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ر ور، از سال  م قاط  ی  ن  ا خا ت  نا  د یدن ما نان  از ر ول ا ور  ور و   ر  را رم از  طضات 
ن١٣٨٩ ل و ارسال   ا ی     یا قا ی  ط  نا  تکما راک«ا ت ا و دها» ام  م  داد د  و د،  ارسال    . اا

ماره یا   ل   ما ورت  ما  ل و ارسال  م ر  ن  ت ا ه  الزم ا ن و عدی ا تکی    .ا
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م عو   ا
  قد 

ضات– ١ ی  الع یا ی ا یاز   :ط 
ن تاو ن ا د و ی و  ار کار  ت ا ر ا و  ت  . ا قاو ت و  وم ا ی  ت ا ر ن و  و تاب  ار  و رپ ا

ت ن چاره ساز  ل  د  . آقا ن اساس باید ساز و کاری   ضات« ا ی  الع یا و و » طا ت با  ر ن و  و ر  ااز  ا
ر ی  کان بازیا ت الزم و با ا ودر م  العات  اھ ا   .ط

  
ی– ٢ الع یا ی و ا الع رسا ھای ا د ول   ط    : ط

یاز  ن  ضات«تأ ی  الع یا ن » طا ن از  ی    یک  ھا ت با رو ر ن و  و رات  آاز    اا
ه«ذرد ی ی  م . ت» ص ری با  د تا وزه  دیدی   ی  ۀ  ر شا ا   حال حا علا ال«چ طم ا یعل ت  » ١ع رسا ده ا جاد  ا

ی و ار  ت   ی آ ۀ    ن ر مات ا او  از  ا عل العات«سل ی »  ٢طدمات اشا ا ی ژپو د  و  از  بان  با خا یاز  ب با  نا باید 
  .ندت 

  
                                                 

ت ،چاپ دوم، ص .  ١ ری،  د تا خا و  تا ی،   ی،   سنا ا   .١٣١ع
ری، ص .  ٢ د تا دی     .١١اآ
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ده– ٣ جام  ھای ا   : ژپو
و ن  از ز  و ه    ضا وه  ی  خا  عاواتا ی  ده   جام رسا ه  ا ن ز ق  ا ه   دو   ضا وه  وزش   آ

ت ق اول . ا ت«  ر ن و  و ر  ضات از  ی  الع یا تار ا ار ا ت» ط ده  ا ه  ذ ش  ق دوم ١ا ژپو ت « و   و
ور ح  ی   وز روز ر ت» سی  ده ا ی  ھا حا٢.ر ن ژپو ل از ا ج حا تا ت    ن ا   :آی از 

ت: ًاوال ه ا ی د ھای سازما ور جام مأ ی ا ول زیادی  ن  و ھای  ناور ز   ی با  وز ر ار ا   . س
و : ًیا ی  دید ی با  ت از  ا ر ن و  و رات  ی  الع رسا ی ا ی  ن روز ر ذ ه کا اارسال  ا اس طا

ت   .ا
دید  ن  ند ازی از ا   :بار

ه  ودن  رف  ییک بار  ن روز ر ذ   سی کا
العات  ر ا ی  ی آسان و بازیا گا کان با   طدم ا
نده   رف  ی   ول روز ر نان از و زم ا کا سف    ط
م روز  ی و  و یاکا ھا ر پدید  ری آ ھد ند سال    ول یک یا  ا   ا   .آوردن
ن  مارهه  وز  ید و  و ی از  ور  ح  ور   ف از روز    تی 

  
  
  
  

                                                 
ناد سا  . ٢ و  ١ و ا ور   ھای  تژپو وط ا ه  ضا وه  وزش  عاو آ ی  رک  د ی و  علزما   .ا
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و شیپ رو – ٤   :  
و ن اساس  ن   ا و ر با  نا«احا تۀما ر ن و  و ۀ   ا  و ر» ا ۀ  ن  و دایپ  ا  ه  وزش  مارۀ م آ ن  ه  

یآن   ور   ح    . ود 
وزش   ًنا  عاو آ ق سا  ه  از  ل و ود  کان د ضات ا ه  ی  ر ل د جاد  ور  ا ان زودی   ک

س   ی www.law-training.irآ    .وداھم 

ل   ما ور   ر  را رم   ضات  مام  ور از  ذ و    یابا  ت  و د  ر نا د ایا ما ت «ود ا و ام 
راک ما » ا ق  ده و از  ل  تکر  ی     ٠٢١ - ٨٨٩١٩٤١٨     ا شا ظ و یا   یابان حا ر –  ر  کاه ا وی  د ماره –ا رو مان  وه ٣ سا  

ه   ندضا ما ی .ارسال  عا   ون اهّلل 
  

  

  
  
  
ر و * ی  ر ور د الم    ورت ا رم   بان  خا ل عآسان   ی ،  رو ت ا ی  شا ی  ل ه  پ ن ه ما و ری آ د ه  ت  د ارسالا  د  و   .ا 





 

  
  
  
  
  

  
  

  
  
  

  

ی ال ی ا ور س  وب  ن  سو ا ج  ا

:ش  اول
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الحـاقی  ) 4(نظریه رئیس مجلس شورای اسالمی موضوع صدر ماده واحده و تبـصره              .1
قـانون   )138(د و سـی و هـشتم        و یکـص  ) 85(قانون نحوه اجـراء اصـل هـشتاد و پـنجم          « به  

  »اساسی جمهوری اسالمی ایران
  

  1388/12/3                                                                        ب/ هـ843شماره
  نژاد جناب آقای دکتر احمدی

  ریاست محترم جمهوری اسالمی ایران
  

 و  4/7/1388هــ مـورخ     40165ت/م/88ــ   19605نامه شماره     بازگشت به رونوشت تصویب   
و » هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت بـا قـوانین         «نظر مقدماتی      ها و اعالم    متعاقب بررسی 

قانون نحوه اجـراء اصـل هـشتاد و پـنجم           «الحاقی به   ) 4(مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره        
نامه اجرائی    نو آئی » قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران    ) 138(و یکصد و سی و هشتم       ) 85(

  :گردد آن، مراتب جهت اقدام الزم در مهلت مقرر قانونی و اعالم نتیجه به این جانب ابالغ می
، 1383قـانون برگـزاری مناقـصات مـصوب         ) 25(و  ) 8(،  )7(نظر به اینکه به موجب مواد       «

هـای آن مرجـع و نحـوه          گزار، صـالحیت    گر و مناقصه    مرجع رسیدگی به اختالفات بین مناقصه     
قانون مزبور نیـز،    ) 8(ذیل ماده   ) 2(سیدگی به شکایات مشخص شده است، و براساس تبصره          ر

هیـأت  « نامۀ اجرائی توسط هیأت محترم وزیران، متوقّف بـه تـصویب اساســنامۀ                تدوین آئین 
  باشد، علیهذا اقدام هیأت محترم دولت بـه الحـاق عبـارت              در مجلس می  » رسیدگی به شکایات  

گران برای ارجـاع بـه        اشی از چگونگی برگزاری مناقصات و تقاضای مناقصه       و نیز اختالفات ن   «
 مــورخ 28591ت/5005نامــه  تــصویب) 1(بــه بنــد » داوری بــرای حــلّ اختالفهــای یادشــده

  » . مغایر به قانون است12/3/1388
  رئیس مجلس شورای اسالمی ـ علی الریجانی
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  3/12/1388                                                          ب              /هـ/844شماره
   نژاد جناب آقای دکتر احمدی

  ریاست محترم جمهوری اسالمی ایران
 و 19/4/1387ورخ هــ مـ  39721ت/م/87 ـ  5715بازگشت به رونوشت تصویبنامه شـماره  

و » هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولـت بـا قـوانین          «نظر مقدماتی     ها و اعالم    متعاقب بررسی 
قانون نحوه اجـراء اصـل هـشتاد و پـنجم           «الحاقی به   ) 4(مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره        

جرائی نامه ا   و آئین » قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران    ) 138(و یکصد و سی و هشتم       ) 85(
  :گردد آن، مراتب جهت اقدام الزم در مهلت مقرر قانونی و اعالم نتیجه به این جانب ابالغ می

قانون برنامه چهارم توسعه اقتـصادی، اجتمـاعی و فرهنگـی    ) 145(ماده  ) ز(به موجب بند    «
جمهوری اسالمی ایران، موارد مستثنی عالوه بر پیشنهاد دسـتگاه اجرائـی مربـوط و تـصویب                  

نامه از    باشد، علیهذا متن تصویب     ریزی می   زیران، مستلزم تأئید سازمان مدیریت و برنامه      هیأت و 
  ».حیث عدم تصریح به تأئید سازمان مزبور، مغایر با قانون است

  رئیس مجلس شورای اسالمی ـ علی الریجانی
                                                                                                 

  3/12/1388                                                 ب              /هـ62131/226شماره
  نژاد جناب آقای دکتر احمدی

  ریاست محترم جمهوری اسالمی ایران
و یکـصد و سـی و       ) 85(قانون نحوه اجرای اصول هـشتاد و پـنجم          ) 7(با عنایت به تبصره     

 و اصالحات بعـدی،     26/10/1368نون اساسی جمهوری اسالمی ایران، مصوب       قا) 138(هشتم  
هیأت بررسی و تطبیـق     «نامه اجرائی قانون مذکور، متضمن وظایف و اختیارات           به پیوست، آئین  

نامـه از تـاریخ تـصویب،     بـدیهی اسـت ایـن آیـین    . گـردد   ، ارسال می  »مصوبات دولت با قوانین   
  .باشد های سابق و ملحقات آن می نامه االجرا است و جایگزین آئین الزم

  رئیس مجلس شورای اسالمی ـ علی الریجانی
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 قانون اساسی جمهـوری اسـالمی       138 و   85نامه اجرایی قانون نحوه اجرای اصول         آئین
  ایران و اصالحات بعدی

 قـانون اساسـی جمهـوری اسـالمی         138 و   85ـ در اجرای قانون نحوه اجرای اصول        1ماده
هیأت بررسی و تطبیـق مـصوبات دولـت بـا           « و اصالحات بعدی،     26/10/1368ایران، مصوب   

شـود، تـشکیل و طبـق مـواد ذیـل             نامیده می » هیأت«نامه به اختصار      که در این آئین   » قوانین
  :نماید انجام وظیفه می

 تبصره ـ در مواردی که به موجب سایر قوانین، بررسی و تطبیق مصوبات دیگر مراجع نیـز،   
  .نامه عمل خواهد شد گردد، براساس این آیین حول میبه رئیس مجلس م

شـوند و عـزل یـا قبـول      ـ رئیس و اعضای هیأت با حکم رئیس مجلس منصوب مـی         2ماده
  .استعفای آنان با رئیس مجلس خواهد بود

نایب رئیس و دبیر هیأت، پس از       . ـ هیأت دارای رئیس، نایب رئیس و دبیر خواهد بود         3ماده
  .شوند  موافقت رئیس مجلس با حکم رئیس هیأت منصوب میمشورت با اعضاء و کسب

ـ تشکیل و اداره جلسات به عهده رئیس و در غیاب وی نایب رئیس و در غیاب آنـان                   4ماده
دستور جلسات همراه با مستندات قانونی، حداقل دو        . یکی از اعضاء به انتخاب رئیس خواهد بود       

  .گیرد قرار میروز قبل از تشکیل جلسه در اختیار کلیه اعضاء 
  .العاده به تشخیص رئیس هیأت خواهد بود تبصره ـ تشکیل جلسات فوق

دار  نامـه، عهـده    ـ رئیس هیأت عالوه بر مسئولیت امور محولـه و اجـرای ایـن آئـین     5ماده 
  :تواند برخی از آنها را به هر یک از اعضاء واگذار نماید وظایف زیر است و می

  حوله به هیأت؛ـ نظارت بر انجام کلیه وظایف م
  ـ ارزیابی و ارائه گزارش عملکرد اعضاء هیأت، هر شش ماه یکبار به رئیس مجلس؛

المشـاوره و حق حضور در جلـسات بـرای تـصویـب بـه               الزحمه، حق 1 ـ پیشنهاد میزان جق   
  رئیس مجلس؛

                                                 
  . باشدصحیح می» حق«کلمۀ  .  1



    1388   اسفند ماه- قوانین و مقرراتماهنامۀ ویژۀ /16
 

 

هـای مربـوط در       ـ درخواست سوابق، اطالعات و متن مذاکرات هیأت وزیـران و کمیـسیون            
  ؛صورت نیاز

ـ استفاده از خدمات کارشناسی و یا فـراهم آوردن موجبـات اسـتماع اظهـارات نماینـدگان                  
  ربط در صورت ضرورت؛ های ذی دستگاه

  .نامه های الزم حسب مفاد این آئین ـ اعالم نظرات و آراء هیأت و پیگیری
هـای تخصـصی منتخـب از     تواند بررسی مصوبات را بـه کـارگروه    ـ رئیس هیأت می 6ماده

های مذکور در جلسات هیأت مـورد رسـیدگی قـرار             گزارش کارگروه . اء هیأت واگذار نماید   اعض
  .خواهد گرفت

  :باشد ـ وظایف دبیر هیأت به شرح زیر می7ماده
  ـ مطالعه و بررسی ابتدایی مصوبات و موضوعات ارجاعی به هیأت؛1
  ـ انشاء آراء مقدماتی و قطعی هیأت؛2
  ـ اعالم آراء مقدماتی هیأت؛3
  . سایر وظایف محوله از سوی رئیس هیأتـ4

گیرد، مطـرح و بـه شـرح زیـر       ـ مصوبات به ترتیبی که در دستور کار هیأت قرار می 8ماده 
  :شود اقدام می

ـ در صورتی که اکثریت اعضاء حاضر در جلسه، مصوبه را مخالف قانون ندانند، این قبیـل                 1
  .شود د ایشان بایگانی میمصوبات پس از گزارش به رئیس مجلس و مالحظه و تأیی

ـ در موارد تشخیص مغایرت تمام یا قسمتی از مصوبه با قوانین، مراتب جهت طی مراحل                2
  .رسد قانونی به اطالع رئیس مجلس می

ـ نظر اقلیت نیز در صورتی که متضمن نظر بیشتر از یک سـوم اعـضاء حاضـر در                   1 تبصره
  .شود جلسه باشد، به رئیس مجلس گزارش می

» رأی مقـدماتی  «ـ در مواردی که رئیس هیأت مقتضی بداند، نظر هیأت به عنوان             2 تبصره
دولـت  . شـود   ربط اعالم می    جهت اصالح مصوبه یا ارسال پاسخ، به دولت و دستگاه اجرایی ذی           

تواند ظرف ده روز از تاریخ اعالم، نسبت به اصالح اینگونه مصوبات اقدام و یا پاسـخ کتبـی              می
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اصالحیه یا پاسخ دولت در اولـین جلـسه هیـأت مطـرح و مـورد                . ل نماید خود را به هیأت ارسا    
نظر هیأت در این مرحله قطعی اسـت و بـرای اتخـاذ تـصمیم بـه                 . رسیدگی قرار خواهد گرفت   

  .اطالع رئیس مجلس خواهد رسید
اصالح مصوبه یـا ارسـال پاسـخ ننمایـد،       ـ چنانچه دولت ظرف مدت مقرر، اقدام به       3تبصره

مجلـس خواهـد      شده و جهت طی مراحل قانونی به اطـالع رئـیس             ی محسوب نظر هیأت قطع  
  .رسید

ـ نظر رئیس مجلس در خصوص مغایرت مصوبات دولت یا سایر مراجع با قـوانین بـه                 9ماده
ربط اعـالم و جهـت انتـشـار بـه روزنامـه              ها و مراجع ذی     رئیس جمهور، هیأت وزیران، دستگاه    

  .گردد رسمی ارسال می
 تمام یا قسمتی از مصوبات دولت یا سایر مراجع که از سوی رئیس مجلس،               ـ اجرای 10ماده

شود، پس از اتمام یک هفته مهلت مقرر، غیرقانونی است و متخلف برابـر    مغایر قانون اعالم می   
  .گیرد قوانین مربوط تحت پیگرد قرار می

شـغل  ـ عضویت در هیأت به موجب قانون، بـدون ایجـاد ردیـف سـازمانی بـوده، و                11ماده
  .شود دولتی محسوب نمی

نماید و در صـورتی کـه         ـ دبیر هیأت به صورت تمام وقت در هیأت انجام وظیفه می           12ماده
شغل دولتی داشته باشد از نظر استخدامی هم تراز معاون رئیس دفتر ریاست مجلس خواهد بود                

  .و در غیر اینصورت از کلیه حقوق و مزایای شغل هم ترازی استفاده خواهد کرد
دفتر هیأت بررسی و تطبیق مـصوبات دولـت بـا           «ـ خدمات اداری مورد نیاز، توسط       13ماده
پذیرد که زیرنظر معاونت نظارت مجلس و با هماهنگی رئیس هیأت، انجام              صورت می » قوانین

  .نماید وظیفه می
 بـه   2/12/1388تبـصره در تـاریخ      ) 5(مـاده و    ) 14(نامه که مشتمل بـر        ـ این آیین  14ماده
شـود و از تـاریخ تـصویب          هـای سـابق و ملحقـات آنهـا مـی            نامه  رسید، جایگزین آیین  تصویب  

  .باشد االجرا می الزم
  رئیس مجلس شورای اسالمی ـ علی الریجانی
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  3/12/1388                                     ب                          /هـ62132/842شماره
  نژاد جناب آقای دکتر احمدی

  رم جمهوری اسالمی ایرانریاست محت
 موضـوع   22/6/1388هـ مورخ   43353ت/124749نامه شماره     بازگشت به رونوشت تصویب   

و متعاقـب  »  کـل کـشور    1388مـاده واحـده قـانون بودجـه سـال           ) 24(نامه اجرائی بند      آئین« 
 و مستنداً بـه   » هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین       «نظر مقدماتی     ها و اعالم    بررسی

و ) 85(قـانون نحـوه اجـراء اصـول هـشتاد و پـنجم           «الحاقی به   ) 4(صدر ماده واحده و تبصره      
نامـه اجرائـی آن،       و آئـین  » قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران    ) 138(یکصد و سی و هشتم      

  :گردد مراتب جهت اقدام الزم در مهلت مقرر قانونی و اعالم نتیجه به این جانب ابالغ می
قانون اصالح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه        ) 29(به موجب صدر ماده     نظر به اینکه    «

های کلی اصل چهل و چهـارم قـانون اساسـی، وجـوه حاصـل از                  و اجراء سیاست  ... اقتصادی،  
داری کل کشور واریز گردد، همچنین، موارد مصرف           ها باید به حساب خاصی نزد خزانه        واگذاری

) 29(گانـه مـاده      ضـوع قـانون مـذکور نیـز در بنـدهای هـشت            های مو   وجوه حاصل از واگذاری   
مشخصاً احصاء شده است، علیهذا، مفاد مصوبه، از این حیث که قبل از واریـز وجـوه حاصـله از              

سازی را بـه مـصرف نمـودن وجـوه            1داری کل، سـازمان خصوص     ها به حسـاب خزانه     واگذاری
اری تکلیف نموده اسـت مغـایر صـدر         های قابل واگذ    حاصله یا معادن آن از محل سهام شرکت       

مـضافاً اینکـه، چـون مـصادیق مـصرف بـه شـرح منـدرج در                 . باشـد   قانون فوق می  ) 29(ماده  
التفاوت حقوق بازنشستگی، خارج از عناوین احـصاء          نامه، یعنی پرداخت حق بیمه و مابه        تصویب

ر بـا نظـر مقـنن       قـانون، مغـای   ) 29(شده در بندهای هشتگانه است به لحاظ توسعه قلمرو ماده           
  ».باشد می

  رئیس مجلس شورای اسالمی ـ علی الریجانی
                                                                                                

                                                 
  . باشدصحیح می» خصوصی«کلمۀ  .  1
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  3/12/1388                                          ب                     /هـ62133/848شماره
  نژاد ی دکتر احمدیجناب آقا

  ریاست محترم جمهوری اسالمی ایران
نامـه هیـأت      ، درخـصوص تـصویب    27/10/1388ب مورخ   /هـ54580/679پیرو نامه شماره    

، در متن رأی ابالغی، رقم منـدرج        5/3/1388هـ مورخ   536ت/49236محترم وزیران به شماره     
ضمن تـصریح مجـدد بـه وجـود         . ددرج گردی ) 1(، اشتباهاً رقم    )3(به جای عدد    ( ) بین دو ابرو    
قانون مدیریت خدمات کشوری، مراتب جهـت اصـالح         ) 117(مصوبه با ماده    » 3« مغایرت بند   
  .گردد اعالم می) 3(به عدد ) 1(رقم از عدد 

  رئیس مجلس شورای اسالمی ـ علی الریجانی
                                                                                                  

  3/12/1388                                      ب                         /هـ62134/847شماره
  نژاد جناب آقای دکتر احمدی

  ریاست محترم جمهوری اسالمی ایران
 و متعاقـب    7/2/1388ک مـورخ    41527ت/24198نامه شماره     بازگشت به رونوشت تصویب   

و مستنداً بـه    » هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین       «نظر مقدماتی     عالمها و ا    بررسی
و یکصد  ) 85(قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم        «الحاقی به   ) 4(صدر ماده واحده و تبصره      

نامـه اجرائـی آن، مراتـب         و آئین » قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران    ) 138(و سی و هشتم     
  :گردد هلت مقرر قانونی و اعالم نتیجه به این جانب ابالغ میجهت اقدام الزم در م

 کل کشور، اختیـار تفـویض شـده بـه           1388قانون بودجه سال    ) 8(نظر به اینکه وفق بند      «
  هـای    دولت، محدود و مقید به تعیین هزینه خدمات مدیریت از محل طرحهـای تملـک دارائـی                

نامه از آن جهت که با حـذف          تصویب) 45(ده  ما) 1(، گردید، علیهذا اطالق تبصره      »ای  سرمایه«
  » .باشد، مغایرت با قانون است ها می ، ناظر به کلیه طرحهای تملک دارائی»ای سرمایه« قید 

  رئیس مجلس شورای اسالمی ـ علی الریجانی
                                                                                                  



    1388   اسفند ماه- قوانین و مقرراتماهنامۀ ویژۀ /20
 

 

  3/12/1388                            ب                             /هـ62135/846شماره
  نژاد جناب آقای دکتر احمدی

  ریاست محترم جمهوری اسالمی ایران
 و متعاقـب    4/7/1388هـ مـورخ    40593ت/132061بازگشت به رونوشت تصویبنامه شماره      

و مستنداً بـه    » سی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین      هیأت برر «نظر مقدماتی     ها و اعالم    بررسی
و یکصد  ) 85(قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم        «الحاقی به   ) 4(صدر ماده واحده و تبصره      

نامـه اجرائـی آن، مراتـب         و آئین » قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران    ) 138(و سی و هشتم     
  :گردد یجه به این جانب ابالغ میجهت اقدام الزم در مهلت مقرر قانونی و اعالم نت

، بـه موجـب مـاده    ... قانون برنامه چهارم توسعه اقتـصادی و       ) 7(با عنایت به اینکه ماده       «
قانون اصالح موادی از قانون برنامه چهارم و اجراء سیاستهای کلی اصل چهـل و چهـارم                 ) 13(
صوبه از حیث استناد بـه      قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران نسخ گردید، علیهذا صدر م         ) 44(

  ».باشد منسوخه، مغایر با قانون می) 7(ماده 
  ئیس مجلس شورای اسالمی ـ علی الریجانیر

                                                                                                  
  3/12/1388                                       ب                        /هـ62136/841شماره

  نژاد جناب آقای دکتر احمدی
  ریاست محترم جمهوری اسالمی ایران
 و متعاقـب  21/6/1388هـ مورخ 39571ت/124085بازگشت به رونوشت تصویبنامه شماره      

و مستنداً بـه    » هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین       «نظر مقدماتی     ها و اعالم    بررسی
و یکصد  ) 85(قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم        «الحاقی به   ) 4(ده واحده و تبصره     صدر ما 

نامـه اجرائـی آن، مراتـب         و آئین » قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران    ) 138(و سی و هشتم     
  :گردد جهت اقدام الزم در مهلت مقرر قانونی و اعالم نتیجه به این جانب ابالغ می

نامـه شـماره      تـصویب ) 2(بنـد   » الـف «ر در مقـام اصـالح جـزء         نامه صدرالذک   ـ تصویب 1«
از آنجا که مصوبه اخیرالذکر پس از صدور رأی قطعی، متـضمن            . باشد  هـ می 28854ت/64106
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) 2(بنـد   » الـف «نظر رئیس مجلس شورای اسالمی مبنی بر اعالم مغایرت بخـشهایی از جـزء               
ترم وزیران گردید، علیهذا اقتضاء     موصوف، منتهی به صدور اصالحیه مصوّبه از سوی هیأت مح         

ــ تبـصرۀ    2. نامه، مورد تصریح قرار گیـرد       دارد مفاد و شمارۀ اصالحیه مصوّبه، در صدر تصویب        
، از حیث اجـراء متوقّـف بـه رعایـت           1387قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب       ) 41(مادۀ  ) 3(

آنجا که اصالحیه به عمل آمده      از  . باشد  همین قانون می  ) 39(ماده  ) 2(ضوابط مندرج در تبصرۀ     
بینی شده در     در متن مصوبه، بدون تصریح به ضرورت واریز شدن وجوه حاصله به حساب پیش             

قانون مزبور و با قطع نظر از ترتیبات مقرر، نـاظر بـر چگـونگی توزیـع و                  ) 39(مادۀ  ) 2(تبصرۀ  
ی گوناگون، تمامـاً    ها  های سراسر کشور با جمعیّت      سرشکن نمودن وجوه، بین شهرها و دهیاری      

های شهرستان خرمـشهر و آبـادان قـرار     ها و دهیاری و برای مدت سه سال در اختیار شهرداری     
ـ همچنین نحوۀ توزیع وجوه حاصـله، منـوط بـه           3. باشد  گیرد، مغایر با قانون پیش گفته می        می

ات بـر ارزش    قـانون مالیـ   ) 39(مادۀ  ) 2(مورد نظر قانونگذار در تبصرۀ      » کارگروه«نظارت عالیه   
بنابراین، مصوبه اصالحی از حیث عدم تصریح به ضـرورت رعایـت تـشریفات              . باشد  افزوده می 

  ».فوق، مغایر با قانون است
  رئیس مجلس شورای اسالمی ـ علی الریجانی

                                                                                                  
  3/12/1388                                       ب                        /هـ62137/840شماره

  نژاد جناب آقای دکتر احمدی
  ریاست محترم جمهوری اسالمی ایران

 و متعاقـب    28/2/1388هــ مـورخ     42060ت/41862نامـه     بازگشت بـه رونوشـت تـصویب      
و مستنداً بـه    » بیق مصوبات دولت با قوانین    هیأت بررسی و تط   «نظر مقدماتی     ها و اعالم    بررسی

قانون نحوه اجراء اصل هـشتاد و پـنجم و یکـصد و            « الحاقی به   ) 4(صدر ماده واحده و تبصره      
نامه اجرائی آن، مراتب جهت اقدام        و آئین » سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران       

  :گردد بالغ میالزم در مهلت مقرر قانونی و اعالم نتیجه به این جانب ا
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نامه هیأت وزیران از جهت       قانون محاسبات عمومی کشور، تصویب    ) 55(نظر به صدر ماده     «
  . فقد پیشنهاد وزرای ذیربط و از حیث شکلی مغایر با قانون است

  رئیس مجلس شورای اسالمی ـ علی الریجانی
                                                                                             

  3/12/1388                                ب                               /هـ62138/839شماره
  نژاد جناب آقای دکتر احمدی

  ریاست محترم جمهوری اسالمی ایران
 و متعاقب   4/6/1388ک مورخ   41191ت/114342نامه شماره     بازگشت به رونوشت تصویب   

و مستنداً بـه    » هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین       «نظر مقدماتی      اعالم ها و   بررسی
و ) 85(پـنجم      و قـانون نحـوه اجـراء اصـل هـشتاد         «الحاقی به   ) 4(صدر ماده واحده و تبصره      

نامـه اجرائـی آن،       و آئـین  » قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران    ) 138(یکصد و سی و هشتم      
  :گردد ر مهلت مقرر قانونی و اعالم نتیجه به این جانب ابالغ میمراتب جهت اقدام الزم د

نامه، از آن جهت که اطالق آن متضمن این معنـا اسـت کـه در                  تصویب) 6(ماده  ) 4(بند   «
هـای    دهنـده خـدمات فوریـت       مواقع ضروری، بکارگیری آمبوالنس توسط پایگـاه مراکـز ارائـه          

ا بیماران میان مراکز درمانی ممنوع است، مغایر        بیمارستانی به منظور جابجایی مصدومان ی       پیش
» قـانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخـاطرات جـانی            «با متن ماده واحده     

  ».باشد  مجلسین وقت، می5/3/1354مصوب مورخ 
  رئیس مجلس شورای اسالمی ـ علی الریجانی

                                                                                             
  3/12/1388                                             ب                  /هـ62139/838شماره

  نژاد جناب آقای دکتر احمدی
  ریاست محترم جمهوری اسالمی ایران

اقب  و متع  20/3/1388ک مورخ   42282ت/61585نامه شماره     بازگشت به رونوشت تصویب   
و مستنداً بـه    » هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین       «نظر مقدماتی     ها و اعالم    بررسی
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و ) 85(پـنجم      و قـانون نحـوه اجـراء اصـل هـشتاد         «الحاقی به   ) 4(صدر ماده واحده و تبصره      
نامـه اجرائـی آن،       و آئـین  » قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران    ) 138(یکصد و سی و هشتم      

  :گردد ت اقدام الزم در مهلت مقرر قانونی و اعالم نتیجه به این جانب ابالغ میمراتب جه
، کـه  ...قانون برنامه چهـارم توسـعه اقتـصادی و       ) 139(با استناد به تبصره الحاقی به ماده        «

که به موجب قانون ایجـاد شـده        ... های دولتی   شرکت... هرگونه ادغام و انحالل   «: دارد  مقرر می 
بنـابراین، تجـویز منـدرج در    » . با تصویب مجلس شورای اسالمی خواهـد بـود         شود صرفاً   یا می 

نامه مبنی بر امکان تشکیل سازمان مدیریت و حمل و نقل مسافر از محل                آئین) 3(تبصره ماده   
باشـند    ، که دارای قانون ایجـاد مـی       ...ها و   هائی مانند اتوبوسرانی، تاکسیرانی، پایانه      ادغام شرکت 

همچنین با توجـه بـه ضـرورت رعایـت          . باشد  الحاقی به قانون برنامه چهارم می     مغایر با تبصره    
قـانون مجـازات اسـالمی، مـصوب        ) 2(اصل قـانونی بـودن جـرم و مجـازات، موضـوع مـاده               

نامـه، از آن      آئـین ) 8(منـدرج در ذیـل مـاده        » رسیدگی و صدور رأی الزم    «، عبارت   8/5/1370
سیدگی توسط هیأت انضباطی سه نفـره مـشخص         حیث که مبنای قانونی صدور رأی متعاقب ر       

  ».الذکر قرار دارد قانون فوق) 2(باشد در مغایرت با ماده  نمی
  رئیس مجلس شورای اسالمی ـ علی الریجانی

                                                                                             
  3/12/1388                                                   ب            /هـ62140/837شماره

  نژاد جناب آقای دکتر احمدی
  ریاست محترم جمهوری اسالمی ایران

 و متعاقـب    28/2/1388هـ مورخ   42644ت/41819نامه شماره     بازگشت به رونوشت تصویب   
و مستنداً بـه    » قوانینهیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با        «نظر مقدماتی     ها و اعالم    بررسی

و یکصد  ) 85(قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم        «الحاقی به   ) 4(صدر ماده واحده و تبصره      
نامـه اجرائـی آن، مراتـب         و آئین » قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران    ) 138(و سی و هشتم     

  :رددگ جهت اقدام الزم در مهلت مقرر قانونی و اعالم نتیجه به این جانب ابالغ می
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نامه هیأت وزیران از جهت       قانون محاسبات عمومی کشور، تصویب    ) 55(نظر به صدر ماده     «
  ».فقد پیشنهاد وزرای ذیربط و از حیث شکلی مغایر با قانون است

  مجلس شورای اسالمی ـ علی الریجانیرئیس 
                                                                                             

  3/12/1388                                                                ب/هـ62141/836شماره
  نژاد جناب آقای دکتر احمدی

  ریاست محترم جمهوری اسالمی ایران
 و  29/7/1388هــ مـورخ     43503ت/151242نامـه شـماره       بازگشت بـه رونوشـت تـصویب      

و » هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولـت بـا قـوانین          «نظر مقدماتی     ها و اعالم    متعاقب بررسی 
قانون نحوه اجـراء اصـل هـشتاد و پـنجم           «الحاقی به   ) 4(مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره        

نامه اجرائی    و آئین » قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران    ) 138(و یکصد و سی و هشتم       ) 85(
  :گردد مقرر قانونی و اعالم نتیجه به این جانب ابالغ میآن، مراتب جهت اقدام الزم در مهلت 

، صـدور  1388ماده واحده قانون بودجه سال ) 6(بند » هـ«ـ نظر به اینکه بر اساس جزء        1«
مجاز دانسته شـد، علیهـذا،      » ای  زیربنائی توسعه « های    اوراق مشارکت جهت تأمین مالی پروژه     

  زوده شدن حروف واو عطف و یـاء تخییـر بـین دو واژه    نامه، با اف   آئین) 1(ماده  » الف« ذیل بند   
هـای قبـل و بعـد از حـروف      از آنجا که مشعر بر تعدد و دوگـانگی واژه » ای زیربنائی ـ توسعه «

باشد خالف نظر قانونگذار و مغایر با قانون است، مـضافاً اینکـه همـین مغـایرت در                    الحاقی می 
از ماده  » الف« و بند   ) 1(ماده  » ح« صدر بند    و» ب«عبارات مشابه به شرح مندرج در ذیل بند         

ـ به موجـب بنـد   2. باشد نامه، از حیث اشتمال حرف واو عطف، مشهود می        آئین) 10(و ماده   ) 2(
ــال  ) 55( ــه س ــانون بودج ــده ق ــاده واح ــشور 1388م ــل ک ــال « ک ــدای س ــه 1388از ابت  کلی

 طرح، تـصویب و اجـراء اسـت         باشد، در صورتی قابل     که متضمن بار مالی می    ... ها،    نامه  تصویب
» . ...که بار مالی ناشی از آن قبالً محاسبه و در قانون بودجه کل کشور تأمین اعتبار شده باشـد                  

بینـی رعایـت      نامه با عنایت به متضمن بار مالی بودن؛ فاقـد پـیش             تصویب) 4(از آنجا که ماده     
  ».باشد  ذکر میال ماده واحده فوق) 55(تشریفات مصرّح در قانون است مغایر بند 

  رئیس مجلس شورای اسالمی ـ علی الریجانی
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  3/12/1388                                     ب                          /هـ62142/835شماره
  نژاد جناب آقای دکتر احمدی

  ریاست محترم جمهوری اسالمی ایران
 و  16/7/1388 هــ مـورخ   43450ت/141737نامـه شـماره       بازگشت بـه رونوشـت تـصویب      

و » هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولـت بـا قـوانین          «نظر مقدماتی     ها و اعالم    متعاقب بررسی 
قانون نحوه اجراء اصـل هـشتاد و پـنجم          « الحاقی به   ) 4(مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره        

ائی نامه اجر   و آئین » قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران    ) 138(و یکصد و سی و هشتم       ) 85(
  :گردد آن، مراتب جهت اقدام الزم در مهلت مقرر قانونی و اعالم نتیجه به این جانب ابالغ می

سرمایه بانک به   «قانون پولی و بانکی کشور      ) 10(ماده  » هـ«نظر به اینکه بر اساس بند        «
نامه   ، علیهذا تصویب  »پیشنهاد مجمع عمومی و تصویب هیأت وزیران ممکن است افزایش یابد          

 وزیران از آن جهت که افزایش سرمایه بانک را به جای مجمع عمومی منوط به پیشنهاد                 هیأت
  ».باشد بانک مرکزی نموده است، مغایر با قانون می

  رئیس مجلس شورای اسالمی ـ علی الریجانی
                                                                                             

  3/12/1388 ب                                              /هـ62143/834ارهشم
  نژاد جناب آقای دکتر احمدی

  ریاست محترم جمهوری اسالمی ایران
 و متعاقـب    20/4/1388هــ مـورخ     543ت/79529نامه شماره     بازگشت به رونوشت تصویب   

و مستنداً بـه    » ت دولت با قوانین   هیأت بررسی و تطبیق مصوبا    «نظر مقدماتی     ها و اعالم    بررسی
و یکصد  ) 85(قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم        «الحاقی به   ) 4(صدر ماده واحده و تبصره      

نامـه اجرائـی آن، مراتـب         و آئین » قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران    ) 138(و سی و هشتم     
  :گردد ابالغ میجهت اقدام الزم در مهلت مقرر قانونی و اعالم نتیجه به این جانب 

هـای خـدمات      تعرفـه « قانون بیمه همگـانی خـدمات درمـانی کـشور           ) 8( اساس ماده    بر«
های واقعی و نرخ سـرانه حـق بیمـه درمـانی مـصوب بـه                  تشخیصی و درمانی بر اساس قیمت     
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پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشـکی بـا تأییـد     
نامـه هیـأت وزیـران،        از آنجا که تصویب   » . تصویب هیأت وزیران خواهد رسید     شورای عالی، به  

های مذکور و تأیید شورای عالی بیمه خدمات درمانی کشور، به تـصویب               بدون پیشنهاد دستگاه  
هیأت وزیران رسیده است، از حیث عدم ارائه دلیل بر رعایت تشریفات قانونی، مغایر بـا قـانون                  

  ».است
  اسالمی ـ علی الریجانیرئیس مجلس شورای 

                                                                                            
  3/12/1388                                            ب               /هـ62144/833شماره

  نژاد جناب آقای دکتر احمدی
  نریاست محترم جمهوری اسالمی ایرا

 و متعاقـب    20/1/1388هـ مـورخ    41853ت/8689نامه شماره     ازگشت به رونوشت تصویب   ب
و مستنداً بـه    » هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین       «نظر مقدماتی     ها و اعالم    بررسی

و یکصد  ) 85(قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم        «الحاقی به   ) 4(صدر ماده واحده و تبصره      
نامـه اجرائـی آن، مراتـب         و آئین » قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران    ) 138(و سی و هشتم     

  :گردد جهت اقدام الزم در مهلت مقرر قانونی و اعالم نتیجه به این جانب ابالغ می
نامه قبلی هیـأت وزیـران بـه          نامه اخیر، عبارت است از تصویب       ـ مبنا و مستند تصویب    1«  

نامـه ایجـاد تـسهیالت جهـت          آئـین «  موضوع   12/6/1386هـ مورخ   37909ت/93138شماره  
ــ مـصوبه    2» .شهرها به سایر شهرهای کـشور       شاغلین دولتی متقاضی انتقال از تهران و کالن       

هـائی از مـتن مـصوبه بـا      به عمل آمده و احراز مغـایرت در بخـش  های    مذکور، متعاقب بررسی  
ـ جز یک   3.  گردید 4/3/1387ب مورخ   /هـ10948قانون، منتهی به ابالغ رأی قطعی به شماره         

ن أهای اعالمی، هیچگونه اقـدامی بـرای اصـالح و یـا کـ               مورد از مجموعه هفت فقره مغایرت     
ـ بـه موجـب   4. ها از ناحیه هیأت دولت به عمل نیامده است   یکن اعالم نمودن موارد مغایرت      لم

علیهـذا،  » باشد   می نامه از تاریخ ابالغ یک سال       مدت اعتبار این آئین   «نامه مذکور،   آئین) 7(ماده  
با عنایت به مراتب فوق و توجهاً به انقضاء مدت اعتبار قانونی مصوبه اصلی، تبعاً مـصوبه اخیـر                   

نامه اصلی اصرار بر بقاء، دوام و اسـتمرار بخـشیدن بـه               آئین) 7(هیأت وزیران که با حذف ماده       
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ین و مقـررات منـدرج در رأی        تمامی مفاد مصوبه اغلب مغایر با قانون را دارد، مغایر با مواد قوان            
  ».باشد التقدیم می قطعی سابق

  رئیس مجلس شورای اسالمی ـ علی الریجانی
  3/12/1388                       ب                                /هـ62145/832شماره

  نژاد جناب آقای دکتر احمدی
  ریاست محترم جمهوری اسالمی ایران

 و متعاقـب    26/3/1388هـ مورخ   42889ت/65226امه شماره   ن  بازگشت به رونوشت تصویب   
و مستنداً بـه    » هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین       «نظر مقدماتی     ها و اعالم    بررسی

و یکصد  ) 85(قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم        «الحاقی به   ) 4(صدر ماده واحده و تبصره      
نامـه اجرائـی آن، مراتـب         و آئین » سالمی ایران قانون اساسی جمهوری ا   ) 138(و سی و هشتم     

  :گردد جهت اقدام الزم در مهلت مقرر قانونی و اعالم نتیجه به این جانب ابالغ می
قانون تنظیم برخی   ) 78(قانون برنامه و بودجه کشور، بموجب ماده        ) 19(ـ عالوه بر ماده     1«

هـای تملـک       مربوط به طـرح    از مقررات مالی دولت، دستگاههای اجرائی مکلفند شرح عملیات        
ای خود را بـا       های مربوط به اعتبارات هزینه      ای و نیز موافقتنامه شرح فعالیت       های سرمایه   دارائی

قـانون مـدیریت خـدمات      ) 5(ـ وفق ماده    2. ریزی کشور مبادله نمایند     سازمان مدیریت و برنامه   
ومی غیردولتـی و  هـا و مؤسـسات دولتـی، مؤسـسات و نهادهـای عمـ          کشوری کلّیه وزارتخانـه   

ـ هـر یـک از دسـتگاههای مزبـور طبـق            3. شوند  شرکتهای دولتی، دستگاه اجرائی شناخته می     
های مربوط به اعتبارات خود را رأساً بـا مرجـع مقـرر در قـانون                  قوانین فوق نیز، باید موافقتنامه    
فقتنامـه مربـوط    نامه به لحاظ تجویز مبادله موا       تصویب) 4(و  ) 3(مبادله نمایند، علیهذا، بندهای     

به اعتبارات برخی از دستگاههای اجرائی به اصطالح زیرمجموعه توسط دستگاه اجرائـی دیگـر               
ریـزی کـشور مغـایر بـا قـوانین       تحت عنوان دستگاه اجرائی اصلی با سازمان مدیریت و برنامـه     

  ».باشد صدراالشاره می
  رئیس مجلس شورای اسالمی ـ علی الریجانی
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  3/12/1388ب                                               /هـ62146/831شماره
  نژاد جناب آقای دکتر احمدی

  ریاست محترم جمهوری اسالمی ایران
 و  8/10/1387رخ  ک مـو  41134ت/182455نامـه شـماره       بازگشت بـه رونوشـت تـصویب      

» هیأت بررسی و تطبیـق مـصوبات دولـت بـا قـوانین            «نظر مقدماتی     ها و اعالم    متعاقب بررسی 
و » ضوابط ارائه تسهیالت ساخت مسکن به آزادگان، جانبـازان و خـانواده شـهدا             « درخصوص  

قانون نحوه اجـراء اصـل هـشتاد و پـنجم           «الحاقی به   ) 4(مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره        
نامه اجرائی    و آئین » قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران    ) 138(و یکصد و سی و هشتم       ) 85(

  :گردد آن، مراتب جهت اقدام الزم در مهلت مقرر قانونی و اعالم نتیجه به این جانب ابالغ می
قـانون تنظـیم بخـشی از مقـررات مـالی دولـت،             ) 7(با عنایت به تأکید قانونگذار در ماده        «

 مبنی بر ضرورت واریز سود حاصل از اعتبـارات موسـوم بـه وجـوه اداره                 26/10/1380مصوب  
گـردد،   نامه اجرائی این ماده تعیین می داری کل که در آئین ای در خزانه ، به حساب ویژه   ...شده و 

مـصوب، هیچگونـه شـماره حـسابی اعـالم نگردیـد و             » ضوابط«) 13(و نظر به اینکه در ماده       
باشد، علیهـذا، مـواد       نیز، منصرف از حساب ویژه خزانه می      » ضوابط«) 12(حساب موضوع ماده    

قانون تنظیم بخشی از مقـررات مـالی        ) 7(مندرج در ضوابط مصوب، مغایر با ماده        ) 13(و  ) 12(
  ».باشد دولت می

  رئیس مجلس شورای اسالمی ـ علی الریجانی
                                                                                             

  3/12/1388                                   ب                        /هـ62147/830شماره
  نژاد جناب آقای دکتر احمدی

  ریاست محترم جمهوری اسالمی ایران
 و  11/6/1388ک مـورخ    42560ت/118939نامـه شـماره       بازگشت بـه رونوشـت تـصویب      

و » هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولـت بـا قـوانین          «نظر مقدماتی     ا و اعالم  ه  متعاقب بررسی 
قانون نحوه اجـراء اصـل هـشتاد و پـنجم           «الحاقی به   ) 4(مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره        
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نامه اجرائی    و آئین » قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران    ) 138(و یکصد و سی و هشتم       ) 85(
  :گردد  در مهلت مقرر قانونی و اعالم نتیجه به این جانب ابالغ میآن، مراتب جهت اقدام الزم

بودجـه  » 45«، تنفیـذی در بنـد       1387قانون بودجه سـال     » 31«نظر به اینکه مطابق بند      «
نامه اجرائی مربوط به ضوابط پرداخت تـسهیالت مـذکور توسـط              آئین«  کل کشور    1388سال  

نامـه    لذا مفاد تـصویب   » رسد،   هیأت وزیران می   وزارت دادگستری و ستاد دیه تهیه و به تصویب        
  ».باشد مغایر قانون است از آن حیث که فاد پیشنهاد ستاد دیه می

  رئیس مجلس شورای اسالمی ـ علی الریجانی
                                                                                             

  3/12/1388                                                   ب      /هـ62148/829شماره
  نژاد جناب آقای دکتر احمدی

  ریاست محترم جمهوری اسالمی ایران
 و متعاقـب    10/4/1388هـ مورخ   40996ت/76229نامه شماره     ازگشت به رونوشت تصویب   

و مستنداً بـه    » وانینهیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با ق       «نظر مقدماتی     ها و اعالم    بررسی
و یکصد  ) 85(قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم        «الحاقی به   ) 4(صدر ماده واحده و تبصره      

نامـه اجرائـی آن، مراتـب         و آئین » قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران    ) 138(و سی و هشتم     
  :ددگر جهت اقدام الزم در مهلت مقرر قانونی و اعالم نتیجه به این جانب ابالغ می

کلیه قوانین و مقررات    «قانون مدیریت خدمات کشوری،     ) 127(و  ) 78(ـ به موجب مواد     1«
همـین قـانون، مـوارد      ) 117(ـ طبـق مـاده      2» .شود  لغو می ... مغایر با این قانون   ... عام و خاص  

هـای    ـ نظام پرداخت کلیه دسـتگاه     3. باشد  استثناء شده از شمول قانون، به تصریح مشخص می        
متضمن ) 86(و  ) 65( موجب فصل دهم از قانون مدیریت خدمات کشوری بویژه مواد            اجرائی به 

العاده بابت خدمت در مناطق کمتر توسـعه یافتـه و بـدی آب و هـوا، تبیـین و در                       پرداخت فوق 
العاده نقاط محروم و دورافتاده و منـاطق جنگـی مـورد       قانون مزبور، عناوینی نظیر پرداخت فوق     

ـ قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتـاده و            4. ر نگرفته است  اشاره قانونگذار قرا  
نامـه قـرار     که به عنوان قانون خـاص، مـستند دولـت در تـصویب           1367مناطق جنگی مصوب    
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 ـ بـه   5. باشـد  قانون مدیریت خدمات کشوری، منسوخ می) 127(گرفته است، با عنایت به ماده 
نون نسبت آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد            اثر قا «قانون مدنی   ) 4(موجب ماده   

علیهـذا و بـا     » .مگر اینکه در خود قانون، مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد             
عنایت به مراتب فوق، از آنجا که در متن قانون مدیریت خدمات کشوری به عنوان آخرین اراده                 

، متضمن بیان مستثنیات از شـمول قـانون،         )127(و ر ) 117(بینی مواد     رغم پیش   قانونگذار، علی 
ای به توصیف عناوینی نظیر نقاط محـروم و دورافتـاده و      به تصریح یا به تلویح، هیچگونه اشاره      

االجراء بودن قانون مورد استناد هیأت محترم وزیـران در صـدر              مناطق جنگی و یا کماکان الزم     
نامه دولت، مغـایر بـا مـواد          تصویب) 2(و  ) 1( بندهای   نامه به عمل نیامده است، علیهذا،       تصویب

  ».باشد قانونی پیش گفته شده می
  رئیس مجلس شورای اسالمی ـ علی الریجانی

                                                                                             
  3/12/1388                                     ب                      /هـ62149/828شماره

  نژاد جناب آقای دکتر احمدی
  ریاست محترم جمهوری اسالمی ایران

 و  16/7/1388هــ مـورخ     40641ت/141749نامـه شـماره       بازگشت بـه رونوشـت تـصویب      
و » هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولـت بـا قـوانین          «نظر مقدماتی     ها و اعالم    متعاقب بررسی 

قانون نحوه اجـراء اصـل هـشتاد و پـنجم           «الحاقی به   ) 4( صدر ماده واحده و تبصره       مستنداً به 
نامه اجرائی    و آئین » قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران    ) 138(و یکصد و سی و هشتم       ) 85(

  :گردد آن، مراتب جهت اقدام الزم در مهلت مقرر قانونی و اعالم نتیجه به این جانب ابالغ می
 کلیـه   1388از ابتـدای سـال      « کـل کـشور      1388قانون بودجه سـال     ) 55(به موجب بند    «

که متضمن بار مالی برای دولت باشد، در صورتی قابل طرح، تصویب و اجراء            ... ها و   نامه  تصویب
است که بار مالی ناشی از آن قبالً محاسبه و در قانون بودجه کـل کـشور تـأمین اعتبـار شـده                       

بینی محاسبه و تأمین بار مـالی ناشـی از آن             ه، متضمن پیش  نام  از آنجا که متن تصویب    » .باشد
  ».باشد، مغایر با قانون است نمی

  رئیس مجلس شورای اسالمی ـ علی الریجانی
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  3/12/1388                           ب                                /هـ62150/827شماره
  نژاد جناب آقای دکتر احمدی

  المی ایرانریاست محترم جمهوری اس
 و متعاقـب    6/5/1388هـ مـورخ    39872ت/93161نامه شماره     بازگشت به رونوشت تصویب   

و مستنداً بـه    » هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین       «نظر مقدماتی     ها و اعالم    بررسی
و یکصد  ) 85(قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم        «الحاقی به   ) 4(صدر ماده واحده و تبصره      

نامـه اجرائـی آن، مراتـب         و آئین » قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران    ) 138( و هشتم    و سی 
  :گردد جهت اقدام الزم در مهلت مقرر قانونی و اعالم نتیجه به این جانب ابالغ می

قانون ) 17( با بند    12/4/1387هـ مورخ   53658/39872نامه    به تبع اعالم مغایرت تصویب    «
 کل کشور که طبـق      1388قانون بودجه سال    ) 55(براساس بند    کل کشور و     1387بودجه سال   

، که متضمن بار مالی بـرای دولـت باشـد، در         ...ها و   نامه   کلیه تصویب  1388از ابتدای سال    «آن  
صورتی قابل طرح، تصویب و اجراء است که بار مـالی ناشـی از آن قـبالً محاسـبه و در قـانون              

نامه صدرالذکر مبنی بـر تنفیـذ         علیهذا، مفاد تصویب  » بودجه کل کشور تأمین اعتبار شده باشد،      
، با توجـه بـه دارا بـودن بـار           1388نامه اجرائی اعطای تسهیالت بانکی برای اجرا در سال            آئین

  ».باشد مالی و مشخص نبودن محل تأمین آن در بودجه سال جاری، مغایر با قانون می
  رئیس مجلس شورای اسالمی ـ علی الریجانی

   
  3/12/1388                                 ب                          /هـ62151/826شماره

  نژاد جناب آقای دکتر احمدی
  ریاست محترم جمهوری اسالمی ایران

 و 14/4/1388ک مــورخ 37596ت/78555نامــه شــماره   بازگــشت بــه رونوشــت تــصویب
و » ق مصوبات دولـت بـا قـوانین       هیأت بررسی و تطبی   «نظر مقدماتی     ها و اعالم    متعاقب بررسی 

قانون نحوه اجراء اصـل هـشتاد و پـنجم          « الحاقی به   ) 4(مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره        



    1388   اسفند ماه- قوانین و مقرراتماهنامۀ ویژۀ /32
 

 

نامه اجرائی    و آئین » قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران    ) 138(و یکصد و سی و هشتم       ) 85(
  :گردد ین جانب ابالغ میآن، مراتب جهت اقدام الزم در مهلت مقرر قانونی و اعالم نتیجه به ا

ها از    قانون محاسبات عمومی، که به مستثنی بودن برخی از هزینه         ) 78(ـ بر خالف ماده     1«
نماید، لکن در قانون برگزاری مناقصات، دلیلی بـر اسـتثناء شـدن               رعایت این قانون تصریح می    

مـاده  ) 4( در تبـصره     از آنجا که  . باشد  ها از شمول قانون اخیرالذکر مشهود نمی        انجام این هزینه  
قانون محاسـبات عمـومی عـالوه بـر اسـتثناء           ) 78(های موضوع ماده      نامه، هزینه   تصویب) 27(

نامه نیز    از شمول قانون برگزاری مناقصات و این آئین       «شدن از قانون محاسبات عمومی کشور،       
قـانون  شده است، مفاد عبارت اخیرالـذکر در تبـصره مزبـور از ایـن حیـث مغـایر بـا                     » مستثنی

هـای    قـانون برگـزاری مناقـصات، شـرکت       ) 1(ـ به موجب مـاده      2. باشد  برگزاری مناقصات می  
دولتی از جمله شرکت سـاتکاب، بـا عنایـت بـه دولتـی بـودن شـرکت، موظفنـد در برگـزاری                       

نامـه مـذکور، مـوارد        آئین) 39(ماده  ) 1(در تبصره   . مناقصات، مقررات این قانون را رعایت کنند      
های نظام فنـی و اجرائـی و سـایر مـصوبات هیـأت وزیـران                 مه را به دستورالعمل   نا  سکوت آئین 

شـود کـه    نامه مذکور، شامل مـواردی نیـز مـی    از آنجا که موارد سکوت آئین. محول کرده است  
قانون برگزاری مناقصات در آن موارد تعیین حکم کرده است، اطالق تبصره مذکور مغایر مـاده                

  ».باشد  میقانون برگزاری مناقصات) 1(
  رئیس مجلس شورای اسالمی ـ علی الریجانی

                                                                                             
  3/12/1388                                   ب                         /هـ62152/825شماره

  نژاد جناب آقای دکتر احمدی
  یاست محترم جمهوری اسالمی ایرانر

 و متعاقـب    1/7/1388هـ مورخ   41429ت/131164نامه شماره     بازگشت به رونوشت تصویب   
و مستنداً بـه    » هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین       «نظر مقدماتی     ها و اعالم    بررسی

و ) 85( پـنجم    قـانون نحـوه اجـراء اصـل هـشتاد و          « الحاقی به   ) 4(صدر ماده واحده و تبصره      
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نامـه اجرائـی آن،       و آئـین  » قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران    ) 138(یکصد و سی و هشتم      
  :گردد مراتب جهت اقدام الزم در مهلت مقرر قانونی و اعالم نتیجه به این جانب ابالغ می

اعتبار عبارت از مبلغـی  «دارد،  قانون محاسبات عمومی کشور که مقرر می     ) 7(نظر به ماده    «
های دولت به     است که برای مصرف یا مصارف معین و به منظور نیل به اهداف و اجرای برنامه               

مـصوبه از آن جهـت کـه پیـشنهاد          » 3«لـذا بنـد     » .رسـد   تصویب مجلس شورای اسالمی می    
. باشـد   اعتبارات توسط دولت به تصویب مجلس شورای اسالمی نرسیده است مغایر با قانون می             

کلیـه  «  کـل کـشور      1388قـانون بودجـه سـال       » 55«ن در بنـد     همچنین بنـا بـه نظـر مقـن        
که متضمن بار مالی برای دولت باشد در صورتی قابل تصویب و اجـرا اسـت                ... ها،    نامه  تصویب

مصوبه از آن جهـت کـه بیـانگر    » 3«لذا بند » که بار مالی ناشی از آن قبالً محاسبه شده باشد، 
 ظرف یک ماه از تـاریخ ابـالغ      1388ت نفت در سال     نامه وزار   تأمین اعتبار موضوع این تصویب    

  ».نامه است، نیز مغایر قانون است این تصویب
  رئیس مجلس شورای اسالمی ـ علی الریجانی

  
  3/12/1388                                     ب                      /هـ62153/824شماره

  نژاد جناب آقای دکتر احمدی
   اسالمی ایرانریاست محترم جمهوری

 و  7/10/1388 هــ مـورخ      43307ت  /195428نامـه شـماره       بازگشت به رونوشت تـصویب    
و » هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت بـا قـوانین         «ها و اعالم نظر مقدماتی        متعاقب بررسی 

) 85(قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پـنجم         « الحاقی به    4مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره      
نامه اجرائـی آن،      و آئین » قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران    ) 138(و سی و هشتم     و یکصد   

  :گردد مراتب جهت اقدام الزم در مهلت مقرر قانونی و اعالم نتیجه به این جانب ابالغ می
های اجرائی و پرداخت هرگونـه        ـ از آنجا که هرگونه بکارگیری نیروی انسانی در دستگاه         1«

قانون مدیریت خدمات کشوری است، علیهذا،      ) 52(و  ) 51(ه رعایت مواد    وجهی به آنان منوط ب    
صدر مصوبه از حیث عدم تصریح به ضرورت رعایت ضوابط قانونی در تـأمین نیـروی انـسانی                  



    1388   اسفند ماه- قوانین و مقرراتماهنامۀ ویژۀ /34
 

 

قـانون مـدیریت خـدمات کـشوری        ) 52(و  ) 51(مورد نیاز و پرداخت وجه به آنان مغایر با مواد           
قانون بودجـه سـال     ) 4(وین اعتبارات خارج از شمول در بند        ـ با عنایت به تعیین عنا     2. باشد    می

باشد، علیهذا، عبارت     ، که تعیین مصرف یا مصارف آن منوط به تصویب هیأت وزیران می            1388
که متضمن توسعه شمول قانون است، عـالوه بـر          » نامه  عالوه بر سهم تعیین شده در تصویب      «

 1388قـانون بودجـه سـال       ) 55( مغـایر بـا بنـد        الذکر نیـز    قانون فوق ) 4(مغایرت داشتن با بند     
باشد که بر ضرورت محاسبه بار مالی و تـأمین اعتبـار آن در قـانون بودجـه سـاالنه تأکیـد                        می
ـ استفاده از محل منابع دراختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشـکی نیازمنـد               3. نماید  می

قانون محاسبات عمـومی کـشور      ) 7(ده  اشاره به ردیف بودجه معین در قانون بودجه و لحاظ ما          
قـانون مـدیریت خـدمات      ) 68(ها باید بـا رعایـت تبـصره مـاده             است، عالوه آنکه این پرداخت    

. صـورت بگیـرد   » هـای بـه عمـل آمـده         جـویی   از منابع حاصل از صرفه    « کشوری و تأمین آن     
ز حیث اطـالق  مندرج در قسمت اخیر مصوبه ا» ازمحل منابع دراختیار دستگاه«درنتیجه عبارت   

الـذکر مغـایرت      و تسرّی شمول آن به تمامی منابع در اختیار وزارتخانه مزبور نیز با قوانین فـوق               
  ».دارد

  رئیس مجلس شورای اسالمی ـ علی الریجانی
  

  3/12/1388                                ب                           /هـ62154/823شماره
  ادنژ جناب آقای دکتر احمدی

  ریاست محترم جمهوری اسالمی ایران
 و  1/10/1388ک مـورخ    42069ت/193538نامـه شـماره       بازگشت بـه رونوشـت تـصویب      

و » هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت بـا قـوانین         «ها و اعالم نظر مقدماتی        متعاقب بررسی 
د و پـنجم    قانون نحوه اجـراء اصـل هـشتا       «الحاقی به   ) 4( مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره      

نامه اجرائی    و آئین » قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران    ) 138(و یکصد و سی و هشتم       ) 85(
  :گردد آن، مراتب جهت اقدام الزم در مهلت مقرر قانونی و اعالم نتیجه به این جانب ابالغ می
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، کـه   1387قـانون توسـعه و حمایـت از صـنایع دریـایی مـصوب               ) 11(با عنایت به ماده      «
هـای صـنایع و معـادن، بازرگـانی و      نامه اجرائی این قانون را به پیشنهاد وزارتخانه        آئین تصویب

نامه از حیـث عـدم        ریزی کشور منوط کرده است، علیهذا صدر تصویب         سازمان مدیریت و برنامه   
  ».باشد های اجرائی ذیربط، مغایر با قانون می تصریح به نام تمامی دستگاه

   علی الریجانیرئیس مجلس شورای اسالمی ـ
  

  3/12/1388                                        ب                    /هـ62155/822شماره
  نژاد جناب آقای دکتر احمدی

  ریاست محترم جمهوری اسالمی ایران
 و متعاقـب    5/9/1387هـ مورخ   41356ت/157325نامه شماره     بازگشت به رونوشت تصویب   

و مستنداً به   » هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین       «قدماتی  ها و اعالم نظر م      بررسی
و یکصد  ) 85(قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم        «الحاقی به   ) 4( صدر ماده واحده و تبصره    

نامـه اجرائـی آن، مراتـب         و آئین » قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران    ) 138(و سی و هشتم     
  :گردد انونی و اعالم نتیجه به این جانب ابالغ میجهت اقدام الزم در مهلت مقرر ق

های صادراتی صـادرکنندگان بـه        مصوبه از حیث تکلیف به پرداخت جوایز و مشوّق        ) 1(بند«
قـانون اصـالح مـوادی از قـانون برنامـه           ) 29(صورت نقدی، چون مورد مصرف، خارج از ماده         

قـانون اساسـی    ) 44( و چهـارم     و اجراء سیاستهای کلی اصل چهـل      .... چهارم توسعه اقتصادی،  
قـانون  ) 17(مادۀ » ج«هم چنین نظر به بند  . باشد، مغایر با قانون است       می 8/11/1386مصوب  

سازی ـ   های مشمول واگذاری را بر عهدۀ سازمان خصوصی الذکر که مدیریت فروش بنگاه فوق
 متن مصوبه از حیث که خود زیر نظر وزارت امور اقتصادی و دارائی است ـ نهاده است، علیهذا، 

  ».واگذاری حق فروش به وزارت بازرگانی، مغایر با قانون است
  رئیس مجلس شورای اسالمی ـ علی الریجانی
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  3/12/1388                                           ب                 /هـ62156/821شماره
  نژاد جناب آقای دکتر احمدی

  رانریاست محترم جمهوری اسالمی ای
 و متعاقب   24/3/1388ک مورخ   42687ت/63189نامه شماره     بازگشت به رونوشت تصویب   

و مستنداً به   » هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین       «ها و اعالم نظر مقدماتی        بررسی
و یکـصد   ) 85(قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم        «الحاقی به   ) 4(صدر ماده واحده و تبصره    

نامـه اجرائـی آن، مراتـب         و آئین » قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران    ) 138(و سی و هشتم     
  :گردد جهت اقدام الزم در مهلت مقرر قانونی و اعالم نتیجه به این جانب ابالغ می

، بـه موجـب     1366هـای مـستقیم مـصوب         قانون مالیات ) 77(ـ با عنایت به اینکه ماده       1«
 بـا حـذف تبـصره ذیـل آن،          1380 مستقیم، مـصوب     های  قانون اصالح موادی از قانون مالیات     

های ذیل آن که با قطع نظـر از اصـالحیه و              نامه و تبصره    تصویب) 1(اصالح گردید، علیهذا بند     
منسوخه و تبصره ذیل آن به تصویب رسیده اسـت، مغـایر بـا قـانون                ) 77(صرفاً به استناد ماده     

های ذیل آن، حوزه مالیاتی پـس          تبصره های مستقیم و    قانون مالیات ) 187(ـ وفق ماده    2. است
باشـد، بنـابراین    های مقرر در قانون، مکلف بـه صـدور مفاصاحـساب مـی           از وصول کلیه مالیات   

الحساب را صادر نموده اسـت، مغـایر بـا     مصوبه که مجوز به اخذ مالیات علی) 1(بند  ) 2(تبصره  
های مستقیم، مبنـای مطالبـه        الیاتقانون م ) 64(ـ نظر به اینکه مقنن در ماده        3. باشد  قانون می 

ساله منوط به تعیین آن از طرف کمیسیون ضرایب بـرای             مالیات مؤدی و اعمال ضریب را همه      
نامه از آن حیث که ترتیب دیگـری          تصویب) 2(هر یک از مشاغل نموده است، علیهذا صدر بند          

) 64(در بندهای ذیل ماده     چنین، مقنن     ـ هم 4. باشد  بینی نموده است، مغایر با قانون می        را پیش 
قانون مزبور نحوه افزایش ضریب مالیاتی و محاسبه و پرداخت آن را مشخص کرده است، لکن                

نامه که متضمن نحـوه محاسـبه مالیـات بـه صـورت پلکـانی و بـرخالف                    تصویب) 2(ذیل بند   
  ».باشد، مغایر با قانون است می) 64(ترتیبات مقرر در بندهای مندرج در ذیل ماده 

  ئیس مجلس شورای اسالمی ـ علی الریجانیر
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  3/12/1388                              ب                             /هـ62157/820شماره
  نژاد جناب آقای دکتر احمدی

  ریاست محترم جمهوری اسالمی ایران
  و متعاقب  24/2/1388 هـ مورخ    42538ت/38531نامه شماره     بازگشت به رونوشت تصویب   

و مستنداً به   » هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین       «ها و اعالم نظر مقدماتی        بررسی
و یکصد و   ) 85(قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم        « الحاقی به     4صدر ماده واحده و تبصره    

نامـه اجرائـی آن، مراتـب         و آئـین  » قانون اساسی جمهوری اسالمی ایـران     ) 138(سی و هشتم    
  :گردد جانب ابالغ می م الزم در مهلت مقرر قانونی و اعالم نتیجه به اینجهت اقدا

درصـورتی کـه پیـشنهاد      «: قانون کار بـا درج عبـارت      ) 143(نظر به اینکه مقنن در ماده        «
هیأت حل اختالف ظرف سه روز مورد قبول طرفین واقع نشود، رئیس اداره کار و اموراجتماعی                

را، جهت اتخاذ تصمیم الزم به وزارت کار و امـور اجتمـاعی             موظف است بالفاصله گزارش امر      
 را به هر نحوی     1تواند مادام که اختالف ادامه دارد، گارگاه        درصورت لزوم هیأت وزیران می    . دهد

نامـه از آن جهـت کـه بقـای            لذا مفاد تصویب  » که مقتضی بداند به حساب کارفرما اداره نماید،       
  ».باشد اوم اختالف ننموده است، مغایر قانون میمدیر دولتی را مشروط به وجود و تد

  رئیس مجلس شورای اسالمی ـ علی الریجانی
  

  3/12/1388                                    ب                        /هـ62158/819شماره
  نژاد جناب آقای دکتر احمدی

  ریاست محترم جمهوری اسالمی ایران
 و متعاقـب    20/9/1387 مـورخ    169303/384ه شـماره  نامـ   بازگشت بـه رونوشـت تـصویب      

و مستنداً به   » هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین       «ها و اعالم نظر مقدماتی        بررسی
و یکصد و   ) 85(قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم        «  الحاقی به    4صدر ماده واحده و تبصره    

                                                 
  . باشدصحیح می» کارگاه«کلمۀ  .  1
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نامـه اجرائـی آن، مراتـب         و آئـین  » انقانون اساسی جمهوری اسالمی ایـر     ) 138(سی و هشتم    
  :گردد جهت اقدام الزم در مهلت مقرر قانونی و اعالم نتیجه به این جانب ابالغ می

، »منـابع داخلـی   «قـانون محاسـبات عمـومی، واژه        ) 70(نظر از اینکه بموجب ماده        با قطع «
» اعتبـارات «لمه  های اجرائی ک    بوده و درمورد دیگر دستگاه    » های دولتی   شرکت«صرفاً ناظر بر    

و ضرورت تعیین موارد مصرف یـا       » اعتبار«باشد، و با عنایت به تعریف         جایگزین واژه مزبور می   
هـای    منابع داخلی شـرکت   « مصارف آن توسط مجلس شورای اسالمی، علیهذا، اطالق عبارت          

بـا  هـای اجرائـی، مغـایر         دیگر دستگاه » اعتبارات«از حیث تعمیم و تسرّی دادن آن به         » دولتی
هـای    همچنین اعتبـارات مقـرر بـرای دسـتگاه        . قانون محاسبات عمومی کشور است    ) 70(ماده  

اجرائی صرفاً باید به مصرف یـا مـصارف معـیّن برسـد و امکـانی بـرای جابجـائی آن متـصور                       
ها به پرداخـت پـاداش پایـان خـدمت            باشد، علیهذا مصوبه دولت در تکلیف نمودن دستگاه         نمی

 داخلی خود که بیانگر تعیین مورد مصرف جدید برای آن منابع است مغایر              بازنشستگان از منابع  
گردد با عنایت بـه عـدم         در پایان یادآور می   . باشد  قانون محاسبات عمومی کشور می    ) 7(با ماده   

نامه برای رئیس مجلس شـورای اسـالمی، امکـانی بـرای رسـیدگی و                 ارسال رونوشت موافقت  
  ». فراهم نیامده بوداظهارنظر به موقع درخصوص موضوع

  رئیس مجلس شورای اسالمی ـ علی الریجانی
  

  3/12/1388                           ب                                   /هـ62159/818شماره
  نژاد جناب آقای دکتر احمدی

  ریاست محترم جمهوری اسالمی ایران
 و  16/8/1388ـ مـورخ     هـ  43556ت/162792نامـه شـماره       بازگشت به رونوشـت تـصویب     

و » هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت بـا قـوانین         «ها و اعالم نظر مقدماتی        متعاقب بررسی 
) 85(قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پـنجم         « الحاقی به    4مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره      

جرائـی آن،   نامه ا   و آئین » قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران    ) 138(و یکصد و سی و هشتم       
  :گردد مراتب جهت اقدام الزم در مهلت مقرر قانونی و اعالم نتیجه به این جانب ابالغ می
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قـانون  ) 12(کـردن از محـل اعتبـارات مـورد اشـاره در مـاده                 نظر به اینکه هرگونه هزینه    «
تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور، منوط به پیشنهاد شورای عالی مدیریت بحران کـشور و               

نامه از آن حیث که فاقد پیشنهاد         تصویب) 2(بند  » ب«باشد، علیهذا جزء      جمهور می   ئیستأیید ر 
  ».باشد، مغایر با قانون است می) 12(مصرح در ماده 

  رئیس مجلس شورای اسالمی ـ علی الریجانی
  

  3/12/1388                                  ب                             /هـ62160/817شماره
  نژاد جناب آقای دکتر احمدی

  ریاست محترم جمهوری اسالمی ایران
 و  14/7/1388ک مـورخ    40780ت/140723نامـه شـماره       بازگشت بـه رونوشـت تـصویب      

و » هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت بـا قـوانین         «ها و اعالم نظر مقدماتی        متعاقب بررسی 
) 85(ن نحوه اجراء اصل هشتاد و پـنجم         قانو« الحاقی به    4مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره      

نامه اجرائـی آن،      و آئین » قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران    ) 138(و یکصد و سی و هشتم       
  :گردد مراتب جهت اقدام الزم در مهلت مقرر قانونی و اعالم نتیجه به این جانب ابالغ می

 کـشاورزی و ایجـاد      قانون جلـوگیری از خردشـدن اراضـی       ) 6(نظر به اینکه مطابق ماده      «
قطعات مناسب فنی و اقتصادی، وزارت جهادکشاورزی موظف است ظرف مـدت شـش مـاه از                 
تاریخ تصویب این قانون بـا همکـاری سـازمان ثبـت اسـناد و امـالک و سـازمان مـدیریت و                        

نامه اجرائی این قانون را تهیه و پس از تصویب هیئت وزیران بـه مـورد                  ریزی کشور آئین    برنامه
نامه هیأت وزیران از آن جهت که فاقد پیشنهاد سـازمان ثبـت اسـناد و             گذارد، لذا تصویب  اجراء  

  .باشد، مغایر قانون است ریزی کشور می امالک و سازمان مدیریت و برنامه
  
  رئیس مجلس شورای اسالمی ـ علی الریجانی
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  3/12/1388                                         ب                 /هـ62161/816شماره
  نژاد جناب آقای دکتر احمدی

  ریاست محترم جمهوری اسالمی ایران
 و  9/10/1388 هــ مـورخ      41447ت/197293نامـه شـماره       بازگشت به رونوشـت تـصویب     

و » هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت بـا قـوانین         «ها و اعالم نظر مقدماتی        متعاقب بررسی 
) 85(قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پـنجم         « الحاقی به    4همستنداً به صدر ماده واحده و تبصر      

نامه اجرائـی آن،      و آئین » قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران    ) 138(و یکصد و سی و هشتم       
  :گردد مراتب جهت اقدام الزم در مهلت مقرر قانونی و اعالم نتیجه به این جانب ابالغ می

قـانون محاسـبات عمـومی کـشور و ضـرورت      ) 7(در مـاده  » اعتبـار «با عنایت به تعریف    «
اعتبـارات  «نمودن آن برای مصرف یا مصارف معین در قـانون، علیهـذا اطـالق عبـارت                   هزینه

در متن مـصوبه چـون بـدون ذکـر ردیـف معـین، شـامل تمـامی           »عمرانی وزارت راه و ترابری    
  » .گردد، مغایر با قانون است اعتبارات عمرانی وزارتخانه مزبور می

  س شورای اسالمی ـ علی الریجانیرئیس مجل
  

  3/12/1388                                      ب                     /هـ62162/815شماره
  نژاد جناب آقای دکتر احمدی

  ریاست محترم جمهوری اسالمی ایران
 و متعاقـب    13/12/1386 مـورخ    202981/39232نامه شماره     بازگشت به رونوشت تصویب   

و مستنداً به   » هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین       « و اعالم نظر مقدماتی      ها  بررسی
و یکـصد و    ) 85(قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم        « الحاقی به    4صدر ماده واحده و تبصره    

نامـه اجرائـی آن، مراتـب         و آئـین  » قانون اساسی جمهوری اسالمی ایـران     ) 138(سی و هشتم    
  :گردد مهلت مقرر قانونی و اعالم نتیجه به این جانب ابالغ میجهت اقدام الزم در 

قـانون وظـایف و اختیـارات وزارت ارتباطـات و فنـاوری             ) 5(نظر به اینکه به موجب ماده       «
هـای مختلـف ارتباطـات و فنـاوری          گذاری کلیه خدمات در بخش      اطالعات، تعیین سیاست نرخ   
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یـه خـدمات ارتبـاطی در چـارچوب قـوانین و           های کل   ها و نرخ    اطالعات و تصویب جداول تعرفه    
نهـاده شـده اسـت، علیهـذا،        » کمیـسیون تنظـیم مقـررات ارتباطـات       «مقررات کشور برعهـده     

های فارسی و التین،      نامه مذکور از حیث اقدام هیأت محترم دولت به تعیین نرخ پیامک             تصویب
رغـم تـصریحات منـدرج در        شود، علـی    ضمناً یادآور می  . مغایر نظر مقنن و مغایر با قانون است       

قانون اساسی مبنی بر ضرورت اطالع رئـیس مجلـس          ) 138(و  ) 85(قانون نحوۀ اجرای اصول     
شورای اسالمی از تمـامی مـصوبات دولـت، مـتن و پـاورقی مـصوبه هیـأت محتـرم وزیـران،                      
هیچگونه حکایتی از ارسال آن به دفتر رئیس مجلس شورای اسالمی ندارد که این امر، امکـان                 

  ».نظر به موقع را نسبت به مصوبه، مواجه با تأخیر و مشکل نموده است سی و اعالمبرر
  رئیس مجلس شورای اسالمی ـ علی الریجانی

  
  3/12/1388                                            ب                   /هـ62163/814مارهش

  نژاد جناب آقای دکتر احمدی
   ایرانریاست محترم جمهوری اسالمی

 و  25/8/1388 هــ مـورخ      43654ت  /169213نامـه شـماره       بازگشت به رونوشت تـصویب    
و » هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت بـا قـوانین         «ها و اعالم نظر مقدماتی        متعاقب بررسی 

) 85(قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پـنجم         « الحاقی به    4مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره      
نامه اجرائـی آن،      و آئین » قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران    ) 138(هشتم  و یکصد و سی و      

  :گردد مراتب جهت اقدام الزم در مهلت مقرر قانونی و اعالم نتیجه به این جانب ابالغ می
... قانون اصالحی موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی        ) 38(به موجب صدر ماده     «

  ، 8/11/1386قـانون اساسـی مـصوب       ) 44(چهـل و چهـارم      های کلی اصـل       و اجرای سیاست  
ای واگذار نماید که موجبات       این قانون را به گونه    ) 34(دولـت مکلف است سهام موضوع ماده       «

» .افزایش یا تداوم مالکیت و مدیریت دولت در شرکتهای مـشمول واگـذاری را فـراهم ننمایـد                 
گـذاری اسـتانی و تعـاونی          سـرمایه  هـای   انـدازی شـرکت     همچنین با عنایت بـه تأسـیس و راه        
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نامه، از حیث تداوم مالکیت و مـدیریت          شهرستانی در کلیه استانهای کشور، علیهذا مفاد موافقت       
  ».های واگذاری شده، مغایر با نظر مقنن و مغایر با قانون است دولت در شرکت

  رئیس مجلس شورای اسالمی ـ علی الریجانی
  

  3/12/1388                                             ب            /هـ62164/813شماره
  نژاد جناب آقای دکتر احمدی

  ریاست محترم جمهوری اسالمی ایران
 و  7/11/1387 هــ مـورخ      41717ت/204408نامـه شـماره       بازگشت به رونوشـت تـصویب     

و » ینهیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت بـا قـوان         «ها و اعالم نظر مقدماتی        متعاقب بررسی 
) 85(قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم        «  الحاقی به    4مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره      

نامه اجرائـی آن،      و آئین » قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران    ) 138(و یکصد و سی و هشتم       
  :گردد مراتب جهت اقدام الزم در مهلت مقرر قانونی و اعالم نتیجه به این جانب ابالغ می

برقـراری  «: دارد  ، که مقرر مـی    ....قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی و     ) 4(عالوه بر ماده    «
برای اشخاص حقیقی   ... هرگونه تخفیف، ترجیح و یا معافیت از پرداخت مالیات و حقوق ورودی           

قانون الحـاق مـوادی    ) 12(ماده  » 5«همچنین بنا به تصریح بند      » باشد،  ممنوع می ... و حقوقی 
دولت مکلف اسـت، بـا      « ،  15/8/1384ون تنـظیم بخشی از مقررات مالی دولت، مصوب         به قان 

علیهـذا جـزء    » ...از ایجاد امتیاز برای افراد خاص جلوگیری نمایـد        ... ها و امتیازها    حذف تخفیف 
شـدن معافیـت از    ، از حیث قائـل »الف«بند » 6«نامه و به تبع آن جزء      تصویب» الف«بند  » 1«

» 1«ذیل جـزء    » 2«مضافاً اینکه تبصره    . باشد  گانی مغایر با قوانین مذکور می     پرداخت سود بازر  
» 2«منـدرج در بنـد       (7/6/1387 ک مـورخ     40578ت/92308نامـه شـماره       تـصویب » 3«بند  

مغایر با قانون تشخیص و نظر رئیس مجلس شورای اسالمی مبنی بر احـراز              ) نامه اخیر   تصویب
 قـبالً اعـالم گردیـد کـه         31/5/1388ب مـورخ    /هـ25563/288مغایرت به موجب نامه شماره      
  ».باشد عنایت به آن مورد انتظار می

  رئیس مجلس شورای اسالمی ـ علی الریجانی
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  3/12/1388                                         ب                      /هـ62165/812شماره
  نژاد جناب آقای دکتر احمدی

  می ایرانریاست محترم جمهوری اسال
 و متعاقـب    6/5/1388ک مـورخ    42998ت/93267نامه شماره     بازگشت به رونوشت تصویب   

و مستنداً به   » هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین       «ها و اعالم نظر مقدماتی        بررسی
و یکـصد و    ) 85(قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم        « الحاقی به    4صدر ماده واحده و تبصره    

نامـه اجرائـی آن، مراتـب         و آئـین  » قانون اساسی جمهوری اسالمی ایـران     ) 138(م  سی و هشت  
  :گردد جهت اقدام الزم در مهلت مقرر قانونی و اعالم نتیجه به این جانب ابالغ می

قانون تشکیالت، وظایف و انتخاب شوراهای اسالمی کـشور         ) 71(ماده  ) 16(عالوه بر بند    «
تـصویب لـوایح برقـراری یـا لغـو عـوارض شـهر و               «ه  ، کـ  1375و انتخاب شهرداران، مصوب     

دانـد، بـه موجـب ذیـل          را از جمله وظایف شورای اسالمی شهر می       » همچنین نوع و میزان آن    
دولت موظف است معـادل     «قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن نیز،           ) 16(ماده  

ر لوایح بودجه سنواتی منظور     را د ... ها  تخفیف اعمال شده از سوی شهرداری     %) 100(صد درصد   
توسـط  «نظـر از درج واژه        نامـه بـا قطـع       تـصویب ) 11(مـاده   ) 7(علیهذا بند   » .و پرداخت نماید  

تعیـین و اعـالم     «در آخر بند مزبور، از حیث نحوه نگارش کـه بیـانگر واگـذاری               » ها  شهرداری
بـه شـورای    » ...عوارض پروانه و تراکم ساخت در هر شهر و نحوه اعمال تخفیف و تقـسیط آن               

  ».باشد گفته می مسکن استان است، مغایر با مواد قانونی پیش
  رئیس مجلس شورای اسالمی ـ علی الریجانی

  
  3/12/1388                                 ب                             /هـ62166/811شماره

  نژاد جناب آقای دکتر احمدی
  ریاست محترم جمهوری اسالمی ایران

 و  3/11/1387 هــ مـورخ      41796ت/201619نامـه شـماره       بازگشت به رونوشـت تـصویب     
و » هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت بـا قـوانین         «ها و اعالم نظر مقدماتی        متعاقب بررسی 
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) 85(قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پـنجم         « الحاقی به    4مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره      
نامه اجرائـی آن،      و آئین » قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران    ) 138(و یکصد و سی و هشتم       

  :گردد مراتب جهت اقدام الزم در مهلت مقرر قانونی و اعالم نتیجه به این جانب ابالغ می
قانون محاسبات عمومی کشور، دولت را مکلـف  ) 13(و ) 10(نظر به اینکه مقنن در مواد     «

) 2(و ) 1(تـی بـه خزانـه نمـوده اسـت، لـذا بنـدهای              های دول   به واریزنمودن سود سهام شرکت    
نامه از حیث عدم واریز باقیمانده اصل سود سهام شرکت فوالد مبارکه به حساب خزانه،                 تصویب

  ».مغایر با قانون است
  )6/12/1388 مورخ 18931نقل از روزنامۀ رسمی شمارۀ (

  
   قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح 133دستورالعمل تبصره ماده .2

  :مقدمه
 قانون مجازات جرایم نیروهای مـسلح، ضـرورت و نیـاز ایجـاب       133در اجرای تبصره ماده     

منـدی از     نماید به دلیل حفظ اسرار نظامی، تالش در جهت تأمین و تعمـیم عـدالت و بهـره                   می
نیروهای متخصص، متعهد، خبره و توانا در جهت بررسی و اعالم نظر در زمینه جرایم ارتکـابی                 

 وظایف خاص نظامی و انتظامی در مواردی که موضوع جرم یا میزان تـأثیر آن بـرای   مربوط به 
با ایـن رویکـرد   . دادگاه نظامی مشخص نباشد از کارشناس امور نظامی و انتظامی استفاده گردد   

و به منظور ایجـاد وحـدت رویـه در نحـوه تـشخیص نیـاز و ارجـاع بـه کارشـناس، بررسـی و               
 و رهایی، قرار ارجاع، تعیین دسـتمزد، جـرایم و تخلفـات و دیگـر                نظر، تبیین نحوه جذب     اعالم

  .مقررات مرتبط با کارشناس امور نظامی و انتظامی، این دستورالعمل تهیه گردیده است
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  فصل اول ـ کلیات
  

  الف ـ هدف
مندی از نیروهای متخصص، متعهد، خبره و توانای موجـود در نیروهـای مـسلح در                  ـ بهره 1

  .یم عدالتجهت تأمین و تعم
نظر در هر یک از جرایم موضوع قانون مجازات جرایم نیروهـای مـسلح                ـ بررسی و اعالم   2

  .در مواقعی که موضوع یا جرم ارتکابی و میزان تأثیر آن برای دادگاه نظامی مشخص نباشد
  

  ب ـ منظور
ـ ایجاد وحدت رویـه و تبیـین نحـوه تـشخیص نیـاز و ارجـاع بـه کارشـناس یـا هیـأت                         1

  .یکارشناس
  .ـ حفظ اسرار نظامی2
  .ـ ارائه خدمات کارشناسی در نیروهای مسلح3
  

  ج ـ تعاریف و اختصارات
ـ کارشناس امور نظامی و انتظامی، فردی است که پس از کـسب شـرایط مـذکور در                  1ماده

این دستورالعمل با دستور دادگاه نظامی و استفاده از تخصص یا تجربه خود، حسب مورد اقـدام                 
  .کند نظر در امور نظامی و انتظامی می اعالمبه بررسی و 

  :گردد ـ عبارات اختصاری زیر در این دستورالعمل جایگزین عناوین کامل آن می2ماده
  .فرماندهی معظم کل قوا» به جای« الف ـ فرماندهی کل 

  .ستاد کل نیروهای مسلح» به جای« ب ـ ستاد کل 
سلح، ارتش جمهوری اسالمی ایـران،  ستاد کل نیروهای م» به جای« ج ـ نیروهای مسلح  

سپاه پاسداران انقـالب اسـالمی، نیـروی انتظـامی جمهـوری اسـالمی ایـران، وزارت دفـاع و                    
  .های تابعه و وابسته به آنان پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمانها و شرکت
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  .ارتش جمهوری اسالمی ایران» به جای«د ـ آجا 
  .ب اسالمیسپاه پاسداران انقال» به جای«هـ ـ سپاه 

  .نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران» به جای«و ـ ناجا 
  .وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح» به جای«ز ـ ودجا 

  .سازمان عقیدتی سیاسی در آجا، ناجا و ودجا» به جای«ح ـ عقیدتی سیاسی 
  .حوزه نمایندگی ولی فقیه در سپاه» به جای«ط ـ نمایندگی ولی فقیه 

  .سازمان حفاظت اطالعات در نیروهای مسلح» به جای«ت اطالعات ی ـ حفاظ
  .سازمان قضایی نیروهای مسلح» به جای«ک ـ سازمان قضایی 

  .قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح» به جای«م  .ن .ج .م .ل ـ ق
  

  د ـ استناد
  :       9/10/1382م مصوب  .ن .ج .م . ق133ـ تبصره ماده3ماده

نظـر هیـأت       به نظر هیأت یادشده یا کارشناس، ارجاع، بررسی و اعالم          نحوه تشخیص نیاز  «
های کارشناسی به موجب دستورالعملی که توسـط   مذکور و یا کارشناس و تعداد و ترکیب هیأت      

ستاد کل نیروهای مسلح و با همکاری و هماهنگی سازمان قضایی نیروهای مسلح تهیـه و بـه                  
  ».خواهدشدرسد مشخص  تصویب فرماندهی کل قوا می

  
  هـ ـ دامنه شمول

  .ـ نیروهای مسلح و سازمان قضایی4ماده
  

  فصل دوم ـ نحوه اجراء 
  :م مواردی است از قبیل.ن.ج.م. ـ کارشناسی در هر یک از جرایم موضوع ق5ماده

بنـدی و تعیـین    الف ـ شناخت اشیاء ، اسناد و اطالعات و تشخیص ارزش اطالعاتی و طبقه 
  ).24موضوع ماده(منیت دفاعی کشور میزان تأثیر آنها بر ا
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ب ـ تعیین تأثیر فرار کارکنان پایور و وظیفه در شکست جبهه اسالم یـا واردشـدن تلفـات     
  ).65 موضوع ماده(جانی به نیروهای مسلح 

ج ـ تشخیص گزارش خالف واقع و کتمان حقیقت و میـزان تـأثیر آن در شکـست جبهـه      
  )78 موضوع ماده(سلح اسالم و تلفات جانی وارده به نیروهای م

   .86د ـ موارد موضوع ماده
هـ ـ تشخیص و تعیین فاسد یا تقلبی بودن موادغذایی و میـزان تـأثیر آنهـا بـر عملیـات و       

  ).112 و 113، 114 موضوع مواد(خسارات و لطمات وارده به نیروهای مسلح 
  ).119 موضوع ماده(و ـ تعیین میزان وجه یا بهاء مال مورد اختالس 

ای و تعیـین میـزان تـأثیر آنهـا در جـرایم ارتکـابی        تشخیص لوازمات و اطالعات رایانهز ـ  
  ).       131موضوع ماده (

م که موضـوع یـا   .ن.ج.م. ـ قاضی دادگاه موظف است در هر یک از جرایم موضوع ق 6ماده
جرم ارتکابی و میزان تأثیر آن مشخص نباشد مراتـب را بـه کارشـناس یـا هیـأت کارشناسـی                     

  .وع این دستورالعمل ارجاع و نظر آنان را کسب نمایدموض
  .شود تبصره ـ مقررات این دستورالعمل شامل دادسرای نظامی هم می

دهنـده    ـ دادگاه الزامی برای استفاده از کارشناسان نظامی و انتظـامی یگـان گـزارش              7ماده
  .ی استفاده نمایدتواند از نظر سایر کارشناسان نظامی و انتظام ندارد و در صورت ضرورت می

تواند رأساً یا به درخواست هریک از اصحاب دعوی، قرار ارجـاع امـر بـه      ـ دادگاه می 8ماده
در قرار دادگاه باید موضوعی که نظر کارشناسـی نـسبت بـه آن الزم               . کارشناسی را صادر نماید   

  .باشد و نیز مدتی که کارشناس باید اظهارنظر کند، تعیین گردد
 موضوع این دستورالعمل به عنوان کارشناس امور نظـامی و انتظـامی در       ـ کارشناسان 9ماده

  .کنند حدود تخصص و تجربه خود اقدام به کارشناسی و اعالم نظر می
ـ کارشناسان موضوع این دستورالعمل مکلفنـد پـس از ابـالغ کارشناسـی در مـدت                 10ماده

غض دقیقاً بررسی و نظریه خـود       نماید موارد ارجاعی را بدون حُب و ب         زمانی که دادگاه معین می    
  .را مستدل، صریح و کتبی به دادگاه تسلیم نمایند
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جـزء در سـری و      (ای از اظهارنظر اعالمـی بـه دادگـاه            ـ کارشناسان موظفند نسخه   1تبصره
  . سال از تاریخ تسلیم نزد خود نگهداری نمایند5را حداقل برای مدت ) بکلی سری
ت، مـستلزم تعیـین قیمـت عادلـه روز از طـرف             ــ در مـواردی کـه انجـام معـامال          2تبصره

کارشناسان نظامی و انتظامی است نظریه اعالمی حداکثر تا شش مـاه از تـاریخ صـدور معتبـر                   
  .است

م ارزش اقالم نظامی و     .ن.ج.م.ـ کارشناسان موظفند در همه جرایم مالی موضوع ق        3تبصره
بر نرخ ارز رسـمی دولـت کـه هـر           های جانبی اعالم شده برا      انتظامی خارجی را عالوه بر هزینه     

  .شود محاسبه و گزارش نمایند روزه به وسیله بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران اعالم می
ـ پس از تسلیم نظریه کارشناسی به دادگاه، دفتر دادگاه بـه طـرفین دعـوی اخطـار            4تبصره

ی دارنـد ظـرف   کند که برای مالحظه نظریه کارشناسان به دفتر دادگاه مراجعه و هر اظهـار        می
  .یک هفته بنمایند

م که نیاز ارجاع به کارشناسـی دارنـد         .ن.ج.م.ـ دادگاه در هر یک از جرایم موضوع ق        11ماده
توانـد موضـوع را بـه کارشناسـان           ولی در نیروهای مسلح برای آنها کارشناس وجود نـدارد مـی           

  .رسمی دادگستری ارجاع و نظریه آنان را کسب کند
نظامی و انتظامی مکلف به قبول امر کارشناسی که از سوی دادگاه            ـ کارشناس امور    12ماده

باشد مگر این که دارای عذرهای زیر باشد که در این صورت باید قبل از شـروع                   ارجاع شده می  
  .به کارشناسی مراتب را مکتوب به دادگاه تسلیم و از انجام کارشناسی خودداری کند

ز هر طبقه بین کارشناس و طرفین دعـوا وجـود   الف ـ قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم ا 
  .داشته باشد

ب ـ کارشناس قیم یا مخدوم یکی از طرفین دعوا باشـد و یـا یکـی از طـرفین مباشـر یـا        
  .متکفل امور کارشناس یا همسر او باشد

  .ج ـ کارشناس سابقاً در موضوع ارجاعی به عنوان کارشناس یا گواه اظهارنظر کرده باشد
اس و یکی از طرفین دعوا و یا همسر یا فرزند او دعوی حقـوقی یـا جزایـی    د ـ بین کارشن 

  . سال نگذشته باشد2مطرح باشد و یا در گذشته مطرح بوده و از تاریخ صدور حکم قطعی 
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  .هـ ـ کارشناس یا همسر یا فرزند او ذینفع در موضوع مورد کارشناسی باشند
  .خدمتی کارشناس باشدو ـ کارشناسی در امور فرمانده مستقیم یا قسمت 

  .ای که کارشناس فرمانده مستقیم آن باشد ز ـ کارشناسی از رده
 سال سابقه تجربی 5هـ ـ داشتن دانشنامه کارشناسی یا باالتر در رشته موردتقاضا و حداقل  

معـادل  (هـای تخصـصی       در رشته مربوط بعد از اخذ مدرک تحصیلی مذکور یـا گذرانـدن دوره             
  . سال سابقه تجربی در آن رشته10و حداقل ) کارشناسی و باالتر

از عقیدتی سیاسی یا نمایندگی ولی فقیـه  ) مکتبی و امنیتی(های دوگانه  و ـ احراز صالحیت 
  .و حفاظت اطالعات

  .ز ـ موفقیت در آزمون علمی
  

  فصل پنجم ـ جرایم و تخلفات کارشناس امور نظامی و انتظامی
ی در ارتباط با انجام امور کارشناسی مرتکب جـرم  ـ هرگاه کارشناس نظامی و انتظام 18ماده

کننده قرار ارجاع امر به کارشناسی مراتب را به مرجع قضایی ذیصالح اعـالم                شود دادگاه صادره  
  .نماید می

ـ هرگاه کارشناس نظامی و انتظامی در ارتباط بـا انجـام امـور کارشناسـی مرتکـب                  19ماده
مر به کارشناسی مراتـب را حـسب مـورد بـه هیـأت              تخلف شود دادگاه صادرکننده قرار ارجاع ا      

 ایـن دسـتورالعمل     24بدوی رسیدگی به تخلفات انضباطی و بازرسی ستادهای مذکور در مـاده             
کارشناس متخلف برابر تنبیهات مندرج در این دستورالعمل توسط هیـأت بـدوی             . کند  اعالم می 

وشتی برای سازمان قضایی جهـت      رسیدگی به تخلفات انضباطی یا فرمانده بازرسی، تنبیه و رون         
  .شود درج در پرونده کارشناس ارسال می

  :ـ تخلفات به قرار زیر است20ماده
  . این دستورالعمل10 ماده 3 و 1 و تبصره12 و 9ـ رعایت نکردن مقررات مندرج در مواد 1
  .ـ حاضر نشدن در دادگاه در وقت تعیین شده بدون عذر موجه2
  .شده به دادگاه بدون عذرموجه یح و کتبی در مدت تعییننکردن اظهارنظر صر ـ تسلیم3
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ـ دادن اطالعات محرمانه و خیلی محرمانه به هر نحو به افرادی که قانونـاً حـق دریافـت                   4
  .ندارند
 ـ انجام کارشناسی و اظهارنظر بر خالف واقـع یـا بـرخالف قـوانین و مقـررات و تـدابیر        5

  .ابالغی اگر جرم نباشد
  .م است.ن.ج.م. ق76 عذرموجه معاذیر مندرج در ماده  تبصره ـ منظور از

  :ـ تنبیهات به ترتیب درجه به قرار زیر است21 ماده
  .ـ توبیخ کتبی با درج در پرونده کارشناسی1
  . ماه3ـ محرومیت از انجام کارشناسی به مدت 2
  . ماه6ـ محرومیت از انجام کارشناسی به مدت 3
  . ماه9دت ـ محرومیت از انجام کارشناسی به م4
  . ـ محرومیت دائم از انجام کارشناسی5

 به ترتیـب و حـسب مـورد بـه           5 و   4،  3 و بندهای    2 و   1ـ اعمال تنبیهات بندهای     1تبصره
عهده رئیس بازرسی و هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات انضباطی کارکنان نیروهـای مـسلح در              

  .باشد  این دستورالعمل می24ستادهای مذکور در ماده 
 اعمال ترتیب درجات تنبیه، بستگی به تکـرار تخلـف دارد مگـر در صـورت تعـدد            ـ2تبصره

تخلف که حسب مورد، رئیس بازرسی یا هیأت بدوی رسیدگی به تخلفـات انـضباطی کارکنـان                 
تواند با توجه به شرایط و کیفیت و شدت تخلفـات ارتکـابی               نیروهای مسلح در صورت اخیر می     

  .تنبیه مناسب را اعمال نماید
نامه انضباطی نیروهای     ـ تخلفات ارتکابی کارشناس در سایر موارد تابع مقررات آئین         3رهتبص

  .بود مسلح خواهد
االجـرا    ـ رأی هیأت بدوی جز در محرومیت دائم از انجام کارشناسی، قطعـی و الزم              4تبصره

است و تجدیدنظر از رأی اخیر با هیأت عالی رسیدگی به تخلفات انضباطی کارکنـان نیروهـای                 
  .بود مسلح خواهد
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 ـ جرایم و تخلفات کارشناسان رسمی دادگستری تابع مقـررات قـانون کارشناسـان     5تبصره
  .رسمی دادگستری است

  
   موارد سلب صالحیت کارشناس امور نظامی و انتظامی 1ب ـ
ـ کارشناس امور نظامی و انتظامی در مـوارد زیـر صـالحیت ادامـه فعالیـت در امـر                    22ماده

  :گردد داده و ابالغ کارشناسی و کارت شناسایی از وی اخذ و باطل می دستکارشناسی را از 
  .الف ـ محکومیت کیفری در جرایم عمدی

های رسیدگی بـه تخلفـات انـضباطی در نیروهـای مـسلح       ب ـ اعمال تنبیه از طرف هیأت 
اج ـ تنزیل درجه ـ بازخریدی ـ بازنشستگی و اخر  )  سال2بیش از (مبنی بر محرومیت از ترفیع 

  .از خدمت
  .ج ـ اعمال تنبیه به محرومیت دائم از انجام کارشناسی

  . این دستورالعمل17د ـ اثبات فقد شرایط مذکور در ماده
 این دستورالعمل بالفاصـله پـس از اطـالع از    24تبصره ـ بازرسی ستادهای مندرج در ماده  

  .نمود ام خواهندموارد مذکور با هماهنگی سازمان قضایی نسبت به اجرای این ماده اقد
  

  فصل ششم ـ دستورات اجرایی و هماهنگی
باشـد،   ـ در مراکز استان یا هر شهرستانی کـه شـعبات دادگـاه در آنجـا مـستقر مـی        23ماده

بازرسی نیروهای مسلح مکلفند با هماهنگی و همکاری نیروی انسانی افراد متخصص، متعهـد،              
 17نماید را با رعایت مقـررات مـاده            می خبره و توانا در هر موضوعی که سازمان قضایی اعالم         

این دستورالعمل شناسایی و پذیرش نموده و به عنوان کارشناس در امور نظامی و انتظـامی بـه                  
  .سازمان قضایی معرفی کنند

                                                 
   .درج شده است» ب«، بند »الف«در روزنامۀ رسمی بدون ذکر بند  .  1
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تبصره ـ شناسایی، پذیرش و معرفی افراد متخـصص در امـور عقیـدتی سیاسـی و امنیتـی       
هـای مـسلح حـسب مـورد پـس از همـاهنگی بـا               موردنیاز سازمان قضایی توسط بازرسی نیرو     

  .پذیرد عقیدتی سیاسی و نمایندگی ولی فقیه و حفاظت اطالعات صورت می
 این دسـتورالعمل و برگـزاری آزمـون علمـی کـه             17ـ احراز شرایط مذکور در ماده       24ماده

سئواالت آن با توجه به موضوع کارشناسی به صورت تستی یا تشریحی تدوین و در نیمـه اول                  
گردد حسب مورد با بازرسی، ستاد فرماندهی کل آجـا، و             هریور و اسفندماه هر سال برگزار می      ش

  .بود سپاه و ستاد فرماندهی ناجا و ستاد و دجا خواهد
توانند تمـام یـا    تبصره ـ بازرسی ستادهای مذکور در این ماده به غیر از برگزاری آزمون می 

در هـر   . های تحت امر واگذار نماینـد       بازرسی رده بخشی از مراحل احراز شرایط کارشناس را به         
حال احراز نهایی شرایط و معرفی کارشناس امـور نظـامی و انتظـامی بـه سـازمان قـضایی بـا                      

  .بود بازرسی ستادهای مزبور خواهد
ـ سازمان قضایی برای هر کارشناس امور نظامی و انتظامی، ابـالغ کتبـی و کـارت                 25ماده

  .دهد و در اختیار آنان قرار میشناسایی با ذکر تخصص صادر 
ـ رونوشت ابـالغ کارشناسـی در سـابقه خـدمتی کارشـناس در سـازمان قـضایی و                   1تبصره

  .گردد بازرسی نیروهای مسلح درج می
بود و تمدیـد مـدت       ـ مدت اعتبار ابالغ کارشناسی و کارت شناسایی یکساله خواهد         2تبصره

نیروهای مـسلح مبنـی بـر ادامـه فعالیـت و            آنها با درخواست کتبی سازمان قضایی به بازرسی         
  .پذیرد موافقت بازرسی صورت می

ـ نظارت بر نحوه عملکرد و رفتار کارشناسان در زمینـه حـصول اطمینـان از حُـسن      3تبصره
  .باشد مسلح می  قضایی و بازرسی نیروهای جریان امور کارشناسی برعهده سازمان سازمان

عمل در اولـین مرحلـه بـه هنگـام اخـذ ابـالغ              ـ کارشناسان مـشمول ایـن دسـتورال       26ماده
کارشناسی باید با حضور نماینده بازرسی نیروهای مـسلح و مـدیر صـدور ابـالغ کارشناسـی در                   

  :حضور رئیس سازمان قضایی استان یا نماینده وی به شرح زیر سوگند یاد نمایند
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گردد خداونـد      می کنم در امور کارشناسی که به من ارجاع         به خداوند متعال سوگند یاد می     « 
متعال را حاضر و ناظر دانسته، به راستی و درستی نظر خود را اظهار نمایم و اغـراض شخـصی                    

ندهم و تمام نظر خود را نسبت به موضوع کارشناسی اظهار نمایم و هـیچ                 خود را در آن دخالت    
  ».چیز را مکتوم ندارم و برخالف واقع چیزی نگویم و ننویسم و رازدار و امین باشم

بـود بـا    ـ لیست کارشناسان امور نظامی و انتظامی که مصدق به عکس آنها خواهـد           27ماده
ذکر رشته و تخصص مربوط از طریـق سـازمان قـضایی در اختیـار شـعبات دادگـاه و بازرسـی                      

شـدن    گیرد و به محض حـذف یـا اضـافه          این دستورالعمل قرار می    24ستادهای مذکور در ماده   
  .رسید ع آنها خواهدکارشناسان مراتب به اطال

ـ کلیه یگانهای نظامی و انتظامی مکلف به همکـاری الزم بـا کارشناسـان موضـوع            28ماده
  .باشند این دستورالعمل در زمینه امر ارجاعی از سوی دادگاه می

  
  فصل هفتم ـ سایر مقررات

بینـی نـشده      ـ سایر مقررات مربوط به امور کارشناسی که در این دستورالعمل پـیش            29ماده
  .بود است تابع مقررات عمومی مربوط به کارشناسی خواهد

  .بود ـ هرگونه اصالح در این دستورالعمل با ستاد کل نیروهای مسلح خواهد30  ماده
 مـاده و  31ـ این دستورالعمل در هفت فصل و مشتمل بر مقدمه، هدف، منظـور و               31  ماده

ضر مقـام معظـم فرمانـدهی        به مح  23/3/1388 مورخ   74299 تبصره طی گردشکار شماره      20
  .باشد االجراء می له رسیده و الزم  به تصویب معظم22/9/1388کل قوا تسلیم گردید و در تاریخ 

  )19/12/1388مورخ 18941نقل از روزنامۀ رسمی شمارۀ (
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قانون مدیریت خـدمات کـشوری و چگـونگی تعیـین مـدیریت             ) 113(قانون اصالح ماده     .3
  های درمانی  دوقهای بازنشستگی و بیمهسازمان تأمین اجتماعی و صن

قانون مـدیریت خـدمات کـشوری و برخـی از قـوانین و مقـررات       ) 113(ماده واحده ـ ماده  
مربوط به سازمان تأمین اجتماعی موضوع ماده مذکور به شـرح زیـر اصـالح و تعیـین تکلیـف                    

  :گردد می
یـر بـه انتهـای مـاده     قانون مدیریت خدمات کشوری با الحـاق عبـارت ز  ) 113(الف ـ ماده  

  :گردد مذکور اصالح می
سازمان مذکور زیرمجموعه وزارت رفاه و تأمین اجتماعی اسـت و وزیـر در برابـر مراجـع                  « 

  ».باشد ربط پاسخگو می قانونی ذی
  :شود ب ـ ترکیب هیأت امناء سازمان تأمین اجتماعی به شرح زیر تعیین می

تماعی و تصویب شورای عـالی رفـاه و تـأمین           ـ شش نفر با پیشنهاد وزیر رفاه و تأمین اج         1
  .اجتماعی

قانون ساختار نظام جامع رفـاه و       ) 17(ماده  » الف«بند  ) 2(ـ سه نفر باقیمانده، مطابق جزء       2
  .تأمین اجتماعی از نمایندگان خدمات گیرندگان

هیأت امناء مذکور، در حکم هیأت امناء کلیه صـندوقهای تـأمین اجتمـاعی و بازنشـستگی،                 
  .بود های خدمات درمانی و صندوق بیمه روستاییان و عشایر خواهد بیمه

هـای موضـوع    ج ـ نصب و عزل مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی و کلیه صندوقها و بیمه 
این قانون با پیشنهاد هیأت امناء سازمان و تأییـد و حکـم وزیـر رفـاه و تـأمین                    » ب«ذیل بند   

  .پذیرد اجتماعی انجام می
مـاه بـه    تواند حداکثر بـرای مـدت شـش    أمین اجتماعی در صورت ضرورت می     وزیر رفاه و ت   

های موضوع این بند سرپرسـت        ها و بیمه  ها، صندوق منظور انجام وظایف مدیران عامل سازمان     
  .منصوب نماید
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های بازنشـستگی  ها و سازماند ـ سایر مقررات سازمان تأمین اجتماعی و همچنین صندوق 
  .تار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی به قوت خود باقی استای و قانون ساخ و بیمه

هـ ـ وزارت رفاه و تأمین اجتماعی مکلف است در طول برنامه پنجم، اقدامات قـانونی الزم   
هـای درمـانی بـه عمـل          های بازنشستگی و بیمه   را برای ایجاد وحدت رویه برای کلیه صندوق       

  .آورد
  .باشد االجراء می و ـ این قانون از تاریخ ابالغ، الزم

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلـسه علنـی روز چهارشـنبه مـورخ پـنجم اسـفندماه                    
 بـه   8/12/1388یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسالمی تصویب و در تاریخ               

  .تأیید شورای نگهبان رسید
  )25/12/1388 مورخ 18946نقل از روزنامۀ رسمی شمارۀ (   





 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
 
 
 
 
  
  
  
 

  

هنا ضا وۀ   ی   

:ش  دوم





 59/ های قوۀ قضائیهبخشنامه: بخش دوم 
 

  
در خـصوص همـاهنگی در امـر        [ بخشنامه به مراجع قـضایی و اداری سراسـر کـشور          

  ]اطالع رسانی
 در خصوص رعایت ضـوابط مربـوط بـه          12/81/ 3 – 21795/81/1پیرو بخشنامه شماره    

انجام مصاحبه مسؤوالن قضایی و تهیه گزارش در موضـوعات مختلـف، بـدین وسـیله مؤکـداً                  
  :دارداعالم می

 هرگونه مصاحبه و اطالع رسانی از سوی مسؤوالن قضایی، رؤسای کل دادگـستری              - 1
ها و امـور جـاری      های گروهی اعم از داخلی و خارجی در رابطه با پرونده          و سایر قضات با رسانه    

  .قوۀ قضائیه، با هماهنگی قبلی با رئیس حوزه ریاست قوۀ قضائیه انجام پذیرد
هـای  هـا و معاونـت    ها، دادسراها، سازمان  و عکس از محیط دادگاه     تهیه هرگونه فیلم     – 2

تابعه و مراکز وابسته به قوۀ قضائیه منوط به صدور مجوز کتبی از اداره کـل روابـط عمـومی و                     
  .باشدتشریفات می

 )8/12/1388 مورخ 100/59702/1000شمارۀ (
  





 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  

  

ری د اد ن  و ی د و یأت  ی  اآر اا  عا

:ومش  





 63/ عدالت اداریآرای هیأت عمومی دیوان : مسوبخش 
 

ی درخـصوص نـصب و عـزل و قبـول      هیأت عمـومی دیـوان عـدالت ادار   666رأی شماره    .1
استعفای مدیرعامل و پیشنهاد حقوق وی به مجمع عمومی از وظایف هیأت مـدیره شـرکت                

  تعاونی است
          16/9/1388: تاریخ

            666: شماره دادنامه
  88/648: کالسه پرونده
  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: مرجع رسیدگی

  آقای هادی رحمانی: شاکی
   دیوان عدالت اداری19 و 3اعالم تعارض آراء صادره از شعب :  شکایت و خواستهموضوع
 موضـوع شـکایت   78/463الف ـ شعبه سوم دیوان در رسیدگی به پرونده کالسه  : گردشکار

آقای خدارحم تبریک به طرفیت هیأت حل اختالف اداره کار و امور اجتماعی استان کهکیلویـه                
 آن هیأت به شـرح      4/3/1378 مورخ   60/18/78ض به رأی شماره     اعترا: و بویراحمد به خواسته   

شـاکی اشـعار داشـته از    :  چنین رأی صادر نموده اسـت 25/8/1378 مورخ   1064دادنامه شماره   
 در شرکت تعاونی سررود به عنوان فروشنده و عاملیت مشغول به کـار شـده امـا در          1353سال  

گونـه     هیأت حل اختالف مرا مـستحق هـیچ         بدون دلیل مرا اخراج نمودند و      25/1/1378تاریخ  
طـرف  . حق و حقوقی ندانسته زیرا معتقد است که رابطـه کارفرمـائی و کـارگری وجـود نـدارد                  

لـذا وظیفـه    . شکایت طی الیحه جوابیه مرقوم داشته چون سمت شاکی مدیرعامل شرکت بوده           
بـا مداقـه    . باشـد   نمـی دار بوده که رابطه آنان مشمول قانون کار           وکیل در مقابل موکل را عهده     

شود که شرکت با سرمایه اهـالی تـشکیل و اداره         محتویات پرونده و سوابق ارسالی مالحظه می      
نموده بـا   شده و نامبرده از اعضاء هیأت مدیره نبوده بلکه در مقابل دریافت حقوق خدمت می     می

لیه از شرکت بابـت      قانون کار مبنی بر تعریف کارگر نظر به اینکه مشارا          2توجه به تصریح ماده     
مـابین رابطـه کارفرمـا و کـارگری تلقـی        الواقع رابطه فی    السعی دریافت داشته فی     خدماتش حق 

رسـد لـذا ادعـای شـاکی موجـه            شد استدالل هیأت حل اختالف صحیح بـه نظـر نمـی            خواهد
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ب ـ شـعبه   . تشخیص حکم به ورود شکایت و رسیدگی به موضوع در هیـأت همعـرض را دارد  
 موضوع شکایت آقـای هـادی رحمـانی         87/1000ن در رسیدگی به پرونده کالسه       نوزدهم دیوا 

خواسته   به) استان کهکیلویه و بویراحمد   (طرفیت اداره کار و امور اجتماعی شهرستان دهدشت           به
 18/12/1387 مـورخ    3733 به شـرح دادنامـه شـماره         13/6/1387 مورخ   42نقض رأی شماره    

 اینکه رأی صادره براساس اظهـارات طـرفین و مـستندات        نظر به : چنین رأی صادر نموده است    
عنـه را   ارائه شده از ناحیه آنان صادر گردیده و از ناحیه شاکی دلیـل مـؤثری کـه رأی معتـرض          

نقض نماید ارائه نگردیده است و در رسیدگی معموله نیز تخلقی از قـوانین و مقـررات مـشهود                   
هیأت عمـومی دیـوان   . گردد رد آن صادر می باشد، لذا شکایت غیروارد تشخیص و حکم به           نمی

البـدل شـعب دیـوان        عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسـان علـی              
تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء تعارض بین آراء مذکور را محرز                   

  .نماید دانسته سپس به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می
  

  »ی هیأت عمومیرأ«
 قانون تجارت مدیرعامل شرکت توسط هیأت مـدیره      124نظر به اینکه حسب مقررات ماده       

توانـد    کند و هر موقع مـی       الزحمه او را تعیین می      انتخاب و حدود اختیارات و مدت تصدی و حق        
 قانون بخش تعـاون اقتـصاد       37 ماده   3مدیرعامل را عزل نماید و همچنین حسب مقررات بند          

 و عزل و قبول اسـتعفای مـدیرعامل و پیـشنهاد حقـوق وی بـه                 ری اسالمی ایران نصب   جمهو
 قـانون   39مجمع عمومی از وظایف هیأت مدیره شرکت تعـاونی مقـرر گردیـده اسـت و مـاده                   

باشد که در هر حال مدیرعامل مأخوذ به شرایط انتـصاب و              اخیرالذکر هم ناظر به این موارد می      
باشـد کـه مراتـب مـذکور      عینه مـصوب مـی  نحوه انجام وظیفه وی محدود به حدود اختیارات م       

منصرف از شمول مقررات قانون کار است، بنابراین رأی صادره از شعبه نوزدهم دیـوان عـدالت                
اداری که با لحاظ این مراتب و رعایت اصول و تـشریفات مقـرر قـانونی صـادر گردیـده اسـت                      

 این رأی بـه اسـتناد   .باشد منطبق با قوانین موضوعه و اصول حقوقی تشخیص و مورد تأیید می      



 65/ عدالت اداریآرای هیأت عمومی دیوان : سومبخش 

 

 بــرای شــعب دیـوان و    1385 قانون دیوان عـدالت اداری مــصوب     43 و ماده    19 ماده   2بند  
  .االتباع است سایر مراجـع اداری ذیـربط در موارد مـشابه الزم
  )6/12/1388 مورخ 18931نقل از روزنامۀ رسمی شمارۀ (

  
ابق برنامه چهارم توسـعه     هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی برمط      667رأی شماره  .2

  ابد      یحقوق کلیه کارکنان و بازنشستگان دولت متناسب با نرخ تورم افزایش می
           16/9/1388: تاریخ

            667: شماره دادنامه
  88/649: کالسه پرونده
  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: مرجع رسیدگی

  آقای فیروز فاضلی: شاکی
   دیوان عدالت اداری21 و 2اعالم تعارض آراء صادره از شعب : استهموضوع شکایت و خو

 موضوع شکایت آقای    87/492ـ شعبه دوم دیوان در رسیدگی به پرونده کالسه            الف: مقدمه
فیروز فاضلی به طرفیت دانشگاه علوم پزشـکی اسـتان لرسـتان بـه خواسـته افـزایش حقـوق                    

 چنـین   30/10/1387 مـورخ    2399امه شـماره     به شرح دادن   1386متناسب با نرخ تورم در سال       
رأی صادر نموده است، نظر به اینکه هیأت دولت موظف به تعیین درصد افزایش حقوق در هـر                  

 تعیین نموده است و پرداخت      1386 درصد افزایش حقوق در سال       11باشد و دولت هم       سال می 
بنـابراین شـکایت وی را   هرگونه وجه از ناحیه دستگاه باید متکی بـه قـانون و مقـررات باشـد،                

ب ـ شعبه بیست و یکم دیوان در  . گردد غیرموجه تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعالم می
آباد بـه طرفیـت      موضوع شکایت آقای فریدون دهقانی خرم      87/468رسیدگی به پرونده کالسه     

 شـرح    متناسب با نرخ تورم به     86دانشگاه علوم پزشکی لرستان به خواسته افزایش حقوق سال          
 چنین رأی صادر نموده است، نظر بـه اینکـه برابـر رأی              20/5/1387 مورخ   941دادنامه شماره   

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بندهای یـک         10/2/1386 مورخ   86/81وحدت رویه شماره    
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 هیأت وزیران باطل گردیده و در رأی مـذکور تـصریح شـده            28/1/1386هـ مورخ   /715/3ـ2و  
 متناسب با   1386حقوق کلیه کارکنان و بازنشستگان دولت در ابتدای سال          بایستی    است که می  
 قـانون برنامـه   150باشد، افزایش پیدا کند و حسب مـدلول مـاده     درصد می  7/13نرخ تورم که    

چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران نیز دولت را موظف نموده              
زنشستگان دولت را طی برنامه چهـارم در ابتـدای هـر سـال              است که حقوق کلیه کارکنان و با      

بنابه مراتـب فـوق شـکایت شـاکی         . های شغلی متناسب با تورم افزایش دهد        برای تمامی رشته  
ورود شـکایت شـاکی و         قانون دیوان عدالت اداری حکم به      13وارد تشخیص و مستنداً به ماده       

هیأت عمـومی  . گردد  درصد اعالم می 7/13ان  الزام اداره خوانده به افزایش حقوق شاکی به میز        
البـدل شـعب      دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستـشاران و دادرسـان علـی                

دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبـادرت بـه        
  .نماید صدور رأی می

  
  »رأی هیأت عمومی«

 قانون برنامه چهارم توسعه اقتـصادی، اجتمـاعی و فرهنــگی            150اده  نظر به اینکه طبق م    
جمهـوری اسـالمی ایران، دولت موظـف گردیده حـقوق کلیه کارکنان و بازنشستگان دولت را             

های شـغلی، متناسـب بـا نـرخ تـورم             طی برنامه چهارم و در ابتدای هر سال برای تمامی رشته          
 هم دولـت موظـف گردیـده اسـت افـزایش            1387سال   قانون بودجه    24افزایش دهد و در بند      

سنواتی کلیه شاغلین و بازنشـستگان کـشوری و لـشگری مـشمول قـانون مـدیریت خـدمات                   
 قانون مـدیریت    125کشوری را براساس مقررات قانون مذکور اجرا نماید و حسب مقررات ماده             

وی بانـک   خدمات کشوری افزایش ضریب حقوق حداقل به میـزان نـرخ تـورم اعالمـی از سـ                 
مرکزی تصریح گردیده است، بنابراین الزامات قانون دولت، رأی صادره از شعبه بیـست و یکـم                 

 درحدی که بـا مقـررات مرقـوم منطبـق           20/5/1387 مورخ   941دیوان عدالت اداری به شماره      
 و 19 مـاده  2این رأی به استناد بند . گردد باشد، موافق اصول و موازین قانونی تشخیص می         می



 67/ عدالت اداریآرای هیأت عمومی دیوان : سومبخش 

 

 بـرای شـعب دیـوان و سـایر مراجـع اداری             1385 قانون دیوان عدالت اداری مـصوب        43 ماده
  .االتباع است ذیربط در موارد مشابه الزم

  )6/12/1388 مورخ 18931نقل از روزنامۀ رسمی شمارۀ (
  

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بخشنامه وزرای وقت 790رأی شماره  .3
ی و بهداشت درمان و آمـوزش پزشـکی مبنـی بـر ایجـاد تـسهیالت                 علوم تحقیقات و فناور   

برای فرزندان اعضای هیأت علمی و دستورالعمل اجرایی آن صادره از سازمان سنجش و 
  آموزش کشور 

             5/11/1388: تاریخ
           790: شماره دادنامه
  87/391: کالسه پرونده
  .ریهیأت عمومی دیوان عدالت ادا: مرجع رسیدگی

  .سازمان بازرسی کل کشور: شاکی
 19/1/1386 مــورخ 430/1747/3ابطــال بخــشنامه شــماره : موضــوع شــکایت و خواســته

وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آمـوزش پزشـکی و دسـتورالعمل       
  .4/3/1386اجرائی بخشنامه مذکور مورخ 

 مـورخ   19455/87/302نامـه شـماره      سازمان بازرسی کـل کـشور طـی شـکایت         : گردشکار
های مختلـف، امتیـازات و تـسهیالت قابـل           ـ بر مبنای بخشنامه   1: اند  اعالم داشته  19/3/1387

یابد و عالوه بر این چنانچـه شـرایط          ای به فرزندان اعضای هیأت علمی اختصاص می        مالحظه
د که امکـان اسـتفاده از   ای باش وضعیت نمرات، رتبه و انتخاب رشته این قبیل دواطلبان به گونه       

نامه تسهیالت را نداشته باشند، موارد و مسائل آنان در کمیـسیون مـوارد               شرایط مندرج در آیین   
شود که خود امتیازی مـضاعف       گیری مقتضی اتخاذ می     خاص سازمان سنجش مطرح و تصمیم     
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از  بـه دنبـال شکــایت دانـشـجویی          1382ــ در سـال      2. های مذکور اسـت    بر امتیاز بخشنامه  
هـای انتقـال و تغییـر     نامـه  سیستان و بلوچستان به دیوان عدالت اداری و اعتراض وی به آیـین      

 بـه وســیله    2/7/1369 مـورخ    17846/3رشته فرزندان اعضای هیأت علمی، بخشنامه شـماره         
ـ در پی صدور رأی     3.  هیأت عمومی ابطال گردیده است     24/1/1382 مورخ   16دادنامه شمـاره   

وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و نیـز بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـکی در             االشـاره،    فوق
 مبنی بر انتقال فرزندان اعضای هیـأت        4737/1 بخشنامه جدیدی به شماره      21/4/1382تاریخ  

آیند از طریق ریاست محترم قوه قضائیه اجرای         نمایند و ضمن آن در صدد برمی       علمی ابالغ می  
 دیوان عدالت اداری را متوقف نمایند که در نهایت ریاست           24/1/1382 مورخ   16دادنامه شماره   

های مذکور مقرر     وزارتخانه 4/6/1382 مورخ 9365محتـرم قـوه قضائیـه در هامش نامه شماره        
ـ کلیت  4. »شود، برای سال بعد از ابتدا کارشناسی شود        می  با این پیشنهاد موافقت   « : فرمایند می

های مختلف عملی گردیـده   ر در سیر تطور زمانی در قالب بخشنامه  االشعا  مقررات ناعادالنه فوق  
 مـشترک دو وزارتخانـه      19/1/1386 مـورخ    430/1747/3و در حال حاضر نیز بخشنامه شماره        

دستورالعمل مـذکور   . باشد  مجری می  3/1386 /4سابق الذکر و دستورالعمل اجرایی آن مصوب        
ها توسعه بیـشتری یافتـه کـه همچـون            زمینه ای ضمن حذف و اصالح برخی امتیازات، در پاره       

 اصـل سـوم قـانون       9های سابق همزاد خویش در تغایر صریح و آشکار بـا بنـد               دیگر بخشنامه 
از جملـه   . چنانچه که رأی دیوان عدالت اداری نیز بـه ایـن تنـافی اشـاره دارد               . باشد اساسی می 

الـف ـ ضـوابط    : اخیـر عبارتنـد از  آمیز در دسـتورالعمل اجرایـی    موارد این گونه امتیازات تبعیض
ـ انتقال به محل خدمت یکی از والدین کـه  1باشد،  انتقال از دانشگاه مبداء که به دو صورت می   

ـ در صورت فقدان رشته مورد نظـر در         2. جا حق انتخاب در دو محل قابل تصور است          در همین 
ب ـ در تبـصره   . گـردد  ترین دانشگاه ممکن مـی  محل خدمت یکی از والدین، انتقال به نزدیک

 آمده در صورت نداشتن حدنصاب برای انتقال به دانشگاه محل خدمت والدین، بـه               2ـ1یک بند 
صورت انتقال موقت امکان پذیر است و تبدیل به انتقال دائم منوط به وضعیت علمـی مناسـب                  

ـ      ایـن اقـدام اوالً، تبعـیض      . به تشخیص دانشگاه حداقل در طی دوم ترم اول است          اروا آمیـز و ن
ثانیاً، برای احراز وضعیت علمی دو ترم در نظر گرفته شده، آن هم به تشخیص دانشـگاه                . است
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ج ـ در ادامه این  .  تعیین هرگونه شاخص عنوان گردیده است1ثالثاً، این تشخیص بدیون. مقصد
جـا  در این. بند انتقال مشروط به محلی که نزدیکترین فاصله علمی را دارد، نیز تجویز شده است       

تـر    تواند در سطح باالتر یا پایین      ثانیاً، دانشگاه مقصد می   . هم اوالً، فاصله علمی مشخص نیست     
بندی حجـم هـم اساسـاً بـرهم خواهـد             در این بند با موافقت دانشگاه موردنظر سطح       . هم باشد 

مبدأ به عالوه بحث انتقال موقت هم چندان معنی ندارد، زیرا اساساً نیاز به فرم مهمان از                 . خورد
 امکان تغییر رشته هم منظور گردیده و منظور از دانشگاه دیگر            2ـ2دـ در تبصره یک بند      . ندارد

از سوی دیگر   . اگر دانشگاه مقصد باشد، یعنی همزمان هم انتقال و هم تغییر رشته متصور است             
ل تواند در یک دانشگاه تغییر رشته داده سـپس بـه محـ       آمده داوطلب نمی   2ـ2 بند   2در تبصره   

در اینجا  . دیگر انتقال یابد مگر آنکه حدنصاب تغییر رشته برای محل مورد تقاضا را داشته باشد              
ـ ـ در بنـد    ه. رسـد   به نظر می6ـ2تواند توام انجام گیرد و نافی بند  هم تغییر رشته و انتقال می

یـر رشـته   نامه به یک دانشگاه انتقـال یـا تغی         فرزند عضو هیأت علمی که توسط این آیین        : 6ـ6
ها به دانشگاه دیگـر انتقـال یـا تغییـر            نامه که بخواهد با استفاده از سایر آیین        یابد، در صورتی   می

های متعدد برای دانشجو فـراهم        این بند فرصت  . رشته دهد، باید حد نصاب الزم را داشته باشد        
و در سـطح  ای که با این بعد و در سـنوات مختلـف     ـ آنچه مسلم است اینکه قضیه 5. آورد می

زیرا، موجـب   . تواند در حدود اختیارات دو وزیر باشد       تواند تاثیرگذار باشد، اصوالً نمی     کشوری می 
بـه ویـژه امکـان تغییـر        . شـود  ایجاد محدودیت برای بعضی یا ایجاد حق برای عده دیگری می          

عـالی    رایرشته تحصیلی پس از نقل و انتقال جزء اختیارات وزراء نبوده و الاقل از اختیارات شو               
انقالب فرهنگی است، به ویژه اینکه ضوابط برگزاری آزمون سراسری و تعیـین سـهمیه در آن                 

ای نمـودن آزمـون سراسـری و تبـصره آن مـصوب              به موجب ماده واحده قـانون یـک مرحلـه         
افزون بر این، قوانینی همچون قانون ایجاد تـسهیالت بـرای           .  تعیین گردیده است   21/5/1377

 و اصـالحات  1371و جهادگران داوطلب بسیجی به دانـشگاهها مـصوب سـال        ورود رزمندگان   
باشـد و    بعدی نیز موید این مطلب است که اساساً این قبیل تسهیالت مستلزم وضع قانون مـی               

                                                 
  .صحیح است» بدون«ظاهراً کلمه .  1
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تواند منشاء ایجاد این گونه تسهیالت واقـع         صرف تصمیم وزرای علوم و بهداشت و درمان نمی        
دارد، اختصاص چنین    االصدار دیوان عدالت اداری اشعار می     لذا همان گونه که رأی سابق       . گردد

ای خـاص از مـصادیق بـارز و مبـرهن تبعـیض و               ای نسبت بـه طبقـه      امتیازات انحصار گرایانه  
تردید تاثیرات نامطلوب آن در دراز مدت بر نگرش نسل جوان ایرانـی کـه                عدالتی است و بی    بی

.  دانشگاه هـستند، ظهـور و بـروز خواهـد نمـود            درگیر رقابت فشرده و جانکاه کنکور و ورود به        
ضمن آنکه تاسیس چنین احکامی از شئون قانونگذاری محـسوب شـده و خـارج از صـالحیت                  

بنابه مراتب شایسته است موجبـات طـرح موضـوع در           . باشد اجرایی وزراء و یا هیأت وزیران می      
ورالعمل مربوط به آن    هیأت عمومی دیوان عدالت اداری جهت ابطال بخشنامه صدرالذکر و دست          

دفتر امور حقوقی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دفتر حقـوقی وزارت              . فراهم گردد 
ــوایح شــماره   ن /ح/419416علــوم، تحقیقــات و فنــاوری در پاســخ بــه شــکایت فــوق طــی ل

انـد، اعطـای     چنـین اعـالم داشـته   20/12/1387 مورخ 11611/75 و شماره  15/10/1387مورخ
اعضای هیأت علمی بدون تبعیض فاحش و با هدف تقویت روح پژوهش و تتبع و               تسهیالت به   

هـای آموزشـی و اداری دانـشگاهها بـا ظهـور              ابتکار صورت گرفته است به نحوی که فعالیـت        
های ناخواسته به خارج از کـشور اسـاتید بـرای ادامـه تحـصیل                مشکالت متعدد و نیز مهاجرت    

هـای کارشناسـی      نظر به حساسیت این قبیل امور کمیتـه        .الشعاع قرار نگیرد    فرزندان خود تحت  
مستقر در وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اقدامات قبلی               
وزارتین مذکور که منجر به صدور بخشنامه مشترک گردیده بود به موجب رأی هیأت عمـومی                

 لغو بخشنامه مورد اشاره بـه پیوسـت          لغو شده است که مراتب     23/1/1382 مورخ   16به شماره   
 توسط وزیر بهداشـت، درمـان و آمـوزش          1383درخواست توقف اجرای دادنامه صادره در سال        

پزشکی به محضر ریاست قوه قضائیه منعکس گردید که در هامش آن موافقت بـه ایـن شـرح                   
، )اسـی شـود   شود بـرای سـال بعـد از ابتـدا کارشن           با این پیشنهاد موافقت می    (اعالم شده است    

متعاقباً کارشناسان مربوطه با تشکیل کمیته مـشترک در سـازمان سـنجش و آمـوزش کـشور،                  
بخشنامه و دستورالعمل انتقال فرزندان اعضای هیأت علمی را بعنوان امتیاز مقرر برای اعـضای               
هیأت علمی شاغل در دانشگاهها و مراکز آموزش عـالی بـا حـذف بـسیاری از امتیـازات مـورد          



 71/ عدالت اداریآرای هیأت عمومی دیوان : سومبخش 

 

این بخشنامه تنهـا    . تدوین نمودند که پس از تایید و توضیح وزرای ذیربط ابالغ گردید           اعتراض  
امتیازی است که وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بـرای                

این تسهیالت برای اعضای موثر در فراینـد آموزشـی در           . اند اعضاء هیأت علمی خود قائل شده     
ا این عده بتوانند با فراغ بال در امور آموزش و پژوهش به وظایف علمی خـود                نظر گرفته شده ت   

تواند بنا به شرایط خود در یکـی         در آزمون سراسری هر داوطلب می     . به نحو احسن عمل نمایند    
هـا   هـر یـک از ایـن سـهمیه        . های مناطق، خانواده شهداء و رزمندگان شرکت نمایـد         از سهمیه 

ای وجـود    برای فرزندان اعضاء هیأت علمی سهمیه     . اند تصاص داده ظرفیت خاصی را به خود اخ     
توانند در صورت دارا بودن شرایط، بـه صـورت عـالوه بـر               نداشته و پس از قبولی در آزمون می       

انتقال فرزندان هیأت علمی منـوط بـه داشـتن حـد نـصاب              . ظرفیت، انتقال و تغییر رشته یابند     
باشد و انتقال    ر سهمیه مربوط در رشته مورد تقاضا می       درصد نمره آخرین فرد پذیرفته شده د      90

از دوره شبانه به روزانه از موسسات غیر انتفاعی به دولتی، از پیام نور به غیـر پیـام نـور و یـا از              
اگر داوطلب فاقد حد نصاب نمره باشد، دانـشگاه         . باشد ها ممنوع می   نیمه حضوری به سایر دوره    

توانـد وی را بـه صـورت انتقـال موقـت             ت والدین است می   مقصد که لزوماً در شهر محل خدم      
تبدیل انتقال موقت به انتقال دائم منوط به احراز وضعیت علمی مناسب طی حـداقل دو                . بپذیرد

هـای مختلـف در    با توجه به وجود سـهمیه . ترم اول تحصیلی به تشخیص دانشگاه مقصد است       
 5/92ان داده شده که در صـورت داشـتن          آزمون سراسری امکان تغییر رشته نیز به این داوطلب        

توانند بـه رشـته      درصد نمره آخرین فرد پذیرفته شده در سهمیه مربوط در رشته مورد تقاضا می             
 درصد به این علت در نظر گرفته شده که اگر گـزینش             5/92فوق تغییر رشته دهند، حد نصاب       

شدند، این در حالی     ذیرفته می گردید، خود در آن رشته پ      ها انجام می   آزمون بدون اعمال سهمیه   
 درصد گزینش آزاد و حـد نـصاب بـرای           75است که حد نصاب برای داوطلبان رزمنده و شاهد          

هماننـد انتقـال، تغییـر      . باشد  درصد گزینش آزاد می    80داوطلبان مناطق محروم وخانواده شهدا      
نور و یـا از   نور به غیر پیام رشته از دوره شبانه به روزانه از موسسات غیرانتفاعی به دولتی، از پیام      

همچنین انتقال و تغییر رشته در مراحـل تکمیـل          . باشد ها ممنوع می   حضوری به سایر دوره     نیمه
ظرفیت در صورتی امکان پذیر است که داوطلـب قبـل از آن از تـسهیالت بخـشنامه اسـتفاده                    
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باشـد بلکـه      نمی انتقال در دانشگاهها تنها مخصوص فرزندان اعضای هیأت علمی        . نکرده باشد 
نامه آموزشی بـا موافقـت دانـشگاه مبـداء و            هر یک از دانشجویان در دانشگاهها بر اساس آیین        

نامه آموزشی دانـشجویان مجـاز بـه تغییـر رشـته             توانند انتقال یابند و بر اساس آیین       مقصد می 
حـدهای   درصـد وا  40نامـه آموزشـی حـداکثر تـا          تواند براساس آیین   باشند و هر دانشجو می     می

انـد   برخی از دانشگاهها تـصویب کـرده  . درسی خود را در دانشگاه دیگر به طور میهمان بگذراند       
های مختلف اگر معدل مورد نظر آن دانشگاه را کـسب نماینـد در صـورت               که دانشجویان رشته  

دانـشگاههای صـنعتی شـریف و صـنعتی         (توانند تغییر رشته دهنـد       نداشتن نمره آزمون نیز می    
کنند به دانـشگاه محـل سـکونت     نامه آموزشی، دخترانی که ازدواج می  بر اساس آیین  ). امیرکبیر

یابند و فرزندانی که والدین خود را از دست داده و سرپرستی خانواده را بعهـده                 همسر انتقال می  
اگر فرزندان هیأت علمی با استفاده از       . توانند به محل سکونت خود انتقال یابند       داشته باشند، می  

تواند  هیالت فوق انتقال و یا تغییر رشته یافته باشند در صورت دارا بودن حد نصاب نمره، می                تس
ها انتقال و تغییر رشته یابد و در غیر این صورت مجـاز بـه انتقـال و                   نامه با استفاده از سایر آیین    

هـای   نامـه  منـدی از آیـین     بدیهی است این امر جهت جلـوگیری از بهـره         . باشند تغییر رشته نمی  
مختلف در نظر گرفته شده است نه ایجاد فرصت های متعـدد و اصـوالً اسـتفاده از تـسهیالت                    

بنابراین تـسهیالت ایجـاد    . هیأت علمی فقط برای یک بار در دوره تحصیل دانشجو مجاز است           
شده جهت انتقال فرزندان اعضاء هیأت علمی بسیار محدود و به شرط وجود شرایط متعدد بوده                

هیأت عمـومی   . شود شدگان آزمون سراسری نمی     ع حق سایر داوطلبان و پذیرفته     و موجب تضیی  
البـدل شـعب    دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستـشاران و دادرسـان  علـی            

دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شـرح آتـی مبـادرت                     
  .نماید بـه صدور رأی می

  
  »ی هیأت عمومیرأ«

ای نمودن آزمـون سراسـری       مرحله  نظر به اینکه مقررات تبصره ذیل ماده واحده قانون یک         
 مجلس شورای اسالمی نحـوه پـذیرش دانـش آمـوزان در کنکـور سراسـری را                  1377مصوب  
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موکول به تصویب هیأت وزیران نموده است، بدین جهت بخشنامه مصوب وزرای وقـت علـوم                
بهداشت و درمان و آموزش پزشکی تحت عنوان ایجاد تـسهیالت بـرای             تحقیقات و فناوری و     

فرزندان اعضای هیأت علمی و نیز دستورالعمل اجرایی آن صادره از طرف سـازمان سـنجش و                 
الذکر تصویب و ابالغ گردیده است، خالف        آموزش کشور که بدون توجه به مقررات قانونی فوق        

االشعار و نیـز     ای نمودن آزمون سراسری فوق     رحلهمقررات تبصره ذیل ماده واحده قانون یک م       
خارج از صالحیت و اختیارات قانونی مقامات و مراجع تصویب تشخیص و به اسـتناد بنـد یـک                   

تـاریخ اعمـال آثـار رأی       . گردد  قانون دیوان عدالت اداری ابطال می      42 و مقررات ماده     19ماده  
  .گردد  ابطال شده اعالم میصادره از تاریخ صدور بخشنامه و دستورالعمل اجرایی

  )11/12/1388 مورخ 18935نقل از روزنامۀ رسمی شمارۀ (
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 :ئاتاستفتا: الف 
    حکم نفقه گذشته اقارب : 669استفتاء  .1

  : پرسش
 بـه  و گیـرد   نمی قرار ذمه بر اقارب گذشته نفقه اند  فرموده عظام فقهای که این به توجه با
 شده استقراض و استدانه اجازه دادگاه از قبالً که صورتی در مگر نیست لبهمطا قابل دین عنوان
  :بفرمایید باشد،

 دادگـاه  از اسـتقراض  و اسـتدانه  اجازه که این بدون دادگاه به دادخواست تقدیم صرف آیا
  خیر؟ یا است استقراض و استدانه اجازه معنی به باشد شده

  
  :پاسخ
  )ره(بهجت تقی محمد العظمی اهللا آیت
 بـه  صـحیحی  وجـه  بـه  کـه  آن مگر نیست ذمّه در ثابت دین و شود  نمی قضا اقارب نفقه

. دیـن  ایـن  ادای اسـت  واجـب  کـه  منفـق،  ذمّه بر بشود استدانه مؤمنین عدول یا حاکم وسیله
  }119 ص ،4 ج المسائل، جامع{

)10/06/1387(  

  
  گلپایگانی صافی اهللا لطف العظمی اهللا آیت
  .العالم واهللا ندارد اثری دادخواست تقدیم مجرّد

  )ق .هـ 1429 المرجّب رجب  30(
  

  اردبیلی موسوی عبدالکریم سید العظمی اهللا آیت
 هـم  استقراض معنی به و نیست کافی استقراض به دادگاه اجازه از قبل دادخواست مجرد

  .نیست
)21/09/1387(  
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  همدانی نوری حسین العظمی اهللا آیت
 حـساب  بـه  استقراض و استدانه اجازه دادگاه، به استدادخو تقدیم مجرد سؤال، فرض در

  .آید نمی
)21/07/1387(  

 
  حکم مطالبۀ دیه پس از مدت طوالنی : 671استفتاء  .2

  : پرسش
 از پـس  حـال  اسـت،  شـده  بـدنی  صدمه به منجر حادثه دچار کار، انجام حین در کارگری

  :بفرمایید است؛ کرده دیه تقاضای حادثه آن از سال 28 گذشت
 توانـد   مـی  آیـا  متمادی سالیان گذشتن از پس و موجود مدارک داشتن با مذکور فرد  .الف
 خـود  مـصدوم  شـخص  کـه  اقـدام  قاعده به توجه با (بنماید؟ را دیه و خسارت پرداخت تقاضای

  )است نکرده اقدام
 اسـتحقاق  را مطالبـه  زمـان  یـا  حادثه وقوع زمان دیه آیا پاسخ بودن مثبت فرض در . ب
  داشت؟ خواهد

  
  :پاسخ
  )ره(بهجت تقی محمد العظمی اهللا آیت
 شده حادثه دچار خودش کار انجام در کارگر و نداشته تقصیری کار صاحب اگر . ب و الف
  .نیست خسارتی و دیه ضامن اصالً کار صاحب

)10/07/1387(  
  

  گلپایگانی صافی اهللا لطف العظمی اهللا آیت
 باشـد  شخصی به مستند جنایت چنانچه کلّی طور به ندارم اطالع شخصیّه قضیه از . الف

 و نمایـد  مطالبه سال 28 از بعد ولو را دیه تواند  می نکرده، ابراء دیه از را جانی ذمّه علیه  مجنی و
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  .العالم واهللا نیست دیه اسقاط بر شرعی دلیل قبلی اقدام عدم مجرّد
  .العالم واهللا شود مالحظه مطالبه زمان باید . ب

  )ق .هـ 1429 المرجب رجب 28 (

  
  اردبیلی موسوی عبدالکریم سید العظمی اهللا آیت

 ابـراء  و حـق  از نمودن نظر صرف مذکور مدت در خسارت و دیه مطالبه ترک اگر . الف  
 مطالبـه  حـق  نباشـد  گونـه  این اگر و نیست مطالبه حق صورت این در شود حساب ضامن ذمه

  .است محفوظ
 دارد را حادثـه  وقـوع  زمان دیه مطالبه حق باشد محفوظ مطالبه حق که فرضی در و . ب

  .ها این امثال و شتر یا طال مثل است جنس بلکه نیست پول معنی به دیه البته
)21/09/1387(  

  
  همدانی نوری حسین العظمی اهللا آیت
 حـق  از قـبالً  کـه  ایـن  مگـر  بنمایـد  را خود حق تقاضای تواند  می سؤال، فرض در . الف
  .باشد کرده گذشت خویش
  .شود داده وی به مطالبه زمان دیه یدبا . ب

)21/07/1387(  

 
  حکم مطالبۀ خسارت در صورت فسخ معامله : 673استفتاء  .3

  :پرسش
 عیـب  خیـار  اختیـار  از پس و واقع عیب خیار داشتن با نفر دو میان ای  نقلیه ۀوسیل معامله

  :بفرمایید شود؛ می معامله فسخ به حکم
 نیـز  را هـا   خـسارت  ثمن اصل بر عالوه تواند  می یا است ثمن اصل مستحق خریدار . الف
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  کند؟ مطالبه
 تعلـق  او بـه  تأدیـه  تـأخیر  خـسارت آیا   باشد خسارت دریافت مستحق که صورتی در . ب

 مطالبـه  را نقلیه ۀوسیل کارکرد های  خسارت تواند  می آیا) پاسخ بودن منفی صورت در (؟گیرد  می
  نماید؟
  باشد؟ می زمانی چه از اقاستحق صورت در خسارت  ۀمحاسب زمان . ج
 جـزء  یـا  شـود   مـی  محـسوب  ثمن اصل جزء نقلیه ۀوسیل خریدار تصرف زمان کارکرد . د
  گردد؟ می کسر قسمت کدام از و خسارات
  

  :پاسخ
  )ره(بهجت تقی محمد العظمی اهللا آیت

 چون کارکرد خسارت اما نیست تأخیر خسارت مستحق و است ثمن اصل مستحق خریدار
 مـوردی  دیگـر  کنـد  خیـار  اعمال باید عذر، بدون عیب از اطالع از بعد و دارد تفوری عیب خیار
  .ندارد

)20/06/1387(  
  سبحانی جعفرالعظمی  اهللا آیت
 حـق  وی نـشده  ایجـاد  خریـدار  توسط نقلیه وسیله در تغییری که مادامی سؤال فرض در

ـ   مـی  پـس  انـد   داده را چـه  آن طرفین فسخ از پس و دارد را معامله فسخ  مطالبـه  حـق  و دگیرن
  .العالم واهللا ندارند خسارت

  )ق .هـ 1429 المعظم شعبان 4(
  

  گلپایگانی صافی اهللا لطف العظمی اهللا آیت
 ثمـن  جـزء  ماشین کارکرد و ندارد ثمن بر زائد مطالبه حق خریدار معامله، فسخ صورت در
  .العالم واهللا است خریدار به متعلق و شود نمی محسوب

  )ق .هـ 2/8/1429 (
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  اردبیلی موسوی عبدالکریم سید العظمی اهللا آیت
 ندهـد،  و باشـد  داشـته  اگر ولی گیرد،  نمی تعلق تأدیه تأخیر خسارت باشد، نداشته اگر . ب
  .بگیرد تواند نمی را کارکرد خسارت بپردازد باید باشد، خسارتی موجب چنانچه
  .شد روشن سابق های جواب از . ج
  .شود نمی کسر جایی از و اوست منفعت فسخ، از لقب خریدار تصرف زمان کارکرد . د

)21/09/1387(  
  

 مبیع کلی –نقش شرط معرفی ضامن یا مال برای تضمین پرداخت ثمن : 7008استفتاء  .4
  در ذمه
  :پرسش

 بدهد، رهن یا ضامن ثمن، پرداخت بابت مشتری که کرده شرط بایع بیعی عقد در اگر . 1
 در کـه  پرسـشی  داشت، خواهد فسخ حق بایع نکند عمل مزبور شرط به مشتری که صورتی در
 چـون  یـا  آورد  مـی  فسخ حق مورد این در شرط تخلف صرف آیا که این است مطرح زمینه این

 حاصـل  تـأخیر  بـا  چنـد  هر غرض این و بوده ثمن پرداخت رهن، یا ضمان اخذ از اصلی غرض
  ندارد؟ وجود فسخ حق دیگر پس است شده

 بگویـد  و کنـد  معـین  را آن فـرد  بـایع  کـه  صـورتی  در باشد ذمه در کلی مبیع هرگاه . 2
 یا کند قبض بایع اذن بدون را آن تواند  می مشتری آیا دهم، تحویل تو به را فرد این خواهم  می
  بدهد؟ مشتری اقباض به را آن بایع است الزم

 نباشـد  آن در غـرری  گونه  هیچ که ای  گونه به ولی باشد مردد فرد مبیع که صورتی در . 3
 هم مثل نیز ها  بشقاب همه و کند  می تولید بشقاب ای  کارخانه مثالً است باطل معامله هم باز آیا

 هـر  بگویـد  مـشتری  به فروشنده و است یکی ها  قیمت ولی دارند متفاوتی های  رنگ اما هستند
 را مـصادیق  از یکـی  معاملـه  از پس مشتری و فروختم تو به تومان 500 به خواهی  می را کدام

 بـا  قیمـت  و جـنس  نظـر  از و اسـت  نمونه دو ها  بشقاب یا است؟ صحیح معامله آیا کند انتخاب
 و تومـان  1000 بـه  برداری را نمونه این اگر گوید  می مشتری به بایع ولی دارند تفاوت یکدیگر
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  خیر؟ یا است صحیح معامله صورت این در فروختم تومان 2000 به برداری را نمونه آن اگر
  

  :پاسخ
  )ره(بهجت تقی محمد لعظمیا اهللا آیت

  .داشت نخواهد فسخ حق پول، پرداخت از بعد . 1 
)10/10/1387(  

  
  سبحانی جعفرالعظمی  اهللا آیت

 ضـمانت  زیـرا  نـدارد  فسخ حق دهد قرار بایع دسترس در و کند آماده را ثمن هرگاه . 1  
  .ماند نمی باقی عموضو فسخ و خیار برای رفع صورت در و نیافتد خطر به ثمن که بود این برای

  .دارد را قبض حکم نباشد کار در مانعی نوع هیچ مشتری حق استیفای برای هرگاه . 2
 وسـیله  بـه  کـه  هـایی   پارچه مانند باشد یکسان افراد همه که صورتی در مردّد فرد در . 3
  .نیست مضر تردد مورد این در شود می ساخته که ظروفی یا و شود می بافته دستگاه
 واهللا شـود   نمـی  محقـق  معامله بفروشد مردّد صورت به ثمن دو به را جنس دو هرگاه . 4
  .العالم

  )ق .هـ 1429 الحرام ۀالقعد ذی 9 (
  

  گلپایگانی صافی اهللا لطف العظمی اهللا آیت
  .است منصرف مذکور مورد از فسخ حق . 1 
  .ندهد را آن و شود پشیمان است ممکن و است وعده بایع قول چون تواند نمی . 2
 بـر  معامله انشای باید زیرا نیست صحیح معامله بفروشد را مردد فرد اگر اوّل فرض در . 3
 قـبض  بـه  را آن بـایع  و کـرد  انتخاب را یکی مشتری اگر سؤال فرض در بلی باشد معلوم شیئ

 اصـالً  دوم فـرض  در و اسـت  صـحیح  و اسـت  معاطات صورت به جدیدی معامله داد، مشتری
  .العالم واهللا نه یا است صحیح شود گفته تا نشده معامله انشای

  )ق .هـ 1429 القعده ذی 19 (
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  شیرازی مکارم ناصر العظمی اهللا آیت
  .داشت نخواهد فسخ حق بایع بپردازد را ثمن فسخ از قبل مشتری که صورتی در . 1  
  .است معامله مورد همان فرد این باشد چنین او تعبیر که این مگر شود اقباض باید . 2
  .باشید موفق همیشه. شود می تمام معامله مشتری انتخاب از بعد.  3

)11/08/1387(  

    
  لزوم یا عدم لزوم اندراج قرارداد تحت عنوان عقد معین : 7016 استفتاء   .5

  :پرسش
 قـرار ... و صـلح  اجـاره،  بیع، مانند معین عقود از یکی عنوان تحت قراردادها است الزم آیا

 قـرار  مزبـور  عنـاوین  ایـن  از یـک  هـیچ  تحـت  کـه  هم دیگری ایقرارداده که این یا و گیرد
 الزم قـرارداد  طـرفین  و بـوده  الوفاء الزم شود، رعایت آنها در معامله صحت شرایط و گیرد  نمی
  کنند؟ عمل آن به است

  
  :پاسخ
  سبحانی جعفرالعظمی  اهللا آیت
 چه آن و است ءالوفا الزم نباشد ممنوع و محرم امری متضمن که عقالیی قرارداد نوع هر

 اسـت  عقـد  بـه  عمل راهکار موجوده عناوین است عهد و عقد مسأله داد اهمیت آن به باید که
  .العالم واهللا

  )ق .هـ 1429 الحرام القعدۀ ذی 25 (
  

  

  سیستانی علی سید العظمی اهللا آیت
  .است الزم

)10/10/1387(  
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  شیرازی مکارم ناصر العظمی اهللا آیت
. اسـت  صـحیح  معاملـه  و توانـد   می باشد حاصل معامله صحت شرایط که سؤال فرض در
  .باشید موفق همیشه

)29/07/1387(  
  اردبیلی موسوی عبدالکریم سید العظمی اهللا آیت
 قـرارداد  کـه  همـین  و باشـد  معهـود  معـین  عقود از یکی عنوان تحت قرارداد نیست الزم
 الزم باشد، داشته وجود معامالت باب صحت شرایط و نباشد عنه منهی و باشد تعهدی متضمن
  .نیست الزم آن به عمل باشد، وعده و قول صرفاً اگر ولی است، العمل

)10/10/1387(  
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  نظریات مشورتی: ب 
 عدم ضرورت پرداخت هزینه های متعدد دادرسی به لحاظ تعدد عناوین شکوائیه .1

طرح عناوین متعدد جزائی در یک شکایت کیفری موجـب پرداخـت هزینـه هـای متعـدد         
  .یست و برای تمامی آنها تنها یک هزینه باید پرداخت شودن

  )14/6/1388 مورخ 3602/7نظریۀ شمارۀ  (
  

 مجانی بودن واخواهی و تجدیدنظرخواهی از آراء شوراهای حل اختالف .2
واخواهی و تجدیدنظرخواهی از آراء شوراها و آراء قاضی شورا و اجرای احکام شورا مجـانی                

 قـانون شـوراهای حـل    24ی شورا متـضمن هزینـه مقـرر در مـاده        است و فقط در آغاز رسیدگ     
  .باشد می1اختالف

  )14/6/1388 مورخ 3602/7نظریۀ شمارۀ  (
  

 مالک بودن قانون شوراهای حل اختالف در محاسبه هزینۀ دادرسی  در آن شورا .3
، در خصوص تعرفه هزینه دادرسی شکایات کیفری و دعـاوی           1388قانون بودجه مصوب    

 شده در دادسرا و دادگاههای دادگستری به عنوان عام مؤخر، مخصص هزینه های            مدنی مطرح 
بنـابراین  . نبوده و منصرف از آن می باشد      ) شوراهای حل اختالف  (مذکور در قانون خاص مقدم      

  .باشدهزینه دادرسی موضوعات مطرح شده در شوراهای حل اختالف تابع قانون شوراها می
  )14/6/1388 مورخ 3602/7نظریۀ شمارۀ  (

  
  

                                                 
  : قانون شورای حل اختالف24  ماده-  1
به عنوان هزینه )  ریال000/5(ریال و در امور کیفری پنج هزار ) 000/30(رسیدگی شورا در امور مدنی مستلزم پرداخت سی هزار «

آن طبق بودجۀ ساالنه به %) 100(درآمدهای حاصل از هزینۀ دادرسی و موارد دیگر به خزانه واریز و صد در صد . دادرسی است
  .»های شورا صرف شودیابد تا در جهت تأمین هزینهاهای حل اختالف اختصاص میشور
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 1388میزان دادرسی تعیین شده در قانون بودجه سال  .4
قید عبارت افزایش تعرفه مندرج در بخش سوم جدول تغییرات درآمدها در قـانون بودجـه                

  های دادرسی با میزان فعلی در قانون مـذکور          به معنای احتساب میزان تعرفه قبلی هزینه       1388
  .لتفاوت هر دو مبلغ میزان فعلی را تعیین نموده استنمی باشد بلکه مقنن با محاسبه مابه ا

  )14/6/1388 مورخ 3602/7نظریۀ شمارۀ  (
  

   حکمو اخذ مال از شاکی در صورت نقض علیه لزوم استرداد جزای نقدی به محکوم  .5
در هر مورد که حکم محکومیت جزائی بلحاظ قطعی بودن به مرحله اجرا درآمده و بعداً 

طرق مقرر در قانون نقض و بالاثر شود، در صورتی که تمام یا قسمتی حکم مزبور به یکی از 
از کیفر مورد حکم در دادنامه منقوض ، جزای نقدی یا رد مال به شاکی خصوصی باشد، الزم 
است با توجه به اینکه اجرای مفاد رأی یاد شده اخیر بدستور مقامات صالحیتدار و با استفاده از 

ته است از همین طریق نیز نسبت به استرداد جزای نقدی و اقتدارات قانونی صورت گرف
همچنین اخذ مال یا وجهی که من غیرحق به شاکی خصوصی پرداخت شده اقدام و اموال یا 

 قانون 39وجوه مأخوذه به صاحب اولیه آن تسلیم شود، مستند قانونی اقدامات مذکور نیز ماده 
ررات آن در امور جزائی نیز در مواردی که  بوده که طبق اصول کلی، مق1اجرای احکام مدنی

  .حکم قضیه در قوانین کیفری بصراحه ذکر نشده قابلیت اجرا خواهد داشت
  )18/6/1388 مورخ 3719/7 شمارۀ ۀنظری( 

  
  
  
  
  

                                                 
  : قانون اجرای احکام مدنی39 ماده -  1
هرگاه حکمی که به موقع اجرا گذارده شود بر اثر فسخ یا نقض یا اعاده دادرسی به موجب حکم نهایی بالاثر شود عملیات اجرای به دستور دادگاه          « 

مثـل یـا   ) مأمور اجرا(گردد و در صورتی که محکوم به عین معین بوده و استرداد آن ممکن نباشد دادورز ه حالت قبل از اجرا برمی     اجرا کننده حکم ب   
  .»آیداعاده عملیات اجرایی به دستور دادگاه به ترتیبی که برای اجرای حکم مقرر است بدون صدور اجرائیه به عمل می. نمایدقیمت وصول می
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مرجع صالح رسیدگی به اعتراض به قرار منع تعقیب و تشخیص رعایت مهلت   .6
  اعتراض

ع تعقیب و موقوفی تعقیب صـادره از دادسـرا          رسیدگی به اعتراض شاکی نسبت به قرار من       
 بـه عهـده دادگـاه صـالحه         1 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقالب      3ماده  » ن«طبق بند   

است و تشخیص اینکه اعتراض مزبور ظرف مهلت قانونی به عمـل آمـده          » عمومی یا انقالب  «
اض شاکی را خارج از مهلت      یا خارج از آن نیز با همان دادگاه است و در صورتی که دادگاه اعتر              

  .دهدقانونی تشخیص دهد، قرار رد آن را صادر می نماید و پرونده را به دادسرا عودت می
  )18/6/1388 مورخ 3720/7 شمارۀ ۀنظری( 

  

 نقش شرط عند االستطاعه بودن مطالبۀ مهریه .7
باشـد، لکـن چنانچـه مطالبـه آن مـشروط بـه       مهریه در شرایط معمول عندالمطالبـه مـی      

ستطاعت زوج باشد اثبات تحقق شرط مبنی بر استطاعت و توانائی زوج بر پرداخت مهریـه بـا                  ا
  .این صورت شرط مذکور عبث خواهد بود مدعی است درغیر

  )22/6/1388 مورخ 3786/7نظریۀ شمارۀ  (

                                                 
  :قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقالب» 3«اده  بند ن م-  1
قرارهای بازپرس که دادستان با آنها موافق باشد، در موارد ذیل قابل اعتراض در دادگاه صالحه بوده و نظـر دادگـاه کـه در جلـسه           « 

  :آید قطعی خواهد بوداداری خارج از نوبت و بدون حضور دادستان به عمل می
  .نع تعقیب و موقوفی تعقیب به تقاضای شاکی خصوصی اعتراض به قرارهای م– 1
  . اعتراض به قرارهای عدم صالحیت، بازداشت موقت، تشدید تأمین و تأمین خواسته به تقاضای متهم– 2
  . اعتراض به قرار اناطه به تقاضای شاکی خصوصی و دادستان– 3

  .باشدآن میاعتراض به قرارهای مذکور در باال ظرف مدت ده روز از تاریخ ابالغ 
اعتراض به قرارها باعث توقف جریان تحقیقات و مانع اجرای قرار نبوده و کلیه اقدامات بازپرسی تا اخذ تصمیم دادگاه به قـوت      

  .شودخود باقی خواهد بود و چنانچه نتیجه قرار صادره آزادی متهم زندانی باشد فوراً اجرا می
توان بـه همـین اتهـام او را تعقیـب       ب متهم صادر و قطعی شده باشد دیگر نمی        هرگاه به علت عدم کفایت دلیل، قرار منع تعقی        

. توان به درخواست دادستان وی را تعقیب نمود       کرد، مگر بعد از کشف دالیل جدید که در این صورت فقط برای یک مرتبه می               
این امـر مـانع از رسـیدگی بـه       . مایدنهرگاه دادگاه تعقیب مجدد متهم را تجویز کند بازپرس، رسیدگی و قرار مقتضی صادر می              

  .»باشددادخواست ضرر و زیان مدعی خصوصی نمی
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 امکان دخالت نماینده اصیل برای ادامه عملیات اجرایی .8
دگـستری در مـورد رسـیدگی بـه دعـاوی           باتوجه به مقررات مربوط به دخالت وکـالی دا        

مطروحه و یا دفاع از آنها ونیز وظائف وکیل دادگستری در اجرای احکـام بنظـر مـی رسـد کـه                      
درخواست صدور اجرائیه منحصراٌ باید توسط اصیل یا وکیـل دادگـستری صـورت گیـرد امـا در        

عمـل اجرائـی دیگـری       برای مزایده یاهرنوع     هتواند نمایند مورد ادامه عملیات اجرائی اصیل می     
  .معرفی نماید و دراین خصوص دخالت وکیل دادگستری ضرورتی ندارد

  )22/6/1388 مورخ 3788/7نظریۀ شمارۀ  (
  

 مانع نبودن امتناع اولیاء دم از تحویل گرفتن جسد از صدور جواز دفن .9
 چنانچه دادگاه پس از بررسی اقدامات انجام شده از سوی مأمورین و پزشکی قانونی برای

را کافی دانسته واولیاء دم ] دالیل[ برای احراز هویت قاتل ،جمع آوری دالیل شناسایی جسد و
نیز شناسایی شوند امتناع اولیاء دم ازتحویل گرفتن جسد نمی تواند مانع صدور دستور دفن 

  .جسد از سوی مقام قضائی شود
  )22/6/1388 مورخ 3788/7نظریۀ شمارۀ  (

  

 ت، نسبت به ماترکمالک بودن قانون زمان فو .10
، به محض فوت، مالکیت ورثه نسبت به مـاترک          1 قانون مدنی  868 و 867 باتوجه به مواد  

شود و استقرار آن منوط به پرداخت حقوق و دیـونی اسـت کـه برترکـه                 بطور قهری حاصل می   
و میـزان سـهم     ) صدور گـواهی انحـصار وراثـت      (تعلق می گیرد، لذا مالک، اعالم ورثه متوفی         

نان ونیز تقسیم ترکه، قانون ومقررات زمان فوت است وتغییرات بعدی قـانونی تـأثیری               االرث آ 

                                                 
  : قانون مدنی868 و 867 مواد -  1
  .»کندارث به موت حقیقی یا به موت فرضی مورث تحقق پیدا می: 867ماده «
  .»ی که به ترکه میت تعلق گرفتهشود مگر پس از اداء حقوق و دیونمالکیت ورثه نسبت به ترکه متوفی مستقر نمی : 898ماده «
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 نیز اثـر قـانون      1 قانون مدنی  4در آن ندارد هرچند ترکه بین ورثه تقسیم نشده باشد، طبق ماده             
به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر آنکه مقـررات خـاص در خـود قـانون                      

 948 و 946 وضوع اتخاذ شده باشد وچـون در قـانون اصـطالح مقـررات مـواد              نسبت به این م   
 ترتیب خاصی در باب تسری آن نسبت به گذشته وضع نشده ، لذا مقررات آن بـه                  2قانون مدنی 

  .ما قبل خود اثر ندارد
  )22/6/1388 مورخ 3803/7نظریۀ شمارۀ  (

 

   مالی بودن دعوای الزام به تنظیم سند اتومبیل .11
 4م به تنظیم سند رسمی اتومبیل نیز یک دعوی مالی است وطبق مقررات بند دعوی الزا

 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقالب در امور مدنی باید نسبت 63 و ماده 62ماده 
  .به ابطال تمبر هزینه دادرسی اقدام شود

  )23/6/1388 مورخ 3827/7نظریۀ شمارۀ  (
  

  صورت عدم ابطال تمبر هزینۀ دادرسی دادگاه به رسیدگی در عدم تکلیف .12
رسیدگی دعوی در محاکم حقوقی اعم از بدوی وتجدیدنظر مستلزم ابطـال تمبـر هزینـه                
دادرسی دردادخواست است و دادگاه قبل از پرداخت هزینه دادرسی تکلیفی برای رسیدگی ندارد              

دیران دفـاتر   مـ . مگر اینکه حکم اعسار خواهان از پرداخت هزینه دادرسـی صـادر شـده باشـد                 
که الصاق و ابطال تمبـر هزینـه دادرسـی یکـی از             (دادگاهها درصورت عدم تکمیل دادخواست      

                                                 
  : قانون مدنی4ماده  -  1
اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اینکه خود قانون مقررات خاصی نسبت به ا ین موضوع «

  .»اتخاذ شده باشد
  : قانون مدنی948 و 946 مواد -  2
  :برد لیکن زوجه از اموال ذیل میزوج از تمام اموال زوجه ارث : 946ماده «

   از اموال منقول  از هر قبیل که باشد؛– 1
  .» از ابنیه و اشجار– 2
  .»توان حق خود را از عین آنها استیفاء نمایدهرگاه در ماده قبل ورثه از اداء قیمت ابنیه و اشجار امتناع کند زن می : 948ماده «
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  قانون آیین دادرسی دادگاههـای عمـومی و        54و53 ماده   1طبق بند  ،)موارد تکمیل پرونده است   
 اقدام به ارسال اخطار رفع نقص می نماید  و عدم رفع نقـص دادخواسـت               1انقالب در امورمدنی  

  . خواهد بود  ب رد دادخواست در مرحله بدوی و ردّ دعوی در مرحله تجدیدنظرموج
  )23/6/1388 مورخ 3827/7نظریۀ شمارۀ ( 

  
 شرایط اجرای قرار تأمین خواسته قبل یا بعد از ابالغ .13

اجرای قرار تأمین خواسته، قبل یا بعداز ابالغ و کیفیت و نحوه اجرای آن با دادگاه اسـت،        
ورت، فوریت و توجیه عقلی وشرعی وقانونی اجرای تأمین خواسته از سـوی             درصورت احراز ضر  

  .دادگاه، اجرای آن قبل از ابالغ نیز اشکال و منع قانونی ندارد
  )23/6/1388 مورخ 3828/7نظریۀ شمارۀ  (

  
  

 جواز اجرای دو مجازات در یک زمان در صورت عدم تزاحم .14
اجـرای یـک مجـازات مـانع اجـرای           د و ها مشکلی ایجاد نکن   چنانچه اجرای توام مجازات   

دو مجـازات    اجرای هر . دو مجازات در یک زمان ممکن باشد       اجرای هر  مجازات دیگر نباشد و   
 فـرض سـؤال انفـصال از خـدمت قطـع رابطـه حقـوقی و         در در یک زمان بالاشـکال اسـت و       

 حـبس  استخدامی بین محکوم و دستگاه اداری است و اجرای حکم انفصال مانع از تحمل کیفر            
مضافاً به این که رعایت نفع مـتهم نیـز مقتـضی چنـین              . نیست و همزمان با آن قابل اجراست      

  .باشداقدامی می
  )23/6/1388 مورخ 3830/7نظریۀ شمارۀ  (

  
  

                                                 
  :سی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی قانون آیین دادر54 و 53 ماده 1 بند -  1
شود لکن برای به جریان افتادن آن باید به شرح مواد آتی تکمیل            در موارد زیر دادخواست توسط دفتر دادگاه پذیرفته می         : 53ماده  « 

  .»أدیه نشده باشد در صورتی که به دادخواست و پیوستهای آن برابر قانون تمبر الصاق نشده یا هزینه یاد شده ت- 1: شود
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ی بیش از اصدور قرار عدم استماع توسط شورای حل اختالف نسبت به دعو .15
 نصاب صالحیت

 کـه   18/4/1387ل  اخـتالف مـصوب        قـانون شـوراهای حـ      11با توجه به بند یک ماده       
بموجب آن شوراهای حل اختالف روستا فقط صالحیت رسیدگی بـه دعـاوی مـالی تـا سـقف                   

ند چنانچه دعوی مالی زاید بر نصاب صالحیت شوراهای حل اختالف           ربیست میلیون ریال را دا    
پرونـده بـه    روستا و تا سقف پنجاه میلیون ریال نزد آنها اقامه شود موجب قانونی برای ارسـال                 

نزدیکترین شورای حل اختالف شهر جهت رسیدگی وجود ندارد بلکه پرونده با صدور قرار عدم               
زیـرا  . استماع از آمار کسر و بایگانی می شود و مدعی به دادگاه صالحه محل هدایت می شـود                 

 قانون مرقوم حوزه صالحیت محلی هر شورا منطبق با حوزه قضائی مربوط است              12طبق ماده   
ا از حیث نصاب صالح به رسیدگی به دعوی مطروحه است که طبق مقررات رسیدگی مـی                 که ی 

کند یا صالح به رسیدگی نیست که بشرح فوق اقدام می کند به عبارت دیگر دعاوی مالی زایـد                   
بر نصاب صالحیت شوراهای حل اختالف روستا در صالحیت دادگاه صالحه محـل اسـت ولـو                 

  .جاه میلیون ریال باشداینکه مبلغ خواسته کمتر از پن
  )23/6/1388 مورخ 3833/7نظریۀ شمارۀ  (

  

عدم صالحیت شورای حل اختالف برای رسیدگی به دعوای کیفری مستلزم  .16
 صدور حکم راجع به دیه

 قـانون شـوراهای حـل اخـتالف مـصوب           9با توجه به اینکه طبق صریح بند الـف مـاده            
و تربیتـی و امـور خالفـی از قبیـل تخلفـات              در جرائم بازدارنـده و اقـدامات تـأمینی           18/4/87

راهنمائی و رانندگی که مجازات قانونی آن حداکثر مجموعاً تا سی میلیون ریال و یـا سـه مـاه                    
 قـانون مجـازات اسـالمی       17حبس باشد صالحیت رسیدگی دارند و نظر به اینکه طبـق مـاده              

ومت بـه منظـور حفـظ        مجازات بازدارنده تادیب یا عقوبتی است که از طرف حک          1377مصوب  
. نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتی تعیین می گـردد                
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 قانون مجازات اسالمی دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس             294در حالی که طبق ماده      
عنـی هـم    یا عضو به مجنی علیه یا به ولی یا اولیای دم او داده می شود و ماهیت دوگانه دارد ی                   

جنبه مجازات مجرم را دارد و هم جنبه خسارات و صدمات به جسم مجنی علیـه، و بـه همـین                     
بنـا  . جهت هم با فوت مجرم حق مجنی علیه در مطالبه دیه از محل ماترک او ساقط نمی شود                 

به جهات یادشده شوراهای حل اخـتالف صـالح بـه رسـیدگی و اصـدار رأی در مـورد دعـاوی                  
   .دور در مورد دیه نفیاً یا اثباتاً باشد نیستندکیفری که مستلزم ص

  )23/6/1388 مورخ 3833/7نظریۀ شمارۀ (
 

 مجاز نبودن شورای حل اختالف نسبت به صدور قرار عدم صالحیت .17
های کیفری و حقوقی    شوراهای حل اختالف مجاز به صدور قرار عدم صالحیت در پرونده          

ی نیستند و چنانچـه صـالح بـه رسـیدگی بـه             که نزد آنها مطرح است به صالحیت مراجع قضائ        
پرونده حقوقی مطروحه نباشند پرونده را با صدور قرار عدم استماع از آمار کسر و بایگانی نموده                 
و مدعی را به دادگاه صالحه هدایت می کنند و چنانچه صالح به رسـیدگی بـه پرونـده کیفـری               

  دگی بـه مرجـع قـضائی صـالح ارسـال           مطروحه نباشند پرونده را از آمار کسر و عیناً جهت رسی          
 حدوث اخـتالف در صـالحیت       1 قانون مرقوم  17بدیهی است با توجه به صراحت ماده        . کنندمی

بین شوراهای حل اختالف با مراجع قضائی موضوعاً منتفی است و نظر مرجـع قـضائی در هـر                   
   حال برای شورای حل اختالف الزم االتباع است

  )23/6/1388 مورخ 3833/7نظریۀ شمارۀ (
  

 مرجع صالح رسیدگی به اعتراض بر گواهی حصر وراثت .18
اعتراض بـه گـواهی حـصر وراثـت صـادره از شـورای حـل اخـتالف در همـان شـورای                       

النهایه رأی صادره از ناحیـه قاضـی        . صادرکننده گواهی مذکور بایستی مورد رسیدگی قرار گیرد       

                                                 
  :  قانون شورای حل اختالف17 ماده -  1
  .»در صورت بروز اختالف در صالحیت بین شورا و مرجع قضایی، نظر مرجع قضایی الزم االتباع است«
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تراض و تجدیدنظرخواهی در دادگاه      یادشده قابل اع   1 قانون 31شورا در این خصوص طبق ماده       
  .عمومی همان حوزه قضائی است

  )23/6/1388 مورخ 3833/7نظریۀ شمارۀ  (
  
  

  

 در صورت صدور رأی موقوفی یا منع تعقیب و قرارهای تأمینیرفع اثر از  تکلیف  .19
 برائت

به هـر کیفیـت     ] پرونده[چنانچه قرار منع پیگرد یا موقوفی تعقیب یا برائت متهم صادر و             
مختومه شود، قرارهای تأمین صادره ملغی االثر خواهد شد و فرق نمی کند که قرار منع تعقیب                 
یا موقوفی تعقیب در دادسرا صادر شود و یا در دادگاه برائت حاصل شود، در هر صورت قاضـی                   
  .مکلف است پس از صدور قرارهای مذکور یا صدور حکم برائت از تأمین مأخوذه رفع اثر نماید

  )23/6/1388 مورخ 3834/7 شمارۀ نظریۀ (
  

 مفهوم تغییر کاربری اراضی و مرجع تشخیص مصداق آن .20
در فرض استعالم، محصور کردن اراضی قانونی و کشیدن دیوار و فنس و پرچین بـه دور                 
  زمین برای محافظـت از کـشاورزی و محـصوالت آن منـع قـانونی نـدارد و تخلـف محـسوب                 

گونه که احداث   همان.  یا دلیل بر تغییر کاربری زمین نیست       نمی شود و به معنای تغییر کاربری      
اما در هـر حـال تـشخیص        . استخر برای آبیاری درختان و مزرعه به منزله تغییر کاربری نیست          

 قانون اصالح قـانون حفـظ کـاربری اراضـی و باغهـا مـصوب                10مصادیق کاربری، برابر ماده     
  .. با وزارت جهاد کشاورزی است1/8/1385

  )23/6/1388 مورخ 3835/7 شمارۀ نظریۀ(
  

  
                                                 

  : قانون شورای حل اختالف31 ماده -  1
مرجـع  . باشـد الغ قابل تجدیدنظرخواهی مـی    این قانون ظرف مهلت بیست روز از تاریخ اب        ) 11(و  ) 9(کلیه آراء صادره موضوع مواد      «

چنانچه مرجـع  . باشدتجدیدنظر از آراء شورا، قاضی شورا و مرجع تجدیدنظر از آراء قاضی شورا دادگاه عمومی همان حوزه قضایی می           
  .»نمایدتجدیدنظر آراء صادره را نقض نماید رأساً مبادرت به صدور رأی می
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  قانون مدیریت خدمات کشوری ) 54(ماده ) 2(و تبصره ) ج(نامه اجرایی بند  آیین  .1
 بنـا   13/10/1388وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در جلسه مورخ            

و تبصره  ) ج(جمهور و به استناد بند      به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس          
) ط(ـــ و بــا رعایــت بنــد 1386قــانون مــدیریت خــدمات کــشوری ـ مــصوب  ) 54(مــاده ) 2(

شـده را    نامه بند و تبصره یاد       آیین 1/10/1388هـ مورخ   38856ت/158785 هنامه شمار   تصویب
  :به شرح زیر تصویب نمودند

ای را قبـل از انقـضای مـدت            حرفـه  تواننـد سـمت مـدیران       های اجرایی می    ـ دستگاه 1ماده
  :چهارسال در یکی از حاالت زیر و با رعایت شرایط مشخص شده تغییر دهند

  .ـ انتصاب به مقام باالتر1
  .ـ انتصاب به عنوان مقام سیاسی یا همتراز آن2
  .ـ درخواست مدیر مربوط و موافقت مقام مافوق دستگاه3
تصدی پست فعلی براساس نیازهای آموزشـی       نیاز در دوره     های آموزشی مورد    ـ طی دوره  4

قـانون مـدیریت خـدمات    ) 56(ساالنه مبتنی بر سامانه اجرایی آموزش مـدیران موضـوع مـاده             
  .کشوری

کل امتیاز ارزشیابی ساالنه به طور میانگین در طول تصدی پست %) 85( ـ کسب حداقل  5
  .مدیریت فعلی برای باالتر

اب یا شرایط احراز مندرج در شرح شـغل مربـوط بـه     ـ از دست دادن یکی از شرایط انتص 6
  .پست مورد تصدی

  .ـ بیماری به تشخیص پزشک معتمد دستگاه7
  . ـ ناتوانی انجام وظایف به تشخیص مقام مافوق و تأیید باالترین مقام دستگاه8
هـای رسـیدگی بـه تخلفـات اداری بـه موجـب               ـ براساس حکم مراجع قضایی و یا هیئت       9

  . مقام دستگاهتشخیص باالترین
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کـل امتیـازات ارزیـابی      %) 70(ـ دو سال متوالی امتیاز ارزیـابی عملکـرد مـدیر کمتـر از               10
  %).60(تر از  یا یک سال پایین/ عملکرد باشد

  .ـ حذف پست مدیر به دلیل تغییرات ساختاری در سازمان محل خدمت11
  . در فصل دوم قانونـ واگذاری امور مربوط به حوزه وظایف مدیر به یکی از طرق مقرر12
  .ـ تشخیص باالترین مقام دستگاه اجرایی13
شـده در بنـدهای      های اجرایی یکی از پستهای معاونین مقامات اجرایی ذکر          ـ دستگاه 2ماده

قانون مدیریت خدمات کشوری را بـه عنـوان پـست ثابـت در تـشکیالت                ) 71(ماده  ) هـ(و  ) د(
جمـور    دیریت و سـرمایه انـسانی ریـیس       تفصیلی خود مشخص و به تأییـد معاونـت توسـعه مـ            

  .شد رسانند و در تغییر آن نیز همین مراحل طی خواهد می
  :گردد های اجرایی به شرح زیر تعیین می ـ شرایط انتصاب مدیر ثابت در دستگاه3ماده

  .الف ـ فرد موردنظر کارمند رسمی باشد
ربه مفیـد و مـؤثر در   ب ـ دارای مدرک تحصیلی کارشناسی یا باالتر و حداقل پنج سال تج 

  .مشاغل مرتبط به حوزه معاونت ثابت باشد
توانند عالوه بر شرایط فوق، شرایط اختـصاصی دیگـری را تعیـین و     ها می تبصره ـ دستگاه 

  .پس از تأیید شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی اعمال نمایند
ت جمهـوری رسـیده      به تأیید مقـام محتـرم ریاسـ        17/11/1388نامه در تاریخ      این تصویب 

  .است
  )2/12/1388 مورخ 18927 شمارۀ ینقل از روزنامۀ رسم(

 
  قانون مدیریت خدمات کشوری ) 48(ماده ) 3(نامه اجرایی بند  آیین .2

 بنا  13/10/1388 وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در جلسه مورخ            
) 48(ماده) 3(جمهور و به استناد بند        رییسبه پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی         

نامـه شـماره    تـصویب ) ط(ــ و بـا رعایـت بنـد     1386قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب 
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شده را به شرح زیر تـصویب        نامه اجرایی بند یاد      آیین 1/10/1386هـ مورخ   38856ت/158795
  :نمودند
های مربوط،    دان و دستورالعمل  ـ کارمندانی که در اجرای نظام ارزشیابی عملکرد کارمن        1ماده

بینـی    امتیارات آنان در سه سال متوالی یا چهار سال متناوب از پنجاه درصد کل امتیازات پـیش                
) 103(شده برای ارزیابی کارمندان کمتر باشد، در صورت نداشتن شرایط بازنشـستگی موضـوع               

  .گردند  مذکور، بازخرید میانونق
نامـه بازخریـد خـدمت        رمندانی که در اجرای این آیـین      ـ وجوه مربوط به بازخریدی کا     2ماده

قـانون  ) 122(مـاده  ) 1(های ذخیره شده آنان، براساس تبصره   شوند به اضافه وجوه مرخصی      می
  .ـ تعیین خواهد شد1386مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب 

ـ هرگونه به کارگیری کارمندان بازخریـدی در دسـتگاههای اجرایـی ممنـوع بـوده و                 3ماده
  .توانند هیچگونه پرداختی به آنان از هر محل داشته باشند گاهها نمیدست

نامه به موجب مصوبه شـورای        ـ دستورالعمل مربوط به چگونگی اجرای مفاد این آیین        4ماده
  .توسعه مدیریت و سرمایه انسانی خواهد بود

  به تأیید مقـام محتـرم ریاسـت جمهـوری رسـیده            17/11/1388نامه در تاریخ      این تصویب 
  .است

  )2/12/1388 مورخ 18927 شمارۀ ینقل از روزنامۀ رسم(
  

  قانون مدیریت خدمات کشوری ) 24(نامه اجرایی ماده  آیین .3
 بنـا   13/10/1388وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در جلسه مورخ            

مـاده  ) 2(تبـصره  جمهور و به استناد       به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس        
نامـه   تـصویب ) ط(ــ و بـا رعایـت بنـد     1386قانون مدیریت خدمات کـشوری ـ مـصوب    ) 24(

نامه اجرایی ماده یادشـده را بـه شـرح زیـر       آیین1/10/1386هـ مورخ 38856ت/158785شماره
  :تصویب نمودند
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هـای اجتمـاعی، فرهنگـی، خـدماتی و         ـ دستگاههای اجرایی بعد از احـصای تـصدی        1ماده
نایی خود نسبت به واگذاری موارد قابل واگذاری با رعایت قانون مدیریت خدمات کـشوری               زیرب

ریزی و    جمهور و برنامه    های توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس      پس از هماهنگی با معاونت    
  .نامه فیمابین اقدام نمایند جمهور مطابق تفاهم نظارت راهبردی رییس

نامـه میـسر      ایـن آیـین   ) 1(های موضوع ماده    ری تصدی ـ در صورتی که امکان واگذا     2ماده
نباشد، دستگاههای اجرایی به تشخیص شورای توسعه مدیریت و سـرمایه انـسانی تـا برطـرف                 

  .شدن موانع واگذاری کماکان انجام خدمات مزبور را برعهده دارند
 شـورای  تبصره ـ در مورد واحدهای استانی و شهرستانی، پیشنهاد دستگاه اجرایی به تأییـد  

  .ریزی و توسعه استان خواهد رسید برنامه
. باشـند   نامه، واگذاری بناها و اموال دولتی که از نفایس ملی مـی             ـ در اجرای این آیین    3ماده

  .باشند نامه نمی ممنوع بوده و مشمول احکام این آیین
هـای  ـ در هر یک از دستگاههای اجرایی، کارگروهی تحـت عنـوان کـاهش تـصدی               4ماده
تشکل از سه الی پنج نفر از معاونان، مدیران و صاحبنظران به انتخاب وزیر یا بـاالترین                 دولت م 

شده در حـوزه مرکـزی دسـتگاه بـه تنظـیم و ارایـه                کارگروه یاد . شود  مقام دستگاه تشکیل می   
  .پردازد  و تدوین شیوه مستندسازی فرآیند و نحوه واگذاری تصدیها میها شیم ها و خطسیاست

  . از اعضای کارگروه موضوع این ماده باید ذیحساب دستگاه اجرایی باشدتبصره ـ یکی
  : ـ وظایف کارگروه یادشده حسب مورد به شرح زیر است5ماده

  .الف ـ تصویب برنامه اجرایی نحوه واگذاری تصدیهای دستگاه
ب ـ تعیین و احصای تصدیهای اجتماعی، فرهنگی، خدماتی و زیربنایی قابـل واگـذاری در    

  .ه براساس اولویتهای مربوطدستگا
ج ـ تعیین و تصویب میزان هزینه سرانه تأمین خدمات برای فعالیتهـای قابـل واگـذاری در     

  .دستگاه
ها، قراردادهای منعقده با بخش غیردولتی و تمدید قراردادهـای  د ـ تعیین و تنظیم چارچوب 

  .موجود
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  .های قابل واگذاریهای واگذاری تصدیهـ ـ تعیین روش
های موردنظر برای بخش غیردولتی متقاضی برابر تعیین و تصویب تسهیالت و حمایتو ـ  

  .قوانین و مقررات مربوط
هـای الزم بـه منظـور جلـوگیری از تغییـر کـاربری و حفـظ و         ز ـ تعیین و تصویب ضمانت 

  .حراست از اموال منقول و غیرمنقول واگذار شده
وردنظر درخصوص کیفیت و قیمت خـدمات  ح ـ تدوین و تصویب استانداردها و معیارهای م 
هـای توسـعه مـدیریت و سـرمایه انـسانی           و تصدیهای قابل واگـذاری بـا همـاهنگی معاونـت          

  .جمهور ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و برنامه رییس
تمـام بـا      ای نیمه   های سرمایه های تملک دارایی    ها و پروژه  گذاری برای ساختمان    ـ قیمت  ط

  .ا پس از اتمام پروژه و اداره آنها توسط بخش غیردولتیحفظ کاربری آنه
بینی و تعیین اهداف کمی ساالنه از سوی دستگاه به تفکیک هر یک از فعالیتهـا                   پیش ـ ی

  .برای ستاد و واحدهای استانی
ها و اموال منقول براساس میانگین قیمت کارشناسی سـه  گذاری اجاره ساختمان ک ـ قیمت 

جمهور   های توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس      ری و تأیید معاونت   کارشناس رسمی دادگست  
جمهـور و رعایـت قـانون محاسـبات عمـومی کـشور و                ریزی و نظارت راهبردی رییس      و برنامه 

  .برگزاری مناقصات
  .ل ـ نحوه بررسی و رسیدگی به تخلفات طرف قرارداد از شرایط واگذاری

هیالت مـالی اعـم از تخـصیص اعتبـارات مـوارد       تعیین ساز و کار مربوط به اعطای تسـم  
نیـاز   های مالی مورد  مربوط به وجوه اداره شده، تعیین قیمتها، نحوه اخذ و تعیین میزان ضمانت            

  . براساس قوانین و مقررات مربوط
  .ن ـ تعیین اعضا و شرح وظایف کارگروههای استانی و شهرستانی

ام دستگاه و توسط وی پـس از همـاهنگی بـا    تبصره ـ گزارش کارگروه با تأیید باالترین مق 
ریـزی و نظـارت راهبـردی         جمهور و برنامه    های توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس      معاونت
  .پذیرد جمهور انجام می رییس
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 ـ به منظور پیگیری، نظارت و کنترل و اجرای سیاستهای تعیین شده توسط کارگروه  6ماده
های شهرسـتانی     های استانی و در صورت لزوم کارگروه        رگروهنامه، کا   این آیین ) 5(موضوع ماده   

  .شوند در واحدهای استانی و شهرستانی دستگاههای اجرایی تشکیل می
تبصره ـ ترکیب اعضا و نحوه تعامالت با کارگروه و با یکدیگر توسـط کـارگروه مـستقر در     

  .گردد ستاد تعیین می
تی برای قبول تصدیهای دولتی، حمایتها و       ـ به منظور ارتقای انگیزه در بخش غیردول       7ماده

بینی شده ذیل عالوه بر شرایط و ضوابط عمـومی پیمـان مـصرح در بخـشنامه                   تسهیالت پیش 
 سازمان برنامـه و بودجـه سـابق پـس از تأییـد      3/2/1378 مورخ 1088/102 ـ 842/54شماره 
 سـرمایه انـسانی     جمهور و توسعه مـدیریت و        و نظارت راهبردی رییس    ریزی  های برنامه معاونت
  :باشد جمهور قابل ارایه می رییس

  .الف ـ اعطای تسهیالت بانکی و مالیاتی با شرایط ویژه
  .ب ـ واگذاری زمین و ارایه خدمات زیربنایی با نرخ کارشناسی برای مشارکت با دولت

  .الحسنه به متقاضیان بخش خصوصی از محل وجوه اداره شده ج ـ ارایه وامهای قرض
ت بخشهایی از هزینه سرانه تأمین خدمات بـه اشـخاص طـرف قـرارداد در ازای     د ـ پرداخ 

  .انجام خدمات مشخص و براساس قراردادهای منعقده
 ـ در فرآیند واگذاری فعالیتها و واحدهای قابـل واگـذاری دسـتگاه اجرایـی بـه روش       8ماده

تمـاعی  از تعیـین صـالحیتهای فنـی و اج          واگذاری مدیریت و خریـد خـدمت و مـشارکت پـس           
متقاضیان و در شرایط برابر، اولویت با ایثارگران انقالب اسالمی، شرکتهای تعـاونی ایثـارگران،               

 ، نهادهای عمومی غیردولتی موضوع قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمـومی             ناءهیئتهای ام 
المنفعـه و نهادهـای    هـا و مؤسـسات عـام   ها و دهیـاری ، شهرداری ـ1373غیردولتی ـ مصوب  

   از کارکنــان دســتگاه اجرایــی و بازنشــستگان بــه صــورت شــخص حقــوقی از جملــه متـشکل 
های تعاونی و سهامی مشروط به قطع رابطه استخدامی آنها بـا دسـتگاه دولتـی خواهـد               شرکت

  .بود
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تبصره ـ اولویت واگذاری اماکن با کارکنان دستگاه اجرایی است که در صورت قطع رابطـه   
شود   ی از اماکن و تجهیزات به صورت رایگان به آنان واگذار می           استخدامی دولتی، تمام یا بخش    

مشروط به اینکه تغییر کاربری ندهند و وظایف و خدمات استاندارد که مورد تأیید دستگاه باشـد        
  .انسانی را با خرید خدمت مستقیماً تا پنج سال حفظ نمایند  ارایه بدهند و نیروی

ت طرف قرارداد به ازای حفظ کارکنان مـشروط         ـ در روش واگذاری مدیریت و مشارک      9ماده
به قطع رابطه استخدامی آنان و پرداخت حداقل حقوق و مزایای آنان طبق احکـام رسـمی بـه                   
همان نسبت از تخفیف، تقسیط و تسهیالت ویژه با توافق براساس قراردادی کـه مفـاد آن بـه                   

  .ندرسد، برخوردار  مدیریت و سرمایه انسانی میسعهتصویب شورای تو
تبصره ـ سایر کارکنان موجود در واحـد واگـذار شـده توسـط دسـتگاه اجرایـی مربـوط بـه          

  .واحدهای دیگر منتقل خواهند شد
گذاری اماکن و ساختمانهای مشمول واگذاری نظـر          ـ به منظور تعیین اجاره و قیمت      10ماده

ـ     سه کارشناس رسمی دادگـستری بـا تأییـد معاونـت        سانی هـای توسـعه مـدیریت و سـرمایه ان
  .جمهور مالک عمل خواهد بود ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و برنامه رییس

های ـ تعرفه ارایه خدمات واگذار شده و تعیین هزینه سرانه تأمین خدمات در فعالیت             11ماده
نامه، ضـمن رعایـت ضـوابط         این آیین ) 4(واگذار شده حسب تعهد توسط کارگروه موضوع ماده         

پذیرد که بـا پیـشنهاد بـاالترین مقـام            ذ مصوبات قانونی موردنیاز صورت می     قانونی موجود و اخ   
ریـزی و     جمهور و برنامه     پس از تأیید معاونتهای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس          اهدستگ

  .پذیرد جمهور انجام می نظارت راهبردی رییس
 در مـوارد اسـتثنا بـا        باشد و   ـ تغییر کاربری مراکز و واحدهای واگذار شده ممنوع می         12ماده

التفـاوت ارزش     و دریافت مابـه   ) 4(ذکر دالیل موجه و پس از تصویب در کارگروه موضوع ماده            
ـ   افزوده ناشی از تغییر کاربری به نفع دولت با پیشنهاد باالترین مقام دستگاه اجرایـی ذی                 و  طرب

  .طی مراحل تصویب در هیئت وزیران بالمانع خواهد بود
 محدوده حوزه کاری خود و استانداران در اسـتانها مـسؤول نظـارت بـر                ـ وزیران در  13ماده

باشند و مکلفند گزارش عملکرد دستگاههای اجرایی استان را در            نامه می   حُسن اجرای این آیین   
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جمهـور و     های توسعه مـدیریت و سـرمایه انـسانی ریـیس          مقاطع شش ماهه تهیه و به معاونت      
جمهور ارایه نمایند و این معاونتها بر عملکرد آنان نظـارت             و نظارت راهبردی رییس    یریز  برنامه
  .کنند می

 به تأیید مقـام محتـرم ریاسـت جمهـوری رسـیده             17/11/1388نامه در تاریخ      این تصویب 
  .است

  )2/12/1388 مورخ 18927 شمارۀ ینقل از روزنامۀ رسم(
   

   1قانون مدیریت خدمات کشور) 46(نامه اجرایی ماده  آیین .4
 بنا  13/10/1388ضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در جلسه مورخ            وزیران ع 

مـاده  ) 3(به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و به استناد تبصره               
نامـه شـماره    تصویب) ط(ـ و با رعایت بند 1386قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ) 46(

شـده را بـه شـرح زیـر          نامه اجرایـی مـاده یـاد        ، آیین 1/10/1386هـ مورخ   38856ت/158785
  :تصویب نمودند

قـانون مـدیریت   ) 46(مـاده  ) الـف (های موضـوع بنـد    ـ به منظور تشخیص صالحیت   1ماده
بـا ترکیـب ذیـل در       » کارگروه تخصصی تعیین صالحیت کارمندان رسـمی      «خدمات کشوری،   

  :شود دستگاه اجرایی تشکیل می
  ).رییس(ستگاه اجرایی با عناوین مشابه الف ـ معاون ثابت د

  ).دبیر(ب ـ مسئول واحد توسعه منابع انسانی دستگاه اجرایی 
  .ج ـ مسئول واحد محل خدمت کارمند

  .د ـ مسئول واحد ارزشیابی دستگاه اجرایی
  .گیری با معرفی باالترین مقام دستگاه اجرایی هـ ـ یک نفر متخصص سنجش و اندازه

                                                 
  .صحیح است» کشوری«کلمه .  1
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هـای    هـا، حـداقل امتیـاز الزم دوره         کارگروه، معیارهای احراز صالحیت   ـ شرح وظایف    2ماده
هـای مـذکور در       آموزشی، فرایند صدور حکم استخدامی قطعی و یا نحوه اعمال یکـی از روش             

براساس دستورالعملی است کـه بـه تـصویب شـورای توسـعه مـدیریت و       ) 46(ماده ) 1(تبصره  
  .اهدرسیدسرمایه انسانی خو

هـای اجرایـی و اعـزام بـه           ره آزمایشی، انتقال کارمند بـه سـایر دسـتگاه         ـ در طی دو   3ماده
  .مأموریت بالمانع است

 به تأیید مقـام محتـرم ریاسـت جمهـوری رسـیده             17/11/1388نامه در تاریخ      این تصویب 
  .است

  )2/12/1388 مورخ 18927 شمارۀ ینقل از روزنامۀ رسم(
  
  ت مشاوره نامه خرید خدما آیین) 24(ماده ) 3(اصالح بند  .5

ک مـورخ   42986ت/193542نامـه شـماره       تـصویب ) 24(مـاده   ) 3(نظر بـه اینکـه در بنـد         
شـماره  «نـویس پیـشنهادی تنظـیم شـده اسـت، عبـارت                که براساس طرح پیش    1/10/1388

هــ  26590ت/10729شـماره   « بـه اشـتباه عبـارت       » 11/8/1382هـ مورخ   28493ت/42956
  .شود راتب جهت اصالح اعالم میتحریر شده است، لذا م» 1/4/1381مورخ 

  )12/12/188 مورخ 18936نقل از روزنامۀ رسمی شمارۀ (  
 
 
 
 





 

  

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  

  
  
  

  

ون  و

مش   :

 دوره آموزشی جدید مربوط به قضات و کارکنان هفتخصاتدر این بخش مش
اداری که در کمیسیون طراحی آموزشی معاونت آموزش و تحقیقات قوۀقضائیه 
مورد تصویب قرار گرفته و به تأیید معاون محترم آموزش و تحقیقات رسیده 

  .گردداست، جهت اطالع مخاطبان محترم درج می
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   قضایی قضایی–– شغلی  شغلی دوره های آموزش کوتاه مدت دوره های آموزش کوتاه مدت 
  ))فرم برنامه آموزشی و درسی فرم برنامه آموزشی و درسی  (  ( 

  

  

            آماده سازی                   نوآموزی  باز آموزی :                 نوع آموزش ـ 1
-: پیش نیازـ 2  ک/د/14 : آموزشـ کد3

 آشنایی با وظایف و جایگاه دادیار اظهار نظر در تشکیالت دادسرا: عنوان آموزش -4

  دادستان، معاون دادستان و دادیار اظهار نظر:    شرکت کنند گان-5
    روز1: به روز   :    الزامی 

  : مدت دوره-6   ساعت8 : به ساعت   :  نوع آموزش-7  : اختیاری 
  

         سایر       غیر حضوری      کارورزی       کارگاهی سخنرانی  :  روش آموزشی-8
  

  افزایش دانش، بینش و ارتقای سطح آگاهی های حرفه ای فراگیران در خصوص موضوع مذکور در عنوان دوره آموزشی:  هدف کلی- 9
    

  :شهای آموز ـ سرفصل10
 نقش و وظایف دادیار و بازپرس به عنوان مقامات قضایی دادسرا؛ 

 ؛... )نسبت به قرارهای تأمین، قرارهای نهایی و ( شناخت جایگاه، مسؤولیتها و تکالیف دادیار اظهار نظر 
 ابزارهای نظارت دادیار اظهار نظر بر پرونده های شعب دادیاری و بازپرسی؛ 

   مجموعه قوانین-       
   چک لیستهای عمومی-       
   چک لیستهای اختصاصی-       

 )قرارها، حل اختالف، وظایف و مقامات ( رویه های قضایی در ارتباط دادیار اظهار نظر  
  .خطاهای رایج در رسیدگی های دادیار و دادیار اظهار نظر 

  

  
  معاونت آموزش دادگستری استانها:  مجری-11

  

  
          کتبی و شفاهی      کتبی و عملی           شفاهی  عملی     کتبی:  روش ارزشیابی -12
  

  : منابع پیشنهادی -13
    نام کتاب    نویسنده یا تهیه کننده 

   دادیار اظهار نظر در تشکیالت دادسرا-   معاونت آموزش قوه قضائیه-
   ـ توضیحات14

  2: شماره مصوبه                                 9: شماره جلسه        11/11/1388: تاریخ تصویب در کمیسیون طراحی آموزشی 

ده                ش ز و مد  یا                                                                                                                                                                   مد و  ا                                                                                                                                                                                                     ا
ل  ی           د وز ون آ ن  دو ی و  هر ضا وه  قات  وزش و  عاون     آ                                                                                                   
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   قضایی قضایی--دوره های آموزش کوتاه مدت دوره های آموزش کوتاه مدت 
  ))فرم برنامه آموزشی و درسی فرم برنامه آموزشی و درسی  (  ( 

  

  

              آماده سازی   نوآموزی                باز آموزی :                 نوع آموزش ـ 1
  

  م/س/ب/01 : آموزشـ کد3
 

-: پیش نیازـ 2
 بررسی مسؤولیت مدنی: عنوان آموزش -4
  

  )اعم از بدوی و تجدید نظر ( قضات محاکم حقوقی :    شرکت کنند گان-5
    روز1: به روز   :    الزامی 

  : مدت دوره-6   ساعت8 : ساعت به   :  نوع آموزش-7  : اختیاری 
  

         سایر       غیر حضوری      کارورزی       کارگاهی سخنرانی  :  روش آموزشی-8
  

  .ای فراگیران نسبت به موضوع مذکور در عنوان دورۀ آموزشی های حرفه افزایش دانش و ارتقای سطح آگاهی:  هدف کلی- 9
    

  :های آموزش ـ سرفصل10
 ی در فقه و حقوق موضوعه؛نظریه های مسؤولیت مدن 
 معیار تشخیص مسؤولیت قراردادی و قهری؛ 
 جایگاه خسارت معنوی در حقوق موضوعه؛ 
 بررسی نمونه پرونده های قضایی در زمینه مسؤولیت مدنی؛ 
 .پرسش و پاسخ در ارتباط با مسائل جاری در زمینه مسؤولیت مدنی 

  

  
  معاونت آموزش دادگستری استانها:  مجری-11
  

          کتبی و شفاهی      کتبی و عملی           شفاهی       عملیکتبی: روش ارزشیابی  -12
  

  : منابع پیشنهادی -13
    نام کتاب    نویسنده یا تهیه کننده 

  دکتر حسینقلی حسینی نژاد -1
   دکتر ناصر کاتوزیان-2
   انتشارات معاونت آموزش قوه قضائیه-3

  مسؤولیت مدنی -1
   قهری و مسؤولیت مدنی ضمان-2
   مجموعه نشستهای قضایی در ارتباط با مسؤولیت مدنی-3

   ـ توضیحات14
این دوره بنا به پیشنهاد معاونت آموزش دادگستری استان زنجان، در کمیسیون طراحی آموزشی مطرح و با اعمال اصالحاتی به شرح ذیل به 

  1:                شماره مصوبه 7: شماره جلسه   29/9/1388: ی تاریخ تصویب در کمیسیون طراحی آموزش  .تصویب رسید

ده                   ش ز و مد  یا                                                                                                                                                                   مد و  ا                                                                                                                                                                                                  ا
ل  ی              د وز ون آ ن  دو ی و  هر ضا وه  قات  وزش و  عاون     آ                                                                                                
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  شغلیشغلی  --  قضاییقضاییدوره های آموزش کوتاه مدت دوره های آموزش کوتاه مدت 
  ))فرم برنامه آموزشی و درسی فرم برنامه آموزشی و درسی  (  ( 

  

  

              آماده سازی      نوآموزی              باز آموزی :                 نوع آموزش ـ 1
-: پیش نیازـ 2  آ/ق/د/01 : آموزشـ کد3

 )اصالحی ( داوری در رسیدگی های مدنی : عنوان آموزش -4
  قضات رسیدگی کننده به مسایل مدنی:    شرکت کنند گان-5

    روز2: به روز   :    الزامی 
  : مدت دوره-6   ساعت12 : به ساعت   :  نوع آموزش-7  : اختیاری 

         سایر       غیر حضوری      کارورزی       کارگاهی سخنرانی  :  روش آموزشی-8
  ای فراگیران نسبت به مقررات امور حسبی افزایش دانش، بینش و ارتقای سطح آگاهیهای حرفه:  هدف کلی- 9

  :های آموزش ـ سرفصل10  
  : تجاری کلیات داوری داخلی در امور–الف 

 تعریف داوری، اوصاف داوری و اصول کلی حاکم بر داوری، 
 ،)داوری موردی، داوری سازمانی و داوری تک نفره و سه نفره ( انواع  داوری  
 ،)داوری موردی، داوری سازمانی و قرارداد داوری کتبی و شفاهی( انواع وآثار قراردادهای داوری  
 تبیین دعاوی قابل ارجاع به داوری ، 
 ین شرایط داوری،تبی 
 تبیین وضعیت ارجاع دعاوی دولتی به داوری، 
 موارد ممنوع از ارجاع به داوری، 
 آئین دادرسی داوری و نحوه صدور رأی داوری ، 
 موارد مداخله دادگاه در داوری ، 
 تصحیح رأی داوری، 
 جهات ردّ داور و شرایط ردّ در داوری، 
 شناسایی و نحوه ابالغ و اجرای رأی داوری، 
 ه اعتراض به رأی داوری ،نحو 
 تأمین خواسته و دستور موقت در داوری ، 
 حق الزحمه داوری 

  

  معاونت آموزش دادگستری کل استانها:  مجری-11
  

          کتبی و شفاهی      کتبی و عملی           شفاهی        عملیکتبی:  روش ارزشیابی -12
  : منابع پیشنهادی -13

    نام کتاب     کننده نویسنده یا تهیه
   ـ سید حسین نقیبی ـ ایران بان 1
   ـ جواد عزیزی ـ مجد2
   ـ  قضا3
  شمس...  دکتر عبدا-4
   دکتر جالل الدین مدنی-5
  
  
  

   دکتر علی مهاجری-11
   ابوالفضل نیکوکار-12
  
 

   ـ قوانین و مقررات داوری 1
   ـ قوانین و مقررات مربوط به داوری 2
  ورای حل اختالف  ـ سازش و داوری در ش3
   جلد سوم– آئین دادرسی مدنی -4
   جلد دوم– آئین دادرسی مدنی -5
   قانون آئین دادرسی مدنی-6
  )139اصل (  قانون اساسی -7
  501 الی 454 قانون آئین دادرسی مدنی از مواد -8
  1376 قانون داوری تجاری بین المللی مصوب -9

  رئیس وقت قوه قضائیه 1381 آئین نامه حق الزحمه داوری مصوب -10
  4 جلد – المبسوط در شرح آئین دادرسی مدنی -11
   نکته از قانون شوراهای حل اختالف 301 -12
   قانون اساسنامه مرکز داوری اتاق بازرگانی-13
   قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقالب-14
   قانون اجرای احکام مدنی-15
ب مجلس و مجمع تشخیص قانون اصالح مقررات مربوط به طالق مصو-16

  مصلحت نظام
   ـ توضیحات14

  2:                                        شماره مصوبه 7:                 شماره جلسه 29/9/88: تاریخ تصویب در کمیسیون طراحی آموزشی 

ده                                                                                                                                                                                                                                            ش ز و مد  یا                                                                                     مد و  ا                                                       ا
ل  ه د ضا وه  قات  وزش و  عاون     آ ی                                                                                                           وز ون آ ن  دو ی و    ر
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  شغلیشغلی  --  قضاییقضاییی آموزش کوتاه مدت ی آموزش کوتاه مدت دوره هادوره ها
  ))فرم برنامه آموزشی و درسی فرم برنامه آموزشی و درسی  (  ( 

  

  

              آماده سازی                 نوآموزی  باز آموزی :                 نوع آموزش ـ 1
-: پیش نیازـ 2  ت/ق/د/02 : آموزشـ کد3

 داوری در قراردادهای تجاری بین المللی: عنوان آموزش -4
  )اعم از بدوی و تجدید نظر ( قضات رسیدگی کننده به پرونده های حقوقی و اقتصادی :  ت کنند گان  شرک-5

    روز2: به روز   :    الزامی 
  : مدت دوره-6   ساعت12 : به ساعت   :  نوع آموزش-7  : اختیاری 

       سایر         غیر حضوری      کارورزی       کارگاهی سخنرانی  :  روش آموزشی-8
  افزایش دانش، بینش و ارتقاء سطح آگاهی های حرفه ای فراگیران در خصوص موضوع مذکور در عنوان دورۀ آموزشی:  هدف کلی- 9

  

  :های آموزش ـ سرفصل10
  : کلیات داوری داخلی در امور تجاری–الف 

اصلی و الحاقی، کتبی و شفاهی، موردی و سازمانی، تک نفره و سه نفره، .(  داوری قرارداد- 3.   شرایط داور و جهات ردّ آن- 2.     تعریف و انواع داوری- 1
 . آئین دادرسی داوری و نحوه صدور رأی داوری- 5)    موردی و سازمانی.(  انواع و آثار قرارداد داوری- 4) موارد انجام داوری و موارد ممنوعیت داوری

 موارد - 11.   حق الزحمه داوری- 10.     شناسایی، ابالغ و اجرای رأی داوری- 9.   اعتراض به رأی داوری- 8.    تصحیح رأی داوری- 7.  جهات رد داور- 6
 .انقضاء داوری

  : کلیات داوری تجاری بین الملل-ب
  . انواع داوری تجاری بین المللی- 2.    تعریف داوری تجاری بین المللی و اوصاف-1
 مؤسسه داوری ،)ICC(اتاق داوری، اتاق بازرگانی بین المللی، اتاق بازرگانی بین المللی پاریس: ی بین المللی مانند معرفی چند سازمان مهم داوری تجار-3

  )C.I.A.C( ،)American,Arbitration,Assosiation(،سیاک )A.A.A(آمریکا
  .اری بین المللی قانون حاکم بر قرارداد داوری تج- 5.    قرارداد داوری در قراردادهای تجاری بین الملل-4
 نحوه و موارد مداخله -8.   قانون حاکم بر تشریفات رسیدگی در داوری تجاری بین المللی-7.   قانون حاکم بر ماهیت دعوا در داوری تجاری بین المللی-6

  .دادگاههای داخلی در داوری تجاری بین المللی
  .ی تجاری بین المللی نحوه و وضعیت صدور قرارتأمین خواسته و دستور موقت در داور-9

 اعتراض به رأی داوری تجاری -12.  کنوانسیونهای موجود در داوری بین المللی-11.    مرجع صالحیت دار برای شناسایی و اجرای آراء داوری بین المللی-10
 موارد و اسباب ابطال آراء -16. وارد انقضاء داوری م-15 حق الزحمه داوری،  -14.  شناسایی، ابالغ و اجرای آراء داوری تجاری بین المللی-13.  بین المللی

  .داوری بین المللی
     . تحلیل مواردی از آراء داوری تجاری بین المللی-18.    معاضدت قضایی در اجرای آراء داوری بین المللی-17

  معاونت آموزش دادگستری کل استانها:  مجری-11
  

          کتبی و شفاهی      کتبی و عملی       شفاهی     عملی       کتبی:  روش ارزشیابی -12
  : منابع پیشنهادی -13

    نام کتاب    نویسنده یا تهیه کننده 
   دکتر لعیا جنیدی-1
   دکتر لعیا جنیدی-2
   دکتر احمد امیر معزی-3
   دکتر سید حسین صفایی-4

   قانون حاکم در داوریهای بین المللی -1
   داوری بین المللی شناسایی اجرایی احکام-2
   داوری تجاری بین المللی  -3
   حقوق بین الملل و داوری بین المللی-4
  1376 قانون داوری تجاری بین المللی مصوب -5
   قانون اساسنامه مرکز داوری اتاق بازرگانی-6
   قواعد داوری و مرکز داوری اتاق بازرگانی-7
  )i.c.c(مللی  قواعد داوری اتاق داوری اتاق بازرگانی بین ال-8
 قانون الحاق دولت ایران به کنوانسیون شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی -9

  بین المللی نیویورک
   اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری -10
   مقررات آنستیرال-11

   ـ توضیحات14
  2:                                        شماره مصوبه 7:                 شماره جلسه 29/9/88: تاریخ تصویب در کمیسیون طراحی آموزشی 

ده                                                                                                                                               ش ز و مد  یا                                            مد و  ا                                                                                                                                                                                             ا
ل  ی                   د وز ون آ ن  دو ی و  هعاون                                                                                        ر ضا وه  قات  وزش و         آ
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    قضایی  قضایی-- شغلی  شغلی دوره های آموزش کوتاه مدت دوره های آموزش کوتاه مدت 
  ))فرم برنامه آموزشی و درسی فرم برنامه آموزشی و درسی  (  ( 

  

  

              آماده سازی نوآموزی                  باز آموزی :                 نوع آموزش ـ 1
-: پیش نیازـ 2  ک/د/16 : آموزشـ کد3

 بررسی قواعد حاکم بر دیه و ارش: عنوان آموزش -4

  )بدوی و تجدید نظر( قضات دادسرا و محاکم کیفری :    شرکت کنند گان-5
    روز1: به روز   :    الزامی 

  : مدت دوره-6   ساعت8 : به ساعت   :  نوع آموزش-7  : اختیاری 

         سایر       غیر حضوری      کارورزی       کارگاهی سخنرانی  :  روش آموزشی-8
  

  .ای فراگیران نسبت به موضوع مذکور در عنوان دورۀ آموزشی های حرفه افزایش دانش و ارتقای سطح آگاهی:  هدف کلی- 9
  :های آموزش ـ سرفصل10  

 وجوه اشتراک و افتراق آنها،ماهیت دیه و ارش و  
 اقسام دیه، 
 ،)13/10/1384-683رأی وحدت رویۀ ( تنصیف مجموع دیه و ارش زن  
 نحوه محاسبه دیه اعضاء جوارح و منافع، 
 ) یوم االداء-یوم الحکم( مبنای زمانی محاسبه  
 مسئول پرداخت، 
 مهلت پرداخت، 
 بررسی تحلیلی عاقله و مسئولیت وی، 
  پسر،شمول عاقله بر پدر و 
 تحلیل نمونه رأی، 
 .بررسی ضوابط تقویم دیه 

  

  معاونت آموزش دادگستری استانها:  مجری-11
  

          کتبی و شفاهی      کتبی و عملی           شفاهی       عملیکتبی:  روش ارزشیابی -12
  : منابع پیشنهادی -13

    نام کتاب    نویسنده یا تهیه کننده 
   قوه قضائیه معاونت آموزش-1
   ابوالحسن محمدی-2
   ابوالقاسم گرجی-3
   یعقوبی گلوردی-4
   رضایی-5

  5 جلد -مجموعه نظرات مشورتی فقهی در امور کیفری -1
  دیات-حقوق کیفری اسالمی -2
 دیات -3
 قانون دیات مصور -4
 نرم افزار محاسبات حقوقی -5

   ـ توضیحات14
 اصفهان، در کمیسیون طراحی آموزشی مطرح و با اعمال اصالحاتی به شرح ذیل به این دوره بنا به پیشنهاد معاونت آموزش دادگستری استان

  3: شماره مصوبه                     9: شماره جلسه    11/11/1388: تاریخ تصویب در کمیسیون طراحی آموزشی  .تصویب رسید

ده                                                                                                                                                                                                                            ش ز و مد  یا                                                                                             مد و  ا                                                               ا
ل  ه د ضا وه  قات  وزش و  عاون     آ ی                                                                                                           وز ون آ ن  دو ی و    ر
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  شغلیشغلی  --  قضاییقضاییدوره های آموزش کوتاه مدت دوره های آموزش کوتاه مدت 
  ))فرم برنامه آموزشی و درسی فرم برنامه آموزشی و درسی  (  ( 

  

  

              آماده سازی                 نوآموزی  باز آموزی :                 نوع آموزش ـ 1
-: پیش نیازـ 2  پ/ع/ب/06 : آموزشـ کد3

 بهداشت عمومی در محیط کار: عنوان آموزش -4

  پیشخدمت:  ند گان  شرکت کن-5

   روز2:  به روز    :   الزامی 
  : اختیاری 

  :  نوع آموزش-7
  ساعت 8 : به ساعت 

  : مدت دوره-6

         سایر   غیر حضوری     کارورزی            کارگاهی سخنرانی  :  روش آموزشی-8
   فراگیران در خصوص موضوع مذکور در عنوان دورۀ آموزشیافزایش دانش، بینش و ارتقاء سطح آگاهی های حرفه ای:  هدف کلی-9

  

  :های آموزش ـ سرفصل10
 تعاریف سالمتی و بیماری، 
 ،)اصالح موی سر و صورت و ناخنها، شستشو و نظافت لباس کار( تعریف بهداشت فردی  
 بهداشت و انواع آن، 
 بهداشت محیط کار، 
 اپیدمی، 
 بهداشت رستورانها، 
  فاضالب،بهداشت محیط کار، آب و 
 اهمیت شناسایی بیماریهای ناشی از کار و بیماریهای شغلی، 
 پیشگیری از ابتالء به بیماریهای شغلی، 
 .معاینات دوره ای در محیط کار و دیگر مسائل مربوط به بهداشت محیط کار 

  

 

   اداره کل آموزش کارکنان اداری–معاونت آموزش دادگستری استانها :  مجری-11
  

          کتبی و شفاهی      کتبی و عملی           شفاهی عملی       کتبی: ابی  روش ارزشی-12
  : منابع پیشنهادی -13

    نام کتاب    نویسنده یا تهیه کننده 
   جزوه استاد-  

   ـ توضیحات14
  9:                       شماره مصوبه            7:  شماره جلسه               29/9/1388: تاریخ تصویب در کمیسیون طراحی آموزشی 

ده                                                                                                                                                                ش ز و مد  یا                                            مد و  ا                                                                                                                                                                            ا
ل  ی                                    د وز ون آ ن  دو ی و  هعاون                                                                       ر ضا وه  قات  وزش و         آ



 115 /گوناگون: ششمبخش 

  شغلیشغلی  --  قضاییقضاییدوره های آموزش کوتاه مدت دوره های آموزش کوتاه مدت 
  ))فرم برنامه آموزشی و درسی فرم برنامه آموزشی و درسی  (  ( 

  

  

      آماده سازی                         نوآموزی  باز آموزی :                 نوع آموزش ـ 1
-: پیش نیازـ 2  پ/ش/آ/07 : آموزشـ کد3

 آشنایی با شرح وظایف رشته شغلی پیشخدمت: عنوان آموزش -4

  پیشخدمت:    شرکت کنند گان-5

  روز 1:  به روز    :   الزامی 
  : اختیاری 

  :  نوع آموزش-7
  ساعت 4 : به ساعت 

  : مدت دوره-6

         سایر   غیر حضوری     کارورزی            کارگاهی سخنرانی  :  روش آموزشی-8
  افزایش دانش، بینش و ارتقاء سطح آگاهی های حرفه ای فراگیران در خصوص موضوع مذکور در عنوان دورۀ آموزشی:  هدف کلی-9

  

  :های آموزش ـ سرفصل10
 آشنایی با شرح وظایف پرسنل پیشخدمت، 
 پرسنل پیشخدمت،وظایف و مسؤولیتهای اداری  
 دریافت و توزیع پرونده ها و نامه ها و سایر مکاتبات اداری، 
 انتقال پیام های شفاهی و کتبی، 
  .وظایف مربوط به آسانسور، آبدارخانه یا توزیع غذا و سایر لوازم بین افراد و حمل و جابجایی اثاثیه 

  

 

  کارکنان اداری اداره کل آموزش –معاونت آموزش دادگستری استانها :  مجری-11
  

          کتبی و شفاهی      کتبی و عملی           شفاهی عملی       کتبی:  روش ارزشیابی -12
  : منابع پیشنهادی -13

    نام کتاب    نویسنده یا تهیه کننده 
   جزوه استاد-  

   ـ توضیحات14
  9:                                  شماره مصوبه 7:  شماره جلسه               29/9/1388: تاریخ تصویب در کمیسیون طراحی آموزشی 

ده                                                                                                                                   ش ز و مد  یا                                            مد و  ا                                                                                                                                                                                                         ا
ل  ی       د وز ون آ ن  دو ی و  هعاون                                                                                                    ر ضا وه  قات  وزش و         آ
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ی ماره  ده از   ذف  رد  و ند  ات  ی    ا ۀ ر  س  ماه روز

های ویژۀ قوانین و مقررات روزنامه رسد مواردی از شمارهبه نظر می:توجه 
لذا از درج آن در این . اطبین کاربرد نداردماه برای مخاسفندرسمی در 

ماهنامه خودداری شده است و در صورت درخواست هر یک از موارد حذف 
  .شده، متن کامل آن برای متقاضی، ارسال خواهد شد





 121/ ضمیمه: بخش هفتم 

  2/12/1388 مورخ 18927موارد حذف شده از روزنامۀ رسمی    ردیف
  ) مادر تخصصی(اساسنامه شرکت عمران شهرهای جدید 1
   1388 برای اجرای در سال 1387نامه اجرایی اعطای تسهیالت بانکی در سال تنفیذ آیین) 1(اصالح بند 2
  نامه در خصوص تقسیمات کشوری در شهرستان شادگان تصویب3

  
 

  4/12/1388 مورخ 18929موارد حذف شده از روزنامۀ رسمی    ردیف

نامه حمایت از ابداعات و اختراعات مؤثر در بهبود ایمنی و مصرف سوخت و آالیندگی وسایل  آیین1
  نقلیه  

  ) پیام(نامه معامالت شرکت خدمات هوایی پست و مخابرات  اصالح آیین2
  نامه درخصوص اعطای تسهیالت بانکی در قالب طرح مسکن مهر  تصویب) 7(اصالح بند 3
  نامه در خصوص تعیین منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان  باصالح تصوی4

 مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی کیش، قشم، 1388نامه در خصوص تعیین بودجه تلفیقی سال  تصویب5
  چابهار، انزلی، اروند و ارس 

  ) خوراک انسان(نامه در خصوص تعیین سود بازرگانی گندم  تصویب6
  » سانی عضو شورای تخصصی تحول و ارتقاء علوم انسانینظر علوم ان  صاحب7انتخاب « مصوبه 7

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح توسعه منطقه ویژه اقتصادی 8
  سلفچگان 

  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر جدید پرند 9
  خصوص طرح جامع شهر جدید هشتگرد مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در 10

  
  

  6/12/1388 مورخ 18931موارد حذف شده از روزنامۀ رسمی    ردیف
  نامه درخصوص اصالحات و تقسیمات کشوری در استان مرکزی   تصویب  1
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  11/12/1388 مورخ 18935موارد حذف شده از روزنامۀ رسمی    ردیف
  ) ع (رضا نامه تأمین آتیه مهر امام اصالح آیین1

جمهور برای اعمال اختیارات دولـت در مـورد لغـو،             نامه در خصوص تعیین نماینده ویژه رییس        تصویب2
  ....اصالح، تأیید و ابالغ تصمیمات در زمینه جابجایی، توزیع  و ابالغ اعتبارات

  تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر آستانه اشرفیه 3
  نفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر جونقان ت4
  تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر گوگد 5
  تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر مود6

  
  

  12/12/188 مورخ 18936  موارد حذف شده از روزنامۀ رسمی  ردیف
  گذاری تعاون  اساسنامه صندوق ضمانت سرمایه1

نامه درخصوص تأمین نیـروی انـسانی موردنیـاز مرکـز اورژانـس تهـران توسـط وزارت            اصالح تصویب 2
  بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

   شورای عالی شهرسازی و معماری ایران 11/2/1385الحاق تبصره به مصوبه 3

4
جمهور درخصوص حقوق ورودی نـسبت بـه تـرخیص خـودرو، اجـزاء،                مایندگان ویژه رییس  تصمیم ن 

قطعات، مواداولیه، تجهیزات، لوازم یدکی و سایر اقالم مرتبط با حمل و نقل برای کلیه واردکنندگان و                 
  خودروسازان

نامه در خـصوص تمدیـد مأموریـت مـستخدمان رسـمی دسـتگاههای مـشمول قـانون مـدیریت                      تصویب5
  )   ع(مات کشوری در صندوق مهر امام رضا خد
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  16/12/1388 مورخ 18938موارد حذف شده از روزنامۀ رسمی    ردیف

ریـال  ) 5,000,000,000,000(نامه درخـصوص انتقـال مبلـغ پـنج هـزار میلیـارد                تصویب) 1(اصالح بند   1
  معادل سقف تسهیالت مصوب برای شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

  قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن ) 8(نامه اجرایی ماده  آیین) 10(و ) 1(اصالح مواد 2
 تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر خشکرود 3
  تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر رازقان 4
  تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر هندودر 5

تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خـصوص مغـایرت اساسـی طـرح تفـصیلی بـا                     6
  طرح جامع شهر بروجن 

  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر ساوه  7
  شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص توسعه بافت فرسوده شهر کرج  مصوبه 8

  
  19/12/1388مورخ 18941موارد حذف شده از روزنامۀ رسمی    ردیف

  ضوابط ارایه تسهیالت مسکن به آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا 1
  

  22/12/1388مورخ 18943موارد حذف شده از روزنامۀ رسمی    ردیف
  سنامه سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلحاسا1

  
 

  25/12/1388 مورخ 18946موارد حذف شده از روزنامۀ رسمی    ردیف
  نامه تأمین مسکن معلولین  آیین1
  نامه جایگزینی ماشینهای کشاورزی فرسوده   آیین2
  شور کل ک1388ماده واحده قانون بودجه سال) 6(بند » هـ« نامه اجرایی جزء  اصالح آیین3
  اصالح اساسنامه شرکت سهامی توسعه منابع آب و نیروی ایران  4
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  در کشور ) ریزگرد(بار پدیده گرد و غبار  نامه آمادگی و مقابله با آثار زیان آیین) 8(اصالح ماده 5

گیـری    نامه در خصوص تعیین کارگروهی به عنوان نمایندگان ویژه رییس جمهور برای تصمیم              تصویب6
  حوه اجرای اختیارات هیئت وزیران در امور نفتدر مورد ن

  تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص محدوده شهر اسکو  7
  تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص محدوده شهر بخشایش 8



 125/ نظرخواهی

 

ی و   ا 
 قصد دارد در قوۀ قضائیهوزش رساند معاونت آممحترم میو حقوقدانان به استحضار قضات 

راستای ارتقای سطح آگاهی مخاطبین از قوانین و مقررات و ایجاد سرعت و سهولت در این امر و 
امر قضاوت مورد نیاز در  شدن نگهداری و آرشیو آن، هر ماه قوانین و مقرراتی را که به نحوی نآسا

 این امر نظرات شما عزیزان معیار برای تشخیص میزان ضرورت. است، به صورت ماهنامه منتشر کند
  :های زیر را به یکی از سه طریق زیر منعکس فرماییداست لذا انتظار دارد پاسخ پرسش

 معاونت – قوۀ قضائیه ساختمان شماره سه – نبش خیابان سمیه – خیابان حافظ -تهران: الف 
   اداره کل برنامه ریزی و تدوین متون آموزشی–آموزش 
   Tadvin_motoon@yahoo.comیکی پست الکترون: ب 
  021 – 88919418نمابر : ج 
  .کنداین ویژه نامه نیاز شما را در خصوص اطالع یابی از تغییرات قوانین و مقررات تأمین می -1

     تا حدودی موافقم    موافقم     کامالً موافقم 
بوده و موجب سهولت  و دسته بندی قوانین و مقررات در این ویژه نامه مناسب بویبنحوه ت – 2

  .شودو سرعت یافتن مطالب می
     تا حدودی موافقم    موافقم     کامالً موافقم 

اطالع رسانی تغییرات قوانین و مقررات از طریق این ویژه نامه مناسب تر از دریافت روزنامه  – 3
  .رسمی به شیوه معمول است

     تا حدودی موافقم    موافقم     کامالً موافقم 
اطالع رسانی تغییرات قوانین و مقررات از طریق این ویژه نامه مناسب تر از مراجعه به  – 4
  .های مربوط استسایت

     تا حدودی موافقم    موافقم     کامالً موافقم 
  . سایر نظرات و پیشنهادهای خود را مرقوم فرمایید- 5
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  :ّو
ت ر ن و  و ۀ  ه  راک  و ت ا و ام  ا  ا

  
رم  کار    :ھ

ی و  دید ت  ر ن و  و ن از  خا ع  و ی   الع یا نا ا ن ما ر ا ی از ا اصدف ا ا ا ھای ط و و   ذ با  د  ابا ا
ر ور، از سال  م قاط  ی  ن  ا خا ت  نا  د یدن ما نان  از ر ول ا ور  ور و   ر  را رم از  طضات 

ن١٣٨٩ ل و ارسال   ا ی     یا قا ی  ط  نا  تکما راک«ا ت ا و ده» ام  م  د داا د  و د،  ارسال    . اا
ماره یا   ل   ما ورت  ما  ل و ارسال  م ر  ن  ت ا ه  الزم ا ن و عدی ا تکی    .ا

  

  
  

ی: ............................ م د و   ...........................:..ام خا
الغ ق ا طا ی  ضا بت    ...................................... ......: ..............س

ن  ه.............. ......: .........ت ان  ھ   : .............................ت
ق ی د   ......................................................: ..............شا

ی   رو ت ا ی  یشا ل ن(پ ورت د   ):............................................ا 

ضا  ا


