکی از 

 به صورت روزمزد در پایگاه هوایی دهبید مشغول به کار بوده و سپس اخراج و ارتباط او قطع شده و طبق 1370 لغایت اسفند 28/6/1364
ه کار به اعاده کار و خودداری کارفرما از اشتغال او به علت کهولت سن ناچاراً به استناد چند گواهی پزشکی که مسئولیت قانونی ندارد رأی ادار

 1/1/1371شود و غرامت ایام بیکاری از   قانون تأمین اجتماعی به کمیسیون پزشکی اعزام و ازکارافتاده تشخیص می70و بدون رعایت ماده 
 از کار اخراج شده 1371مدارک پیوست حاکی است که شاکی در فروردین سال . کند که فاقد ارزش قانونی است  دریافت می23/12/1371تا 

و به هیأت تشخیص اداره کار استان فارس شکایت نموده و کارفرما با وجود رأی هیأت مذکور به اعاده بکار از اشتغال او خودداری کرده و 
 مدیرکل کار و امور اجتماعی استان فارس بیماری 12/8/1375ی گواهی الزم را ارائه داده که حسب نامه مورخ شاکی پس از اعالم بیمار

شاکی و عدم اشتغال او به کار و عدم دریافت دستمزد مورد تایید مدیرکل اداره کار استان فارس قرار گرفته و شعبه تامین اجتماعی با احراز 
مستمری کرده و همان طور که تامین اجتماعی آباده متذکرشده اقدام آن شعبه در پرداخت مستمری به شاکی شرایط قانونی اقدام به برقراری 

بر اساس نظر پزشک معالج در عدم توانائی انجام کار شاکی بوده و سهو و اشتباهی صورت نگرفته و بیماری منجر به از کارافتادگی شاکی 
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رار گرفته و لذا پرداخت مستمری به طور قانونی انجام گرفته و به صورت حق مکتسبه مورد تایید پزشک معالج و پزشک متخصص نیز ق
قانونی شاکی پذیرفته شده و با توجه به عدم اشتغال شاکی به کار و عدم دریافت دستمزد از طرف او قطع مستمری مذکور قانونی نبوده و 

 79/1126ـ شعبه ششم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کالسه 2ب ـ. درس خواسته شاکی به ادامه پرداخت مستمری مذکور وارد به نظر می
 شعبه دوازدهم به شرح دادنامه 13/7/1379 مورخ 1149 و 1144موضوع تقاضای تجدیدنظر سازمان تامین اجتماعی نسبت به دادنامه شماره 

 دانسته و نتیجتاً با اعالم عدم ورود تجدیدنظر  قطع مستمری از کارافتادگی شاکی را فاقد محمل قانونی25/8/1381 مورخ 1014شماره 
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و . خواهی دادنامه بدوی را عیناً تایید و استوار نموده است

شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه  دادرسان علی
 .نماید می

  رأی هیأت عمومی
 25/8/1381 مورخ 1014 شعبه چهارم تجدیدنظر با دادنامه شماره 12/9/1381 مورخ 1445اوالً تناقض در مدلول دادنامه قطعی شماره 

ن است که شاکیان به تشخیص کمیسیون الذکر ای های فوق ثانیاً مستفاد از محتویات پرونده. رسد شعبه ششم تجدیدنظر محرز به نظر می
 و بر اساس جداول و ضوابط و مقررات شورای عالی تامین اجتماعی 1354 قانون تأمین اجتماعی مصوب91پزشکی ذیصالح موضوع ماده

تادگی غیر ناشی از کار  قانون مذکور مستمری ازکاراف75اند و به لحاظ احراز شرایط مقرر در ماده  ازکارافتاده کلی غیرناشی از کار شناخته شده
نظر به اینکه قطع مستمری مزبور بدون تمسک به حکم قانونی معتبر نافی حق مکتسب قانونی . ماهانه درباره آنان برقرار و پرداخت شده است

ی بر تایید دادنامه  شعبه ششم تجدیدنظر دیوان مبن25/8/1381 مورخ 1014باشد، بنابراین دادنامه قطعی شماره  افراد و فاقد مجوز قانونی می
 شعبه دوازدهم بدوی دیوان مشعر بر عدم جواز قطع مستمری مزبور و استحقاق شاکی به دریافت آن 13/7/1379 مورخ 1149ـ 1144شماره 

 مراجع  قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر43 و ماده 19 ماده 2این رأی به استناد بند . موافق اصول و موازین قانونی است
  .اداری ذیربط در موارد مشابه الزم االتباع است

 رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ علی رازینی 
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  1386/11/23 - 86/239/شماره هـ

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص عدم مجوز استخدام معلمان 914رأی شماره 

 اند اشته اشتغال به کار ند1382 و 1383التدریس که درسالهای  حق

 29/8/1386: تاریخ

 914: شماره دادنامه

 86/239: کالسه پرونده

 .هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: مرجع رسیدگی

 .خانم فریده فرجی: شاکی

 .اعالم تعارض آراء صادره از شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری: موضوع شکایت و خواسته

 موضوع شکایت فریده فرجی به طرفیت، آموزش و پرورش 84/97یدگی به پرونده کالسه ـ شعبه چهاردهم دیوان در رس1الف ـ: مقدمه
 چنین رأی صادر نموده 27/6/1384 مورخ 1544التدریس بودن به شرح دادنامه  تهران بخواسته، الزام به استخدام رسمی به اعتبار معلم حق

 نظر 2 و بند 1/10/1383 و ماده واحد استفساریه آن مصوب 7/7/1383است، با توجه به قانون به کارگیری معلمین حق التدریس مصوب 
که خواهان را از شمول قانون 1383 ـ 1384 و 1382 ـ 1383مجلس در استفساریه مذکور و عدم اشتغال به تدریس در سالهای تحصیلی 

ـ شعبه اول تجدیدنظر 2الف ـ. شود الم میسازد، بنابراین دادخواست مطروحه غیرموجه تشخیص و حکم به رد آن صادر و اع مذکور خارج می
 مورخ 1544 موضوع تقاضای تجدیدنظرخواهی فریده فرجی نسبت به دادنامه شماره 84/1455دیوان در رسیدگی به پرونده کالسه 

ز طرف  چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه ا29/1/1385 مورخ 135 شعبه چهاردهم دیوان به شرح دادنامه شماره 27/6/1384
تجدیدنظرخواه نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته اعتراض موجه و مؤثری بعمل نیامده و با بررسی سوابق امر بر کیفیت رسیدگی و اعمال 

و مقررات نیز ایراد و اشکالی که فسخ دادنامه بدوی را ایجاب نماید مشهود نیست، بنابراین با رد تجدیدنظر خواهی دادنامه بدوی عیناً تایید 
 موضوع شکایت محبوبه پرنیان به طرفیت، وزارت آموزش و 84/627ـ شعبه ششم دیوان در رسیدگی به پرونده کالسه 1ب ـ. گردد استوار می

 به 12/11/1383 ـ 95/710التدریس به شماره پرورش بخواسته، الزام به استخدام رسمی و ابطال دستورالعمل اجرائی استخدام معلمین حق
 چنین رأی صادر نموده است، با عنایت به محتویات پرونده و اظهارات مقرون به صحت شاکی 19/9/1384 مورخ 1629اره شرح دادنامه شم

 1375 سال در مدارس دولتی با ابالغ و زیر نظر وزارتخانه بعنوان حق التدریس از سال 4در دادخواست و لوایح ارسالی مبنی بر اینکه بیش از 
ام و با مراجعات مکرر موفق به دریافت   تقاضای ابالغ جهت خدمت در هر منطقه کشور داشته1381و در سال  مشغول خدمت بودم 1380تا 

های نشدم و همه امید و تالشم استخـدام در وزارت آموزش و پرورش بـوده که بعداً به استناد دستورالعمل مـورد  التدریس ابالغ جهت حق
شاغل باشد موجب تضییع 1384 ـ 1383 یا 1382 ـ 1383اند باید در سال  صوب که اعالم نمودهاعتراض و اضافه کردن بندهائی به قانون م

اند که تقاضای ابطال آن را دارم و با توجه به مراتب باال و نظر به استفساریه قانون به کارگیری معلمین حق التدرس و نظر  حقوق من شده
باشد و نیز اطالق  موع سالهای تدریس صرفنظر از انفصال یا انقطاع منظور نظر میاند، مج  اعالم نموده3مجلس شورای اسالمی که در بند

قانون بکارگیری معلمین حق التدریس بر اساس قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران مصوب 
التدریس در آموزش و پرورش داشته و  خدمت به عنوان حقسال سابقه 4 بیش از 1380 لغایت 1375 و اینکه شاکیه در سالهای 7/7/1383

تواند از دستور و مصوبات خالف قانون پیروی کند   استفساریه مجلس بوده و قاضی نمی3دستورالعمل مورد اعتراض مغایر نظر قانونگذار و بند 
کم به ورود شکایت شاکیه و الزام آموزش و پرورش به عنه در رد شکایت شاکیه، علیهذا این شعبه ح و نهایتاً عدم کفایت الیحه جوابیه مشتکی

 موضوع تقاضای 85/23ـ شعبه اول تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کالسه 2ب ـ. نماید استخدام رسمی وی صادر می
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 بدوی دیوان 6شعبه  19/9/1386 مورخ 1629تجدیدنظرخواهی اداره کل امور اداری وزارت آموزش و پرورش تهران نسبت به دادنامه شماره 
 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه از طرف تجدیدنظرخواه نسبت به دادنامه 27/3/1385 مورخ 553به شرح دادنامه شماره 

 تجدیدنظرخواسته اعتراض موجه و مؤثری بعمل نیامده و با بررسی سوابق امر بر کیفیت رسیدگی و اعمال مقررات نیز ایراد و اشکالی که فسخ
نامه بر حق  دادنامه بدوی را ایجاب نماید مشهود نیست، عنایتاً به اطالق قانون بکارگیری از حیث اشتغال در زمان تصویب و ناظر بودن آیین

با هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق . گردد های جدید، لذا با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه بدوی عیناً تایید و استوار می التدریس
البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی  حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی

 .نماید مبادرت بـه صدور رأی می
  رأی هیأت عمومی

جتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی التدریس بر اساس قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، ا با عنایت به قانون به کارگیری معلمین حق
 1/10/1383التدریس واجد شرایط و قانون استفساریه آن قانون مصوب  موضوع جواز استخدام رسمی آموزگاران حق7/7/1383ایران مصوب 

 افرادی که باشد و در نتیجه شمول آن به نیز می1382 ـ 1383التدریس شاغل در سالهای تحصیلی  که مصرح در تسری قانون به معلمان حق
 شعبه چهاردهم 27/6/1384 مورخ 1544اند، مجوزی ندارد، بنابراین دادنامه شماره  الذکر به خدمت اشتغال نداشته در سنوات تحصیلی فوق

و دیوان مبنی بر رد شکایت شاکی به جهت عدم اشتغال به خدمت در سالهای مزبور که مورد تایید شعبه اول تجدیدنظر دیوان نیز قرار گرفته 
 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و 43 و ماده 19 ماده 2این رأی به استناد بند . باشد قطعیت یافته است صحیح و موافق قانون می

  .باشد االتباع می سایر مراجع اداری ذیربط الزم
  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ رهبرپور 
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 1386/11/30 - 86/207/شماره هـ

 هیأت عمومـی دیوان عـدالت اداری درخصوص تکلیف سازمان مسکن و شهرسازی به 963رأی شمـاره 

  الیه زمینی که حکم قطعی مراجع قضائی را دارند  واگذاری زمین به میزان نصاب مالکانه به منتقلٌ

 11/9/1386: تاریخ

 963: شماره دادنامه

 86/207: کالسه پرونده

 .هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: رسیدگیمرجع 

 .خانم زهرا یوسفی: شاکی

 . تجدیدنظر دیوان عدالت اداری8 و 12اعالم تعارض آراء صادره از شعب : موضوع شکایت و خواسته

ن و  موضوع شکایت خانم زهرا یوسفی به طرفیت، سازمان مسک84/1284ـ شعبه بیستم در رسیدگی به پرونده کالسه 1الف ـ: مقدمه
 چنین رأی 15/4/1384 مورخ 1050شهرسازی قزوین به خواسته، الزام به واگذاری معوض بابت اراضی مورد تملک به شرح دادنامه شماره 

نامه عادی تنفیذ شده در محاکم عمومی دادگستری قزوین و مستند به  صادر نموده است، شاکی طی دادخواست تقدیمی با استناد به مبایعه
.  تقاضای واگذاری ملک معوض را دارد1366 قانون زمین شهری مصوب سال 9های ذیل ماده   طرف شکایت مطابق تبصرهاقدامات تملکی

کنندگان دارای آثار قانونی است نه نسبت به اشخاص ثالث  طرف شکایت ضمن ایراد به سند عادی شاکی از جهت اینکه فقط نسبت به تنظیم
 7ه شاکی را منوط به ابطال اقدامات تملکی سازمان دانسته و از طرفی مستنداً به تبصره ذیل ماده تامین خواست) سازمان مسکن و شهرسازی(

قانون زمین شهری بلحاظ عدم تشکیل پرونده مشمول شدن و استفاده از نصاب مالکانه و همچنین استفاده از حقوق مزبور توسط مالکین 
با عنایت به مراتب فوق نظر به اینکه پس از تنفیذ اسناد عادی در . الم داشته استاولیه اراضی مورد تملک، خواسته مطروحه را مردود اع

 9های ذیل ماده  محاکم عمومی دادگستری محل به عنوان مالک سمت شاکی محرز است و از طرفی اعطاء حقوق مالکانه مطابق تبصره
لکی نیست، چون در صورت اخیر مطابق مصوبه مجمع  امری قانونی است و مستلزم ابطال اقدامات تم1366قانون زمین شهری مصوب 

 اقدام خواهد شد و مشتکی عنه دلیلی بر اعطاء حقوق مالکانه به مالکین اولیه اراضی مورد تملک 1370تشخیص مصلحت نظام مصوب سال 
. گردد ضی موجود صادر و اعالم میابراز نکرده است، لذا خواسته شاکی قانونی بوده و حکم به الزام طرف شکایت به اعطا زمین معوض از ارا

 موضوع تقاضای تجدیدنظر سازمان مسکن و شهرسازی قزوین 84/984ـ شعبه دوازدهم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کالسه 2الف ـ
ه است،  چنین رأی صادر نمود17/10/1384 مورخ 1857 شعبه بیستم بـشرح دادنامه شماره 15/4/1384 مورخ 1050نسبت به دادنامه شماره 

 قانون زمین شهری، عمران و احیائی قابل قبول است که به تاریخ 2رسد زیرا اوالً برابر ماده  اعتراض سازمان تجدیدنظرخواه وارد بنظر می
 شناسد  قانون ثبت، دولت کسی را مالک می22ثانیاً به موجب ماده .  صورت گرفته باشد و چنین مدرکی ارائه نگردیده است5/4/1358قبل از 

 48 و 47، 46ثالثاً به موجب مواد . االشعار ندارد که سند مالکیت در دفتر امالک به نام وی ثبت شده باشد و شاکی سند رسمی با وصف فوق
همانطوری که . کند قانون ثبت، ثبت انتقال اموال غیرمنقول الزامی است و تنفیذ سند عادی نیز ایجاد مالکیت با منظور نظر قانونگذار ثبت نمی

پذیرد و  اگر کسی آپارتمان را خریداری کرده باشد و فروشنده از تنظیم سند انتقال خودداری نماید و دادگاه با اینکه سند معامله آپارتمان را می
 رابعاً اصل صحت. شود باید با اجرای حکم سند رسمی تنظیم گردد دهد ولی رأی دادگاه دلیل مالکیت تلقی نمی رأی بر محکومیت خوانده می

قراردادها در صورتی است که عقد واقع شده باشد ولی با توجه به اینکه سند شاکی در تنظیم قرارداد و وقوع عقد بیع مورد قبول سازمان 
خامساً برابر رأی هیأت عمومی . باشد، علیهذا شک در صحت عقد، مانع از جریان اصل مزبور در این خصوص خواهد بود عنه نمی مشتکی

تواند دلیل مالکیت تلقی شود  یعنی تنفیذ معامله در صورتی می. باشد  قانون ثبت پذیرفته می48ری تنفیذ معامله با رعایت ماده دیوان عدالت ادا
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 خریداری کرده ولی 1355رسد که کسی ملکی را در سال   قانون ثبت صورت گرفته باشد و نظر به اینکه بعید به نظر می48که منطبق با ماده 
تواند به  به صحت ادعای خود اصرار دارد می) تجدیدنظرخوانده(ر مقام تنفیذ معامله برآمده باشد و از طرفی چنانچه شاکی  سال د28بعد از 

ای بر صحت تجدیدنظرخواهی سازمان  دادگاه مراجعه و تقاضای الزام به تنظیم سند را بخواهد و عدم مراجعه به دادگاه نیز قرینه
ـ شعبه 1ب ـ. نماید با پذیرش تجدیدنظرخواهی و فسخ رأی تجدیدنظر خواسته حکم به رد شکایت صادر میعلیهذا . باشد تجدیدنظرخواه می

 موضوع شکایت آقای صفرعلی صادقی به طرفیت، سازمان مسکن و شهرسازی استان قزوین 83/430هفدهم در رسیدگی به پرونده کالسه 
 قزوین به شرح دادنامه شماره 4 اصلی بخش 36 فرعی از 14 فرعی از 15 پالک عنه به واگذاری نصاب قانونی از به خواسته، الزام مشتکی

باشد که طی دادنامه   می6/8/1355 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه شاکی دارای سند عادی به تاریخ 4/11/1383 مورخ 2930
نامه عادی تایید و تنفیذ گردیده  ین قرار گرفته است، مفاد مبایعهشعبه دوم دادگاه عمومی قزوین که مورد تایید شعبه دوم تجدیدنظر استان قزو

 مقرر داشته، در صورتی که تاریخ تنظیم سند عادی و 1366 قانون زمین شهری مصوب 7است و با توجه به اینکه قسمت ذیل تبصره ماده 
شود اجازه عمران داده   اجرائی این قانون تعیین مینامه صحت معامله از طرف مراجع ذیصالح قضائی تایید گردد برابر ضوابطی که در آیین

 قانون زمین شهری بوده و در 7بنابراین مشمول ماده ) ولو اینکه در مهلت تعیین شده جهت تشکیل پرونده اقدام نکرده باشد(خواهد شد 
انون دیوان عدالت اداری حکم به ورود  ق11 مرقوم و تبصره ذیل آن و ماده 7نتیجه شکایت مطروحه وارد تشخیص گردید و به استناد ماده 

نامه اجرائی قانون زمین شهری صادر  شکایت و الزام سازمان به واگذاری زمین در حد نصاب قانونی با رعایت شرایط و مقررات مربوطه و آیین
 سازمان مسکن و  موضوع تقاضای تجدیدنظر84/118ـ شعبه هشتم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کالسه2ب ـ. گردد و اعالم می

 با رد 25/8/1384 مورخ 1101 دیوان به شرح دادنامه شماره 17 شعبه 4/11/1383 مورخ 2930شهرسازی قزوین نسبت به دادنامه شماره 
ران هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشا. تجدیدنظرخواهی دادنامه بدوی را عیناً تایید و استوار نموده است

البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی  و دادرسان علی
 .نماید می

  رأی هیأت عمومی
و در نتیجه تعارض های مزبور  های مطروحه برداشت متفاوت قضات از مواد قانونی در پرونده اوالً، با دقت و امعان نظر در محتویات پرونده

 در مورد کسانی که 22/6/1366 قانون زمین شهری مصوب 7ثانیاً، نظر به اینکه طبق تبصره ماده . در آراء محرز و مسلم تشخیص داده شد
بلی از شده ق های تعیین  با اسناد عادی دارای زمین بوده و در مهلت5/4/1358به تاریخ قبل از قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری مصوب 

های مذکور برای تشکیل پرونده اعالم نشده است در صورتی  اند و یا در شهرهائی که تاکنون مهلت طرف مراجع مربوطه تشکیل پرونده داده
نامه اجرائی قانون مزبور  که تاریخ تنظیم سند عادی و صحت معامله از طرف مراجع ذیصالح قضائی تایید گردد، برابر ضوابطی که در آیین

الذکر که درخصوص مورد انشاء شده مبین تکلیف سازمان  بنابراین حکم مقرر در تبصره فوق. شود ن شده است، اجازه عمران داده میتعیی
الیه زمین بر اساس احکام قطعی مراجع قضائی به شرح منـدرج در  مسکن و شهرسازی به واگذاری زمین به میزان نصاب مالکانه به منتقل

ذکور و تحقق کلیه شرایط و ضوابط قانونی مربوط و عدم واگذاری نصاب مالکانه به مالکین واجد شرایط قبل از ارائه  قانون م7تبصره ماده 
 مورخ 2930 شعبه هشتم تجدیدنظر مبنی برتایید دادنامه شماره 25/8/1384 مورخ 1101احکام مراجع قضائی ذیصالح است و دادنامه شماره 

این رأی . شود ن منحصراً در حدی که مفید این معنی است صحیح و موافق قانون تشخیص داده می شعبه هفدهم بدوی دیوا4/11/1383
  . قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه الزم االتباع است43 و ماده 19 ماده 2مستنداً به بند 

 ی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ علی رازین
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  1386/11/23 - 86/177/شماره هـ

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص عدم تأثیر هر نوع تغییر حقوقی در 705رأی شماره 

وضع مالکیت کارگاه در رابطه قراردادی کارگرانی که قراردادشان قطعیت یافته است و اینکه 

 دبودکارفرمای جدید قائم مقام تعهدات و حقوق کارفرمای سابق خواه

 20/8/1386: تاریخ

 705: شماره دادنامه

 86/177: کالسه پرونده

 .هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: مرجع رسیدگی

 .آقای سیدابوالقاسم فاطمی: شاکی

 . تجدیدنظر دیوان عدالت اداری8 و 7اعالم تعارض آراء صادره از شعب : موضوع شکایت و خواسته

 موضوع شکایت آقای سیدابوالقاسم فاطمی به طرفیت، 84/2544ر رسیدگی به پرونده کالسه ـ شعبه نوزدهم دیوان د1الف ـ: مقدمه
 و صدور حکم به اجرای حکم مورخه 23/3/1384هیأت حل اختالف کار استان تهران بخواسته، اعتراض به رأی هیأت حل اختالف کار مورخ 

 چنین رأی صادر نموده است، نظر به شرح دادخواست 27/4/1385 مورخ 793 هیأت تشخیص اداره کار بشرح دادنامه شماره 14/9/1383
 ارسالی از ناحیه خوانده و مالحظه اسناد و مدارک موجود 3/4/1385 ـ 3973/20/852تقدیمی شاکی و مستندات پیوست و مفاد الیحه شماره 

عنه را فراهم آورد، مشهود نیست، از حیث رسیدگی  اعتباری رأی معترض در دوسیه متشکله در اداره کار دلیلی که زمینه نقض یا ابطال و بی
علیهذا این شعبه دیوان عدالت اداری شکایت شاکی را غیر وارد تشخیص و حکم به رد . شکلی و ماهوی نیز ایرادی به رسیدگی مترتب نیست

 موضوع تقاضای 85/624 ـ شعبه هشتم تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کالسه2الف ـ. دارد شکایت وی صادر و اعالم می
 مورخ 965 شعبه نوزدهم بشرح دادنامه شماره 27/4/1385 مورخ 793تجدیدنظرخواهی آقای سیدابوالقاسم فاطمی نسبت به دادنامه شماره 

ظر  چنین رأی صادر نموده است، با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه از طرف تجدیدنظرخواه نسبت به دادنامه تجدیدن15/8/1385
خواسته اعتراض موجه و مؤثری بعمل نیامده و با بررسی سوابق امر بر کیفیت رسیدگی و اعمال مقررات نیز ایراد و اشکالی که فسخ دادنامه 

 ـ شعبه چهاردهم دیوان1ب ـ. گردد بدوی را ایجاب نماید مشهود نیست، بنابراین با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه بدوی عیناً تایید و استوار می
 موضوع شکایت خانم کبری مرتضوی بطرفیت، اداره کار و امور اجتماعی شرق تهران بخواسته، 80/1980در رسیدگی به پرونده کالسه 

 چنین رأی صادر نموده 30/11/1381 مورخ 2599 هیأت حل اختالف به شرح دادنامه شماره 4/10/1380ـ99610اعتراض به رأی شماره 
عنه رعایت کلیه مقررات قانونی در زمینه پرداخت سنوات  عتراض مؤثر و مستدلی ننموده و در رأی معترضاست، توجهاً به اینکه شاکی ا

ـ شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده 2ب ـ. گردد خدمت بعمل آمده علیهذا حکم برد شکایت مطروحه صادر و اعالم می
 شعبه چهاردهم بشرح 30/11/1381 مورخ 2599ی مرتضوی نسبت به دادنامه  موضوع تقاضای تجدیدنظرخواهی خانم کبر82/40کالسه 

عنه بدون توجه به مفاد نامه شماره   چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه رأی معترض22/9/1382 مورخ 1028دادنامه شماره 
قل و اداری و پشتیبانی دانشگاه که بموجب آن  معاونت پشتیبانی دانشگاه خطاب به شرکت تعاونی حمل و ن20/3/1375ق ـ / ح/ 17386/2

اند و به عضویت تعاونی مذکور درآمده و  دانشگاه متعهد شده است که کلیه کارگران مشمول قانون کار که در گذشته با دانشگاه قرارداد داشته
ره کار اخراج و فسخ قرارداد گردند، اشتغال دارند، سنوات خدمت آنان محفوظ بوده و چنانچه با نظر هیأتهای تشخیص و حل اختالف ادا

باشد و  اند، صادر گردیده است که شاکیه در زمره آنان می دانشگاه متعهد به پرداخت سنوات خدمت آنها در مدتی که با دانشگاه قرارداد داشته
ست که به این لحاظ رأی  قانون کار درخصوص موضوع مبادرت به اصدار رأی نموده ا12هیئت حل اختالف نیز بدون رعایت مفاد ماده 
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علیهذا تجدیدنظرخواهی را وارد تشخیص داده و با فسخ دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم به . باشد و قابلیت نقض دارد عنه مخدوش می معترض
دالت هیأت عمومی دیوان ع. گردد عنه و احاله رسیدگی مجدد موضوع به هیأت همعرض، صادر و اعالم می ورود شکایت و نقض رأی معترض

البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت  اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی
 .نماید آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می

  رأی هیأت عمومی
ی در وضع مالکیت کارگاه از قبیل فروش یا انتقال به هر هر نوع تغییر حقوق«  تصریح گردیده است 1369 قانون کار مصوب 12در ماده 

شکل، تغییر نوع تولید، ادغام در مؤسسه دیگر، ملی شدن کارگاه، فوت مالک و امثال اینها، در رابطه قراردادی کارگرانی که قراردادشان 
نظر به اینکه محل کار و شغل » . سابق خواهد بودباشد و کارفرمای جدید، قائم مقام تعهدات و حقوق کارفرمای قطعیت یافته است، مؤثر نمی
شده و شرکت اخیرالذکر از هر حیث   به شرکت تعاونی خدماتی حمل و نقل، اداری و پشتیبانی منتقل1375مورد تصدی شاکی در سال 

ت داشته و در نتیجه دارای جانشین و قائم مقام دانشگاه علوم پزشکی گردیـده و شاکی حقوق و مزایای خود را از شرکت اخیرالذکر دریاف
رابطه کارگری مستقل با آن شرکت بوده است، رأی هیأت حل اختالف کار درخصوص عدم مسئولیت آن دانشگاه در پرداخت حقوق مورد ادعا 

 در نتیجه شاکی پس از قطع رابطه همکاری با دانشگاه و برقراری رابطه کارگری با شرکت تعاونی مذکور موافق مقررات بوده و) حق سنوات(
 دیوان مبنی بر رد اعتراض شاکی نسبت به رأی هیأت حل اختالف که در شعبه هشتم تجدیدنظر تایید 27/4/1385 مورخ 793دادنامه شماره 

این رأی به استناد .  صحیح و موافق مقررات است1385 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 13 ماده 2شده با عنایت به شرایط مندرج در بند 
  .االتباع است الذکر برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه الزم  قانون فوق43 و ماده 19 ماده 2بند 

 فرد  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ مقدسی
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  1386/11/30 -   86/334/شماره هـ

اجتماعی به صدور  درخصوص الزام سازمان تأمین هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 903رأی شماره

  حکم بازنشستگی

 29/8/1386: تاریخ

 903: شماره دادنامه

 86/334: کالسه پرونده

 .هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: مرجع رسیدگی

 .آقای علی شامی: شاکی

 . دیوان عدالت اداری17 و 21اعالم تعارض آراء صادره از شعب : موضوع شکایت و خواسته

 موضوع شکایت آقای علی شامی به طرفیت، تامین اجتماعی 83/2428الف ـ شعبه هفدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کالسه : مقدمه
 مورخ 922آور و اجرای آن توسط سازمان مربوطه بشرح دادنامه شماره  زنجان بخواسته، ابطال بازنشستگی در کارهای سخت و زیان

ه است، با توجه به متن دادخواست و الیحه جوابیه خوانده و اقرار صریح شاکی به عدم اشتغال و عدم  چنین رأی صادر نمود12/4/1384
 سال متوالی پرداخت حق بیمه به سازمان تأمین اجتماعی 20، نامبرده سابقه 18/8/1367 لغایت 1/5/1367پرداخت حق بیمه در فاصله زمانی 

بنابراین شکایت شاکی غیر وارد تشخیص گردیده با استناد به بند . کم کارگزینی بوده استرا ندارد، هر چند که مدت عدم اشتغال وی به ح
 دیوان در رسیدگی به 21ب ـ شعبه . گردد  قانون تأمین اجتماعی قرار رد شکایت صادر و اعالم می76 الحاقی به ماده 2 و تبصره76ماده ) ب(

بخواسته، صدور حکم ) اداره کل زنجان(اجتماعی  به طرفیت، سازمان تأمین موضوع شکایت ابوالفضل مرادلو 83/1886پرونده کالسه 
 چنین رأی صادر نموده است، نظر به 16/10/1385 مورخ 1352آور، بشرح دادنامه شماره بازنشستگی بر اساس مقررات مشاغل سخت و زیان
 قانون کار در 18ه کار داشته و از طرفی براساس منطوق ماده مجدداً اشتغال ب)  روز107(اینکه به اذعان خوانده شاکی پس از مدت بالتکلیفی 

گردد و  صورتی که توقیف کارگر از سوی کارفرما منتهی به حکم محکومیت نگردد، مدت بالتکلیفی نیز جزء سابقه کاری کارگر محسوب می
ردیده است، لذا توجهاً به مراتب فوق شکایت از سوی دیگر هیچگونه مدرکی مبنی بر محکومیت نامبرده از سوی مراجع حل اختالف ارائه نگ

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در . گردد شاکی را وارد تشخیص و حکم به ورود آن و الزام خوانده به اجابت خواسته وی صادر و اعالم می
و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی  تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی

 .نماید شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می

  رأی هیأت عمومی
 مستند به فعل وی نبوده و بدون مجوز قانونی صورت گرفته 1367 روز در سال 107نظر به اینکه عدم اشتغال شاکی به خدمت به مدت 

 پرداخت حق بیمه او در مدت مزبور به سازمان تامین اجتماعی بوده است و چون است، بنابراین کارفرما مکلف به پرداخت حقوق قانونی وی و
باشد، بنابراین دادنامه  اجتماعی در قبال تعهدات قانونی آن سازمان نمی اقدام کارفرما در این زمینه رافع مسئولیت قانونی سازمان تامین عدم

این رأی به استناد بند . شود ید این معنی است، موافق قانون تشخیص داده می دیوان که نتیجتاً مؤ21 شعبه 16/10/1385 مورخ 1352شماره 
  . قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه الزم االتباع است43 و ماده 19 ماده 2

  د فر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ مقدسی
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 1386/11/7 - 84/248/شماره هـ

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص صالحیت رسیدگی در دیوان عدالت 672رأی شماره 

 اداری

 8/8/1386: تاریخ

 672: شماره دادنامه

 84/248: کالسه پرونده

 .هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: مرجع رسیدگی

 .شهرداری زنجان: شاکی

 .اعالم تعارض آراء صادره از شعبه هفتم بدوی دیوان عدالت اداری: تهموضوع شکایت و خواس

 موضوع شکایت آقای میرمحمد سیدین 80/709 و 80/1372ـ شعبه هفتم بدوی دیوان در رسیدگی به پرونده کالسه 1الف ـ: مقدمه
 چنین 1954ـ1953نی به شرح دادنامه شماره بطرفیت، شهرداری زنجان بخواسته، بازگشت به کار و تعیین وضعیت حقوقی و تادیه حقوق قانو

رأی صادر نموده است، شاکی علیه شهرداری زنجان شکایت و درخواست بازگشت به کار و تعیین وضعیت خدمتی و تادیه حقوق قانونی را 
ی تسویه حساب گردیده الذکر اعالم داشته بخاطر عدم رعایت مقررات اداری با شاک ای به شماره فوق عنه طی الیحه نموده است و مشتکی

است و به صورت خرید خدمت اشتغال داشته است و استخدام وی منوط به تصویب چارت سازمانی بوده است که بلحاظ خاتمه خدمت منتفی 
با توجه به مراتب فوق نظر به اینکه شاکی به صورت خرید خدمت اشتغال داشته و در متن قرارداد نیز منعکس است که شهرداری . است
تواند قرارداد را یکجانبه فسخ نماید، فلذا شاکی دلیل کافی بر مخدوش  دی به استخدام ندارد و شهرداری هر موقع که صالح بداند میتعه

فلذا شکایت شاکی به کیفیت . بودن اقدامات طرف شکایت ارائه ننموده و ایرادی که متضمن نقض قوانین و مقررات بوده باشد، مالحظه نشد
ـ شعبه نهم تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کالسه 2الف ـ. گردد ده وارد نیست وحکم به رد آن صادر و اعالم میمطروحه در پرون

 9/11/1381مورخ1954ـ1953 موضوع تقاضای تجدیدنظرخواهی آقای میرمحمد سیدین بخواسته، اعتراض نسبت به دادنامه شماره81/1709
 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه از طرف تجدیدنظرخواه 3/9/1382 مورخ1367مه شمارهصادره از شعبه هفتم دیوان بشرح دادنا

نسبت به دادنامه تجدیدنظرخواسته ایراد و اعتراض موجه و مؤثری بعمل نیامده است، بنابراین با بررسی سوابق امر بر کیفیت رسیدگی و 
لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته .  ایجاب نماید، مشهود نیستاعمال مقررات ایراد و اشکالی که فسخ دادنامه بدوی را

 موضوع شکایت آقای میرمحمد سیدین به 80/1446ـ شعبه هفتم بدوی دیـوان در رسیدگی به پرونده کالسه1ب ـ. گردد تایید و استوار می
و بازگشت بکار به شرح دادنامه ) 14/6/1380 مورخ 397( صادره طرفیت اداره کل کار و امور اجتماعی زنجان بخواسته، اعتراض به رأی

 چنین رأی صادر نموده است، درخصوص شکایت آقای میرمحمد سیدین فرزند میرطاهر علیه اداره کل کار و 2/2/1382 مورخ 136شماره 
کار با توجـه به محـتویات پرونده و اقدامات  و بازگشت به 14/6/1380 مورخ 397امور اجتماعی زنجان دایر بر اعتراض به رأی صادره شماره 

 و سوابق ضمیمه شده و با عنایت به قرارداد منعقده 5/9/1380 مورخ 3432بعمل آمده و مالحظه مستندات شکایت و بررسی الیحه شماره 
 غیر دولتی است و قرارداد  نظر به اینکه شهرداری از مؤسسات عمومی27/3/1380 مورخ 54997فیمابین شاکی و شهرداری زنجان به شماره 

 22/3/1363 مورخ 17597نامه شماره توانند منعقد نمایند، لذا مستنداً به تصویب خرید خدمت را فقط ادارات و سازمانها و نهادهای دولتی می
 نقض رأی هیأت وزیران و بند یک ماده واحده قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی شکایت را وارد تشخیص و حکم به

ـ شعبه دوم تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کالسه 2ب ـ. نماید عنه و طرح مجدد در هیأت همعرض صادر و اعالم می معترض
 مورخ 136 موضوع تقاضای تجدیدنظر خواهی اداره کل کار و امور اجتماعی استان زنجان به خواسته، اعتراض به دادنامه شماره 82/1264
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 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه اداره تجدیدنظرخواه به 13/7/1383 مورخ 919 دیوان بشرح دادنامه شماره 7  شعبه2/2/1382
جای شاکی مرحله بدوی شعبه هفتم دیوان عدالت اداری را که صادرکننده رأی مورد شکایت بوده و در مرحله بدوی طرف شکایت نبوده 

نموده است، بنا به مراتب بلحاظ عدم توجه اعتراض به شعبه صادرکننده رأی قرار رد تجدیدنظرخواهی است، بعنوان تجدیدنظرخوانده اعالم 
البدل شعب دیوان تشکیل و پس از  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی. شود صادر می

 .نماید ه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی میبحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء ب

  رأی هیأت عمومی
 اشخاص مشمول قانون استخدام کشوری یا سایر قوانین و مقررات خاص استخدامی، مشمول 1369 قانون کار مصوب 188طبق ماده 

اورزی در سازمان پارکها و نظر به اینکه شاکی به موجب قرارداد خرید خدمت با مدرک تحصیلی مهندس کش. مقررات قانون کار نیستند
فضای سبز حسب موافقت خود بامدت محدود و معین به خدمت گمارده شده و نتیجتاً مشمول مقررات خاص استخدامی خرید خدمت بوده و 
شغل مورد تصدی او جزو فهرست مشاغل کارگری سازمان پارکها و فضای سبز قلمداد نشده است، بنابراین بلحاظ تبعیت از مقررات 

های  لذا دادنامه. خدامی خاص از شمول قانون کار مستثنی بوده و رسیدگی به دعوی او در صالحیت دیوان عدالت اداری قرار داشته استاست
 شعبه هفتم بدوی که متضمن رسیدگی ماهوی به شکایت شاکی بوده و به موجب دادنامه شماره 9/11/1381 مورخ 1953ـ1954شماره 
این رأی به استناد . شود یافته است، صحیح و موافق قانون تشخیص داده می هم تجدیدنظر تایید شده و قطعیت شعبه ن3/9/1382 مورخ 1367

  .االتباع است  قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه الزم43 و ماده 19 ماده 2بند 
  فرد  ئی دیوان عدالت اداری ـ مقدسیهیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضا

  
 



  59/ اداری آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت: بخش سوم
 

 

 1386/11/7  - 84/178/شماره هـ

 38427/686 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال دستورالعمل شماره 440رأی شماره

  معاون وزیر مسکن و شهرسازی و مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن7/10/1383مورخ 

 25/6/1386: تاریخ

 440: شماره دادنامه

 84/178: کالسه پرونده

 .هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: مرجع رسیدگی

 .کانون سردفتران و دفتریاران: شاکی

 معاون وزیر مسکن و شهرسازی و مدیرعامل سازمان 7/10/1383 مورخ 38427/686لغو دستورالعمل شماره : موضوع شکایت و خواسته
 .ملی زمین و مسکن

 هیأت 24/3/1383 مورخ105است، به موجب دادنامه شماره ت تقدیمی و الیحه تکمیلی اعالم داشتهشاکی به شرح دادخواس: مقدمه
 قانون زمین شهری، 6 با استدالل اینکه وفق ماده1371نامه قانون زمین شهری مصوب   آیین19 ماده 11عمومی دیوان عدالت اداری، بند 

 سپس جهت ابطال سند مالکیت آن به ادارات ثبت اسناد و امالک اعالم گردد، اراضی موات باید توسط وزارت مسکن و شهرسازی شناسایی و
نامه اجرائی قانون   آیین6 اظهار داشته، ماده 7/10/1383 مورخ 38427/686وزارت مسکن و شهرسازی طی دستورالعمل شماره . باطل شد

 قانون مزبور هنوز به قوت 12ون تشخیص موضوع ماده  درخصوص الزام دفاتر اسناد رسمی به استعالم از کمیسی1371زمین شهری مصوب 
و اعتبار خود باقی بوده و عالوه بر اینکه دفاتر اسناد رسمی را مکلف به اخذ پاسخ استعالم نموده بلکه درخواست تعقیب انتظامی آنان را به 

قضائیه بوده و وزارت مسکن و شهرسازی که دفاتر اسناد رسمی زیر مجموعه قوه . دلیل عدم استعالم از ادارات زمین شهری نموده است
نامه اجرائی   آیین6ـ چنانچه ماده 2. تواند برای دفاتر اسناد رسمی ایجاد تکلیف نماید باشد، بدون صراحت قانون نمی مجریه می زیرمجموعه قوه

 19 ماده11 به تکرار مجدد آن در بندبود نیازی قانون زمین شهری مبین الزام دفاتر اسناد رسمی به استعالم از ادارات زمین شهری می
داشت و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با در نظر گرفتن ادله وزارت مسکن و شهرسازی و بررسی قانون، مبادرت به  نامه وجود نمی آیین

 وزارت مسکن و 1366مصوب  قانون زمین شهری 6ـ قسمت اخیر ماده 3. نامه را نموده است  آیین19 ماده 11صدور دادنامه مبنی بر لغو بند 
شهرسازی را مکلف به بررسی و یافتن اراضی موات و سپس اعالم آن به ادارات ثبت جهت ابطال اسناد مالکیت و صدور آن به نام دولت 

ی آن، و اصالحیه بعد1317نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب  آیین31جمهوری اسالمی ایران نموده است و با توجه به اینکه وفق ماده 
ماده واحده الیحه قانونی ) ز(دفاتر اسناد رسمی مکلف به استعالم از ادارات ثبت محل بوده تا چنانچه مورد معامله بازداشت یا مشمول بند 

لذا در صورتیکه وزارت مسکن و شهرسازی به تکلیف قانونی خود عمل . اراضی دولت و شهرداریها و نظایر آنها نباشد، سپس معامله نماید
 قانون زمین شهری هیچگونه 12ـ درخصوص استعالم از کمیسیون ماده 4. ای نسبت به اراضی موات انجام نخواهد شد وده باشد، معاملهنم

وظیفه یا تکلیفی بر عهده دفاتر اسناد رسمی گذاشته نشده تا عدم رعایت آن تخلف محسوب شده و موجب تعقیب انتظامی و یا انفصال 
 ـ 5. نامه مدنظر دیوان قرار گرفته است  آیین19 ماده 11 وزارت مسکن و شهرسازی در پرونده رسیدگی به بند سردفتر گردد که استدالل

 مبین آن است که به جز استعالم از سازمان ثبت، تکلیف 24/3/1383 مورخ 105استدالل هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در صدور رأی 
ه مگر آنکه صراحتاً در قانون به آن اشاره شده باشد لذا استدعای لغو و ابطال دستورالعمل دیگری بر عهده دفاتر اسناد رسمی محول نشد

 اعالم 15/5/1384 مورخ 14637/230الذکر طی نامه شماره  وزارت مسکن و شهرسازی در پاسخ به شکایت فوق. وزارت مسکن را دارد
انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یا رها شده، معادن، اند، اصل چهل و پنجم قانون اساسی مصرح است به اینکه در  داشته
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های طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث  ها، جنگلها، نیزارها، بیشه ها و سایر آبهای عمومی، کوهها، دره ها، رودخانه دریاها، دریاچه
 در اختیار حکومت اسالمی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها شود، و اموال مجهول المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد می

 به تصویب 22/6/1366بر این اساس قانون زمین شهری در تاریخ .کند عمل نماید، تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین می
ن طبق اصول مسلم حقوقی، تشخیص همیشه با نامه اجرائی آن به تصویب هیأت وزیران رسیده است و چو مجلس شورای اسالمی و آیین

 همان قانون تشخیص نوع زمین اعم از دایر یا بایر یا موات را به عهده وزارت 12مرجع تشخیص است به همین دلیل قانونگذار به استناد ماده 
ر یا موات را به عهده وزارت مسکن  همان قانون تشخیص نوع زمین اعم از دایر یا بای12مسکن و شهرسازی قرار داده است و به موجب ماده 

نامه قانون مذکور که هم اکنون به قوت خود باقی است، دفاتر اسناد رسمی هنگام نقل و   آیین6و شهرسازی قرار داده است و به موجب ماده 
ز سازمان مسکن و شهرسازی انتقال امالک باید نوع زمین را از سازمان مسکن و شهرسازی استعالم و چنانچه ظرف یکماه پاسخ استعالم را ا

نامه   آیین6مربوطه دریافت ننماید، رأساً اقدام خواهند نمود و طبق مقررات قانونی ملک را انتقال رسمی خواهند داد، بنابراین اوالً تصویب ماده 
اداره کل امور اسناد و ( و امالک کشور ثانیاً سازمان ثبت اسناد. االجراء است الرعایه و الزم قانون مذکور منبعث از قانون بوده در نتیجه الزم

نامه اجرائی قانون زمین شهری، موضوع ماده   آیین6 ضمن تایید و تاکید اجرای ماده 31/2/1384 مورخ 2663طی نامه شماره ) سردفتران
ی مذکور اعالم نموده است، لذا نامه اجرائ  آیین19 ماده 11اخیرالذکر را منصرف از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بند 

 معاون وزیر مسکن و شهرسازی به عنوان 7/10/1383 مورخ 38427/686نظر به اینکه خواسته خواهان عبارت از درخواست لغو نامه شماره 
کور تقاضای رد باشد، بنابه مراتب مذ  قانون اخیرالذکر نمی25باشد که آن از مصادیق ماده  ریاست سازمان ثبت اسناد و امالک کشور می

البدل شعب  عدالت اداری در تاریخ فوق باحضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی هیأت عمومی دیوان . شکایت خواهان مورد تقاضا است
 .نماید دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می

  رأی هیأت عمومی
 اعالم اراضی موات شهری به ادارات ثبت اسناد به منظور ثبت و 22/6/1366 قانون زمین شهری مصوب 6بر اینکه مطابق ماده عالوه 

صدور سند مالکیت به نام دولت از جمله وظایف و تکالیف خاص وزارت مسکن و شهرسازی شناخته شده است، اساساً دفاتر اسناد رسمی به 
کلف به مکاتبه با سازمان ثبت اسناد و امالک کشور و استعالم از آن سازمان نسبت به اراضی و امالک مورد حکم قوانین و مقررات مربوط م

 معاون وزیر مسکن و شهرسازی و 7/10/1383 مورخ38427/686بنابراین دستورالعمل شماره. باشند معامله قبل از ثبت نقل و انتقال آنها می
 قانون زمین شهری را به عهده دفاتر اسناد رسمی 6االمر وظیفه مقرر در ماده  ر واقع و نفسمدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن که د

محول کرده و با وضع قاعده آمره آنها را قبل از ثبت معامله اراضی ملزم به استعالم نوع زمین از دبیرخانه کمیسیونهای تشخیص موضوع 
شود و مستنداً به   حدود اختیارات قانونی در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می قانون مزبور نموده است، خالف قانون و خارج از12ماده

  .گردد  قانون دیوان عدالت اداری ابطال می42 و ماده 19 قانون اساسی و بند یک ماده 170قسمت دوم اصل 
 فرد  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ مقدسی
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 1386/11/7 -  86/36/شماره هـ

  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص سمت شاکی701رأی شماره 

 20/8/1386: تاریخ

 701: شماره دادنامه

 86/36: کالسه پرونده

 .هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: مرجع رسیدگی

 .شرکت سراج صبای شیراز: شاکی

 .تجدیدنظر دیوان عدالت اداریاعالم تعارض آراء صادره از شعبه هشتم : موضوع شکایت و خواسته

 موضوع شکایت آقای محسن روحانی به 85/788ـ شعبه هفدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کالسه 1الف ـ: مقدمه
دنامه  هیأت، به شرح دا10/12/1384ـ ـ ه/ 6/90طرفیت، هیأت حل اختالف اداره کار و امور اجتماعی شیراز بخواسته، اعتراض به رأی شماره 

 چنین رأی صادر نموده است، در مورد شکایت شاکی، نظر به اینکه رأی مزبور در مورد شرکت سراج صبای 17/3/1385 مورخ 726شماره
شیراز که یک شخصیت حقوقی مستقل است صادرگردیده نه در مورد شخص شاکی، از طرف شاکی هم بعنوان یک شخصیت حقوقی طرح 

 آیین دادرسی 20ماده ) الف( قانون تجارت و بند 588 و 583رای طرح شکایت محرز نبوده مستنداً به مادتین شکایت ننموده بنابراین سمتش ب
 85/1091ـ شعبه هشتم تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کالسه 2الف ـ. گردد دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت صادر و اعالم می

 صادره از شعبه هفدهم بشرح 17/3/1385 مورخ 726بای شیراز نسبت به دادنامه شماره موضوع تقاضای تجدیدنظرخواهی شرکت سراج ص
 چنین رأی صادر نموده است، با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه وفق صورتجلسه مجمع عمومی 4/10/1385 مورخ1209دادنامه شماره

خواه نسبت به دادنامه تجدیدنظرخواسته اعتراض موجه و مؤثری شرکت، آقای محسن روحانی عمل نکرده است لذا چون از طرف تجدیدنظر
بعمل نیامده و با بررسی سوابق امر بر کیفیت رسیدگی و اعمال مقررات نیز ایراد و اشکالی که فسخ دادنامه بدوی را ایجاب نماید مشهود 

عبه هفدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده ـ ش1ب ـ. گردد نیست، بنابراین با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه بدوی عیناً تایید می
 موضوع شکایت آقای محسن روحانی بطرفیت، هیأت تشخیص اداره کار و امور اجتماعی شیراز بخواسته، اعتراض به رأی 85/787کالسه 

 چنین رأی صادر نموده است، 17/3/1385 مورخ 727 هیأت تشخیص اداره کار و امور اجتماعی شیراز بشرح دادنامه شماره12/11/1384مورخ 
نظر به اینکه رأی مزبور در مورد شرکت سراج صبای شیراز که یک شخصیت حقوقی طرح شکایت ننموده بنابراین سمتش برای طرح شکایت 

یت صادر و اعالم  آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد شکا20ماده ) الف( قانون تجارت و بند 588 و 583محرز نبوده، مستنداً به مادتین 
 موضوع تقاضای تجدیدنظرخواهی شرکت سراج 85/1149ـ شعبه هشتم تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کالسه 2ب ـ. گردد می

 چنین 19/10/1385 مورخ 1277 دیوان بشرح دادنامه شماره 17 صادره از شعبه 17/3/1385 مورخ 727صبای شیراز نسبت به دادنامه شماره 
رسد، زیرا  نموده است، اعتراض تجدیدنظرخواه به دادنامه تجدیدنظرخواسته مبنی بر صدور قرار رد شکایت اجماالً وارد بنظر میرأی صادر 

 8/3/1385 ـ 8954امضاءکنندگان دادخواست اولیه با توجه به متن آگهی رسمی شرکت سراج صبای شیراز در روزنامه رسمی به شماره ثبت 
تیارات مندرج در آگهی مذکور مبادرت به تنظیم دادخواست کرده و در ذیل دادخواست امضاء رئیس هیأت مدیره اداره کل ثبت فارس و اخ

بایست دادخواست را امضاء  مضافاً امضاء مدیرعامل به تصدیق دادگستری شیراز رسیده است و بر طبق متن روزنامه رسمی این دو می
مضافاً نظر باینکه شرکت مذکور با دو برگ تسویه حسابهای ارائه داده شده به شعبه .  استاند و به امضاء شخص دیگری نیاز نبوده کرده می

پرداخته و این مطالبات در متن آن اوراق منجمله حقوق پایه ) غیر از حق سنوات(بدوی دیوان عدالت اداری اعالم کرده که مطالبات کارگر را 
ای به این اوراق نگردیده است و این حقوق پرداختی  أت تشخیص اداره کار هیچ اشارهو عیدی و پاداش و غیره قید شده ولی در متن رأی هی

مورد نظر نبوده لذا با وارد بودن اعتراض تجدیدنظرخواه و ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم به ورود شکایت اولیه شاکی را جهت 
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هیأت عمومی دیوان . نماید یأت همعرض اداره کار صادر و اعالم میطرح موضوع مجدد خواسته با در نظر گرفتن اوراق تسویه حساب در ه
البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با  عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی

 .نماید اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می

  رأی هیأت عمومی
 به عنوان شخص حقیقی و اصیل در 85/788 و 85/787هایکالسه  عنایت به اینکه آقای محسن روحانی فرزند عزیزاله به شرح پروندهبا 

پرونده مبادرت به طرح شکایت نموده و متذکر طرح دعوی با سمت مدیرعامل شرکت سراج صبای شیراز یا دارنده حق امضاء و طرح دعوی 
های مزبور مفید طرح شکایت از طرف شخص نامبرده است در حالی که رأی  شرکت نشده و محتویات پروندهدر مراجع قضائی از سوی آن 

اختالف کار به طرفیت شرکت صبای شیراز صادر گردیده است، بنابراین صدور قرار رد شکایت نامبرده به لحاظ عدم طرح شکایت  مراجع حل
 شعبه هفدهم بدوی دیوان که مورد تایید شعبه هشتم تجدیدنظر قرار 17/3/1385ورخ  م726از طرف شرکت نامبرده به شرح دادنامه شماره 

 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و 43 و ماده 19 ماده 2این رأی به استناد بند . باشد گرفته است، صحیح و موافق مقررات می
  .االتباع است سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه الزم

 فرد  ت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ مقدسیهیأ
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  1386/11/23 - 84/180/شماره هـ

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص الزام سازمان متبوع مستخدم به 675رأی شماره 

  پرداخت حق بیمه مستلزم این است که سازمان تأمین اجتماعی نیز طرف دعوی قرار گیرد

 8/8/1386: اریخت

 675: شماره دادنامه

 84/180: کالسه پرونده

 .هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: مرجع رسیدگی

 .سازمان نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس کشور: شاکی

 . دیوان عدالت اداری14 و 13اعالم تعارض آراء صادره از شعب : موضوع شکایت و خواسته

 موضوع شکایت خانم رقیه صالحی دهخوارقانی به 82/1647ان در رسیدگی به پرونده کالسه ـ شعبه چهاردهم دیو1الف ـ: مقدمه
اجتماعی و عدم پرداخت حق بیمه به شرح دادنامه  طرفیت، سازمان توسعه مدارس کشور به خواسته، اعتراض به عدم رعایت بخشنامه تامین

اینکه خواسته خواهان الزام به پرداخت حق بیمه اشتغال بعضی از ایام به  چنین رأی صادر نموده است، نظر به 31/1/1384 مورخ 228شماره 
تامین اجتماعی و اصالح حکم بازنشستگی بر این اساس است و با عنایت به اینکه پرداخت حق بیمه به تامین اجتماعی موکول به پذیرش آن 

نماید که عالوه بر سازمان متبوع   همین امر ایجاب میگردد و از سوی این سازمان است و با عدم پذیرش نتیجه مورد نظر حاصل نمی
بنابه مراتب مذکور و قبل از طرح دادخواست به طرفیت سازمان تامین . مستخدم بازنشسته، سازمان تأمین اجتماعی هم خوانده قرار گیرد

الف . شود رد دادخواست صادر و اعالم میاجتماعی عالوه بر سازمان نوسازی مدارس کشور موضوع مطروح قابلیت رسیدگی را نداشته و قرار 
 موضوع تقاضای تجدیدنظرخواهی رقیه صالحی دهخوارقانی نسبت 84/541ـ شعبه یازدهم تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کالسه2ـ

ر نموده است، با  چنین رأی صاد16/5/1384 مورخ 1517 دیوان به شرح دادنامه شماره 14 شعبه 31/1/1384 مورخ 228به دادنامه شماره
 دیوان عدالت اداری 14 شعبه 31/1/1384 مورخ228توجه به محتویات پرونده، نظر به اینکه از طرف تجدیدنظرخواه نسبت به دادنامه شماره 

 بدوی را اعتراض موجه و مؤثری بعمل نیامده و با بررسی سوابق امر بر کیفیت رسیدگی و اعمال مقررات نیز ایراد و اشکالی که فسخ دادنامه
ـ شعبه سیزدهم دیوان در 1ب ـ. گردد ایجاب نماید، مشهود نیست، بنابراین با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه بدوی عیناً تایید و استوار می

 موضوع شکایت علی شکور به طرفیت، وزارت آموزش و پرورش ـ سازمان نوسازی وتوسعه و تجهیز 81/1935رسیدگی به پرونده کالسه 
 چنین 25/8/1383 مورخ1870 به شرح دادنامه شماره27/12/1360 تا 22/3/1359 بخواسته، رسیدگی و تایید مدت خدمت از مدارس کشور

 22/3/1359رأی صادر نموده است، با توجه به پاسخ اداره طرف شکایت و مدارک ابرازی، اشتغال شاکی در اداره کل نوسازی مدارس لرستان 
عدم ایفاء تعهد وظایف قانونی دستگاه متبوع شاکی در واریز نمودن کسور بازنشستگی و یا عدم وجود .  محرز و مسلم است27/12/1360تا 

مسلم شاکی در استیفا حقوق قانونی خویش مبنی بر سنوات خدمت و استفاده از مزایا و امتیازات  مدارک در بایگانی سازمان مسقط حق
شخیص، ضمن صدور حکم به ورود شکایت شاکی به اعمال و احتساب ایام خدمت باشد، بر این اساس شکایت شاکی موجه و مدلل ت نمی

 موضوع تقاضای تجدیدنظرخواهی 83/1498ـ شعبه یازدهم تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کالسه 2ب ـ. گردد انشاء عقیده می
 187 دیوان بشرح دادنامه شماره 13 شعبه25/8/1383 مورخ1870سازمان نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس کشور نسبت به دادنامه شماره

 1870 چنین رأی صادر نموده است، با توجه به محتویات پرونده، نظر به اینکه از طرف تجدیدنظرخواه نسبت به دادنامه 31/1/1384مورخ 
 بر کیفیت رسیدگی و اعمال  دیوان عدالت اداری اعتراض موجه و مؤثری بعمل نیامده و با بررسی سوابق امر13 شعبه 25/8/1383مورخ 

مقررات نیز ایراد و اشکالی که فسخ دادنامه بدوی را ایجاب نماید مشهود نیست، بنابراین با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه بدوی عیناً تایید و 
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شعب دیوان تشکیل و پس البدل  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی. گردد استوار می
 .نماید از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می

  رأی هیأت عمومی
نظر به اینکه تأثیر پذیرش حق بیمه اشخاص از حیث احتساب آن جزو مدت خدمت مشمول پرداخت حق بیمه و اجرای آثار وتبعات آن در 

شستگی و یا ازکارافتادگی بیمه شده منوط به موافقت و قبول حق بیمه توسط سازمان تأمین اجتماعی بر اساس مقررات تعیین مستمری بازن
قانونی مربوط است و آثار مالی مترتب بر ارسال حق بیمه ایام مورد تقاضای شاکی به سازمان تأمین اجتماعی در ایام بازنشستگی و یا از کار 

باشد، بنابراین طرح شکایت منحصراً به طرفیت سازمان متبوع مستخدم به خواسته الزام به پرداخت حق بیمه  ور میافتادگی متوجه سازمان مزب
به سازمان تأمین اجتماعی بدون اطالع آن سازمان از موضوع شکایت و اظهار نظر و دفاع در قبال دعوی مطروحه موافق قوانین مربوط 

 شعبـه چهاردهم دیوان که ضرورت طرح شکایت را به طرفیت سازمان متبوع شاکی و 31/1/1384خ  مور228بنابراین دادنامه شماره . نیست
سازمان تأمین اجتماعی ضروری دانسته و به لحاظ عدم رعایت این معنی قرار رد شکایت شاکی را به جهت مزبور صادر کرده است، صحیح و 

 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب 43 و ماده 19 ماده 2 به استناد بند این رأی. شود موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می
  .دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه الزم االتباع است

  فرد  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ مقدسی



  65/ اداری آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت: بخش سوم
 

 

 1386/12/12 - 85/522/شماره هـ

  العاده کارانه ی دیوان عدالت اداری درخصوص پرداخت فوق هیأت عموم902رأی شماره 

  :توضیح ضروری روزنامه رسمی کشور
  . به روزنامه رسمی کشور واصل گردیده است17/2/1387آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بشرح ذیل در تاریخ 

  29/8/1386: تاریخ
  902: شماره دادنامه
  85/522: کالسه پرونده
  .ت عمومی دیوان عدالت اداریهیأ: مرجع رسیدگی

  .آقای اسماعیل خوشرو: شاکی
  . تجدیدنظر11اعالم تعارض آراء صادره از شعب اول و : موضوع شکایت و خواسته

 موضوع شکایت آقای مصطفی صبوری به طرفیت، آموزش و 83/2660ـ شعبه یازدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کالسه 1الف ـ: مقدمه
 بشرح 29/12/1374 تا 1/1/1371العاده کارانه و پرداخت مابه التفاوت از زمان  استه، الزام طرف شکایت به پرداخت فوقپرورش کرمانشاه بخو

 برای بایگان 1/1/1371های کارکنان از تاریخ  العاده  چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه فوق3/5/1384 مورخ 842دادنامه شماره 
از طرف شکایت الیحه و جوابیه . هماهنگ پرداخت کارکنان تقاضا دارد  قانون نظام19 و 6 و 5ده وفق مواد شاغل در ادارات تجویز گردی

العاده مذکور به هیچ یک  ریزی کشور پرداخت فوق  سازمان مدیریت و برنامه25/2/1375 مورخ 2د/7800ارسال گردیده و به استناد بخشنامه 
 هیأت عمومی دیوان عدالت بخشنامه 23/2/1380 ـ 52 است، با توجه به رأی وحدت رویه شماره از مشاغل استاندارد شده پرداخت نگردیده

مذکور مخالف قانون تشخیص و ابطال گردیده النهایه با بررسی الزم و عدم دفاع مؤثر خوانده، دعوی مطروحه وارد تشخیص، حکم به 
ـ شعبه اول 2الف ـ. گردد رابر مقررات اجرای در حق مشارالیه صادر و اعالم می تا زمان مقرر ب1/1/1371العاده کارانه در تاریخ  پرداخت فوق

 موضوع تقاضای تجدیدنظرخواهی سازمان آموزش و پرورش استان کرمانشاه نسبت 84/1654تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کالسه 
 چنین رأی صادر نموده است، 3/3/1385 مورخ 408 شرح دادنامه  شعبه یازدهم دیوان عدالت اداری به3/5/1384 مورخ 842به دادنامه شماره 

نظر به اینکه از طرف تجدیدنظرخواه نسبت به دادنامه تجدیدنظرخواسته اعتراض موجه و موثری بعمل نیامده و با بررسی سوابق امر بر کیفیت 
د مشهود نیست، بنابراین با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه رسیدگی و اعمال مقررات نیز ایراد و اشکالی که فسخ دادنامه بدوی را ایجاب نمای

 موضوع شکایت اسماعیل خوشرو 83/3556ـ شعبه سوم دیوان در رسیدگی به پرونده کالسه 1ب ـ. گردد بدوی عیناً تایید و استوار می
التفاوت از  کارانه و پرداخت مابهالعاده  بطرفیت سازمان آموزش و پرورش استان کرمانشاه بخواسته، الزام طرف شکایت به پرداخت فوق

 چنین رأی صادر نموده است، با توجه به مندرجات دادخواست و 5/4/1384 مورخ 1049 به شرح دادنامه شماره 1/1/1375 لغایت 1/1/1371
العاده  پرداخت فوق نسبت به 1/1/1375عنه و مستندات ابرازی و اینکه در اجراء بخشنامه صادره از تاریخ  ضمائم و الیحه جوابیه مشتکی

باشد که با  العاده کارانه ماقبل می عدالت اداری خواهان پرداخت فوق شده ولی شاکی به استناد رأی هیأت عمومی دیوان کارانه نامبرده اقدام
 وجاهت باشد که فاقد ماسبق کردن آن می ماقبل در واقع عطف به  تصویب شده و تسری آن به1380عنایت به اینکه رأی هیأت در سال 

ـ شعبه یازدهم تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده 2ب ـ. گردد قانونی است، فلذا شکایت شاکی غیروارد تشخیص و مردود اعالم می
 صادره از شعبه سوم 5/4/1384 مورخ 1049 موضوع تقاضای تجدیدنظرخواهی اسماعیل خوشرو، نسبت به دادنامه شماره 84/1093کالسه 

 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه از طرف تجدیدنظرخواه نسبت به دادنامه 20/7/1384 مورخ 2115نامه شماره دیوان به شرح داد
فوق االشعار اعتراض موجه و مؤثری بعمل نیامده و با بررسی سوابق امر بر کیفیت رسیدگی و اعمال مقررات نیز ایراد و اشکالی که فسخ 

هیأت عمومی دیوان . گردد شهود نیست بنابراین با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه بدوی عیناً تایید و استوار میدادنامه بدوی را ایجاب نماید م
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البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با  عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی
  .نماید دور رأی میاکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به ص

  رأی هیأت عمومی
، به کارکنانی که مشاغل آنان استاندارد شده است و شاغلین 1370 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 5به موجب مـاده 

معادل حقوق مبنای آنان و بر العاده کارانه حداکثر  ای تحت عنوان فوق العاده نمایند، فوق شده انجام وظیفه می مربوط بیش از استاندارد تعیین
 ماده مزبور تعیین استاندارد مشاغل 2شود و مطابق تبصره  حسب ارزش واحد استاندارد کار و کار اضافی انجام شده در هر ماه پرداخت می

شور محول شده عمومی و همچنین تعیین استاندارد مشاغل خاص با پیشنهاد دستگاههای مربوط به عهده سازمان امور اداری و استخدامی ک
 دادنامه 1/1/1375العاده کارانه از تاریخ  الذکر و عنایت به تاریخ تحقق و اجتماع شرایط الزم جهت پرداخت فوق نظر به مراتب فوق. است

د شعبه الذکر که مورد تایی العاده مزبور قبل از تاریخ فوق  شعبه سوم بدوی مبنی بـر رد شکایت شاکی به خواسته فوق5/4/1384 مورخ 1049
 و ماده 19 ماده 2این رأی به استناد بند . باشد یازدهم تجدیدنظر قرار گرفته و قطعیت یافته است، صحیح و موافق قانون و مقررات مربوط می

  .باشد االتباع می  قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه الزم43
   عدالت اداری ـ رهبرپور عدالت اداری معاون قضائی دیوانهیأت عمومی دیوان 

 



  67/ اداری آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت: بخش سوم
 

 

 1387/1/19 - 84/320/شماره هـ

  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری راجع به حکم انفصال از خدمت670رأی شماره

  8/8/1386: تاریخ
  670: شماره دادنامه
  84/320: کالسه پرونده
  .هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: مرجع رسیدگی

  . آقای حکمت اله مولوی:شاکی
  . دیوان8 و 7اعالم تعارض آراء صادره از شعب : موضوع شکایت و خواسته

اله مولوی به طرفیت، سازمان   موضوع شکایت حکمت65/147ـ شعبه هفتم بدوی دیوان در رسیدگی به پرونده کالسه 1الف ـ: مقدمه
 سازمان ثبت اسناد و امالک کل کشور به شرح دادنامه 21/1/1365ورخ  م619ثبت اسناد و امالک کل کشور بخواسته، ابطال حکم شماره 

 چنین رأی صادر نموده است، نظر به محتویات پرونده مطروحه و با توجه به مندرجات الیحه جوابیه طرف شکایت و سایر مدارک 248شماره 
 سازمان ثبت 21/1/1365 ـ 619 انفصال دائم به شماره اله از حکم اهللا مولوی فرزند جان موجود در پرونده، شکایت و اعتراض آقای حکمت

 دادگاه انقالب اسالمی چالوس و نوشهر صادر گردیده است، موجه به نظر 9/4/1364ـ 145اسناد و امالک کشور که در اجرای رأی شماره 
 قطع ریشه فساد رشوه خواری بوده که محلی  این است که نظر و قصد قانونگذار مبارزه با65رسد زیرا با توجه به اینکه مستفاد از ماده  نمی

بنابراین در حکم صادره تخلف از مقررات مشهود نیست و نامبرده نیز دلیلی که موجب . باشد است اجتماعی و مانع اجرای عدالت اجتماعی می
ایت به نحو مطروحه موجه نبوده ابطال حکم صادره گردد ابراز نداشته است و مدافعات وی به نظریه ارشادی، مؤثر در مقام نیست، لذا شک

 موضوع شکایت به طرفیت، سازمان ثبت 71/724ـ شعبه هشتم دیوان در رسیدگی به پرونده کالسه 1ب ـ. گردد حکم به رد آن صادر می
تکلیفی به  و اعاده به خدمت و مطالبه حقوق و مزایای ایام بال21/1/1365ـ618/11اسناد و امالک کشور بخواسته، نقض حکم انفصال شماره 

 چنین رأی صادر نموده است، اوالً درخصوص اعتراض آقای محمدتقی صمیمی به حکم انفصال 10/3/1372 مورخ 120شرح دادنامه شماره 
نامه اجرائی طرح طبقه بندی   آیین2 قانون استخدام کشوری و ماده 7 سازمان ثبت اسناد و امالک کشور به موجب ماده 21/1/1365ـ618/11

ل عبارتست از مجموع وظایف و مسئولیتهای مرتبط و مستمر و مشخصی که بعنوان کار واحد شناخته شده و به صورت یک طبقه مشاغل شغ
 سازمان امور اداری و استخدامی کشور انفصال دائم ازشغل که در 27/7/1364ـ82/57/12از یک رشته مشخص درآمده همچنین طبق نظریه

 قانون استخدام کشوری است و مفهوم کلی آن صرفاً عدم 124 فارغ از حاالت استخدامی موضوع ماده بینی شده قانون مجازات اسالمی پیش
از طرفی در بعضی از مواد قانون تعزیرات در قسمت تقصیرات مامورین منجمله . باشد اشتغال مستخدم در شغل قبل و یا مشاغل مشابه آن می

 به انفصال از شغل 68 و 65 و 64 و 52 و 50ات دولتی و در بعضی دیگر از جمله مواد  به انفصال یا محرومیت از خدم71 و 57 و 56مواد 
هر تقدیر و نتیجتاً انفصال دائم از خدمات دولتی و انفصال از شغل دو مقوله جدا از یکدیگر بوده و منظور از انفصال دائم  تصریح گردیده که به

اد آن محکومیت یافته انفصال از شغلی است که به آن اشتغال داشته است، بنابمراتب  قانون تعزیرات که شاکی به استن65از شغل در ماده 
 قانون تعزیرات 65 دادگاه انقالب اسالمی چالوس و نوشهر و ماده 9/4/1364عنه در اجرا و ملهم از رأی  مذکور و نظر به اینکه حکم معترض

نطبق با موازین قانونی نبوده حکم بر بطالن آن و اعاده به خدمت شاکی ضمن صادر گردیده از لحاظ انفصال دائم از خدمات دولتی موجه و م
 20/11/1371ثانیاً در مورد مطالبه حقوق و مزایای ایام بالتکلیفی با توجه به تاریخ تقدیم دادخواست . گردد تغییر شغل قبلی صادر می

ت قانونی تعیین و نسبت به ماقبل آن به لحاظ قصد شاکی و عدم تقدیم استحقاق مشارالیه به دریافت آن از تاریخ مذکور با رعایت سایر مقررا
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان . شود شکایت در زمان متعارف مردود تشخیص می

  .نماید به شرح آتی مبادرت به صدور رأی میالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء  علی
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  رأی هیأت عمومی
های شغل و خدمت به شرح مندرج در مقررات استخدامی و اینکه خدمت در معنی و مفهوم عام کلمه مفید وجود  با توجه به تعاریف واژه

ی مرتبط و همگون یک پست ثابت سازمانی در رابطه استخدامی با یکی از واحدهای دولتی و اینکه مراد از شغل مجموعه وظایف و مسئولیتها
الذکر، قانونگذار در احکام مختلف  باشد و بر اساس وجوه تمایز و افتراق فوق مجموعه سازمان تفصیلی واحد دولتی و یکی از اجزاء آن می

صال از یک شغل معین و مشخص انفصال از خدمت و انفصال از شغل را مجزی و مستقل از یکدیگر مورد حکم قرار داده است و نتیجتاً انف
 شعبه هشتم در 10/3/1372 مورخ 120بنابراین دادنامه شماره . باشد مستلزم انفصال از خدمت و قطع رابطه استخدامی با واحد دولتی نمی

نون دیوان  قا43 و ماده 19 ماده 2این رأی به استناد بند . شود حدی که مبین این معنی است، صحیح و موافق قانون تشخیص داده می
  .االتباع است عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه الزم

   فرد عدالت اداری ـ مقدسی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان
 



  69/ اداری آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت: بخش سوم
 

 

 1387/1/19 - 86/361/شماره هـ

 های آموزشی خاص یلی دوره هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد ارزش تحص910رأی شماره 

  29/8/1386: تاریخ
  910: شماره دادنامه
  86/361: کالسه پرونده
  .هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: مرجع رسیدگی

  .آقای عسگر ایوانی: شاکی
  .اعالم تعارض آراء صادره از شعب ششم تجدیدنظر و اول بدوی دیوان عدالت اداری: موضوع شکایت و خواسته

 موضوع شکایت آقای عسگر ایوانی به طرفیت، سازمان امور 79/1883ـ شعبه دوم دیوان در رسیدگی به پرونده کالسه 1الف ـ: مقدمه
 به شرح 1369اداری و استخدامی کشور به خواسته، تطبیق وضعیت مدرک تحصیلی و ارتقاء گروه کارشناسی ارشد از تاریخ استحقاق سال 

ین رأی صادر نموده است، درخصوص شکایت آقای عسگر ایوانی فرزند غالم به طرفیت سازمان  چن20/8/1381 مورخ 1606دادنامه شماره 
مشارالیه ) 1369(از تاریخ استحقاق ) کارشناسی ارشد(امور اداری و استخدامی کشور به خواسته تطبیق وضعیت مدرک تحصیلی و ارتقاء گروه 

ه سابقه خدمت رسمی در سازمان حفاظت محیط زیست فعالً با مدرک تحصیلی  ما8 سال و 28در دادخواست تقدیمی خود مرقوم داشته، با 
 واحد درسی اضافی از آموزشکده محیط زیست کرج که به تایید دفتر آموزش و ارزیابی و بورسها نیز 37لیسانس جنگل و مرتع با گذراندن 

در نهایت مستدعی . باشم اند می افت درجه فوق لیسانس شدهنمایم و دارای وضعیت مشابهی با دیگر افرادی که موفق به دری رسیده خدمت می
التحصیل مدرسه عالی منابع طبیعی گرگان بودن  صدور حکم مبنی بر ارتقاء گروه را گردیده که متقابالً اداره خوانده ضمن اذعان به فارغ
ی دوره کارشناسی نموده و در خاتمه الیحه چنین مشارالیه، اعتراف به گذراندن واحدهای درسی بیشتر از حد نصاب واحدهای درسی الزم برا

مرقوم فرموده، در هر حال با اینگونه افراد از لحاظ تعیین ارزش تحصیلی یا ارزش استخدامی در هیچ مورد همانند دارندگان مدرک تحصیلی 
و موارد مذکور و التفاتاً به اینکه تعداد بنابه مراتب معروضه . لیسانس رفتار نشده است و در نهایت تقاضای رد شکایت معنون را نموده است

واحدهای سپری شده متجاوز از نصاب معین است و طرف خوانده نیز به آن اذعان دارد و از طرفی موضوع خواسته شاکی ارتقاء گروه 
ت طرف خوانده مشهود نگردید، باشد، بناء علیهذا و اینکه منع قانونی نیز در دفاعیا استخدامی با در نظر گرفتن گذراندن واحدهای معموله می

 موضوع 81/1346ـ شعبه ششم تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کالسه 2الف ـ. گردد نتیجتاً حکم بـه ورود شکایت صادر و اعالم می
ی به شرح  شعبه دوم بدو20/8/1381 مورخ 1606ریزی کشور نسبت به دادنامه شماره  تقاضای تجدیدنظرخواهی سازمان مدیریت و برنامه

 چنین رأی صادر نموده است، اعتراض و تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه نسبت به دادنامه 13/12/1381 مورخ 1572دادنامه شماره 
زیرا . رسد  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وارد بنظر می16/11/1379 مورخ 338 و 337های شماره  تجدیدنظرخواسته با توجه به دادنامه

های آموزشی خاص به جهت ارتقاء سطح علمی و تجربی کارکنان دولت از وظایف ویژه شورای ارزشیابی  صیلی دورهتشخیص ارزش تح
های آموزشی مورد  االطالق با آن شورا است و از آنجا که دوره وزارت علوم وتحقیقات و فناوری بوده و تعیین ارزش تحصیلی هر دوره علی

های  بی واجد ارزش تحصیلی تشخیص داده نشده و از طرف دیگر سازمان مذکور نیز هرگز دورهنظر توسط شورای ارزشیابی واحد ارزشیا
های آموزشی مزبور از  جهت طی دوره تواند به مذکور را از حیث شرایط احراز مشاغل واجد ارزش اعالم نداشته است، بنابه مراتب شاکی نمی

بنابه مالک مذکور در فوق هیأت عمومی دیوان . ارشناسی ارشد برخوردار گرددهیچگونه امتیاز استخدامی از جمله استفاده از مزایای ک
 صادره از شعبه چهاردهم دیوان را که در 23/1/1378 مورخ 61 صادره از شعبه نهم دیوان و شماره 16/6/1378 مورخ 821های شماره  دادنامه

شعبه محترم بدوی در . ا مردود اعالم نموده بود، تایید فرموده استمقام تعارض با آراء دیگر در هیأت مذکوره مطرح بوده و شکایت شکات ر
های مذکور و مطالب مندرجه در آنها توجه نفرموده است، بنابه مراتب دادنامه مذکور مخدوش  مقام صدور دادنامه تجدیدنظر خواسته به دادنامه
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د عدم موافقت با خواسته شاکی از ناحیه سازمان گردد و چون در مور است، ضمن اعالم ورود اعتراض حکم به نقض آن صادر می
ب ـ شعبه اول دیوان در رسیدگی . گردد تجدیدنظرخواه بر خالف ضوابط و مقررات مربوطه عمل نشده است لذا حکم به رد شکایتش صادر می

بخواسته، تطبیق وضعیت  موضوع شکایت خداداد عسگری به طرفیت سازمان امور اداری و استخدامی کشور 76/1008به پرونده کالسه 
 چنین رأی صادر 28/1/1378 مورخ 315 به شرح دادنامه شماره 1369مدرک تحصیلی و ارتقاء گروه به کارشناسی ارشد از تاریخ استحقاق 

یم مورخ عنه توجهاً به احکام صادره قبلی از دیوان و تصم نموده است، با عنایت به مندرجات دادخواست شاکی و ضمائم آن و جوابیه مشتکی
 کمیته اجرائی نظام هماهنگ و طرح طبقه بندی مشاغل سازمان جنگلها و مراتع کشور مبنی بر اینکه از نظر استخدامی با 23/2/1371
 مدرسه عالی منابع طبیعی گرگان همانند دارندگان مدرک تحصیلی لیسانس رفتار شود لذا شکایت 1356 تا 1343التحصیالن سالهای  فارغ

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران . گردد تشخیص وحکم به ورود آن صادر و اعالم میمطروحه وارد 
  .نماید البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می و دادرسان علی

  رأی هیأت عمومی
های آموزشی خاص بر اساس ضوابط مربوط از حیث علمی و آثار مترتب بر آن از حیث  ه اینکه تعیین ارزش تحصیلی دورهنظر ب

باشد،  می) واحد امور استخدامی(ریزی کشور  استخدامی به ترتیب به تشخیص وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان مدیریت و برنامه
باشد، صحیح و موافق اصول تشخیص   شعبه ششم تجدیدنظر در حدی که متضمن این معنی می13/12/1381 مورخ 1572بنابراین دادنامه 

االتباع   قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط الزم43 و ماده 19 ماده 2این رأی به استناد بند . شود داده می
  .باشد می

  عدالت اداری ـ رهبرپور ون قضائی دیوانهیأت عمومی دیوان عدالت اداری معا
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 1386/1/19 - 85/632/شماره هـ

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص تعیین صالحیت مراجع ذیصالح در 1180رأی شماره 

 مورد اقدامات وزارت نیرو با مالکین یا متصرفین بستر و حریم رودخانه

  9/10/1386: تاریخ
  1180: شماره دادنامه

  85/632: پروندهکالسه 
  .هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: مرجع رسیدگی

  .ای تهران اداره امور آب تهران ـ شرکت آب منطقه: شاکی
  .اعالم تعارض آراء صادره از شعب اول و هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری: موضوع شکایت و خواسته

ای تهران  تپه به طرفیت، سازمان آب منطقه اهللا گل  موضوع شکایت نبی83/769ـ شعبه دهم در رسیدگی به پرونده کالسه 1الف ـ: مقدمه
 چنین رأی صادر نموده 4/7/1384 مورخ 1410 به شرح دادنامه شماره 24/6/1382 مورخ 414/400/715به خواسته، ابطال اخطار شماره 

 قانون توزیع 2 ماده 4باشد و بر اساس تبصره  رت نیرو میاست، نظر به اینکه تعیین پهنای بستر و حریم آن در مورد هر رودخانه به عهده وزا
ها برای امور مربوط به آب و برق مزاحم تشخیص داده شود، مالک  عادالنه آب، در صورتی که اعیانی موجود در بستر و حریم انهار و رودخانه

ا توجه به اعالم وزارت نیرو مبنی بر اینکه ملک ب... باشد طبق اعالم وزارت نیرو موظف به تخلیه ملک و قلع اعیانی ظرف مدت معین می
 سند مالکیت احداث هرگونه اعیانی در حریم ممنوع اعالم شود 6مذکور در حریم رودخانه قرار دارد و همین امر نیز سبب شده که در صفحه 

دنظر در رسیدگی به پرونده کالسه ـ شعبه اول تجدی2الف ـ. گردد لذا با توجه به جمیع جهات معنونه به رد شکایت شاکی اظهارنظر می
 شعبه دهم دیوان به شرح دادنامه 4/7/1384 مورخ 1410 موضوع تقاضای تجدیدنظر آقای نبی اله گل تپه نسبت به دادنامه شماره 84/1365

ایت صادر  ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم به ورود شکایت مبنی بر ابطال اخطاریه مورد شک1/11/1384 مورخ 2122شماره 
 موضوع شکایت آقای سیدحسین سیدعلی روته به طرفیت شرکت آب 84/88ـ شعبه دهم در رسیدگی به پرونده کالسه 1ب ـ. نموده است

 و جلوگیری از اجرای تخریب به شرح دادنامه شماره 28/7/1383ای تهران ـ اداره کل امور آب استان تهران بخواسته ابطال نامه مورخ  منطقه
 قانون 2 مـاده 4 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه اداره طرف شکایت با اجازه ونظارت دادستان مطابق تبصره 24/1/1384 مورخ 55

 قانون دیوان عدالت اداری تصمیمات مراجع قضائی قابل شکایت در دیوان 11 ماده 2نماید و مطابق تبصره  مذکور اقدام به قلع نموده یا می
 84/424ـ شعبه هفتم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کالسـه 2ب ـ. شود باشد، لذا به رد دعوی مطروحه اظهارنظر می عدالت اداری نمی

 شعبه دهم دیوان به شرح دادنامه شماره 24/1/1384 مورخ 55موضوع تقاضای تجدیدنظر سیدحسین سیدعلی روته نسبت به دادنامه شماره 
 84/837ج ـ شعبه دهم در رسیدگی به پرونده کالسه . واهی دادنامه بدوی را تایید نموده است با رد تجدیدنظرخ27/4/1385 مورخ 613

بخش به طرفیت سازمان آب، شاخه فشم به خواسته تقاضای جلوگیری از تخریب به شرح دادنامه  موضوع شکایت آقای امیرحسین جهان
هیأت .  و گواهی پایان کار حکم به ورود شکایت شاکی صادر نموده است با عنایت به پروانه ساختمانی صادره15/9/1384 مورخ 2111شماره 

البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و  عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی
  .نماید انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می
   هیأت عمومیرأی

های موجود در بستر و حریم انهار و  وزارت نیرو در صورتی که اعیانی « 1361 قانون توزیع عادالنه آب مصوب 2 ماده 4طبق تبصره 
های طبیعی را برای امور مربوط به آب یا برق مزاحم تشخیص دهد به مالک یا  ها و کانالهای عمومی و مسیلها و مرداب و برکه رودخانه
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اعالم خواهدکرد که ظرف مدت معینی در تخلیه و قلع اعیانی اقدام کند و در صورت استنکاف، وزارت نیرو با اجازه و نظارت دادستان متصرف 
نظر به مراتب » .شود  این قانون تعیین و پرداخت می44 و 43خسارات به ترتیب مقرر در مواد . یا نماینده او اقدام به تخلیه و قلع خواهد کرد

الذکر مستلزم جلب نظر کارشناس  کر و اینکه رسیدگی و احراز هرگونه ادعا مشعر بر عدم انطباق اقدامات وزارت نیرو با مقررات فوقالذ فوق
 مورخ 613باشد و اساساً رسیدگی به این قبیل اختالفات در صالحیت مراجع ذیصالح دادگستری قرار دارد، بنابراین دادنامه شماره  می
این رأی به استناد بند . شود تم تجدیدنظر در حدی که متضمن این معنی است، صحیح و موافق قانون تشخیص داده می شعبه هف27/4/1385
  . قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه الزم االتباع است43 و ماده 19 ماده 2

   فرد عدالت اداری ـ مقدسی ائی دیوانهیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قض
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 1387/1/19 - 86/454/شماره هـ

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد احتساب سوابق خدمت در نهضت 1182رأی شماره 

 سوادآموزی

  9/10/1386: تاریخ
  1182: شماره دادنامه
  86/454: کالسه پرونده
  .هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: مرجع رسیدگی

  .سازمان نهضت سوادآموزی: یشاک
  . دیوان عدالت اداری4 و 2تعارض آراء صادره از شعب اعالم: موضوع شکایت و خواسته

 موضوع شکایت خانم سرور پوردخانی به طرفیت وزارت آموزش و 86/731الف ـ شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کالسه : مقدمه
 مورخ 740ابق خدمتی در نهضت سوادآموزی و استخدام رسمی به شرح دادنامه شماره پرورش ـ نهضت سوادآموزی به خواسته، احتساب سو

 1370نامبرده پس از قطع رابطه همکاری با نهضت در سال ( چنین رأی صادر نموده است، با توجه به پاسخ واصله مبنی بر اینکه 19/6/1386
 شاغل شده است و مشمول مقررات مربوطه 1380اسنامه نهضت مصوب  مکرر اس6 و 6 بعد از تصویب قانون لغو مواد 1383مجدداً در سال 

 شاغل نبوده 1380الذکر در سال  که با التفات به مراتب مذکور و محتویات پرونده نظر به اینکه شاکی در زمان تصویب قانون فوق) باشد نمی
باشد و خواسته موجه به نظر  قابل احتساب نمی جهت استخدام در آموزش و پرورش 1380است و بنابراین سابقه آموزشی بعد از سال 

 موضوع شکایت خانم معصومه 85/1726ب ـ شعبه دوم در رسیدگی به پرونده کالسه . گردد رسد، لذا حکم به رد شکایت شاکی صادر می نمی
 24/4/1386 مورخ 450اره دماوندی به طرفیت نهضت سوادآموزی و آموزش و پرورش بخواسته استخدام رسمی به شرح دادنامه شم خانلربیک

 مکرر الحاقی اساسنامه نهضت سوادآموزشی 6 و 6 ماده واحده قانون لغو مواد 3چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه برابر تبصره 
اند،   مکرر اساسنامه به صورت تمام وقت، مداوم و منظم در نهضت خدمت نموده6 و 6 مجلس، آموزشیارانی که براساس مواد 1380مصوب 

 مکرر ماده واحده 6 و 6اند و نامبرده با سابقه همکاری و شروع مجدد همکاری بر طبق قانون لغو مواد  مشمول شرایط و ضوابط استخدام شده
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ . گردد و تبصره یک آن، بنابراین خواسته موجه است، لذا حکم به ورود شکایت شاکی صادر می

البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح  ا حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیفوق ب
 .نماید آتی مبادرت بـه صدور رأی می

  رأی هیأت عمومی
، 8/8/1380ی ایران مصوب  مکرر الحاقی اساسنامه نهضت سوادآموزی جمهوری اسالم6 و 6به صراحت ماده واحده قانون لغو مواد 

آیند، مشمول قانون مزبور خواهند بود و  الذکر به خدمت نهضت سوادآموزی در می استخدام آموزشیارانی که پس از تاریخ تصویب قانون فوق
 به طور تمام  مکرر نهضت سوادآموزی6 و 6 براساس مواد 8/8/1380االشعار، آموزشیارانی که قبل از تاریخ   ماده واحده فوق3حسب تبصره 

نظر به اینکه شاکیان پرونده قبل از . باشند اند، مشمول شرایط و ضوابط مربوط می وقت، مداوم و منظم به خدمت نهضت سوادآموزی درآمده
 مکرر اساسنامه نهضت سوادآموزی از حیث داشتن پنج سال سابقه خدمت آموزشی مدام و منظم با نهضت سواد 6احراز شرایط مقرر در ماده 

 مکرر الحاقی اساسنامه نهضت سوادآموزی به خدمت 6 و 6آموزی قطع رابطه همکاری نموده و مجدداً پس از تاریخ تصویب قانون لغو مواد 
 شعبه چهارم 19/6/1386 مورخ 740اند، بنابراین خواسته نامبردگان به کیفیت مطروحه مجوز قانونی نداشته و دادنامه شماره  منصوب شده
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 43 و ماده 19 ماده 2این رأی به استناد بند . شود داری که متضمن این معنی است، صحیح و موافق قانون تشخیص داده میدیوان عدالت ا
  .االتباع است قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه الزم

  فرد ت اداری ـ مقدسیعدال هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان

 1387/1/26 - 86/522/شماره هـ

  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری راجع به صدور پروانه احداث واحد تجاری1330رأی شماره 

  14/11/1386: تاریخ
  1330: شماره دادنامه
  86/522: کالسه پرونده
  .هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: مرجع رسیدگی

  .ـ علی زارعی3ـ علی اکبر کماسی 2اسی ـ نورعلی کم1آقایان : شاکی
  .اعالم تعارض آراء صادره از شعب اول و دوازدهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری: موضوع شکایت و خواسته

 موضوع شکایت آقای علی خسروی به طرفیت شهرداری 84/1559ـ شعبه بیست ونهم در رسیدگی به پرونده کالسه 1الف ـ: مقدمه
 بدون پرداخت وجهی از طرف اینجانب به شرح دادنامه شماره 3088 الزام شهرداری به صدور پروانه در پالک ثبتی شماره کرمانشاه به خواسته

با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی و با عنایت به آراء وحدت رویه هیأت عمومی .  چنین رأی صادر نموده است3/10/1384 مورخ 1787
 خواسته مطروحه را وارد تشخیص و شهرداری را ملزم به 28/8/1373 مورخ 96 و 25/2/1378 مورخ 47های  دیوان عدالت اداری به شماره

دارد و درخصوص خواسته دیگر خواهان مبنی بر عدم  صدور پروانه ساختمانی درخصوص پالک ثبتی متعلق به خواهان صادر و اعالم می
ون دیوان عدالت اداری خواسته اخیر خارج از صالحیت احصائی در دیوان  قان11پرداخت وجهی درخصوص صدور پروانه با لحاظ مفاد ماده 

 موضوع 85/637ـ شعبه اول تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کالسه 2الف ـ. گردد بوده و قابلیت طرح نداشته و مردود اعالم می
 صادره از شعبه بیست و نهم دیوان به شرح دادنامه 3/10/1384 مورخ 1787تقاضای تجدیدنظر شهرداری کرمانشاه نسبت به دادنامه شماره 

اینکه از طرف تجدیدنظرخواه نسبت به دادنامه تجدیدنظرخواسته   چنین رأی صادر نموده است، نظر به28/11/1385 مورخ 3285شماره 
راد و اشکالی که فسخ دادنامه بدوی اعتراض موجه و مؤثری به عمل نیامده و با بررسی سوابق امر بر کیفیت رسیدگی و اعمال مقررات نیز ای

ـ شعبه بیست ونهم دیوان در 1ب ـ. گردد را ایجاب نماید مشهود نیست، بنابراین با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه بدوی عیناً تایید و استوار می
 طرفیت، شهرداری کرمانشاه  موضوع شکایت آقای علی اکبر کماسی، نورعلی کماسی و علیرضا زراعی به84/1561رسیدگی به پرونده کالسه 

 چنین رأی 2/10/1385 مورخ 2185 به شرح دادنامه شماره 3089به خواسته الزام شهرداری به صدور پروانه ساخت در پالک ثبتی شماره 
ترمربع به  م380صادر نموده است، با عنایت به اینکه تعاونی مسکن دادگستری بدون اخذ موافقت شورای شهر کرمانشاه مبادرت به واگذاری 

 شورای عالی شهرسازی و معماری نسبت 5عنوان تجاری در پنج قطعه به اشخاص نموده است و علیرغم موافقت و تصویب کمیسیون ماده 
 مترمربع زمین تجاری اقدامی ننموده است و نهایتاً شورای شهر با 380 ریال به حساب شهرداری بابت خرید 000/000/170به پرداخت مبلغ

. اجعات مکرر خریداران قطعات مذکور، صدور پروانه ساخت تجاری را منوط به پرداخت قیمت کارشناسی به نرخ روز نموده استتوجه به مر
ـ 2ب ـ. گردد فلذا اجابت خواسته خواهانها با عنایت به مواد معنونه مقدور نبوده و خواسته مطروحه را غیر وارد تشخیص و مردود اعالم می

 موضوع تقاضای تجدیدنظر آقای نورعلی کماسی نسبت به دادنامه 86/243ر دیوان در رسیدگی به پرونده کالسه شعبه دوازدهم تجدیدنظ
 چنـین رأی صادر نموده 27/3/1386 مورخ 1505 صادره از شعبه بیست و نهم دیوان به شرح دادنامه شماره 2/10/1385 مورخ 2185شماره 

سبت به دادنامه تجدیدنظرخواسته اعتراض موجه و مؤثری بعمل نیامده و با بررسی سوابق امر بر است، نظر بـاینکه از طرف تجـدیدنظرخـواه ن
کیفیت رسیدگی و اعمال مقررات نیز ایراد و اشکالی که فسخ دادنامه بدوی را ایجاب نماید مشهود نیست، بنابراین با رد تجدیدنظرخواهی 
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البدل   عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیهیأت. گردد دادنامه بدوی عیناً تایید و استوار می
 .نماید شعب دیـوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشـاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می

  رأی هیأت عمومی
 قانون دیوان عدالت اداری 19 ماده 2وضوع از مصادیق آراء متناقض مقرر در بند الذکر م های فوق اوالً، با توجه به مندرجات پرونده

 منعقد بین شهرداری و شرکت تعاونی مسکن دادگستری کرمانشاه و سایر محتویات 10/8/1378ثانیاً، مفاد صورتمجلس مورخ . باشد می
 مترمربع که از طرف شرکت 380اری در قطعه زمینی به مساحت الذکر داللت بر این دارد که صدور پروانه احداث واحد تج های فوق پرونده

بنابراین الزام شهرداری به . الذکر بوده است تعاونی در اختیار شاکیان قرار گرفته، منوط و معلق به پرداخت وجوه مندرج در صورتمجلس فوق
 مورخ 1505قانونی نداشته است و دادنامه شماره صدور پروانه احداث بنای تجاری مورد ادعای شاکیان بدون پرداخت وجوه مذکور محمل 

باشد، موافق اصول و موازین قانونی   شعبه دوازدهم تجدیدنظر مبنی بر تایید دادنامه بدوی که متضمن رد شکایت شاکی می27/3/1386
جع اداری ذیربط در موارد مشابه  قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مرا43این رأی به استناد ماده . شود تشخیص داده می
  .الزم االتباع است

  فرد عدالت اداری ـ مقدسی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان
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 1387/1/26 - 86/532/شماره هـ

  التدریس  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص استخدام معلمان حق1337رأی شماره 

  14/11/1386: تاریخ
  1337: امهشماره دادن

  86/532: کالسه پرونده
  .هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: مرجع رسیدگی

  .خانم فاطمه میرصانع: شاکی
  .اعالم تعارض آراء صادره از شعبه اول تجدیدنظر و چهاردهم دیوان عدالت اداری: موضوع شکایت و خواسته

 موضوع شکایت خانم حوریه نیک آمال به طرفیت، وزارت 85/1368ـ شعبه چهارم دیوان در رسیدگی به پرونده کالسه 1الف ـ: مقدمه
 چنین رأی صادر نموده است، نظر به 21/11/1385 مورخ 4143آموزش و پرورش به خواسته، الزام به استخدام رسمی به شرح دادنامه شماره 

التدریس که مجموع سالهای تدریس آنان   معلمان حق1383التدریس و استفساریه مجلس مصوب  اینکه مطابق قانون بکارگیری معلمین حق
 ساعت 12 سال سابقه و 3 ساعت تدریس در هفته باشد بدون آزمون و یا حداقل 12 سال سابقه با 4صرفنظر از انفصال یا انقطاع حداقل 

شوند و  رفته میتدریس در هفته به شرط قبولی در آزمون با رعایت شرائط عمومی استخدامی به استخدام رسمی در آموزش و پرورش پذی
 با مدت 15/4/1383 لغایت 1/11/1377باشد و شاکی با مدرک تحصیلی لیسانس و از تاریخ  تدریس در مدارس بزرگساالن مانع قانونی نمی

التدریس مشمول قانون مذکور است، بنابراین خواسته موجه و حکم به ورود شکایت شاکی و الزام به استخدام رسمی در  هفت سال سابقه حق
 موضوع تقاضای تجدیدنظر 86/109ـ شعبه اول تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کالسه 2الف ـ. گردد موزش و پرورش صادر میآ

 مورخ 1436 دیوان به شرح دادنامه شماره 4 شعبه 21/11/1385 مورخ 4143سازمان آموزش و پرورش شهر تهران نسبت به رأی شماره 
ـ شعبه دوم دیوان در رسیدگی به پرونده کالسه 1ب ـ. خواهی و تایید دادنامه بدوی صادر نموده است رأی به رد تجدیدنظر30/3/1386
 موضوع شکایت خانم اختر جهانبانی به طرفیت وزارت آموزش و پرورش به خواسته، رسیدگی به وضعیت استخدامی به شرح دادنامه 85/1486

 1383، نظر به اینکه آنچه در شرح استفساریه مجلس شورای اسالمی مصوب  چنین رأی صادر نموده است5/6/1386 مورخ 724شماره 
 ساعت تدریس در هفته اعالم گردیده است، شاکیه در طول 12 سال تدریس با ذکر 4التدریس قطع نظر از انفصال یا انقطاع  معلمان حق

ط استخدام منجمله گزینش و اختبارات علمی را گذرانده و تدریس از این روند اعالمی پیروی کرده و عمالً مصدر کار بوده است، رعایت شرای
 سال سابقه تدریس است و چون تدریس درکالس 4ایراد و منقصتی بـرای او اعالم نشده است و چون وفق مقررات قانونی دارای بیش از 

 منجمله اینکه مشارالیها جزء دبیران دبیرستان بزرگساالن منع حقوقی و قانونی نداشته و اعالم نگردیده است و با توجه به همه امتیازات شاکیه
 دیوان در رسیدگی به 14ج ـ شعبه . نماید و پیش دانشگاهی بوده لذا شکایت شاکیه را وارد تشخیص داده حکم به ورود شکایت وی صادر می

 استخدام به اعتبار معلم  موضوع شکایت خانم فاطمه میرصانع به طرفیت وزارت آموزش و پرورش به خواسته،84/562پرونده کالسه 
 بند یک دستورالعمل 1/1 چنین رأی صادر نموده است، به موجب قسمت 12/3/1386 مورخ 264التدرسی بودن به شرح دادنامه شماره  حق

 مورخ 332 الی 323 که بر اساس رأی شماره 12/11/1383 مورخ 95/710اجرایی قانون بکارگیری معلمان حق التدریس به شماره 
 صادر شده از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ادعای مغایرت آن با قانون و خارج از حدود اختیارات بودن وضع آن مردود 20/4/1384

گردد که طبق ابالغ رسمی از سوی مسئوالن ذیصالح ادارات آموزش و  التدریسی مشمول قانون به کسی اطالق می اعالم گردیده معلم حق
ای و مراکز تربیت معلم اشتغال  های فنی و حرفه  آموزشی و پرورشی در واحدهای آموزشی دولتی، آموزشکدهپرورش در یکی از سمتهای

 1383 ـ 1384 یا 1382 ـ 1383التدریس دریافت نموده و در سال تحصیلی  داشته و برابر اسناد و مدارک ثبت شده از بودجه جاری دولتی حق
 در 1383 ـ 1384 یا 1382 ـ 1383 الیحه پاسخ واصله، خواهان به لحاظ اشتغال سالهای در سمت فوق شاغل به تدریس باشد که برابر



  77/ اداری آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت: بخش سوم
 

 

التدریس از بودجه جاری  الزحمه خود را از محل شهریه داوطلبان دریافت نموده فاقد وصف دریافت حق واحدهای آموزشی بزرگساالن حق
بات استخدام رسمی او فراهم نیست، بنابراین دادخواست مطروحه غیر موجه باشد در نتیجه موج دولتی مقرر در دستورالعمل اجرایی یاد شده می
 موضوع شکایت خانم زهره 84/537ـ شعبه دهم دیوان در رسیدگی به پرونده کالسه 1دـ. گردد تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعالم می

 چنین رأی صادر 28/11/1385 مورخ 2072ه شماره نظامی به طرفیت، وزارت آموزش و پرورش به خواسته استخدام رسمی به شرح دادنام
 ساعت تدریس در هفته در آموزش و پرورش داشته است، لذا 18 به صورت متناوب و متوالی با 1377نموده است، چون شاکیه از سال 

عنه به   و الزام مشتکی قانون دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت وی11 ماده 1بند) ب(مشمول دستورالعمل بوده مستنداً به قسمت 
 موضوع تقاضای 86/825ـ شعبه اول تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کالسه 2دـ. گردد استخدام رسمی نامبرده صادر و اعالم می

 با رد 1528 به شرح دادنامه شماره 28/11/1385 مورخ 2072تجدیدنظر سازمان آموزش و پرورش شهر تهران نسبت به دادنامه شمـاره 
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان . تجدیدنظرخواهی دادنامه بدوی را تایید نموده است

 .نماید البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می علی

  رأی هیأت عمومی
االشعار محرز است، ثانیاً، مقصود مقنن از  های فوق الذکر وجود تناقض در مدلول دادنامه های فوق والً، با توجه به مجموع محتویات پروندها

های شغلی آموزشی و پرورشی  التدریس با عنایت به مقررات استخدامی، کسی است که طبق ابالغ مقام ذیصالح در یکی از رشته معلم حق
التدریس به  بنابراین اطالق عنوان معلم حق. التدریس دریافت داشته است دمت اشتغال داشته و از محل اعتبار بودجه دولتی حقدولتی به خ

اند، محمل  الزحمه از محل شهریه داوطلبان به تحصیل به خدمت اشتغال داشته افرادی که در واحدهای آموزشی بزرگساالن با دریافت حق
این . باشد  شعبه چهاردهم دیوان که مبین این معنی است، صحیح و موافق قانون می12/3/1386 مورخ 264 شماره قانونی ندارد و دادنامه

  . قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط الزم االجراء است43 و ماده 19 ماده 2رأی به استناد بند 
   فرد عدالت اداری ـ مقدسی ائی دیوانهیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قض

  



  )1387  بهار 10شماره (صلنامه قضایی ف/ 78
 

 

 365 1387/1/26 - 84/366/شماره هـ

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص نحوه رسیدگی هیأت حل 1339 ـ 1340رأی شماره 

 مابین کارگر و کارفرما اختالف اداره کل کار و امور اجتماعی فی

  14/11/1386: تاریخ
  1340، 1339: شماره دادنامه

  365 و 84/366:  پروندهکالسه
  .هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: مرجع رسیدگی

  .اداره کار و امور اجتماعی کرج: شاکی
  . دیوان عدالت اداری18 و 17اعالم تعارض آراء صادره از شعب : موضوع شکایت و خواسته

ی رضا جهانگیری به طرفیت هیأت حل  موضوع شکایت حاج80/2193 دیوان در رسیدگی به پرونده کالسه 17الف ـ شعبه : مقدمه
 مورخ 22700اختالف اداره کل کار و امور اجتماعی به خواسته، صدور حکم به نقض رأی صادره از هیأت حل اختالف به شماره 

ی که  چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه در جریان رسیدگی و صدور رأ12/5/1381 مورخ 860 به شرح دادنامه شماره 23/12/1380
 صادر گردیده عدم رعایت مقررات و موازین قانونی احراز نگردیده است، بنابراین 21/3/1380 مورخ 1199ـ19930به استناد صورتجلسه 

های   دیوان در رسیدگی به پرونده کالسه18ب ـ شعبه . گردد شکایت مطروحه غیروارد تشخیص گردیده و حکم به رد آن صادر و اعالم می
 موضوع شکایت محمدرضا جهانگیری، فردین یوسفی و موسی جهانگیری به طرفیت، اداره کار و امور 82/1202 و 82/1352 و 80/1896

 2087های   هیأت حل اختالف به شرح دادنامه23/12/1380ـ22700اجتماعی کرج و شهرستان ساوجبالغ به خواسته اعتراض به رأی شماره 
مابین کارگر و کارفرما مالک عمل  نظر به اینکه آنچه در اختالف فی... ادر نموده است،  چنین رأی ص10/10/1382 مورخ 2099 و 2098و 
بایست به امضاء طرفین اختالف رسیده باشد یا توسط  گیرد، می ای مورد استناد قرار می باشد، قانون کار است والغیر و چنانچه توافق نامه می

توان آن را تسری به سایر افراد داد  اصل نمایندگی احراز گردد واالّ به صرف توافقنامه کلی نمینمایندگان قانونی آنان مورد تایید قرار گرفته و 
 157و اظهارنظر نمود، فلذا با عنایت به مراتب یاد شده از آنجائیکه رأی هیأت حل اختالف خالف موازین قانونی اصدار یافته به استناد ماده 

االشعار پرونده جهت رسیدگی مجدد و  اداری شکایت شاکی را وارد دانسته و ضمن نقض رأی فوق قانون دیوان عدالت 11قانون کار و ماده 
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و . گردد اظهارنظر ماهوی نسبت به شکایت شاکی به شعبه همعرض ارسال می

بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور البدل شعب دیوان تشکیل و پس از  مستشاران و دادرسان علی
 .نماید رأی می

  رأی هیأت عمومی
ثانیاً، نظر به اینکه در . االشعار محرز است های فوق الذکر وجود تناقض در مدلول دادنامه های فوق اوالً، با توجه به مجموع محتویات پرونده

االختیار توسط شاکیان به منظور حل و فصل اختالف وی با کارفرما و  درک معتبری که مبین انتخاب نماینده تامالذکر سند و م های فوق پرونده
ها و مزایای قانونی متعلقه باشد، مشهود نیست و سمت و  العاده اتخاذ تصمیم پیرامون بقاء یا قطع رابطه استخدامی و میزان حقوق و فوق

باشد، بنابراین تمسک به مندرجات  حل اختالف نسبت به شاکیان متکی به دلیل و مدرک معتبری نمیاختیارات نمایندگان موردنظر هیأت 
 موضوع توافق نمایندگان کارفرمایان و کارگران در اداره کار و عدم رسیدگی به اختالف طرفین بر اساس 21/3/1380صورتمجلس مورخ 

 10/10/1382 مورخ 2099 و 2098، 2087های شماره  است و بدین جهت دادنامهمقررات قانون کار از مصادیق نقض قوانین و مقررات بوده 
. باشد شعبه هجدهم دیوان عدالت اداری مبنی بر نقض رأی هیأت حل اختالف که مبین این معنی است، موافق اصول و موازین قانونی می



  79/ اداری آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت: بخش سوم
 

 

شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه الزم  قانون دیوان عدالت اداری برای 43 و ماده 19 ماده 2این رأی به استناد بند 
  .االجراء است

  فرد عدالت اداری ـ مقدسی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان

  



  )1387  بهار 10شماره (صلنامه قضایی ف/ 80
 

 

 1387/1/26 -  85/30/شماره هـ

 العاده کارانه  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری راجع به پرداخت فوق1341رأی شماره 

  14/11/1386: تاریخ
  1341: شماره دادنامه
  85/30: کالسه پرونده
  .هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: مرجع رسیدگی

  .دانشکده علوم پزشکی سبزوار: شاکی
  . تجدیدنظر دیوان عدالت اداری5 و 4اعالم تعارض آراء صادره از شعب : موضوع شکایت و خواسته

فر به طرفیت دانشکده علوم  اکبر جاللی  موضوع شکایت علی83/1958رونده کالسه ـ شعبه هفدهم دیوان در رسیدگی به پ1الف ـ: مقدمه
 قانون نظام 5العاده کارانه موضوع ماده  پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار به خواسته، صدور حکم به الزام دانشکده به پرداخت فوق

 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه 28/10/1383 مورخ 2780 به شرح دادنامه شماره 1378 لغایت 1375هماهنگ پرداخت از سال 
و بیش از ) یا نشده(های ذیل آن مقرر داشته، به کارکنان دولت که مشاغل آنها استاندارد شده   قانون نظام هماهنگ پرداخت و تبصره5ماده 

 و 12/3/1378ـ555/11اهد شد و با توجه به بخشنامه شماره ای تحت عنوان کارانه پرداخت خو العاده نمایند فوق استاندارد انجام وظیفه می
 سازمان امور اداری و 18/4/1373د مورخ /2434 شورای حقوق و دستمزد و بخشنامه شماره 25/2/1375د ـ 78000/2بخشنامه شماره 

 52أت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره العاده کارانه را مورد تصویب قرار داده و با توجه به مفاد رأی هی استخدامی کشور که پرداخت فوق
العاده حق جذب را مغایر قانون تشخیص نداده است و با عنایت به اینکه نسبت به  العاده کارانه عالوه بر فوق  نیز پرداخت فوق23/2/1380ـ 

 به ورود شکایت شاکی به شرح خواسته شاکی ایراد و تکذیبی معمول نگردیده است، بنابراین شکایت مطروحه وارد تشخیص گردید و حکم
 موضوع 84/272ـ شعبه چهارم تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کالسه 2الف ـ. گردد مندرج در ستون خواسته صادر و اعالم می

 28/10/1383 مورخ 2780تقاضای تجدیدنظرخواهی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی سبزوار نسبت به دادنامه شماره 
 چنین رأی صادر نموده است، الزام به پرداخت کارانه با توجه به 22/5/1384 مورخ 1214شعبه هفدهم دیوان به شرح دادنامه شماره 

های صادره که وسیله اداره طرف شکایت ابراز گردیده دارای محدودیت میزانی و کمیتی دارد، بدین معنی که اوالً تا مبلغی خاص  بخشنامه
اند،  های استنادی کماکان به قوت خودباقی هستند و ابطال نشده گردد و چون بخشنامه ثانیاً به قسمتی از افراد پرداخت می. تقابل پرداخت اس

ـ شعبه دهم دیوان در رسیدگی به پرونده کالسه 1ب ـ. گردد لذا ضمن فسخ دادنامه شعبه بدوی حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعالم می
طرفیت دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار به خواسته، الزام دانشکده  باریکی به حمد آب موضوع شکایت م83/2539

 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه مطابق 11/12/1383 مورخ 3250العاده کارانه به شرح دادنامه شماره  علوم پزشکی به پرداخت فوق
العاده کارانه برخی از   سازمان امور اداری و استخدامی کشور راجع به ضوابط پرداخت فوق23/8/1374 مورخه 3860/4های شماره  بخشنامه

 شغل خواهان در ردیف مشاغل عمومی قرار گرفته است و در نتیجه جزء پرسنل 12/3/1378 مورخه 1555/11مشاغل عمومی و شماره 
های آن از قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت   و تبصره5ه ماده باشد و با توجه ب بهداشتی و درمانی که از مشاغل خاص است نمی

العاده شغل  مجموع حقوق و فوق% 30 مجلس شورای اسالمی و اینکه خوانده هیچگونه دلیلی مبنی بر پرداخت مبلغ 13/6/1370مصوب 
هات معنونه و اینکه منضمات الیحه جوابیه نیز مربوط کارکنان آن نیاورده است، لذا با توجه به جمیع ج% 50کارکنان محل اشتغال خواهان و 

باشد بدین وسیله حکم به ورود دعوای خواهان صادر  به محل اشتغال خواهان نبوده بلکه مربوط به یکی از واحدهای تحت پوشش خوانده می
 تقاضای تجدیدنظرخواهی دانشکده  موضوع84/313ـ شعبه پنجم تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کالسه 2ب ـ. گردد و اعالم می

 شعبه دهم دیوان به شرح دادنامه شماره 11/12/1383 مورخ 3250علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار نسبت به دادنامه شماره 



  81/ اداری آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت: بخش سوم
 

 

 ذیل آن، های  قانون نظام هماهنگ پرداخت و تبصره5 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه مطابق ماده 28/4/1384 مورخ 404
العاده کارانه در مورد مشاغل استاندارد منوط به انجام وظیفه بیش از استاندارد تعیین شده و در مورد مشاغل غیر استاندارد، انجام  پرداخت فوق

د و قیود باش ریزی رسیده می وظیفه بیش از حد معمول با کیفیت مطلوب که با پیشنهاد دستگاه مربوطه به تایید سازمان مدیریت و برنامه
باشد و یا عدم پرداخت  های پرسنلی می جوئی دستگاه ذیربط در هزینه اضافه تر از آن جمله عدم تامین بودجه که مأخذ آن از محل صرفه

پرسنل واجد شرایط در بخشنامه استنادی تجدیدنظرخواه فاقد محمل قانونی بوده و در واقع به نوعی دخالت در % 50العاده به بیش از  فوق
العاده کارانه  الذکر درخصوص واجـدین شرایط ازجمله تجدیدنظرخوانده، فوق بایست مطابق ماده قانونی فوق شود و می ونگذاری محسوب میقان

هیأت عمومی . نماید  را با استدالل مارالذکر عیناً تایید و ابرام می10پرداخت شود، لـذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی مطروحه دادنامه بدوی شعبه 
البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام  ن عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیدیوا

 .نماید مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می

  رأی هیأت عمومی
ثانیاً، به صراحت ماده . االشعار محرز است های فوق  در مدلول دادنامهالذکر وجود تناقض های فوق اوالً، با توجه به مجموع محتویات پرونده

العاده کارانه به مستخدمینی که مشاغل آنان استاندارد   پرداخت فوق1370 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب شهریور ماه 5
 حداکثر معادل حقوق مبنای آنان و بر حسب ارزش واحد استاندارد کار نمایند، شده و شاغلین آنها بیش از استاندارد تعیین شده انجام وظیفه می

العاده مزبور به مستخدمانی که مشاغل آنان استاندارد نشده  بنابراین پرداخت فوق. و کار اضافی انجام شده در هر ماه مجاز اعالم گردیده است
اضافی انجام شده و همچنین بیش از حداکثر معادل حقوق مبنا در هر ماه العاده بیش از ارزش واحد استاندارد کار و کار  و یا پرداخت آن فوق

 شعبه چهارم تجدیدنظر دیوان در حدی که متضمن این معنی است، موافق اصول 22/5/1384 مورخ 1214جواز قانونی ندارد و دادنامه شماره 
 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر 43ماده  و 19 ماده 2این رأی مستنداً به بند . شود و موازین قانونی تشخیص داده می

  .مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه الزم االتباع است
  فرد عدالت اداری ـ مقدسی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان

  



  )1387  بهار 10شماره (صلنامه قضایی ف/ 82
 

 

 1387/1/26 - 84/720/شماره هـ

نامه اجرایی قانون   آیین5 ابطال ماده  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص1336رأی شماره

  ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه مستمری وراث اناث کارمندان2اصالح تبصره 

  14/11/1386: تاریخ
  1336: شماره دادنامه
  84/720: کالسه پرونده
  .هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: مرجع رسیدگی

  .خانم افسانه پیروی اسالم: شاکی
 ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه مستمری وراث 2نامه اجرایی قانون اصالح تبصره   آیین5ابطال ماده : ت و خواستهموضوع شکای

  .اناث کارمندان
 ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه مستمری وراث 2نامه اجرایی قانون اصالح تبصره   آیین5هیأت وزیران به موجب ماده : مقدمه

ن، حرفه و شغل را انجام کار در بخش دولتی یا اشتغال به یکی از حرف و مشاغل مشمول قانون تأمین اجتماعی دانسته که با اناث کارمندا
ها و سایر کارکنان مصوب  ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل، خانواده  قانون اصالح پاره5 ماده 1امعان نظر به بند 

در این . گردد حذف می) حرفه(کلمه ) شوهر(قانون مذکور پس از کلمه ) ب( اسالمی که اذعان داشته، در بند  مجلس شورای13/2/1379
 ماده واحده قانون 2 قانون اصالح تبصره 2تبصره . ابطال گردیده است) حرفه(نامه  نامه خودبه خود و به موجب قانون، قسمتی از آیین آیین

 و برقراری حقوق وظیفه در مورد فرزندان و نوادگان اناث مصوب 28/9/1338کارمندان مصوب اجازه پرداخت وظیفه و مستمری وراث 
ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل،   قانون اصالح پاره5 ماده 2 مجلس شورای اسالمی نیز به موجب بند 2/10/1363

قانونگذار با .  همین قانون جایگزین آن گردیده است3المی حذف و تبصره  مجلس شورای اس13/2/1379ها و سایر کارکنان مصوب  خانواده
الذکر، پرداخت حقوق وظیفه و مستمری در مورد کسانی که شخصاً دارای تمکن مالی در امرار   قانون فوق2علم به این موضوع در تبصره 

باشند و همچنین دانشجویانی که شخصاً تمکن مالی جهت  میباشند و یا آنکه افراد دیگر شرعاً مکلف به ادای نفقه آنها  معاش مناسب می
همچنین . مخارج ادامه تحصیل داشته باشند را حذف نموده تا کمک خرجی برای این افراد در طول مدت زندگی بدون قید و حصر ایجاد شود

ها و سایر  ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل، خانواده  دستورالعمل نحوه اجرای قانون اصالح پاره5به موجب بند 
 5نهایتاً ماده .  مجلس شورای اسالمی برقراری حقوق وظیفه وراث اناث وظیفه بگیران را بالمانع دانسته است13/2/1379کارکنان مصوب 

ای از مقررات   قانون اصالح پاره5 ماده 2 مفهوم مخالف بند  اصل سوم قانون اساسی و معنی و14 و 9نامه مورد شکایت مخالف بند  آیین
 مجلس شورای اسالمی بـوده و تقاضای ابطال 13/2/1379ها و سایر کارکنان مصوب  مربوط به حقوق بازنشستگی، بـانوان شاغل، خـانواده

اند،   اعالم داشته3/2/1385 مورخ 8928ه شماره مشاور و مدیرکل دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت فوق طی الیح. نمایم آن را می
ای از مقررات مربوط به حقوق   قانون اصالح پاره5 ماده 1الذکر به موجب بند   ماده واحده فوق2قانون اصالح تبصره ) ب(اگرچه بند 

شده است، بنابراین آن قسمت از  اصالح و کلمه حرفه از آن حذف 1379ها و سایر کارکنان مصوب سال  بازنشستگی، بانوان شاغل، خانواده
 5القاعده قابل تجدیدنظر است، مع الوصف ابطال ماده  باشد، علی می» حرفه و شغل« نامه اجرایی قانون مزبور که ناظر به تعریف توأم  آیین
توان به  ن مذکور نمینامه رافع مشکل مطروحه شاکی در دادخواست نیست، زیرا کلمه شغل در قانون مزبور حذف نشده و مطابق قانو آیین

. حقوق وظیفه پرداخت نمود) چه در بخش کارمندی و چه مشمولین قانون تأمین اجتماعی(کسی که شاغل و قادر به تأمین معاش خود است 
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البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی
 .نماید رسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی میبر

  رأی هیأت عمومی
 که در 28/9/1338 ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه و مستمری وراث کارمندان مصوب 2قانون اصالح تبصره ) ب(مطابق بند 

 پرداخت حقوق وظیفه به فرزندان و نوادگان اناث کلیه مستخدمین  به تصویب مجلس شورای اسالمی رسیده است،2/10/1363تاریخ 
ای از   قانون اصالح پاره5واحدهای دولتی مذکور در آن بند مشروط به نداشتن شوهر و حرفه و شغل بوده است که به صراحت بند یک ماده 

قانون ) ب(از متن بند » حرفه« منحصراً کلمه 1379 ها و سایر کارکنان مصوب مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل، خانواده
بنابراین قید کلمات . االشعار حذف شده و نتیجتاً پرداخت حقوق وظیفه به مشمولین مزبور به نداشتن شوهر و شغل محدود گردیده است فوق

رداخت وظیفه و مستمری وراث کارمندان مصوب  ماده واحده قانون اجازه پ2نامه اجرائی قانون اصالح تبصره   آیین5در ماده ) حرف(و ) حرفه(
 خالف حکم صریح مقنن و خارج از حدود اختیارات 1363 و برقراری حقوق وظیفه در مورد فرزندان و نوادگان اناث مصوب سال 1338سال 

 و ماده یک و بند یک هیأت وزیران در وضع مقررات دولتی است و مستنداً به اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران
  .شود نامه مورد اعتراض حذف و ابطال می  آیین5 کلمات مزبور از متن ماده 1385 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 42 و ماده 19ماده 

  فرد عدالت اداری ـ مقدسی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان

  



  )1387  بهار 10شماره (صلنامه قضایی ف/ 84
 

 

 1387/1/21 - 85/868/شماره هـ

 335 بخشنامه شماره 2هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بند  1183رأی شماره 

  اداره کل بانک کشاورزی14/10/1381 مورخ 947 و بخشنامه شماره 19/9/1381مورخ 

  9/10/1386: تاریخ
  1183: شماره دادنامه
  85/868: کالسه پرونده
  .هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: مرجع رسیدگی

  .کرمیآقای امین : شاکی
 اداره کل بانک 14/10/1381 مورخ 947 و بخشنامه 19/9/1381 مورخ 335 بخشنامه شماره 2ابطال بند: موضوع شکایت و خواسته

  کشاورزی
 اداره کل بانـک کشاورزی و 19/9/1381مورخ ) 4443(335 بخشنامه 2شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعالم داشته است، بند : مقدمه

 ماده واحده قانون اصالح قانون جبران 4 اداره مذکور مخالف صریح تبصره4/10/1381مورخ ) 4446(947ه شماره متن کامل بخـشنام
دارد، هیچگونه وجهی   قانون مذکور مقرر می4باشد زیرا تبصره   می30/5/1381خسارات و پیشگیری از عوارض ناشی از خشکسالی مصوب 

وقه و تمدید مهلت بازپرداخت و سهم یارانه معوقه دولت و نیز کمک بالعوض از کشاورزان بابت سود و کارمزد تسهیالت اعم از اقساط مع
 که در 1380شود و براساس ماده واحده قانون اصالح قانون پیشگیری از عوارض ناشی از خشکسالی و جبران خسارت مصوب  دریافت نمی

سیستم بانکی مکلف است نسبت به افزایش مدت کلیه مطالبات خود را از دارد  است مقرر می  به تایید شورای نگهبان رسیده6/6/1381تاریخ 
 1379 و 1378آن دسته از کشاورزان خسارت دیده سنوات گذشته صرف نظر از مراجعه یا عدم مراجعه به بانک که در اجرای قوانین سالهای 

معادل تعداد اقساط تمدید شده آنان به مدت اضافه نماید است،   جبران ساخت و پیشگیری از خشکسالی مطالبات تمدید و انباشته شده1380و 
ای به تحصیل سود در سود از تسهیالت گیرندگان نکرده فقط مدت بازپرداخت را اضافه نموده به اصل بدهی و سود مقطوع  و هیچگونه اشاره

 که خارج از حدود اختیارات قوه مجریه 14/10/1381ـ947 و 19/9/1381 ـ 335 بخشنامه 2لذا تقاضای ابطال بند. بدون تحصیل سود جدید
 اعالم 20/1/1386 مورخ 88/502/62/2اداره کل حقوقی بانک کشاورزی در پاسخ به شکایت فوق طی الیحه شماره . صادرشده است را دارم

ارداد براساس مصوبه شورای مدت قر شده به نامه مذکور مجوز اخذ سود اقساط تمدیدشده برای سنوات اضافه  آیین2اند، طبق مفاد تبصره داشته
فقهای محترم شورای نگهبان درخصوص . است گرفته  پول و اعتبار به بانک ابالغ گردیده، لذا دریافت سود مورد تاکید صریح قانونگذار قرار

مه شماره  بانک کشاورزی طی نا4/10/1381مورخ ) 4446 (987 و 19/9/1381مورخ ) 4443 (335ادعای خالف شرع بودن بخشنامه شماره 
 بانک کشاورزی موضوع دستورالعمل تمدید مجدد 335 بخشنامه شماره 2اند، موضوع بند   اعالم داشته15/9/1386 مورخ 24124/30/86

 فقهای 30/8/1386 بانک مذکور، درجلسه مورخ 947 و بخشنامه شماره 1380 و 1379 و 1378مطالبات تمدید و تجمیع شده سالهای 
ث و بررسی قرار گرفت و خالف موازین شرع شناخته شد، در نتیجه وجوهی که براساس این بخشنامه از این بابت شورای نگهبان مورد بح

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان . است باید به کشاورزان بازگردانده شود گرفته شده 
 .نماید حث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی میالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از ب علی
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  رأی هیأت عمومی

 19/9/1381 مورخ 335 بخشنامه شماره 2 فقهای محترم شورای نگهبان بند15/9/1386 مورخ 24124/30/86به شرح نظریه شماره 
 بانک 947 و همچنین بخشنامه شماره 1380 و 1379 و 1378شده سالهای موضوع دستورالعمل تمدید مجدد مطالبات تمدید و تجمیع 

 بخشنامه 2 بند 1385 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 41بنابراین مستنداً به مادتین یک و . است کشاورزی خالف موازین شرع شناخته شده
  .شود  بانک کشاورزی ابطال می947 و بخشنامه شماره 19/9/1381 مورخ 335شماره 

  عدالت اداری ـ مقدسی فرد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان
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 1387/1/11 - 85/804/شماره هـ

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بخشنامه شماره 1181رأی شماره

   وزارت امور اقتصادی و دارائی30/5/1381 مورخ 31209/876/211

  9/10/1386: تاریخ
  1181: مهشماره دادنا

  85/804: کالسه پرونده
  .هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: مرجع رسیدگی

  .سازمان بازرسی کل کشور: شاکی
  . وزارت امور اقتصادی و دارائی30/5/1381 مورخ 31209/876/211ابطال بخشنامه شماره : موضوع شکایت و خواسته

اند، در   اعالم داشته17/8/1385 مورخ 27421/85/2قدیمی به شماره نامه ت قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور در شکایت: مقدمه
چون در مورد نرخ محاسبه مالیات بردرآمد حقوق کارکنان برخی از سازمانهای دولتی که مشمول « بخشنامه مورد شکایت تصریح شده است 

شده است، لذا به منظور رفع ابهام و اتخاذ رویه باشد، سؤاالتی مطرح   نمی13/6/1370قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 
 85اظهارنظر قائم مقام معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهوری مفاداً مشعر بر این است که حکم صدر ماده . شود واحد متذکر می

تی بوده و به عبارت دیگر در صدر اصالحی قانون مالیاتهای مستقیم به طور کلی ناظر به تعیین نرخ مالیات بردرآمد حقوق کارکنان بخش دول
اند و جهت شمول تعیین نشده  ماده مزبور کارکنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت به طور مطلق مورد حکم قرار نگرفته

هایی که مشمول قوانین و ها، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت، بانکها و سایر شرکتهای دولتی و نیز سازمان است، لذا کارکنان وزارتخانه
نمایند و همچنین اعضای هیأت  مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است و یا از محل اعتبارات دولتی حقوق دریافت می

های  اصالحی قانون مالیات85علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی دولتی، از نظر مالیات بر درآمد حقوق مشمول صدر حکم ماده 
از آنجائی که » .باشند و درآمد حقوق کارکنان مذکور با رعایت معافیتهای مقرره قانونی مشمول مالیات به نرخ ده درصد خواهد بود مستقیم می

، دو نرخ مالیاتی تعیین نموده است، یکی نرخ مالیات بردرآمد حقوق 1380 قانون اصالحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 85مقنن درماده 
. رکنان مشمول قانون نظام هماهنگ و دیگری نرخ مالیات بردرآمد سایر حقوق بگیران دولت که تابع قانون نظام هماهنگ پرداخت نیستندکا

کنند، نداشته و از  شود، منصوص و منطوق ماده مذکور داللت براطالق کارکنانی که به انحاء مختلف برای دولت کار می بنابراین مالحظه می
الملل سازمان  مدیرکل دفتر حقوقی و امور بین. بنابه مراتب ابطال آن مورد تقاضا است. بخشنامه مورد شکایت مغایر با قانون استاین رو این 

اند، ریاست کل وقت سازمان امور   اعالم داشته11/2/1386 مورخ 10303/212امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 
 قانون اساسی و مصوبات هیأت وزیران به منظور رفع اختالفات و ابهامات و اتخاذ رویه واحد طی نامه 127 مقررات اصل مالیاتی در اجرای

 مورخ 4179 مراتب را از حوزه معاون حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری استعالم و پاسخ طی نامه شماره 1/12/1381 مورخ 3966شماره 
هیـأت عمومی دیوان عدالت . عـنه مراتب را ابالغ نموده است رتباط سازمان با صدور بخشـنامه معترض واصل گردید و در این ا4/2/1381

البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت  اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی
 .نماید آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می

  رأی هیأت عمومی
نرخ مالیات بردرآمد حقوق در مورد کارکنان مشمول قانون نظام  « 1380 اصالحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 85به صراحت ماده 

و در مورد سایر حقوق % 10 پس از کسر معافیتهای مقرر در این قانون به نرخ مقطوع 13/6/1370هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 
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و نسبت به مازاد آن به نرخهای مقرر در % 10گیران نیز پس از کسر معافیتهای مقرر در این قانون تا مبلغ چهل ودو میلیون ریال به نرخ ب
 رئیس کل امور مالیاتی که مفهم شمول 30/5/1381 مورخ 211 ـ 31209/876بنابراین بخشنامه شماره » . این قانون خواهد بود131ماده 

بگیر و نفی قسمت اخیر ماده مذکور در باب لزوم اخذ مالیات به نرخ مقرر در  الذکر به مطلق کارکنان حقوق صالحی قانون فوق ا85صدر ماده 
 قانون مزبور نسبت به مازاد بر چهل ودومیلیون ریال است، خالف قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط تشخیص داده 131ماده 
  .گردد  قانون دیوان عدالت اداری ابطال می42 و ماده 19بور به استناد ماده یک و بند یک ماده لذا بخشنامه مز. شود می

  فرد عدالت اداری ـ مقدسی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان
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 1387/1/31 - 85/462/شماره هـ

 5به کمیسیون ماده  مصو8 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بند 1126رأی شماره 

   شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مستقر در استان آذربایجان شرقی21/1/1378مورخ 

  2/10/1386: تاریخ
  1126: شماره دادنامه
  85/462: کالسه پرونده
  .هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: مرجع رسیدگی

  .آقای حبیب سالک زمان خانی: شاکی
 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مستقر در 21/1/1378 مورخ 5 مصوبه کمیسیون ماده 8ل بند ابطا: موضوع شکایت و خواسته

  .آذربایجان شرقی
 مسکن و 21/1/1378 مورخ 5 مصوبه کمیسیون ماده 8شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعالم داشته است، براساس بند : مقدمه

دارای هرگونه کاربری در محدوده طرح جامع شهر تبریز مصوب ) ر و غیر دایردای(شهرسازی استان، کلیه اراضی مزروعی و باغات 
الذکر و عنایتاً به تعریف قانونی طرح  نظر به اینکه وظایف کمیسیون فوق.  به عنوان کاربری فضای سبز تثبیت نموده است28/1/1374

با هرگونه کاربری را فضای سبز تثبیت ) دایر و غیر دایر ( خوانده که کلیه اراضی21/1/1378 مصوبه مورخ 8تفصیلی و عموم و اطالق بند 
 هیأت عمومی دیوان عدالت 1380 سال 433باشد، ثانیاً طبق رأی شماره  نموده مغایر با قانون و حدود صالحیت و اختیارات آن کمیسیون می

تلقی کل فضای سبز (صوص همان مورد شورای عالی شهر سازی و معماری استان همدان درخ 5اداری بـند یک مصوبه کمیسیون ماده 
 شورای 21/1/1378 مورخ 5 مصوبه کمیسیون ماده 8لذا تقاضای ابطال بند . ابطال شده است) موجود در شهر همدان به عنوان فضای سبز

ری ایران مستقر در  شورای عالی شهرسازی و معما5دبیر کمیسیون ماده . عالی شهرسازی و معماری ایران مستقر در آذربایجان شرقی را دارم
اند، از آنجائیکه شهر تبریز از جمله   اعالم داشته14/11/1385 مورخ26628استان آذربایجان شرقی در پاسخ به شکایت فوق طی نامه شماره 

 8 قانون شورای عالی شهرسازی و معماری استان به موجب بند 5باشد، لذا کمیسیون ماده  مناطق شهری فقیر از حیث فضای سبز می
 کمیسیون که براساس آن کلیه باغات و زمینهای مزروعی واقع در 15/6/1360 صورتجلسه مورخ 5 و پیرو بند 21/1/1378صورتجلسه مورخ 

سطح شهر که مطابق طرح تفصیلی دارای کاربری غیر فضای سبز بوده به عنوان فضای سبز اعالم شده، ضمن تأکید به مفاد مصوبه مذکور 
 به عنوان 28/1/1374 اراضی مزروعی و باغات دارای هرگونه کاربری در محدوده طرح جامع شهر تبریز مصوب مـورخ مقرر داشته است، کلیه

البدل شعب  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی. گردد کاربری فضای سبز تثبیت می
 .نماید  انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی میدیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و

  رأی هیأت عمومی
 طرح 1353 ماده یک قانون تغییر نام وزارت آبادانی ومسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوب 3به موجب بند 

رح جامع شهر نحوه استفاده از زمینهای شهری در سطح محالت مختلف تفصیلی عبارت از طرحی است که بر اساس معیارها و ضوابط کلی ط
شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها و وضع دقیق و تفصیلی شبکه عبور و مرور، میزان تراکم و جمعیت ساختمانی در 

شهری و موقعیت کلیه عوامل مختلف شهری در واحدهای شهری و اولویتهای مربوط به مناطق بهسازی و نوسازی و توسعه و حل مشکالت 
 این است که 1351 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 5شود و مستفاد از حکم مقرر در ماده  آن تعیین می

 شـهری و موثـر در اساس رسد، نباید مـغایر طرح جامع های تفصیلی و تغییرات آنها که به تصویب کمیسیون مقرر در ماده اخیرالذکر می نقشه
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 قانون 5کمیـسیون ماده 21/1/1378 مصـوبه مـورخ 8بنابراین بنـد . آن باشد مـگر اینکه مورد تایید شورای عالی شهـرسازی قرار گیرد
را ) دایردایر و غیر (تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مستقر در آذربایجان شرقی که کاربری کلیه اراضی مزروعی و باغات 

علیرغم هرگونه طرح کاربری براساس طرح جامع شهر تبریز، به عنوان فضای سبز تثبیت کرده است، خالف حکم مقنن و خارج از حدود 
 قانون دیوان عدالت اداری ابطال 42 و ماده 19شود و مستنداً به ماده یک و بند یک ماده   تبریز تشخیص داده می5اختیارات کمیسیون ماده 

  .دگرد می
  فرد عدالت اداری ـ مقدسی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان
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 1387/1/26 -  85/65/شماره هـ

 صورتجلسه مورخ 3 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بند 1338رأی شماره 

ت جهاد  هیأت مدیره شرکت پشتیبانی امور دام وزار27/5/1381 صورتجلسه 2 و بند 13/9/1379

 کشاورزی

  14/11/1386: تاریخ
  1338: شماره دادنامه
  84/65: کالسه پرونده
  .هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: مرجع رسیدگی

  .آقای سعید نمائی قاسمی: شاکی
 هیأت مدیره شرکت پشتیبانی 27/5/1381 صورتجلسه 2 و بند 13/9/1379 صورتجلسه مورخ 3ابطال بند : موضوع شکایت و خواسته

  .مور دام وزارت جهاد کشاورزیا
ـ شرکت پشتیبانی و امور دام کشور وابسته به وزارت جهاد کشاورزی در 1شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعالم داشته است، : مقدمه

یافت و اجرای وظایف خود دان مرغ مورد نیاز مرغداران را با قیمت مصوب دولتی به مرغداران به صورت قطعی فروخته و وجه آن را در
 ماهه دوم را به 6 شرکت مذکور سهمیه 1377در شهریور ماه سال . نماید مرغهای تولیدی مرغداران را نیز به قیمت مصوب خریداری می

مرغداران فروخته و وجه آن را دریافت نموده است لکن در آبان ماه همان سال شورای اقتصاد نرخ جدید دان مرغ را اعالم که افزایش 
بیند به جای یافتن راه کار قانونی مناسب جهت حل مشکل،  بنابراین شرکت پشتیبانی امور دام که خود را متضرر می. ه استچشمگیری یافت

این در حالی است که به استناد فتوای مقام معظم رهبری با توجه به اینکه . نماید مابه التفاوت ناشی از افزایش قیمت را از مرغداران مطالبه می
 گرفته و ترقی پس از ایجاب و قبول حاصل شده فروشنده حق مطالبه مابه التفاوت را ندارد که مرغداران نیز به این امر بیع قطعی صورت

متعاقباً هیأت مدیره شرکت موصوف خارج از چهارچوب اختیارات قانونی خود به موجب بند . نمایند اعتراض و از پرداخت مابه التفاوت امتناع می
 اقدام به تعیین خسارت تأخیر تادیه بابت مابه التفاوت فوق نموده و 27/5/1381 صورتجلسه مورخ 2 و بند 13/9/1379 صورتجلسه مورخ 3

ادارات تابعه خود را مکلف نموده بر اساس مصوبات فوق چکهای امانی مرغداران را به اجراء گذاشته و یا از پرداخت مطالبات مرغداران در ازاء 
ـ با عنایت به اینکه اقدام هیأت مدیره شرکت طرف شکایت به دالیل ذیل الذکر، الف ـ خسارت تأخیر 2.  نمایندفروش مرغ به شرکت امتناع

ب ـ هیأت مدیره شرکت فوق خارج از حدود صالحیت و . تادیه حسب نظر فقهای محترم شورای نگهبان فاقد وجاهت شرعی و قانونی است
 3اند، علیهذا با عنایت بمراتب معروضه فوق استدعای رسیدگی و ابطال بند  ر تادیه نمودهاختیارات قانونی اقدام به تعیین خسارت تأخی

مدیرکل دفتر امور .  هیأت مدیره شرکت سهامی پشتیبانی امور دام را دارد27/5/1381 صورتجلسه 2 و بند 13/9/1379صورتجلسه مورخ 
 اعالم 9/3/1384 مورخ 7439/42اسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره حقوقی و قراردادهای شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور در پ

 درصد کارمزد به آن 5/1شود، حسب مقررات بانکی  اند، تسهیالتی که از بانکها تحصیل و در اختیار دامداران و مرغداران قرار داده می داشته
خواهد بود به ویژه که در بودجه شرکت چنین ) مرغداران و دامداران (کنندگان تسهیالت االصول بر ذمه استفاده گیرد که قاعدتاً و علی تعلق می

 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در 522 و 515مطالبه خسارت تأخیر تأدیه به موجب مواد . بینی نشده است ای پیش هزینه
ان رسیده تجویز شده است، کما اینکه در حال حاضر  مجلس شورای اسالمی که به تایید شورای محترم نگهب21/1/1379امور مدنی مصوب 

بنابر تفصیل معروض و اینکه همواره بین . نمایند مطالبه و دریافت می) جمله از شرکت پشتیبانی امور دام من(بانکهای کشور از مشتریان خود 
باشد، درخواست  االتباع بین طرفین می مدنی الزم قانون 10گردد که به موجب ماده  شرکت و دامداران و نظایر ایشان قرارداد کتبی تنظیم می
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 هیأت مدیره شرکت فاقد هرگونه دلیل و مستند محکمه پسند بوده و 27/5/1381 و 13/9/1379قاسمی بر ابطال مصوبات  آقای سعید نمائی
 شرح نامه شماره دبیر محترم شورای نگهبان درخصوص ادعای خالف شرع بودن موارد شکایت به. لذا رد آن مورد استدعا است

 27/5/1381 صورتجلسه مورخ 2 و بند 13/9/1379 صورتجلسه مورخ 3اند، موضوع بند   اعالم داشته31/2/1385 مورخ 15456/30/85
 فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر 27/2/1385شرکت پشتیبانی امور دام وزارت جهاد کشاورزی در جلسه مورخ 

اند، بدهی  ـ در صورتی که معامله به صورت قطعی واقع شده باشد، خریداران اضافه بر ثمنی که قرار داده1: گردد ح زیر اعالم میشورا به شر
بنابراین اخذ هرگونه وجهی اضافه بر ثمن و یا اخذ خسارت تأخیر، خالف موازین . ندارند) نه اضافه بر آن و نه به عنوان خسارت تأدیه(دیگری 

ـ با فرض اینکه تسهیالت را خود شرکت اخذ 2. داده شد و اگر در این جهت اختالفی باشد باید به دادگاه صالحه رجوع شودشرع تشخیص 
نیم درصد اضافه بر آن، مفاد بندهای مزبور مورد ادعا خالف %) 5/0(یک ونیم درصد و ) 5/1(نموده و به دامداران آن را اعطا نکرده باشد، اخذ 

البدل شعب دیوان تشکیل و  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق باحضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی. دباش موازین شرع می
 .نماید پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می

  رأی هیأت عمومی
 13/9/1379 صورتجلسه مورخ 3موضوع بنـد «  نگهبان  قهای محترم شورای ف31/2/1385 مورخ 15456/30/85به شرح نظریه شماره 

 فقهای شورای 27/2/1385 شرکـت پشتیبانی امور دام وزارت جهاد کشاورزی، در جلسه مورخ 27/5/1381 صورتجلسه مورخ 2و بند 
ر صورتی که معامله به صورت قطعی واقع شده ـ د1: گردد نگهبـان مورد بحث و بررسی قرار گرفـت که نظر شـورا به شـرح زیر اعالم مـی

بنابراین اخذ هرگونه . ندارند) نه اضافه بر آن و نه به عنوان خسارت تأخیر(اند، بدهی دیگری  باشد، خریداران اضافه بر ثمنی که قرار داده
 اختالفی باشد باید به دادگاه صالحه و اگر در این جهت. وجهی اضافه بر ثمن و یا اخذ خسارت تأخیر، خالف موازین شرع تشخیص داده شد

%) 5/0(یک و نیم درصد و ) 5/1(ـ با فرض اینکه تسهیالت را خود شرکت اخذ نموده و به دامداران آن را اعطا نکرده باشد، اخذ 2. رجوع شود
 2 و بند 13/10/1379تجلسه مورخ  صور3بنابراین بند » .باشد نیم درصد اضافه بر آن، مفاد بندهای مزبور مورد ادعا، خالف موازین شرع می

الذکر خالف احکام شرع   هیأت مدیره شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور به کیفیت مندرج در نظریه فوق27/5/1381صورتجلسه مورخ 
ن دیوان عدالت  قانو42شناخته شده است، مستنداً به قسمت اخیر اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و مادتین یک و 

  .شود  بندهای مورد اعتراض ابطال می1385اداری مصوب 
   فرد عدالت اداری ـ مقدسی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان
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 1387/2/29 - 86/499/شماره هـ

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص زمان شمول مقررات حقوق گمرکی و 1291رأی شماره 

  و عوارض کاال به صورت ورود موقتسود بازرگانی

  :توضیح ضروری روزنامه رسمی کشور
 . به روزنامه رسمی واصل گردیده است7/3/1387آراء صادره از هـیأت عمومی دیوان عدالت اداری بشرح ذیل در تاریخ 

  7/11/1386: تاریخ
  1291: شماره دادنامه
  86/499: کالسه پرونده
  .دالت اداریهیأت عمومی دیوان ع: مرجع رسیدگی

  .آقای علی سیدیان: شاکی
  . و اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری6 و 16اعالم تعارض آراء صادره از شعب : موضوع شکایت و خواسته

 موضوع شکایت شرکت شکرپاره سهند به طرفیت، گمرک 84/2099 دیوان در رسیدگی به پرونده کالسه 16ـ شعبه 1الف ـ: مقدمه
 تبدیل به قطعی پروانه گمرکی 1380 گمرک سهالن به خواسته، الزام گمرک به تبعیت از مقررات و تعرفه سال جمهوری اسالمی ایران،

 به شرح دادنامه 4/9/1383ـ23219/83/62/546/142 و 9/8/1383ـ 0655/83/546/26/142های گمرک   و لغو و ابطال نامه250708شماره 
ه است، هر چند کاالی ورود موقت به موجب رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان  چنین رأی صادر نمود8/8/1385 مورخ 1512شماره 

شود، و نظر به اینکه بخشنامه استنادی   قاچاق کاال تلقی نمی2/6/1382 مورخ 210 و 30/8/1378 مورخ 317های  عدالت اداری به شماره
دارد، با توجه به تبصره یک ماده  ه اینکه بخشنامه یادشده مقرر مینشده و با توجه ب اعتباری آن ارائه  بوده و دلیلی بر فسخ و بی1373مصوب

نامه اجرائی قانون مذکور کاالی ورود موقت مشمول حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض و   آیین142 قانون امور گمرکی و ماده 19
 معاونت 25/12/1382 مورخ 315605/413/109/54عنه به شماره  باشد و بخشنامه مورد استناد مشتکی مقررات زمان ترخیص موقت می

باشد که پس از تاریخ صدور بخشنامه وارد   دفتر صادرات ناظر به کاالهای وارداتی می30/2/1383 مورخ 48974/113/14/71/82حقوقی و 
الف . گردد  ورود شکایت صادر میگردیده و در نتیجه به کاالهائی که قبل از تاریخ صدور بخشنامه وارد گردیده، ارتباطی ندارد، علیهذا حکم به

 موضوع تقاضای تجدیدنظرخواهی دفتر حقوقی و قضائی گمرک ایران 85/2930 تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کالسه6ـ شعبه 2ـ
نموده  چنین رأی صادر 27/3/1386 مورخ 276 دیوان به شرح دادنامه شماره 16 شعبه 18/8/1385 مورخ 1512نسبت به دادنامه شماره 

 صادر شده 1382 بوده و بخشنامه استنادی تجدیدنظرخواه در سال 1380است، نظر به اینکه انجام واردات به وسیله تجدیدنظرخوانده در سال 
باشد، لذا با رد  القاعده چنانچه نسبت به واردات سالهای قبل اعمال شود، خالف اصول حقوقی و حق مکتسب برای وارد کننده می و علی
 موضوع شکایت شرکت 84/2189 دیوان در رسیدگی به پرونده کالسه16ـ شعبه 1ب ـ. گردد ظرخواهی دادنامه صادر تایید و استوار میتجدیدن

خواسته، الزام گمرک به تبدیل قطعی پروانه گمرکی موقت با تعرفه سال  ثمین تبریز به طرفیت، گمرک ایران ـ گمرک بازرگان در سهالن به
شرح دادنامه   به6/5/1385 مورخ1147/83/10/546/26/142 و 16/6/1383 مورخ 15189/83/10/546/26/142ی ها  و لغو نامه1380
 مدیرکل 19/11/1373 مورخ 107294/768/96/73/270با توجه به بخشنامه ...  چنین رأی صادر نموده است،22/8/1385 مورخ1667شماره

 به بعد 1382عنه مربوط به واردات سال  های استنادی مشتکی دیده و بخشنامهامور واردات و اینکه بخشنامه مذکور استنادی فسخ نگر
نامه اجرائی قانون مذکور کاالی ورود   آیین142 قانون امور گمرکی و ماده 19باشد، با توجه به مراتب فوق و با توجه به تبصره یک ماده  می

شود، علیهذا حکم به ورود شکایت صادر و اعالم  خیص موقت میموقت مشمول حقوق گمرکی و سود بازرگانی عوارض و مقررات زمان تر
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 موضوع تقاضای تجدیدنظرخواهی گمرک جمهوری 85/5892ـ شعبه اول تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کالسه 2ب ـ. گردد می
 چنین رأی 5/3/1386 مورخ 726  دیوان به شرح دادنامه شماره16 شعبه 22/8/1385 مورخ 1667اسالمی ایران نسبت به دادنامه شماره 

از آنجائی که ورود کاال با پروانه ورود موقت بوده و به دالیلی موفق به صدور کاالی تولیدی نگردیده، درخواست تبدیل ... صادر نموده است، 
 که ورود کاال در سال  محاسبه کرده در حالی1383موقت به دائم را کرده و گمرک ایران حقوق گمرکی و عوارض را بر مبنای مقررات سال

 بوده این امر مورد اعتراض مدیر عامل شرکت قرار گرفته است، نظر به اینکه از طرف تجدیدنظرخواه نسبت به دادنامه تجدیدنظر 1380
 دیوان در 15به ـ شع1ج ـ. گردد با رد تجدیـدنظرخواهی دادنامه بدوی عیناً تایید و استوار می..... خواسته اعتراض موجه و موثری بعمل نیامده

عنه به محاسبه   موضوع شکایت کاظم نوبهار به طرفیت، گمرک سهالن به خواسته، الزام گمرک مشتکی83/1650رسیدگی به پرونده کالسه 
های   چنین رأی صادر نموده است، نظربه اینکه حسب مستفاد از دادنامه6/12/1384 مورخ 2216قیمت روز ورود کاال به شرح دادنامه شماره 

های شماره   بخشنامه3 صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در ابطال بنـد 13/2/1382ـ210 و 30/8/1378 ـ 317شماره 
 گمرک ایران و قاچاق تلقی نشدن کاالی ورود موقت موصوف و در نتیجه مجاز 8/10/14/55ت20306 و 8/4/1379 ـ 61559/418/109/56

های تقدیم  یل قطعی شدن ورود موقت این کاال مطالبه حقوق گمرکی و سود بازرگانی براساس تعرفهمحسوب شدن ورود آن به کشور با تبد
 صورت گرفته و از ابتدا 14/9/1379اظهارنامه تبدیل به قطعی شدن ورود کاال موجه نبوده بلکه بر مبنای تعرفه ورود موقت که در مورخ 

عنه  ین قانونی تشیخص در نتیجه با عدم دفاع موثر و موجهی از سوی گمرک مشتکیکاشفیت بر عدم قاچاق بودن آن داشته منطبق با مواز
 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت شاکی و الزام گمرک خوانده به احتساب 11بند یک ماده ) پ(مستنداً به قسمت اخیر شق 

 تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کالسه 6ـ شعبه 2ج ـ. دارد میگمرکی و سود بازرگانی بر مبنای تعرفه ورود موقت کاال صادر و اعالم 
 دیوان 15 شعبه 6/12/1384 مورخ 2216 موضوع تقاضای تجدیدنظرخواهی اداره کل گمرک استان سهالن نسبت به دادنامه شماره 85/619

 دیوان در 16ـ شعبه 1د ـ.  تایید و استوار نموده است با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه بدوی را23/12/1385 مورخ 3667به شرح دادنامه شماره 
 موضوع شکایت علی سیدیان به طرفیت، گمرک سهالن تبریز به خواسته الزام گمرک به تبعیت از 85/212رسیدگی به پرونده کالسه 

 مورخ 10277/84/546/142های شماره   و لغو نامه271587 و تبدیل به قطعی پروانه گمرکی شماره 1379های سال  مقررات و تعرفه
 چنین رأی صادر نموده است، 5/3/1386 مورخ254شرح دادنامه شماره  به14/6/1384 مورخ17327/84/28/546/26/142 و شماره 8/4/1384

 که گمرک اقدام نموده 1383 نبوده است و در سال 1379نظر به اینکه تقاضای تبدیل ورود موقت به تبدیل قطعی پروانه گمرکی در سال 
 48974/113/14/77/82 و شماره 25/12/1382 ـ 31565/418/109/54های دفتر حقوقی و قضائی دفتر صادرات به شماره  طابق بخشنامهم

های مربوط به قوت خویش باقی است و توسط مرجع صالحیتدار ابطال نگردیده  نامه های مذکور و آیین  اقدام نموده و بخشنامه30/3/1383ـ 
 اقدام گردیده و شاکی دلیلی بر تخلفات از مقررات ارائه ننموده علیهذا 134 و 133مومی دیوان عدالت اداری به شماره و مطابق آراء هیأت ع

البدل شعب  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی. شود حکم به رد شکایت صادر می
  .نماید رسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی میدیوان تشکیل و پس از بحث و بـر

  رأی هیأت عمومی
کلیه ساکنان مناطق محروم استانهای مرزی سیستان و بلوچستان،  (11/4/1366 قانون صادرات و واردات مصوب 12به موجب ماده 

 کیلومتری از ساحل قرار دارد در صورتی که بیش 30ت اعظم آنها در فاصله هرمزگان، بوشهر، خوزستان و بخشهایی از استان فارس که قسم
نظر به اینکه کاال به صورت ورود موقت مشروط بر تبدیل ) های مرزنشینان عضو شوند توانند در تعاونی از یک سال در منطقه ساکن باشند می

ه منظور مصارف داخلی اطالق کاالی موقت موردی ندارد و طبعاً و صادر کردن آن به خارج از کشور است و از تاریخ فروش یا تبدیل آن ب
گیرد، بنابراین  شود و حقوق گمرکی از تاریخ اخیرالذکر به آن تعلق می مشمول حقوق گمرکی کاالی وارداتی ورود دائم محسوب می

 مبین این معنی است صحیح و موافق  دیوان که16 صادره از شعبه 8/8/1385 مورخ 1512 و 22/8/1385 مورخ 1667های شماره  دادنامه
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 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و 43 و ماده 19 ماده 2شود این رأی به استناد بند  اصول و مقررات مربوط تشخیص داده می
  .االتباع است سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه الزم

  فرد عدالت اداری ـ مقدسی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان

  



  95/ اداری آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت: بخش سوم
 

 

 1387/2/29 -  84/84/شماره هـ

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص رد شکایت به خواسته تصدیق ورود 1427رأی شماره 

 های نفتی خسارت از طرف شرکت ملی پخش فرآورده

  5/12/1386: تاریخ
  1427: شماره دادنامه
  84/84: کالسه پرونده
  .می دیوان عدالت اداریهیأت عمو: مرجع رسیدگی

  .های نفتی شرکت ملی پخش فرآورده: شاکی
  .اعالم تعارض آراء از شعب اول و چهارم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری: موضوع شکایت و خواسته

 موضوع شکایت شرکت تشگاز به طرفیت، 80/1144الف ـ شعبه شانزدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کالسه : مقدمه
 11به خواسته صدور حکم مبنی بر تصدیق ورود خسارت به استناد تبصره یک ماده ) وزارت نفت(های نفتی ایران  شرکت ملی پخش فرآورده

با توجه به مندرجات نامه مورخ ...  چنین رأی صادر نموده است،21/12/1380 مورخ 1938قانون دیوان عدالت اداری به شرح دادنامه شماره 
های نفتی ایران به کلیه مدیران عامل شرکتهای نصب کیت خودروهای گاز مایع سوز و مندرجات  ملی پخش فرآورده شرکت 4/8/1378

های نفتی که به موجب   شرکت ملی فرآورده10/9/1378 مورخ 9588/28 و شماره 5/8/1387 مورخ 8213/898های شماره  بخشنامه
ومی دیوان عدالت اداری باطل شده مبنی بر ممنوعیت نصب کیت گاز بر روی  هیأت عم30/2/1380 مورخ 61 و 22های شماره  دادنامه

های مارالذکر را  عنه در پاسخ و دفاعیه ارسالی موضوع اصدار دستورات و بخشنامه خودروهای دولتی و شخصی و متفرقه و اینکه مشتکی
داند، علیهذا با توجه به مراتب یاد  های یادشده را قانونی می مههای یادشده هیأت عمومی هنوز هم بخشنا پذیرفته است، النهایه علیرغم دادنامه

های گازسوز بر روی  های یادشده و ممنوع نمودن کیت شده و مجموع اوراق پرونده ورود خسارت به شرکت شاکی به لحاظ اصدار بخشنامه
دیوان عدالت اداری حکم به تصدیق خسارت وارده  قانون 11رسد و مستنداً به تبصره یک ماده  خودروهای دولتی و شخصی محرز به نظر می

 موضوع تقاضای تجدیدنظر 81/191ـ شعبه چهارم تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کالسه 2الف ـ. دارد مذکور صادر و اعالم می
 اداری به شرح دادنامه  دیوان عدالت16 شعبه 21/12/1380 مورخ1938های نفتی ایران نسبت به دادنامه شماره شرکت ملی پخش فرآورده

 چنین رأی صادر نموده است، خواسته شرکت شاکی طی دادخواست تقدیمی تصدیق خسارات وارده در نتیجه 8/7/1381 مورخ 1117شماره 
های نفتی وزارت   مدیرعامل پخش فرآورده10/9/1378 مورخ 9588/828 و شماره 5/8/1378 مورخ8213/898های شماره  اعمال بخشنامه

 هیأت عمومی دیوان عدالت ابطال و از درجه اعتبار 20/2/1380 مورخ 62 و 61های شماره  های مذکور طی دادنامه ت که بخشنامهنفت اس
نامه اجرایی ساماندهی سیستم حمل و نقل که به وسیله هیأت وزیران به تصویب رسیده است،   آیین11اوالً مطابق ماده . ساقط گردیده است

نتیجتاً گازسوز کردن . اند که نسبت به گازسوز کردن وسائل نقلیه اقدام نمایند یروهای نظامی ـ انتظامی را موظف کردهدستگاههای اجرایی و ن
گیری مستقیم وزارت نفت که در این پرونده طرف شکایت است ندارد، بلکه تابع  وسائل نقلیه اعم از عمومی و خصوصی ارتباطی به تصمیم

فاً اینکه وزارت نفت هیچ نوع قراردادی با شرکتهای سازنده کیت گازی تنظیم ننموده و صرفاً مسئولیت در مصوبات قانونی دیگری است مضا
 متفاوت و بر اساس مدارک CNG با در نظر گرفتن امکانات دارد که این نوع گاز با نوع گاز معمولی یا LPGتدارک گاز مصرفی آنهم از نوع 

اند  ومبیلهای شخصی به فرض آنکه بهای آنهم گران شود مقرون به صرفه نیست و مصمم شده برای مصرف در اتLPGابرازی تدارک گاز 
 هیأت عمومی هیچ 30/2/1380 مورخ 62 و 61های شماره  های موضوع دادنامه  تغییر دهند ثانیاً بخشنامهCNG را به سیستم LPGسیستم 

، بلکه صراحتاً نصب کیت های مذکور را بر روی اتومبیلهای شخصی و دولتی های گازی یا عدم تولید آن ندارد داللتی بر عدم استفاده از کیت
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طور  اند و حال از نصب آن به گذاری کرده های گازی سرمایه نتیجتاً چنانچه ضرری وارد شده باشد به کسانی که در نصب کیت. منع نموده است
کارهای پیشنهادی حوزه معاون اول ریاست  راه) الف(اً اینکه در بند شده واردشده است و ارتباطی به تولیدکنندگان ندارد مضاف نسبی محروم

گذاری  تامین و تولید گاز مایع برای مصرف در خودروهای شخصی هر چند که این گاز قیمت« جمهوری، چنین اتخاذ تصمیم گردیده است 
ها مورد تایید قرار  ی گاز مایع به جز برای تاکسیها هم بشود فاقد توجیه اقتصادی و زیست محیطی است لذا مساله توقف روند تولید کیت

های گازی را بر روی وسائط نقلیه شخصی و  های مذکور صرفاً نصب کیت شود که این نظریه بعد از صدور بخشنامه مالحظه می» گرفت
های مورد تایید قرار داده  یهای گاز مایع را جز برای تاکس دولتی منع نموده ولی معاون طرح و بررسی ریاست جمهوری توقف تولید کیت

است، قابل توضیح است که در نتیجه مراجعات مکرر شرکت تشگاز به اداره طرف شکایت و پیرو دستور مقام وزارت و مدیر عامل سازمان 
 5ر بند  د31/2/1380 ـ 4 ـ 3 ـ 80 ـ 60 ـ 53سازی مصرف سوخت کشور از شرکت تشگاز بازدید به عمل آورده و طی گزارش شماره  بهینه

اند صحیح است و در ذیل آن تصریح   که بالاستفاده ماندهLPG سیلندر 000/70گزارش تصریح نموده است که ادعای شرکت مبنی بر تولید 
 تعداد زیادی مخزن به ترکیه 1379 تولید شده است و شرکت در سال LPGرسد همه این مخازن بعد از اعالم توقف طرح  اند به نظر می کرده

. ده است و هنوز هم دنبال یافتن بازارهایی برای صادرات هستند و به همین دلیل کارخانه تا این اواخر مشغول فعالیت بوده استصادر کر
ثالثاً، .  است31/2/1380 است و تاریخ تنظیم گزارش بازدید 10/9/1378 و 5/8/1378های توقف  گردد، تاریخ صدور بخشنامه خاطر نشان می

ه آنست که مدارک ابرازی شرکت شاکی بر حسب اثبات منع تولید و رابطه علیت بین بخشنامه در منع تولید باشد در تصدیق خسارت منوط ب
های ابطالی هیچ دستوری مبنی بر منع تولید ندارد و گزارش بازدید هم همانطور که فوقاً بیان  حالیکه همانطور که فوقاً تشریح گردید، بخشنامه

نماید و چنانچه شرکت  های مارالذکر می  کیت گازی حتی صادرات آن به کشور ترکیه بعد از صدور بخشنامه000/70شده حاکی از تولید 
توانند نصب کیت گاز نمایند کسر شده است نتیجتاً  های مذکور از تعداد اتومبیلهایی که نمی شاکی مدعی آن باشد که در نتیجه صدور بخشنامه

تواند یک  بینی شده و یا تولید از قدر بر آورده شده و پایین آمده است این موضوع می ز میزان پیشاین شرکت متضرر گردیده است و فروش ا
رابعاً، بعضی از دستورات مقامات و اظهارات مسئولین در . نوع عدم نفع باشد که تصدیق خسارت در مورد عدم نفع فاقد وجاهت قانونی است

 دارد که نظرات الزم LPGره کلی بر ورود خسارت به شرکتهای سازنده کیت گازی در سیستم های ابرازی وکیل شاکی اشا ها و نامه روزنامه
برای بررسی در مجمع عمومی شرکت نفت و حتی هیأت دولت اعالم شده است و در صورت اتخاذ تصمیم در مجمع عمومی وزارت نفت یا 

 به شرکتهای تولیدی کیت گازی موضوع تصدیق خسارت منتفی هیأت دولت مبنی بر احراز خسارت و تعیین میزان و نحوه پرداخت خسارت
خامساً، شرکت تشگاز . است که این نظرات تاکنون عملی نشده و مدرکی در این خصوص وسیله شاکی به اداره طرف شکایت ابراز نشده است

آالت  ف وارد نمودن مواد اولیه تجهیزات ماشین در تولید انواع لوازم گازسوز خرید و فروش و توزیع در بازار مصر2مطابق اساسنامه طی ماده 
ضروری برای عملیات مذکور صدور خدمات لوازم و تجهیزات گازی و لوازم تولیدی به خارج از کشور تحقیقات و نوع آوری و ارائه خدمات 

های  ر شرکتها فعالیتی نمایند و نامهگذاری در سای های گازی و سرمایه ای و فنی در زمینه صنعت نفت و گاز و اجرای پروژه مهندسی و مشاوره
 صادره از موسسه استاندارد موجب حصر فعالیت آنهم صرفاً در تولید 19/5/1380 مورخ 2526 و شماره 19/5/1378 مورخ 2572شماره 
علیهذا با توجه به . ه استهای تولیدی را از حیث استاندارد ملحوظ نظر قرار داده و تایید نمود های مذکور، کیت های گاز نیست، بلکه نامه کیت

مراتب فوق تصدیق ورود خسارت وسیله شعبه بدوی مستند به دالئل و مدارک کافی برای احراز رابطه علیت بین اقدام وزارت نفت و شرکت 
ستقیم این رأی مانع مراجعه م. گردد تشگاز نیست، لذا ضمن فسخ دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعالم می

گیرنده در وزارت نفت و هیأت دولت در اتخاذ تصمیم نخواهد  شرکت شاکی به مراجع ذیصالح نخواهد بود و الزامی برای مقامات تصمیم
 موضوع شکایت شرکت گاز خودرو صنعت به طرفیت، شرکت 80/1438ـ شعبه هفدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کالسه 1ب ـ. داشت

 8213/898های شماره  ای نفتی به خواسته، صدور حکم به تصدیق ورود خسارت شاکی به سبب اجراء بخشنامهه پخش و پاالیش فرآورده
 چنین رأی صادر نموده است، نظر به 10/4/1381 مورخ 545 به شرح دادنامه شماره 10/9/1378 مورخ 9588/828 و شماره 5/8/1378مورخ 

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است و با 30/2/1380 مورخ 61 و 22ره های شما اینکه بخشنامه استنادی به موجب دادنامه



  97/ اداری آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت: بخش سوم
 

 

 درباره گازسوزکردن خودروها و ایجاد 1374هوا مصوب سال نامه اجرایی قانون جلوگیری از آلودگی توجه به مصوبه هیأت دولت درباره آیین
) ب( و بند 1378 قانون بودجه سال 29تبصره ) ق( و بند 1377ه سال  قانون بودج29گیری گاز و همچنین بند تبصره  جایگاههای سوخت

 درباره یارانه سوخت گاز مایع خودروهای مجهز به سیستم گازسوز و با توجه به اینکه شرکت شاکی با اخذ 1378 قانون بودجه سال 27تبصره 
 احداث ساختمان اقدام به تولید کیت گازسوز نموده است و در آالت الزم و گذاری سنگین و خرید ماشین مجوز از وزارت صنایع و وام و سرمایه

های نفتی با صدور بخشنامه مارالذکر نصب کیت بر روی خودروهای دولتی و  این راه متحمل هزینه گزافی شده ولیکن شرکت فرآورده
ماندن آن و نتیجتاً ورود ضرر و شخصی را ممنوع اعالم نموده است و این بخشنامه بر حسب عدم فروش محصوالت تولیدی و بالمصرف 

 11عنه به نظر محرز است و به استناد تبصره یک ماده  بنابراین ورود خسارت به لحاظ صدور بخشنامه معترض. زیان شرکت گردیده است
ه اول ـ شعب2ب ـ. گردد قانون دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت مطروحه و تصدیق خسارت وارده به شرکت صادر و اعالم می

های  شرکت پخش و پاالیش فرآورده( موضوع تقاضای تجدیدنظرخواهی وزارت نفت 81/791تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کالسه 
 ضمن رد 4/8/1383 مورخ 714 دیوان به شرح دادنامه شماره 17 صادره از شعبه 10/4/1381 مورخ 545نسبت به دادنامه شماره ) نفتی

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان . امه بدوی را تایید نموده استتجدیدنظرخواهی دادن
 .نماید البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می علی

  رأی هیأت عمومی
تصدیق : های مذکور محرز است ثانیاً های صادره در پرونده الذکر وجود تعارض در مدلول دادنامه های فوق محتویات پروندهاوالً، با توجه به 

 قانون دیوان عدالت اداری موضوع تبصره یک آن ماده 13 ماده 2ورود خسارت از طرف موسسات و اشخاص مذکور در بندهای یک و 
اصولی مثبت توجه مسئولیت مدنی مشتمل بر ارتکاب فعل یا ترک فعل خالف قانون، ورود خسارت و مستلزم تحقق و اجتماع ارکان و عناصر 

 و قسمت دوم بند یک ماده 14وجود رابطه سببیت بالواسطه و مستقیم بین عناصر مذکور است و به بیان دیگر مستفاد از تلفیق عبارات ماده 
الذکر منوط بر آن است که تصمیمات یا اقدامات   مدنی ناشی از آن به اشخاص فوق قانون مذکور، تصدیق ورود خسارت و توجه مسئولیت19

یا آراء قطعی یا مقررات دولتی در قلمرو صالحیت دیوان به علت برخالف قانون بودن آن و یا عدم صالحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوء 
ری از انجام وظایف قانونی موجب تضییع حقوق یا سبب ورود خسارت استفاده از اختیارات یا تخلف در اجراء قوانین و مقررات یا خوددا

نظر به اینکه ضرورت گازسوز کردن خودروهای دستگاههای اجرائی، نظامی و انتظامی و همچنین تشویق . بالواسطه و مستقیم شده باشد
یقی یا حقوقی حقوق خصوصی به تولید کیت بخش خصوصی به گازسوزکردن وسایل نقلیه خود، متضمن تنظیم قرارداد و یا الزام اشخاص حق

های  گازسوز نبوده است تا اعالم خودداری شرکتهای تجاری از نصب کیت گاز روی خودروهای پالک شخصی و دولتی به شرح بخشنامه
 و 22ه های نفتی که به موجب دادنامه شمار  شرکت ملی پخش فرآورده10/9/1378 مورخ9588/28 و 5/8/1378 مورخ 8213/898شماره 

بنابراین دادنامه .  هیأت عمومی دیوان ابطال شده موجب ورود خسارت به تولیدکنندگان کیت مزبور محسوب شود30/2/1380 مورخ 61
 تجدیدنظر مبنی بر رد شکایت به خواسته تصدیق ورود خسارت از طرف شرکت ملی پخش 4 شعبه 8/7/1381 مورخ 1117شماره 
 قانون دیوان عدالت اداری برای 43 و ماده 19 ماده 2شود، این رأی به استناد بند   قانون تشخیص داده میهای نفتی صحیح و موافق فرآورده

  .االتباع است شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه الزم
  عدالت اداری ـ رهبرپور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان



  )1387  بهار 10شماره (صلنامه قضایی ف/ 98
 

 

 1387/2/29 - 86/611/شماره هـ

العاده طرح مسیر ارتقاء   هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص پرداخت فوق1552رأی شماره 

 شغلی معلمان

  26/12/1386: تاریخ
  1552: شماره دادنامه
  86/611: کالسه پرونده
  .هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: مرجع رسیدگی

  .خانم فاطمه بدیعی ـ ساسان فرجی: شاکی
  .اعالم تعارض آراء صادره از شعب دیوان عدالت اداری: تهموضوع شکایت و خواس

 موضوع شکایت فاطمه بدیعی به طرفیت وزارت آموزش و 85/17628 دیوان در رسیدگی به پرونده کالسه 32ـ شعبه 1الف ـ: مقدمه
دادنامه  ارتقاء شغلی معلمان به شرحالعاده ویژه طرح مسیر  ریزی کشور به خواسته، اجراء و پرداخت فوق پرورش ـ سازمان مدیریت و برنامه

 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه نامبرده دارای مدرک تحصیلی فوق لیسانس بوده و از آنجائی که 26/11/1385 مورخ 7628شماره 
ه مذکور شامل معلمانی العاد  مقرر داشته پرداخت فوق5 هیأت وزیران که در ماده 26/1/1383 مورخ 29933/ت/2552به موجب مصوبه شماره 

 طرح مسیر 7ماده ... باشد و اند نمی  قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و همترازی اعضای هیأت علمی شده8که مشمول ماده 
 سازمان مدیریت و 10/2/1382 مورخ 38611/1800ارتقای شغلی معلمان موضوع دستورالعمل مسیر ارتقای شغلی معلمان به شماره 

 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت امکانپذیر 8ریزی کشور که مقرر داشته استفاده همزمان از مزایای این طرح و ماده  برنامه
 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اجرای طرح همترازی 21/3/1385 مورخ163 ـ 165و اینکه بر اساس رأی وحدت رویه شماره ... باشد نمی

 قانون 8م هماهنگ کارکنان دولت برای مشمولین آن الزامی بوده بنابراین استفاده همزمان از مزایای مذکور در ماده  قانون نظا8موضوع ماده 
نظام هماهنگ و طرح مسیر ارتقاء شغلی معلمان محمل قانونی نداشتند و شکایت شاکی مستند به دلیل قانونی نبوده بنابراین شکایت وی 

 موضوع 85/1790 دیوان در رسیدگی به پرونده کالسه 24ب ـ شعبه . دارد ت نامبرده صادر و اعالم میغیروارد تشخیص و حکم به رد شکای
شکایت محمدحسین رستمی به طرفیت، اداره کل توسعه منابع انسانی نهاد ریاست جمهوری به خواسته، اصالح احکام کارگزینی به شرح 

ده است، با عنایت به اینکه شکایت مبنی بر ابطال مصوبه هیأت وزیران در  چنین رأی صادر نمو29/5/1386 مورخ 731دادنامه شماره 
العاده ویژه در هیأت عمومی   قانون نظام هماهنگ و فوق8مندی مستخدمین دولتی از یکی امتیازات مقرر اعم از موضوع ماده  خصوص بهره

 با التفات به نحوه بیان خواسته شاکی محترم از امتیاز اخیر  مردود اعالم شده است و نیز24/11/1385ـ780دیوان عدالت اداری ذیل شماره 
 دیوان در رسیدگی به پرونده کالسه 24ـ شعبه 1ج ـ. نماید مذکور، خواسته را منطبق با موازین و مقررات ندانسته حکم به رد آن صادر می

) ارتقای شغلی(العاده ویژه  ه خواسته، برقراری فوقریزی کشور ب  موضوع شکایت مختار احمدی به طرفیت سازمان مدیریت و برنامه84/1851
 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه 9/5/1385 مورخ 1285به شرح دادنامه شماره . نمایند برای کارکنانی که از همترازی استفاده می

می به دولت اجازه داده شده در  مجلس شورای اسال12/6/1370 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب6اوالً حسب ماده 
الذکر هیأت   قانون فوق6ثانیاً در اجرای ماده . های خاص وضع نماید العاده اجرای نظام هماهنگ پرداخت به منظور تطبیق وضع کارکنان فوق

رشناس پرداخت العاده ویژه به کارکنان متخصص و کا  تصویب نمود فوق23/5/1381 مورخ  ه25703ت/4169وزیران حسب مصوبه شماره 
العاده شغل دارندگان مدرک تحصیلی دکترا و فوق لیسانس که در مراکز یا واحدهای   قانون مذکور حقوق و فوق8ثالثاً حسب ماده . گردد

ضاء العاده شغل کارکنان مشابه مشمول قانون اع آموزشی مطالعاتی و تحقیقاتی اشتغال به کار دارند نباید از هشتاددرصد مجموع حقوق و فوق



  99/ اداری آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت: بخش سوم
 

 

 قانون مارالذکر حق مکتسبه 8 و 6های مقرر مواد  العاده رابعاً اینکه هر یک از فوق. هیأت دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کمتر باشد
ای بوده و کلیه دستگاههای دولتی مکلف به پرداخت آن به صورت توأم به کارکنان واجد شرایط بوده و دفاعیات سازمان مدیریت  جداگانه
العاده مزبور و یا افزایش ناشی از همترازی با اعضاء   اینکه کارکنان دارای شرایط مجاز به اختیار یکی از دو مورد برخورداری از فوقمبنی بر

 165 الی 163باشد و رأی شماره  باشند و شاکی مورد دوم را انتخاب نموده موجه نبوده و منجر به تضییع حقوق شاکی می هیأت علمی می
 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مشعر بر امر بوده علیهذا حکم به ورود شکایت و استحقاق شاکی به برخورداری از 23/3/1385مورخ 
 موضوع 85/947ـ شعبه نهم تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کالسه 2ج ـ. گردد صادر و اعالم می) ارتقاء شغلی(العاده ویژه  فوق

 به شرح دادنامه شماره 24 شعبه 9/5/1385 مورخ 1285ریزی کشور نسبت به دادنامه شماره  و برنامهتقاضای تجدیدنظر سازمان مدیریت 
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور .  با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه بدوی را تایید نموده است30/7/1385 مورخ 1012

وان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت البدل شعب دیـ رؤسـا و مستشاران و دادرسان علی
 .نماید بـه صدور رأی می

  رأی هیأت عمومی
 به ترتیب صادره از شعب دوازدهم و بیست و چهارم 29/5/1386 مورخ 731 و شماره 25/11/1385 مورخ 1760های شماره  اوالً دادنامه

ثانیاً با توجه به . های مذکور صادر شده است و تناقضی با یکدیگر ندارند  مستندات و مندرجات خاص پروندهدیوان بر اساس مدارک و
رسد و در   دیوان متناقض به نظر می24 و 32 به ترتیب صادره از شعب 24/84/1851 و کالسه 32/85/17628های کالسه  محتویات پرونده

 در باب 1370 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب شهریور ماه 8اده این خصوص با عنایت به مدلول حکم مقرر در م
العاده شغل کارکنان مشابه   درصد مجموع حقوق و فوق80العاده شغل مشمولین ماده مذکور به میزان حداقل  ضرورت پرداخت حقوق و فوق

العاده ویژه و تعیین مشمولین ذیحق به دریافت   برقراری فوقمشمول قانون اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و اینکه
 هیأت وزیران که در تاریخ 26/1/1383 مورخ  ه29933ت/2552نامه شماره   تصویب5آن به عهده هیأت وزیران محول شده و مطابق ماده 

العاده  قای شغلی معلمان کشور که از حقوق و فوقالعاده ویژه طرح مسیر ارت االشعار نافذ و معتبر بوده، پرداخت فوق های فوق صدور دادنامه
 دیوان 32 شعبه 26/11/1385 مورخ 17628اند، منع گردیده بود بنابراین دادنامه قطعی  الذکر برخوردار بوده  قانون فوق8شغل موضوع ماده 

االشعار   تصویب فوق5ر در زمان اعتبار ماده العاده ویژه طرح مسیر ارتقاء شغلی معلمان کشو مبنی بر رد شکایت شاکی به خواسته دریافت فوق
 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و 43 و ماده 19 ماده 2این رأی به استناد بند . شود صحیح و موافق قانون تشخیص داده می

  .االتباع است سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه الزم
  عدالت اداری ـ رهبرپور ائی دیوانهیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قض

  



  )1387  بهار 10شماره (صلنامه قضایی ف/ 100
 

 

 1387/2/29 - 86/404/شماره هـ

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص بازنشستگی پیش از موعد کارکنان 1136رأی شماره 

 آهن مرکزی بافق شرکت سنگ

  2/10/1386: تاریخ
  1136: شماره دادنامه
  86/404: کالسه پرونده
  .عدالت اداریهیأت عمومی دیوان : مرجع رسیدگی

  .آقای محمدرضا الهیان: شاکی
  .اعالم تعارض آراء صادره از شعب اول و پنجم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری: موضوع شکایت و خواسته

 موضوع شکایت محمـدرضا الهیان به طرفیت، شرکت ملی فوالد 84/416 دیوان در رسیدگی به پرونده کالسه 29ـ شعبه 1الف ـ: مقدمه
 8/5/1384 مورخ 816کننده و بازگشت به کار به شرح دادنامه شماره  واسته، اعتراض به بازنشستگی پیش از موعد بدون دلیل قانعایران به خ

بوده بنابراین بدواً شاکی )  آن108ماده (چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه اقدام طرف شکایت به استناد مصوبه هیأت وزیران 
ال مصوبه استنادی از طریق مراجع ذیصالح اقدام نماید و در وضعیت فعلی شکایت مطروحه قابلیت استماع ندارد و به بایست نسبت به ابط می

 موضوع تقاضای تجدیدنظرخواهی 84/1033 تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کالسه 5ـ شعبه 2الف ـ. گردد رد آن اظهار نظر می
 با رد تجدیدنظرخواهی 22/3/1385 مورخ 281 به شرح دادنامه 29 شعبه 8/5/1384 مورخ 816 محمدرضا الهیان نسبت به دادنامه شماره
 موضوع شکایت جواد تشکری بافقی 83/95 دیوان در رسیدگی به پرونده کالسه 19ـ شعبه 1ب ـ. دادنامه بدوی را تایید و استوار نموده است

 مورخ 2657بطال و لغو حکم بازنشستگی پیش از موعد به شرح دادنامه به طرفیت، شرکت سنگ آهن مرکزی ایران بافق به خواسته، ا
همچنین واحد « نامه استخدامی شرکت که مقرر نموده،   آیین108 چنین رأی صادر نموده است، با مداقه در متن ذیل ماده 28/11/1383

و با توجه به بند یک صورتجلسه هیأت » شسته نماید سال سابقه خدمت معتبر باشند بازن20تواند مستخدمانی را که حداقل دارای  اصلی می
اقدام شرکت ناشی از حدود اختیارات ) صرف نظر از صحت و سقم آن( مبنی بر عدم نیاز به خدمات شاکی 25/11/1382مدیره به تاریخ 

و تسری آن به مورد ) نامه آیین(نامه هیأت وزیران   تصویب108قانونی بوده است و قصور شاکی راجع به قیود و شرائط مذکور در صدر ماده 
باشد که بخواهند بعد از رسیدن به سن بازنشستگی به خدمت ادامه  مربوط به خود، اساس مبنائی ندارد چون شرائط مذکور در مورد کسانی می

ظه و مشاهده باشد تخلف و تخطی و نقض مقررات مالح  سال می20بنابه مراتب و نظر به اینکه سابقه خدمت شاکی که بیش از. دهند
 84/561ـ شعبه اول تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کالسه2ب ـ. شود لذا رأی به رد شکایت به کیفیت مطروحه صادر می. گردد نمی

 به شرح دادنامه شماره 19 شعبه 28/11/1383 مورخ 2657موضوع تقاضای تجدیدنظرخواهی جواد تشکری بافقی نسبت به دادنامه شماره 
نامه استخدامی شرکتها و واحدهای تابعه   آیین108با توجه به اینکه در متن ماده ...  چنین رأی صادر نموده است، 27/6/1384رخ  مو1268

 سال خدمت فقط به واحد اصلی تفویض شده است و اختیار تفویض آن به سایر واحدها 20وزارت معادن و فلزات، اختیار بازنشستگی با 
 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری واحد اصلی، خود حق اعمال اختیار 1/10/1382ـ 389 وحدت مالک از رأی شماره بینی نشده و با اخذ پیش

 مدیرعامل شرکت ملی فوالد ایران 14/11/1380ـ9233ثانیاً نامه . توانسته به واحدهای تابعه غیر اصلی تفویض نماید مذکور را داشته و نمی
مدیره نوشته و   وی به آن اشـاره شده است، صرف نـظر از اینکه توسط هیأت28/12/1382ـ 16560/22که در حکم بازنشستگی شماره 

است و شرکت سهامی خاص معادن سنگ آهن مرکزی (...) تصویب نشده است، خطاب به سایر شرکتهای تابعه شرکت ملی فوالد ایران 
االشعار توسط شرکت سهامی خاص معادن سنگ آهن  بازنشستگی فوقمورد خطاب قرار نگرفته است و با توجه به اینکه حکم ) بافق(ایران 
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فلذا تجدیدنظرخواهی وارد تشخیص و با نقض رأی صادره . شد مرکزی ایران ـ بافق صادر شده است و هیأت مدیره آن شرکت نیز تفویض می
 اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و هیأت عمومی دیوان عدالت. گردد حکم به ورود شکایت شاکی و ابطال حکم بازنشستگی صادر می

البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور  مستشاران و دادرسان علی
 .نماید رأی می

  رأی هیأت عمومی
 شعبه پنجم 22/3/1385 مورخ 281جدیدنظر و دادنامه  شعبه اول ت27/6/1384 مورخ 1268های شماره  اوالً وجود تناقض بین دادنامه

نامه استخدامی شرکتها و واحدهای تابعه وزارت معادن و فلزات   آیین108ثانیاً، حکم مقرر در قسمت اخیر ماده . تجدیدنظر دیوان محرز است
نظر .  یعنی شرکت ملی فوالد ایران است سال سابقه خدمت به واحد اصلی20مصرح در تفویض اختیار بازنشسته کردن مستخدمان با حداقل 

) شرکت سنگ آهن مرکزی بافق(اند و واحـد محـل خدمت آنان  به اینکه شاکیـان پرونده بـه موجـب ابالغ واحـد اصلی بازنشـسته نشده
 شعبه اول 27/6/1384خ  مور1268 سال سابقه خدمت نبوده است، بنابراین مفاد دادنامه شماره 20دارای اختیار بازنشستگی نامبردگان با 

 19 ماده 2این رأی به استناد بند . شود تجدیدنظر دیوان که مبین این معنی است، صحیح و موافق اصول و مقررات مربوط تشخیص داده می
  .االتباع است  قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه الزم43و ماده 

  فرد عدالت اداری ـ مقدسی ومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوانهیأت عم
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  1387/2/30 -86/232/231/شماره هـ

العاده طرح مسیر   هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص پرداخت فوق826، 825رأی شماره 

 ارتقاء شغلی معلمان

  27/8/1386: تاریخ
  826، 825: شماره دادنامه
  232، 86/231: کالسه پرونده
  .هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: مرجع رسیدگی

  .ـ مهدی خلیلی2ـ حسین مهدی دوست 1آقایان : شاکی
  . دیوان عدالت اداری32 و 8اعالم تعارض آراء صادره از شعب : موضوع شکایت و خواسته

مرندی به طرفیت وزارت آموزش  ی خلیلی موضوع شکایت مهد85/18567 دیوان در رسیدگی به پرونده کالسه 32ـ شعبه 1الف ـ: مقدمه
العاده ویژه و طرح مسیر ارتقاء شغلی معلمان به شرح دادنامه  ریزی کشور به خواسته اجراء و پرداخت فوق و پرورش ـ سازمان مدیریت و برنامه

کتری بوده و از آنجائیکه به  چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه نامبرده دارای مدرک تحصیلی د26/2/1385 مورخ 18475شماره 
العاده مذکور شامل  پرداخت فوق«  مقرر داشته است، 5 هیأت وزیران که در ماده 26/1/1383 مورخ 29933/ت/2552موجب مصوبه شماره 

 طرح 7 ماده »...باشد و  اند، نمی  قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و همترازی اعضای هیأت علمی شده8معلمانی که مشمول ماده 
 سازمان مدیریت و 10/3/1382 مورخ 38611/1800شغلی معلمان موضوع دستورالعمل مسیر ارتقای شغلی معلمان به شماره  مسیر ارتقای

 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت 8استفاده همزمان از مزایای این طرح و ماده « ریزی کشور که مقرر داشته است،  برنامه
 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اجرای طرح 21/3/1385 مورخ 163ـ165و اینکه براساس رأی وحدت رویه شماره » ...باشد  نمیپذیر امکان

 قانون نظام 8 قانون نظام کارکنان دولت برای مشمولین آن الزامی بوده و استفاده همزمان از مزایای مذکور در ماده 8همترازی موضوع ماده 
ارتقاء شغلی معلمان محمل قانونی نداشته و شکایت شاکی مستند به دلیل قانونی نبوده، بنابراین شکایت وی غیر وارد هماهنگ و طرح مسیر 

ب ـ شعبه هشتم دیوان در رسیدگی . گردد  قانون دیوان عدالت اداری صادر و اعالم می44و حکم به رد شکایت نامبرده به استناد تبصره ماده 
وزارت (ریزی کشور و سازمان امور عشایر ایران  ضوع شکایت پرویز باریخی به طرفیت سازمان مدیریت و برنامه مو86/55به پرونده کالسه 
 قانون نظام 8 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه بر مبنای ماده 4/2/1386 مورخ 156به شرح دادنامه شماره ) جهاد کشاورزی

العاده شغل دارندگان مدارک تحصیلی دکتری و فوق  ، حقوق و فوق1370ریور ماه سال هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب سیزده شه
العاده شغل اعضای هیأت علمی دانشگاهها و  لیسانس که در مشاغل تحقیقاتی و مطالعاتی اشتغال دارند، نباید از هشتاد درصـد حقوق و فوق

 مارالذکر درباره شاکی به جای افزایش اصل 8 آن در مقام اجرای ماده مؤسسات آموزش عالی کمتر باشد و سازمان خوانده نیز ضمن پذیرش
العاده شغل اعضای هیأت علمی بدون محاسبه دقیق فقط مبلغی را به عنوان  العاده شغل وی به میزان هشتاددرصد حقوق و فوق حقوق و فوق

قانونگذار به شرح ماده .  مارالبیان مغایرت داشته است8تفاوت تطبیق همترازی در حکم کارگزینی منظور که این اقدام با نص صریح ماده 
شش قانون مذکور به دولت اجازه داده است تا به منظور تطبیق وضع کارکنان دستگاههای مشمول مقررات خاص و جذب و نگهداری 

العاده مورد بحث را  ن فوقهای خاص وضع نمایند و هیأت دولت تعیین میزا العاده نیروهای مناسب برای مشاغل تخصصی و مدیریت، فوق
اند و شورای حقوق و دستمزد مأخذ و مبنای  تحت عنوان حق جذب با رعایت مقررات مربوطه بعهده شورای حقوق و دستمزد محول نموده

قرر در االشعار به ترتیب م  قانون فوق8العاده شغل مشمولین ماده  تعیین و پرداخت حق و جذب را به مستخدمین ذیحق مجموع حقوق و فوق
العاده شغل کارکنان مشابه مشمول قانون اعضای هیأت علمی دانشگاهها و  این ماده تعیین شده و نباید از هشتاد درصد مجموع حقوق و فوق
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شود از جهت  العاده شغلی که به ترتیب مقرر در ماده مزبور تعیین می بنابراین تجزیه و تفکیک حقوق و فوق. مؤسسات آموزش عالی کمتر باشد
احتساب و تعیین حق جذب محمل قانونی ندارد، لذا شعبه هشتم دیوان عدالت اداری با در نظر گرفتن مراتب فوق البیان شکایت شاکی را وارد 

 مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسالمی ایران 1385 آذر 25 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 7تشخیص و به استناد ماده 
 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و الزام خوانده به اصالح احکام 21/3/1385 مورخ 163 و 164 و 165و دادنامه 

هیأت . کند البیان صادر و اعالم می  قانون فوق6، 8العاده شغل مطابق مواد  التفاوت حقوق و فوق کارگزینی خواهان با احتساب صحیح مابه
البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و  یخ فوق باحضور رؤسا و مستشاران ودادرسان علیعمومی دیوان عدالت اداری در تار

 .نماید انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می

  رأی هیأت عمومی
ثانیاً، حکم . های مذکور محرز است  پروندههای صادره در الذکر وجود تعارض در مدلول دادنامه های فوق اوالً با توجه به محتویات پرونده

های  العاده  متضمن تفویض اختیار وضع و برقراری فوق1370 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب شهریور ماه 6مقرر در ماده 
ب برای مشاغل خاص به دولت به منظور تطبیق وضع کارکنان دستگاههای مشمول مقررات خاص و جذب و نگهداری نیروهای مناس

الذکر به سازمان امور اداری و استخدامی   فوق6های اجرائی قانون مزبور از جمله ماده  نامه نظر به اینکه تهیه آیین. تخصصی و مدیریت است
 مصوبه شماره 5کشور و تصویب آن به هیأت وزیران محول شده و هیأت دولت با استفاده از اختیار قانونی مزبور به شرح ماده 

االشعار را غیر مجاز   قانون فوق8العاده طرح مسیر ارتقاء شغلی معلمان به مشمولین ماده   پرداخت فوق26/1/1383 مورخ 29933ت/2552
 دیوان عدالت اداری مشعر بر رد شکایت شاکی به خواسته 32 شعبه 26/2/1385 مورخ 18475اعالم داشته است، بنابراین دادنامه شماره 

الذکر صحیح و موافق قانون و مقررات تشخیص داده   قانون فوق8عاده مزبور به جهت استفاده از امتیاز مقرر در ماده ال برخورداری از فوق
 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه 43 و ماده 19 ماده 2این رأی به استناد بند . شود می

  .الزم االتباع است
  فرد عدالت اداری ـ مقدسی ت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوانهیأ
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 1387/2/29 - 85/484/شماره هـ

 مورخ 526 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بخشنامه شماره 1248رأی شماره 

  بانک کشاورزی5/2/1376

  30/10/1386: تاریخ
  1248: شماره دادنامه
  85/484: کالسه پرونده
  .هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: مرجع رسیدگی

  .معاون نظارت و بازرسی امور اقتصادی و زیربنائی سازمان بازرسی کل کشور: شاکی
  . بانک کشاورزی5/2/1376 مورخ 526ابطال بخشنامه شماره : موضوع شکایت و خواسته

 30/5/1385 مورخ 18350/4/3نامه شماره  زرسی کل کشور در شکایتمعاون نظارت و بازرسی امور اقتصادی و زیربنائی سازمان با: مقدمه
های بانک کشاورزی با قانون دارد به طوری که اداره کل  اند، گزارش تنظیمی این سازمان حکایت از مغایرت یکی از بخشنامه اعالم داشته

 با موضوع استفاده مجدد از سفته اخذ شده تا سه 526ه ای را به شمار  بخشنامه5/2/1376گذاری و اعـتبارات بانک مذکور در تاریخ  سرمایه
لیکن بخشنامه مذکور با روح قانون مالیاتهای مستقیم موضوع مواد .  به مدیریتها و شعب خود ابالغ نموده است4141سال طی نامه شماره 

در گزارش . نامه مذکور مورد تقاضا استلذا ابطال بخش.  قانون موصوف در تضاد بوده و سبب تضییع حقوق دولت گردیده است49 و 47، 45
ـ بررسیهای انجام شده در ارتباط با تسهیالت باالی ده میلیارد ریال نشانگر آن است که بانک 1الذکر آمده است،  نامه فوق پیوست شکایت

ل مورد بررسی قرار کشاورزی به جهت کمک به بخش کشاورزی به خصوص در پرداخت تسهیالت بعدی، توان مالی متقاضی را به طور کام
گذاری و اعتبارات بانک به  ـ اداره کل سرمایه2. یابد در نتیجه به علت انباشته شدن تعهدات مشتریان، مطالبات بانک نیز افزایش می. دهد نمی

ابراین عمل بن. های اخذ شده را تا سه سال به شعب داده است  اجازه استفاده مجدد از سفته5/2/1376 مورخ 526موجب بخشنامه شماره 
اداره کل حقوقی بانک . گردد لذا تقاضای ابطال بخشنامه مذکور پیشنهاد می. باشد بانک فاقد توجیه قانونی و موجب تضییع حقوق دولت می

اند، در امور تولیدی به طور اعم و امور   اعالم داشته9/2/1386 مورخ 296/502/62کشاورزی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 
اورزی به طور اخص به دلیل حساسیت امر، سرعت در اعطای تسهیالت و رفع نیازهای مالی تولید کننده از اولویت خاص برخوردار بوده و کش

تواند موجب خسارات غیرقابل  به دلیل آنکه در غالب امور کشاورزی، موضوع تسهیالت با موجود زنده سرو کار دارد، تاخیر در پرداخت می
به منظور حل . در عین حال انجام تشریفات مرتبط با ماهیت کار مذکور مطابقت ندارد. هیالت پرداختی را بی ارزش نمایدجبران شده و تس

قرارداد تخصیص «  قراردادی را تحت عنوان 1367رسانی به کشاورزان، بانک کشاورزی در سال مشکل مذکور و تسریع در روند خدمت
 آن مشتری یک بار تمامی مجوزها و تشریفات مربوطه را طی کرده و با ارائه وثیقه و تنظیم سند طراحی نمود که به موجب» تسهیالت رهنی

وام ) مبلغ سند رهنی(شود که معادل ارزش وثیقه  به عبارت دیگر فرض می. نماید رهنی با مدت طوالنی، اعتبار مشخصی نزد بانک ایجاد می
استفاده از این مبلغ بدون نیاز به انجام تشریفات سند رهنی و صرفاً با یک . گردد به مشتری پرداخت شده و در حساب مخصوص نگهداری می

گردد و قرارداد تخصیص تسهیالت  با توجه به اینکه تسهیالت بانک در دو گروه ضمانتی و رهنی پرداخت می. گیرد قرارداد داخلی انجام می
 به منظور اتخاذ 1376ت تسهیالت ضمانتی قابل استفاده نبود، در سال ای بوده و جه فقط موجب تسریع و تسهیل پرداخت تسهیالت وثیقه

نماید طی یک دوره زمانی، تا سقف معینی بتواند نیازهای مالی  رویه مشابه، اداره حقوقی قراردادی را تهیه نمود که طی آن مشتری تقاضا می
ضامنین نیز با استفاده مکرر مشتری از تسهیالت بانک طی دوره تمام مدارک برای دوره مذکور اخذ شده و . خود را به فوریت تأمین نماید

ها تا پایان دوره قرارداد نزد  سفته. دهند نمایند و برای تاکید ضمانت خود، معادل سقف قرارداد، سفته به بانک تحویل می مذکور موافقت می
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تواند به سهولت از بانک   قرارداد تا سقف مشخص شده میبانک نگهداری شده و مشتری بدون نیاز به معرفی ضامن یا ارائه سفته، طی دوره
گیرد، استفاده مجدد از سفته نیست، بلکه استفاده از ضامن و سفته ارائه شده به بانک برای  بنابراین آنچه صورت می. تسهیالت دریافت نماید

شود، صرفاً طی دوره توافق شده، سفته نزد   نمیبه عبارت دیگر هرگز سفته مستردشده به مشتری، دوباره اخذ. یک دوره زمانی معین است
به منظور حل مشکل مزبور این اداره استفاده از قرارداد کلی ضمانتی را « توجه به عبارت بخشنامه به شرح زیر . گردد بانک نگهداری می

را برای یک دوره خاص ضمانت کرده و با استفاده از این قرارداد متعهدین اجرای تعهدات و بازپرداخت دیون مشتری . کرده است بینی پیش
گردان واحد تولیدی بوده و به  دهد که هدف تعیین دوره زمانی تامین تنخواه به خوبی نشان می» .های مربوطه را به بانک تحویل دهند سفته

اتبات چندین ساله و به هیچ وجه استرداد سفته به مشتری و سپس قبول مجدد آن مدنظر نبوده است و عنوان بخشنامه صرفاً بر مبنای مک
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق . بینی نشده است اما در متن بخشنامه هیچگونه استفاده مجددی پیش. اشتباه تعیین شده است

ه شرح آتی البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء ب با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی
 .نماید مبادرت بـه صدور رأی می

  رأی هیأت عمومی
های مربوط به برخورداری از تسهیالت اعطائی دو گروههای ضمانتی و رهنی و اینکه  با توجه به متن الیحه جوابیه در خصوص سفته

لیکن عنوان این . یرتی با قانون نداردای خالف قانون نیست بنابراین متن بخشنامه مورد اعتراض مغا متن مذکور متضمن وضع قاعده آمره
بخشنامه مشعر بر استفاده مجدد از سفته با توجه به آثار مترتب بر اوراق بانکی از جمله سفته درباره اشخاص و اینکه بانک کشاورزی نیز 

 و ماده 19لذا مستنداً به بند یک ماده صریحاً عنوان مزبور را مبتنی بر اشتباه اعالم داشته و ضرورت تصحیح آن را مورد تاکید قرار داده است 
  .شود  قانون دیوان عدالت اداری حکم به حذف عنوان بخشنامه مورد اعتراض و ابطال آن صادر می42

  عدالت اداری ـ رهبرپور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان
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 1387/2/29 - 86/255/شماره هـ

 57972/5010 عدالت اداری درخصوص ابطال بخشنامه شماره  هیأت عمومی دیوان1130رأی شماره 

  سازمان تامین اجتماعی14/6/1385مورخ 

  2/10/1386: تاریخ
  1130: شماره دادنامه
  86/255: کالسه پرونده
  .هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: مرجع رسیدگی

  .آقای حسن طهماسبی: شاکی
  . سازمان تامین اجتماعی14/6/1385 مورخ 57972/5010ابطال بخشنامه شماره: موضوع شکایت و خواسته

مدت «  تصریح دارد، 3/4/1354 قانون تامین اجتماعی مصوب 95است، ماده  شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعالم داشته: مقدمه
اخت حق بیمه آنها خدمت وظیفه مشمولین این قانون پس از پایان خدمت و اشتغال مجدد در مؤسسات مشمول این قانون جزو سوابق پرد

به عبارتی، فردی قبل از خدمت وظیفه به سازمان تامین اجتماعی سابقه پرداخت حق بیمه داشته و پس از آن نیز سابقه » منظور خواهد شد
صوف بینی شده در قانون مو پرداخت حق بیمه داشته باشد بدون پرداخت هیچ گونه وجهی مدت خدمت وظیفه او برای استفاده از مزایای پیش

شدگان از این  گردد و به واسطه آن تاکنون بسیاری از بیمه منظور می...) بازنشستگی، از کارافتادگی، مستمری بازماندگان، بیمه بیکاری و (
 مجلس 30/1/1383 قانون کار مصوب 14سازمان تأمین اجتماعی پس از تصویب ماده واحده اصالح تبصره ماده . اند مند شده ماده بهره
مدت خدمت نظام وظیفه شاغلین مشمول قانون کار با شرکت داوطلبانه آنان در جبهه قبل از اشتغال « : سالمی که در آن آمده استشورای ا

اعتبار مورد نیاز برای اجرای این قانون از محل . گردد و یا حین اشتغال جزو سوابق خدمتی آنان نزد سازمان تامین اجتماعی محسوب می
 مورخ 57972/5010تامین اجتماعی طی دستور اداری شماره » .گردد یمه دو سال آخر فرد بیمه شده تأمین میدریافت میانگین حق ب

مندرج در متن تبصره یک ماده واحده مبادرت به لغو و بالاثر نمودن » قبل از اشتغال و یا حین اشتغال«  با استناد به قید عبارت 14/6/1385
 است و پذیرش سوابق خدمت نظام وظیفه را تحت هر شرایطی منوط به پرداخت حق بیمه آن به ترتیبی  قانون تأمین اجتماعی نموده95ماده 

که به واسطه محل قرار گرفتن عبارت » قبل از اشتغال و یا حین اشتغال« ـ آوردن قید 1که در ذیل تبصره اشاره شده، نموده است، در حالیکه 
بجای حروف ربط حـاکی از اتصال آن به موضوع شرکت داوطلبانه در جبهه » یـا« رف عطف در متن تبصره یک ماده واحده و استفاده از ح

 مصوب هیأت 25/4/1384 مورخ  هـ30968ت /13724 به شماره 14نامه اجرائی قانون اصالح تبصره ماده  ـ در ماده یک آیین2. باشد می
. بل از اشتغال و یا حین اشتغال به صورت مجزا و جدا از هم آمده استوزیران که دو عبارت خدمت نظام وظیفه و شرکت داوطلبانه در جبهه ق

شدگان شاغل مشمول قانون کار که قبل از اشتغال  مدت خدمت نظام وظیفه بیمه« ـ نحوه پذیرش مدت خدمت نظام وظیفه که آمده است 3
شدگان شاغل در کارگاههای مشمول قانون کار که قبل یا اند و همچنین مدت حضور بیمه  خدمت نظام وظیفه خود را انجام داده) پردازی بیمه(

دالیل . شود اجتماعی محسوب می اند جزو سابق حق بیمه آنها نزد سازمان تأمین ها حضور داشته داوطلبانه در جبهه) پردازی بیمه(حین اشتغال 
 95شدگان که مشمول ماده  ه آن دسته از بیمهمذکور حاکی از هدف قانونگذار از تصویب ماده واحده که همانا تعیین تکلیف خدمت وظیف

 قانون تأمین اجتماعی و از طرفی قانونگذار چگونگی اقدام در مورد افرادی که خدمت نظام وظیفه خود را بعد 95شوند بوده و نه لغو ماده  نمی
موده، و در متن مـاده واحده مصـوبه مذکور به  قانون تأمیـن اجتماعی بیان ن95اند به صراحت در ماده  انجام داده) پردازی بیمه(از اشتغال 

 57972/5010ننموده لذا ابطال نامه شماره ای نیز اشاره» گردد از تاریخ اجرا کلیه قوانین و مقررات مغایر با این ماده واحده لغو می« عبارت 
 تأمین اجتماعی در پاسخ به شکایت فوق طی مدیرکل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان. اجتماعی، را دارم  سازمان تأمین14/6/1385مورخ
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در بخشنامه موصوف به دلیل » قبل از اشتغال و یا حین اشتغال« اند، اوالً، قید عبارت   اعالم داشته6/9/1386 مورخ 28850الیحه شماره 
شاغلین (تبصره یک ماده واحده  قانون کار و تسری آن به ابتدای 14استنباط از مفهوم تبصره یک ماده واحده قانون اصالح تبصره ماده 

 قانون کار و الحاق یک تبصره به آن و 14نبوده است زیرا این امر به موجب ماده واحده قانون اصالح تبصره ماده ) مشمول قانون کار
ماعی را توسعه داده  قانون تأمین اجت95استفساریه قانون مذکور صورت پذیرفته دلیل آن عبارت است از اینکه قانون مزبور دایره شمول ماده 
 قانون 14اند بنابراین اصالح تبصره ماده  و با عنایت به اینکه مواد یاد شده همگی ناظر به خدمت سربازی بوده و حکم خاصی را بیان نموده

تصویب مالک گردد در نتیجه قانون اخیرال اجتماعی محسوب می  قانون تأمین95و استفساریه مربوطه که مؤخر بر حکم خاص ماده... کار و 
 قانون 95ثانیاً، در هیچ قانونی تصریح نشده است که مفاد ماده . گردد  قانون تأمین اجتماعی فسخ ضمنی می95عمل قرار گرفته و مفاد ماده 

 شعب البدل هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی. تأمین اجتماعی بالاثر گردیده است
 .نماید دیـوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می

  رأی هیأت عمومی
، مدت خدمت وظیفه مشمولین قانون مزبور پس از پایان خدمت و اشتغال مجدد در 1354 قانون تأمین اجتماعی مصوب 95طبق ماده 

 قانون کار و 14تأمین اجتماعی جزو سابقه پرداخت حق بیمه آنها منظور گردیده است، و به موجب تبصره یک ماده مؤسسات مشمول قانون 
 قانون مذکور، مدت خدمت نظام وظیفه و همچنین مدت شرکت داوطلبانه در جبهه شاغلین 14قانون استفساریه قانون اصالح تبصره ماده 
پردازند قبل از اشتغال و یا حین اشتغال جزو سوابق   اجتماعی که حق بیمه آن به سازمان میمشمول قانون کار و مشمولین قانون تامین

گردد و اعتبار مورد نیاز برای اجرای قانون اخیرالذکر از محل دریافت میانگین حق بیمه  خدمتی آنان نزد سازمان تامین اجتماعی محسوب می
 سازمان تامین اجتماعی از جهت 14/6/1385 مورخ 57972/5010ن اطالق بخشنامه بنابرای. گردد دو سال آخر فرد بیمه شده تامین می

 قانون 95در ماده ) ج(االشعار به خدمت در آمده و واجد شرایط بند  کسری به مشمولین قانون تامین اجتماعی که قبل از اصالحیه فوق
ن اجتماعی در وضع مقررات دولتی و این قسمت از بخشنامه مزبور به اند، خالف قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان تأمی الذکر بوده فوق

  .شود  قانون دیوان عدالت اداری ابطال می42 و ماده 19استناد ماده یک و بند یک ماده 
  فرد عدالت اداری ـ مقدسی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان
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 1387/2/29 - 83/262/شماره هـ

 مورخ 10/0634 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بخشنامه 1045رأی شماره 

  اداره تشکیالت و روشهای بانک تجارت29/7/1376

  25/9/1386: تاریخ
  1045: شماره دادنامه
  83/262: کالسه پرونده
  .هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: مرجع رسیدگی

  .آقای محمد رستم زاده: شاکی
  . اداره تشکیالت و روشهای بانک تجارت29/7/1376 مورخ 10/0634ابطال بخشنامه : هموضوع شکایت و خواست

«  ذیل آن مقرر شده 2 قانون جدید چک و تبصره یک و 21شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعالم داشته است، در راستای ماده : مقدمه
محل صادر نموده و تعقیب آن منتهی به صدور کیفرخواست شده بانکها مکلفند کلیه حسابهای جاری اشخاص را که بـیش از یک بار چک بال

اداره تشکیالت و روشهای بانک تجارت با وضع بخشنامه شماره . »باشد، بسته و تا سه سال به نام آنها حساب جاری دیگری افتتاح ننماید
 آن با این استدالل که یکی از اعضاء هیأت  این ممنوعیت را از اشخاص به شرکتها نیز تسری داده و متعاقب29/7/1376 مورخ 10/0634

مدیره شرکت که سابقه صدور چک بالمحل را در چندین سال قبل داشته مدیرعامل شرکت را از صدور چک محروم نموده در صورتی که 
مضاء و شرایط افتتاح حساب جاری برای اشخاص حقوقی و شرکتها، طبق اساسنامه شرکت که در قسمت درج مشخصات مدیران و حق ا

باشد، تقاضای   می1382الذکر خالف قانون صدور چک مصوب سال  برداشت با مدیرعامل قید گردیده است، لذا نظر به اینکه بخشنامه فوق
البدل شعب دیوان  هیأت عمومـی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی. ابطال بخشنامه مذکور را دارم

 .نماید ل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی میتشکی

  رأی هیأت عمومی
 ضوابط و مقررات مربوط به محرومیت اشخاص از افتتاح حساب جاری و 1372 قانون صدور چک 21 الحاقی به ماده 2مطابق تبصره 

ای خواهد بود که ظرف مدت سه ماه توسط بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران تنظیم  نامه ب آییننحوه پاسخ به استعالمات بانکها به موج
 به تصویب هـیأت وزیران رسـیده 25/8/1383نامه مذکور تنظیـم و در تاریخ  رسد که براساس حکم مقنن آیین و به تصویب هیأت دولت می

اعضاء آن از افتتاح حساب و دریافت تاییدیه صدور یا تمدید کارت بازرگانی بـه بنابراین وضع قواعد آمره در جهت محرومیت شرکت و . است
تبعیت از یکی از اعضاء شرکت کـه دارای سابقه صدور چک بالمحل بـوده است خارج از حـدود اختیارات بانک تجارت در وضع مقررات 

 قانون دیوان عدالت 42ک در این زمینه مستنداً به ماده  آن بان29/7/1376 مورخ 10/0634شود و مصوبه شماره  دولتی تشخیص داده می
  .شود  ابطال می1385اداری مصوب 

 فرد عدالت اداری ـ مقدسی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان

  



  109/ اداری آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت: بخش سوم
 

 

 1387/2/29 -  85/882/هـ  ـ86/79/ ـ هـ86/29/شماره هـ

ت اداری درخصوص انتقال از صندوق  هیأت عمومی دیوان عدال1253 و 1252 و 1251رأی شماره 

 مقررات استخدامی 33استناد تبصره اصالحی ماده تأمین اجتماعی به صندوق بازنشستگی کشوری به

  شورای انقالب17/3/1358شرکتهای دولتی مصوب 
  :توضیح ضروری روزنامه رسمی کشور

 به روزنامه رسمی کشور ارسال و واصل 31/2/1387 تاریخ گردند در آراء هـیأت عمومی دیوان عدالت اداری که ذیالً درج و منتشر می
  .شده است
  30/10/1386: تاریخ

  1253، 1252، 1251: شماره دادنامه
  79، 86/29، 85/882: کالسه پرونده
  .هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: مرجع رسیدگی

  . دیوان عدالت اداری15رئیس وقت شعبه : شاکی
  . تجدیدنظر دیوان عدالت اداری9 و 6 و 24 و 20 و 17عارض آراء صادره از شعب اعالم ت: موضوع شکایت و خواسته

 موضوع شکایت ربابه شهانقی و رحیم بالیک به 84/763 و 84/745 دیوان در رسیدگی به پرونده کالسه 15ـ شعبه 1الف ـ: مقدمه
های  وری به صندوق تامین اجتماعی به شرح دادنامهطرفیت شرکت دخانیات ایران به خواسته، انتقال کسورات بیمه و بازنشستگی از کش

 11با توجه به اینکه مطابق تبصره یک ماده ...  چنین رأی صادر نموده است،23/2/1385 مورخ 2/461 و 30/3/1385 مورخ 2/836شماره 
عنه به  مله مشتکی صندوق بازنشستگی مستخدمین شرکتهای دولتی از ج16/4/1355قانون تشکیل وزارت بهداری و بهزیستی مصوب

صندوق تامین اجتماعی منتقل و در نتیجه شاکی مشمول حمایت صندوق بازنشستگی سازمان تامین اجتماعی قرار گرفته و از آنجا که تبصره 
 را  مهلت شش ماهه19/2/1358هایی به آن مصوب  مواد مقررات شرکتهای دولتی و الحاق مواد و تبصره  الیحه قانونی اصالح بعضی از4بند 

از تاریخ تصویب این اصالحیه برای تغییر صندوق بازنشستگی از تامین اجتماعی به بازنشستگی را تعیین نموده که مهلت یاد شده در مورخ 
کنندگان پس از انقضای   پایان یافته و دیگر درخواست تغییر صندوق پس از این تاریخ قابلیت ترتیب اثر را نداشته و درخواست20/8/1358

ش ماهه کماکان تابع قانون تامین اجتماعی خواهند بود و چون تغییر صندوق شاکی در خارج از مهلت شش ماهه صورت پذیرفته مهلت ش
عنه با پذیرش خواسته شاکی  قابلیت اقدام و اثر گذاری قانونی را در برنداشته و فلذا با عدم دفاع موثر و موجهی از جانب سازمان مشتکی

 قانون دیوان عدالت اداری حکم به اعاده وضع شاکی از حیث صندوق بازنشستگی از 11بند یک ماده ) پ(شق مستنداً به قسمت اخیر 
 تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده 6ـ شعبه 2الف ـ. دارد اجتماعی صادر و اعالم می صندوق بازنشستگی کشوری به صندوق تامین

 30/3/1385 مورخ 2/836 خواهی شرکت دخانیات ایران نسبت به دادنامه شماره  موضوع تقاضای تجدیدنظر807 و 85/1026های  کالسه
 چنین رأی صادر نموده است، چون تجدیدنظر خوانده به موجب حکم 21/9/1385 مورخ 1541ـ1542 دیوان به شرح دادنامه شماره 15شعبه 

اند و بدو استخدام مشمول مقررات مذکوره و از شمول مقررات  هبه استناد مقررات شرکتهای دولتی به استخدام شرکت دخانیات ایران درآمد... 
 17/3/1358 مقررات شرکتهای دولتی مصوب 33توانسته مشمول تبصره اصالحی ماده  تامین اجتماعی خارج بوده است و بر این اساس نمی

ررات تامین اجتماعی هستند و در تاریخ دارد، مستخدمین فعلی شرکتهای دولتی که مشمول مق شورای انقالب اسالمی ایران که مقرر می
توانند ظرف شش ماه از تاریخ   و یا بعد از آن ادامه داشته است می5/3/1352 در خدمت شرکت بوده و خدمت آنها تا تاریخ 31/3/1345

 در این صورت حق بیمه تقاضا نمایند از لحاظ بازنشستگی و وظیفه مشمول حکم این ماده قرار گیرند که) 17/3/1358(تصویب این اصالحیه 
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شود، در صورتی که ظرف مدت مذکور چنین  سهم آنان که به صندوق تامین اجتماعی پرداخت شده است به صندوق بازنشستگی منتقل می
 در خدمت شرکت 31/3/1345تقاضایی نکنند، همچنان مشمول قانون تامین اجتماعی خواهند بود، باشد زیرا تجدیدنظر خوانده اوالً، در 

ثانیاً چنانچه فوقاً مشخص گردیده شمول مقررات تامین اجتماعی بر وفق ضوابط نبوده است و در صورتی که چنین . انیات نبوده استدخ
حکمی از ناحیه شرکت دخانیات صادر شده باشد برخالف مقررات بوده و احکام صادره بر خالف ضوابط و مقررات حاکم برای اشخاص ایجاد 

لذا دادنامه . علیه به امور مذکور در فوق دقت و توجه کافی ننموده است  مراتب شعبه بدوی در مقام اصدار دادنامه معترضبنابه. نماید حقی نمی
باشد، ضمن اعالم ورود اعتراض و تجدیدنظر خواهی و نقض دادنامه مزبور حکم به رد شکایت مطروحه از  مذکور مخدوش و قابل نقض می
ـ شعبه نهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در رسیدگی به 1ـ ب. گردد رکت تجدیدنظرخواه صادر و اعالم میناحیه تجدیدنظر خوانده علیه ش

 15 شعبه 23/2/1385 مورخ 2/461 موضوع تقاضای تجدیدنظر خواهی شرکت دخانیات ایران نسبت به دادنامه شماره 85/867پرونده کالسه 
 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه سازمان تجدیدنظرخواه بدون اطالع و 13/6/1385 مورخ 842دیوان به شرح دادنامه شماره 

در ماده واحده الیحه قانونی راجع به شمول مقررات ) شش ماه( و در خارج از مهلت مقرر مذکور 1360خوانده در سال  تقاضای تجدیدنظر
ی مشمول قانون تأمین اجتماعی اقدام به تغییرصندوق بازنشستگی و وظیفه قانونی استخدام کشوری به مستخدمین شرکتهای دولت

تواند موجب  تجدیدنظرخوانده از تامین اجتماعی به استخدام کشوری نموده و با عنایت به اینکه سکوت تجدیدنظرخوانده و عدم پیگیری نمی
 عمومی دیوان عدالت اداری  هیأت. گردد وار میزوال حق مکتسبه باشد، لذا با رد اعتراض تجدیدنظرخواه دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید و است

البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء  درتاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی
  .نماید بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می

  رأی هیأت عمومی
 شورای انقالب مستخدمین فعلی شرکتهای دولتی 17/3/1358ستخدامی شرکتهای دولتی مصوب  مقررات ا33طبق تبصره اصالحی ماده 

 و یا بعد از آن 5/3/1352 در خدمت شرکت بوده و خدمت آنها تا تاریخ 31/3/1345که مشمول مقررات تامین اجتماعی هستند و در تاریخ 
 33الحیه تقاضا نمایند از لحاظ بازنشستگی و وظیفه مشمول حکم ماده  ماه از تاریخ تصویب این اص6توانند ظرف  ادامه داشته است، می

است به صندوق بازنشستگی  مقررات مزبور قرار گیرند که در این صورت حق بیمه سهم آنان که به صندوق تأمین اجتماعی پرداخت شده
بنابراین .  قانون تامین اجتماعی خواهندبوددر صورتی که ظرف مدت مذکور چنین تقاضایی نکنند، همچنان مشمول. شود کشور منتقل می

تسری حکم مقنن به مستخدمین شرکت دخانیات ایران که در تاریخهای مقرر در قانون، در استخدام شرکت نبوده و یا در مهلت قانونی 
 1542 و 1541دنامه شماره  را از حیث بازنشستگی و وظیفه نکرده باشند، مجوز قانونی ندارد، بدین جهت دا33تقاضای شمول مقررات ماده 

 و 19 ماده 2این رأی به استناد بند . باشد  شعبه ششم تجدیدنظر دیوان که مبین این معنی است صحیح و موافق قانون می21/9/1385مورخ 
  .االتباع است  قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه الزم43ماده 

  عدالت اداری ـ رهبرپور عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوانهیأت 

  



  111/ اداری آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت: بخش سوم
 

 

 1387/2/23 - 85/506/شماره هـ

مندی و   هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص پرداخت کمک هزینه عائله721رأی شماره 

 اند اوالد نسبت به اوالد اناث که مطلقه شده

  22/8/1386: تاریخ
  721: شماره دادنامه

  85/506: سه پروندهکال
  .هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: مرجع رسیدگی

  .آقای حسن مؤذنی: شاکی
  . تجدیدنظر دیوان عدالت اداری10 و 5اعالم تعارض آراء صادره از شعب : موضوع شکایت و خواسته

 به طرفیت، کارگزینی وزارت  موضوع شکایت آقای محمدعلی المع81/185ـ شعبه دوم در رسیدگی به پرونده کالسه 1الف ـ: مقدمه
 مورخ 2100دادگستری به خواسته، برقراری حق اوالد طبق قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت به شرح دادنامه شماره 

باشد و در حال حاضر تحت   چنین رأی صادر نموده است، با عنایت به اینکه فرزند شاکی مطلقه گردیده و فاقد شغل نیز می19/11/1381
مندی و اوالد مستخدمین مشمول قانون استخدام کشوری از نظر قانونگذار نوعی مساعدت  قرار دارد و کمک هزینه عائله) شاکی(کفل پدر ت

 قانون نظام 9 ماده 2بگیر مقرر گردیده و از طرفی در ذیل پاراگراف دوم بند  مالی است که در حق مستخدمین شاغل و یا بازنشسته و وظیفه
عنه را برای اوالد اناث، زمان ازدواج معین نموده   مجلس شورای اسالمی، کمک هزینه مبحوث1370خت کارکنان دولت مصوب هماهنگ پردا

گردد، مجدداً تحت تکفل پدر درآمده و موضوع ازدواج  گیرد و حال پس از آنکه علقه زوجیت قطع می که عمالً تحت تکفل شوهر قرار می
گردد از این رو شکایت فوق التوصیف را وارد تشخیص داده  ساعدتی که قانونگذار منظور فرموده بود برقرار میمنتفی گردیده و نتیجتاً همان م

 موضوع تقاضای تجدیدنظر 82/101ـ شعبه پنجم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کالسه 2الف ـ. گردد و حکم به اثبات شکایت صادر می
 شعبه دوم دیوان به شرح دادنامه شماره 19/11/1381 مورخ 2100یه نسبت به دادنامه شماره اداره کل کارگزینی کارکنان اداری قوه قضائ

 قانون نظام هماهنگ پرداخت، حداکثر سن برای 9 از ماده 2 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه وفق بند 3/4/1383 مورخ 397
 سال و برای اوالد اناث، زمان ازدواج مقرر شده و 25ال به تحصیل تا  سال و در صورت اشتغ20دریافت کمک هزینه اوالد و فرزند ذکور 

حکایت از آن دارد که در مورد فرزندان اناث محدودیت سنی وجود ندارد و مالک پرداخت، کفالت و سرپرستی پدر است که با ازدواج و انتقال 
ا توجه به مراتب فوق و تاریخ طالق فرزند شاکی و اعاده کفالت گردد، ب مندی و مستمری قطع می مسئولیت تامین نفقه به شوهر، حقوق عائله

و سرپرستی پدر، هر چند کمک هزینه اوالد با ازدواج وی قطع شده لکن با توجه به اینکه ازدواج دختر شاکی منتهی به طالق شده و کفالت و 
به تجرد، دختر مستحق حمایت مالی و اجتماعی خواهد بود و سرپرستی پدر اعاده و شرایط قبل از ازدواج تجدید گردیده و در واقع با بازگشت 

قانونگذار نیز تاکید بر آن دارد، بنابراین و با توجه به اعالم نظر اداره حقوقی قوه قضائیه در موارد مشابه و وحدت مالک از رأی وحدت رویه 
نامه بدوی در حدی که مفهم الزام وزارت دادگستری به  هیأت عمومی دیوان با رد اعتراض تجدیدنظرخواه، داد13/7/1382 مورخ 260شماره 

ـ شعبه بیست و چهارم در رسیدگی به 1ب ـ. گردد تایید و استوار می) 20/1/1380(پرداخت مجدد حق اوالد از تاریخ طالق فرزند شاکی است 
ن به خواسته، برقراری کمک هزینه  موضوع شکایت آقای حسن مؤذنی به طرفیت، دادگستری جمهوری اسالمی ایرا84/1914پرونده کالسه

 هیأت عمومی دیوان، 13/7/1382 مورخ 260 با توجه به رأی شماره 10/4/1385 مورخ 1038اوالد اناث مطلقه به شرح دادنامه شماره 
 85/454سه ـ شعبه دهم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کال2ب ـ. خواسته شاکی را موجه دانسته و حکم به ورود شکایت صادر نموده است

 10/4/1385 مورخ 1038موضوع تقاضای تجدیدنظر اداره کل امور اداری و استخدامی کارکنان اداری قوه قضائیه نسبت به دادنامه شماره 
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 چنین رأی صادر نموده است، تجدیدنظرخواهی وارد است، زیرا اوالً با توجه به 6/6/1385 مورخ 665 دیوان به شرح دادنامه شماره 24شعبه 
 قانون نظام هماهنگ در خصوص پرداخت کمک هزینه اوالد اناث، انقطاع پرداخت آن بعد از 9 ماده 2ید زمان ازدواج در قسمت اخیر بند ق

ثانیاً مفاد دادنامه . پرداخت کمک هزینه ازدواج محرز و عودت آن در صورت مطلقه شدن یا فوت شوهر در حال حاضر فاقد جایگاه قانونی است
عنه نقض و در ماهیت  از این رو دادنامه معترض.  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری انطباقی بر مانحن فیه ندارد13/7/1382رخ مو260شماره

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق باحضور رؤسا و مستشاران . نماید امر به رد شکایت و خواسته تجدیدنظرخوانده حکم صادر می
عب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی البدل ش و دادرسان علی

 .نماید می

  رأی هیأت عمومی
 قانون نظام هماهنگ پرداخت 9مند دولت و کمک به تامین معاش خانواده آنان به شرح ماده قانونگذار در مقام مساعدت به کارمندان عائله

مندی و اوالد به مستخدمان مشمول قانون مزبور را تجویز کرده و در   پرداخت کمک هزینه عائله1370ت مصوب شهریور ماه کارکنان دول
عدم تعلق کمک ) زمان ازدواج(نظر به اینکه هدف مقنن از قید عبارت . مورد اوالد اناث تادیه آن را تا زمان ازدواج مورد تایید قرار داده است

در مدت وجود رابطه علقه زوجیت و داشتن همسر و نتیجتاً برخورداری از نفقه از طریق شوهر است و فرزند اناث پس از هزینه اوالد اناث 
گیرد، بنابراین قطع کمک هزینه اوالد اناث به لحاظ  مطلقه شدن و یا فوت همسر علی االصول از نظر مالی تحت حمایت پدر خود قرار می

 شعبه دوم 19/11/1381 مورخ 2100یا فوت همسر او انطباقی با هدف و حکم مقنن ندارد و دادنامه شماره ازدواج حتی پس از وقوع طالق و 
این رأی به استناد بند . شود که در مرحله تجدیدنظر تایید شده و متضمن این معنی است، موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می

  .االتباع است ری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه الزم قانون دیوان عدالت ادا43 و ماده 19یک ماده 
  فرد عدالت اداری ـ مقدسی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان

  



  113/ اداری آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت: بخش سوم
 

 

 1387/2/23 - 86/348/شماره هـ

ی العاده جذب نیرو  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص عدم شمول فوق908رأی شماره 

انسانی در نقاط محروم نسبت به افرادی که از شمول مقررات قانون استخدام کشوری و مقررات 

 باشند استخدام شرکتهای دولتی خارج می

  29/8/1386: تاریخ
  908: شماره دادنامه
  86/348: کالسه پرونده
  .هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: مرجع رسیدگی

  .شرکت فوالد خوزستان: شاکی
  . دیوان عدالت اداری13 و 11اعالم تعارض آراء صادره از شعب : یت و خواستهموضوع شکا

 موضوع شکایت داود حسینی به طرفیت شرکت فوالد خوزستان 85/866الف ـ شعبه سیزدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کالسه : مقدمه
 29/6/1373ـ246ت24373صی یک ماه موضوع مصوبه شماره العاده جذب نیروی انسانی به مناطق محروم و دورافتاده و مرخ به خواسته، فوق

 مورخ 383ـ 382های شماره   چنین رأی صادر نموده است، با توجه به دادنامه30/3/1386 مورخ 366هیأت وزیران به شرح دادنامه شماره 
ها و شرکتها و مؤسسات دولتی از جمله  صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و به لحاظ اینکه آراء مذکور به همه سازمان5/12/1380

باشند، شمول دارد و نیز در مقام رسیدگی به آراء متعارضه صادره از شعب بدوی و تجدیدنظر دیوان  آنهائی که مشمول مقررات خاص می
 826/140جوابیه شماره های صادره به نفع شکات و علیه طرفهای شکایت را تایید کرده است بنابه مراتب مطالب مندرجه در الیحه  دادنامه
های  العاده رسد لذا حکم به ورود شکایت مذکوره صادر و استحقاق نامبرده به دریافت فوق باشد وارد به نظر می  موجه نمی7/6/1385مورخ 

ای هادی  موضوع شکایت آق85/595ب ـ شعبه یازدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کالسه . گردد مورد مطالبه از شرکت خوانده اعالم می
 در خصوص حق جذب 29/6/1373 مورخ 244ت24373فرهادیان به طرفیت، شرکت فوالد خوزستان به خواسته، اجراء مصوبه شماره 

 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه قانون مزبور 22/3/1386 مورخ266مرخصی مازاد یک ماهه منطقه محروم به شرح دادنامه شماره 
ول قانون استخدام کشوری و مقررات استخدام شرکتهای دولتی است و شرکت خوانده با توجه به مفاد الیحه دفاعیه ناظر به مستخدمین مشم

و مستندات پیوست آن از جمله شرکتهائی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است بنابراین اجرای قانون جذب نیروی انسانی 
ت قانونی بوده در نتیجه شکایت و خواسته شاکی غیر وارد تشخیص گردیده و با عنایت به رأی االشعار در مورد شرکت مزبور فاقد وجاه فوق

. گردد  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت و خواسته صادر و اعالم می25/2/1384 مورخ 78 الی 75وحدت رویه شماره 
البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و  و مستشاران و دادرسان علیهیأت عمومـی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا 

 .نماید بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می

  رأی هیأت عمومی
ب ـ به . ر محرز استهای مذکو های صادره در پرونده الذکر وجود تعارض در مدلول دادنامه های فوق الف ـ با توجه به محتویات پرونده

 به منظور جذب و نگهداری نیروی 1367صراحت ماده یک قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی مصوب
انسانی به مستخدمین مشمول قانون استخدام کشوری و مقررات استخدامی شرکتهای دولتی که در نقاط محروم و دور افتاده و مناطق جنگی 

نظر به اینکه تعمیم و تسری حکم مقنن به مستخدمان سایر . العاده به عنوان جذب و نگهداری قابل پرداخت است کنند، فوق ام وظیفه میانج
باشند، مجوزی ندارد، بنابراین دادنامه  الذکر مستثنی بوده و مشمول مقررات استخدامی خاص می واحدهای دولتی که از شمول مقررات فوق
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العاده مزبور از شرکت فوالد خوزستان که تابع   شعبه یازدهم دیوان مبنی بر رد شکایت شاکی به خواسته فوق22/3/1386خ  مور266شماره 
 قانون دیوان عدالت 43 و ماده 19این رأی به استناد قسمت دوم ماده . باشد مقررات استخدامی خاص است، صحیح و منطبق با مقررات می

  .االتباع است  مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه الزماداری برای شعب دیوان و سایر
   فرد عدالت اداری ـ مقدسی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان
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 1387/2/23  - 86/349/شماره هـ

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص استخدام کارکنان غیر رسمی سازمان 912رأی شماره 

  م رسمیشیالت ایران به مستخد

  29/8/1386: تاریخ
  912: شماره دادنامه
  86/349: کالسه پرونده
  .هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: مرجع رسیدگی

  .خانم محبوبه خدا رضائی: شاکی
  . دیوان عدالت اداری13 و 11اعالم تعارض آراء صادره از شعب : موضوع شکایت و خواسته

 موضوع شکایت محبوبه خدارضائی به طرفیت، سازمان شیالت 85/1061به پرونده کالسه الف ـ شعبه سیزدهم دیوان در رسیدگی : مقدمه
 مورخ 618ایران به خواسته،رسیدگی به عدم تغییر وضعیت استخدمی نامبرده از قراردادی به رسمی و تغییر وضعیت مذکور به شرح دادنامه شماره 

مندرجه و محتویات پرونده چون در مورد عدم موافقت با خواسته شاکی از ناحیه  چنین رأی صادر نموده است، با عنایت به مراتب 15/5/1386
 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و بلحاظ اینکه 5/8/1375 مورخ 173سازمان خوانده با توجه به مفاد الیحه جوابیه و ضمائم آن و رأی شماره 

ل سابقه خدمت قراردادی الزامی نبوده بلکه منوط به شرایطی است که با  سا8تبدیل وضعیت استخدامی از قراردادی به رسمی به صرف داشتن 
باشد، برخالف ضوابط و مقررات مربوط عمل نشده است لذا  پذیر می اجتماع همه آنها از جمله صدور مجوز استخدام رسمی از مراجع قانونی امکان

 موضوع شکایت 84/1943یوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کالسه ب ـ شعبه یازدهم د. گردد حکم به رد شکایت نامبرده صادر و اعالم می
 مورخ 407منوچهر چمیزی به طرفیت، سازمان شیالت به خواسته، تغییر وضعیت استخدامی از قراردادی به رسمی به شرح دادنامه شماره 

 مورخ 687/80/4های موجود از جمله بخشنامه شماره  نامه چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه دستورالعملها و مصوبات و بخش20/4/1386
 سال 8 معاون اداری و مالی وزارت جهاد کشاورزی که در آن دستور تغییر وضعیت همکاران قراردادی جهاد با داشتن مدرک دیپلم و 29/4/1379

الرأس صادر گردیده و شاکی نیز  دی به رسمی آزمایشی علی سال سابقه به شرط وجود پست سازمانی از قراردا2سابقه کار با فوق دیپلم و باالتر با 
 سال سابقه کار در پست سازمانی دارای شرایط احصائی بوده با احراز استحقاق نامبرده نسبت به 9در آن تاریخ با داشتن مدرک لیسانس و بیش از 

عنه به تغییر وضعیت استخدامی نامبرده  د شکایت و الزام مشتکیمورد ادعا شکایت وی را در رابطه با تضییع حقوق مکتسبه وارد دانسته رأی به ورو
البدل  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی. دارد از قراردادی به رسمی آزمایشی صادر می

 .نماید ح آتی مبادرت بـه صدور رأی میشعب دیوان تشکیل و پس ازبحث و بررسی وانجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شر

  رأی هیأت عمومی
نظر به مفاد الیحه جوابیه و مقررات قانونی حاکم در باب جواز استخدام کارکنان غیر رسمی سازمان شیالت ایران به مستخدم رسمی و عنایت 

رزی مشعر بر تغییر وضعیت استخدامی کارکنان  معاون اداری و مالی وزارت جهاد کشاو29/4/1379 مورخ 687/80/4به مفاد بخشنامه شماره 
 سال سابقه 2 سال سابقه خدمت و یا فوق دیپلم و مدرک تحصیلی باالتر با 8قراردادی جهاد به مستخدم رسمی با داشتن مدرک تحصیلی دیپلم و 

حقق و اجتماع شرایط قانونی مربوط الذکر مبین ت های فوق خدمت به شرط وجود پست ثابت سازمانی و اینکه مدارک و اسناد پیوست پرونده
 که متضمن تایید ادعا و استحقاق شاکی به تبدیل 84/1943 شعبه یازدهم دیوان در پرونده کالسه 20/4/1386 مورخ 407است،دادنامه شماره 

 قانون 43 و ماده 19 ماده 2این رأی به استناد بند . باشد، موافق اصول و مقررات قانونی مربوط است وضع استخدامی از غیررسمی به رسمی می
  .االتباع است دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه الزم

  عدالت اداری ـ رهبرپور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان
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 1387/2/23 - 84/789/شماره هـ

لت اداری درخصوص ممنوعیت تبدیل وضع مستخدم  هیأت عمومی دیوان عدا838 و 837رأی شماره 

 رسمی آزمایشی پس از پایان دوره به پیمانی

  27/8/1386: تاریخ
  838، 837: شماره دادنامه
  86/192، 84/789: کالسه پرونده
  .هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: مرجع رسیدگی

  .خانم انسیه ماحوری: شاکی
  . تجدیدنظر دیوان عدالت اداری4 و 2ء صادره از شعب اعالم تعارض آرا: موضوع شکایت و خواسته

آبادی به طرفیت سازمان   موضوع شکایت شهرام جهان83/1458ـ شعبه بیستم دیوان در رسیدگی به پرونده کالسه 1الف ـ: مقدمه
پیمانی به شرح دادنامه شماره ریزی کشور بخواسته، اعتراض به لغو حکم استخدام رسمی آزمایشی و تبدیل آن به استخدام  مدیریت و برنامه

 هیأت وزیران 24/6/1381 مورخ 27026ت/29982 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه طبق مصوبه شماره 14/11/1383 مورخ 3236
ت و  استخدام رسمی در کلیه دستگاههای مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دول24/6/1381از تاریخ ابالغ این مصوبه یعنی 

باشد   می25/6/1381مقررات خاص استخدامی منع شده است و نظر به اینکه مجوز استخدام رسمی آزمایشی صادره برای خواهان به تاریخ 
ریزی ملزم به اجرای مصوبه هیأت وزیران و عدم صدور مجوز  که در این تاریخ استخدام رسمی ممنوع بوده و سازمان مدیریت و برنامه

مایشی بوده است و حکم استخدام رسمی آزمایشی صادره به لحاظ مغایرت با مصوبه هیأت وزیران دارای اعتبار نبوده و در استخدامی رسمی آز
نتیجه تبدیل آن به استخدام پیمانی منطبق بر مقررات تشخیص و بلحاظ عدم احراز تضییع حقی از خواهان حکم به رد دادخواست صادر و 

 موضوع تقاضای تجدیدنظر آقای شهرام جهان آبادی 84/353تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کالسه  4ـ شعبه 2الف ـ. شود اعالم می
 چنین رأی صادر 9/6/1384 مورخ 1288 دیوان به شرح دادنامه شماره 20 صادره از شعبه 14/11/1383 مورخ 3236نسبت به دادنامه شماره 

می به معافیت از خدمت یا پیمانی یا قراردادی قبل از پایان خدمت آزمایشی قانوناً ممکن نموده است، نظر به اینکه تغییر حکم آزمایشی رس
ـ 1ب ـ. گردد بنابراین با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه بدوی عیناً تایید و استوار می.  سال ندارد2است و شاکی دلیلی بر خدمت آزمایشی بمدت 

ریزی کشور   موضوع شکایت محمد فرهمند به طرفیت، سازمان مدیریت و برنامه83/540 دیوان در رسیدگی به پرونده کالسه 19شعبه 
 چنین 19/7/1383 مـورخ 1384بخواسته، لغو استخدام آزمایشی و تبدیل به استخدام پیمانی بشرح دادنامه شماره ) مدیریت نیروی انسانی(

عنه  ن و مراتب مندرج در الیحه جوابیه واصله از سازمان مشتکیرأی صادر نموده است، با بررسی مفاد دادخواست تقدیمی و مدارک پیوست آ
 هرچند که طرف شکایت به موجب الیحه جوابیه با ادای مطالبی شکایت شاکی را در خصوص مورد ادعا غیرموجه اعالم 8/4/1383مورخ 

ک بر استحقاق مشارالیه نسبت به مورد ادعا نموده است الکن با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی و مدارک مثبت ادعای شاکی دالئل و مدار
 تجدیدنظر دیوان در 2ـ شعبه 2ب ـ. گردد رسد و لذا رأی به ورود شکایت به کیفیت مطروحه صادر و اعالم می وخواسته موجه به نظر می

 مورخ 1384نامه شماره ریزی کشور نسبت به داد  موضوع تقاضای تجدیدنظر سازمان مدیریت و برنامه83/947رسیدگی به پرونده کالسه 
 تقاضای تجدیدنظرخواهی را خارج از مهلت مقرر قانونی دانسته 10/3/1384 مورخ 372 دیوان به شرح دادنامه شماره 19 شعبه 19/7/1383

 موضوع شکایت محمود 82/1137 دیوان در رسیدگی به پرونده کالسه 20ج ـ شعبه . لذا قرار رد درخواست شاکی را صادر نموده است
 15091ریزی کشور به خواسته، الزام به تایید حکم استخدام رسمی قطعی صادره به شماره  شـادنیا به طرفیت سازمان مدیریت و برنامه وانر

نظر به اینکه اوالً مصوبه مستند خوانده ...  چنین رأی صادر نموده است،12/3/1383 مورخ 282 به شرح دادنامه شماره 27/6/1382مورخ 
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ثالثاً با صدور . ثانیاً نشر آگهی استخدام با مجوزهای صادره از سوی خوانده صورت گرفته است. باشد خدام رسمی بنحو مطلق نمینافی منع است
حکم رسمی آزمایشی و انقضای مدت آن وضعیت مستخدم تبدیل به رسمی قطعی و دایمی شده است به عالوه اینکه حکم به تبدیل به وضع 

ت، رابعاً در اثر صدور حکم آزمایشی و پس از آن قطعی دایمی حقی برای خواهان ایجاد که دارای مبانی رسمی قطعی هم صادر شده اس
مشروع بوده و با مصوبه هیأت وزیران قابل زوال نیست بنابراین امتناع خوانده از تایید صدور حکم رسمی قطعی بالوجه تشخیص و ضمن 

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق باحضور رؤسا . گردد  استخدامی صادر میاعالم ورود دادخواست تقدیمی مکلف به تایید حکم
صدور  شرح آتی مبادرت به البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به و مستشاران و دادرسان علی

 .نماید رأی می

  رأی هیأت عمومی
ثانیاً حکم مقرر . های مذکور محرز است های صادره درپرونده الذکر وجودتعارض درمدلول دادنامه های فوق پروندهاوالً، با توجه به محتویات 

مستخدم رسمی در   قانون استخدام کشوری مبین تایید استحقاق مستخدمین آزمایشی مشمول قانون مزبور به تبدیل وضع به19در ماده 
 آن قانون منحصراً برکناری افرادی که در 20ن به کار در پایان خدمت آزمایشی است و طبق ماده صورت احراز لیاقت و کاردانی و عالقه آنا

بنابراین برکناری مستخدم دولت پس از اتمام دوره آزمایشی و . طی یا پایان دوره آزمایشی صالح برای ادامه خدمت نباشند، تجویز شده است
 27026ت/29982 نوع استخدام او از رسمی قطعی به پیمانی به استناد مصوبه شماره تثبیت حق تبدیل وضع به مستخدم رسمی و یا تغییر

 شعبه بیستم دیوان که قطعیت 12/3/1383 مورخ 282 هیأت وزیران مغایر حکم صریح قانونگذار است و دادنامه شماره 24/6/1381مورخ 
 قانون دیوان عدالت اداری برای 43 و ماده 19 ماده 2به استناد بند این رأی . شود یافته است، موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می
  .االتباع است شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه الزم

  فرد عدالت اداری ـ مقدسی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان
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 1387/2/23 - 84/817/شماره هـ

 قانون 35ت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص اجرای بند الف تبصره هیأ842 و 841رأی شماره 

 1375بودجه سال 

  27/8/1386: تاریخ
  842، 841: شماره دادنامه
  85/314، 84/817: کالسه پرونده
  .هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: مرجع رسیدگی

  .آموزش و پرورش کرمان: شاکی
  . تجدیدنظر دیوان عدالت اداری11 بدوی و 24ادره از شعب اول و اعالم تعارض آراء ص: موضوع شکایت و خواسته

السادات حسینی به طرفیت، سازمان   موضوع شکایت طاهره84/71ـ شعبه اول دیوان در رسیدگی به پرونده کالسه 1الف ـ: مقدمه
 به 1375 قانون بودجه سال 35تبصره ) لفا(ریزی کشورـ آموزش و پرورش کرمان به خواسته، الزام خوانده به اجرای بند  مدیریت و برنامه

 قانون 35تبصره ) الف(نامه اجرائی بند   چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه هنوز آیین25/7/1384 مورخ 2627شرح دادنامه شماره 
 هیأت وزیران نرسیده است،  توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور و وزارتین بازرگانی و تعاون تهیه و به تصویب1375بودجه سال 

لذا شکایت شاکی .  قانون مذکور فراهم نشده تا قابلیت اجرایی پیدا نماید35تبصره ) الف(نامه، موجبات پرداخت مزایای بند  بدون تصویب آیین
 موضوع شکایت 83/3286 دیوان در رسیدگی به پرونده کالسه 24ب ـ شعبه . گردد را غیر موجه تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعالم می

 به 1375 قانون بودجه سال 35تبصره ) الف(طرفیت، آموزش و پرورش رفسنجان به خواسته، الزام خوانده به اجرای بند  پرویز ابراهیمی به
 چنین رأی صادر نموده است، شعبه دیوان از توجه به صراحت قانون و مستند مذکور اساس 23/7/1384 مورخ 1274شرح دادنامه شماره 

نماید، النهایه عدم اجرای   به آن اذعان و اقرار می14/1/1384مندی شاکی را وارد و موجه و خوانده نیز به موجب الیحه دفاعیه مورخ  بهره
. باشد نامه اجرائی قانون که در ادامه الیحه مذکور آمده است، موجه و مورد پذیرش دیوان نمی امتیاز مذکور به بهانه عدم تصویب و ابالغ آیین

زیرا اسقاط و سلب حقوق مستخدمین دولت که به حکم قانون پدید آمده است جز به حکم مقام مذکور پذیرفته و موجه نبوده کما اینکه هیأت 
 20/12/1379 مورخ 164محترم عمومی دیوان عدالت اداری نداشتن و عدم تخصیص اعتبار را نیز مسقط حق آنان به موجب رأی شماره 

 در حق مشارالیه محکوم 35تبصره ) الف( با صدور حکم به ورود خواسته شاکی، خوانده محترم را به اعمال و اجرای بند فلذا. ندانسته است
پور به طرفیت سازمان آموزش و   موضوع شکایت خانم طاهره شریفی83/2820 دیوان در رسیدگی به پرونده کالسه15ـ شعبه 1ج ـ. نماید می

 مورخ 395 به شرح دادنامه شماره 1375 قانون بودجه سال 35تبصره ) الف(لزام خوانده بـه اجرای بند پرورش استان کرمان به خواسته ا
با امعان نظر و مداقه در صراحت مصوبه استنادی شاکیه که مبین استحقاق ایشان به مطالبه و ....  چنین رأی صادر نموده است،26/2/1384

عنه در الیحه دفاعیه به تعلق گرفتن این حق به مشارالیها مفاداً  ده همچنان که سازمان مشتکیاستیفاء حق موضوع خواسته از مرجع خوانده بو
نامه اجرائی قانون  نامه اجرائی را مانع اجابت آن دانسته که با رد دفاعیات معروضه، تنظیم نشدن آیین اذعان داشته لیکن عدم تصویب آیین

ه موجب قانون برای مستخدم فراهم آمده نبوده در نتیجه با احراز حقانیت شاکیه شکایت مصوب استنادی نافی و مسقط حقوق اکتسابی که ب
 قانون دیوان عدالت حکم به ورود 11بند یک ماده ) پ(مطروحه از سوی وی را محرز و مدلل و ثابت تشخیص و مستنداً به قسمت اخیر شق 

به پرداخت حق مالی موضوع خواسته وفق ضوابط مقرر در قانون در حق ) آموزش و پرورش کرمان(عنه  شکایت ایشان و الزام سازمان مشتکی
 موضوع تقاضای تجدیدنظر آموزش و 84/1095 تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کالسه 11ـ شعبه 2ج ـ. دارد وی صادر و اعالم می

 مورخ 2116 دیوان به شرح دادنامه شماره 15 صادره از شعبه 26/2/1384 مورخ 395پرورش استان کرمان نسبت به دادنامه شماره 
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هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و .  رأی به رد تجدیدنظر خواهی صادر نموده است20/7/1384
 .نماید درت بـه صدور رأی میشرح آتی مبا البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه دادرسان علی

  رأی هیأت عمومی
 به کارکنان 1375 کل کشور، دولت را مکلف کرده است که در سال 1375 قانون بودجه سال 35تبصره ) الف(قانونگذار به شرح بند 

 حقوق مبنای جدول قانون شاغل و بازنشسته و موظف و عائله تحت تکفل آنها و وراث کارمندان متوفی به ازاء هر نفر معادل یک دهم حداقل
نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت، ماهانه پرداخت نماید تا از طریق تعاونیهای مصرف کارکنان دولت به صورت کاال و مایحتاج ضروری 

ستخدامی کشور و تصویب نامه اجرائی آن را با همکاری وزارتین بازرگانی وتعاون به سازمان امور اداری وا در اختیار آنان قرار گیرد و تهیه آیین
بنابراین طرح شکایت به طرفیت واحدهای دولتی به خواسته اجرای حکم مقنن وپرداخت مبلغ . آن را به عهده هیأت وزیران محول کرده است

 2627ه شماره نامه اجرائی قانون و تخصیص اعتبار الزم به واحدهای دولتی ذیربط وجاهت قانونی ندارد و دادنام موردنظر قبل از تصویب آیین
این رأی به . شود الذکر صحیح و موافق قانون تشخیص داده می  شعبه اول دیوان مبنی بر رد شکایت شاکی به جهت فوق25/7/1384مورخ 

 برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه 1385 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 43 و ماده 19 ماده 2استناد بند 
  .االتباع است الزم

  فرد عدالت اداری ـ مقدسی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان
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 1387/2/23 - 84/625/شماره هـ

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص تبدیل وضعیت استخدامی 933 الی 931رأی شماره 

 کارکنان قراردادی سازمان انرژی اتمی به رسمی

  4/9/1386:تاریخ
  933 الی 931:  دادنامهشماره

  667، 85/167، 84/625: کالسه پرونده
  .هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: مرجع رسیدگی

  .ـ آقای سید فریبرز فرقانی3ـ رئیس شعبه ششم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری2ـ سازمان انرژی اتمی ایران 1: شکات
  . تجدیدنظر دیوان عدالت اداری11 و 9 و 7و  4اعالم تعارض آراء صادره از شعب : موضوع شکایت و خواسته

 موضوع شکایت، فریبرز فرقانی و نادر 83/1883 و 83/991ـ شعبه هشتم بدوی دیوان در رسیدگی به پرونده کالسه 1الف ـ: مقدمه
 و 1427ح دادنامه شماره فیروزی به طرفیت سازمان انرژی اتمی ایران به خواسته، تبدیل وضعیت استخدامی آنان از قراردادی به رسمی به شر

باشند و رابطه   چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه شکات از کارکنان قراردادی سازمان طرف شکایت می2/7/1383 مورخ 1428
ـ 173ماره استخدام رسمی با سازمان مزبور ندارند و با توجه به اینکه الزام سازمان مزبور نسبت به استخدام رسمی آنان نیز بر اساس رأی ش

ـ شعبه 2الف ـ. گردد  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری فاقد جواز قانونی است، لذا شکایت مطروحه وجهه قانونی ندارد و رد می5/8/1375
 موضوع تجدیدنظرخواهی نادر فیروزی و فریبرز فرقانی نسبت به رأی شماره 83/1688نهم تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کالسه 

 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه از 27/1/1384 مورخ 60 شعبه هشتم به شرح دادنامه شماره 2/7/1383 مورخ 1427و  1428
ناحیه تجدیدنظرخواهان نسبت به دادنامه تجدیدنظرخواسته اعتراض مؤثری بعمل نیامده است و از طرفی با توجه به توضیحات نمایندگان 

 و تصریح به همکاری به صورت 1378 و ارائه تصویر آگهی دعوت به همکاری مربوط به سال 23/1/1384جلسه سازمان تجدیدنظرخوانده در 
عنه و مبانی استداللی منعکس در آن ایراد   بر کیفیت رسیدگی و اصدار دادنامه معترض1378قراردادی و فرم درخواست شکات مربوط به سال 
ب . گردد ود نیست، ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید و استوار میو اشکال قانونی که متضمن نقض آن باشد، مشه

 موضوع شکایت مجید کاوسیان به طرفیت سازمان انرژی اتمی ایران به 83/1779ـ شعبه سوم دیوان در رسیدگی به پرونده کالسه 1ـ
 چنین رأی صادر نموده است، با توجه به اینکه 20/11/1383خ  مور3499خواسته، تبدیل وضعیت استخدامی رسمی به شرح دادنامه شماره 

نامه هیأت وزیران که استناد شده با توجه به  علل ذکر شده در باب عدم تبدیل وضعیت استخدامی شاکی به رسمی موجه نیست و تصویب
کی به مورد ادعا شکایت وی را با توجه به رسد، فلذا با احراز استحقاق شا تاریخ تصویب آن عطف به ماسبق و شامل حال شاکی به نظر نمی

جمیع جهات وارد تشخیص و رأی به ورود آن و تبدیل وضعیت استخدامی شاکی به رسمی بر مبنای مجوز قانونی مورد استناد و با رعایت 
 موضوع تقاضای 84/262 ـ شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کالسه2ب ـ. دارد مقررات و شرایط مربوط صادر و اعالم می

 8/6/1384 مورخ 912 شعبه سوم به شرح دادنامه شماره 20/11/1383 مورخ 3499تجدیدنظر سازمان انرژی اتمی نسبت به دادنامه شماره 
مده و چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه از طرف تجدیدنظرخواه نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته اعتراض موجه و مؤثر بعمل نیا

با بررسی سوابق امر بر کیفیت رسیدگی و اعمال مقررات نیز ایراد و اشکالی که فسخ دادنامه بدوی را ایجاب نماید، مشهود نیست، بنابراین با 
 موضوع 83/1773ـ شعبه سوم دیوان در رسیدگی به پرونده کالسه 1ج ـ. گردد رد تجدیدنظرخواهی دادنامه بدوی عیناً تایید و استوار می
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 3496خواسته، تبدیل وضع استخدامی به رسمی به شرح دادنامه شماره اتمی به شکایت اصغر اعمادی به طرفیت، سازمان انرژی 
نامه هیأت وزیران که به آن استناد شده عطف به ماسبق  با توجه به تاریخ تصویب تصویب...  چنین رأی صادر نموده است، 20/11/1383مورخ

رسد، فلذا با احراز استحقاق شاکی به مورد ادعا شکایت وی را با توجه به جمیع جهات وارد تشخیص و رأی به  نمیو شامل حال شاکی به نظر 
ورود آن و تبدیل وضعیت استخدام شاکی به رسمی بر مبنای مجوز قانونی مورد استناد و با رعایت مقررات و شرایط مربوط صادر و اعالم 

 موضوع تقاضای تجدیدنظر سازمان انرژی اتمی نسبت به 84/322ر دیوان در رسیدگی به پرونده کالسه ـ شعبه چهارم تجدیدنظ2ج ـ. دارد می
 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه 25/5/1384 مورخ 1243 شعبه سوم دیوان به شرح دادنامه 20/11/1383 مورخ 3496رأی شماره 

می ایران به صورت قراردادی بوده و با عنایت به اینکه حسب عمومات قانونی و مفاد رابطه استخدامی تجدیدنظرخوانده با سازمان انرژی ات
 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری استخدام رسمی تابع شرایط خاص ازقبیل اخذ مجوزبوده و الزام 5/8/1375ـ 173االتباع شماره  رأی الزم

های راجع به سازمان انرژی اتمی الزام به استخدام  نامه ن و مقررات و آیینیک از قوانی به استخدام وجاهت قانونی ندارد و از طرفی در هیچ
تجدیدنظرخوانده تصریح نگردیده است، علیهذا با وارد دانستن تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه و فسخ دادنامه صادره از شعبه بدوی حکم به 

 موضوع شکایت 83/1010شم دیوان در رسیدگی به پرونده کالسه ـ شعبه ش1د ـ. گردد رد شکایت شاکی با کیفیت موجود صادر و اعالم می
 مورخ 2915مجتبی پنجستونی به طرفیت، سازمان انرژی اتمی به خواسته، تبدیل وضع استخدامی به رسمی به شرح دادنامه شماره 

مون ورودی شرکت و پس از توفیق نظر به اینکه شاکی به قصد و نیت استخدام رسمی در آز...  چنین رأی صادر نموده است، 21/11/1383
نصیب و  تواند وی را از حقوق مسلم قانونی بی در آن و پشت سرنهادن کلیه مراحل استخدامی، مشغول خدمت شده مصوبه هیأت وزیران نمی

نظر از اشتغال به خدمت رسمی محروم سازد و چون علل ذکر شده در خصوص عدم تبدیل وضعیت استخدامی شاکی موجه و قانونی به 
ـ شعبه یازدهم 2دـ. نماید رسد، لذا شکایت وی را با توجه به جمیع جهات وارد و موجه تشخیص و رأی به ورود شکایت صادر می نمی

 مورخ 2915 موضوع تقاضای تجدیدنظر سازمان انرژی اتمی نسبت به رأی 84/181تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کالسه 
 چنین رأی صادر نموده است، با عنایت به اینکه وضعیت 15/4/1384 مورخ 1075به شرح دادنامه شماره  شعبه ششم دیوان 21/11/1383

عنه قراردادی بوده و در قانون استنادی دلیلی بر الزام تغییر وضعیت قراردادی به رسمی ارائه نگردیده و  اشتغال خواهان در سازمان مشتکی
مقررات استخدامی سازمان انرژی اتمی ایران به سازمان اجازه داده با حصول تمام شرایط در  مصوبه هیأت وزیران در 129تبصره یک ماده 

 هیأت عمومی دیوان نیز استخدام 5/8/1385 مورخ 173شود، طبق دادنامه  تبدیل وضعیت کارکنان خود اقدام نماید و الزامی مالحظه نمی
ـ  ه. گردد شخیص ضمن نقض دادنامه مزبور حکم به رد شکایت شاکی صادر میافراد به صورت رسمی الزامی ندارد، علیهذا اعتراض وارد ت

 موضوع شکایت علی حسن رضائیان به طرفیت، سازمان انرژی اتمی به 83/1421ـ شعبه چهارم دیوان در رسیدگی به پرونده کالسه 1ـ
أی صادر نموده است، با توجه به محتویات پرونده  چنین ر30/5/1384 مورخ 1302خواسته، تبدیل وضع استخدامی به رسمی به شرح دادنامه 
باشد و تبدیل وضع استخدامی بـه رسمی تابع مقررات خاص است و تخلفی از  و پاسخ خوانده نظر به اینکه نامبرده کارمند قراردادی می

 ششم تجدیدنظر در رسیدگی به ـ شعبه2ـ ـ ه. گردد باشد، خواسته موجه نیست، لذا حکم به رد شکایت شاکی صادر می مقررات ثابت نمی
 به 4 شعبه 30/5/1384 مورخ 1302 موضوع تقاضای تجدیدنظر خواهی علی حسن رضائیان نسبت به دادنامه شماره 84/984پرونده کالسه 

ام منتشره  چنین رأی صادر نموده است، با توجه به اینکه سازمان انرژی اتمی در آگهی استخد23/12/1384 مـورخ 1465شرح دادنامه شماره 
 هیأت 19/2/1383 مورخ 660 الی 597های  نماید و با عنایت به آراء شماره صراحتاً اعالم نموده اشخاصی را به طور رسمی استخدام می

 هیأت وزیران استخدام رسمی را 24/6/1381ـ مورخ  ه27026ت29982عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال قسمتهائی از مصوبه 
 دانسته بجز در موارد خاص و عطف بماسبق نشدن مصوبه را صحیح ندانسته است لذا تجدیدنظر خواهی وارد تشخیص و با نقض دارای اعتبار
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 و 83/1370های کالسه  ـ شعبه ششم دیوان در رسیدگی به پرونده1وـ. گردد رأی بدوی حکم به ورود شکایت شاکی صادر و اعالم می
ان شجاع الدین شیری، حسین فریدونی و جمشید روشن ضمیر به طرفیت، سازمان انرژی اتمی  موضوع شکایت آقای83/1384 و 83/1342

 چنین 21/11/1383 مورخ2909 و 2906 و 21/11/1383 مورخ2913های  شرح دادنامه ایران بخواسته، تبدیل وضع استخدامی به رسمی به
 ورودی شرکت و پس از توفیق در آن و پشت سرنهادن کلیه مراحل شاکی به قصد و نیت استخدام رسمی در آزمون... رأی صادر نموده است،

تواند وی را از حقوق مسلم قانونی بی نصیب و از اشتغال به خدمت رسمی محروم  شده، مصوبه هیأت وزیران نمی استخدامی مشغول خدمت
ـ شعبه ششم 1ب ـ. نماید شکایت صادر و اعالم میسازد، لذا با احراز استحقاق شاکی نسبت به مورد ادعا شکایت وی را وارد و رأی به ورود 

 مورخ 2913 موضوع تقاضای تجدیدنظر سازمان انرژی اتمی ایران نسبت به دادنامه 84/64تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کالسه 
ظر به اینکه از طرف  چنین رأی صادر نموده است، ن24/11/1384 مورخ1321 شعبه ششم دیوان به شرح دادنامه شماره 21/11/1383

نیامده، با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه بدوی عیناً تایید و  به دادنامه تجدیدنظرخواسته اعتراض موجه و مؤثری بعمل تجدیدنظرخواه نسبت 
ی اتمی  موضوع تقاضای تجدیدنظر سازمان انرژ84/107ـ شعبه نهم تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کالسه 2ب ـ. گردد استوار می

 چنین رأی صادر 22/4/1384 مورخ636 شعبه ششم دیوان بـه شرح دادنامه شماره 21/11/1383 مورخ 2909ایران نسبت به دادنامه شماره 
نموده است،خالصه اعتراض سازمان تجدیدنظرخواه نسبت به دادنامه تجدیدنظرخواسته اینکه استخدام رسمی کارکنان مستلزم تصدی یکی از 

برداری نیروگاه اتمی بوشهر تحت بـررسی و تصویب در مرجع  این در حالی است که ساختار سازمان بهره. باشد انی مصوب میپستهای سازم
 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پذیرش درخواست 5/8/1375ـ 173قانونی است و عالوه بر آن با توجه به مراتب و با استناد به رأی شماره 

 مراتب و تصریح رأی هیأت عمومی مورد استناد مبنی بر اینکه استخدام افراد به طور رسمی مستلزم وجود شرایط با عنایت به. میسور نیست
برداری نیروگاه اتمی بوشهر تحت  الزم و اخذ مجوز استخدام از مرجع صالحیتدار است و جنبه الزامی ندارد و اینکه ساختار سازمانی بهره

. گردد عنه رأی به رد شکایت شاکی صادر می گردد، ضمن نقض دادنامه معترض عتراض وارد تشخیص میبررسی و تصویب اعالم گردیده لذا ا
 موضوع تقاضای تجدیدنظر سازمان انرژی اتمی ایران نسبت به 84/72ـ شعبه هشتم تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کالسه 3ب ـ

صرف ...  چنین رأی صادر نموده است، 28/8/1384 مورخ 1126ادنامه شماره  شعبه ششم به شرح د21/11/1383 مورخ 2906دادنامه شماره 
از . باشد اینکه تجدیدنظرخواه در پست مستمری، در محل کار اشتغال داشته کافی برای الزام سازمان انرژی اتمی جهت استخدام دائم او نمی

ی قواعد حقوقی خاص بوده و به فرض اینکه مشمول قانون طرفی با توجه به اینکه سازمان مذکور دارای شخصیت حقوقی مستقل و دارا
استخدام کشوری است نیز در قانون مذکور ادامه و استمرار تمدید قراردادهای موقت و یا پیمانی را مجاز دانسته و نصی بر ممنوعیت تمدید آن 

ای  باشد، این بینه مشاغل مشخص و زمان محدود میابراز نکرده است و با توجه به اینکه عقود و قراردادهای موقت و پیمانی افراد برای 
چه آنکه طبق مقررات قانونی سازمانها و . قانونی جهت ملزم کردن دولت برای استخدام رسمی همان افراد بعد از ظرف زمان مشخص نیست

 شرایط الزم و اخذ مجوز قانونی از ها برای استخدام رسمی افراد تکلیفی ندارد و استخدام افراد مستلزم وجود مؤسسات دولتی و وزارتخانه
 هیأت وزیران توسط هیأت عمومی دیوان عدالت 24/6/1381 مورخ 27022ت29982نامه شماره  باشد و صرف ابطال تصویب مرجع ذیربط می

یأت عمومی دیوان اداری مستندی برای مکلف نمودن سازمان دولتی جهت استخدام اشخاص نخواهد بود، لذا بنا به مراتب و با توجه به آراء ه
نامه استخدامی سازمان مذکور با وارد بودن   آیین5 و نیز ماده 5/8/1375 مورخ 173 و 18/7/1366 مورخ 34های  عدالت اداری تحت شماره

ومی هیأت عم. نماید اعتراض تجدیدنظرخواه ضمن فسخ دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم به رد شکایت اولیه تجدیدنظرخوانده صادر و اعالم می
البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام  دیوان عدالت اداری در تاریخ فـوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی

 .نماید مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می
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  رأی هیأت عمومی
ب ـ نظر به . های مذکور محرز است های صادر در پرونده ارض در مدلول دادنامهالذکر وجود تع های فوق الف ـ با توجه به محتویات پرونده

اینکه شاکیان به اعتبار آگهی استخدام سازمان انرژی اتمی و مجوز صادره جهت جذب نیروهای متخصص به منظور تصدی پستهای ثابت و 
خل و خارج از کشور به خدمت آن سازمان پذیرفته شده و به های آموزشی در دا سازمانی، پس از طی موفقیت آمیز آزمون مربوط و طی دوره

اند و با این وصف واجد شرایط الزم و حق مکتسب قانونی استخدام به طور  طور مستمر در پستهای ثابت سازمانی به خدمت مشغول شده
وافق اصول و مقررات استخدامی سازمان اند و استخدام آنان به طور قراردادی و مدت موقت در مشاغل ثابت و مستمر مذکور، م رسمی بوده

 شعبه 21/11/1383 مورخ 2913 شعبه سوم دیوان، شماره 20/11/1383 مورخ 3499انرژی اتمی نبوده است، بنابراین دادنامه قطعی شماره 
رسمی در آن  شعبه ششم تجدیدنظر دیوان که متضمن تایید استحقاق شاکیان به استخدام 3/12/1384 مورخ 1465ششم دیوان، شماره 

 1385 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 43 و ماده 19 ماده 2باشد، موافق اصول و موازین قانونی است این رأی به استناد بند  سازمان می
  .االتباع است برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه الزم

  الت اداری ـ رهبرپورعد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان
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 1387/2/23 - 85/779/شماره هـ

های آموزشی   هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص عدم اعتبار قانونی دوره1044رأی شماره 

 که به تأیید مراجع صالحه نرسیده باشد

  25/9/1386: تاریخ
  1044: شماره دادنامه
  85/779: کالسه پرونده
  .وان عدالت اداریهیأت عمومی دی: مرجع رسیدگی

  .اداره کل امور اداری قوه قضائیه: شاکی
  .اعالم تعارض آراء صادره از شعب اول و هشتم دیوان عدالت اداری: موضوع شکایت و خواسته

 موضوع شکایت عبدالرضا خدابخشی به طرفیت اداره کل 82/393ـ شعبه هشتم دیوان در رسیدگی به پرونده کالسه 1الف ـ: مقدمه
 در سنوات خدمتی 27/7/1362 لغایت 15/12/1360ـ احتساب سابقه خدمت وی از تاریخ 1 کارکنان اداری قوه قضائیه به خواسته کارگزینی

 مورخ 1543 به شرح دادنامه شماره 10 به 9ـ قبول مدرک تحصیلی فوق دیپلم و درج آن در حکم کارگزینی و تغییر گروه وی از 2دولتی وی 
 هیأت وزیران مدت 1365نامه طرز انتخاب و استخدام پلیس قضائی مصوب   آیین2نموده است، اوالً طبق ماده  چنین رأی صادر 9/6/1384

 دادستانی کل 30/6/1366کارآموزی مستخدمین پلیس قضائی بطور کلی جزء سابقه آنان منظور خواهد شد، ضمن آنکه براساس نامه مورخ 
صورت تمام وقت اشتغال به خدمت   در پلیس قضائی دادستانی کل انقالب به24/1/1362  لغایت24/4/1361انقالب اسالمی شاکی از تاریخ 

عنوان دادپاس   نیز به27/7/1362 لغایت 4/2/1362 پلیس قضائی استان همدان نیز مشارالیه از تاریخ 14/5/1370داشته و طبق گواهی مورخ 
 15/12/1360به خدمت داشته بنابراین سابقه خدمت شاکی از تاریخ یکم در واحد اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی همدان اشتغال 

 قانون استخدام کشوری این مدت 151عنه مکلف است طبق ماده   قابل احتساب در سنوات خدمت دولتی است و مشتکی27/7/1362لغایت 
 پلیس 18/9/1370ه اینکه براساس گواهی مورخ اما راجع به خواسته دوم شاکی نیز با عنایت ب. را به سنوات خدمت دولتی شاکی اضافه نماید

گذرانیده است و طی احکام ) رشته علوم قضائی( واحد درسی در مقطع کارشناسی داخلی 72قضائی جمهوری اسالمی ایران مشارالیه معادل 
احکام کارگزینی وی نیز مدرک صادره از سوی نیروی انتظامی و دادگستری جمهوری اسالمی ایران این دوره معادل فوق دیپلم ارزیابی و در 

تحصیلی وی فوق دیپلم قید گردیده و مدت متمادی حقوق و مزایای وی بر مبنای مدرک تحصیلی فوق دیپلم پرداخت گردیده و این امر حق 
دم باشد، لذا اقدام بعدی طرف شکایت نسبت به حذف مدرک تحصیلی فوق دیپلم از حکم کارگزینی وی با تمسک به ع مکتسب شاکی می

 وجه قانونی ندارد، لذا در این خصوص با رد دفاعیات غیر موجه 9 به 10پذیرش سازمان امور اداری و استخدامی کشور و تنزل گروه وی از 
عنه حکم به الزام اداره کل کارگزینی کارکنان اداری قوه قضائیه نسبت به اصالح حکم کارگزینی و درج مجدد مدرک تحصیلی فوق  مشتکی

 تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کالسه 2ـ شعبه 2الف ـ. نماید  به شاکی صادر و اعالم می10کم کارگزینی و اعطای گروه دیپلم در ح
 مورخ 2083 دیوان به شرح دادنامه شماره 8 شعبه 9/6/1384 مورخ 1543 موضوع تقاضای تجدیدنظر نسبت به دادنامه شماره 84/1095
 موضوع 80/1284ب ـ شعبه اول دیوان در رسیدگی به پرونده کالسه . ادنامه بدوی را تایید نموده است ضمن رد اعتراض د28/10/1384

شکایت اکبر خوش اندام مالطی به طرفیت امور اداری قوه قضائیه به خواسته لحاظ نمودن مدرک تحصیلی فوق دیپلم داخلی در پلیس 
با توجه به الیحه جوابیه واصله واحدهای ....  چنین رأی صادر نموده است،10/2/1383 مورخ 389قضائی سابق به شرح دادنامه شماره 

گذرانده شده توسط شاکی به عنوان فوق دیپلم در مراجع ذیصالح رسمی مورد تایید قرار نگرفته و اصوالً شاکی مدرکی دال بر دارا بودن 
ابق مبنی بر تایید گذراندن واحدهای درسی مدرک تحصیلی تلقی معادل فوق دیپلم یا مدرک فوق دیپلم ارائه نداده و گواهی پلیس قضائی س
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تواند بدواً از طریق مراجع ذیصالح در مورد اخذ مدرک فوق دیپلم یا معادل اقدام سپس تقاضای خود را مبنی بر لحاظ  شود و شاکی می نمی
مات اداره امور اداری قوه قضائیه نیز طبق مقررات بنا به مراتب فوق شکایت شاکی موجه نبوده و اقدا. نمودن مدرک تحصیلی عنوان نماید

البدل  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی. قانونی بوده و تضییع حقی مشهود نیست
 .نماید صدور رأی میشعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به 

  رأی هیأت عمومی
های آموزشی بدون اخذ مجوز قانونی از مراجع ذیصالح و همچنین تعیین ارزش تحصیالت اشخاص بدون تایید مراجع  تشکیل دوره

الحه نبوده و از نظر به اینکه طی دوره آموزشی مورد ادعای شاکیان متکی به مجوز قانونی مراجع ص. مذکور واجد عنوان و اعتبار قانونی نیست
 شعبه اول دیوان مشعر 10/2/1383 مورخ389طرف آن مراجع ارزش تحصیلی آن تعیین و مشخص نشده است، بنابراین مفاد دادنامه شماره

 قانون دیوان عدالت 43 و ماده 19 ماده 2این رأی به استناد بند . بر رد شکایت شاکی در این خصوص موافق اصول و موازین قانونی است
  .االتباع است ری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه الزمادا

  فرد عدالت اداری ـ مقدسی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان
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 1387/2/10 - 85/544/شماره هـ

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص پرداخت حق مأموریت به 1048، 1047رأی شماره 

 نمایند کارکنانی که در انتخابات همکاری می

  25/9/1386: تاریخ
  1048، 1047: شماره دادنامه
  85/544،545: کالسه پرونده
  .هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: مرجع رسیدگی

  .سازمان آموزش و پرورش خراسان شمالی: شاکی
  .وان عدالت اداری و اول دی19اعالم تعارض آراء صادره از شعب : موضوع شکایت و خواسته

 موضوع شکایت آقای غالمرضا شیرازی به طرفیت سازمان آموزش 83/1574 دیوان در رسیدگی به پرونده کالسه 19الف ـ شعبه : مقدمه
 چنین رأی صادر 24/12/1384 مورخ 2091و پرورش خراسان به خواسته، پرداخت حق ماموریت در هیأت نظارت به شرح دادنامه شماره 

 هیأت عالی نظارت بر انتخابات شوراهای اسالمی استان 13/12/1381 نظر به شرح شکایت شاکی و توجه به تاییدیه مورخ نموده است،
 مدیر 1/11/1382کاری عادی سیصد ساعت و همچنین سیصد ساعت تعطیل کاری همچنین توجه به نامه مورخ  خراسان دال بر انجام اضافه

کاری شاکی پرداخت سقف حداکثر سیصد ساعت را قبول و وجوه مربوطه را پرداخت  صد ساعت اضافهآموزش و پرورش بجنورد که با قبول سی
اند وارد تشخیص، مستنداً به  نموده است، شکایت شاکی نسبت به اضافه کاری مازاد بر سیصد ساعتی که حق ماموریت وی را پرداخت نموده

 معاون اول ریاست 8/10/1381 مورخ 50218می کشور و بخشنامه شماره  قانون تشکیالت وظائف و انتخابات شوراهای اسال86ماده 
جمهوری که مدت همکاری کارکنان جزو مأموریت آنان محسوب و از محل اعتبارات اداره مربوطه و متبوع قابل پرداخت تعیین نموده است، 

 موضوع شکایت سعید 81/4262ه پرونده کالسهب ـ شعبه اول دیوان در رسیدگی ب. دارد حکم به ورود شکایت شاکی صادر و اعالم می
 ساعت اضافه کار و هزینه دادرسی و 60بخواسته، الزام به پرداخت وجه ) مشهد(فجرآبادی به طرفیت، آموزش و پرورش منطقه تبارکان 

له حاکی از این است که الیحه جوابیه واص...  چنین رأی صادر نموده است،13/8/1382 مورخ 1873خسارات دادرسی به شرح دادنامه شماره 
الزحمه خود را مطالبه نماید و در  تواند از آنجا حق انتخابات از وظایف وزارت کشور بوده و چون شاکی با وزارت کشور همکاری نموده است می

 و از آنجا حقوق باشد هر چند شاکی در استخدام اداره خوانده می. بینی نشده است بودجه آموزش و پرورش نیز اعتباری در این خصوص پیش
باشد مربوط به وظایف خاص آموزش و  کند ولی چون همکاری وی در امر انتخابات که از وظایف و اختیارات وزارت کشور می دریافت می
باشد و مربوط به وزارت کشور است لذا طرح دعوی علیه آموزش و پرورش صحیح نبوده و بـه لحاظ عدم توجه شکایت بـه  پرورش نمی

هیأت عمومی دیوان . نماید  آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به صدور قرار رد شکایت اظهار نظر می20مـاده ) ب( به استناد بند عنه مشتکی
البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با  عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی

 .نماید شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی میاکثریت آراء بـه 

  رأی هیأت عمومی
العاده ماموریت به   قانون استخدام کشوری و مقررات مربوط به پرداخت فوق11با عنایت به تعریف ماموریت موقت به شرح ماده 

 قانون تشکیالت، وظایف و 86عنایت به ماده العاده روزانه و  العاده ماموریت و فوق های فوق نامه مستخدمان واجد شرایط به شرح مقرر در آیین
ها، سازمانها، ادارات دولتی و  کلیه وزارتخانه«  که مقرر داشته است 23/3/1375انتخابات شوراهای اسالمی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 

 موظفند حسب درخواست وزارت کشور، مؤسسات وابسته به دولت و نهادها و کلیه سازمانهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است،
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مدت همکاری کارکنان مذکور . استانداران، فرمانداران و بخشداران، کارکنان و سایر امکانات خود را تا خاتمه انتخابات در اختیار آنان قرار دهند
ن مبنی بر تایید شکایت شاکی به  شعبه نوزدهم دیوا24/12/1384 مورخ 2091دادنامه شماره » .جزو ماموریت نامبردگان محسوب خواهد شد

العاده ماموریت شاکی  خواسته فوق ماموریت ایام خدمت در زمینه برگزاری انتخابات شوراها و الزام وزارت آموزش و پرورش به پرداخت فوق
ی برای شعب دیوان و  قانون دیوان عدالت ادار43 و ماده 19 ماده 2این رأی به استناد بند . شود صحیح و موافق قانون تشخیص داده می

  .االتباع است سایر مراجع اداری در موارد مشابه الزم
  فرد عدالت اداری ـ مقدسی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان
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 1387/2/29 - 85/481/شماره هـ

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص تشخیص ارزش تحصیلی جهت ارتقاء 1255رأی شماره 

 ات باالتربه طبق

  30/10/1386: تاریخ
  1255: شماره دادنامه
  749، 85/481: کالسه پرونده
  .هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: مرجع رسیدگی

  .آقای رسول مسگر: شاکی
  . تجدیدنظر دیوان عدالت اداری7 و 6، 2اعالم تعارض آراء صادره از شعب اول، : موضوع شکایت و خواسته

 موضوع شکایت رسول مسگر و سیدرضا 83/663 و 82/2455زدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کالسه ـ شعبه شان1الف ـ: مقدمه
حسینی به طرفیت، سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته، تشخیص وتعیین طبقـات شغلی نظیر دارندگان دانشنامه لیسانس به شرح دادنامه 

 مورخ 1735/21ی صادر نموده است، با توجه به اینکه مصوبه شماره  چنین رأ15/6/1384 مورخ 1409 و 10/5/1384 مورخ 1027
 آموزشگاههای عالی اختصاصی وزارت دارایی سابق بود که به لحاظ 1346 الی 1340التحصیالن سالهای   فقط در مورد فارغ15/4/1356

 ـ 65أت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره شرایط زمانی خاصی نظیر کمبود فارغ التحصیالن در رشته مورد نیاز بوده و مطابق رأی هی
 که تعیین شرایط احراز مشاغل مختلف و ارتقاء به طبقات باالتر و برخورداری از گروه آن از حیث مدارک تحصیلی و سوابق تجربی 2/3/1378

ـ شعبه هفتم تجدیدنظر 2الف ـ. شود و سایر عوامل مربوط به سازمان امور اداری و استخدامی است، لذا حکم به رد شکایت صادر و اعالم می
 10/5/1384 مورخ1027 موضوع تقاضای تجدیدنظر رسول مسگر نسبت به دادنامه شماره84/1065دیوان در رسیدگی به پرونده کالسه 

 مورخ 398ـ 399 با رد تجدیدنظرخواهی با استفاده از دادنامه شماره 12/10/1384 مورخ 1646 دیوان به شرح دادنامه شماره 16شعبه
ـ شعبه ششم تجدیدنظر دیوان در 3الف ـ.  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دادنامه بدوی را عیناً تایید و استوار نموده است8/12/1378

 16 شعبه 15/6/1384 مورخ 1409 موضوع تقاضای تجدیدنظر سیدرضا حسینی نسبت به دادنامه شماره84/1168رسیدگی به پرونده کالسه 
ـ شعبه 1ب ـ.  با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه بدوی عیناً تایید و استوار نموده است8/3/1385 مورخ 295دادنامه شماره دیوان به شرح 

 موضوع شکایت مهدی نیکوسپهر به طرفیت گمرک ایران و سازمان امور اداری و 77/1345شانزدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کالسه 
 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه آراء مورد استناد شاکی درباره 28/9/1377مورخ1647ره استخدامی کشور به شرح دادنامه شما

 ساله عالی امور مالی و اقتصادی پس از طی 2ای از کارکنان وزارت امور اقتصادی و دارائی صادر گردیده است که عالوه بر طی دوره  عده
باشد، چنین مدرکی ارائه ننموده  ام وظیفه کرده باشند و شاکی که کارمند گمرک ایران می سال در کارهای مالیاتی انج8دوره مذکور به مدت 

 موضوع 78/642ـ شعبه دوم تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کالسه 2ب ـ. گردد است، علیهذا قرار رد شکایت صادر و اعالم می
 692 شعبه شانزدهم دیوان به شرح دادنامه شماره 28/9/1377ورخ  م1647تقاضای تجدیدنظر مهدی نیکوسپهر نسبت به دادنامه شماره 

 موضوع 77/1025ـ شعبه ششم دیوان در رسیدگی به پرونده کالسه 1ج ـ.  دادنامه بدوی را عیناً تایید و استوار نموده است3/7/1380مورخ 
سته، تقاضای تعیین و تطبیق طبقات شغلی به شرح شکایت ناهید رضائی به طرفیت گمرک ایران ـ سازمان امور اداری و استخدامی به خوا

بندی مشاغل سازمان امور اداری و  نظر به اینکه اداره کل طبقه...  چنین رأی صادر نموده است،6/8/1377 مورخ 1049دادنامه شماره 
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 سال 8 و دارائی پس از انجام حداقل  ساله آموزشگاه عالی وزارت امور اقتصادی2التحصیالن دوره  اند که فارغ استخدامی کشور موافقت نموده
خدمت در رشته مربوطه نظیر دارندگان مدرک لیسانس از طبقات شغلی برخوردار شوند و نظر به اینکه اداره کل دفتر تشکیالت و آموزش و 

 توجه به تعداد واحدهای درسی و بودجه و اداره کل کارگزینی وزارت امور اقتصادی و دارائی نیز دوره دو ساله عالی امور مالی و اقتصادی را با
حکم به ورود شکایت شاکی نامبرده و الزام سازمانهای طرف ... اند  ساله آموزشگاه عالی سابق وزارت دارائی دانسته2شرایط همتراز دوره 

دوره دو ساله مذکور  سال از پایان 8شکایت به تطبیق وضعیت استخدامی شاکی با دارندگان لیسانس و اصالح احکام صادره پس از انقضاء 
 موضوع شکایت سیدمهدی میرقربان به طرفیت، 76/266ـ شعبه دوازدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کالسه 1د ـ. گردد صادر و اعالم می

یه راه آهن جمهوری اسالمی ایران وزارت فرهنگ و ارشاد و آموزش عالی به خواسته، صدور دانشنامه مهندسی مکانیک و ارتقاء گروه و پا
 چنین رأی صادر 4/5/1377 مورخ 538 به شرح دادنامه شماره 1342های بعد از دوره اول سال  آموزش استخدامی فارغ التحصیالن دوره

 شورای مرکزی دانشگاهها معادل لیسانس تشخیص داده 8/7/1349مستنداً به مصوبه یکصد و شصت و یکمین جلسه مورخ ... نموده است، 
تواند بـا  التحصیالن آموزشگاه اختصاصی ثبت می به اینکه سازمان امور اداری و استخدامی کشور اعالم داشته که فارغشده است و با التفات 

 سال سابقه و تجربه در مشاغل تخصصی ثبت نظیر دارندگان لیسانس با آنان رفتار گردد و همچنین سازمان امور اداری فارغ 8داشتن 
توانند از مزایای شغلی دارندگان   سال خدمت در رشته مربوطه می8زارت دارائی پس از انجام الاقل  ساله آموزشگاه عالی و2التحصیالن 

لیسانس برخوردار شوند و باالخره نظر به اینکه شاکی دوره دو ساله کالس عالی اختصاصی راه آهن را با موفقیت به پایان رسانده و 
اند، علیهذا با التفات به مراتب فوق  اله آموزشگاه عالی نظیر دارندگان لیسانس رفتار نمودههای دو س سازمانهای دولتی با فارغ التحصیالن دوره

استحقاق نامبرده به ارتقاء گروه و مزایای استخدامی مانند دارندگان لیسانس محرز و شکایت از این حیث ... و طول خدمت شاکی در راه آهن
 موضوع تقاضای تجدیدنظر سیدمهدی میرقربان نسبت 78/500ر رسیدگی به پرونده کالسه شعبه پنجم تجدیدنظر دیوان د... ـ2د ـ. وارد است

 چنین رأی صادر نموده است، در 23/9/1378 مورخ 844 صادره از شعبه دوازدهم به شرح دادنامه 4/5/1377 مورخ 538به دادنامه شماره 
مربوطه نظر به اینکه دادنامه تجدیدنظر خواسته مفاداً متضمن خصوص اعتراض شاکی مبنی بر اعطاء دانشنامه معادل لیسانس در رشته 

باشد علیهذا با تایید دادنامه تجدیدنظرخواسته، وزارت  استحقاق شاکی به اخذ دانشنامه پایان تحصیالت معادل لیسانس در رشته مربوطه می
الت در رشته مورد درخواست معادل لیسانس اقدام الزم فرهنگ و آموزش عالی نیز تکلیف قانونی دارد نسبت به اعطاء دانشنامه پایان تحصی

طرفیت وزارت   موضوع شکایت فردوس بهبودی به82/1547ـ شعبه شانزدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کالسه1هـ ـ. معمول نمایند
بقات شغلی نظیر دارندگان خواسته، تشخیص و تعیین وتسری مزایای ط اموراقتصادی و دارائی سازمان امور اداری و استخدامی کشور به

ـ شعبه پنجم تجدیدنظر دیوان 2هـ ـ.  حکم به ورود شکایت شاکی صادر نموده است24/4/1383 مورخ 685مدارک لیسانس به شرح دادنامه 
 مورخ 685 موضوع تقاضای تجدیدنظر وزارت امور اقتصادی و دارائی نسبت به دادنامه شماره 83/392در رسیدگی به پرونده کالسه 

 با رد تجدیدنظر خواهی دادنامه بدوی را عیناً تایید و استوار 12/6/1384 مورخ 601 شعبه شانزدهم دیوان به شرح دادنامه شماره 24/4/1383
البدل شعب دیوان تشکیل و پس از  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی. نموده است
 .نماید ررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی میبحث و بـ

  رأی هیأت عمومی
 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که در مقام ایجاد 2/3/1378 ـ56 و 8/12/1378 مورخ 398ـ 399های شماره  همانطور که در دادنامه

های آموزشی خاص در جهت ارتقاء سطح علمی و تجربی  زش تحصیلی دورهوحدت رویه انشاء شده، تصریح گردیده است، تشخیص ار
 قانون 36 و 30مستخدمین دولت در زمره وظایف اختصاصی شورای ارزشیابی وزارت فرهنگ و آموزش عالی قرار دارد و حسب مادتین 

و همچنین تغییر طبقات رشته شغلی و بندی مشاغل و شرایط احراز آنها از حیث مدرک تحصیلی و سوابق تجربی  استخدام کشوری طبقه
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نامه ارتقاء گروه به عهده سازمان امور اداری و استخدامی  ارتقاء به گروه باالتر براساس عوامل مذکور و سایر شرایط مقرر در قانون و آیین
 ساله 2التحصیالن  ص فارغنظر به اینکه صدور مجوز ارتقاء گروه کارمندان وزارت امور اقتصادی و دارائی مخت. کشور محول شده است

 بوده است و تعمیم و تسری آن به سایر افراد مجوزی ندارد، بنابراین 1346 تا 1340آموزشگاه عالی وزارت دارائی در فاصله بین سالهای 
لت  شعبه شانزدهم دیوان عدا15/6/1384 مورخ 1409 و 10/5/1384 مورخ 1027 و 28/9/1377 مورخ 1647های قطعی شماره  دادنامه

 قانون دیوان 43 و ماده 19 ماده 2این رأی به استناد بند . اداری مبنی بر رد شکایت شاکیان صحیح و موافق اصول و موازین قانون است
  .االتباع است  برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط الزم1385عدالت اداری مصوب 

  ت اداری ـ رهبرپورعدال هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان
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 1387/2/29 - 84/648/شماره هـ

نامه   هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال موادی از آیین376، 375، 374رأی شماره 

  هـ4605/28549نامه شماره   قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان موضوع تصویب33اجرائی ماده 

  هیأت وزیران22/4/1383مورخ 

  28/5/1386: تاریخ
  376، 375، 374: شماره دادنامه
  608، 85/335، 84/648: کالسه پرونده
  .هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: مرجع رسیدگی

  .ـ آقای اسماعیل چراغیان3ـ آقای حسن محمدحسن زاده 2ـ سازمان بازرسی کل کشور 1: شکات
نامه شماره   قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان موضوع تصویب33نامه اجرائی ماده  ابطال موادی از آیین: موضوع شکایت و خواسته

  . هیأت وزیران22/4/1383 مورخ  هـ4605/28549
نامه شماره   آقای اسماعیل چراغیان به شرح دادخواست تقدیمی و ضمن تقاضای ابطال تصویب84/648الف ـ در پرونده کالسه : مقدمه

 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان نه تنها 33نامه اجرائی ماده  اند، آیین  اعالم داشته هیأت وزیران22/4/1383 مورخ  ه28549ت/4605
 و 2باشد، بلکه با موازین قانون نظام صنفی از جمله مواد   در تعارض آشکار می33 و 32 ـ29ـ 4با موازین قانون نظام مهندسی به ویژه ماده 

 قانون نظام مهندسی نه تنها نظر به نفی قانون نظام صنفی نداشته بلکه بالعکس، قانون نظام قانونگذار در.  قانون نظام صنفی تهافت دارد91
صنفی و ضرورت حفظ حقوق افراد صنفی حتی در رابطه با افراد صنفی موضوع قانون نظام مهندسی امور مرتبط با ساختمان را نیز مجری و 

 نظام مهندسی نیز صراحتاً ضرورت اخذ پروانه کسب توسط واحدهای مرتبط به امور  قانون32مرعی دانسته و در تایید مدعای مزبور در ماده 
نامه مورد شکایت هیچ ذکری از ضرورت اخذ پروانه کسب توسط واحدهای مربوط  متاسفانه در آیین. مربوط نیز مورد تایید قرار گرفته است

ب ـ .  قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان را دارد33نامه اجرائی ماده  ینبنابه مراتب ابطال آی. اعم از حقیقی و حقوقی به میان نیامده است
 لغایت 31 و مواد 29 لغایت 23، 9، 7، 5 آقای حسن محمدحسن زاده در دادخواست تقدیمی با تقاضای ابطال مواد 85/333در پرونده کالسه 

ای تدوین شده است که مانع از   آن به گونه2های یک و  امه و تبصرهن  آیین5ـ ماده 1نامه اجرائی مورد شکایت اعالم داشته است،   آیین39
 قانون نظام 4باشد و در واقع تخصیص به ماده  ارائه خدمات مهندسی توسط اشخاص حقیقی دارنده، پروانه اشتغال به کار مهندسی می

 9ـ ماده 3. ون نظام مهندسی و کنترل ساختمان است قان30 و 4نامه مغایر مواد   آیین7ـ ماده 2. مهندسی و کنترل ساختمان زده شده است
باشد و محدود کردن اجرای ساختمان توسط اشخاص حقیقی و  نامه که ناظر به مهندسان مجری است مشمول استدالل بند یک می آیین

ای  اظر به ارائه گزارشات مرحلهنامه در بردارنده تکلیف مهندس ن  آیین23ـ ماده 4. باشد حقوقی و یا دفاتر مهندسی، اعمال قانونگذاری می
نمایاند که مهندس ناظر مکلف است فقط دو گزارش ارائه  روشنی می  قانون شهرداریها به100 ماده 7رجوع به نص صریح تبصره . باشد می
 ـ با اینکه ناظر 6. اشدب نامه مانع مراجعه آزاد افراد به مهندسان ناظر مورد نظر گردیده و تبصره آن نیز باطل می  آیین24 ـ ماده 5. دهد
اگر ناظر و مجری . نامه آمده است، وجاهت قانونی ندارد  آیین25تواند مجری تمام یا بخشی از ساختمان تحت نظارت خود باشد و در ماده  می

ی و مالی تری در کارگاه داشته و همین امر موجب پیشگیری از بسیاری از حوادث جان شخص واحدی باشد، قطعاً حضور بیشتر و پررنگ
 29 ـ موارد مذکور ماده 8.  قانون شهرداریها نیامده است100 ماده 7نامه مورد اعتراض در تبصره   آیین28ـ قید مذکور در ماده 7. گردد می
در ماده  قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان تصریح گردیده و تامین کننده خواسته قانونگذار 15نامه، تکرار مواردی است که در ماده  آیین
 قانون نظام 33نامه مورد اعتراض در بردارنده موضوعی است که به هیچ وجه در متن ماده   آیین37 لغایت 31ـ مواد 9. باشد  قانون نمی33
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ج ـ در پرونده کالسه . در خاتمه ابطال مواد برشمرده شده مورد تقاضا است. مهندسی و کنترل ساختمان به آن اشاره تلویحی هم نشده است
نامه اجرائی ماده   آیین9اند، در ماده   اعالم داشته28/4/1385 مورخ 14115/85/15نامه شماره   سازمان بازرسی کل کشور در شکایت85/608
 هیأت وزیران تصریح شده 22/4/1384ـ مورخ  ه28549ت/4605نامه شماره   قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان موضوع تصویب33

رائی ساختمان باید توسط اشخاص حقوقی و دفاتر مهندسی اجرای ساختمان به عنوان مجری، طبق دستورالعمل کلیه عملیات اج« است 
» ابالغی از طرف وزارت مسکن و شهرسازی انجام شود و مالکان برای انجام امور ساختمانی خود مکلفند از این گونه مجریان استفاده نمایند

اصول و قواعد فنی که رعایت آنها در طراحی، محاسبه، « سی و کنترل ساختمان مقرر گردیده است  قانون نظام مهند33در حالی که در ماده 
دهی مناسب، آسایش و صرفه اقتصادی ضروری است، به  برداری و نگهداری ساختمانها به منظور اطمینان از ایمنی، بهداشت، بهره اجراء، بهره

زه شمول این اصول و قواعد و ترتیب کنترل اجرای آنها و حدود اختیارات و وظایف حو. وسیله وزارت مسکن و شهرسازی تدوین خواهد شد
های مسکن و  ای خواهد بود که بـه وسیله وزارتخانه نامه سازمانهای عهده دار کنترل و ترویج این اصول و قواعد در هر مبحث به موجب آیین

 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که بیان 4اوالً با توجه به ماده » .شهرسازی و کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید
از تاریخی که وزارت مسکن و شهرسازی با کسب نظر از وزارت کشور در هر محل حسب مورد اعالم نماید، اشتغال اشخاص « دارد  می

شود مستلزم داشتن  رت یاد شده تعیین میحقیقی و حقوقی به آن دسته از امور فنی در بخشهای ساختمان و شهرسازی که توسط وزا
این صالحیت در مورد مهندسان از طریق پروانه اشتغال به کار مهندسی و در مورد کاردانهای فنی و معماران تجربی . ای است صالحیت حرفه

در صدد الزام اشخاص » .شود راز میاز طریق پروانه اشتغال به کار کاردانی یا تجربی و در مورد کارگران ماهر از طریق پروانه مهارت فنی اح
توان از  ای و اخذ پروانه اشتغال به کار مهندسی و پروانه اشتغال به کار کاردانی و تجربی بوده و نمی حقیقی و حقوقی به داشتن صالحیت حرفه

مضافاً مفاد ماده یاد شده . نموداین تکلیف قانونگذار جهت ایجاد محدودیت برای اشتغال به کار اشخاص حقیقی در امور ساختمانی استفاده 
مؤید این مطلب است که قانونگذار اشتغال به کار اشخاص حقیقی را در امور ساخت و ساز پذیرفته است وگرنه دلیلی برای الزام آنان به داشتن 

زه تعیین شمول اصول و قواعد فنی که  به هیأت وزیران تنها، اجا33ثانیاً، قانونگذار در ماده . پروانه اشتغال در مانحن فیه وجود نداشته است
برداری مناسب، آسایش و  برداری و نگهداری ساختمانها به منظور اطمینان از ایمنی، بهداشت، بهره رعایت آنها در طراحی، محاسبه، اجراء بهره

ی عهده دار کنترل و ترویج صرفه اقتصادی ضروری است و همچنین ترتیب کنترل اجرای آنها و تعیین حدود اختیارات و وظایف سازمانها
اصول و قواعد فنی داده و در ماده مزبور هیچ گونه مجوزی مبنی بر مکلف نمودن افراد بر استفاده منحصر از اشخـاص حقوقی و دفاتر 

 قانون 33ماده نامه اجرائی مذکور با   آیین9بنابه مراتب و نظر به مغایرت ماده . مهندسی اجرای ساختمان به عنوان مجری اعطاء نشده است
 62444مدیرکل دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره . مهندسی و کنترل ساختمان و ابطال آن مورد تقاضا است

اند، حوزه شمول   وزارت مسکن و شهرسازی اعالم داشته20/10/1384 مورخ 35068/430 ضمن ارسال نظریه شماره 16/11/1384مورخ 
اصوالً . شود نامه مصوبه هیأت وزیران تعیین می  قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به موجب آیین33اعد فنی مذکور در ماده اصول و قو

 نه تنها اشخاص حقوقی بلکه 20 و 9 و 5نامه مورد نظر حوزه فعالیت اشخاص را محدود به اشخاص حقوقی ننموده، بلکه مطابق مواد  آیین
با احراز شرایط قانونی )  قائم به شخص حقیقی دارنده پروانه اشتغال به کار مهندسی است5 مـاده 2ه استناد تبصره که بـ(دفاتر مهندسی 

 مدیرکل دفتر 20/10/1384 مورخ 35068/430در نامه شماره . توانند در امور مربوط به نظام مهندسی و کنترل ساختمان فعالیت نمایند می
، 1382 قانون نظام صنفی کشور مصوب 2ای وزارت مسکن و شهرسازی آمده است، وفق تبصره ماده  فهسازمانهای مهندسی و تشکلهای حر

صنوفی که قانون خاص دارند از شمول آن قانون مستثنی هستند و این تبصره که به منزله اصالحیه تبصره یک ماده یک قانون نظام صنفی 
 نیز آمده 1375نامه اجرائی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب بهمن   آیین17باشد با همین ترتیبات در ماده   می1368مصوب 

الزم به . نامه موصوف با وزارت مسکن و شهرسازی است  آیین9است و به همین استنادات صدور مجوز تأسیس دفتر مهندسی وفق ماده 
 به فعالیت اشخاص حقیقی وحقوقی و دفاتر مهندسی در توضیح است که ارائه خدمات مربوط به امور ساختمانی و شهرسازی محدود و منحصر

های بسیار متعددی که از چندین صد حرفه و صنف متجاوز است، در کارها و  باشد، بلکه حرفه بخش طراحی، اجراء و نظارت ساختمان نمی



  133/ اداری آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت: بخش سوم
 

 

 قانون نظام مهندسی و کنترل 32 و 29امور ساختمانی فعالیت دارند که باید در حوزه شمول قانون نظام صنفی کشور قرار گیرند که ماده 
رساند آنچه در قانون نظام صنفی کشور و  در خاتمه به استحضار می. گردد الذکر است و به آن راجع می ساختمان صراحتاً ناظر بر موارد فوق

زی آمده است، کامالً قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و قانون شهرداریها در خصوص مسائل مربوط به ساخت و ساز بنا و شهرسا
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق .  قانون نظام صنفی اشاره بدان دارد2هماهنگ و اجرائی است و به همین سبب تبصره ماده 

شرح آتی البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه  با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی
 .نماید مبادرت بـه صدور رأی می

  رأی هیأت عمومی
از تاریخی که وزارت مسکن و شهرسازی با کسب نظر از  « 1374 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 4الف ـ طبق ماده 

 در بخشهای ساختمان و وزارت کشور در هر محل حسب مورد اعالم نماید، اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی به آن دسته از امور فنی
این صالحیت در مورد مهندسان از طریق پروانه . ای است شود مستلزم داشتن صالحیت حرفه شهرسازی که توسط وزارت یاد شده تعیین می

 کارگران ماهر اشتغال به کار مهندسی و در مورد کاردانهای فنی و معماران تجربی از طریق پروانه اشتغال به کار کاردانی یا تجربی و در مـورد
الذکر که اعالم داشته کلیه عملیات اجرائی   قانون فوق33نامه اجرائی ماده   آیین9بنابراین اطالق ماده » ...شود از طریق پروانه مهارت احراز می

مور مختلف ساختمان باید توسط اشخاص حقیقی و دفاتر مهندسی اجرای ساختمان به عنوان مجری اجراء شود و مالکان را برای انجام ا
الذکر را تضییق کرده است،   قانون فوق4ساختمانی خود مکلف به استفاده از مجریان مذکور نموده است، به واسطه اینکه دایره شمول ماده 

 قانون اساسی 170نامه مزبور مستنداً به اصل   آیین9شود و ماده  خالف قانون وخارج از حدود اختیارات قانونی مربوط تشخیص داده می
 قانون 170ب ـ مطابق اصل . شود  ابطال می1385 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 42 و ماده 19مهوری اسالمی ایران و بند یک ماده ج

ها و سایر نظامات دولتی از جهات مقرر  نامه  قانون دیوان عدالت اداری، تصویب38 و ماده 19اساسی جمهوری اسالمی ایران و بند یک ماده 
نامه و  بنابراین شکایت از عدم قید مقرراتی در آیین. الذکر قابل اعتراض و رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان است در قوانین فوق

نامه مورد ادعا با ذکر مشخصات کامل به لحاظ عدم تحقق و اجتماع شرایط قانونی مربوط  همچنین عدم ذکر مواد قانونی و مواد مغایر از آیین
ج ـ حدود وظایف و اختیارات قوه مجریه در تهیه و تدوین شرایط و ضوابط . باشد  اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان نمیقابل رسیدگی و

برداری و   قانون مشخص و تدوین اصول و قواعد فنی که رعایت آنها در طراحی، محاسبه، اجراء، بهره33مربوط و حوزه عمل آن به شرح ماده 
دهی مناسب، آسایش و صرفه اقتصادی ضروری است، به عهده وزارت مسکن  ظور اطمینان از ایمنی، بهداشت، بهرهنگهداری ساختمانها به من

نامه مربوط به حوزه شمول این اصول و قواعد و ترتیب کنترل اجرای آنها و حدود اختیارات و وظایف سازمانهای عهده دار  و شهرسازی و آیین
 هر مبحث پس از تهیه و پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی به عهده هیأت وزیران محول شده که کنترل و ترویج این اصول و قواعد در

الذکر و عنایت به احکام قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در این باب  مراجع مزبور با استفاده از اختیارات قانونی مندرج در ماده فوق
الذکر و اینکه مواد مورد اعتراض نافی  اند، که با توجه به مقررات فوق ه قانونی مربوط نمودهنام مبادرت به تهیه و تنظیم ضوابط و تصویب آیین

، 35، 34، 33، 32، 31، 29، 28، 25، 24، 23، 7، 5حقوق قانونی شخص حقیقی در برخورداری از حقوق قانونی مزبور نیست اعتراض به مواد 
  . وجود ندارد1385 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 42ها در اجرای ماده  مدلل نیست، بنابراین موردی برای ابطال آن37 و 36

   عدالت اداری ـ رهبرپور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان



  )1387  بهار 10شماره (صلنامه قضایی ف/ 134
 

 

 1387/2/29 -  86/16/شماره هـ

نامه اجرائی اشتغال به کار  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال آیین1046رأی شماره 

 14/2/1384ان تجربی دندان مصوب بهدار

  25/9/1386: تاریخ
  1046: شماره دادنامه
  86/16: کالسه پرونده
  .هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: مرجع رسیدگی

  .آقای ساعد عرفانی: شاکی
  .14/2/1384نامه اجرائی اشتغال به کار بهداران تجربی دندان مصوب  ابطال آیین: موضوع شکایت و خواسته

ـ در قانون استفاده از کمک دندانپزشکان تجربی 1شاکی به شرح دادخواست تقدیمی و الیحه تکمیلی آن اعالم داشته است، : مقدمه
 در مجلس شورای 7/4/1366عالوه بر این در زمان تصویب قانون در . بینی نگردیده است نامه اجرایی پیش  تصویب آیین1354مصوب سال 

داد، حذف شده و نمایندگان مجلس جهت جلوگیری از  نامه اجرایی را به وزارت بهداشت می تدوین آیین قانون که مجوز 7اسالمی، تبصره 
ـ مواد متعددی از 2. نامه اجرایی را نداشته است بنابراین خوانده اساساً صالحیت و اختیار تدوین آیین.  را حذف نمودند7تبعات بعدی تبصره 

 ماده یک که 2تبصره . باشد ری و تصویب قانون بوده که این امر خارج از صالحیت قوه مجریه مینامه در حقیقت از مصادیق قانونگذا آیین
 قانون که طرح اجازه استفاده از 6همچنین مطابق تبصره . باشد بینی و مجازات تعیین نموده دقیقاً خالف قانون می عمل مجرمانه را پیش

که این . رت انجام تعهد خدمت، پروانه اشتغال در سراسر کشور صادر خواهد شد در صو7/4/1366قانون کمک دندانپزشکان تجربی مصوب 
گردد و هر  نامه اجرایی مجوز مقید به مهلت و دارای محدودیت صادر می در حالیکه طبق آیین. باشد مجوز تام و فاقد مهلت و محدودیت می

 قانون 138نامه اجرایی مطابق اصل  آیین) 9تبصره بند س ماده (د زمان مسئولین وزارت بهداشت اراده نمایند، مجوز مذکور باطل خواهد ش
نامه مذکور باید به  تواند تدوین شود که در قانون اختیار تصویب آن به مرجعی داده شده باشد و نیز آیین اساسی و اصول و قواعد زمانی می

مشاور وزیر و مدیرکل دفتر امور حقوقی، معاونت توسعه .  را داردنامه مورد شکایت بنابه مراتب تقاضای ابطال آیین. تصویب هیأت وزیران برسد
 اعالم 14/6/1386ن مورخ /ح207072مدیریت و منابع وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در پاسخ به شکایت فوق طی الیحه شماره 

 مجلس شورای 7/4/1366 مصوب 1354جربی مصوب  ماده واحده قانون اجازه استناد قانونی از قانون کمک دندانپزشکان ت6اند، تبصره داشته
الذکر پروانه اشتغال در سراسر کشور به استثناء مراکز استان برای نامبردگان صادر  دارد، در صورت انجام تعهد خدمت فوق اسالمی اشعار می

در تمامی کشور بجزمراکز . اند نجام داده قانون را ا3تبصره مذکور فقط ناظر به صدور پروانه جهت افرادی که تعهد موضوع تبصره . خواهد شد
قانون اجازه استفاده قانونی از قانون کمک دندانپزشکان « باتوجه به اینکه عنوان قانون . ای به صدورپروانه دائم ندارد باشد و اشاره استانها می

 قانون یاد شده 5نموده و مطابق تبصره باشد بنابراین قانون مذکور از قانون کمک دندانپزشکان تجربی تبعیت  می» 1354تجربی مصوب 
ها از طرف وزارت بهداری با همکاری نظام پزشکی مرکز تهیه و پس از تصویب وزیر بهداری به مورد اجرا گذارده خواهد  ها و برنامه نامه آیین
نامه   ماده یک آیین2تبصره . باشد انونی مینامه اجرایی قانون اجازه استفاده از قانون کمک دندانپزشکان تجربی مطابق با موازین ق از آیین. شد

 3 قانون مربوط به امور پزشکی و ماده 3 و 1مذکور مبین دخالت غیر مجاز در امور پزشکی و تأسیس مراکز درمانی بدون مجوز بر طبق مواد 
الذکر بر طبق قوانین و  نامه فوق های بعدی آن بوده و کلیه مندرجات آیین های پزشکی و وابسته پزشکی و اصالحیه نامه سایر حرفه آیین

البدل شعب  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی. مقررات مربوط تنظیم گردیده است
 .نماید دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می



  135/ اداری آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت: بخش سوم
 

 

  رأی هیأت عمومی
ریزی کلیه مؤسسات و   نظارت و کنترل و برنامه1364 قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب 8به موجب ماده 

واحدهای بهداشتی، درمانی و پزشکی بخش خصوصی و غیر دولتی کشور که در امر بهداشت و درمان فعالیت دارند، به وزارت بهداشت درمان 
های اجرائی مربوط ظرف مدت یک سال توسط  نامه آیین« زشکی محول شده و در قسمت اخیر ماده مزبور تصریح گردیده است که آموزش پ

 ماده واحده قانون تعیین وضع شغلی دندانسازان تجربی 4همچنین طبق تبصره » .این وزارت تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید
انون اخیرالذکر توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تهیه و به نامه اجرائی ق  آیین1364مصوب 

نامه اجرائی اشتغال به کار بهداران تجربی دندان مصوب  بنابراین وضع قواعد آمره تحت عنوان آیین. رسد تصویب هیأت وزیران می
الذکر در صالحیت هیأت وزیران قرار داشته است، خارج از حدود  شکی که به شرح فوق توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پز14/2/1384

  .شود  ابطال می1385 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 42شود و مستنداً به ماده  اختیارات وزارتخانه مذکور تشخیص داده می
  دفر عدالت اداری ـ مقدسی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان

 
 



  )1387  بهار 10شماره (صلنامه قضایی ف/ 136
 

 

 1387/2/23 - 85/866/شماره هـ

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال مصوبه شماره 1134، 1133رأی شماره 

نامه اجرائی قانون مقررات صادرات و   کمیسیون ماده یک آیین6/9/1385ک مورخ 36341ت109384

 واردات

  2/10/1386: تاریخ
  1134، 1133: شماره دادنامه
  86/233، 85/866: کالسه پرونده
  .هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: مرجع رسیدگی

  .ـ اتحادیه مرکزی مرغداران میهن2ـ آقای سیدهادی مظلومان 1: شاکی
نامه اجرائی قانون   کمیسیون ماده یک آیین6/9/1385ک مورخ 36341ت109384ابطال مصوبه شماره : موضوع شکایت و خواسته

  .مقررات صادرات و واردات
 به استناد مصوبه کمیسیون ماده یک 1/9/1385اند، گمرکات کشور از تاریخ  شکات به شرح دادخواستهای تقدیمی اعالم داشته: مقدمه

قیمت پایه % 60و % 30 اقدام به اخذ 6/9/1385ک مورخ 36341ت109384نامه اجرائی قانون مقررات صادرات و واردات به شماره  آیین
ـ به استناد 1. باشد الذکر می حال با توجه به دالیل مشروحه ذیل خواستار ابطال مصوبه فوق. اند م مرغ نمودهصادراتی برای صادرات مرغ و تخ

، وضع و اخذ عوارض از کاالهای صادراتی توسط 1379ماده واحده قانون معافیت صادرات کاال و خدمات از پرداخت هرگونه عوارض مصوب 
های صادراتی به  اینگونه تصمـیمات لطمات غیر قابل جبرانی در زمینه. باشد تگاههای اجرائی ممنوع میها و نهادها و سازمانها و دس وزارتخانه

در نامه شماره .  را دارد6/9/1385ک مورخ 36341ت109384سازد بنابه مراتب تقاضای ابطال مصوبه شماره  تجارت ایران وارد می
ـ مطابق بند 1یاست جمهوری به عنوان معاون اول رئیس جمهور آمده است،  معاون حقوقی و امور مجلس ر27/3/1386 مورخ 45224/416

برقراری هرگونه مالیات و عوارض برای صادرات کاالهای غیرنفتی و خدمات در «  قانون برنامه چهارم توسعه مقرر شده است 33ماده) د(
ای را برای صادرات مواد  ولت مجاز شده است عوارض ویژهمذکور، د) د(ـ براساس مفاد مندرج در ذیل بند 2» .باشد طول برنامه ممنوع می

اولیه فرآوری نشده وضع و دریافت نماید که تشخیص آن بر عهده شورای عالی صادرات است، همان گونه که وزیر بازرگانی نیز طی نامه 
 قانون برنامه چهارم 33ماده ) د( بند  اعالم داشته، وضع عوارض برای صادرات مرغ و تخم مرغ از مصادیق25/1/1386 مورخ 1412/1شماره 
مضافاً اینکه اصوالً . نظر به اینکه شورای عالی صادرات، مرغ و تخم مرغ را به عنوان مواد اولیه فرآوری نشده اعالم نداشته است. باشد نمی

وبه مورد شکایت مبنی بر وضع علیهذا مص. توان به عنوان مواد اولیه آنهم فرآوری نشده محسوب نمود مرغ و تخم مرغ خوراکی را نمی
 قانون برنامه چهارم محل اشکال است به خصوص اینکه اختیار 33ماده ) د(عوارض برای صادرات مرغ و تخم مرغ به لحاظ مغایرت با بند 

داری در هیأت عمومی دیوان عدالت ا.  قانون اساسی نیست138 از موارد اصل 33ماده ) د(شورای عالی صادرات موضوع قسمت اخیر بند 
البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء  تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی

 .نماید شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می بـه

  رأی هیأت عمومی
وسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران  قانون برنامه چهارم ت33قانونگذار به منظور تحقق اهداف مقرر در متن ماده 

ماده مزبور، برقراری هرگونه مالیات و عوارض برای صادرات کاالهای غیر نفتی و خدمات در طول برنامه مذکور را ممنوع ) د(به شرح بند 
ای را برای صادرات مواد اولیه  ا وضع عوارض ویژهاعالم داشته و منحصراً به منظور صیانت از منابع مورد نظر مقنن و استفاده بهینه از آنه



  137/ اداری آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت: بخش سوم
 

 

 27/3/1386 مورخ 416 و 45224نظر به اینکه حسب الیحه شماره . فرآوری نشده به تشخیص شورای عالی صادرات تجویز کرده است
رآوری نشده قلمداد معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری شورای عالی صادرات کاالی مرغ و تخم مرغ را در زمره مواد اولیه ف

الذکر و مفهوم مخالف بند   قانون فوق33نکرده است و نتیجتاً مشمول پرداخت عوارض صادرات نیست، بنابراین با عنایت به قسمت اول ماده 
 6/9/1385ک مورخ 3634/ت/109384نامه شماره  مزبور، وضع عوارض نسبت به صادرات مرغ و تخم مرغ به شرح مندرج در تصویب) د(

نامه مقررات صادرات و واردات خالف حکم صریح مقنن و خارج از حدود اختیارات قانونی قوه مجریه در وضع  یسیون ماده یک آیینکم
 قانون دیوان عدالت اداری مصوبه مزبور ابطال 42 و ماده 19شود و مستنداً به ماده یک بند یک ماده  مقررات دولتی تشخیص داده می

  .گردد می
  فرد عدالت اداری ـ مقدسی ان عدالت اداری معاون قضائی دیوانهیأت عمومی دیو

 



  )1387  بهار 10شماره (صلنامه قضایی ف/ 138
 

 

 1387/2/23 -  83/62/شماره هـ

 33694ـ205 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بخشنامه شماره720رأی شماره 

  آموزش و پرورش چالوس19/12/1382مورخ

  22/8/1386: تاریخ
  720: شماره دادنامه
  83/62: کالسه پرونده
  .هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: مرجع رسیدگی

  .آقای ایرج رمضانی پورمقدم: شاکی
  . آموزش و پرورش چالوس19/12/1382 مورخ33694ـ205ابطال بخشنامه شماره: موضوع شکایت و خواسته

با وجود اینکه در اجرای . شمبا  در روستا مشغول به تدریس می1362اند، از سال  شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعالم داشته: مقدمه
 1374 قانون استخدام کشوری از ابتدای سال 41 هیأت دولت معطوف به ماده 12/6/1373 مورخ 23347/215نامه شماره   تصویب3بند

 و پرورش باشم، مع الوصف آموزش العاده شغل به ازاء هر سال خدمت به عنوان پاداش را دارا می استحقاق برخورداری از یک ماه حقوق و فوق
 که با موازین قانونی از نظر تعریف بومی و غیربومی تعارض دارد و به اعتبار 19/12/1382 مورخ 33694ـ205چالوس با تمسک به بخشنامه 

 با نماید که این اقدام مغایر اینکه بعد از انتقال از نوشهر به روستای محل تولدم رهسپار شدم از اجابت خواسته قانونی اینجانب امتناع می
مدیر آموزش و پرورش شهرستان چالوس در پاسخ به شکایت مذکور . لذا تقاضای ابطال بخشنامه مورد شکایت را دارم. باشد موازین قانونی می
 هیأت 12/6/1373هـ مورخ 215ت/23347نامه شماره   تصویب3اند، در اجرای بند   اعالم داشته3/3/1383 مورخ 205/5861طی نامه شماره 

دارد، در پایان نیمه اول هر سال به آن دسته از مستخدمان رسمی و ثابت که داوطلبانه در دهستانهای موضوع جدول   مقرر میوزیران که
العاده شغل به عنوان پاداش پرداخت   قانون استخدام کشوری برابر یک ماه مجموع حقوق و فوق41کنند به استناد ماده  پیوست خدمت می

 1/11/1375ف داوطلبانه در هزار و چهارصد و شصت و چهارمین جلسه شورای امور اداری و استخدامی کشور مورخ با توجه به تعری. گردد می
از طرف . الذکر شناخته شد نامه فوق  تصویب3 و2کنند و غیر بومی هستند، مشمول بندهای  کلیه مستخدمانی که در منطقه محروم خدمت می

ـ محل اشتغال 1. شود که یکی از دو معیار زیر را داشته باشد  بومی به کسی اطالق می شورای مذکور11/11/1374دیگر طبق مصوبه 
الذکر  نامه فوق  تصویب3بنابراین پاداش موضوع بند. ـ محل اشتغال مستخدم محل ورود بـه خدمت وی باشد2. باشد مستخدم محل تولد وی 

البدل  الت اداری درتاریخ فوق باحضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیهیأت عمومی دیوان عد. گیرد فقط به مستخدمین غیربومی تعلق می
 .نماید شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می

  رأی هیأت عمومی
ت به تفاوت و تمایز معانی و مفاهیم دو اصطالح بومی و  تصریح شده است، با عنای30/11/1384 مورخ751همانطور که در دادنامه شماره

ای با تمایل آنان به خدمت داوطلبانه در همان محل  داوطلب در لفظ و اصطالح و اینکه تولد و بومی بودن اشخاص در یک محل محروم، مالزمه
وط به خدمت داوطلبانه در نقاط محروم مورد نظر مقنن العاده شغل مشر ندارد و اینکه حکم مقنن در مورد تعلق پاداش معادل یک ماه حقوق و فوق

 اداره آموزش و پرورش چالوس که نتیجتاً متضمن نفی هدف و حکم مقنن است، خالف 19/12/1382 مورخ 205/33694است، بخشنامه شماره 
 قانون اساسی 170بنابراین به استناد اصل . باشد قانون و خارج از حدود اختیارات مدیر اداره آموزش و پرورش چالوس در وضع مقررات دولتی می

  .شود  بخشنامه مزبور ابطال می1385 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 42 و ماده 19جمهوری اسالمی ایران و ماده یک ماده 
  فرد عدالت اداری ـ مقدسی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان

 



  139/ اداری آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت: بخش سوم
 

 

 1387/2/23 - 85/485/شماره هـ

 مورخ 1711 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال صورتجلسه شماره 1039ماره رأی ش

  شورای امور اداری و استخدامی کشور30/9/1383

  25/9/1386: تاریخ
  1039: شماره دادنامه
  85/485: کالسه پرونده
  .هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: مرجع رسیدگی

  .سازمان بازرسی کل کشور: شاکی
  . شورای امور اداری و استخدامی کشور30/9/1383 مورخ 1711ابطال صورتجلسه شماره : شکایت و خواستهموضوع 
 مورخ 18334/4/1نامه تقدیمی به شماره  معاون نظارت و بازرسی امور اقتصادی و زیربنائی سازمان بازرسی کل کشور طی شکایت: مقدمه

 براساس درخواست وزارت فرهنگ و ارشاد 30/9/1383استخدامی کشور در جلسه مورخ اند، شورای امور اداری و   اعالم داشته30/5/1385
اسالمی مجوز استخدامی برای وزارتخانه مذکور صادر نموده است که طی آن تصمیماتی به شرح ذیل برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز 

ـ برگزاری آزمون از بین تمامی نیروهای موجود 1: امی اتخاذ گردیدخود از محل باقیمانده مجوزهای صادره از طریق عدم انتشار آگهی استخد
اند و شاغل نیستند با نظارت سازمان مدیریت و  ها و موسسات تابعه به عالوه افرادی که در آزمون ادواری پذیرفته شده در وزارتخانه

به نتیجه آزمون % 30حداکثر % 10فراد شاغل به ازاء هر سال ـ برای سابقه ا2. ریزی کشور نسبت به جذب نیروی مورد نیاز اقدام نمایند برنامه
صدور مجوز به کیفیت مذکور خصوصاً . های طبقه بندی مشاغل و سایر مقررات مربوط الزامی است ـ رعایت شرایط طرح3. آنان افزوده گردد

اشاره دارد و موجب گردید وزارتخانه یادشده به رغم  آن که به اعطاء امتیاز ویژه به شاغلین غیر رسمی آن دستگاه و دستگاههای تابعه 2بند 
 درصد از سهمیه استخدامی مذکور را به 91نامه آزمون ادواری در آزمون استخدامی مذکور بیش از  شرکت جمع کثیری از دارندگان گواهی

یص دهد که این موضوع اعتراضات جمع اند تخص افراد شرکتی و انجمنی شاغل در دستگاه خود که غالباً فاقد گواهینامه مورد اشاره بوده
 استخدام کشوری بلکه در شرح 108این در حالی است که نه تنها در ماده . کثیری از افراد ذی شرایط مردود شده را به همراه داشته است

 و جذب در دستگاه وظایف تعیین شده برای آن شورا اختیاری مبنی بر اعطای امتیاز به شخص یا اشخاص برای شرکت در آزمون استخدامی
مـاده ) الف( و بند یک قسمت 27، 13بینی نگردیده است و در حقیقت اقدام شورا در اعطاء امتیاز موصوف بر خالف مواد  اجرائی کشور پیش

 28215/105نامه امتحانات یا مسابقه استخدامی موضوع بخشنامه شماره   آیین7 و ماده 2 قانون استخدام کشوری، تبصره ذیل ماده 104
های صادره از دبیرخانه آن شورا و نیز معاونت توسعه مدیریت و  ریزی کشور حتی بخشنامه  ریاست سازمان مدیریت و برنامه25/2/1381مورخ 

با عنایت به مراتب خواهشمند است موضوع در . باشد ریزی کشور که پیش از این ابالغ گردیده می سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه
مدیرکل دفتر حقوقی و دبیرخانه هیأت عالی نظارت معاونت . طال بخشنامه موصوف توسط آن دیوان مورد بررسی قرار گیردجهت اب
 مبادرت به 27/5/1386 مورخ 56233/1604ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره  برنامه

در این نامه آمده است، با توجه به دو . اند  دفتر نظامهای استخدامی و دبیرخانه شورا نموده17/5/1386 مورخ 56233/1802ارسال نامه شماره 
مرحله انتشار آگهی استخدام عمومی توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و عدم تامین نیروی انسانی مورد نیاز از محل مجوز مربوط، بر 

ه از زمان تصویب قانون استخدام کشوری، آن وزارت درخواست نمود نیروهای مورد نیاز از اساس رویه اداری معمول و پیشینه اقدامات مشاب
. مانده معاف از انتشار آگهی سراسری و از طریق برگزاری آزمون میان نیروهای قراردادی با درج آگهی داخلی استخدام شوند محل مجوز باقی

 سازمان امور اداری و 27دستورالعمل اصالح شده شماره ) ب(ناد اجازه حاصل از بند این موضوع در دستور کار شورا قرار گرفت و شورا به است



  )1387  بهار 10شماره (صلنامه قضایی ف/ 140
 

 

نامه امتحانات و مسابقات دائر بر موافقت با معافیت از انتشار آگهی استخدامی حسب   آیین3ماده ) ت(استخدامی کشور و مستند به بند 
خدامی داخلی با حضور نیروهای غیر رسمی شاغل در آن وزارتخانه و نیز درخواست دستگاهها مراتب موافقت خود را با برگزاری امتحان است

ریزی طی  قبول شدگان آزمون ادواری با تاکید بر رعایت شرایط احراز مشاغل و سایر مقررات مربوط تحت نظارت سازمان مدیریت و برنامه
ی در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان هیأت عمومی دیوان عدالت ادار.  اعالم نمود30/9/1383 مورخ 1711مصوبه شماره 

 .نماید البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می علی

  رأی هیأت عمومی
نظر به » شود ریق امتحان یا مسابقه انجام میاستخدام اشخاص به خدمت رسمی دولت از ط«  قانون استخدام کشوری 13صراحت ماده به

نامه امتحانات یا مسابقات استخدامی و نحوه اجرای امتحانات ادواری و اینکه معاذیر سازمان  حکم صریح مقنن و عنایت به مقررات آیین
موجب تعطیل اجرای آن نیست،  نافی حکم مقنن و 17/5/1386 مورخ 56233/1802ریزی به شرح مندرج در الیحه جوابیه  مدیریت و برنامه

 شورای امور اداری و استخدامی کشور که در زمینه استخدام داوطلبان ورود به خدمت در 30/9/1383 مورخ 1711بنابراین مصوبه شماره 
 خالف وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ترتیب دیگری اتخاذ کرده و برای مستخدمان شاغل آن وزارتخانه امتیازات خاصی قائل شده است،

شود و مستنداً به قسمت  هدف و حکم مقنن و خارج از حدود اختیارات قانونی سازمان شورای امور اداری و استخدامی کشور تشخیص داده می
  .گردد  ابطال می1385 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 42 و ماده 19 قانون اساسی و ماده یک و بند یک ماده 170دوم اصل 

  فرد عدالت اداری ـ مقدسی دالت اداری معاون قضائی دیوانهیأت عمومی دیوان ع

 



  
  
  
  
  
  
  
  
 

  :بخش چهارم

  آیین نامه و دستورالعمل های 

  مربوط به قوه قضائیه 
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 1386/12/26 -  هـ39395ت/211815شماره

  نامه مستندسازی جریان وجوه در کشور آیین

 رت دادگستریبانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزا

 بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون 22/12/1386هیئت وزیران در جلسه مورخ 
  :نامه مستندسازی جریان وجوه در کشور را به شرح زیر تصویب نمود اساسی جمهوری اسالمی ایران، آیین

  
   کشورنامه مستندسازی جریان وجوه در آیین
سازی نحوه گردش   بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران موظف است به منظور مستندسازی جریان وجوه در کشور و نیز شفافـ1ماده

ـ و 1383الحسنه موضوع قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی ـ مصوب آن در سیستم بانکی، مؤسسات پولی و اعتـباری، صندوقهای قرض
 :ط الزم را جهت تحقق مفاد بندهای ذیل به عمل آوردها ظرف شش ماه ضواب صرافی

این ماده، کلیه خدمات و عملیات بانکی نظیر افتتاح هرگونه حساب، انجام هرگونه دریافت و ) 3(ـ از زمان ابالغ دستورالعمل موضوع بند 1
نامه،  وشمند و اعتباری، صدور هرگونه ضمانتپرداخت، هرگونه حواله وجه، صدور و پرداخت هرگونه چک، ارائه تسهیالت، صدور انواع کارت ه

خرید و فروش ارز، اوراق گواهی سپرده و اوراق مشارکت، قبول ضمانت و تعهد ضامنان به هر شکل از قبیل امضای سفته، بروات و اعتبارات 
 .اسنادی، به استثنای قبوض دولتی و خدمات شهری باید پس از احراز هویت مشتریان صورت گیرد

گیرد، عالوه بر ثبت مشخصات شخص حقوقی، ثبت  اردی که عملیات موضوع این ماده از جانب اشخاص حقوقی صورت میـ در مو2
همچنین در مورد صغار و محجوران، عالوه بر ثبت مشخصات آنان، ثبت هویت ولی، قیم یا . مشخصات نماینده وی نیز ضروری است

 .سرپرست نیز الزامی است

ظرف سه ماه پس از ابالغ این ) 1(کننده از خدمات اشخاص موضوع ماده  ز هویت اتباع ایرانی و خارجی استفادهـ دستورالعمل نحوه احرا3
 .گردد نامه، توسط بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران تهیه و جهت اجرا ابالغ می آیین

، دستورالعمل شرایط عمومی چاپ نامه ـ بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران مکلف است ظرف سه ماه پس از ابالغ این آیین4
های مربوط به حسابهای جاری اشخاص و نحوه استفاده از آن را به لحاظ محل الزم جهت درج شماره ملی اشخاص حقیقی و شناسه  چک

راز کننده نهایی را عالوه بر اح بانکها موظفند پرداخت وجه چک توسط دریافت. ملی اشخاص حقوقی در پشت و یا روی چک فراهم آورد
مسئولیت احراز صحت شماره و شناسه . هویت وی، در صورت وجود ظهرنویس، منوط به وجود شماره یا شناسه ملی ظهرنویسان قبلی نمایند

 .ملی ظهرنویسان در هر مرحله با انتقال گیرنده است

لی و کدپستی باشد و این باید حاوی محل مناسب برای درج شماره م) 1( ـ کلیه فرمهای مورد استفاده اشخاص موضوع ماده 5
 .مشخصات به طور کامل و دقیق دریافت شود

شود، باید محل الزم برای  که عملیات بانکی در آنها ثبت می) 1(افزارها و سیستمهای اطالعاتی اشخاص موضوع ماده   ـ در کلیه نرم6
در مورد اشخاص . افزارها فراهم گردد ستی در نرمدرج شماره ملی و کدپستی وجود داشته باشد و امکان جستجو براساس شماره ملی و کدپ

طراحی و تخصیص ) ثبت شرکتها(حقوقی منظور از شناسه ملی کد منحصر به فرد ملی است که توسط سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
 .اهندنمودپس از تخصیص شناسه ملی منحصر به فرد اشخاص حقوقی در این خصوص اقدام خو) 1(اشخاص موضوع ماده . یابد می

ـ مشخصات درج شده اشخاص حقیقی و حقوقی در سیستمهای اطالعاتی هر دو ماه یک بار به سازمان ثبت احوال کشور و سازمان 7
با این ) 1(در صورت استعالم برخط اشخاص موضوع ماده . شود ارسال و صحت آن کنترل می) ثبت شرکتها(ثبت اسناد و امالک کشور 

 .اقدام نیستسازمانها، نیاز به این 



  143/آیین نامه و دستورالعمل های مربوط به قوه قضائیه : بخش چهارم
 

 

چنانچه مغایرت مذکور رفع . مشتریانی که مشخصات آنها دارای مغایرت است، موظفند ظرف یک ماه نسبت به رفع مغایرت اقدام نمایند
 .شود نگردد، مطابق دستورالعمل ابالغی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران اقدامات تنبیهی در مورد این نوع مشتریان انجام می

ظور سهولت دسترسی به اطالعات مشتریان و احراز صحت اسناد و اطالعات ارائه شده از سوی افراد، بانک مرکزی  به منـ2ماده
اندازی سامانه اطالعات مشتریان مشتمل بر  نامه، نسبت به راه جمهوری اسالمی ایران موظف است ظرف شش ماه از تاریخ ابالغ این آیین

 :اطالعات زیر اقدام نماید

 )حقوقی و حقیقی(ات ثبتی و صورتهای مالی مشتریان الف ـ اطالع

موضوع دستورالعمل تنظیم فرمهای اعطای (شده  شده به آنان و موارد سررسید و معوق ب ـ اطالعات شماره حسابها و تسهیالت ارائه
 ).تسهیالت و تعهدات بانکی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران

 .ج ـ اطالعات چکهای برگشتی

 . مربوط به اظهارنامه مالیاتی مشتریاند ـ اطالعات

 .های واخواستی اشخاص حقیقی و حقوقی که اسامی آنها در سیستم ثبت شده است هـ ـ اطالعات محکومیتها و سفته

 .و ـ اطالعات سجلی ارائه شده توسط مشتریان

 : اشخاص زیر مسئول ورود یا کنترل اطالعات تعیین شده در سیستم مذکور هستندـ3ماده

 .ف ـ کلیه مشتریان متقاضی استفاده از تسهیالت و خدمات درخصوص ورود اطالعات ثبتی و مالی مربوط به خودال

 .شده مشتریان معوقسررسید و اعطایی، تسهیالت حسابها، تسهیالت شماره داطالعاتدرخصوص ورو) 1( ماده موضوع ب ـ اشخاص

 .کهای برگشتیج ـ بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران درخصوص اطالعات چ

شده توسط مشتریان در مورد وضعیت مالی خود به اشخاص  د ـ سازمان امور مالیاتی کشور درخصوص تعیین صحت اطالعات ارائه
 .با استفاده از اظهارنامه مالیاتی آنان) 1(موضوع ماده 

 و حقوقی که اسامی آنها در سیستم های واخواستی اشخاص حقیقی هـ ـ وزارت دادگستری درخصوص ورود اطالعات محکومیتها و سفته
 .ثبت شده

 .و ـ سازمان ثبت اسناد و امالک کشور درخصوص کنترل اظهارات مشتریان در مورد مشخصات ثبتی اشخاص حقوقی

 .ز ـ سازمان ثبت احوال کشور درخصوص تأیید صحت اطالعات سجلی ارائه شده توسط مشتریان

توسط مشموالن این ماده در زمان مقرر ارائه نگردد، متخلفان مشمـول مقررات ) 2( چنانچه اطالعات ذکرشده در ماده ـ1تبصـره
 .انـضباطی و اداری سـازمان مـربوط خواهندبود

صالح و اشخاص به اطالعات موجود در سامانه موضوع این ماده در چارچوب قوانین و مقررات و   حدود دسترسی مراجع ذیـ2تبصره
زارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران با همکاری سایر دستگاههای اجرایی دستورالعمل اجرایی که توسط و

 .شود رسد، تعیین می ربط تهیه و به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران می ذی

 .ی سامانه یادشده با بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران به عمل آورند کلیه دستگاهها موظفند همکاری الزم را در اجراـ3تبصره

 : موظفند1387از نیمه دوم سال ) 1( اشخاص موضوع ماده ـ4ماده

کند صرفاً به محل کدپستی اشخاص ارسال  ـ آن دسته از اسناد و مدارکی را که بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران مشخص می1
قی، کدپستی درج شده در پایگاه جمعیتی کشور و در مورد اشخاص حقوقی کدپستی درج شده در پایگاه ثبت در مورد اشخاص حقی. نمایند

 .شرکتها مالک عمل قرار گیرد

ـ در ارائه خدماتی که بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران مشخص خواهدکرد، از قبول کدپستی مغایر با کد درج شده درکارت ملی 2
 .رج شده در پایگاه ثبت شرکتها برای اشخاص حقوقی، خودداری نمایندبرای اشخاص حقیقی و کد د
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نامه، امکان  ظرف شش ماه پس از ابالغ این آیین) ثبت شرکتها( ـ سازمان ثبت احوال کشور و سازمان ثبت اسناد و امالک کشور تبصره
 .سازند تطبیق کدپستی را با شماره ملی، بدون مراجعه حضوری افراد میسر می

ـ خرید و فروش ارز به هر صورت از جمله پرداخت ریال در داخل و دریافت ارز در خارج کشور و بالعکس، تنها در سیستم بانکی و  5ماده
صورت خرید و فروش ارز غیرمجاز محسوب و مشمول قانون نحوه اعمال  صرافیهای مجاز با رعایت قوانین و مقررات مجاز است و در غیر این

 .مجمع تشخیص مصلحت نظام است) 1374(به قاچاق کاال و ارز مصوب سال تعزیرات حکومتی راجع 

 ـ بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران موظف است اطالعات تفصیلی مربوط به خرید و فروش ارز در سیستم بانکی و صرافیهای 6ماده
نحوه دسترسی به اطالعات این بانک مطابق . یدمجاز را در پایان هر روز در بانک اطالعاتی که به همین منظور تهیه خواهدشد، ثبت نما

 .شود تعیین می) 3(ماده ) 2(تبصره 

) 1( بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران موظف است به منظور تأمین امنیت دارایی عموم مردم در مراجع اشخاص موضوع ماده ـ7ماده
) 50،000،000(بیش از پنجاه میلیون )  بانک چک و ایران چکوجه نقد،(نامه، پرداخت نقدی  حداکثر ظرف یک سال پس از ابالغ این آیین
 .ریال در هر روز در هر حساب را ممنوع نماید

تواند با توجه به تورم و دیگر مالحظات اقتصادی سقف تعیین شده را تعدیل   ـ بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران همه ساله میتبصره
 .نماید

 .ه، بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران رأساً اتخاذ تصمیم خواهدنمودبینی نشد  ـ در سایر موارد پیش8ماده

نامه را برعهده دارد و گزارش پیشرفت آن را هر شش ماه   بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران مسئولیت حُسن اجرای این آیینـ9ماده
  .نماید یک بار به هیئت وزیران ارائه می

 معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی 
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 1386/12/27 -  ک37550ت/212767شماره

 های اجرایی از طریق ساز و کارهای داخلی قوه مجریه نامه چگونگی رفع اختالف بین دستگاه آیین

 معاونت حقوقی و امور مجلس رییس جمهور

نت حقوقی و امور  معاو12/3/1386 مورخ 37437/1199 بنا به پیشنهاد شماره 30/10/1386وزیران عضو کمیسیون لوایح در جلسه مورخ 
بند ) د(وهشتم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و با رعایت جزء  وچهارم و یکصدوسی استناد اصول یکصدوسی مجلس رییس جمهور و به

های اجرایی از طریق ساز و  نامه چگونگی رفع اختالف بین دستگاه ، آیین1/10/1386 هـ مورخ 38857ت/158816نامه شماره  تصویب) 1(
  :های داخلی قوه مجریه را به شرح زیر تصویب نمودندکار

  
  های اجرایی از طریق ساز و کارهای داخلی قوه مجریه نامه چگونگی رفع اختالف بین دستگاه آیین
 :روند نامه در معانی زیر به کار می  اصطالحات مندرج در این آیینـ1ماده

قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری ) 160(های موضوع ماده  هر یک از دستگاه: الف ـ دستگاه اجرایی
نامه حسب مورد به دستگاه ستادی، دستگاه زیرمجموعه و  باشند و در این آیین ـ که زیرمجموعه قوه مجریه می1383اسالمی ایران ـ مصوب 
 .شوند دستگاه استانی تقسیم می

 . که زیر نظر وزارتخانه یا مؤسسه دولتی دیگری نباشدوزارتخانه و مؤسسه دولتی: ب ـ دستگاه ستادی

 .باشند کلیه تشکیالت اداری و نیز واحدهای سازمانی که تابعه یا وابسته به یک دستگاه ستادی می: ج ـ دستگاه زیرمجموعه

 .های زیرمجموعه که مأموریت استانی دارد هر یک از دستگاه: د ـ دستگاه استانی

های اجرایی در برداشت از قوانین و مقررات و یا اختالف ناشی از تداخل وظایف قانونی آنها و همچنین  ر دستگاهنظ اختالف: هـ ـ اختالف
 .اختالف آنها در مورد اموال و حقوق مالی

های زیرمجموعه با استفاده از اختیارات  های زیرمجموعه یک دستگاه ستادی که توسط رؤسای دستگاه  اختالف بین دستگاهـ 2ماده
های  گردد تا در حدود اختیارات و مسئولیت وزیر یا باالترین مقام اجرایی دستگاه ستادی منعکس می انونی آنها مرتفع نشود، حسب مورد بهق

 .گیری قرارگیرد قانونی آنان مورد تصمیم

وزیران داشته باشد،  ئتگیری هی  ـ در مواردی که حل و فصل اختالف موضوع این ماده در جهت وضعیت مطلوب، نیاز به تصمیمتبصره
موضوع مواد (بردار اموال غیرمنقول دو مؤسسه دولتی زیرمجموعه یک دستگاه ستادی یا شرکت و دستگاه ستادی مربوط  مانند تغییر بهره

ه ستادی به پیشنهاد الزم مستقیماً توسط وزیر یا باالترین مقام اجرایی دستگا) ـ1366قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب ) 118(و ) 117(
 .وزیران ارایه خواهد شد هیئت

های مذکور با استفاده از اختیارات قانونی آنان مرتفع نشود، به استاندار  های استانی که توسط رؤسای دستگاه  اختالفات بین دستگاهـ3ماده
قانون تنظیم بخشی از ) 89(له ماده گردد تا در حدود اختیارات قانونی وی و راهکارهای مندرج در قوانین از جم استان مربوط منعکس می

وزیران  گیری هیئت در مواردی که حل و فصل این اختالفات نیاز به تصمیم. گیری قرار گیرد ـ مورد تصمیم 1380مقررات مالی دولت ـ مصوب 
ییس جمهور منعکس و با داشته باشد موضوع توسط استاندار همراه با نظریه مستدل و مستند استانداری به معاونت حقوقی و امور مجلس ر

 .وزیران مطرح خواهد شد پیشنهاد معاونت مزبور همراه با نظریه حقوقی و ارایه راهکار در هیئت

های اجرایی دیگر ارتباطی نداشته باشد، توسط وزارت کشور در حدود  ها در صورتی که به یک دستگاه  ـ اختالف بین استانداریتبصره
 .گردد نامه اقدام می این آیین) 4(در غیر این صورت به ترتیب مقرر در ماده اختیارات قانونی رفع خواهد شد، 
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های یادشده در چارچوب اختیارات قانونی آنان مرتفع   اختالفات بین دو یا چند دستگاه ستادی توسط وزرا و رؤسای دستگاهـ4ماده
 .گردد می

تفع نشود، مراتب به معاونت حقوقی و امور مجلس رییس جمهور های مزبور توسط وزراء یا رؤسای آنان مر چنانچه اختالفات دستگاه
قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران به وی محول شده است با اتخاذ تدابیر ) 124(گردد تا در حدود اختیاراتی که مطابق اصل  منعکس می

ع اختالف در جهت وضعیت مطلوب، نیاز به در مواردی که برای حل و فصل موضو. الزم و از طریق راهکارهای قانونی رفع اختالف گردد
وزیران است، پیشنهاد معاونت  گیری هیئت وزیران باشد، همچنین در مواردی که حل اختالف طبق قوانین مستلزم تصمیم گیری هیئت تصمیم

 .وزیران مطرح خواهد شد یادشده همراه با نظریه حقوقی مستدل و ارایه راهکار در هیئت

نامه، به وزرای عضو کمیسیون لوایح هیئت دولت  نامه و همچنین اصالح این آئین وزیران مندرج در این آیین ت ـ اختیارات هیئ5ماده
های ستادی  نامه، با دعوت از وزراء و رؤسای دستگاه جلسه کمیسیون یادشده برای رسیدگی به اختالفات موضوع این آئین. گردد تفویض می

باشد و مصوبات کمیسیون در صورت تأیید  گیری موافقت اکثریت وزرای عضو کمیسیون می ممالک تصمی. شود طرف اختالف برگزار می
 . دولت قابل صدور است نامه داخلی هیئت آیین) 19(رییس جمهور، با رعایت ماده 

قانون ) 126 ( ـ در مورد اختیارات خاص رییس جمهور راجع به امور برنامه و بودجه و اموراداری و استخدامی کشور موضوع اصل6ماده
حل نشود، مراتب همراه با نظریه معاونت حقوقی و ) 4(و ) 3(اساسی جمهوری اسالمی ایران در صورتی که اختالف به ترتیب مذکور در مواد 

 .رییس جمهورر منعکس خواهد شد گیری به امور مجلس رییس جمهور برای حل اختالف و تصمیم

مانند اختالفات مالیاتی و کارگری و (بینی گردیده  ی آنها مرجع یا مراجع خاصی پیش اختالفاتی که در قوانین برای رسیدگـ7ماده
نامه نبوده و به ترتیب مقرر در قوانین  مشمول این آیین) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت) 69(کارفرمایی و اختالف موضوع ماده 

 .گیری خواهد شد مربوط تصمیم

نامه طرح اختالف نزد  نامه، شیوه  مجلس رییس جمهور حداکثر ظرف پانزده روز از تاریخ ابالغ این آئین ـ معاونت حقوقی و امور8ماده
ربط و  از جمله فرم نحوه تعیین نمایندگان دستگاه اجرایی ذی(های مربوط  نامه را به همراه فرم این آئین) 4(و ) 3(، )2(مراجع مذکور در مواد 

) 139(و ) 134(، )124(تهیه و در اجرای اصول ) گیری مراجع مزبور مراجع یادشده و نحوه تصمیم اختالفات بهاختیارات آنها و نیز فرم ارجاع 
 .نامه ابالغ خواهد نمود های مشمول این آیین قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران به کلیه دستگاه

 در مراجع 11/2/1386های اجرایی را که تا تاریخ  ر دستگاههای اجرایی مکلفند گزارشی از دعاوی و اختالفات خود با سای  دستگاهـ9ماده
میزان هزینه داوری، هزینه ) بدوی، تجدیدنظر و سایر مراحل رسیدگی(قضایی مطرح بوده است با ذکر ارزش خواسته، مرحله رسیدگی 

نامه منعکس نمایند  جع مربوط در این آیینو تاریخ آغاز طرح اختالف در مراجع قضایی، حسب مورد به مرا) پرداخت و یا تعهد شده(کارشناسی 
کننده دعوی نسبت به استرداد  به محض رفع یا حل اختالف، دستگاه اقامه. نامه مورد بررسی و حل و فصل قرارگیرد تا براساس این آیین

          .دعوی از مراجع قضایی اقدام خواهد نمود

نمایند  نامه اتخاذ نموده یا می آیین این ) 4(و ) 3(، )2(تی را که در چارچوب مواد های ستادی و استانداران تصمیما  رؤسای دستگاهـ10ماده
 .نمایند جمهور ارسال می برای معاونت حقوقی و امور مجلس رییس) 8(نامه موضوع ماده  به ترتیب و در مهلت مندرج در شیوه

معاونت یادشده باشند، مراتب را همراه سوابق امر و نظریه گیری نیازمند استعالم از  همچنین در صورتی که مراجع مذکور برای تصمیم
 .نمایند  های اختالف در ماهیت امر به معاونت مزبور منعکس می طرف

های اجرایی عالوه بر وظایف  نامه مستلزم بررسی هر یک از کارشناسان دستگاه  ـ در مواردی که رفع اختالف موضوع این آیین11ماده
همچنین در . الزحمه کارشناسی به ترتیب مقرر در قوانین و مقررات مربوط پرداخت خواهد شد عات اداری باشد، حقاصلی آنان و خارج از سا

نامه نیازمند اظهارنظر کارشناس رسمی دادگستری باشد  تشخیص مراجع مذکور در این آیین مواردی که رفع اختالف در اموال و حقوق مالی به
 .گردد الزحمه آن برابر تعرفه مصوب پرداخت می اع خواهد شد و حقمراتب به کارشناس رسمی مربوط ارج
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نامه را به   معاونت حقوقی و امور مجلس رییس جمهور مکلف است سالیانه گزارش جامعی از عملکرد موضوع این آیینـ 12ماده
 .وزیران ارایه نماید هیئت

 .گردد نامه جایگزین آنها می نامه، لغو و مفاد این آئین  این آئینهای مغایر صادره تا تاریخ ابالغ   کلیه مصوبات و بخشنامهـ13ماده

  . به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است26/12/1386نامه در تاریخ  این تصویب
 معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی 
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 1386/12/27 -  ک37899ت/212962شماره

  دفاتر اسناد رسمینامه اجرایی قانون تسهیل تنظیم اسناد در آیین

وزارت دادگستری ـ وزارت جهادکشاورزی ـ وزارت کشور ـ وزارت مسکن و شهرسازی ـ وزارت اموراقتصادی و دارایی ـ وزارت فرهنگ و 
 اجتماعی ـ سازمان ثبت اسناد امالک کشور ارشاد اسالمی ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات وزارت رفاه و تأمین

 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت دادگستری و سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 30/10/1386 لوایح در جلسه مورخ وزیران عضو کمیسیون
 ـ 1385قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی ـ مصوب ) 7( و به استناد ماده 25/4/1386 مورخ 7788/02/111موضوع نامه شماره 
  :نامه اجرایی قانون یادشده را به شرح زیر تصویب نمودند ، آیین10/10/1386هـ مورخ 373ت/164082نامه شماره  و با رعایت تصویب

  
 نامه اجرایی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی آیین

لح، وقف  دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از تنظیم سند رسمی انتقال عین اراضی و امالک اعم از قطعی، شرطی، هبه، معاوضه، صـ1ماده
با دفتر امالک و بازداشت نبودن ملک را از اداره ثبت اسناد و امالک ) مندرج در سند مالکیت(و وصیت، مطابقت مشخصات ملک و مالک 

نامه مبادرت به تنظیم اسناد مذکور نمایند و شماره و تاریخ پاسخ  محل وقوع آن استعالم و پس از اخذ پاسخ، با رعایت سایر مواد این آیین
 .تعالم را در سند تنظیمی قید کننداس

پاسخ استعالم ثبت باید حاوی نام و مشخصات آخرین مالک، شماره پالک ثبتی، ثبت، صفحه و دفتر امالک، شماره چاپی سند مالکیت و 
مکلف است وضعیت چنانچه ملک در دفتر امالک ثبت نشده باشد، اداره ثبت محل . مراتب بازداشت یا عدم بازداشت ملک مورد استعالم باشد

 .ثبتی را اعالم نماید

 استعالم یادشده، مطابق برگه مخصوصی است که حاوی اطالعات موصوف بوده و توسط سازمان ثبت اسناد و امالک کشور به ـ1تبصره
 .شود دفاتر اسناد رسمی تحویل می صورت اوراق بهادار تهیه و به

 روز 45سناد رسمی و اداره ثبت در یک شهر قرار دارند، یک ماه و در غیر این صورت  اعتبار پاسخ استعالم، در مواردی که دفتر اـ2تبصره
 .از تاریخ صدور خواهد بود

توانند پاسخ استعالم ثبتی را که به عنوان دفترخانه دیگری صادر گردیده است، مستند ثبت معامله قرار   دفاتر اسناد رسمی نمیـ3تبصره
 .دهند و رأساً باید استعالم نمایند

صالح قضایی یا ثبتی   چنانچه پس از ارسال پاسخ استعالم به دفتر اسناد رسمی در مدت اعتبار پاسخ مذکور، دستور مرجع ذیـ2ماده
مبنی بر بازداشت ملک یا نظریه قطعی وزارت مسکن و شهرسازی یا وزارت جهاد کشاورزی حسب مورد مبنی بر موات بودن و یا شمول ماده 

ها و مراتع، به اداره ثبت محل وقوع ملک واصل گردد، اداره مذکور مکلف است فوراً مراتب را رأساً  برداری از جنگل  بهرهقانون حفاظت و) 56(
 .یا از طریق اداره ثبت محل استقرار دفترخانه به دفتر یادشده کتباً ابالغ نماید

قانون ) 100(اصالحی ماده ) 8(به رعایت تبصره  دفاتر اسناد رسمی درخصوص گواهی پایان ساختمان و عدم خالف، ملزم ـ3ماده
 .باشند  انقالب ـ قبل از تنظیم سند انتقال امالک موضوع تبصره مذکور می  شورای27/6/1358شهرداری ـ مصوب 

نظر  دفاتر اسناد رسمی موظفند هنگام تنظیم سند رسمی انتقال اراضی و امالک واقع در خارج از محدوده و حریم شهر، اعالم ـ4ماده
اداره جهاد کشاورزی شهرستان مربوط مبنی بر عدم شمول مقررات قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن و یا عدم شمول 

ادارات جهاد کشاورزی . ها و مراتع را اخذ و شماره و تاریخ آن را در سند تنظیمی قید نمایند برداری از جنگل قانون حفاظت و بهره) 56(ماده 
نامه، نسبت به ارجاع موضوع به  این آئین) 7(قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی و ماده ) 1( با رعایت مفاد تبصره ماده مکلفند
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و یا ادارات وابسته اقدام و اعالم نظر ) ها، مراتع و آبخیزداری کشور حسب مورد سازمان امور اراضی یا سازمان جنگل(ربط  های ذی سازمان
 .نمایند

 دفاتر اسناد رسمی موظفند به منظور تعیین موقعیت پالک ثبتی مورد انتقال از جهت داخل یا داخل از محدوده و حریم شهر ـ1تبصره
 .قرارداشتن آن، از سازمان مسکن و شهرسازی استعالم نمایند

یا در صورتی که برای مورد معامله سند ربط   در صورت وجوه سابقه مبنی بر اعالم نظر نسبت به موات نبودن ملک از مرجع ذیـ2تبصره
مالکیت به صورت اراضی کشاورزی، باغ مشجر و یا دارای اعیانی صادر شده و یا مستندات و پاسخ استعالم قبلی مؤید آن باشد، نیاز به اخذ 

 .نظر مجدد در این خصوص نخواهد بود

عه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران و به شرح  ـ وزارت جهادکشاورزی تا پایان مهلت قانون برنامه چهارم توس5ماده
قانون ) 56(قانون مذکور، باید کلیه اراضی موات واقع در خارج از محدوده و حریم شهر و همچنین اراضی مشمول ماده ) 68(ماده ) ج(بند 

وع ملک منعکس نموده و در مورد آنها تقاضای صدور سند ها و مراتع را به اداره ثبت اسناد و امالک محل وق برداری از جنگل حفاظت و بهره
 .مالکیت نماید

 ـ دفاتر اسناد رسمی مکلفند، هنگام تنظیم سند نقل و انتقال عین اراضی و امالک، مفاصا حساب مالیاتی و حسب مورد بدهی 6ماده
 شماره آن را در سند تنظیمی قید نمایند، مگر اینکه ـ را از انتقال دهنده مطالبه و1354قانون تأمین اجتماعی ـ مصوب ) 37(موضوع ماده 

دهنده گردد که در این صورت متعاملین نسبت به پرداخت آن  گیرنده ضمن سند تنظیمی متعهد به پرداخت بدهی احتمالی انتقال انتقال
 وصول مطالبات موصوف تا پایان در صورت اخیر، دفاتر اسناد رسمی موظفند تصویر سند تنظیمی را جهت. مسئولیت تضامنی خواهند داشت

 .ماه بعد به ادارات امور مالیاتی و تأمین اجتماعی محل مربوط ارسال نمایند

 ـ ادارات مذکور موظفند طبق مقررات، پس از تاریخ وصول تصویر اسناد مذکور در صورتی که مورد معامله دارای بدهی باشد، تبصره
ن قطعی بدهی تا تاریخ ثبت سند رسمی به نشانی مندرج در سند تنظیمی به هر یک از مراتب را ضمن صدور برگ تشخیص و تعیین میزا

 .متعاملین ابالغ نمایند

قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مکلفند هنگام تقاضای ) 1(های مذکور در بندهای ذیل ماده   ادارات و سازمانـ7ماده
کننده تسلیم و  مراجعه سمی، گواهی وصول تقاضا یا استعالم، حاوی پالک ثبتی ملک مورد استعالم را بهنفع و یا ارایه استعالم دفتر اسناد ر ذی

.  روز از تاریخ صدور گواهی وصول تقاضا و یا استعالم، پاسخ آن را اعالم نمایند20ربط ارسال و حداکثر ظرف  یا برای دفتر اسناد رسمی ذی
در .  ذکر علت و مستند به دالیل قانونی و اعالم نظر موافق نیز باید صریح و بدون قید و شرط باشدنظر مخالف مراجع مذکور باید روشن و با

 .غیر این صورت یا در صورت عدم ارایه پاسخ در مهلت مقرر، ثبت سند با تصریح موضوع در سند تنظیمی بالمانع خواهد بود

 ادارات مربوط در ظرف مدت مقرر باشد، دفتر اسناد رسمی موضوع را از کننده مدعی عدم صدور پاسخ الزم  ـ در صورتی که مراجعهتبصره
 .ربط استعالم خواهد نمود اداره ذی

 ـ دفاتر اسناد رسمی هنگام تنظیم سند، موظفند در صورت عدم وصول پاسخ استعالمات و یا ارایه پاسخ مشروط و مبهم یا مقید، 8ماده
های مربوط به مورد   مطلع و مسئولیت تضامنی متعاملین در پاسخگویی کلیه تعهدات قانونی و بدهیالیه را از آثار و تبعات سند تنظیمی منتقل

 .معامله که تا زمان تنظیم سند طبق قوانین محقق و مسلم بوده را صریحاً در سند قید و ثبت نمایند

گردد از  م اسنادی که موجب تغییر مالکیت عین نمیها و نیز تنظی  هرگونه انتقال بالعوض اراضی و اعیان به نفع دولت و شهرداریـ9ماده
، از پرداخت عوارض و اخذ هرگونه گواهی و اعالم نظر به استثنای پاسخ استعالم از اداره ثبت )غیر از حبس(نامه  قبیل اجاره، رهن و تقسیم

 ملک را طبق اظهار متعاملین در سند باشد، لکن دفاتر اسناد رسمی مکلفند نشانی محل وقوع اسناد و امالک محل وقوع ملک معاف می
تنظیمی قید نموده و حداکثر تا پایان ماه بعد تصویر سند تنظیمی را حسب مورد به اداره امور مالیاتی یا اداره تأمین اجتماعی شهر مربوط 

 .ارسال نمایند
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قانون الحاق موادی ) 10(ن ثبت موضوع ماده اصالحی قانو) 123(ماده ) 1( اداره امور مالیاتی محل مکلف است در اجرای تبصره ـ10ماده
ـ ، ارزش معامالتی ملک مورد معامله را به دفتر اسناد رسمی استعالم کننده 1384به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب 

 .اعالم نماید

اد رسمی تنظیم و ثبت گردد، شرکت مخابرات  چنانچه به درخواست متعاملین سند نقل و انتقال تلفن ثابت و همراه در دفاتر اسنـ11ماده
 .ایران موظف است پس از ارایه سند مذکور نسبت به تغییر نام مالک مبادرت نماید

های چاپ، لیتوگرافی و صحافی موافقت وزارت فرهنگ و   دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از تنظیم سند نقل و انتقال ماشینـ12ماده
 انجام معامله، خالصه نقل و انتقال را در شناسنامه مالکیت مربوط درج و تصویر سند تنظیمی را به وزارت ارشاد اسالمی را اخذ و پس از

ای است که توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی با همکاری سازمان  شناسنامه مذکور طبق نمونه. فرهنگ و ارشاد اسالمی ارسال نمایند
 .گیرد های یادشده قرار می نامه، تهیه و در اختیار مالکان ماشین  از تاریخ ابالغ این آئینثبت اسناد و امالک کشور حداکثر ظرف سه ماه

نامه   ـ تا زمانی که شناسنامه مالکیت موضوع این ماده تهیه و در اختیار مالک قرار داده نشده است، تنظیم سند با ارایه موافقتتبصره
 .وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی بالمانع خواهد بود

 . به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است26/12/1386نامه در تاریخ  این تصویب

 معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی 
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 1386/12/12 - 12380/86/1شماره

 25/11/1386های عمومی و انقالب مصوب  اصالحی قانون تشکیل دادگاه) 18(نامه ماده  اصالحیه آیین

 امه رسمی کشورمدیرعامل محترم روزن

 که در 25/11/1386های عمومی و انقالب مصوب  اصالحی قانون تشکیل دادگاه) 18(نامه ماده  به پیوست یک نسخه اصالحیه آیین
  .گردد  به تأیید و توشیح ریاست محترم قوه قضاییه نیز رسیده، جهت درج در روزنامه رسمی کشور ارسال می7/12/1386تاریخ 

   قضائیه ـ موحدیرئیس حوزه ریاست قوه
  

 25/11/1386های عمومی و انقالب مصوب  اصالحی قانون تشکیل دادگاه) 18(نامه ماده  اصالحیه آیین

 :شود  الحاق می6 به ماده 2 و 1های  متن زیر به عنوان تبصره) الف

ت اصلی مطرح و تصمیم نهایی شود که نظریه آنان در هیئ  برای تسریع در پاسخگویی به تعداد الزم هیئت فرعی تشکیل میـ1تبصره
 .گردد اتخاذ می

های بعدی آن اعاده دادرسی فقط نسبت به  های عمومی و انقالب و اصالحیه اصالحی قانون تشکیل دادگاه) 18( منظور از ماده ـ2تبصره
نامه  های موضوع این آیین تهیئ. باشد بنابراین تسری آن به هر نوع تقاضا جایز نمی. آرایی است که خالف بین شرع و مسلمات فقه باشد

 .های مذکور به عمل آورند موظفند با استفاده از منابع معتبر فقهی دقت الزم در رسیدگی به درخواست

 :گردد  به شرح زیر اصالح می13ماده) ب

ا توسط وکیل رسمی تواند شخصاً ی متقاضی می. نامه بدون اخذ هزینه دادرسی خواهدبود  رسیدگی به تقاضاهای موضوع این آیینـ13ماده
مراجع مربوط موظفند از پذیرش تقاضای . دادگستری و یا مشاور حقوق درخواست خود را به طور مستدل تنظیم و تسلیم مرجع مربوط نماید

 .بدون الیحه مستند حقوقی خودداری و متقاضیان را ارشاد نموده تا الیحه حقوقی ارائه نمایند

شود، بنابراین از  ه درخواست تنفیذ حکم قصاص، به موضوع خالف بیّن شرع نیز رسیدگی می ـ نظر به این که در رسیدگی بتبصره
نامه خودداری و عین تقاضا به حوزه نظارت قضایی ویژه ارسال  های موضوع این آیین رسیدگی به اعتراض محکومان به قصاص در هیئت

  .گردد
  رئیس قوه قضائیه ـ سیدمحمود هاشمی شاهرودی
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 1387/1/10 - ک37845ت/742شماره

 به قاچاق کاال و ارز حکومتی راجع تعزیرات اجرایی قانون نحوه اعمال نامه آیین اصالحی) 30(ماده  اصالح

 وزارت دادگستری ـ وزارت کشور

  ستاد مبارزه16/4/1386س مورخ /5416/29 بنا به پیشنهاد شماره 30/10/1386دولت، در جلسه مورخ وزرای عضو کمیسیون لوایح هیئت
قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی ) 7(استناد اصل یکصدوسی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و ماده  با قاچاق کاال و ارز و به

هـ مورخ 373ت/164082نامه شماره   مجمع تشخیص مصلحت نظام ـ و با رعایت تصویب1374به قاچاق کاال و ارز ـ مصوب  راجع
 :ند تصویب نمود10/10/1386

  
نامه شماره  به قاچـاق کـاال و ارز، مـوضـوع تصـویب نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع  اصالحی آیین) 30(ـ ماده 1

 :شود شرح زیر اصالح می  به20/3/1383هـ مورخ 30827ت/13940

جرایی مبارزه با قاچاق کاال و ارز، ستاد مرکزی مبارزه با ریزی، هماهنگی و نظارت در حوزه امور ا  به منظور سیاستگذاری، برنامهـ30ماده
جمهور و متشکل از معاونان وزارت دادگستری، کشور، اطالعات، امور اقتصادی و دارایی،  قاچاق کاال و ارز با مسئولیت نماینده ویژه رییس

به عنوان (وزش پزشکی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح بازرگانی، راه و ترابری، صنایع و معادن، جهاد کشاورزی، نفت، بهداشت، درمان و آم
االختیار رییس قوه قضاییه، معاون سازمان بازرس کل کشور، فرمانده نیروی انتظامی، رییس  ، نماینده تام)االختیار وزیر مربوط نمایندگان تام

انک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، نماینده مقام رئیس کل ب سازمان تعزیرات حکومتی، رییس کل گمرک جمهوری اسالمی ایران، قائم
ربط سازمان صدا و سیمای  جمهور، رییس مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، معاون ذی ریزی و نظارت راهبردی رییس معاون برنامه

 .گردد ی ایران تشکیل میجمهوری اسالمی ایران و رؤسای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسالم

 .ها و کارشناسان امر حسب مورد دعوت خواهد شد در صورت لزوم از سایر دستگاه

به قاچاق کاال و ارز و سایر قوانین   اختیارات و وظایفی که در امر مبارزه با قاچاق در قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجعـ1تبصره
های توزیع در   از جمله ساماندهی مبادالت تجاری، تنظیم و انضباط بازار کاال و ساماندهی شبکه(وزیران محول شده  مربوط بر عهده هیئت

نامه و اساسنامه باشد، براساس اصل  نامه یا وضع آیین در آن قسمت که مستلزم صدور تصویب) گردد حدودی که مربوط به مبارزه با قاچاق می
گردد تا نسبت به پیشنهادهای  های مندرج در این ماده تفویض می  از وزرای وزارتخانهیکصدو سی و هشتم قانون اساسی به کمیسیون مرکب

آقای . گیری نمایند است، تصمیم تأیید نماینده ویژه رییس جمهور در ستاد یادشده رسیده ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز که به
 .ریاست کمیسیون یادشده را به عهده خواهدداشت) رجمهو وزیر دادگستری و نماینده ویژه رییس(غالمحسین الهام 

جمهور با رعایت ماده  باشد و مصوبات آن پس از تأیید رییس مالک تصویب مصوبات کمیسیون یادشده موافقت اکثریت وزرای عضو می
 .نامه داخلی هیئت دولت قابل صدور خواهدبود آیین) 19(

جمهور در ستاد  جمهور و هیئت وزیران بر عهده نمایند ویژه رییس اده از اختیارات رییساتخاذ سایر تصمیمات در موضوعات یادشده، با استف
 .مبارزه با قاچاق کاال و ارز خواهدبود

نامه و  این آیین) 30(جمهور در ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز، برای اتخاذ تصمیمات اجرایی موضوع ماده   نماینده ویژه رییسـ2تبصره
بندی نماینده ویژه مالک تنظیم متن  نماید و در نهایت جمع مطرح می) 30(آن مراتب را در ستاد موضوع ماده ) 1(ره قسمت اخیر تبص

 .تصمیمات مزبور خواهدبود

دبیر . این ماده، دارای دبیرخانه واحدی خواهندبود که در نهاد ریاست جمهوری مستقر است) 1( ستاد و کمیسیون موضوع تبصره ـ3تبصره
 . توسط رییس ستاد از میان افراد واجد صالحیت انتخاب خواهد شد، دبیر کمیسیون مذکور نیز خواهدبودستاد که
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ها به ریاست استاندار یا معاون سیاسی و امنیتی وی و با عضویت فرمانده ناحیه   کمیسیون مبارزه با قاچاق کاال و ارز در استانـ4تبصره
های بازرگانی، صنایع و معادن، جهاد کشاورزی، مؤسسه  ات و مدیران کل یا رؤسای سازمانانتظامی، رییس کل دادگستری، مدیرکل اطالع

ای، تعزیرات حکومتی، ناظر گمرکات استان، یکی از روسای  استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، صدا و سیما، راهداری و حمل و نقل جاده
های وابسته به وزارت نفت  شت، درمان و آموزش پزشکی و نماینده یکی از سازمانها به انتخاب وزیر بهدا های علوم پزشکی در استان دانشگاه

 .گردد در استان به انتخاب وزیر نفت تشکیل می

های  جمهور در ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز در موضوعات مرتبط در کمیسیون اقتصاد دولت و کمیسیون ـ از نماینده ویژه رییس2
 .یدتخصصی آن دعوت به عمل آ

 به شرح زیر اصالح 20/3/1383هـ مورخ 30827ت/13940نامه شماره  نامه اجرایی قانون یادشده، موضوع تصویب آیین) 31(ـ ماده 3
 :شود می

 .باشد جمهور در ستاد، مسئول امر مبارزه با قاچاق کاال و ارز می  نماینده ویژه رییسـ31ماده

» جمهور در ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز نماینده ویژه رییس« و اصالحات بعدی آن به نامه یاد شده  در آیین» وزیر کشور« ـ عبارت 4
 .شود اصالح می

  .است  به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده5/1/1387نامه در تاریخ  این تصویب
  معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی
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 1387/1/19 -  ک36645ت/3328شماره

 سرپرست اجرایی قانون تأمین زنان و کودکان بینامه  اصالح آیین

  وزارت رفاه و تأمین اجتماعی ـ وزارت دادگستری ـ وزارت کشور
قانون تأمین زنان و ) 9(و ) 5( به استناد مواد 19/12/1386وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در جلسه مورخ 

  : تصویب نمودند10/10/1386هـ مورخ 373ت/164082نامه شماره   تصویبـ و با رعایت1371سرپرست ـ مصوب کودکان بی
 به شرح 17/5/1374هـ مورخ 14549ت/26549نامه شماره  سرپرست، موضوع تصویب نامه اجرایی قانون تأمین زنان و کودکان بی آیین

  :شود زیر اصالح می
اضافه »  زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور حسب موردیا سازمان« عبارت » نیروی انتظامی« بعد از عبارت ) 2(ـ در ماده 1
  .شود می

  :شود اصالح می) 1(اضافه و شماره تبصره ماده یادشده به تبصره ) 2(به ماده ) 2(ـ عبـارت زیر به عـنوان تبصره 2
برند و فاقد  موقت در زندان به سر می شناسایی زنان و دختران فاقد سرپرست از جمله زنان و دخترانی که سرپرست آنان بطور ـ2تبصره« 

  ».ربط خواهدبود تمکن مالی هستند بر عهده وزارت رفاه و تأمین اجتماعی با هماهنگی دستگاههای ذی
  . به تأییـد مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است14/1/1387نامه در تـاریخ  این تصـویب

   معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی
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 1387/2/16 -  ک34709ت/20788شماره

  نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری اصالح آیین

 وزارت رفاه و تأمین اجتماعی ـ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور

أمین  وزارت رفاه و ت14/12/1384 مورخ 22975/1500 بنا به پیشنهاد شماره 2/2/1387وزیران عضو کمیسیون اقتصاد در جلسه مورخ 
هـ مورخ 373ت/164082نامه شماره  ـ و با رعایت تصویب1372قانون رسیدگی به تخلفات اداری ـ مصوب) 27(اجتماعی و به استناد ماده 

  : تصویب نمودند10/10/1386
اصالح  به شرح ذیل 2/8/1373هـ مورخ 304ت/26222نامه شماره  نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری، موضوع تصویب آیین

  :شود می
  .شود حذف می) 2(ماده ) 1(از تبصره » سازمان تأمین اجتماعی« ـ عبارت 1
  .شود حذف می) 2(از ماده » سازمان بهزیستی کشور« ـ عبارت 2

  . به تأییـد مـقام محترم ریاست جمهوری رسیده است14/2/1387نامه در تاریخ  این تصویـب
  معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی
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 1387/2/16 -  ک38485ت/20787شماره

نامه اجرایی قانون انتقال زندانها و مراکز تأمینی و تربیتی موجود به خارج از شهرها ـ  اصالح آیین

  ـ1380مصوب

 ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ـ وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت مسکن و شهرسازی ـ وزارت دادگستری معاونت برنامه

 مورخ 02/100/33312 بنا به پیشنهاد شماره 25/1/1387سیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست در جلسه مورخ وزیران عضو کمی
قانون انتقال زندانها و مراکز اقدامات تأمینی و تربیتی موجود به خارج از شهرها ـ ) 8( وزارت مسکن و شهرسازی و به استناد ماده 18/7/1386

  : تصویب نمودند10/10/1386هـ مورخ 373ت/164082نامه شماره   ـ و با رعایت تصویب1380مصوب
نامه شماره  ـ موضوع تصویب1380نامه اجرایی قانون انتقال زندانها و مراکز تأمینی و تربیتی موجود به خارج از شهرها ـ مصوب آیین
  :شود  به شرح زیر اصالح می27/4/1386هـ مورخ 35241ت/59692

اضافه » وزارت مسکن و شهرسازی« پس از عبارت » )ازمان مجری ساختمانها و تأسیسات دولتی و عمومیس(« عبارت ) 5(ـ در ماده 1
  .شود می

  .شود می» مجری« جایگزین واژه » مسئول« واژه ) 13(ـ در ماده 2
  . به تأییـد مـقام محترم ریاست جمهوری رسیده است14/2/1387نامه در تاریخ  این تصویـب

  ر ـ پرویز داودیمعاون اول رئیس جمهو
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 1387/2/15 -  ک39028ت/20144شماره

برداری از جنگلها و مراتع  اصالحی قانون حفاظت و بهره) 33(نامه اجرایی قانون اصالح ماده  آیین

 کشور

 رت مسکن و شهرسازیوزارت جهادکشاورزی ـ وزا

 مورخ 37231/020 بنا به پیشنهادهای شماره 25/1/1387زیست در جلسه مورخ  وزیران عضو کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط
) 33(الحاقی ماده ) 6( قوه قضاییه و به استناد تبصره 20/10/1386 مورخ 10807/86/1 وزارت جهاد کشاورزی و شماره 17/10/1386

هـ مورخ 373ت/164082نامه شماره   ـ و با رعایت تصویب1386برداری از جنگلها و مراتع ـ مصوب  ون حفاظت و بهرهاصالحی قان
  :نامه اجرایی قانون یادشده را به شرح زیر تصویب نمودند ، آیین10/10/1386

  مراتع کشوربرداری از جنگلها و  اصالحی قانون حفاظت و بهره) 33(نامه اجرایی قانون اصالح ماده  آیین
  فصل اول ـ کلیات، تعاریف و اصطالحات

های طبیعی، جنگل دست کاشت  اراضی دولتی، پارک جنگلی، پروانه چرا، جنگل و بیشه« نامه غیر از اصطالحات  ـ در این آیین1ماده
ن ملی شدن جنگلهـای کشور ـ که تعاریف آنان طبق قانو» عمومی، حریم قانونی تأسیسات دولتی، طرح مرتعداری، مرتع و نهالستان عمومی

ـ و اصالحات بعدی آن، الیحه قانونی اصالح الیحه قانونی 1346برداری از جنگلهـا و مراتع ـ مصوب ـ قـانون حفاظت و بهـره1341مصوب 
کار  ربوط بهباشند، اصطالحات زیر در معانی مشروح م های مربوط می نامه ـ شورای انقالب و آیین1359واگذاری و احیای اراضی ـ مصوب 

  :روند می
   ـ1386برداری از جنگلها و مراتع ـ مصوب  اصالحی قانون حفاظت و بهره) 33(قانون اصالح ماده : الف ـ قانون
  ـ1386برداری از جنگلها و مراتع ـ مصوب  اصالحی قانون حفاظت و بهره) 33(نظارت موضوع ماده هیئت: نظارت ب ـ هیئت

نظارت که به منظور بازدید و تهیه گزارش الزم از اراضی واگذارشده در  رشناسان منتخب اعضای هیئتگروهی از کا: ج ـ عوامل نظارتی
  .شود نظارت صادر می چارچوب وظایف محول شده انتخاب وحکم آنان توسط رییس هیئت

ذاری که درصد و مبنای میزان پیشرفت فیزیکی انجام شده مطابق طرح مصوب در اراضی مورد واگ: د ـ درصد عملیات انجام شده طرح
  .گردد بندی طرح و تطبیق عملیات اجرایی و بازدید از طرح تعیین می محاسبه آن براساس زمان
تصویب دستگاههای متولی رسیده باشد و در زمان  طرح مدونی که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی تهیه و به : هـ ـ طرح مصوب

نامه نحوه احداث بنا وتأسیسات در خارج از  آیین) 13(و معماری استان یا کمیسیون ماده کارگروه شهرسازی (واگذاری، مصوبه مراجع ذیربط 
  .را داشته باشد) محدوده و حریم شهرها

مراجعی که طبق ضوابط و مقررات، طرحهای مصوب دستگاههای متولی مربوط به اشخاص حقیقی و حقوقی : های واگذاری و ـ کمیسیون
  .نمایند لی و دولتی بررسی و نظر خود را در مورد واگذاری یا عدم واگذاری اعالم میرا به منظور واگذاری اراضی م

وضعیت و حالتی که منجر به تعطیلی دایم یا موقت طرح مصوب گردیده و یا موجبات تأخیر در اجرای آن را فراهم نموده : ز ـ عذر موجه
  .قیم در حدوث آن هیچ نقشی نداشته باشندباشد و مجری طرح یا عوامل اجرایی وی به طور مستقیم یا غیرمست

  .مسامحه و قصور مجری یا مجریان در اجرای تعهدات قانونی یا قراردادی در راستای اجرای به موقع طرح مصوب: ح ـ تعلل
  .عدم رعایت قوانین و مقررات و شرایط مندرج در قرارداد واگذاری زمین: ط ـ تخلف

نظارت قابل اغماض نبوده و موجبات تمدید و  عذر ناموجه مجری طرح که بنا بر تشخیص هیئتتعلل و تخلف آشکار و : ی ـ خالف بیّن
  .نماید تعیین مهلت برای اجرا و یا فسخ قرارداد و یا استرداد زمین را فراهم می
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ی استعداد تولید اقتصادی واگذاری و بالمعارض که دارا اراضی منابع ملی، موات و دولتی قابل: واگذاری های ملی و دولتی قابل ک ـ عرصه
  .باشد های مختلف کشاورزی و غیرکشاورزی می برداری محصوالت بخش و بهره

  .هایی که در ماهیت، با اهداف طرح مصوب مغایرت داشته باشد تبدیل و تغییر کاربری: ل ـ تبدیل و تغییر کاربری غیرمتجانس
  ته به بخش خصوصی و مؤسسات غیردولتی که در زمان واگذاری، غیرانتفاعیواگذاریهای صورت گرف: المنفعه م ـ واگذاری برای امور عام

  .بودن فعالیت آنها در اساسنامه قید شده باشد
قانون حفاظت و بهسازی محیط ) 3(ماده ) الف(مناطق موضوع بند : ن ـ مناطق چهارگانه تحت حفاظت سازمان حفاظت محیط زیست

و مرجع جایگزین آن، به عنوان مناطق پارک ملی، آثار طبیعی ) سابق( حفاظت محیط زیست  ـ که توسط شورای عالی1353زیست ـ مصوب 
  .ماده یادشده تعیین و حدود آن تصویب شده باشد» الف« شده با رعایت نکات مندرج در ذیل بند  وحش و منطقه حفاظت ملی، پناهگاه حیات

  فصل دوم ـ نحوه نظارت
حهای کشاورزی و دامپروری و سایر طرحهای غیرکشاورزی موضوع قانون و تشخیص تعلل یا ـ به منظور نظارت بر اجرای طر 2ماده

نظارت با حکم وزیر جهادکشاورزی  تخلف و عذر موجه مجریان طرحها و تعیین درصد عملیات انجام شده طرحهای یادشده در هر استان هیئت
  .گردد فر کارشناس در رشته مرتبط با طرح تشکیل میمرکب از رییس سازمان جهادکشاورزی، مدیر کل منابع طبیعی و یک ن

ـ کارشناس در رشته مرتبط با کلیه طرحهای غیرکشاورزی و همچنین کلیه طرحهایی که در محدوده و حریم شهرها واقع شده یا 1تبصره
  .گردد  معرفی میشوند ظرف یک ماه از تاریخ درخواست وزارت جهادکشاورزی توسط وزارت مسکن و شهرسازی برای صدور حکم می

خود، صدور احکام کارشناسان مرتبط با طرح را به رییس سازمان جهادکشاورزی  تواند با حفظ مسئولیت ـ وزیر جهادکشاورزی می2تبصره
  .تفویض نماید

سئول نظارت و م نظارت در سازمان جهادکشاورزی مستقر و رییس سازمان جهادکشاورزی به عنوان رییس هیئت ـ دبیرخانه هیئت3ماده
انجام کلیه امور مربوط به تشکیل جلسه، دعوت از اعضا، ابالغ آرا و سایر موارد . باشد نظارت می حقوقی سازمان یادشده به عنوان دبیر هیئت

  .نظارت خواهد بود مرتبط به عهده دبیر هیئت
کن پس از بررسی و تکمیل به ترتیب نظارت موظف است کلیه گزارشهای رسیده را ثبت و در کوتاهترین زمان مم تبصره ـ دبیر هیئت
  .نظارت قرار دهد نوبت در دستور کار هیئت

های واگذارشده بازدید و با بررسی سوابق و طرح مصوب  نظارت موظف است توسط عوامل نظارتی به صورت مستمر از طرح ـ هیئت4ماده
  .ی طرح و پیشرفت کار نظارت الزم را معمول نمایدبندی اجرایی و کیفیت اجرا و مفاد قرارداد، بر نحوه اجرای طرح براساس زمان

های مربوط به واگذاری اراضی ملی و دولتی حسب مورد توسط مدیر امور اراضی یا مدیر کل منابع طبیعی هر  ـ گزارش پرونده1تبصره
  .گردد نظارت ارائه می استان به دبیرخانه هیئت 

س یا موافقت اصولی موظف است نظارت الزم بر اجرای طرح مصوب را تا مرحله ـ دسـتگاه اجرایی و واحد صادرکننده جواز تأسی2تبصره
  .نظارت منعکس نماید برداری رسیدن طرح معمول و گزارش پیشرفت فیزیکی طرحها را در مدت اجرا، به دبیرخانه هیئت به بهره

در دو نوبت به ) از طریق پست سفارشی(صدور اخطاریه  نظارت نسبت به نظارت موظف است براساس نظر هیئت ـ دبیر هیئت3تبصره
نظارت قرار  های صادرشده مراتب را در دستور کار هیئت فاصله پانزده روز اقدام و در صورت عدم توجه مجری یا مجریان طرحها به اخطاریه

  .دهد
باشد و مراجع یادشده  مینظارت نافی نظارت عمومی سازمانهای جهادکشاورزی و ادارات کل منابع طبیعی ن ـ اختیارات هیئت 4تبصره

بندی اجرای طرحها وظایف  حسب مورد موظفند در چارچوب قراردادهای منعقد شده با مجریان طرحها نسبت به اعمال نظارت در قالب زمان
  .محول شده را پیگیری و اقدام نمایند
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طرح، در موارد خالف بیّن ظرف یک ماه نظارت ضمن بررسی گزارش دبیرخانه و در صورت لزوم بازدید از محل اجرای   ـ هیئت5ماده
  .نماید ای مبنی بر تمدید و تعیین مهلت، فسخ یا استرداد زمین اعالم می جلسه رأی خود را طی صورت

نظارت ظرف ده روز نسبت به ابالغ کتبی رأی به مجری طرح به نشانی  نظارت موظف است پس از صدور رأی هیئت  ـ دبیر هیئت6ماده
نظارت ظرف سه ماه از تاریخ ابالغ قابل اعتراض در مراجع قضایی صالح  آرای صادر شده هیئت.  به نحو مقتضی اقدام نمایدمندرج در قرارداد

  .االجراست باشد، در صورت انقضای مدت و عدم اعتراض، رأی صادر شده قطعی و الزم می
  .نظارت بالمانع است تبصره ـ دعوت از طرف قرارداد و حضور وی در جلسات هیئت

مورد با توجه  نظارت به دلیل انقضای مدت اعتراض و یا صدور رأی قطعی از مرجع قضایی حسب ـ با قطعیت رأی صادرشده هیئت 7ماده
  :گردد شرح ذیل اقدام می به مفاد رأی به

نظارت به  هیئتنظارت، ناظر به فسخ و یا استرداد زمین باشد، مراتب توسط دبیر  الف ـ در صورتی که رأی صادر شده توسط هیئت
  .دفترخانه اسناد رسمی مربوط جهت اجرا ابالغ و از طریق دایره اجرای ثبت محل وقوع ملک نسبت به خلع ید متصرف اقدام خواهد شد

نظارت، ناظر بر تمدید قرارداد اجاره و تعیین مهلت برای اجرای طرح باشد، مراتب حسب مورد  ب ـ چنانچه رأی صادر شده توسط هیئت
  .گردد نظارت برای اجرا به مدیریت امور اراضی یا اداره کل منابع طبیعی و طرف قرارداد ابالغ می یر هیئتتوسط دب

  .گردد نظارت جهت اجرا ابالغ می هیئت  ج ـ احکام صادرشده از سوی مراجع قضایی موضوع قانون پس از قطعیت به 
رت و یا مرجع قضایی صالح ناظر به فسخ واگذاری و استرداد زمین نظا تبصره ـ در هر صورت چنانچه آرای قطعی صادرشده توسط هیئت

کننده سند ابالغ و دستگاههای  نظارت به ادارات ثبت اسناد و امالک محل و یا دفاتر اسناد رسمی تنظیم باشد، مراتب از سوی دبیر هیئت
ر صورت انتقال زمین نسبت به صدور دفترچه مالکیت مذکور مکلفند ظرف یک ماه پس از اعالم مراتب، نسبت به اصالح اسناد صادرشده و د

به نام دولت با نمایندگی سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور و در صورت وقوع زمین در محدوده و حریم شهر و شهرک با نمایندگی 
  .اقدام نمایند) سازمان ملی زمین و مسکن(وزارت مسکن و شهرسازی 

باشد  وزیران می نامه هیئت ضوع تبصره یک قانون به شرح نمونه پیوست که تأییدشده به مهر پیوست تصویب ـ متن قرارداد اجاره مو8ماده
. کنندگان اراضی برابر آن منعقد خواهد شد و از تاریخ تصویب قانون تمام قراردادهای موضوع قانون، بین وزارت جهادکشاورزی و دریافت

  .باشد پایان مدت، تابع مفاد قرارداد نمونه پیوست میتمدید قراردادهای واگذاری قبلی نیز پس از 
نظارت در چارچوب مفاد قانون رأی به تمدید قرارداد صادر نمـاید، مرجع واگذاری نسبت به تمدید آن برابر  تبصره ـ در مواردی که هـیئت 

  .نماید نمونه قرارداد پیوست اقدام می
 و یا استرداد زمین، سازمان جهادکشاورزی ظرف ده روز اقدام به تأمین دلیل از طریق نظارت مبنی بر فسخ ـ پس از ابالغ رأی هیئت9ماده

هایی در عرصه مورد  دادگاه محل خواهد نمود وچنانچه مستأجر یا مجری طرح وجهی را بابت خرید اراضی به حساب دولت واریز و یا هزینه
د کرده باشد، نسبت به تقویم و ارزیابی با هزینه ایشان به شرح ذیل اقدام خواهد اجاره، اعیانی، ابنیه و مستحدثاتی در راستای اجرای طرح ایجا

  :شد
الف ـ تقویم اعیانی، ابنیه و مستحدثات براساس قیمت کارشناسی روز بدون لحاظ ارزش افزوده ناشی از افزایش قیمت زمین توسط 

دهنده، از  و مطالبات بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری تسهیالتکارشناس رسمی دادگستری انجام گرفته و پس از کسر حقوق قانونی دولت 
  .گردد بینی است، پرداخت می محل ردیفی که در بودجه ساالنه قابل پیش

  .دادرسی مدنی عمل خواهد شد ب ـ در صورت اعتراض به نظریه کارشناسی وفق قانون آیین
ارداد و عدم مراجعه مستأجر در مهلت مقرر، سازمان جهادکشاورزی موظف نظارت به نشانی مندرج در قر ـ پس از ابالغ رأی هیئت1تبصره

تأمین دلیل و تقویم اعیانی، ابنیه و مستحدثات اقدام و مبلغ مورد تقویم را به حساب سپرده سازمان یادشده  است به شرح موارد فوق نسبت به
  .واریز نماید
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ی برای دریافت بهای تودیع شده اعیانی، سازمان جهادکشاورزی با هزینه وی در صورت عدم دسترسی به مستأجر اولیه به منظور اطالع و
درج آگهی برای دو نوبت به فاصله پانزده روز در یکی از جراید کثیراالنتشار سراسری یا محلی اقدام خواهد  از محل وجوه یادشده نسبت به

  .نمود
، سازمان جهادکشاورزی )مطابق قوانین و مقررات(د به مجری بعدی ـ با فسخ و استرداد مورد واگذاری تا زمان واگذاری مجد2تبصره

  .نماید استان به منظور حفاظت و نگهداری آن، قرارداد امانی یا پیمانی حفاظت و نگهداری منعقد می
نظارت  هیئتنظارت نماید، موضوع توسط  علیه ادله خـود را دائر بر عـدم ابالغ صحیـح رأی تقـدیم هیئت ـ چـنانچه محـکوم10ماده

  .گردد  وی ابالغ و آثار قانونی ابالغ از این تاریخ جاری می بررسی و در صورت پذیرش ادعا، رأی به
نامه نسبت به واگذاریهای انجام شده که در زمان  ـ نمایندگی دولت و اعمال کلیه وظایف و اختیارات مندرج در قانون و این آئین11ماده

شود، به عهده  های مذکور واقع شده یا می ها واقع و سپس در داخل محدوده و حریم ه شهرها و شهرکواگذاری در خارج از حریم ومحدود
گونه واگذاریها را اعم از  های جهادکشاورزی و مسکن و شهرسازی مکلفند نحوه تعیین تکلیف این وزارت مسکن و شهرسازی بوده و وزارتخانه

گردد، طی  فسخ و استرداد زمین می نامه منجر به یده و یا به دلیل اعمال مقررات این آیینبرداری رس مواردی که طرح مصوب اجرا و به بهره
  .نمایند ای تهیه و ابالغ می نامه شیوه

  قانون) 2(های واگذاری اراضی موضوع تبصره  فصل سوم ـ نحوه رسیدگی به پرونده
نامه نسبت به تشکیل شعبه و یا شعب ویژه مرکب  الغ این آیینقانون، قوه قضاییه ظرف یک ماه پس از اب) 2(ـ در اجرای تبصره 12ماده

  .نماید از سه نفر از قضات به انتخاب رییس قوه قضاییه اقدام می
ـ شعبه یا شعب مذکور در تهران مستقر و جلسات هر شعبه با حضور کلیه اعضا رسمیت یافته و نظر اکثریت مناط اعتبار آرا 1تبصره

  .باشد می
توانند در صورت اقتضا با هزینه وزارت جهادکشاورزی از نظرات کارشناسان هیئتهای کارشناسی استفاده  به ویژه میـ قضات شع2تبصره

  .نمایند
  .باشد ـ رسیدگی در شعبه یادشده بدون پرداخت هزینه دادرسی است و رأی صادرشده قطعی و غیرقابل تجدیدنظر می3تبصره
های   در مورد واگذاری1387موظف است تا پایان شهریورسال ) ا، مراتع و آبخیزداری کشورسازمان جنگله(ـ وزارت جهادکشاورزی 13ماده

  : که منجر به صدور سند قطعی گردیده در صورت وجود یکی از شرایط ذیل1365صورت گرفته بعد از سال 
ر مستقیم و بدون طی گردش هایی که وزرای وقت جهادسازندگی و کشاورزی با استفاده از اختیارات خود به طو الف ـ واگذاری

  .اند های واگذاری در استانها دستور انتقال سند را داده  کمیسیون
  .ب ـ واگذاری بدون وجود طرح مصوب

  .ج ـ عدم اجرای طرح مصوب بدون عذر موجه
  .درصد دـ اجرای طرح به میزان کمتر از چهل

  .ـ تبدیل و تغییر کاربری غیرمجاز و غیرمتجانس با طرح مصوب  هـ 
موجب درخواست و دعوای اقامه شده نسبت به یکی از  کننده به نسبت به اقامه دعوی در شعبه یا شعب ویژه اقدام نماید و شعبه رسیدگی

  :شقوق
  .ـ فسخ واگذاری قطعی و تبدیل آن به اجاره1
  .ـ تمدید و تعیین مهلت برای اجرای طرح2
  .میـ دریافت بهای روز اراضی و واریز به حساب درآمد عمو3
  .ـ استرداد زمین با توافق طرفین4
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  .نماید گیری و رأی قطعی صادر می تصمیم
قانون انجام ) 5(تبصره ـ کلیه واگذاریهایی که در محدوده مناطق چهارگانه تحت حفاظت سازمان حفاظت محیط زیست موضوع تبصره 

قانون بدون توجه به شرایط یادشده در تبصره ) 2(ضوع تبصره گرفته است به خواسته ابطال اسناد صادرشده و استرداد زمین در شعب ویژه مو
  .شود یادشده رسیدگی می

قانون را در قالب ) 2(موظف است درخواسـت موضوع تبصره ) سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور(ـ وزارت جهادکشاورزی 14ماده
یث اعالم فسخ واگذاری و تبدیل آن به اجاره یا تمدید قرارداد و تعیین از ح» تعیین تکلیف اراضی واگذارشده« های دادخواست به خواسته  فرم

حساب درآمد عمومی و یا استرداد زمین در صورت توافق با مجری طرح  مهلت برای اجرای طرح یا دریافت بهای روز اراضی و واریز آن به
  .تقدیم نماید
ضمن تعیین دقیق خواسته و تقویم آن در درخواست اولیه با ) ری کشورسازمان جنگلها، مراتع و آبخیزدا(ـ وزارت جهادکشاورزی 1تبصره

توجه به جریان پرونده و مباحث طرح شده در جلسات رسیدگی از حیث اعالم آمادگی و یا عدم آمادگی مجری برای اجرای طرح و یا تمدید 
تواند موضوع درخواست خود را در قالب یکی دیگر از موارد  ی میقرارداد اجاره و یا امکان استرداد زمین و یا عدم امکان آن به دلیل تعاقب ایاد

  .مندرج در ماده فوق تا قبل از اعالم ختم دادرسی تغییر داده و به صورت کتبی به دادگاه اعالم نماید
ز انتقال کنندگان اولیه پس ا نظام دریافت ـ درخصوص آن دسته از زمینهایی که قبل از تصویب مصوبه مجمع تشخیص مصلحت2تبصره

سند مالکیت از سوی وزارت جهادکشاورزی به نام آنها نسبت به فروش و نقل و انتقال رسمی آن به اشخاص ثالث اقدام نموده باشند، ارزش 
  .کننده اولیه دریافت خواهد شد زمین به قیمت روز زمان انتقال محاسبه و از دریافت

 در 1373المنفعه تا سال  سکن یا بخش خصوصی و غیردولتی برای امور عامهای م ـ در مورد اراضی واگذارشده جهت تعاونی15ماده
  :گردد  نسبت به این واگذاریها اجرا نگردیده باشد، به شرح ذیل اقدام می1378 تا 1375قوانین بودجه سال ) 46(و ) 54(های  صورتی که تبصره

قانون را به ) 2(های قسمت اخیر تبصره   فهرست کلیه واگذاری)سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور(الف ـ وزارت جهادکشاورزی 
 در مورد اراضی واگذارشده 1378 تا 1375قوانین بودجه سالهای ) 46(و ) 54(های  وزارت مسکن و شهرسازی اعالم تا نسبت به اعمال تبصره

  .های مسکن اعم از بخش خصوصی و دولتی اقدام نماید به تعاونی
  .باشند مشمول رسیدگی مجدد نمی) ها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی وزارتخانه(گرفته به دولت ب ـ واگذاریهای صورت 

هایی که به موجب رأی قضات شعبه ویژه منجر به فسخ واگذاری توأم با  قانون و نیز در عرصه) 5(های موضوع تبصره  ـ در عرصه16ماده
باشد حسب مورد متناسب با موضوع  قانون نیز مرتبط می) 2(نامه که به نحوی با تبصره  یناین آی) 11(و ) 9(، )7(گردد، مواد  استرداد زمین می

  .توسط شعب ویژه، قابل اعمال بوده و مورد حکم قرار خواهد گرفت
  فصل چهارم ـ سایر مقررات

اعیانی، ابنیه و مستحدثات بر ـ وزارت جهادکشاورزی موظف است اعتبارات مورد نیاز را برای اجرای قانون، شامل بهای اراضی، 17ماده
ها و دستمزد  های نظارتی و عوامل اجرایی، هزینه الزحمه هیئت قانون و سایر موارد، تجهیزات مورد نیاز، حق) 4(روی اراضی موضوع تبصره 

  .س جمهور پیشنهاد نمایدریزی و نظارت راهبردی ریی بینی و به معاونت برنامه کارشناسی را در یک ردیف جداگانه در بودجه ساالنه خود پیش
آوری آمار و اطالعات، ارزیابی عملکرد و  های نظارت، جمع ـ وزارت جهاد کشاورزی مکلف است به منظور تشکیل به موقع هیئت18ماده
  .افزار مربوط اقدام نماید نامه، نسبت به ایجاد بانک اطالعات و تهیه نرم ریزی و نظارت بر اجرای صحیح این آیین برنامه

  .های مربوط اقدام نماید نامه نسبت به تنظیم و ابالغ دستورالعمل ـ وزارت جهادکشاورزی مجاز است در چارچوب قانون و این آیین19ماده
نیروی . باشند نامه اجرایی مربوط می ـ کلیه دستگاههای اجرایی موظف به همکاری با وزارت جهادکشاورزی در اجرای قانون و آیین20ماده

ت در صورت درخواست وزارت جهادکشاورزی همکاری الزم را برای اعزام نیروی کادری خود جهت همراهی عوامل انتظامی موظف اس
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نامه معمول وگزارش مرجع انتظامی دایر بر ممانعت متصرفان یا مالکان یا مستأجران از  نظارتی در بازدید از اراضی واگذارشده موضوع این آئین
  .باشد  عدم اجرای طرح میانجام وظایف عوامل نظارتی، اماره

  .گردد االثر اعالم می نامه اجرایی ملغی های مغایر با این آیین ها و دستورالعمل نامه ـ کلیه آیین21ماده
  . است  به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده11/2/1387نامه در تاریخ  این تصـویب

  پیوست
  تعالی بسمه

  قرارداد اجاره
) 8(ـ و در اجرای ماده 1386ها و مراتع ـ مصوب برداری از جنگل اصالحی قانون حفاظت و بهره) 33(ماده ) 1(تبصره این قرارداد به استناد 

یون مربوط مورد تصویب کمیس............................................ که در تاریخ ......................................... نامه اجرایی قانون برای اجرای طرح  آئین
  :گردد قرار گرفته با شرایط ذیل منعقد می

  :ـ موجر1ماده
  وزارت جهاد کشاورزی با نمایندگی

نامه شماره  به موجب معرفی.............. شماره ملی.............. صادره از .............. شماره شناسنامه.............. فرزند .............. خانم / آقای 
  ..............: به نشانی.............. مورخ . .............

  
  :ـ مستأجر2ماده

  :ها الف ـ شرکت یا شرکت
شماره .............. فرزند.............. خانم/ با نمایندگی آقای .............. مرکز اصلی شرکت.............. شماره ثبت .............. نام شرکت

  .باشد که بر طبق اساسنامه شرکت حق امضای این قرارداد را دارا می.............. شماره ملی.............. از صادره .............. شناسنامه
  .............. :به نشانی

  :ب ـ شخص یا اشخاص حقیقی
.................................... صادره از............... .............شماره شناسنامه...................... فرزند ........................... نام و نام خانوادگی 

  .....................................شماره ملی.................................. متولد
  :......................................به نشانی

  
  :ـ مورد اجاره3ماده

دولتی تحت پالک /قسمتی از اراضی ملی/هکتار/مترمربع شش دانگ........ ................قطعه زمینی است به مساحت 
............................ بخش......................................... اصلی واقع در روستای ................................. فرعی از............................. شماره
  .............................................استان

  :با حدود اربعه ذیل
  :شرقاً : شماالً 
  :غرباً : جنوباً 

ای به تصرف  باشد و پس از امضای این قرارداد با تنظیم صورت جلسه با ابعاد مشخص طبق نقشه پیوست که جزء الینفک این قرارداد می
  .قانونی مستأجر درخواهدآمد
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  :ـ مدت اجاره4ماده

سال هجری شمسی از تاریخ امضای سند اجاره است و پس از انقضای مدت اجاره در صورت اجرای .................................. مدت اجاره
کامل طرح مصوب، چنانچه موجر قابلیت ادامه فعالیت طرح را تأیید نماید، قرارداد اجاره به مدت و با اجاره بهایی که توسط کمیسیون مربوط 

  .باشد د قابل تمدید خواهدبود و استمرار اجاره منوط به تنظیم قرارداد اجاره جدید میگرد تعیین می
  .ـ اجرای کامل طرح به هیچ عنوان الزامی برای موجر دایر بر انتقال عرصه به صورت کلی یا جزیی به مستأجر ایجاد نخواهدکرد1تبصره
اعتباری را برای اجرای طرح داشته باشد و مؤسسه اعتباری عامل، ـ در صورتی که مستأجر قصد استفاده از تسهیالت مؤسسه 2تبصره

براساس قوانین و مقررات مربوط و ارایه گزارش توجیهی مدت اجاره را کافی نداند، مدت قرارداد اجاره بنا به درخواست مستأجر و تأیید 
  .ربط و با رعایت ضوابط و مقررات مربوط اصالح خواهدشد کمیسیون ذی

  :ه بها ـ اجار5ماده
باشد که بنا به تشخیص کمیسیون  ریال می) به حروف.............................. (................................اجاره بهای سالیانه به طور مقطوع مبلغ 

سط موجر قطعی است و گردد و اجاره بهای تعدیل شده تو پنج سال یکبار تعدیل می/مربوط، تعیین گردیده است و این مبلغ حداکثر هر سه 
  .گردد براساس آن قبوض اقساطی از سوی دفترخانه عامل صادر می

  : ـ موعد پرداخت اجاره بها6ماده
داری  خزانه..................................... مستأجر متعهد است اجاره بهای سال اول را حداکثر تا یک سال بعد از تنظیم قرارداد به شماره حساب 

نک مرکزی جمهوری اسالمی ایران واریز و اصل رسید بانکی را برای دریافت قبض اقساطی مربوط به موجر تسلیم کند و اجازه کل نزد با
  .بهای سالهای بعد را نیز به ترتیب مذکور در سررسید قبوض اقساطی بپردازد

  :ـ شرایط ضمن عقد7ماده
 نحو از انحا، بدون اخذ موافقت کتبی موجر، حق واگذاری تمام یا به هیچ) اعم از شخص حقیقی و حقوقی(ـ مستأجر یا مستأجران 1

قسمتی از منافع عین مستأجره را به صورت جزیی یا کلی، تحت هر عنوانی اعم از قطعی، شرطی، رهنی، صلح حقوق، مشارکت، وکالت و 
دله شود، باطل و برای موجر حق فسخ اجاره را غیره ندارد و هر قراردادی که برخالف این ماده با هر شخص حقیقی یا حقوقی تنظیم و مبا

در فرض واگذاری زمین به چند مستأجر ممنوعیت موضوع این بند شامل انتقال قدرالسهم هر یک از مستأجران به یکدیگر نیز . نماید ایجاد می
  .خواهدبود

رصورت عدم پرداخت یا تأخیر بیش از دو ماه ـ مستأجر مکلف است اقساط اجاره بها را در سررسید قبوض اقساطی به موجر بپردازد و د2
  .تحقق و اعمال این حق منوط به صدور و ابالغ اخطاریه از طرف موجر نخواهدبود. در پرداخت اقساط، موجر حق فسخ اجاره را خواهد داشت

 مربوط و موافقت کتبی وزارت ـ مستأجر حق تبدیل و تغییر کاربری، تفکیک و افراز اراضی مورد اجاره را ندارد مگر با رعایت مقررات3
  .جهاد کشاورزی، در غیر این صورت موجر حق فسخ اجاره را خواهد داشت

ـ در صورتی که مستأجر در طول مدت اجاره نسبت به انتقال عین مستأجره به هر نحو به صورت کتبی یا شفاهی و در قالب اسناد عادی 4
  .باشد گرد و تعقیب کیفری میو یا رسمی مبادرت نماید طبق قوانین جزایی قابل پی

 ـ چنانچه معادن مندرج در قوانین مربوط در مورد اجاره وجود داشته باشد و یا کشف شود و دولت استخراج آن را مجاز و الزم بداند و 5
ورد احتیاج را از مورد تواند عقد اجاره را فسخ و یا محدوده م برداری از معادن مانع اجرای تمام یا قسمتی از طرح شود، موجر می عمل بهره

یابد و چنانچه در اجرای این اقدام  اجاره خارج نماید، در این صورت عقد اجاره نسبت به بقیه اراضی با تنظیم قرارداد اصالحی استمرار می
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ینه گردد و هز خسارتی متوجه مستأجر شود خسارات واردشده براساس نظریه کارشناس رسمی دادگستری به انتخاب مؤجر تعیین می
  .باشد ربط می کارشناسی بر عهده دستگاه ذی

ربط اطالع دهد و   ـ مستأجر مکلف است در صورت کشف آثار و ابنیه باستانی در عین مستأجره مراتب را بالفاصله به موجر و مراجع ذی6
ق مقررات مربوط و با تأیید موجر ادامه کلیه قوانین مربوط به آثار و ابنیه باستانی مکشوفه در مورد اجاره را اجرا کند و در صورتی که طب

برداری مستأجر از عین مستأجره به لحاظ قانونی متعذر باشد، مکلف است عین مستأجره را رفع تصرف و به موجر تحویل نماید، در این  بهره
اده تعیین و از سوی دستگاه  همین م5بردار و خسارت واردشده و دستمزد کارشناسی با رعایت قسمت آخر از بند  صورت حقوق مکتسبه بهره

  .گردد تخلف از این بند موجب فسخ قرارداد می. باشد پرداخت می ربط قابل اجرایی ذی
ها و مجاری سیالب و حقوق ارتفاقی اشخاص  ـ مستأجر مکلف است ضمن حفاظت فیزیکی و مراقبت از عین مستأجره، حریم رودخانه7

ی و غیره را طبق قوانین موضوعه و عرف محل مراعات نماید و در صورت تخلف مسئول از لحاظ عبور انهار و قنوات و راههای دسترس
  .خسارات واردشده به دولت و اشخاص خواهدبود

  . ـ خسارات واردشده ناشی از تخلف مستأجر از مفاد این قرارداد از طرف موجر قابل مطالبه است8
کننده طرح قرار  تفصیلی و برنامه اجرایی را که مورد تأیید مراجع تصویبـ مستأجر متعهد است طرح توجیه فنی و اقتصادی و طرحهای 9

بندی در مواعد مندرج در طرح مصوب اجرا و گزارش اقدامات  باشد به نحو کامل و طبق برنامه زمان گرفته و پیوست الینفک این قرارداد می
االجل متناسب که با جلب نظر مرجع فنی ناظر بر   با تعیین ضربانجام شده را برای موجر ارسال نماید و در صورت استنکاف و تخلف، موجر

نماید که به تعهدات خود عمل نماید و با انقضای مدت  شـود به مستأجر اخطار می اجرای طرح یـا نظر کارشناس منتخـب موجر تعیین می
  .تعیین شده و ادامه استنکاف، موجر حق فسخ قرارداد را خواهدداشت

توانند به محدوده مورد اجاره وارد  ر که حکم مأموریت بازدید طرح را دارند با ارایه کارت شناسایی و حکم مربوط میـ نمایندگان موج10
برداری از اراضی موضوع این قرارداد را نظارت نمایند و مستأجر حق  سازی و بهره شوند و مراحل مختلف عملیات اجرای طرح اعم از آماده

در صورتی که مستأجر مانع از ورود و بازدید مأموران . العات مرتبط با طرح را در اختیار نمایندگان موجر بگذاردممانعت را نداشته و باید اط
مذکور شود و یا اطالعات مرتبط با طرح را در اختیار آنان قرار ندهد، موجر با ارسال اخطاریه موعد مجددی برای بازدید و تسلیم اطالعات 

  .د و در صورت استنکاف مجدد، موجر حق فسخ اجاره را خواهد داشتمرتبط با طرح تعیین خواهدکر
ـ مستأجر مکلف است ظرف یک ماه قبل از انقضای مدت اجاره با حضور در محل اداره موجر نسبت به تسلیم درخواست تمدید قرارداد 11

فسخ قرارداد اجاره ظرف سه ماه از تاریخ انقضای مدت اجاره اقدام نماید و در صورت عدم مراجعه مستأجر و یا عدم تمدید قرارداد اجاره و یا 
در . ید نماید و با همان مساحت و حدود که در ابتدای اجاره تحویل گرفته است، به موجر مسترد نماید اجاره یا از تاریخ فسخ، از مورد اجاره رفع

 مقرر به ازای هر روز به عنوان وجه التزام بر عهده صورت تأخیر در تخلیه و تحویل عرصه ظرف مهلت مذکور، معادل دو برابر اجاره بهای
ید از مستأجر اقدام و مطالبات خود وخسارات وارد شده را از محل  تواند با صدور اجراییه نسبت به خلع مستأجر خواهدبود و به عالوه موجر می

اجاره موجود است براساس ارزیابی کارشناس منتخب آالت و سایر اموال منقول و غیرمنقول بالمعارض مستأجر که در مورد  تأسیسات و ماشین
خود با منظور داشتن هزینه کارشناسی که بر عهده مستأجر است، استیفا نماید که در صورت عدم پرداخت، به کل بدهی مستأجر اضافه 

ره، تشخیص مذکور را مورد تشخیص و تعیین میزان بدهی مستأجر منحصراً با موجر است و مستأجر به موجب همین قرارداد اجا. گردد می
  .قبول قرار داده و ملزم به پرداخت مبالغ مورد مطالبه گردید و حق هر گونه ایراد و اعتراض و ادعایی را از خود سلب و ساقط کرد

اشد، با های عمرانی ملی یا استانی مصوب نیاز به تمام یا قسمتی از عرصه موضوع این قرارداد ب ـ در صورتی که جهت اجرای طرح1تبصره
های صورت گرفته توسط کارشناس رسمی دادگستری به  اعالم کتبی موجر به مستأجر طی مهلت سه ماهه نسبت به برآورد کارشناسی هزینه

  .گردد انتخاب موجر و پرداخت آن از سوی مجری طرح عمرانی اقدام و قرارداد اصالح و یا فسخ می
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برداری از آن صدور سند مالکیت نسبت به آن بخش و یا اصالح  شی از طرح و بهرهتواند با تمسک به اجرای بخ ـ مستأجر نمی2تبصره
  .قرارداد و تجزیه عرصه عین مستأجره را تقاضا نماید

های  های طرح و تسریع در اجرای طرح قانون تسهیل اعطای تسهیالت بانکی و کاهش هزینه) 1(ماده ) 8(ـ با توجه به تبصره 3تبصره
تواند با  شود و مؤسسه اعتباری می بع مالی و کارایی بانکها، این قرارداد به عنوان اسناد قابل قبول نزد بانکها پذیرفته میتولیدی و افزایش منا

  .این قرارداد معادل حقوق ناشی از این قرارداد برای مجری طرح را به عنوان وثیقه بپذیرد) 7(ماده ) 1(رعایت بند 
وظف گردید در اجرای قرارداد تسهیالت اعطایی بنا به درخواست بانک و یا مؤسسه مالی، اعتباری موجر به موجب این قرارداد متعهد و م

شده از طرف آنها را به عنوان جانشین مجری طرح موضوع قرارداد واگذاری زمین شناخته و بپذیرد  نفع، این مؤسسات و یا اشخاص معرفی ذی
  .شده منتقل نماید نفع و یا اشخاص معرفی ک یا مؤسسه مالی و اعتباری ذیو کلیه حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد را به بان

همچنین موجر موظف است بنا به تقاضای مؤسسه اعتباری و یا بانک عامل در صورت تغییر یا تعویض در نوع قرارداد اعطای تسهیالت با 
د را با تبدیل تعهد مستأجر به بانک اعالم و در اسرع وقت به توجه به عقود مورد عمل بانک یا مؤسسه مذکور برای تفویض اختیار، موافقت خو

  .دفترخانه اسناد رسمی معرفی شده مراجعه نماید
این قرارداد مشارکت وی ایجاد شده است، متفقاً ) 7(ماده ) 1(ـ در صورتی که به تشخیص موجر، مستأجر و شریک او که با رعایت بند 12

برداری   این قرارداد عمل نموده و یا طرح خود را در موعد مقرر اجرا نکند و از اراضی مورد اجاره بهرهیا منفرداً بر خالف تعهدات مندرج در
در صورتی که مستأجر . ید و جایگزین نمودن شخص یا اشخاص دیگر اقدام نماید تواند نسبت به فسخ قرارداد و خلع ننماید، موجر می

اصالحی ) 33(نامه اجرایی قانون اصالح ماده  آئین) 9(ه هنگام تقویم، بهای روز براساس ماده هایی در راستای اجرای طرح نموده باشد ب هزینه
برداری از جنگلها و مراتع کشور با اخذ نظر کارشناسی محاسبه خواهدشد و موجر مکلف است پس از کسر حقوق قانونی  قانون حفاظت و بهره

  .اکثر تا پایان سال مالی بعد نسبت به تأمین اعتبار و استرداد آنها اقدام نمایددولت و مطالبات بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری حد
ـ مستأجر و یا شرکای ایشان به تنهایی یا به اتفاق بدون موافقت موجر حق ندارند اعیان را تحت هر عنوان اعم از بیع یا صلح یا 13

 برای دیگری قایل شوند و تغییراتی در طرح و مستحدثات به عمل آورده و وکالت و یا وصیت و نظایر آن به غیر واگذار و یا حقی نسبت به آن
  .تواند قرارداد اجاره را فسخ نماید یا تأسیسات غیرمتناسب با طرح ایجاد نمایند و در صورت تخلف، موجر می

ون نیاز به حضور مستأجر در تواند بد ـ در تمامی مواردی که برای موجر به موجب این قرارداد حق فسخ ایجاد شده است، موجر می14
  .دفترخانه عامل ظرف دو ماه نسبت به اعمال حق فسخ اقدام نماید

برداری از جنگلها و مراتع  اصالحی قانون حفاظت و بهره) 33(تبصره ـ تجویز فسخ قرارداد توسط موجر در موارد خالف بین موضوع ماده 
  .باشد ذکور میکشور منوط به احراز و اعالم هیئت نظارت موضوع ماده م

ـ در مواردی که موجر با اختیارات حاصل از این قرارداد اقدام به فسخ آن نماید و در مراجع اداری، ثبتی و دفاتر اسناد رسمی نیاز به اخذ 15
  .امضای مستأجر باشد، موجر وکالت در امضا از ناحیه مشارالیه را دارد

ن قرارداد الزم است از طرف موجر نسبت به مستأجر به عمل آید، به وسیله پست ای که بر طبق ای  ـ هر نوع اخطار یا اعالمیه8ماده
در صورتی که بانک یا . باشد تاریخ ابالغ می. سفارشی دو قبضه به نشانی مذکور در این قرارداد ارسال خواهدشد و تاریخ تأییدیه پستی آن

دهنده  از اخطاریه یا اعالمیه به مستأجر، به بانک یا مؤسسات اعتباری وامای  باشند، نسخه مؤسسات اعتباری در قرارداد مذکور مشارکت داشته
در صورت فسخ و ابطال قرارداد واگذاری زمین به منظور رعایت حقوق مؤسسه اعتباری و معرفی مجری جدید مراتب به . گردد نیز ارسال می

  .گردد مرجع مذکور ابالغ می
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باشد و در صورت تغییر، مستأجر مکلف است مراتب را به طور  می) 1(نشانی مندرج در ماده تبصره ـ اقامتگاه مستأجر طبق این قرارداد 
ارسال و ) 1(ها و مکاتبات موضوع این قرارداد به نشانی مذکور در ماده  کتبی به موجر اطالع دهد، در غیر این صورت کلیه اخطارها، ابالغ

  .معتبر خواهدبود

  .باشند نسخه تنظیم گردید که همگی از اعتبار یکسان برخوردار می...............  بند در 15تبصره و  7 ماده و 9ـ این قرارداد در 9ماده
  امضای موجر

  امضای مستأجر

  
  معاون اول رییس جمهور ـ پرویز داودی
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 25/2/1387 -1832/87/1شماره

 2/11/1384نامه سجل قضایی مصوب   آیین20اصالحیه ماده 

   رسمی کشورمدیرعامل محترم روزنامه
 که به تأیید و 24/2/1387 ـ 1761/87/1 به شماره 2/11/1384نامه سجل قضایی مصوب   آیین20به پیوست یک نسخه اصالحیه ماده 

  .گردد توشیح ریاست معظم قوه قضاییه نیز رسیده، جهت درج در روزنامه رسمی کشور ارسال می
  

  24/2/1387 - 1761/87/1شماره
  2/11/1384نامه سجل قضایی مصوب   آیین20اصالحیه ماده 

  :گردد  به شرح زیر اصالح و جایگزین ماده قبلی می2/11/1384نامه سجل قضایی مصوب   آیین20ماده
ـ با توجه به دسترسی به سوابق کیفری افراد از طریق شبکه سراسری رایانه بانک اطالعات متمرکز پلیس آگاهی کشور و تسریع 20ماده

توانند عالوه بر دادسرای محل صدور شناسنامه خود به سایر دادسراهای عمومی و  ء پیشینه، از این پس متقاضیان میدر صدور گواهی عدم سو
  .باشند انقالب نیز مراجعه نمایند و این مراجع مجاز به صدور برگ گواهی مذکور و تسلیم آن به متقاضی می

هزینه صدور گواهی . های جمهوری اسالمی ایران اقدام کنند طریق نمایندگیتوانند از  ایرانیان مقیم خارج هم عالوه بر ترتیب باال می
  .عدم سوء پیشینه کیفری مطابق قانون خواهدبود

  شاهرودی رئیس قوه قضائیه ـ سیدمحمود هاشمی
  رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه ـ موحدی
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  1387/3/5 -  ک39541ت/33365شماره 

  کل کشور1387 سال قانون بودجه) 31(نامه اجرایی بند  آیین

 ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور وزارت دادگستری ـ معاونت برنامه

 وزارت دادگستری و 28/12/1386 مورخ 23263/02/111 بنا به پیشنهاد شماره 8/2/1387وزیران عضو کمیسیون لوایح در جلسه مورخ 
نامه   کل کشور و با رعایت تصویب1387قانون بودجه سال ) 31(ستناد بند ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند، به ا

  : تصویب نمودند10/10/1386هـ مورخ 373ت/164082شماره 
   کل کشور1387قانون بودجه سال ) 31(نامه اجرایی بند  آیین

  :روند نامه، اصطالحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می  در این آئینـ1ماده 
به حکم دادگاه، محکومیت مالی به دیه و امثال ) عمد و خطای محض شبه(افرادی که در نتیجه ارتکاب جرایم غیرعمدی : جوالف ـ مدد
اند و مطابق ضوابط مندرج در این  اند، لکن به لحاظ نداشتن تمکن مالی قادر به پرداخت محکوم به مزبور نبوده و زندانی شده آن پیدا کرده

  .باشند عدت مینامه نیازمند مسا آئین
های مالی ـ  قانون نحوه اجرای محکومیت) 2( ـ محکومان مذکور که شخص محکوم له اجرای حکم و یا اجرای ماده تبصره

له و یا با  اند، همچنین محکومانی که با مساعدت و توافق محکوم است، لکن هنوز روانه زندان نشده ـ را در مورد آنان تقاضا نموده1377مصوب
  .نامه خواهندبود اند، در صورتی که واجد شرایط باشند، مشمول تعریف مددجو و احکام مندرج در این آئین ور موقت آزاد شدهوثیقه به ط

  .باشند ها مستقر می ستادهای مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند که در مراکز استان: ب ـ ستاد دیه
  .الحسنه بانکها، وام پرداخت خواهدشد نامه و از محل وجوه قرض بق ضوابط مندرج در این آیین به منظور کمک به مددجویان، طـ2ماده
  . تشخیص استحقاق و واجد شرایط بودن مددجو با وزارت دادگستری یا ستاد دیه از طرف این وزارت استـ3ماده
اینده قانونی وی و تأیید ستاد دیه، از طریق الحسنه خواهد بود که پس از درخواست مددجو یا نم  اعطای وام به صورت قرضـ4ماده

  .له یا اولیاء دم یا قائم مقام قانونی آنان پرداخت خواهدشد عامل، مستقیماً به محکوم اجرای احکام دادگستری و توسط بانک 
دان همه افراد ذکر شده مقام قانونی وی و در صورت فق  سهم صغیر از وام اختصاص یافته، به ولی قهری یا قیم قانونی یا قائمـ1تبصره

  .به دادستان یا اداره سرپرستی حوزه قضایی مربوط پرداخت خواهدشد
له را برای گذشت و تخفیف مبلغی از   به منظور حُسن استفاده از وام مذکور، ستادهای دیه تالش خواهندکرد تا تمایل محکومـ2تبصره

  .دیه، جلب نمایند
، به میزان دیه کامل مرد مسلمان در ماه حرام بوده و مبلغ بازپرداخت وام و تعداد اقساط آن،  ـ حداکثر وام اعطایی به مددجویان5ماده

  .نامه هیئت وزیران است، خواهدبود نامه که تأیید شده به مهر پیوست تصویب مطابق جدول پیوست این آیین
مبلغ بازپرداخت وام دریافتی محکومینی که قادر به  ـ وزیر دادگستری مجاز است در موارد خاص و نادر، در خصوص تعداد اقساط و تبصره

  .گیری نماید باشند، پس از احراز موارد با پیشنهاد مدیرعامل ستاد مردمی دیه تصمیم پرداخت اقساط وام خود نمی
 مددجویان هر  کل کشور به تفکیک هر استان، براساس تعداد1387قانون بودجه سال) 31(شده در بند بینی  ـ توزیع اعتبارات پیش6ماده

  .استان به عهده وزارت دادگستری، با همکاری ستاد مرکزی دیه خواهدبود
گزارش . نامه به وزارت دادگستری اعالم کنند  ـ ستادهای دیه موظفند هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد خود را در اجرای این آیینتبصره

  .اهبردی رییس جمهور اعالم خواهدشدریزی و نظارت ر مذکور پس از ارزیابی الزم به معاونت برنامه
  .الحسنه است  کارمزد تسهیالت اعطایی به مددجویان معادل حداقل کارمزد متعارف در نظام بانکی برای تسهیالت قرضـ7ماده
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رییس ریزی و نظارت راهبردی  نامه با لحاظ ضوابط قانونی از سوی معاونت برنامه  ـ بازپرداخت منابع بانکی موضوع این آیین8ماده
  .گردد جمهور تضمین می

  .های عامل موظفند پس از معرفی مددجویان، نسبت به پرداخت وام مزبور مطابق مقررات اقدام کنند  بانکـ9ماده
  .است  به تأیـید مقام محترم ریاسـت جمهوری رسیده4/3/1387نامه در تاریخ  این تصـویب

  
   و مهلت بازپرداخت و میزان قسط ماهانهجدول پرداخت وام به زندانیان واجد شرایط برحسب مبلغ

  1: ردیف 
  10,000,000تا ) : ریال(مبلغ وام 

  20) : برحسب ماه(مدت بازپرداخت 
  500,000) : به ریال(مبلغ هر قسط 

  2: ردیف 
  20,000,000 تا 10,000,000) : ریال(مبلغ وام 

  25) : برحسب ماه(مدت بازپرداخت 
  800,000حداکثر ) : به ریال(مبلغ هر قسط 

  3: ردیف 
  20,000,000 تا 20,000,000) : ریال(مبلغ وام 

  30) : برحسب ماه(مدت بازپرداخت 
  7,000,000حداکثر) : به ریال(مبلغ هر قسط 

  4: ردیف 
  40,000,000 تا 20,000,000) : ریال(مبلغ وام 

  35) : برحسب ماه(مدت بازپرداخت 
  1,142,857حداکثر) : به ریال(مبلغ هر قسط 

  5: ف ردی
  50,000,000 تا 40,000,000) : ریال(مبلغ وام 

  30) : برحسب ماه(مدت بازپرداخت 
  1,250,000حداکثر) : به ریال(مبلغ هر قسط 

  6: ردیف 
  60,000,000 تا 50,000,000) : ریال(مبلغ وام 

  45) : برحسب ماه(مدت بازپرداخت 
  1,333,323حداکثر) : به ریال(مبلغ هر قسط 

  7: ردیف 
  70,000,000 تا 60,000,000) : ریال( وام مبلغ

  50) : برحسب ماه(مدت بازپرداخت 
  1,400,000حداکثر) : به ریال(مبلغ هر قسط 

  8: ردیف 
  80,000,000 تا 70,000,000) : ریال(مبلغ وام 

  55) : برحسب ماه(مدت بازپرداخت 
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  1,452,545حداکثر) : به ریال(مبلغ هر قسط 
  9: ردیف 

  90,000,000 تا 80,000,000) : ریال(مبلغ وام 
  60) : برحسب ماه(مدت بازپرداخت 

  1,500,000حداکثر) : به ریال(مبلغ هر قسط 
  10: ردیف 

  100,000,000 تا 90,000,000) : ریال(مبلغ وام 
  65) : برحسب ماه(مدت بازپرداخت 

  1,528,461حداکثر) : به ریال(مبلغ هر قسط 
  11: ردیف 

  110,000,000 تا 100,000,000) : ریال(مبلغ وام 
  70) : برحسب ماه(مدت بازپرداخت 

  1,571,328حداکثر) : به ریال(مبلغ هر قسط 
  12: ردیف 

  120,000,000 تا 110,000,000) : ریال(مبلغ وام 
  75) : برحسب ماه(مدت بازپرداخت 

  1,600,000حداکثر) : به ریال(مبلغ هر قسط 
  13: ردیف 

  130,000,000 تا 120,000,000) : ریال(مبلغ وام 
  80) : برحسب ماه(مدت بازپرداخت 

  1,625,000حداکثر) : به ریال(مبلغ هر قسط 
  14: دیف ر

  140,000,000 تا 130,000,000) : ریال(مبلغ وام 
  85) : برحسب ماه(مدت بازپرداخت 

  1,647,088حداکثر) : به ریال(مبلغ هر قسط 
  15: ردیف 

  150,000,000 تا 140,000,000) : ریال(مبلغ وام 
  90) : برحسب ماه(مدت بازپرداخت 

  1,464,666حداکثر) : به ریال(مبلغ هر قسط 
  16: ردیف 

  160,000,000 تا 150,000,000) : ریال(مبلغ وام 
  95) : برحسب ماه(مدت بازپرداخت 

  1,684,210حداکثر) : به ریال(مبلغ هر قسط 
  17: ردیف 

  170,000,000 تا 160,000,000) : ریال(مبلغ وام 
  100) : برحسب ماه(مدت بازپرداخت 

  1,700,000حداکثر) : به ریال(مبلغ هر قسط 
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  18: ردیف 
  180,000,000 تا 170,000,000) : ریال(مبلغ وام 

  105) : برحسب ماه(مدت بازپرداخت 
  1,713,285حداکثر) : به ریال(مبلغ هر قسط 

  19: ردیف 
  190,000,000 تا 180,000,000) : ریال(مبلغ وام 

  110) : برحسب ماه(مدت بازپرداخت 
  1,727,272حداکثر) : به ریال(مبلغ هر قسط 

  20: ردیف 
  200,000,000 تا 190,000,000) : ریال(مبلغ وام 

  115) : برحسب ماه(مدت بازپرداخت 
  1,729,130حداکثر) : به ریال(مبلغ هر قسط 

  21: ردیف 
  210,000,000 تا 200,000,000) : ریال(مبلغ وام 

  120) : برحسب ماه(مدت بازپرداخت 
  1,750,000حداکثر) : به ریال(مبلغ هر قسط 

  22: ردیف 
  220,000,000 تا 210,000,000) : ریال(مبلغ وام 

  125) : برحسب ماه(مدت بازپرداخت 
  1,760,000حداکثر) : به ریال(مبلغ هر قسط 

  23: ردیف 
  230,000,000 تا 220,000,000) : ریال(مبلغ وام 

  130) : برحسب ماه(مدت بازپرداخت 
  1,769,230حداکثر) : به ریال(مبلغ هر قسط 

  24: ردیف 
  240,000,000 تا 230,000,000) : ریال(مبلغ وام 

  135) : برحسب ماه(مدت بازپرداخت 
  1,777,777حداکثر) : به ریال(مبلغ هر قسط 

  25: ردیف 
  250,000,000 تا 240,000,000) : ریال(مبلغ وام 

  140) : برحسب ماه(مدت بازپرداخت 
  1,785,714حداکثر) : به ریال(مبلغ هر قسط 

  26: ردیف 
  260,000,000 تا 250,000,000) : ریال(مبلغ وام 

  145) : برحسب ماه(مدت بازپرداخت 
  1,793,104حداکثر) : به ریال(مبلغ هر قسط 

  27: ردیف 
  280,000,000 تا 260,000,000) : ریال(مبلغ وام 
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  150) : برحسب ماه(مدت بازپرداخت 
  1,866,666حداکثر) : به ریال(مبلغ هر قسط 

  28: ردیف 
  300,000,000 تا 280,000,000) : ریال(مبلغ وام 

  155) : برحسب ماه(مدت بازپرداخت 
  1,935,483حداکثر) : به ریال(مبلغ هر قسط 

  29: ردیف 
  330,000,000 تا 300,000,000) : ریال(مبلغ وام 

  160) : برحسب ماه(مدت بازپرداخت 
  2,062,500حداکثر) : به ریال(مبلغ هر قسط 

  30: ردیف 
  360,000,000 تا 330,000,000) : ریال(مبلغ وام 

  165) : برحسب ماه(مدت بازپرداخت 
  2,181,818حداکثر) : به ریال(مبلغ هر قسط 

  31: ردیف 
  390,000,000 تا 360,000,000) : ریال(مبلغ وام 

  170) : برحسب ماه(دت بازپرداخت م
  2,394,117حداکثر) : به ریال(مبلغ هر قسط 

  32: ردیف 
  430,000,000 تا 390,000,000) : ریال(مبلغ وام 

  175) : برحسب ماه(مدت بازپرداخت 
  2,657,164حداکثر) : به ریال(مبلغ هر قسط 

  33: ردیف 
  466,000,000 تا 430,000,000) : ریال(مبلغ وام 

  180) : برحسب ماه( بازپرداخت مدت
  2,588,888حداکثر) : به ریال(مبلغ هر قسط 

  :توجه
  .گردد  کارمزد محاسبه به اقساط ماهانه اضافه می-1
  . سررسید پرداخت اولین قسط، حداکثر دو ماه پس از آزادی زندانی خواهدبود-2

  پرویز داودی-معاون اول رئیس جمهور 


