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  عِالواسِ هِاللّ سمِبِ
  

ند ود آن رپوردگار ب ز  دک و  ی ا مام  ـتا    ۀ     با  ـی  ی را  ھا  ماواتِالسـ  هُیرسِکُ عَسِوَ«   ی ا

ی    و ی مد     او را   و  ١»االرضَ وَ رد ت       عالوه   ـ ت و و ه        و ـت      سـ و مـام آسـمان   و ح     
ن،  و  م    ز ه  ی«آ ـت» ـ نـد آگـاه ا مـد    ٢»لمـاً عِ یٍش لَّی کُبّرَ عَسِوَ«:  آن صـدق  ـق         نـاو   و  

ی ت  آن  آگا زاوار او ی ۀاحا    و  ھا  ه  اش عل ً ز نذعـ   ساز       ر ـدا عا ـیان      ـه    و عا   ـت بل
ـ ـت ۀقد ـت     ر ـود   او ـه  ٣»یٍشَ لَّت کُعَسِحمتی وَرَ«:   ـن  ا ـت   ا ه     ر ـ ه را    و    وا گـاه شـام از   آ

ای   د  و ـیدا مان  آیات ا ض و ا ا جام  وا و ا ت  از  م سا وا ب  نـد    ود وا ه  م    ـ ـ  ا؛ ز با
ــت ن ا ــ ی  عــا ــق  ــده  ــفَ«: و ــا لِبُکتُ أَسَ ــه ــتَّی ذینَلَّ ــو یُ ونَقُ ــ ةکــاالزَّ ونَؤتُ ــ ذینَو الَّ ــا یاتĤِم بِهُ ن

   ٤»نونَوقِیُ

                                                 
 .225آیۀ ) 2(سوره بقره .  1
 .80آیۀ ) 6(سوره انعام .  2
 .156آیۀ ) 7(سوره اعراف .  3
 . همان.  4
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ی  دهو   و
مارۀ رات  ۀه و     ١٣٨٩     ر ماه     ن و  ی) ١٣ ۀمار(وا تا دو سال ی را       آ کـا ـود،  ه   ـن و ا

د؛   تذ ن ا ادا یا عد ا ی  ماره  م    د ده  م و و ند ا   :نا
مار :یکم ـع ١٣٨٩داد ماه  ۀ   ـوز   را ـ اشـا اطالعـات   م و   ۀ ا ـ و رات  ـ ن و  ـم   ـوا ح داد ـ و

ود م  وا ودداری  واردی  د و از چاپ   م  وا ج  ی را  طا ه    ن و   .ا
ــمار :دوم  ور    ۀ  ی   یــات   بــارۀ    ١٣٨٩   ــ ی   ــور ــو ــل  ی را  اداره  ــش    طــا ــه     م   تــذ  ن ــد

ی و  م   د ـت      ما    اشاره  ن  آن ا دیـد ـرم  را        ـی  نـد    ـ    از   ن  م    ارا  خـا و . ـ
م   د ح  یـات ر ـودن  وع، کـم  و ودن  دید  باً  ودن،  تال   د و  زان کار ون  وری   شـا   ا

ت و  یدن ا ی الزم ، مالک    . روا
مارۀ :وم  م و اشاره       ١٣٨٩ه   ما          گا ی  ضا تائات  م    ایوص ا ـع     دا گـاه ر     آن   جا

ی   از ی  ی«  ی    ودش آن  و ع خأل  وا و    »ر خاب  ی ا ون ود  چ ی  ز اشارا   .یو 
مارۀ :ھارم  ه  ١٣٨٩     آبان     ـ       با    ند ن ھای  ور ـ ی   ش م    ارا    را     ضـا د م   ـ ـ ی دا ـو ر   و ت ـ  

ون آن    .ت
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م  ــمارۀ آ مـــاه  :پــ ـــوز   ١٣٨٩  مــخ بــارۀ  د ـــ ــ ح  ی را  طــا ه   ـــن و م   و ا ــر بـــا   ــ   حـــال حا
ـدود ای  رات  ـ ن و  ـوا ۀ  ه  ن، و ر فاده از بانک اطالعات  ـرم  ا ضـات  ـ از      ار 

ود ی  تاده  ور  ر    .را
د ور و ذ کات  نا   ّ   ود  ٣٠/٤/١٣٨٩ورخ  ۀبا  یرا  ی و   ق ت م   ومار آن را  ـ ی    پ ـدا ـر  و  

ی م ی و صمد      ١»رٌیقفَ یرٍن خَمِ لیإ لتَنزَأما ی لِنّإ برَ«. دار
  

ر    رد
٢/١١/١٣٨٩

                                                 
 .24آیۀ ) 28(سوره قصص .  1
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   به الحاقی) 4( تبصره و واحده ماده صدر موضوع اسالمی شورای مجلس رئیس های نظریه. 1
 اساسی قانون) 138( هشتم و سی یکصدو و )85( پنجم و هشتاد اصول اجراء نحوه قانون« 

 1»ایران اسالمی جمهوری

  
 21/10/1389                                                             ب/هـ70806شماره
 نژاد احمدی دکتر آقای جناب
 ایران اسالمی جمهوری محترم ریاست
 مورخ 50807/44662 شماره به وزیران محترم هیأت نامه تصویب رونوشت به بازگشت

 خدماتی های طرح از برخی برای وزیران هیأت استانی مصوّبات« موضوع ،5/3/1389
 و بررسی هیأت« مقدماتی نظر اعالم و ها بررسی متعاقب ،»بویراحمد و کهکیلویه استان
   به الحاقی) 4( تبصره و واحده ماده صدر به مستنداً و »قوانین با دولت مصوبات تطبیق

 قانون) 138( هشتم و سی و یکصد و) 85( پنجم و هشتاد اصول اجراء نحوۀ قانون«
 آن، اجرائی نامه آئین) 10( ماده و »بعدی اصالحات و ایران المیاس جمهوری اساسی
 به نتیجه اعالم و قانونی مقرّر مهلت در الزم اقدام جهت قطعی نظر اعالم متضمّن مراتب
 آن قانون، در مقرّر مهلت هفته یک انقضای از پس است بدیهی. گردد می ابالغ جانب این

 .بود خواهد االثر ملغی است تهگرف قرار ایراد مورد که مصوّبه از بخش
 کارگیری به« ،1386مصوّب کشوری خدمات مدیریت قانون) 44( ماده موجب به ـ1«
 ؛»است پذیر امکان... عمومی امتحان در شدن پذیرفته از پس اجرائی دستگاههای در افراد

 روش دو از یکی به اجرائی دستگاههای در استخدام« قانون همین) 45( ماده طبق ـ2
 مجوزهای مجموع« مذکور، قانون) 51( ماده براساس ـ3 گیرد؛ می صورت پیمانی و یرسم

 قانون،) 52( ماده وفق ـ4 ؛»...گردد می تعیین پنجساله های برنامه در... اجرائی دستگاههای
 و) 45( ماده در مندرج حاالت از غیر به اجرائی دستگاههای در افراد بکارگیری نوع هر«

: دارد  می مقرّر قانون) 32( ماده تبصره ـ 5 ؛».باشد می ممنوع قانون نای) 32( ماده تبصره
 های پست%) 10( درصد ده سقف تا... خاص شرایط در توانند می اجرائی دستگاههای«

                                                 
  .نظریه اکتفا شد 7انی برای مخاطبین محترم ندارد خودداری و به درج نظریه که به نظر رسید کاربرد چند 35از درج تعداد .  1
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 صورت به را افرادی مصوّب، اعتبارات سقف در و استخدامی تعهد بدون مصوّب، سازمانی
 که آنجا از فوق، مراتب به عنایت با» .گیرند اربک یکسال حداکثر برای معیّن کار یا ساعتی

 کشوری خدمات مدیریت قانون) 45( ماده »ب« بند طبق کارکنان، پیمانی بکارگیری
 وضعیت تبدیل آن بر عالوه و است اجرائی دستگاههای برای استخدامی تعهد متضمّن
 مندرج تشریفات رعایت بدون پیمانی به معیّن کار انجام و خدمت خرید قراردادی، کارکنان

 قانون در قانونگذار بینی پیش مورد فوق، در مذکور موارد دیگر و قانون) 44( ماده در
 سازمان که نامه تصویب) 5( بند علیهذا، است؛ نگرفته قرار کشوری خدمات مدیریت
 قراردادی، کارکنان از نفر هشتاد وضعیّت تبدیل مجوز صدور« به را زیست محیط حفاظت
 ».است قانون با مغایر نماید، می تکلیف »پیمانی به معیّن کار انجام و خدمت خرید

 الریجانی علی ـ اسالمی شورای مجلس رئیس
 

 21/10/1389                                                               ب/هـ70819شماره
 نژاد احمدی دکتر آقای جناب
 ایران اسالمی جمهوری محترم ریاست
  65367/44763 شماره به وزیران محترم هیأت نامه تصویب رونوشت به بازگشت

 تجاری آزاد مناطق مدیره هیأت اعضاء عنوان به افراد تعیین« موضوع ،23/3/1389 مورخ
 مصوبات تطبیق و بررسی هیأت« مقدماتی نظر اعالم و ها بررسی متعاقب ،»صنعتی ـ

 اجراء نحوۀ قانون« به الحاقی) 4( تبصره و واحده ماده صدر به مستنداً و »قوانین با دولت
 اسالمی جمهوری اساسی قانون) 138( هشتم و سی و یکصد و) 85( پنجم و هشتاد اصول
 نظر اعالم متضمّن مراتب آن، اجرائی نامه آئین) 10( ماده و »بعدی اصالحات و ایران
. گردد می ابالغ نبجا این به نتیجه اعالم و قانونی مقرّر مهلت در الزم اقدام جهت قطعی
 کـه مصوّبه از بخش آن قانون، در مقرّر مهلت هـفته یک انقضای از پس است بدیهی
 .بود خواهد االثر ملغی است گرفته قرار ایراد مورد
 آزاد مناطق 1386 مصوّب کشوری خدمات مدیریت قانون) 5( ماده موجب به ـ1«

 قانون، همین) 117( ماده بقط و محسوب اجرائی دستگاههای جمله از صنعتی ـ تجاری
  .باشند می قانون این مقرّرات مشمول مذکور مناطق جمله از اجرائی دستگاههای کلیّه

 ماده براساس ،1373مصوّب شغل یک از بیش تصدّی منع قانون واحدۀ ماده بر عالوه ـ2 
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 کلیّه برای سازمانی پست یک از بیش تصدّی« کشوری، خدمات مدیریت قانون) 94(
 ادارۀ چگونگی قانون) 6(ماده طبق اینکه، مضافاً ـ3. »...باشد می ممنوع دولت دانکارمن

 هیأت توسط سازمان« 1372 مصوّب ایران اسالمی جمهوری صنعتی ـ تجاری آزاد مناطق
 اعضاء عنوان به افراد تعیین بر ناظر نامه تصویب مفاد علیهذا،» ...خواهدشد اداره... مدیره
 که گردد می افرادی شامل اطالق، حیث از چون صنعتی، ـ تجاری دآزا مناطق مدیره هیأت

 گردند، می اجرائی دستگاههای دیگر در شغل دار عهده دولتی، مشاغل بودن دارا وجود با
 ».است مذکور قوانین با مغایر

 الریجانی علی ـ اسالمی شورای مجلس رئیس
 

 21/10/1389                                                               ب/هـ70812شماره
 نژاد احمدی دکتر آقای جناب
 ایران اسالمی جمهوری محترم ریاست
  هـ45248ت/168467 شماره به وزیران محترم هیأت نامه تصویب رونوشت به بازگشت

 متعاقب ،»هـ45248ت/65846 مصوّبه به تبصره یک الحاق« موضوع ،28/7/1389 مورخ
 و »قوانین با دولت مصوبات تطبیق و بررسی هیأت« مقدماتی ظرن اعالم و ها بررسی
 و هشتاد اصول اجراء نحوۀ قانون« به الحاقی) 4( تبصره و واحده ماده صدر به مستنداً
 و ایران اسالمی جمهوری اساسی قانون) 138( هشتم و سی و یکصد و) 85( پنجم

 جهت قطعی نظر اعالم متضمّن مراتب آن، اجرائی نامه آئین) 10( ماده و »بعدی اصالحات
 است بدیهی. گردد می ابالغ جانب این به نتیجه اعالم و قانونی مقرّر مهلت در الزم اقدام
 قرار ایراد مورد که مصوّبه از بخش آن قانون، در مقرّر مهلت هفته یک انقضای از پس

 .بود خواهد االثر ملغی است گرفته
 ،1383مصوّب اجتماعی تأمین و رفاه جامع امنظ ساختار قانون) 1( ماده موجب به ـ1«

. است گرفته قرار تأکید مورد» ...اجتماعی، رویدادهای برابر در کشور افراد همه از حمایت«
 در که نحوی به اجتماعی تأمین از برخورداری« قانون همین) 1( ماده) 1( تبصره طبق ـ2

  » .شود می محسوب دولت تکلیف آن، تأمین و کشور افراد همه حق آید می قانون این
 از سال دو مدت ظرف است مکلّف دولت« مذکور قانون) 3(ماده) 2(تبصره موجب به ـ3

 از جامعه مختلف اقشار تمام قرارگرفتن بیمه پوشش تحت امکان قانون، این ابالغ تاریخ
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 متن در الحاقی تبصره علیهذا،» .نماید فراهم را فصلی شاغلین و عشایر روستائیان، جمله
 سن حداکثر صندوق، در عضوّیت بودن اختیاری به توجّه با«: دارد می مقرّر که صوّبهم

 حیث از ،»گردد می تعیین سال پنجاه خانوار سرپرست زنان و مردان برای عضویت ابتدای
 پنجاه سن حداکثر دارابودن به خانوار سرپرست زنان و مردان عضویّت مقیّدشدن و مشروط
 ».تاس قانون با مغایر سال،

 الریجانی علی ـ اسالمی شورای مجلس رئیس
 

 21/10/1389                      ب/هـ70827شماره
 نژاد احمدی دکتر آقای جناب
 ایران اسالمی جمهوری محترم ریاست
  187397/43740 شماره به وزیران محترم هیأت نامه تصویب رونوشت به بازگشت

 سازمان کارکنان به آزمون زاریبرگ الزّحمه حق پرداخت« موضوع ،23/9/1388 مورخ
 تطبیق و بررسی هیأت« مقدماتی نظر اعالم و ها بررسی متعاقب ،»ای حرفه و فنی آموزش
 قانون« به الحاقی) 4( تبصره و واحده ماده صدر به مستنداً و »قوانین با دولت مصوبات

 یاساس قانون) 138( هشتم و سی و یکصد و) 85( پنجم و هشتاد اصول اجراء نحوۀ
 مراتب آن، اجرائی نامه آئین) 10( ماده و »بعدی اصالحات و ایران اسالمی جمهوری
 این به نتیجه اعالم و قانونی مقرّر مهلت در الزم اقدام جهت قطعی نظر اعالم متضمّن
 آن قانون، در مقرّر مهلت هفته یک انقضای از پس است بدیهی. گردد می ابالغ جانب
 .بود خواهد االثر ملغی است گرفته قرار ادایر مورد که مصوّبه از بخش
: دارد می مقرّر که 1386 مصوّب کشوری خدمات مدیریت قانون) 93( ماده بر عالوه«

 آنان خدمات به... ضروری مواقع در که صورتی در...  اجرائی های دستگاه کارمندان کلیه«
 مربوط مقرّرات برابر... هالزّحم حق قبال در محوّله وظایف انجام... به مکلّف... باشد نیاز

 فصل( فصل این اجرائی های نامه آئین« قانون همین) 100( ماده موجب به ،».خواهندبود
 ریزی برنامه و مدیریت سازمان پیشنهاد با مذکور قانون) 93( ماده جمله از قانون دوازدهم
 پرداخت شدن موکول حیث از مصوّبه متن علیهذا،» .رسد می وزیران هیأت تصویب به کشور
 وزیران، هیأت نامه تصویب جای به اجتماعی امور و کار وزارت دستورالعمل به الزّحمه حق
 ».است قانون با مغایر

 الریجانی علی ـ اسالمی شورای مجلس رئیس
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 21/10/1389                                                              ب/هـ70954شماره
 نژاد احمدی دکتر آقای جناب
 ایران اسالمی جمهوری محترم ریاست
 مورخ 77683/44770 شماره به وزیران محترم هیأت نامه تصویب رونوشت به بازگشت

 »کشوری خدمات مدیریت قانون...  و 86 ،84 مواد اجرائی نامه آئین«  موضوع ،8/4/1389
 »قوانین با دولت مصوبات تطبیق و بررسی هیأت« مقدماتی نظر اعالم و ها بررسی متعاقب

 و هشتاد اصول اجراء نحوۀ قانون« به الحاقی) 4( تبصره و واحده ماده صدر به مستنداً و
 و ایران اسالمی جمهوری اساسی قانون) 138( هشتم و سی و یکصد و) 85( پنجم

 جهت قطعی نظر اعالم متضمّن مراتب آن، اجرائی نامه آئین) 10( ماده و »بعدی اصالحات
 بدیهی. گردد می ابالغ جانب این به نتیجـه اعالم و قانونی مقـرّر لتمه در الزم اقدام
 ایراد مورد که مصوّبه از بخش آن قانون، در مقرّر مهلت هفته یک انقـضای از پس است
 .بود خواهد االثر ملغی است گرفته قرار

   1386 مصوب کشوری خدمات مدیریت قانون) 87( ماده) 2( تبصره موجب به ـ1«
 ترتیب به را خود کار ساعات...  وزیران هیأت موافقت با...  توانند می اجرائی ایدستگاهه«

 و مدیریت توسعه شورای تأیید که نامه آئین) 3( ماده بنابراین،» .نمایند تنظیم دیگری
 طبق ـ2. است قانون با مغایر است نموده وزیران هیأت موافقت جایگزین را انسانی سرمایه
 در را خود کار ساعات موظفند استانی اجرائی دستگاههای کلیه« ور،مذک قانون) 3( تبصره
) 3( ماده در مندرج »اجرائی دستگاههای« واژه علیهذا،» .نمایند تنظیم هفته روز شش
 واجد که گردد می نیز استانی اجرائی دستگاههای شامل اطالق، حیث از چون نامه آئین

 مغایر باشند، می هفته روز شش در خود کار ساعات تنظیم به الزام یعنی قانونی محدودیت
 مواردی به رسیدگی« کشوری خدمات مدیریت قانون) 97( ماده وفق ـ3. است قانون با
 دستگاههای کارمندان تخلفات سایر و است شده تکلیف یا و ممنوع قانون این در که

 1372 مصوب اداری تخلفات به رسیدگی قانون طبق آنها مجازات تعیین و اجرائی
 » .باشد می

 اعمال« یا »اداری مجازاتهای اعمال« که نامه آئین) 4( ماده) 3( تبصره بنابراین
 و اداری تخلفات به رسیدگی قانون بر عالوه را »خاطی کارمندان به نسبت اداری تنبیهات
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 توسعه معاونت تأیید به که داند می دستورالعملی رعایت به منوط مربوط، قوانین دیگر
 موجب به ـ4. است قانون با مغایر رسید، خواهد جمهور رئیس انسانی مایهسر و مدیریت

 و 1378 مصوب کیفری امور در انقالب و عمومی دادگاههای دادرسی آئین قانون) 1( ماده
 موافق موظفند دادگاهها قضات« 1379 مصوب مدنی امور در قانون همین) 3( و) 1( مواد

 علیهذا» .نمایند خصومت فصل یا صادر تضیمق حکم کرده، رسیدگی دعاوی به قوانین
 به مقید را »قضائی حکم صدور« که نامه آئین) 4( ماده) 3( تبصره از دیگر بخش

 و ها صالحیت با بودن مخّل حیث از داند می االشاره فوق دستورالعمل در مندرج چارچوبهای
) 100( و) 20( مواد طبق: الف ـ 5. است قانون مغایر محاکم، قضات اختیارات و حدود
 افزایش و انگیزه ایجاد منظور به مناسب وکار ساز اعمال« کشوری خدمات مدیریت قانون
 نحوه و پیشنهادها نظام و کارمندان خالقیت و اندیشه و فکر از مندی بهره و کارائی
 و مدیریت سازمان پیشنهاد با که بود خواهد ای نامه آئین براساس پاداش پرداخت
) 97( ماده ذیل موجب به ـ ب» .رسد می وزیـران هیات تصویب به کشور ریزی برنامه
 خدمات مدیریت قانون) 91( ماده موضوع تخلفات به رسیدگی صرفاً قانون، همین

 بدیهی و است اداری تخلفات به رسیدگی قانون در مندرج تشریفات از مستثنی کشوری،
 قانون) 97( ماده از منصرف مشابه، موارد و هدیه ،... امتیاز، هرگونه اعطاء که است
 اعطای نحوه و انگیزشی کارهای و ساز اعمال« که نامه آئین) 5( ماده بنابراین، باشد، می

 توسعه معاونت تأیید به که داند می دستورالعملی به منوط را...  و اجرائی دستگاههای هدیه
 ماده طبق ـ 6 .است قانون با مغایر رسید، خواهد جمهور رئیس انسانی سرمایه و مدیریت

 مشاوره، حق تسهیالت، امتیاز، هرگونه از استفاده کشوری، خدمات مدیریت قانون) 91(
 توسط« عبارت علیهذا، ذیربط، اجرائی دستگاه از دریافت به است منحصر صرفاً

 دیگر شامل ذیربط، اجرائی دستگاه بر عالوه اطالق، حیث از که »اجرائی دستگاههای
 . است قانون با مغایر گردد، می نیز اجرائی دستگاههای

 الریجانی علی ـ اسالمی شورای مجلس رئیس
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 21/10/1389                                                               ب/هـ70957شماره
 نژاد احمدی دکتر آقای جناب
 ایران اسالمی جمهوری محترم ریاست
 مورخ ن44371ت/22939 به وزیران محترم هیأت نامه تصویب رونوشت به بازگشت

 نظر اعالم و ها بررسی متعاقب ،»وزیران هیأت مصوّبات اصالحات« موضوع ،4/2/1389
 واحده ماده صدر به مستنداً و »قوانین با دولت مصوبات تطبیق و بررسی هیأت« مقدماتی

 و یس و یکصد و) 85( پنجم و هشتاد اصول اجراء نحوۀ قانون« به الحاقی) 4( تبصره و
) 10( ماده و »بعدی اصالحات و ایران اسالمی جمهوری اساسی قانون) 138( هشتم
 مقـرّر مهلت در الزم اقدام جهت قطعی نظر اعالم متضمّن مراتب آن، اجرائی نامه آئین

 یک انقـضای از پس است بدیهی. گردد می ابالغ جانب این به نتیجـه اعالم و قانونی
 االثر ملغی است گرفته قرار ایراد مورد که مصوّبه از بخش آن قانون، در مقرّر مهلت هفته
 .بود خواهد
 شورای 13/5/1376 مورخ 1144/21/76 شماره تفسیری نظریّه) 4( بند موجب به ـ1«
) 127( اصل استناد به که جمهور رئیس ویژه نمایندگان تصمیمات کلیّه«  نگهبان محترم
 تا جمهوری ریاست دورۀ یافتن پایان زمان از ـ مدت این در اند شده انتخاب اساسی قانون
 حیث از مصوّبه صدر علیهذا،» .باشد نمی نافذ ـ اعتماد رأی اخذ و مجلس به وزرا، معرفی
 شمارۀ نامه تصویب موضوع جمهور، رئیس ویژه نمایندگان تصمیم به استناد

 متضمّن چون نهم، دولت فعالیت دورۀ بر ناظر 22/12/1387 مورخ هـ42087ت/241869
 با مغایر است، یافته خاتمه آن اعضاء نمایندگی دورۀ که است گروهی کار تصمیمات تنفیذ
 اجرائی دستگاههای وظایف و اختیارات مخلّ مĤالً و نگهبان محترم شورای تفسیری نظریّه
 عمومی محاسبات قانون) 11( ماده موجب به ـ2. باشد می مربوط قوانین با مغایر و ذیربط
 متمرکز کلّ داری خزانه حسابهای در باید... دولت های دریافت« 1366 بمصوّ کشور
 به وجه واریز ضرورت به تصریح عدم حیث از مصوّبه »ج« بند ذیل تبصره علیهذا، »باشد

 ».است قانون با مغایر کشور، کلّ داری خزانه های حساب
 الریجانی علی ـ اسالمی شورای مجلس رئیس
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 21/10/1389                                                             ب/هـ70926شماره
 نژاد احمدی دکتر آقای جناب
 ایران اسالمی جمهوری محترم ریاست
 134446/45293 شماره به وزیران محترم هیأت نامه تصویب رونوشت به بازگشت

 و »مریق هجری 1431 شوّال دوم روز رسمی تعطیل اعالم«  موضوع ،17/6/1389 مورخ
 »قوانین با دولت مصوبات تطبیق و بررسی هیأت«  مقدماتی نظر اعالم و ها بررسی متعاقب

 و هشتاد اصول اجراء نحوۀ قانون« به الحاقی) 4( تبصره و واحده ماده صدر به مستنداً و
 و ایران اسالمی جمهوری اساسی قانون) 138( هشتم و سی و یکصد و) 85( پنجم

 جهت قطعی نظر اعالم متضمّن مراتب آن، اجرائی نامه آئین) 10( هماد و »بعدی اصالحات
 است بدیهی. گردد می ابالغ جانب این به نتیجه اعالم و قانونی مقرّر مهلت در الزم اقدام
 قرار ایراد مورد که مصوّبه از بخش آن قانون، در مقرّر مهلت هفته یک انقضای از پس

 .بود خواهد االثر ملغی است گرفته
 مصوّب کشور رسمی تعطیالت تعیین قانونی الیحۀ اصالح قانون) 2( ماده موجب به
 به تواند می قضائیهقوّه و مقنّنه قوّه رؤسای موافق نظر کسب با وزیران هیأت« ،1378

 تعطیل را کشور سراسر یا نقاط بعضی مهم، بسیار وقایع و حوادث بعضی بروز مناسبت
 و تعیین درخصوص وزیران محترم هیأت مصوّبه متن علیهذا ،»کند اعالم) عمومی( رسمی
 تصریح عدم حیث از رسمی، تعطیل عنوان به قمری هجری 1431 شوال دوم روز اعالم

 ».باشد می قانون با مغایر قوّه، دو رؤسای موافق نظر کسب به
 الریجانی علی ـ اسالمی شورای مجلس رئیس

  )23/10/1389مورخ  19188نقل از روزنامۀ رسمی شمارۀ (       
 

 اصالحیه ها .2

های گمرکی بین دولت جمهوری اسالمی قانون موافقتنامه همکاری« در چاپ) الف
مندرج در روزنامه رسمی کشور به  1»الجزایر ایران و دولت جمهوری دموکراتیک خلق

  :  30/4/1388 – 18752شماره 

                                                 
  .درج شده است) 1388تیر (شمارۀ اول این ویژه نامه  42در صفحۀ  متن قانون.  1
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، کلمه »استدرخو«و قبل از کلمه » به«بعد از کلمه  6ماده  1در سطر پنجم بند  -
 .از قلم افتاده است» گمرک«

 .قرار گیرد 7حذف و در کنار عنوان ماده » ابالغ«، کلمه 7ماده  1در سطر اول بند  -
، »که«و قبل از کلمه » برای«ضمیمه، بعد از کلمه  1در سطر دوم ردیف ث بند  -

 .چاپ شده است» مقاصد«، کلمه »مقاصدی«به جای کلمه 
به » شخصی«و قبل از کلمه » نگهداری«عد از کلمه ضمیمه، ب 3در سطر اول بند  -

 .چاپ شده است» دادها«کلمه  ،»هایداده«جای کلمه 
  روزنامه رسمی کشور 

  )23/10/1389مورخ  19188نقل از روزنامۀ رسمی شمارۀ (
 

 به مربوط مقررات اصالح یقانون الیحه) 4( تبصره اصالح قانون«در چاپ ) ب
 مصوب مسلح نیروهای در محصلین و داران رجهد و همافران و افسران تحصیل

  :30/4/1388 – 18752مندرج در روزنامه رسمی کشور به شماره 1»1358
به جای » اصالح«و قبل از کلمه » الیحه«در سطر اول ماده واحده بعد از کلمه  -
  .چاپ شده است» قانون«کلمه » قانونی«کلمه 
ج در روزنامه رسمی کشور به شماره مندر 2»ای رایانه جرایم قانون «در چاپ ) ج 

18742 – 17/4/1388:   
و قبل از کلمه » به«فصل سوم بخش یکم بعد از کلمه  12در سطر دوم ماده  -

  .چاپ شده است» جرای«کلمه » جزای«، به جای کلمه »نقدی«
» حقوقی«فصل ششم بخش یکم، بعد از کلمه  20در سطر دوم تبصره بند ب ماده  -

  .چاپ شده است» دیگر«کلمه » دیگری«، به جای کلمه »را«و قبل از کلمه 
و قبل از کلمه » محل«فصل ششم بخش یکم، بعد از کلمه  22در سطر دوم ماده  -

  .چاپ شده است» دادستای«کلمه » دادستانی«، به جای کلمه »کل«
، به جای کلمه »داده«فصل دوم بخش دوم، بعد از کلمه  4مبحث  41در بند ج ماده  -

  .چاپ شده است» شده«کلمه » شدبا«
                                                 

  .درج شده است) 1388تیر (شمارۀ اول این ویژه نامه  39در صفحۀ  متن قانون.  1
  .درج شده است) 1388تیر (مه شمارۀ اول این ویژه نا 27در صفحۀ  متن قانون.  2
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و قبل از » یا«فصل دوم بخش دوم، بعد از کلمه  4مبحث  44در سطر اول ماده  -
  . چاپ شده است» هایهمانسا«کلمه » هایسامانه«، به جای کلمه »ایرایانه«کلمه 

      روزنامه رسمی کشور 
  )28/10/1389مورخ  19192نقل از روزنامۀ رسمی شمارۀ (

  



  

  

  :دوم ش 
  

ور ی  عا وا دت رو د   آرای و
  
  
  





  

  کشور عالی دیوان عمومی هیأت 716 شماره رویه وحدت رأی

 با اثبات ورزد امتناع زوجیت وظایف ادای از مشروع مانع بدون زوجه چنانچه
 طالق در  زوج از زوجه وکالت   ازدواج اجازۀ اخذ و دادگاه در زوج  ناحیه از مراتب
 .نیست الاعم قابل و  محقّق

 مقدمه: الف
 رأس 89/7 ردیف رویه وحدت پرونده مورد در کشور عالی دیوان عمومی هیأت جلسه

 گرکانی محسنی احمد... ا آیت حضرت ریاست به 20/7/1389 مورخه شنبه سه روز 9 ساعت
 و کشور کل دادستان اژیه محسنی... ا آیت حضرت حضور و کشور عالی دیوان رئیس
 از پس و تشکیل عمومی هیأت سالن در کشور، عالی دیوان لفمخت شعب اعضای شرکت
 مختلف نظریات بررسی و طرح و پرونده گزارش قرائت و مجید... ا کالم از آیاتی تالوت
 که کشور کل دادستان آقای جناب 1نظریه استماع و مورد درخصوص کننده شرکت اعضای

 ـ716 شماره ضاییق رویه وحدت رأی صدور به گردد، می منعکس ذیل ترتیب به
 .گردید منتهی 20/7/1389

 پرونده گزارش: ب
 تجدیدنظر دادگاه شعب فامنین، قضایی حوزه محترم رئیس اعالم حسب احترام، با
 و نموده مجدد ازدواج زوجه اذن بدون و دادگاه اجازه با زوج که مواردی در همدان استان
 صادر مختلفی آراء نموده، طالق درخواست نکاح عقد ضمن شرط استناد به دادگاه از زوجه
 :رساند می عرض به زیر شرح به را مربوطه های پرنده جریان خالصه. اند کرده
 سمیه خانم فامنین عمومی دادگاه اول شعبه 84/1132/1 شماره پرونده موجب به ـ1
 به روشنی احمد آقای همسرش طرفیت به دادخواستی 14/9/1384 تاریخ در لطیفی
 ثـبت فوق شماره به که داشته تقـدیم فامنین عمومی دادگاه به طالق محک صدور خواسته

                                                 
حذف  »نماینده« روزنامۀ رسمی از این قسمت کلمه  28/10/1389مورخ  19192با توجه به اصالحیۀ مندرج در شماره .  1

  .گردید
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 اول جلسه در همچنین و دادخواست در نامبرده. است گرفته قرار رسیدگی جریان در و
 درآمده، خوانده شرعی و رسمی عقد به 10/12/1381 تاریخ در که داشته اظهار دادرسی

 پرونده چندین تشکیل به منتهی که کرده بروز آنان بین اختالفاتی عروسی از قبل ولی
 تقاضای نکاح عقد ضمن شروط از 12 بند استناد به خوانده مجدد ازدواج علت به و گردیده
 تمکین او از خواهان چون که داشته اظهار دفاعاً خوانده. است نموده طالق حکم صدور
 دادگاه از دهنش تمکین به حاضر نیز تمکین به محکومیت حکم صدور وجود با و ننموده
 مورد احکام تصاویر. است درآورده خود موقت عقد به را دختری و اخذ مجدد ازدواج اجازه
 ارائه دادگاه به صادرشده قم استان تجدیدنظر و عمومی های دادگاه از که خوانده استناد
 قرار زوجه سوی از شده تعرفه شهود و زوجین اظهارات استماع از پس دادگاه. است گردیده

 شماره دادنامه شرح به سپس شده، اجرا مزبور قرار که کرده صادر را داوری به امر جاعار
 بند تحقق طرفین، اظهارات خالصه و دعوی موضوع بیان از پس 24/10/1384 ـ1402

 ،234 مواد استناد به و دانسته محرز را رسمی نامه نکاح در مندرج العقد ضمن شرایط از 12
 قانون 9 ماده و ازدواج قانون 4 ماده و مدنی قانون 1324 و1321 ، 1312 ،1119 ،237

 میزان بیان ضمن و نموده صادر را زوجین بین سازش امکان عدم گواهی خانواده حمایت
 ثبت رسمی دفاتر از یکی به تا داده اجازه زوجه به آن دریافت نحوه و خواهان مهریه
 شرط تحقق طریق از حاصل توکال اعمال با طالق صیغه اجرای از پس و مراجعه طالق
 به نیز و اصالتاً را مربوطه دفاتر و اسناد و کند اقدام آن رسمی ثبت به نسبت العقد ضمن
 شده اعالم بائن زوجه بودن غیرمدخوله لحاظ به طالق نوع. نماید امضاء شوهرش از وکالت
 همدان ستانا تجدیدنظر دادگاه اول شعبه در پرونده خوانده تجدیدنظرخواهی اثر بر. است
 رأی 31/3/1385 ـ 85/278 شماره دادنامه طبق شعبه این و گرفته قرار رسیدگی مطرح
 خواهی فرجام دادگاه، دفتر گواهی به اخیر دادنامه از. است کرده تأیید را نخستین دادگاه
 .است نشده
 زهرا خانم فامنین عمومی دادگاه اول شعبه 87/576/1 شماره پرونده حسب ـ2

 یعقوبی عباس آقای همسرش طرفیت به دادخواستی 6/6/1387 تاریخ در انیخ محمدعلی
 دادگاه به طالق صیغه اجرای منظور به سازش امکان عدم گواهی صدور خواسته به

 و دارد شدید سوءرفتار او با زوج که است داشته اظهار آن ضمن و تقدیم فامنین عمومی
 به پرونده. است شده ایجاد حرج و عسر او برای و نموده ازدواج به اقدام او اجازه بدون
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 اول جلسه در. است گرفته قرار رسیدگی جریان در و گردیده ارجاع دادگاه اول شعبه
 نگردیده، حاضر اخطاریه ابالغ وجود با که خوانده غیاب در و خواهان حضور با که دادرسی
 در که هایی پرونده و خوانده با اختالفاتش پیرامون توضیحاتی ادای با خواهان شده تشکیل
 علت به گردیده، قطعی آراء صدور به منتهی و داده تشکیل جهیزیه و مهریه مطالبه مورد
 12 بند در مقرر شرط از ترتیب این به و ازدواج مجدداً او اجازه بدون خوانده اینکه
 در خوانده. است نموده را خود طالق در وکالت اعمال تقاضای کرده تخلف نامه نکاح
 او از خواهان که نموده اظهار داشته تقدیم دادگاه به دادرسی اول جلسه از بعد که ای هالیح

 با او و نشده تکمین به حاضر تمکین بر محکومیت حکم صدور وجود با و نداشته تمکین
 ارائه نیز را خود استناد مورد احکام تصاویر. است نموده ازدواج به اقدام دادگاه از اجازه اخذ

 موجب به سرانجام داوران اظهارنظر و داوری به امر ارجاع از پس دادگاه .است نموده
 تخلف زوجین اظهارات خالصه و دعوا موضوع بیان از بعد 2/2/1388ـ95 شماره دادنامه
 و 237 ،234 مواد به استناد با و دانسته مسلّم و محرز را نکاح عقد ضمن شرط از خوانده
 عدم گواهی خانواده حمایت قانون 10 ماده و زدواجا قانون 4 ماده و مدنی قانون 1119
 های پرونده در را خود جهیزیه و مهریه زوجه اینکه بیان ضمن و نموده صادر سازش امکان
 است داده اجازه زوجه به نماید می مطالبه جداگانه نیز را معوقه نفقه و نموده مطالبه دیگری

 وکالت اعمال با طالق صیغه اجرای از پس و مراجعه طالق ثبت رسمی دفاتر از یکی به تا
 دفاتر و اسناد و اقدام طالق رسمی ثبت به نسبت العقد ضمن شرط تحقق طریق از حاصل
. است شده اعالم بائن طالق نوع. نماید امضاء شوهرش از وکالت به نیز و اصالتاً را مربوطه

 مطرح همدان استان تجدیدنظر دادگاه چهارم شعبه در پرونده زوج تجدیدنظرخواهی اثر بر
 با خالصتاً 19/5/1388 ـ 6400852 شماره دادنامه طبق شعبه این و گرفته قرار رسیدگی

 نامه نکاح 12بند موضوع زوجه برای طالق در وکالت اعمال شرط تحقق که استدالل این
 ازدواج دادگاه اجازه بدون و تمکین از زوجه امتناع بدون زوج که است موردی به مختص
 مزبور شرط دادگاه، اجازه با زوج مجدد ازدواج و تمکین از زوجه امتناع صورت در و نماید
 رأی نقض ضمن و داده تشخیص وارد را تجدیدنظرخواهی نخواهدشد، محقق

 به. است کرده صادر) زوجه( بدوی خواهان دعوی بطالن بر حکم تجدیدنظرخواسته
 .است نگردیده خواهی فرجام رأی این از دادگاه دفتر گواهی

 وکالت همدان استان تجدیدنظر دادگاه اول شعبه فرمایید می مالحظه که طور همان
 زوجه که هم موردی در شرط، اطالق اعتبار به را نامه نکاح 12 بند موضوع زوج از زوجه
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 اعمال قابل و محقق کرده، مجدد ازدواج به اقدام دادگاه اجازه با زوج و نداشته تمکین
 زوجه که دانسته موردی از منصرف را مزبور شرط دادگاه همان هارمچ شعبه ولی دانسته،

 به بنا است، نموده مجدد ازدواج به مبادرت دادگاه اجازه با زوج و نداشته تمکین زوج از
 امور در انقالب و عمومی های دادگاه دادرسی آیین قانون 270 ماده اجرای در مراتب
 ایجاد منظور به کشور عالی دیوان یعموم هیأت در را موضوع طرح تقاضای کیفری
 .دارد قضایی رویه وحدت

 های پرونده در کشور عالی دیوان حقوقی شعب عمومی هیأت که است ذکر شایان
   عبارت این با را طالق در زوجه وکالت شرط 87/13 و 85/50 های ردیف اصراری

 طالق در التوک حق زوجه نماید، اختیار دیگری همسر زوجه رضایت بدون زوج چنانچه«
 ندانسته زوجه تمکین عدم جهت به دادگاه حکم به زوج مجدد ازدواج از منصرف »دارد را
   های شماره آراء شرح به بوده معنا این متضمن که را ها دادگاه اصراری آراء و
 .است کرده ابرام 24/10/1387 ـ16 و 25/2/1386 ـ4

 کشور عالی دیوان قضایی معاون ـ نیّری حسینعلی
  همدان استان تجدیدنظر دادگاه 4 شعبه رأی تأیید: کشور کل دادستان نظریه : ج
 کشور عالی دیوان عمومی هیأت 20/7/1389ـ716 شماره رویه وحدت رأی: د

 زوجه قانونی تکلیف زوج از تمکین مدنی قانون 1108 ماده مطابق اینکه به نظر
 زوج و امتناع زوجیت ایفوظ ادای از مشروع مانع بدون که صورتی در بنابراین است،
 نماید، اختیار دیگری همسر دادگاه از اجازه اخذ با و اثبات دادگاه در را امر این

 نکاح عقد ضمن مدنی قانون 1119 ماده حکم به که طالق در زوج از زوجه وکالت
 قید 12ردیف در عقد ضمن شرایط ب بند ذیل ازدواج سند در مراتب و شرط

 دیوان عمومی هیأت اعضاء اکثریت نظر به لذا نیست، مالاع قابل و محقق گردیده،
 دارد انطباق نظر این با که همدان استان تجدیدنظر دادگاه چهارم شعبه رأی کشور عالی

 و عمومی های دادگاه دادرسی آیین قانون 270ماده طبق رأی این. است تأییدمورد 
 ها دادگاه کلیه و کشور لیعا دیوان شعب برای مشابه موارد در کیفری امور در انقالب
 .است االتباع الزم

) 9/10/1389مورخ  19176نقل از روزنامۀ رسمی شمارۀ (
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دا اداری  وان  ی د و یأت  ع   آرای 





  

 
 و عرصه بهای پرداخت ضرورت موضوع با اداری عدالت دیوان عمومی هیأت 4 شماره رأی .1

 .گیرد می قرار تملک مورد عمرانی های طرح اجرای جهت دولت توسط که اشخاصی امالک اعیان

        23/1/1389: تاریخ
            4: دادنامه شماره
    89/5: پرونده کالسه
 .اداری عدالت دیوان عمومی هیأت: رسیدگی مرجع

 به نسبت اداری عدالت دیوان دادرسی  آییـن به الحاقی 53 ماده اعمال: موضوع
 عمومی  هیأت 21/5/1380 مورخ 173 شماره و 17/4/1374 رخمو 60 شماره های دادنامه
 .اداری عدالت  دیوان
 است، شده اعالم اداری عدالت دیوان رئیس عنوان به تقدیمی های نامه در: گردشکار 
 و 17/4/1374 مورخ 60 های شماره به اداری عدالت دیوان عمومی هیأت از صادره آرای
 هیأت 13/9/1369 مورخ 204 شماره دادنامه با رتمغای لحاظ به ،21/5/1380 مورخ 173

 افراد مشروع مالکیت حق جمله از قانونی حقوق تضییع سبب اداری عدالت دیوان عمومی
 : دارند نقض قابلیت ذیل جهات به و گردیده

 مورخ 60 شماره رویه وحدت رأی موجب به اداری عدالت دیوان عمومی هیأت ـ1
 مقرر که 1351 سال بودجه و برنامه قانون 50 ماده 9 بند به استناد با و 17/4/1374
 و فرعی یا اصلی های راه مسیر در که شهرها محدوده از خارج در واقع اراضی« : دارد می
 حریم رعایت با گیرد، می قرار نفت و گاز لوله و آب مجاری و برق و مواصالتی خطوط یا

 قرار استفاده مورد دولت طرف از شد، خواهد تعیین وزیران هیأت طرف از که لزوم مورد
 به را تصرفات گونه این» .شد نخواهد پرداخت وجهی ارتفاق، حق این بابت از و گیرد می

. شود نمی پرداخت وجهی زمین صاحبان به آن قبال در که کرده تلقی ارتفاق حق منزله
 ذاریواگ ،»ارتفاق حق« اصطالح از ناصحیح برداشت اثر در عمومی هیأت اینکه به نظر

 و غصب جواز حقیقت در است، نموده استنباط را دولتی های دستگاه به افراد اراضی مجانی
 اقدام این و داشته مقرر دولت برای را افراد امالک و اراضی حق غیر من تسلط و تصرف
 . باشد می تسلیط فقهی قاعده مخالف و اساسی قانون 40 اصل با مغایر



  1389دی ماه –ن و مقررات یقواننامۀ ویژه/  34

 

 اجرای برای امالک و اراضی تملک و خرید هنحو قانونی الیحه مقررات حسب ـ2
 جمهوری انقالب شورای 17/11/1358 مصوب دولت نظامی و عمرانی عمومی های برنامه

 از خارج یا شهری نقاط در چه اشخاص امالک و اراضی به نیاز صورت در ایران، اسالمی
 در قیحقو و حقیقی اشخاص به متعلق حقوق و امالک و اراضی بهای تعیین نحوه آن،
 در چهارم ماده در و مالک با دولتی های دستگاه توافق طریق از الذکر فوق قانون سه ماده

 پرداخت جهت دادگستری رسمی کارشناسی هیأت تعیین با طرفین توافق عدم صورت
 اداری عدالت دیوان عمومی هیأت استناد و است گردیده تکلیف تعیین اراضی عادله قیمت

 نیاز مورد اراضی بابت وجهی پرداخت عدم برای بودجه و برنامه نقانو 50 ماده 9 بند به
 اراضی از استفاده جهت مجانی ارتفاق حق وجود قرینه به و شهرها از خارج در دولت
 ایران اسالمی جمهوری اساسی قانون 47 و 40 و 22 اصول به توجه با دولت، برای مذکور

 خالف نماید می محروم خود مشروع کیتمال از را افراد اینکه حیث از و نداشته توجیهی
 12 ماده تصریح به) 50 ماده 9 بند( استنادی مقررات اصوالً و باشد می شرعی موازین
 دولت نظامی و عمومی های برنامه اجرای برای اراضی تملک و خرید نحوه قانونی الیحه
 .است گردیده نسخ مغایر مقررات عنوان به 17/11/1358 مصوب

 اعالم 3/12/1377 مورخ 4296/21/7 شماره نامه طی نگهبان، رایشـو طرفی از ـ3
 در 1351 سال بودجه و برنامه قانون 50 ماده 9 بند اطالق که این از نظر قطع« : داشته
 برای اراضی تملک و خرید نحوه قانونی الیحه 5 ماده 4 تبصره با موقوفه اراضی مورد

 قانونیت و شده نسخ  17/11/1358 مصوب دولت نظامی و عمومی های برنامه اجرای
 4 تبصره در که شرحی به باید و است شرع خالف اراضی این مورد در آن اطالق ندارد،
 مبین نظریه این که» .گردد پرداخت اش االجاره مال یا و آن قیمت است آمده الذکر فوق

 الیحه در بنابراین. باشد می 1351 سال بودجه و برنامه قانون 50 ماده 9 بند مغایرت
 دولت نظامی و عمومی های برنامه اجرای برای اراضی تملک و خرید نحوه قانونی
 از دولتی های سازمان نیاز مورد اراضی تملک چگونگی خصوص در 17/11/1358مصوب
 باشد شهر محدوده از خارج یا و داخل چه و روستایی و شهری اراضی از اعم اشخاص

 شماره آرای که است امر این موید و گردیده قررم اراضی بهای پرداخت برای قانونی حکم
 .باشد می مذکور مقررات و اصول مغایر اداری عدالت دیوان عمومی هیأت 173 و 60
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 بینی پیش دولت برای ارتفاق حق صرفاً 1351 سال بودجه قانون 50 ماده 9 بند در ـ4
 ایجاد آن رانیعم های طرح اجرای و دولت تصرف اعمال از بعد ارتفاق حق نوعاً و شده
 ایجاد مجانی نحو به دولت برای آنچه و باشد می تملک و تصرف از غیر حق این و شود می
 های زمین دولت که مواردی در ـ 5. تملک و تصرف حق نه است ارتفاق حق شود می

 قانون طبق دهد قرار استفاده مورد و تصرف عمرانی های طرح اجرای جهت را مردم
 دادنامه و است بوده آن بهای پرداخت به موظف انقالب یشورا 17/11/1358 مصوب
 مقررات و قانونگذار مراد تبیین مقام در عمومی هیأت 13/6/1369 مورخ 204 شماره
 از ناشی ارتفاق حق و دولتی و عمرانی های طرح اجرای صورت در اشخاص اراضی تملک

 .است بوده آن
 های برنامه اجرای برای اراضی تملک و خرید نحوه قانونی الیحه 3 ماده در ـ 6

 بهای«  گردیده تصریح انقالب، شورای 17/11/1358 مصوب دولت نظامی و عمومی
 بین توافق طریق از وارده خسارات و حقوق سایر و... مستحدثات ابنیه، اراضی، عادله

 مقرر قانون همین 3 ماده 2 تبصره در و» .گردد می تعیـین... مالک و اجرایی دستـگاه
 3 مدت ظرف موظفند اجرایی های دستگاه مالک، با توافق حصول صورت در که دهگردی
 بر هم قانون همان 5 ماده در و نمایند اقدام آنان سازی آزاد یا امالک خریـد به نسبت ماه

 از خارج یا و شهری حوزه در چه اشخاص امالک و اراضی تقویم روز عادله قیمت پرداخت
 توسط اشخاص اراضی مجانی تصاحب و تصرف جواز عدم دموی که است گردیده تأکید آن

 .باشد می دولتی مراجع
 موضـوع، به حاکـم قـانونی مقررات و قواعد و مسـتندات و دالیـل بنابـراین ـ7

 و عمومی های برنامه اجرای برای اراضی تملک و خرید نحوه قانونی الیحه خصوصاً
 1351 سـال بودجه و برنامه نقانو بر موخر که 17/11/1358 مصوب دولت نظامی

 »االسالم فی الضرار و الضرر« فقهی مسلم اصل و تسلیط قاعده به مستنداً و باشد می
 مستحدثات و اراضی بهای پرداخت و تملک برای آنان رضایت جلب و مـالک با توافق
 صراحت به توجه با و. دارد ضرورت روز عادله بهای به دولت عمرانی های طرح در واقع
 و عمومی های برنامه اجرای برای اراضی تملک و خرید نحوه قانونی الیحه 12 ماده محک

 آن با مغایر مقررات و قوانین کلیه«: اینکه بر مبنی 17/11/1358مصوب دولت نظامی
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 اشخاص اراضی تصرف در دولتی مراجع اقدام بنابراین» ...است شده االثر ملغی قانون
 قانون 308 و 303 مواد مطابق اراضی قیمت پرداخت از قبل و آنها رضایت جلب بدون
 و 331 ،328 ،315 مواد مطابق مذکور مراجع و بوده حق غیر من و غاصبانه عملی مدنی
 مستندات به توجه با. باشند می اشخاص به وارده خسارات جبران مسئول مدنی، قانون 337

 به و منسوخ 1351 سال ودجهب و برنامه قانون 50 ماده که گردد می عاید نتیجه این مذکور
 مورخ 60 های شماره به اداری عدالت دیوان عمومی هیأت از صادره آرای آن تبع
 قابل و گردیده انشاء جاری مقررات و قانون خالف 21/5/1380 مورخ 173 و 17/4/1374

 در موضوع بررسی از پس. باشد می اداری عدالت دیوان عمومی هیأت در مجدد نظر امعان
 و مشاورین نظر اظهار و اداری عدالت دیوان زیست محیط و اراضی تخصصی کمیسیون
 مجلس محترم رئیس 21/11/1385 مورخ د/178866/10 شماره استفساریه مالحظه
 :بر مبنی اسالمی شورای

  
ی عا ه   س

 نگهبان شورای محترم دبیر جنتی اهللا آیت حضرت
 سالم با
: دارد می مقرر 10/12/1351 مصوب کشور بودجه و برنامه قانون) 50( ماده) 9( بند«
 خطوط یا و فرعی یا اصلی های راه مسیر در که شهرها محدوده از خارج در واقع اراضی

 مورد حریم رعایت با گیرد می قرار نفت و گاز های لوله و آب مجاری و برق و مواصالتی
 گیرد می قرار هاستفاد مورد دولت طرف از شد خواهد تعیین وزیران هیأت طرف از که نظر
 نقشه شهر محدوده تشخیص مالک. شد نخواهد پرداخت وجهی ارتفاق حق این بابت از و

 عمل مورد عمرانی طرح مراحل شروع از قبل که بود خواهد محل هر شهر انجمن مصوب
 .باشد هاشهرداری

 دمور) ارتفاق حق( که است سال سی از بیش شده یاد مقرره استناد به اینکه به توجه با
 نکرده پرداخت وجهی دولت و گیرد نمی تعلق آن مشمول اراضی رسمی صاحبان به نظر
 به را نگهبان محترم شورای تفسیری نظر. دارد استمرار مزبور قانونی حکم هنوز و است
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 آن نبودن شرع مغایر یا و بودن شرع مغایر خصوص در اساسی، قانون چهارم اصل استناد
               »             .دارند اعالم

 عادل حداد غالمعلی ـ اسالمی شورای مجلس رئیس
 
 نگهبان شورای محترم دبیر 8/7/1386 مورخ 22818/30/86 شماره پاسخ مالحظه و
 :بر مبنی

ی عا ه   س
  اسالمی شورای مجلس محترم رئیس
 درباره نظر اظهار درخواست بر مبنی« 21/11/1385 مورخ د/178866/10 شماره نامه

 جلسه در موضوع ،10/12/1351 مصوب کشور بودجه و برنامه قانون) 50( ماده) 9( بند
 زیر شرح به شورا نظر و گرفت قرار بررسی و بحث مورد نگهبان شورای 4/7/1386 مورخ
 :گردد می اعالم

 زیرا شد دانسته شرع موازین خالف مذکور اراضی از دولت نمودن استفاده جواز اطالق
 گردد می نیز باشد می شرعی حق ذی یا مالک دارای شرعی ضوابط طبق که اراضی شامل

 ضرورت وجود عدم فرض در حق ذی یا مالک رضایت بدون استفاده جواز اطالق لذا و
 اسالمی انقالب پیروزی از پس مصوب قوانین البته. باشد می شرع موازین خالف مبیحه

 .دگیر قرار توجه مورد است الزم شود می موارد این شامل که
 ـ باشد می ید ضمان مشمول منفعتاً یا عیناً که مواردی در وجه پرداخت عدم همچنین

 و بوده شرع موازین خالف ـ باشد داشته مالک شرعی ضوابط طبق که مواردی مانند
 »                                     .گردد می ضمان موجب

 جنتی احمد ـ نگهبان شورای دبیر 
 در پرونده 1384 مصوب اداری عدالت دیوان دادرسی آیین به الحاقی 53 ماده اعمال با
 و مستشاران رؤسا، حضور با اداری عدالت دیوان عمومی هیأت 23/1/1389 جلسه

 بـه آراء اکثریت با نظر تبادل و بحث از پس و بررسی دیوان شعب البدل علی دادرسان
 . نمایند می رأی صدور بـه مبادرت آتی شرح
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یأت  یرأی  و  ع
 برای امالک و اراضی تملک و خرید نحوه قانونی الیحه موجب به اینکه به نظر
 دولت، ،17/11/1358 مصوب دولت نظامی و عمرانی عمومی، های برنامه اجرای

 آنها بر قانون شمول اینکه از اعم دولتی های شرکت دولتی، مؤسسات و ها وزارتخانه
 بهای پرداخت به مکلف ها شهرداری و باشدن یا باشد نام تصریح یا نام ذکر مستلزم
 22818/30/86 شماره نظریه موجب به و اند گردیده تملک مورد اعیان و عرصه
 مصوب بودجه و برنامه قانون 50 ماده 9 بند نگهبان، محترم شورای 8/7/1386 مورخ
 عدالت دیوان عمومی هیأت آرای لذا است، شده اعالم شرع موازین خالف 1351
 خالف بر که ،21/5/1380 مورخ 173 و 17/4/1374 مورخ 60های شماره به اداری
 53 ماده تجویز به و تشخیص شرعی موازین مغایر اند، گردیده انشاء الذکر فوق شرایط
  .گردند می نقض 1384 مصوب اداری عدالت دیوان دادرسی آیین به الحاقی

  )28/10/1389مورخ  19192نقل از روزنامۀ رسمی شمارۀ (
  

 2تبصره موضوع کمیسیون موضوع با اداری عدالت دیوان عمومی هیأت 371 شماره رأی. 2
 پلمپ بر عالوه جدید فعالیت  انجام و تغییرکاربری به نسبت اظهارنظر حق شهرداری قانون 55ماده
 .ندارد را

            17/8/1389: تاریخ
          371: دادنامه شماره
  88/554: پرونده کالسه
 .اداری عدالت دیوان عمومی هیأت: یدگیرس مرجع
 .پارسا ناصر آقای: شاکی

 مورخ 1156 و 1155 شماره دادنامه بین آراء تعارض اعالم: خواسته و شکایت موضوع
 30 شعبه از صادره 30/87/2146 و 30/88/125 های کالسه پرونده در ،11/5/1388

 در ،30/9/1388 مورخ 2469 هشمار دادنامه با شکایت ورود بر مبنی اداری عدالت دیوان
 .شکایت رد بر مبنی اداری عدالت دیوان 28 شعبه از صادره 28/87/1737 کالسه پرونده
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 55 ماده 20 بند کمیسیون: داشته اشعار درخواستی تقدیم با شاکی وکیل: گردشکار
 آقایان نام به نفر 2 برای 23/7/1387 مورخ 5/43/3 شماره رأی حسب شهرداری قانون
 جداگانه طور به کسب محل فعالیت نوع خصوص در پارسا ناصر و میرهاشمی اله یحسیدذب
 الزام عدم ـ3 وحشت و رعب ایجاد ـ2 مزاحمت ایجاد ـ1 استدالل با و نموده رأی اصدار

 همچنین و است نموده صادر ایشان کسبی های مغازه انسداد و پلمپ به حکم قوانین، به
 ها مغازه شهرداری هماهنگی با جدید فعالیت انجام و ربریکا تغییر تا که است نموده اعالم
 تقدیم با و نموده اعتراض صادره رأی از جداگانه طور به شکات از یک هر باشند، تعطیل

 های پرونده مذکور مراتب به توجه با لذا. اند نموده را آن نقض تقاضای دیوان به دادخواست
 شماره دادنامه موجب به 28 شعبه و ارجاع اداری عدالت دیوان 30 و 28 شعب به متشکله

 شکایت ،1156 و 1155 شماره دادنامه موجب به 30 شعبه و رد را شاکی شکایت 2469
 وحدت رأی صدور الذکر فوق آراء تعارض به توجه با. است داده تشخیص وارد را شاکی
 :باشد می زیر شرح به آراء مشروح. استدعاست مورد رویه

 موضوع ،87/1737 کالسه پرونده به رسیدگی در اداری عدالت دیوان 28 شعبه ـ الف
 رأی به اعتراض خواسته به و اراک شهرداری طرفیت به پارسا، ناصر آقای شکایت

 طی ،13/11/1387 مورخ 4215/3 شماره به شهرداری قانون 55 ماده 20 بند کمیسیون
 و ایراد اینکه به نظر: تاس نموده رأی انشاء چنین ،30/9/1388 مورخ 2469 شماره دادنامه
 و نگردیده اقامه و ابراز گردد، عنه معترض رأی نقض موجب که موجهی و موثر اعتراض
 مشاغل کمیسیون در موضوع طرح عدم برای موجبی جزائی امر از برائت به شاکی تمسک
 روانی عنصر و نیت سوء لکن پذیرفته را مزاحمت نوعی به جزائی دادگاه و نیست مزاحم
 موازین با مغایرتی و مباینت و صادر صحیحاً اصداری رأی مضافاً است، نکرده احراز ار جرم

. نیست مشهود باشد، شده شاکی حقوق تضییع موجب که قوانین از تخلفی و نداشته قانونی
 به حکم دیوان قانون 13 و 7 مواد استناد به و تشخیص غیروارد مطروحه دعوی بنابراین

 به رسیدگی در اداری عدالت دیوان 30 شعبه ـ ب. گردد می اعالم و صادر شکایت رد
 میرقاسمی اله ذبیح سید آقای شکایت موضوع ،30/87/2146 و 30/88/125 کالسه پرونده

 دعوی( اراک شهرداری طرفیت به ،)ثالث ورود دعوی( اصفهانی حیدر) اصلی دعوی(
 5/42/3 شماره رأی به اعتراض خواسته به و) ثالث ورود( مزاحم مشاغل کمیسیون) اصلی



  1389دی ماه –ن و مقررات یقواننامۀ ویژه/  40

 

 مورخ ،1156 و 1155 شماره دادنامه طی موقت، دستور از اثر رفع و 23/11/1387 مـورخ
 پروانه دارای میرقاسمی اله سیدذبیح شاکی اوالً،: است نموده رأی انشاء چنین ،11/5/1388

 مورخ 540 شماره به خانگی لوازم صنف اتحادیه از صادره خانگی لوازم کسب
 اینکه به نظر باشد نمی مزاحم مشاغل از خانگی لوازم فروش ثانیاً،. باشد می ،7/10/1387

 کسبی جدید فعالیت و کاربری تغییر تا مغازه انسداد و پلمپ بر داللت کمیسیون رأی
 ثالثاً،. است شده صادر مذکور کمیسیون اختیارات حدود از خارج و نبوده صحیح باشد، می
 نه باشد می کیلویی 11 و 2 سیلندرهای شارژ شاکی یتفعال که امر این ثبوت فرض به

 کمیسیون طریق از محل معاینه و تحقیق به منوط امر این اثبات و آن توزیع
 آن اثبات برای کافی شهرداری گزارش یا و اشخاص شکایت و باشد می کننده رسیدگی
 و محل تعطیلی منحصراً 55 ماده 20 بند شهرداری قانون در مقرر حکم رابعاً،. بود نخواهد

 و باشد آلودگان صنایع و مشاغل از و نموده مزاحمت ایجاد که است فعالیتی از جلوگیری
 دارد، کسبی فعالیت مجوز که مغازه انسداد و کسبی فعالیت تغییر بر مبنی حکم صدور
 هر از سیلندر شارژ حقوق در کمیسیون تصمیم که است بدیهی رسد، نمی نظر به صحیح

 تعیین جهت از عنه معترض رأی چون مذکور محل در فعالیت ممنوعیت بر مبنی آن نوع
 عرض هم کمیسیون به مجدد رسیدگی و نقض باشد می مخدوش تخلف اثبات و مجازات
 به اعتراض در ثالث ورود عنوان به اصفهانی حیدر آقای شکایت اما و گردد می ارجاع

 ،15/1/1388 مورخ 17 دادنامه شماره به موقت دستور صدور بر مبنی شعبه این تصمیم
 عدالت دیوان قانون 15 ماده به مستنداً است بوده شکایت اصل به دعوی طرح بدون چون
 ذینفع فیه مانحن در مشارالیه سمت مذکور مراتب از نظر صرف. باشد نمی مسموع اداری
 از اثبات در و دارد اعالمی جنبه محل مالکین شکایت اینکه نهایتاً و است نشده ارائه باشد،
 آن رد قرار علیهذا. باشد نمی تخلف یا بزه دهنده تشکیل عناصر عنوان به شاکی تخلف نفی
 .گردد می اعالم و صادر

 البدل علی دادرسان و مستشاران رؤسا، حضور با فوق تاریخ در دیوان عمومی هیأت
 آتی رحش به آراء اکثریت با مشاوره انجام و بررسی و بحث از پس و تشکیل دیوان شعب

 .نماید می رأی صدور به مبادرت
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ی و یأت ع  رأی 
 مخالف یا مزاحم مراکز برای شهرداری، قانون 55 ماده 20 بند در مقرر حکم
 است نموده تجویز را شهر از خارج به انتقال یا و تخریب تعطیلی، صرفاً بهداشت اصول

 در خانگی لوازم صنف اتحادیه از تعارض، موضوع های پرونده شکات اینکه به نظر و
 کمیسیون تصمیم اند، داشته فعالیت پروانه کیلوئی 11 و 2 سیلندرهای توزیع رسته

 مورد مراکز مزاحمت از جلوگیـری برای که الذکر فوق قانون 20 بند تبصـره موضوع
 با هماهنگی و جاری فعالیت و کاربری بر رأی مغازه انسداد و پلمپ بر عالوه شکایت

 حکم با مغایر است، نموده صادر کسبی جدید فعالیت انجام و صنف ایجاد در شهرداری
 این از شد، داده تشخیص مذکور، کمیسیون اختیارات حدود از خارج و قانونگذار

 مورخ 1155 و 1156 دادنامه شماره به اداری عدالت دیوان ام سی شعبه رأی جهت
 قانونی ازینمو و اصول موافق و صحیح کمیسیون رأی نقض حد در ،11/5/1388

 شعب برای اداری عدالت دیوان قانون 43 ماده استناد به رأی این. گردد می اعالم
 .است االتباع الزم مشابه موارد در ذیربط اداری مراجع سایر و دیوان

  )28/10/1389مورخ  19192نقل از روزنامۀ رسمی شمارۀ (
  

 دادن قرار بیمه پوشش حتت موضوع با اداری عدالت دیوان عمومی هیأت 374شماره رأی. 3
 منافاتی اجتماعی تأمین سازمان توافق با 1/11/1361 تاریخ در تأسیس بدو از مستضعفان بنیاد کارکنان

 .ندارد قانون با

          1/9/1389: تاریخ
            374: دادنامه شماره
 89/578: پرونده کالسه
 .اداری عدالت دیوان عمومی هیأت: رسیدگی مرجع
 .اسالمی انقالب مستضعفان بنیاد امالک و اموال سازمان مدیرکل :شاکی

 مورخ 912 شماره دادنامه بین آراء تعارض اعالم: خواسته و شکایت موضوع
 مبنی اداری عدالت دیوان 17 شعبه از صادره ،17/87/70 کالسه پرونده در ،12/5/1388
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 ،25/88/1570 کالسه وندهپر در ،25/8/1388 مورخ 2910 شماره دادنامه و شکایت رد بر
 مورخ 1944 شماره دادنامه با شکایت رد بر مبنی اداری عدالت دیوان 25 شعبه از صادره

 اداری عدالت دیوان 17 شعبه از صادره ،17/88/1188 کالسه پرونده در ،17/9/1388
 کالسه پرونده در ،14/11/1387 مورخ 2242 شماره دادنامه و شکایت ورود بر مبنی

 .شکایت ورود بر مبنی اداری عدالت دیوان 15 شعبه از صادره ،15/87/1184
 طی اسالمی انقالب مستضعفان بنیاد امالک و اموال سازمان مدیرکل: گردشکار
 شعب است، نموده اعالم ،28/1/1389 مورخ 538/3/7/94 شماره به تقدیمی درخواست

 بنیاد الزام بر مبنی شکات خواسته به رسیدگی در اداری عدالت دیوان 15 و 25 ،17
 شعبه آراء، آن موجب به که اند نموده صادر متناقضی آراء بیمه حق پرداخت به مستضعفان

 از بنیاد کارکنان که استدالل این با ،12/5/1388 مورخ 912 شماره دادنامه طی دیوان 17
 صادر را شاکی شکایت رد قرار اند، گرفته قرار اجتماعی تأمین قانون مشمول ،1/11/1361

 وارد ضمن ،17/9/1388 مورخ 1944 شماره دادنامه طی دیوان 17 شعبه و است نموده
 1361 سال ابتدای از مشارالیه بیمه حق پرداخت به محکوم را نهاد این شـکایت، دانستن

 است بوده1/2/1361 تاریخ از کارگر ادعای اینکه از نظر صرف نموده، 1368 سال آخر تا
 بنیاد شکایت، دانستن وارد ضمن دیوان 15 شعبه از صادره 2242 هشمار دادنامه در ولیکن

 نموده مذکور زمانی فاصله بیمه حق پرداخت به محکوم را اسالمی انقالب مستضعفان
 این با دیوان 25 شعبه از صادره ،25/8/1388 مورخ 2910 شماره دادنامه در و است

 مراجعه کار اداره اختالف حل و تشخیص های هیأت به بدواً بایست می شاکی که استدالل
 نخست مورد دو در اینکه به نظر لذا. است نموده صادر شاکی شکایت رد به حکم نماید،
 صادر مشابه موارد در متناقض حکم دو اداری عدالت دیوان 17 شعبه از صادره احکام
 ختپردا به را نهاد این محکومیت حکم اداری عدالت دیوان 15 شعبه که حالی در گردیده

 تضاد و تعارض در الیحه این یک بند در مذکور رأی با که است نموده صادر بیمه حق
 ،17 شعبه از صادره متعدد آراء در تناقض اینکه به نظر و معروض مراتب به بنا لذا. است

 و رسیدگی خواهان بود، خواهد کارگر  یا المال بیت حقوق تضییع موجب بعضاً ،15 و 25
 گردیده رویه وحدت رأی صدور جهت اداری عدالت دیوان مومیع هیأت به امر ارجاع
 :باشد می زیر شرح به آراء مشروح. است
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 کالسه پرونده به رسیدگی در اداری عدالت دیوان پنجم و بیست شعبه ـ الف
 بنیاد اموال سازمان طرفیت به علیزاده، میرصمد آقای شکایت موضوع ،25/88/1570

 و بیمه حق پرداخت خواسته به و اجتماعی تأمین زمانسا ـ اسالمی انقالب مستضعفان
 نموده رأی انشاء چنین ،25/8/1388 مورخ 2910 شماره دادنامه طی سنوات، احتساب

 دارای که داشته کار به اشتغال تهران فردوس باغداری و کشاورزی شرکت در شاکی: است
 طبق اساس این بر که باشد می کار قانون مقررات مشمول و بنیاد از مستقل حقوق ماهیت
 های هیأت صالحیت در بایست می بدواً شاکی شکایت به رسیدگی کار قانون 157 ماده

 شاکی شکایت موجود وضعیت در بنابراین. باشد می کار اداره اختالف حل و تشخیص
 . گردد می رد و ندارد را دیوان در طرح قابلیت
 ،17/88/70 کالسه پرونده به رسیدگی در اداری عدالت دیوان هفدهم شعبه ـ ب
 یک شعبه اجتماعی تأمین طرفیت به بحری، زاده عرب تقی محمد آقای شکایت موضوع

 خواسته به و) تهران استان غرب امالک و اموال کل اداره( کرج مستضعفان بنیاد ـ2 کرج
 حق قبول به سازمان الزام و ماه 40 مدت به بیمه حق پرداخت و محاسبه به بنیاد الزام
 رأی انشاء چنین ،12/5/1388 مورخ 912 شماره دادنامه طی سابقه، نمودن منظور و هبیم

 کرد، اعالم تهران استان غرب امالک و اموال مدیرکل اوالً اینکه به نظر: است نموده
 اجتماعی تأمین مدیرکل ثانیاً،. ندارد کل اداره در پرسـنلی پرونده گونه هیچ شاکی

 ،1/11/1361 تاریخ از مستضعفان بنیاد کارکنان کرد، الماع تهران استان های شهرستان
 1361 سال ماه بهمن از شاکی سابقه ثالثاً،. اند گرفته قرار اجتماعی تأمین قانون مشمول

 احتساب بر مبنی شاکی خواسته مجموع در بنابراین است، گرفته قرار وی سوابق جزو
 رد قرار باشد، نمی استماع قابل ،1/11/1361 از قبل بیمه حق پرداخت به الزام و سابقه

 . گردد می اعالم و صادر شکایت
 ،17/88/1188 کالسه پرونده به رسیدگی در اداری عدالت دیوان هفدهم شعبه ـ ج

 ـ کرج اجتماعی تأمین سازمان طرفیت به پسندپورمراغی، سجاد آقای شکایت موضوع
 حق وصول به سازمان الزام هخواست به و کرج مستضعفان بنیاد امالک و اموال کل اداره
 دادنامه طی بیمه، نمودن واریز به مستضعفان بنیاد و تاکنون 1/2/1361 تاریخ از بیمه

 تاریخ از شاکی سابقه: است نموده رأی انشاء چنین ،17/9/1388 مورخ 1944 شماره
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 و گردیده محاسبه نامبرده سوابق جزو 1388 سال مرداد آخر لغایت 1369 سال ابتدای
 در شکایت بنابراین. است گردیده پرونده پیوست سابقه احتساب و بیمه حق پرداخت تلیس
 و صادر شکایت رد به رأی و باشد می موضوع انتفاء به سالبه و حاصل تحصیل قسمت این

 لغایت 1361 سال ابتدای از بیمه حق واریز و سابقه احتساب مورد در ثانیاً،. گردد می اعالم
 سابقه کارنامه جمله از دادخواست پیوست مدارک اینکه به یتعنا با 1368 سال آخر

 شاکی کار به اشتغال از حکایت کرج 3 شعبه اجتماعی تأمین در تنظیمی بیمه حق پرداخت
 توسط بیمه حق پرداخت عدم طرفی از و دارد 1368 سال آخر لغایت 1361 سال از

 این در مطروحه شکایت ابراینبن باشد نمی کارگر قبال در سازمان مسئولیت رافع کارفرما
 اجتماعی تأمین قانون 36 و کار قانون 148 مواد به مستنداً و گردید تشخیص وارد قسمت

 به) بنیاد وابسته شرکت( بنیاد الزام و شکایت ورود به رأی دیوان قانون 14 و 13 مواد و
 زءج مرقوم مدت احتساب و بیمه حق پذیرش و قبول به سازمان و بیمه حق پرداخت
 در اداری عدالت دیوان پانزدهم شعبه دـ. گردد می اعالم و صادر شاکی ای بیمه سوابق

 به اسکوئی فیلی حسین آقای شکایت موضوع ،15/87/1184 کالسه پرونده به رسیدگی
 خواسته به و اجتماعی تأمین سازمان و مستضعفان بنیاد امالک و اموال سازمان طرفیت

 2242 شماره دادنامه طی سابقه، احتساب و آن پذیرش به و بیمه حق پرداخت به الزام
 1/2/1359 از تکنیسین عنوان به شاکی: است نموده رأی انشاء چنین ،14/11/1387 مورخ

 ایشان قانونی مزایای و حقوق کلیه مزبور تاریخ در و بوده کار به مشغول مهرشهر باغ در
 طور به نامبرده به نسبت را ارفرماک سهم بیمه حق متبوع نهاد و گردید پرداخت و محاسبه
 به آن احتساب در خود قانونی وظایف به اجتماعی تأمین سازمان و نموده پرداخت مستمر
 دفاعیه الیحه موجب به اجتماعی تأمین سازمان و ننموده اقدام کارمند بیمه حق عنوان
 نوانع تحت شکلی ایراد طرح به ماهوی دفاع بدون ،9/11/1387 مورخ 45034 شماره
 مورخ 203 شماره دادنامه صدور به منتهی و رسیدگی قبالً شاکی خواسته اینکه

 دالیل به و علیهذا. باشد می شکایت رد خواهان و گردیده تلقی مختومه امر ،25/1/1387
 عدم دلیل به اجتماعی تأمین سازمان استناد مورد دادنامه اوالً آنکه ویژه به االشعار فوق
 امر مصادیق از تا قطعی حکم نه گردید شکایت رد قرار صدور به نتهیم کافی مدارک ارائه

 از یکی بنیاد امالک و اموال سازمان الیحه مفاد به توجه با ثانیاً،. شود تلقی مختومه
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 جهت آمادگی اعالم حداقل یا و شاکی بیمه حق پرداخت بر مبنی شکایت های طرف
 الزام بر دایر شکایت ورود به رأی و تشخیص وارد شاکی شکایت نتیجه در آن پرداخت
 مورد زمانی فاصله در بیمه حق پرداخت به مستضعفان بنیاد امالک و اموال سازمان

 سابقه احتساب و بیمه حق پذیرش به اجتماعی تأمین سازمان الزام نیز و شاکی درخواست
 .گردد می اعالم و صادر

 و مستشاران و رؤسا حضور با فوق تاریخ در اداری عدالت دیوان عمومی هیأت
 اکثریت با مشاوره انجام و بررسی و بحث از پس و تشکیل دیوان شعب البدل علی دادرسان

 . نماید می رأی صدور بـه مبادرت آتی شرح بـه آراء
 

ی و یأت ع  رأی 
 از صادره 12/5/1388 مورخ 912 شماره دادنامه مدلول در آراء تعارض اوالً،

 از صادره 14/11/1387 مورخ 2242 شماره نامهداد و طرف یک از هفدهم شعبه
. است محرز هفدهم شعبه 17/9/1388 مورخ 1944 شماره دادنامه و پانزدهم شعبه
 مقابل در هرکس  اجتماعی تأمین قانون 4 ماده) الف( بند استناد به اینکه به نظر ثانیاً،

 بنیاد توافق و است اجتماعی تأمین قانون مشمول کند، می کار حقوق یا مزد دریافت
 پوشش تحت بر مبنی اجتماعی تأمین سازمان با اسالمی انقالب جانبازان و مستضعفان

 و 7 مواد با منافاتی 1/11/1361 تاریخ در تاسیس بدو از بنیاد آن کارکنان دادن قرار
 الزامات انجام در اجتماعی تأمین سازمان تکلیف نافی و ندارد اجتماعی تأمین قانون 48

 و 14/11/1387 مورخ 2242 شماره های دادنامه علیهذا. بود نخواهد 4 ماده در مندرج
 این متضمن که درحدی هفدهم و پانزدهم شعب از صادره 17/9/1388 مورخ 1944
 2 بند استناد به رأی این. گردد می تشخیص قانونی موازین و اصول موافق است معنی
 اداری مراجع سایر و دیوان شعب برای اداری عدالت دیوان قانون 43 ماده و 19 ماده
 .است االتباع الزم مشابه موارد در ربط ذی

  )16/10/1389مورخ  19182نقل از روزنامۀ رسمی شمارۀ (
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 بالحاظ معوقه بیمه حق مطالبه خصوص در اداری عدالت دیوان عمومی هیأت 375شماره رأی. 4
 . است قانون خالف محاسبه، سال حداکثر و حداقل میانگین

             1/9/1389: یختار
              375: دادنامه شماره
 88/360: پرونده کالسه
 .اداری عدالت دیوان عمومی هیأت: رسیدگی مرجع
 .طوریان پری خانم: شاکی

 13/9/1384 مورخ 226/م/77 شماره اداری دستور ابطال: خواسته و شکایت موضوع
 .بزرگ تهران اجتماعی تأمین سازمان

 پوکه شرکت کارفرما است،  داشته اظهار تقدیمی دادخواست طی شاکیه: گردشکار
) 17/3/1388 اصالحی( 6/2/1388 و 2/4/1386 مورخ آراء استناد به مالر معدنی
 به مکلف کار قانون 148 مفاد اجرای در و کار اداره اختالف حل و تشخیص های هیأت

 اجتماعی تأمین سازمان به ،10/10/1387 لغایت 1/9/1387 تاریخ از بیمه حق پرداخت
 اجرای در( 13/9/1384 مورخ 226/م/77 شماره اداری دستور اساس بر سازمان و گردید
 حدود از خارج و قانون برخالف و) 31/5/1384 مورخ 47112 شماره به دیگر اداری دستور
 شده محاسبه پرداخت سال دستمزد حداقل میانگین با بیمه حق پرداخت خواستار اختیار

 شکایت به پاسخ در اجتماعی تأمین سازمان. دارد را آن ابطال تقاضای بنابراین. تاس
 داشته اعالم ،18/9/1388 مورخ 26510/7100 شماره به ای دفاعیه الیحه طی شاکیه،
   :است

 صالحیت و حدود اداری عدالت دیوان قانون 19 ماده یک بند ـ1: شکلی دفاع ـ الف
 از حقوقی یا حقیقی اشخاص اعتراضات و تظلمات و اتشکای به رسیدگی را عمومی هیأت
 با آنها مدلول مخالفت حیث از ها شهرداری دولتی، مقررات و نظامات سایر و ها نامه آیین
 مورخ 226/م/77 شماره نامه لغو تقاضای شاکی که حالی در. است نموده تعیین قانون

 شماره اداری دستور عموضو معوق سوابق محاسبه نحوه آن موضوع که را 13/9/1384
 نامه بنابراین. دارد را باشد، می بزرگ تهران کل اداره 31/5/1384 مورخ 47112
 مصادیق از و شده صادر معوقه سوابق محاسبه تبیین برای و اداری نامه یک عنه معترض
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 نامه آیین عنوان مشمول و نبوده اداری عدالت دیوان 19 ماده یک بند در شده احصاء موارد
 شاکی خواسته موضوع لذا. نیست گردد، می تصویب خاص روند طی با که اداری توردس و

 آنجائی از ـ2. باشد می رد قابل حیث این از و بوده اداری عدالت دیوان شعب در طرح قابل
 22/1/1378 مورخ 2832 شماره به جایگزین فنی 515 بخشنامه 4 بند ابطال موضوع که
 نهایتاً رسیدگی از پس و مطرح عمومی هیأت در عوقم ایام بیمه حق محاسبه خصوص در

 انطباق مؤید آن مفاد و است شده 22/8/1386 مورخ 712 شماره دادنامه به منتهی
 قضیه اعتبار از موضوع بنابراین. باشد می مربوطه مقررات و قوانین با سازمان اقدامات
 نبوده مجدد رسیدگی و طرح قابل شاکی شکایت حیث این از و بوده برخوردار بها محکوم

 .است استدعا مورد آن رد اداری عدالت دیوان قانون 39 ماده مطابق لذا و
 را کارفرما سهم بیمه حق اجتماعی تأمین قانون 28 ماده ـ1: ماهوی دفاعیات ـ ب
 درصد 7( شده بیمه سهم احتساب با که نموده تعیین شده بیمه حقوق یا مزد درصد بیست
 افزایش حقوق و مزد درصد سی به) درصد 3( دولت کمک و) شده بیمه حقوق یا مزد
 3 اسالمی شورای مجلس 1369 سال مصوب بیکاری بیمه قانون اساس بر ضمناً. یابد می

 بر ـ2. است گردیده افزوده اجتماعی تأمین قانون 28 ماده موضوع بیمه حق نرخ به درصد
 بیمه حق پرداخت مسئول فرماکار« : گردیده مقرر اجتماعی تأمین قانون 36 ماده اساس
 و حقوق یا مزد پرداخت موقع در است مکلف و باشد می سازمان به شده بیمه و خود سهم
 در. نماید تادیه سازمان به افزوده آن بر را خود سهم و نموده کسر را شده بیمه سهم مزایا

 مسئول شخصاً کند خودداری شده بیمه سهم بیمه حق کسر از کارفرما که صورتی
 رافع آن پرداخت عدم یا بیمه حق پرداخت در کارفرما تاخیر. بود خواهد آن پرداخت
 قانون 39 ماده طبق ـ3. بود نخواهد شده بیمه مقابل در سازمان تعهدات و مسئولیت

 روز آخرین تا حداکثر را ماه هر به مربوط بیمه حق است مکلف کارفرما نیز اجتماعی تأمین
 سازمان به را شدگان بیمه حقوق یا مزد صورت همچنین و دبپرداز سازمان به بعد ماه

 ارسال از کارفرما که صورتی در اجتماعی تأمین قانون 40 ماده اساس بر نیز و نماید تسلیم
 بیمه حق تواند می سازمان کند، خودداری الذکر فوق قانون 39 ماده در مذکور مزد صورت

 کارفرما قانونی تکلیف به توجه با بنابراین. نماید وصول و مطالبه کارفرما از و تعیین رأساً را
 سازمان به بعد ماه روز آخرین تا حداکثر ماه هر به مربوط مقرر بیمه حق پرداخت بر مبنی
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 تأمین قانون 40 ماده مذکور، قانونی تکلیف انجام از کارفرما خودداری صورت در اینکه و
 حق تواند می شده یاد ماده اجرای رد سازمان و بوده بیمه حق تعیین بر حاکم اجتماعی

 اجرای در سازمان که توضیح بدین. نماید وصول کارفرما از و تعیین رأساً را موصوف بیمه
 بایست می اجتماعی تأمین قانون 28 ماده در مقرر بیمه حق تعیین منظور به و 40 ماده
 مقرر حکم رفرماکا که جایی آن از منتهی دهد قرار عمل مالک را شده بیمه حقوق یا مزد
 به است کرده خودداری کارگر حقوق و مزد صورت ارسال از و ننموده اجرا را 39 ماده در

 ایام در سازمان برای بیمه حق میزان تعیین عمالً حقوق، یا مزد نبودن مشخص واسطه
 را سازمان که 40 ماده از حاصله اختیار با اساس این بر باشد، نمی میسر شاکی ادعای مورد
 زمان در شده بیمه چنانچه نیز سازمان است نموده گذشته ایام بیمه حق تعیین در رمخی

 مالک را کارفرما ارسالی لیست آخرین در مندرج حقوق یا مزد باشد، داشته اشتغال تقاضا
 و حداقل میانگین کارگر، حقوق یا مزد تعیین جهت صورت این غیر در دهد می قرار عمل

 اجرای در دقیقاً مزبور ترتیب بنابراین. دهد می قرار عمل کمال را حقوق یا مزد حداکثر
 شده بیمه حقوق حفظ جهت در و قانون با منطبق و اجتماعی تأمین قانون 40 ماده
 یا حقوق لیست توانند می زمان هر که کنند تصور توانند نمی کارفرمایان بنابراین. باشد می
 تأمین قانون 39 ماده استناد به خصوص این در بلکه دهند ارائه سازمان به را ماه هر مزد

 مقرر موعد در را خود های لیست بایست می و هستند رو به رو زمانی محدودیت با اجتماعی
 کارفرما از و تعیین رأساً را بیمه حق قانوناً سازمان صورت این غیر در دهند ارائه قانونی
 از کارفرما که صورتی در«  اعیاجتم تأمین قانون 40 ماده مطابق زیرا. نماید می مطالبه
 بیمه حق تواند می سازمان کند خودداری قانون این 39 ماده در مذکور مزد صورت ارسال

 اداری دستور وفق مراتب وصف با» .نماید وصول و مطالبه کارفرما از و تعیین رأساً را
 انونیق وجاهت شاکی خواسته حیث این از و است شده صادر قانون بر مبتنی عنه معترض

 قانونی تعهدات است مکلف سازمان اجتماعی، تأمین مقررات و قانون اساس بر ـ4. ندارد
 انجام وقفه بدون و استحقاق زمان از مزبور قانون مشمول شدگان بیمه به نسبت را خود
 اینکه مگر گردد، نمی میسر امر این لذا. نماید استنکاف امر این انجام از تواند نمی و دهد

 یا حقوق لیست ارائه به نسبت مقرر موعد در و جاری مقررات و قانون وفق نیز نکارفرمایا
 هر که تصور این با کارفرمایان چنانچه راستا این در. نمایند اقدام بیمه حق پرداخت و مزد
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 اساس بر نیز سازمان و دهند ارائه سازمان به را ماه هر مزد یا حقوق لیست توانند می زمان
 اینکه بر عالوه عمل این نماید، دریافت و محاسبه را آن اشتغال نزمـا بیمه حق نرخ

 و کارفرمایان قبیل این بین است ناروا تبعیض باشد، می ای بیمه محاسبات و اصول خالف
 ورود باعث همچنین نمایند، می عمل خود قانونی تکالیف به موقع به که کارفرمایانی

 خواهد است، شدگان بیمه حق متعلق که اجتماعی تأمین صندوق به مالی فراوان خسارت
 قانونی مقرر موعد در شود نمی حاضر کارفرمایی هیچ مزبور رویه ایجاد صورت در لذا. شد

 نتیجه در نماید اقدام خود کارگران بیمه حق پرداخت و مزد یا حقوق لیست ارائه به نسبت
 قانونی تکالیف اندتو نمی موصوف های بیمه حق موقع به وصول عدم دلیل به نیز سازمان

 مصالح و منافع رعایت. دهد انجام قانون مشمول شدگان بیمه به نسبت موقع به را خود
 نحوه و بیمه حق میزان تعیین اختیار موارد قبیل این در تا داشته آن بر را قانونگذار سازمان
 اگذارو اجتماعی تأمین سازمان اختیار به اجتماعی تأمین قانون 40 ماده در را آن وصول
 منظور به و اجتماعی امور و کار وزارت با آمده عمل به تعامل با ارتباط این در. نماید

 قانون 148 ماده موضوع( اختالف حل مراجع توسط آراء صدور نحوه نمودن مند ضابطه
 شماره دستورالعمل صدور به منتهی اجتماعی تأمین قانون مقررات نمودن لحاظ و) کار

 وزارتخانه کار روابط بر نظارت و تنظیم کل اداره سوی از ،30/4/1388 مورخ 29133
 ماده مفاد به توجه با«  گردید مقرر مذکور دستورالعمل 4 بند اساس بر که گردیده متبوع
 دیوان عمومی هیأت 26/1/1386 مورخ 20ـ29 شماره دادنامه همچنین و کار قانون 148

 و اشتغال سابقه کار، رابطه احراز به بتنس صرفاً واقع در اختالف حل مراجع اداری عدالت
 همچون مواردی و نماید اقدام کار قانون 148 ماده اجرای به کارفرما الزام و کارکرد مدت
 در مربوط زمانی بازه در ای بیمه پوشش عدم یا وجود دیرکردها، و جرایم بیمه، حق میزان
 حدود در مربوط، جزئیات و کلیات همه کلی طور به و ذینفع کارگر کارگاه یا شغل مورد

 مراجع است الزم مورد این در لذا. باشد نمی اختالف حل مراجع اختیارات و صالحیت
 ماده اجرای به کارفرما الزام شده، احراز کارکرد مدت و اشتغال سابقه درج از پس مذکور

 راتمقر و ضوابط سایر و اجتماعی تأمین قانون مقررات مطابق«  قید با را کار قانون 148
 عهده بر الذکر فوق قید اجرای و تعیین و تشخیص که است بدیهی نمایند مقید »مرتبط
 تعیین در سازمان اقدام گردد می مالحظه ترتیب بدین» .باشد می اجتماعی تأمین سازمان
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 شکایت اینکه ضمن. باشد می جاری مقررات و قوانین وفق دقیقاً بیمه حق محاسبه مبنای
 حداقل میانگین اساس بر که سازمان محاسبه مبنای که باشد می امر نای به ناظر شده بیمه

 جهت محاسبه مبنای تغییر خواهان و بوده وی ضرر به است استوار بیمه حق حداکثر و
 سازمان نفع به چند هر امر این که باشد می بیمه حق کسر مبنای دستمزد میزان افزایش
 خواهد همراه به را آنها اعتراض و بوده انکارفرمای ضرر به اما باشد می اجتماعی تأمین
 و حدود از خارج اختالف حل مراجع اینکه رغم علی که است ذکر به الزم ضمناً. داشت

 است، نموده شاکی معوقه ایام دستمزد و حقوق تعیین به مبادرت صالحیت و اختیارات
 بیمه حق طالبهم و محاسبه به اقدام موصوف آرای اجرای در اجتماعی تأمین سازمان لیکن
 به توجه با باشد موصوف آراء اجرای نحوه معترض شاکی چنانچه بنابراین. است نموده

 طرح قابل اساساً عنه معترض نامه موضوع) شکلی ایراد( الف قسمت در مندرج توضیحات
 مطرح اداری عدالت دیوان شعب در بایستی و نبوده اداری عدالت دیوان عمومی هیأت در

 مراتب به عنایت با. باشد می رد قابل شاکی دعوی نیز حیث این از و یردگ قرار رسیدگی
 موازین با مطابق و اجتماعی تأمین قانون 40 ماده براساس عنه معترض نامه اینکه و فوق

 تحت کارکنان گذشته سنوات بیمه حق که است کارفرمایانی بر ناظر صرفاً و صادر قانونی
 صالحیتدار مراجع از صادره آراء موجب به نتیجه در و اند نکرده پرداخت را خود پوشش
 دیرکردها و جرایم بیمه، حق میزان و اند گردیده موصوف بیمه حق پرداخت به محکوم
 تأمین سازمان عهده بر مرتبط مقررات و ضوابط سایر و اجتماعی تأمین مقررات مطابق

 .استاستدع مورد شاکی شکایت رد فوق مراتب بر بنا باشد، می اجتماعی
 و مستشاران و رؤسا حضور با فوق تاریخ در اداری عدالت دیوان عمومی هیأت
 اکثریت با مشاوره انجام و بررسی و بحث از پس و تشکیل دیوان شعب البدل علی دادرسان

 .نماید می رأی صدور به مبادرت آتی شرح به آراء
 

ی و یأت ع  رأی 
 مبنای 1355 سال اول از یاجتماع تأمین قانون 28 ماده یک تبصره موجب به

 و گردد تعیین شده بیمه ماهانه مزد یا حقوق درصد بیست کارفرما بیمه حق احتساب
 شده بیمه و خود سهم بیمه حق پرداخت مسئول کارفرما مذکور قانون 36 ماده براساس
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 مزایا، و حقوق یا مزد پرداخت موقع در است مکلف و بوده اجتماعی تأمین سازمان به
 در و نماید تأدیه سازمان به افزوده آن بر را خود سهم و نموده کسر را شده هبیم سهم

 مسئول شخصاً کند، خودداری شده بیمه سهم بیمه حق کسر از کارفرما که صورتی
 و حداقل میانگین لحاظ با معوقه بیمه حق مطالبه علیهذا. بود خواهد آن پرداخت
 مورخ 226/م/77 شماره بخشنامه در مصرح محاسبه، سال دستمزد حداکثر

 الذکر فوق مقررات خالف اجتماعی تأمین سازمان بزرگ تهران مدیرکل 13/5/1384
 استناد با و شود می داده تشخیص اجتماعی تأمین سازمان اختیارات حدود از خارج و
 یک بند و یک ماده و ایران اسالمی جمهوری اساسی قانون 170 اصل دوم قسمت به

  .گردد می ابطال 1385 مصوب اداری عدالت دیوان قانون 42 ماده و 19 ماده
  )6/10/1389مورخ  19173نقل از روزنامۀ رسمی شمارۀ (

  

 15 ماده یک تبصره ابطال خصوص در اداری عدالت دیوان عمومی هیأت 379 شماره رأی. 5
 بر مازاد مبلغی دریافت بر مبنی مخابرات شرکت سازمانی های خانه فروش و تخلیه اجرائی نامه آئین
 قانون با مغایرت لحاظ به گیرندگان وام از اجرائی دستگاه جاری های هزینه

            8/9/1389: تاریخ
          379: دادنامه شماره
 88/488: پرونده کالسه
 .اداری عدالت دیوان عمومی هیأت: رسیدگی مرجع
 .قاسمی رضا آقای: شاکی

 فروش و تخلیه اجرایی نامه آیین 15 ماده یک تبصره ابطال: خواسته و شکایت موضوع
 شرکت سهام صاحبان عمومی مجمع 224 شماره مصوبه موضوع سازمانی های خانه

 .ایران مخابرات
 است، داشته اعالم تکمیلی الیحه و تقدیمی دادخواست شرح به شاکی: گردشکار

 به سازمانی های خانه فروش محل از االشاره فوق مصوبه اساس بر ایران مخابرات شرکت
 دریافت سود% 5 معادل گیرندگان وام از و نماید می پرداخت مسکن خرید وام خود کارکنان

 غیره و مضاربه نحو به شرعی عقود قالب در مذکور سود اخذ اینکه به توجه با لهذا. کند می
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 مرقوم میزان به متقاضیان از سود دریافت برای) تحمیلی( توافق نوع یک صرفاً و باشد نمی
 ماده) الف( بند در مندرج تعریف شمول در موضوع باشد، می صدرالذکر نامه آیین اساس بر و

 بر عالوه که است ممنوع و گیرد می قرار اساسی قانون 49 اصل اجرای نحوه قانون یک
 بودن غیرشرعی احراز و رهبری معظم مقام دفتر از تکلیف کسب از پس موضوع: اوالً این،
 وقت وزیر به ،27/11/1386 مورخ 128/ت/152 شماره نامه طی هل معظم مقام توسط آن

 مورخ 40839/11 شماره نامه طی متعاقباً و شده داده اطالع اطالعات آوری فن و ارتباطات
 شرکت مدیره هیأت رئیس و وزیر معاون به مراتب وقت محترم وزیر دفتر ،5/12/1386

 مبذول الزم اقدام تاکنون که یدگرد ارجاع الزم اقدام و بررسی جهت ایران مخابرات
 .نگردید
 ،29/2/1387 مورخ 16910/151 ی شماره نامه طی مخابرات شرکت حقوقی دفتر: ثانیاً

 قبول ضمن ایران مخابرات شرکت اداری مالی معاونت مطروحه سواالت به پاسخ در
 مجمع خود توسط آن اصالح را عمومی مجمع 224 شماره مصوبه اجرای عدم موضوع،

 االشاره فوق مصوبه مسلم مخالفت ضمن معنونه مراتب به توجه با لذا. است دانسته میعمو
 موصوف وام سود اخذ اینکه به نظر و فقیه والیت معظم مقام نظر نیز و اسالم انور شرع با

 آنان عسرت موجب گیرنده وام کارکنان مالی وضعیت گرفتن نظر در با کارمزد عنوان تحت
 از 170 اصل به توجه و اداری عدالت دیوان قانون 19 و یک مادتین اداستن به لذا. شود می

 های نامه آیین و ها نامه تصویب اجرای از نموده مکلف را محترم قضات که اساسی قانون
 مصوبه ابطال متقاضی نمایند، خودداری باشد، می اسالمی مقررات مخالف که دولتی
 .باشم می الذکر فوق

 به ای دفاعیه الیحه طی شاکی شکایت به پاسخ در ایران تمخابرا شرکت حقوقی دفتر
 و تخلیه اجرایی نامه آیین: است داشته اعالم ،11/7/1388 مورخ 78202/151 شماره
 استخدام قانون 29 ماده مفاد اجرای در بالاستفاده امالک و سازمانی های خانه فروش
 1382 سال در مسکن دفاق کارکنان مسکن تأمین به کمک منظور به دولتی های شرکت
 آن اساس بر و تصویب 224 شماره جلسه صورت طی سهام صاحبان عمومی مجمع توسط
 وام شرایط واجد و مسکن فاقد کارکنان به سازمانی، های خانه فروش محل از گردید مقرر

 عنوان به سود% 5 واجدین، به وام  اعطاء ضمن راستا این در که گردد، اعطاء مسکن
 از مربوطه مقررات اجرای در پرداختی وام از بیمه سرفصل تحت% 2 فهاضا به کارمزد
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 عمومی مجمع 224 شماره مصوبه اینکه به عنایت با لذا است، گردیده اخذ مشمولین
 وارد آن بر ای خدشه تنها نه است، گردیده وضع مربوطه مقررات رعایت با سهام صاحبان

 بوده آن  اجراء و رعایت به ملزم مجری انعنو به قانوناً نیز متبوع شرکت بلکه باشد نمی
 مورد آن رد و موضوع به رسیدگی مستندات، در نظر امعان با و فوق مراتب به بنا که است

 بودن شرع خالف ادعای خصوص در نگهبان شورای محترم دبیر مقام قائم. استدعاست
 موزاین با مانیساز های خانه فروش و تخلیه اجرائی نامه آیین 15 ماده یک تبصره موضوع
 مجمع 224 شماره مصوبه موضوع( رهبری معظم مقام فتوای و اسالم مقدس شرع

 مورخ 38354/30/89 شماره نامه طی ،)ایران مخابرات شرکت سهام صاحبان عمومی
 در العالی، مدظله رهبری معظم مقام فتوای به عنایت با: اند داشته اعالم ،29/2/1389

 صندوق اداره در نیاز مورد مقدار از بیش کارمزد عنوان به دریافتی مبلغ که صورتی
 خرجی هیچ صندوق این اگر و است شرع موازین خالف زائد مبلغ این اخذ باشد، دهنده وام

 .باشد می شرع موازین خالف کارمزد تمام اخذ باشد، نداشته
 و مستشاران و رؤسا حضور با فوق تاریخ در اداری عدالت دیوان عمومی هیأت

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

 

ی و یأت ع  رأی 
 شورای معظم فقهای 29/2/1389 مورخ 3038354/89 مورخ نظریه به توجه با

 پیوست( العالیمدظله یرهبر معظم مقام فتوای به عنایت با« اینکه بر مبنی نگهبان
 در نیاز مورد مقدار از بیش کارمزد عنوان به دریافتی مبلغ که صورتی در) پرونده
 این اگر و است شرع موازین خالف زائد، مبلغ این اخذ باشد، دهنده وام صندوق اداره

» .باشد می شرع موازین خالف کارمزد تمام اخذ باشد، نداشته خرجی هیچ صندوق
 حیث این از سازمانی های خانه فروش و تخلیه اجرائی نامه آیین 15 هماد یک تبصره

 در باشد، می اجرائی دستگاه جاری های هزینه بر مازاد مبلغی دریافت متضمن که
 عدالت دیوان قانون 41 ماده به مستنداً و نگهبان شورای محترم فقهای نظریه اجرای
  .گردد می ابطال اداری

  

 )6/10/1389مورخ  19173ارۀ نقل از روزنامۀ رسمی شم(
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 شماره بخشنامه 7بند اطالق خصوص در اداری عدالت دیوان عمومی هیأت 380 شماره رأی. 6
 ضمیمه به مؤدیان  الزام در کشور مالیاتی امور سازمان 23/2/1388 مورخ 19032/269/232
 .شد شناخته شرع خالف اظهارنامه همراه به حسابرسی قرارداد کردن

          8/9/1389: تاریخ
         380: دادنامه شماره
 88/521: پرونده کالسه
 .اداری عدالت دیوان عمومی هیأت: رسیدگی مرجع
 .فرنام حسین آقای: شاکی

 مورخ 19032/269/232 شماره بخشنامه 7 بند ابطال: خواسته و شکایت موضوع
 .کشور مالیاتی امور سازمان 23/2/1388

 مالیاتی امور سازمان است، نموده اعالم تقدیمی واستدادخ شرح به شاکی: گردشکار
 بخشنامه صدور به اقدام مستقیم های مالیات قانون 272 ماده) د( بند اجرای در کشور
 قانون) د( بند با ارتباطی گونه هیچ مذکور بخشنامه) 7( بند اوالً که است نموده الذکر فوق
 نظر مورد مالیاتی حسابرسی ارشگز نمونه در که مواردی سایر دـ«: داشته مقرر که

 قانونی حکم صراحت به زیرا ندارد،» .شد خواهد تعیین کشور مالیاتی امور سازمان
 مالیاتی حسابرسی گزارش نمونه در باید که را مواردی صرفاً مالیاتی امور سازمان الذکر فوق
 های مالیات نونقا 272 ماده یک تبصره در ثانیاً،. والغیر نماید مشخص تواند می گردد درج

 و مالی حسابرسی گزارش ارائه به موکول صرفاً مالیاتی حسابرسی گزارش قبول مستقیم،
 تاریخ از ماه سه ظرف حداکثر یا و مالیاتی اظهارنامه با همراه مالیاتی حسابرسی گزارش
 ارائه برای تکلیفی گونه هیچ و است گردیده مالیاتی اظهارنامه تسلیم مهلت انقضای
 گردیده مقرر بخشنامه) 7( بند در که مالیاتی اظهارنامه با همراه مالیاتی حسابرسی قرارداد
 وضع درحکم بحث مورد بخشنامه 7 بند که فرمایند می تصدیق بنابراین. ندارد وجود است،
 قانون 272 ماده اجرای در که است مودیانی مورد در تکلیف ایجاد بر مبنی آمره قاعده
. نمایند می واگذار رسمی حسابدار به را خود مالیاتی و مالی برسیحسا مستقیم های مالیات
 ارائه مهلت به توجه با زیرا. است غیرممکن مواردی در بخشنامه 7 بند حکم اجرای ثالثاً،

 مؤدی چنانچه ،)قبل سال عملکرد برای سال هر ماه تیر لغایت فروردین( مالیاتی اظهارنامه
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 ماه اردیبهشت در را حسابرسی انجام قرارداد و نماید یمتسل فروردین در را خود اظهارنامه
 فاقد که است غیرممکن امر به دستور عمالً 7 بند اجرای صورت این در نماید، منعقد

 مواردی چنین در مذکور بخشنامه 7 بند موضوع حکم اجرای که زیرا است، شرعی وجاهت
 زیرا فرمایند، نمی تکلیفی ینچن نیز عالم خداوند که است غیرممکن امری اجرای به تکلیف
 که شود گفته اگر و »وسعها اال نفساً اهللا یکلف ال« فرمایند می مجید قرآن در خداوند
 به توجه با بلکه است قانون خالف حکمی تنها نه شد می منعقد قبل سال در باید قرارداد
. باشد می اجراء غیرقابل 1387سال عملکرد مورد در حداقل) 23/2/1388(بخشنامه تاریخ

 سازمان اختیار از خارج و قانون و شرع خالف مذکور حکم که الذکر فوق دالیل به عنایت با
 .باشم می مذکور بخشنامه 7 بند ابطال متقاضی باشد، می کشور مالیاتی امور

 طی شاکی، شکایت به پاسخ در کشور، مالیاتی امور سازمان حقوقی امور گروه رئیس
 تصویرنامه ارسال ضمن 9/10/1388 مورخ ص/68512/212 هشمار به ای دفاعیه الیحه
: است داشته اعالم متبوع، سازمان عملیاتی معاونت 24/9/1388 مورخ 52595/230 شماره

 صادر مستقیم های مالیات قانون 272 ماده) د( بند مجوز حسب یادشده بخشنامه ـ1
 ای حرفه و تخصصی خدمات از استفاده قانون واحده ماده اجرای در ـ2. است گردیده

 شورای مجلس 21/10/1372 مصوب رسمی حسابدار عنوان به ذیصالح حسابداران
 را آنان و تجویز مذکور حسابداران از استفاده مستقیم های مالیات قانون 272 ماده اسالمی
 امور سازمان طرف از که ای نمونه طبق را مالیاتی حسابرسی گزارش که نموده مکلف
 شرط به را مذکور گزارش و دهند قرار مؤدی اختیار در و تنظیم شود می تهیه مالیاتی
 دانسته رسیدگی قابل مذکور ماده های تبصره و) د تا الف( بندهای در مذکور موارد داشتن
 مورد مالیاتی حسابرسی گزارش نمونه در که مواردی سایر یادشده ماده) د( بند در و است،
 موجب به موارد این از یکی و است دانسته بینی پیش قابل باشد می متبوع سازمان نظر

 از استفاده قانون واحده ماده 4 تبصره موضوع اجرایی نامه آیین اصالحی 5 ماده 4 تبصره
 شماره نامه تصویب موضوع رسمی حسابدار عنوان به ذیصالح حسابداران خدمات

 5 دهما 4 تبصره. است شده تعیین وزیران هیأت 10/1/1387 مورخ ک37129ت740
 به را مالیاتی حسابرسی انجام که اشخاصی«: دارد می مقرر یادشده نامه آیین اصالحی

 مکلفند نمایند، می ارجاع حسابرسی سازمان یا و حسابرسی مؤسسات و رسمی حسابداران
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 را حسابرسی سازمان یا حسابرسی مؤسسات و رسمی حسابداران با قرارداد از نسخه یک
 امور سازمان ـ3» .نمایند تسلیم مربوط مالیاتی امور اداره به اتیمالی اظهارنامه با همراه
 بحث مورد بخشنامه 7 بند در عیناً را الذکر فوق تبصره در یادشده مراتب کشور مالیاتی
 اصالح 5 ماده 4 تبصره موضوع همان مذکور بخشنامه 7 بند موضوع واقع در و است آورده
 نامه آیین که جایی آن از و باشد می مارالذکر واحده ماده 4 تبصره اجرایی نامه آیین

 شاکی خواسته لذا نگردیده ابطال صالح ذی مراجع سوی از و است االجراء الزم اخیرالذکر
 را شاکی شکایت رد و رسیدگی استدعای الذکر فوق مراتب به عنایت با است، رد به محکوم

 .دارد
 بند موضوع بودن شرع خالف ادعای خصوص در نگهبان شورای محترم دبیر مقام قائم

 اعالم مالیاتی، امور سازمان 23/2/1388 مورخ 19032/269/232 شماره بخشنامه 7
 بخشنامه صدور از قبل زمان در مؤدیان که موردی به نسبت 7 بند اطالق: است داشته
 موجب حسابرسی قرارداد کردن ضمیمه به آنان الزام و اند نموده تسلیم اظهارنامه مزبور
 شرع موازین خالف شود، می آنها از الرأس علی مالیات اخذ عنداالقتضاء و حقشان تضییع

 .شد داده تشخیص
 و مستشاران و رؤسا حضور با فوق تاریخ در اداری عدالت دیوان عمومی هیأت
 اکثریت با مشاوره انجام و بررسی و بحث از پس و تشکیل دیوان شعب البدل علی دادرسان

 . نماید می رأی صدور به رتمباد آتی شرح به آراء
 

ی و یأت ع  رأی 
 دبیر محترم مقام قائم 10/3/1389 مورخ 38514/30/89 شماره نامه به توجه با

 به نسبت 7 بند اطالق شورا معظم فقهای نظر مطابق«  اینکه بر مبنی نگهبان شورای
 و اند دهنمو تسلیم اظهارنامه مزبور بخشنامه صدور از قبل زمان در مودیان که موردی
 عنداالقتضاء و حقشان تضییع موجب حسابرسی قرارداد کردن ضمیمه به آنان الزام
» .شد داده تشخیص شرع موازین خالف شود، می آنها از الرأس علی مالیات اخذ

 سازمان 23/2/1388 مورخ 19032/269/232 شماره بخشنامه 7 بند اطالق بنابراین
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 مورد بخشنامه شدن االجراء الزم تاریخ تا 1388 سال ابتداء از کشور مالیاتی امور
 دیوان قانون 41 ماده به مستنداً و نگهبان شورای معظم فقهای نظریه اجرای در شکایت
  .گردد می ابطال اداری عدالت

  )6/10/1389مورخ  19173نقل از روزنامۀ رسمی شمارۀ (
  

 حمایت قانون 13ماده به هتوج با موضوع با اداری عدالت دیوان عمومی هیأت 381شماره رأی. 7
   .ندارد قانونی وجاهت اسارت دوران عیدی پرداخت آزادگان، از

          15/9/1389: تاریخ
      381: دادنامه شماره
 89/605: پرونده کالسه
 .اداری عدالت دیوان عمومی هیأت: رسیدگی مرجع
 .ایران دولتی بازرگانی تخصصی مادر شرکت: شاکی

 مورخ 2580 شماره دادنامه بین آراء تعارض اعالم: ستهخوا و شکایت موضوع
 مبنی اداری عدالت دیوان اول شعبه از صادره ،1/87/921 کالسه پرونده در ،16/11/1387
 14/85/1337 کالسه پرونده در ،27/3/1386 مورخ 337 شماره دادنامه با شکایت ورود بر

 .یتشکا رد بر مبنی اداری عدالت دیوان 14 شعبه از صادره
 ایران دولتی بازرگانی تخصصی مادر شرکت مدیرعامل و مدیره هیأت رئیس: گردشکار

 است، داشته اعالم ،22/10/1388مورخ ص/86736/11شماره به تقدیمی درخواست طی
 دوران عیدی پرداخت به الزام خصوص در اداری عدالت دیوان چهاردهم و اول شعب
 حمایت قانون در حق این اینکه به عنایت با. اند نموده صادر متناقضی آراء آزادگان، اسارت
 در الزاماً کارکنان ساالنه عیدی قطعی مبلغ پرداخت و است نگردیده بینی پیش آزادگان
 و وزیران محترم هیأت تصویب به منوط و بینی پیش سال هر بودجه اجرایی ضوابط
 موضوع در معارض آراء صدور جهت به فلذا باشد، می بازنشسته و شاغل افراد به مختص
 هیأت به امر ارجاع و رسیدگی خواهان اداری عدالت دیوان قانون 19 ماده استناد به و واحد

 الف. باشد می زیر شرح به آراء مشروح. است گردیده رویه وحدت رأی صدور جهت عمومی
 شکایت موضوع ،87/921 کالسه پرونده به رسیدگی در اداری عدالت دیوان اول شعبه ـ
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 به و پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزارت طرفیت به جعفرزاده، حمدحسینم آقای
 و ماموریت حق و لباس حق پرداخت به خوانده الزام بر مبنی حکم صدور تقاضای خواسته
 ،16/11/1387 مورخ 2580 شماره دادنامه طی سال، 5/6 مدت به اسارت دوران عیدی
 آزادگان از حمایت قانون 13 ماده اساس بر اینکه به نظر: است نموده رأی انشاء چنین

 و حقوق آخرین براساس آنان خدمتی سنوات برابر دو میزان به آزادگان استحقاقی مرخصی
 ماموریت و شغل به توجه با که ماموریت حق و لباس حق و باشد می پرداخت قابل مزایا

 و شود نمی محسوب مستمر مزایای و حقوق جزء گیرد می تعلق اشتغال زمان در پرسنل
 شکایت رد به حکم علیهذا باشد، نمی موجود مذکور موارد پرداخت جهت قانونی مجوز
 و صادر اسارت دوران برای لباس حق و ماموریت حق مطالبه به مزبور قسمت در شاکی
 مذکور قانونی ماده به مستنداً مذکور دوران برای عیدی مطالبه خصوص در دارد، می اعالم

 پرداخت حد در مطروحه شکایت ورود به حکم و بوده موجه قسمت نای در شاکی خواسته
 شعبه ـ ب. دارد می اعالم و صادر اسارت ایام استحقاقی مرخصی برای سالیانه عیدی

 شکایت موضوع ،85/1337 کالسه پرونده به رسیدگی در اداری عدالت دیوان چهاردهم
 به الزام خواسته به و ایران دولتی بازرگانی شرکت طرفیت به پور، درخشان علیرضا آقای

 مورخ 337 شماره دادنامه طی اسارت، دوران عیدی و مرخصی مزایای و حقوق پرداخت
 آزادگان از حمایت قانون 8 ماده تبصره به نظر: است نموده رأی انشاء چنین 22/3/1386

 شدن ذخیره بر مبنی ،13/9/1368 مصوب کشور به ورود از بعد) آزادشده اسرای(
 دائر قانون این 13 ماده و اسارت مدت نسبت به آزادگان سالیانه استحقاقی های رخصیم
 خوانده شرکت سال دو مدت به رسمی خدمت سابقه در اسارت سال یک هر احتساب به

 مدت نسبت به سالیانه استحقاقی های مرخصی به مربوط مزایای و حقوق پرداخت به ملزم
 دوران عیدی مطالبه به راجع و گردد می خواهان حق در مذکور 13 ماده لحاظ با اسارت
 قسمت این در دادخواست نبودن موجه و قانون در حق این بینی پیش عدم به نظر اسارت
 .گردد می اعالم و صادر آن رد به حکم

 البدل علی دادرسان و مستشاران و رؤسا حضور با فوق تاریخ در دیوان عمومی هیأت
 آتی شرح به آراء اکثریت با مشاوره انجام و بررسی و حثب از پس و تشکیل دیوان شعب

 .نماید می رأی صدور به مبادرت
 



59 / ری آرای هیأت عمومی دیوان عدالت ادا: بخش سوم    

 

ی و یأت ع  رأی 
 

 مقررات اینکه به نظر ثانیاً،. باشد می محرز الذکر فوق آراء مدلول در تعارض اوالً،
 نحوه به ناظر 1369 مصوب کشور به ورود از بعد آزادگان از حمایت قانون 13 ماده
 در حکمی و بوده بازنشستگی و شغلی ارتقاء در آن محاسبه و خدمتی سوابق باحتسا
 رویـه وحدت رأی از مالک وحدت با لذا ندارد، اسارت ایام عیدی پرداخت باب

 رأی 28/10/1388 مـورخ 760 دادنامـه شماره بـه اداری عدالت دیوان عمومی هیأت
 بر که 22/3/1386 مورخ 337 مهدادنا شماره به اداری عدالت دیوان چهاردهم شعبـه
 موافق و صحیح گردیده صادر اسارت دوران عیدی دریافت به شاکی استحقاق عدم

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

  )16/10/1389مورخ  19182نقل از روزنامۀ رسمی شمارۀ (

 معین کار انجام قرارداد فسخ خصوص در اداری عدالت دیوان عمومی هیأت 383 شماره رأی. 8
 . نیست قانون خالف روز 15 ظرف قبلی اعالم با

        15/9/1389: تاریخ
         383: دادنامه شماره
 89/606: پرونده کالسه
 .اداری عدالت دیوان عمومی هیأت: دگیرسی مرجع
 .ایران اسالمی جمهوری خبرگزاری سازمان: شاکی

 مورخ 1576 شماره دادنامه بین آراء تعارض اعالم: خواسته و شکایت موضوع
 بر مبنی اداری عدالت دیوان اول شعبه از صادره ،88/927 کالسه پرونده در ،13/8/1388
 از صادره ،88/1198 کالسه پرونده در 8/4/1389 رخمو 639 شماره دادنامه با شکایت رد

 .شکایت ورود بر مبنی اداری عدالت دیوان سوم شعبه
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 شکایات به گویی پاسخ و عملکرد ارزیابی بازرسی، حقوقی، اداره رئیس: گردشکار
 89 ـ2970 شماره به تقدیمی درخواست طی ایران اسالمی جمهوری خبرگزاری سازمان
   رسیدگی در اداری عدالت دیوان سوم و اول شعب است، داشته اراشع ،16/5/1389 مورخ
 بازگشت و قرارداد لغو به اعتراض خواسته به سازمان این پرسنل از نفر دو شکایات به

 بخشنامه 5 بند و مابین فی قرارداد به مستنداً آنان خدمات نیاز عدم دلیل به که کار، به
 فسخ به نسبت کشور ریزی برنامه و مدیریت سازمان 20/1/1386 مورخ 4848/100 شماره

 که نحو بدین. اند نموده صادر مغایر و متناقض رأی دو گردیده اقدام قراردادشان لغو و
 تاریخ تا حداکثر شاکی و متبوع سازمان بین ،3/4/1387 مورخ 5/87 ـ1235 شماره قرارداد

 طبق معمول رویه حسب و القاعده علی آن از پس و بوده موثر و معتبر 29/12/1387
 تعهدی و حقوق و حق گونه هیچ طرفین و یابد می خاتمه قرارداد تاریخ مقررات، و ضوابط
 ضمن. گردد می منعقد نیاز صورت در جدید قرارداد و داشت نخواهند یکدیگر به نسبت
 اول معاون بخشنامه به مستنداً را شکات خدمات به نیاز عدم متبوع سازمان آنکه
 ـ 5183 و 26/11/1387 مورخ 87ـ 51ـ 5907 شماره های نامه موجب به جمهور، رئیس

 استدالل این با سوم شعبه لیکن است، نموده اعالم نامبردگان به ،22/10/1387 مورخ 87
 مشمول مستخدمین قرارداد تمدید لزوم با ارتباط در جمهور رئیس اول معاون بخشنامه که

 و نداشته قانونی توجیه قرارداد لغو که اند سیدهر نتیجه این به باشد می معین کار قرارداد
 عقد در اشخاص آزادی اصل با سوم شعبه استدالل این که. شود اعاده کار به باید شاکی

 از جمهوری رئیس اول معاون بخشنامه و است قانون صریح مغایرت و تضاد در قراردادها
 و کند می حکایت دولت تغیرثاب مستخدمان با قرارداد بودن متحدالشکل و مفاد شرایط،
 ایجاد معین کار قرارداد های طرف با االبد الی عقد لزوم با رابطه در تکلیفی گونه هیچ
 ماهیت نظر از رسمی مستخدمان با مذکور نیروهای صورت این غیر در چه کند، نمی

 بخشنامه طبق معین کار قراردادهای مدت ضمن در. کرد نخواهند تفاوت استخدامی
 های سال برای استخدام بر مبنی تعهدی تا گردند می تنظیم ساله یک حداکثر الذکر فوق
 به مستنداً مشابه، و واحد موضوع در متناقض آراء صدور جهت به فلذا. ننماید ایجاد آتی
 هیأت به امر ارجاع و رسیدگی خواهان ،1358 مصوب اداری عدالت دیوان قانون 19 ماده

 :باشد می زیر شرح به آراء مشروح. است ردیدهگ رویه وحدت رأی صدور جهت عمومی
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 موضوع ،88/927 کالسه پرونده به رسیدگی در اداری عدالت دیوان اول شعبه ـ الف
 به اسالمی، جمهوری خبرگزاری سازمان طرفیت به آبادی، بهمن ابوالفضل آقای شکایت
 مورخ 1576 شماره دادنامه طی کار، به بازگشت و قرارداد لغو به اعتراض خواسته

 تا 1/1/1387 تاریخ از شاکی اینکه به نظر: است نموده رأی انشاء چنین ،13/8/1388
 قرارداد مستند و شده پذیرفته دستگاه خدمت به قراردادی صورت به 29/12/1387 تاریخ
 و مدیریت سازمان 20/1/1386 مورخ 4848/100 شماره مصوبه نیز شاکی خدمت
 قرارداد طرفین از یک هر مزبور دستورالعمل 5 بند سبراسا که بوده کشور ریزی برنامه
 به اینکه به توجه با و کند اقدام قرارداد فسخ به نسبت قبلی اعالم روز 15 با تواند می

 شکایت طرف سازمان اجرائی معاونت 27/10/1387 مورخ 7505283 شماره نامه موجب
 مغایر شکایت طرف اقدامات بنابراین. گردیده فسخ ،15/11/1387 تاریخ از شاکی قرارداد
 غیر خواسته علیهذا. باشد نمی ثابت مقررات از تخلف بر دلیلی و نگردیده تشخیص قانون
 در دیوان سوم شعبه ـ ب. گردد می اعالم و صادر شکایت رد به حکم و تشخیص وارد

 طرفیت به بحرینی، سیدکریم آقای شکایت موضوع ،88/1198 کالسه پرونده به رسیدگی
 شماره دادنامه طی کار، به بازگشت خواسته به ،)ایرنا( اسالمی جمهوری خبرگزاری سازمان

 از است مدعی شاکی اینکه به نظر: است نموده رأی انشاء چنین ،8/4/1389 مورخ 639
 اسالمی جمهوری خبرگزاری سازمان در خدمت سابقه قراردادی صورت به 1376 سال
 به عنایت با و است نگرفته قرار شکایت طرف تردید یا انکار مورد سابقه این دارد، ایران
 هیأت 1/3/1378 مورخ 17296ت/3951 شماره نامه تصویب طبق بر صورت این در اینکه

 شاکی اداری عدالت دیوان عمومی هیأت 19/8/1387 مورخ 515 شماره رأی و وزیران
 اول نمعاو بخشنامه طرفی از کرد می پیدا وضعیت تبدیل تاریخ همان در بایستی
 تمدید لزوم جهت در نیز وزیران هیأت 15/12/1384 نامه تصویب با ارتباط در جمهور رئیس
 مدلل دفاع شکایت طرف عالوه به. باشد می معین کار قرارداد مشمول مستخدمین قرارداد

 ننموده ارائه وی قرارداد تمدید عدم توجیه برای شاکی تخلف یا نیاز عدم قبیل از منطقی و
 حقوق نافی و الذکر فوق موازین مغایر شاکی خدمتی قرارداد تمدید عدم یجهنت در است

 به اعاده به خوانده الزام و شاکی شکایت ورود به حکم لذا. باشد می وی مکتسبه استخدامی
 . گردد می اعالم و صادر وی خدمت
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 البدل علی دادرسان و مستشاران و رؤسا حضور با فوق تاریخ در دیوان عمومی هیأت
 آتی شرح به آراء اکثریت با مشاوره انجام و بررسی و بحث از پس و تشکیل دیوان عبش

 .نماید می رأی صدور به مبادرت
  

ی و یأت ع  رأی 
 اینکه به عنایت با ثانیاً،. باشد می محرز الذکر فوق آراء مدلول در تعارض اوالً،
 مورخ  هـ 34613ت/84515 شماره مصوبه اجرای در الذکر فوق های پرونده شکات

 5 بند داللت به و اند شده گرفته کار به معین کار انجام قرارداد صورت به 20/1/1386
 تجویز روز پانزده ظرف قبلی اعالم با مذکور قراردادهای فسخ اخیرالذکر دستورالعمل

 بینی پیش یادشده مستخدمین قراردادهای تمدید بر تکلیفی مقررات در و گردیده
 این متضمن که حدی در 13/8/1388 مورخ 1576 شماره دادنامه بنابراین نگردیده،

 ماده 2 بند استناد به رأی این. گردد می تشخیص مقررات موافق و صحیح است، معنی
 سایر و دیوان شعب برای مشابه موارد در اداری عدالت دیوان قانون 43 ماده و 19

 .است االتباع الزم ذیربط اداری مراجع
  )6/10/1389مورخ  19173می شمارۀ نقل از روزنامۀ رس(

 9ماده 6تبصره در مقرر حکم موضوع با اداری عدالت دیوان عمومی هیأت 387شماره  رأی. 9
 شهرسازی و مسکن وزارت به اختیار تفویض حصر مفید 22/6/1366مصوب شهری زمین قانون
 .باشد می

          22/9/1389: تاریخ
        387: دادنامه شماره
 88/987: وندهپر کالسه
 .اداری عدالت دیوان عمومی هیأت: رسیدگی مرجع
 .اصفهانی باشی دالل محمدحسین آقای: شاکی

 مورخ 300 شماره دادنامه بین آراء تعارض اعالم: خواسته و شکایت موضوع
 بر مبنی اداری عدالت دیوان سوم شعبه از صادره ،73/976 کالسه پرونده در ،24/3/1375
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 ،1/72/674ت کالسه پرونده در ،21/7/1373 مورخ 1110 شماره امهدادن با شکایت رد
 .شکایت ورود بر مبنی اداری عدالت دیوان تجدیدنظر اول شعبه از صادره

 زمین قانون 9 ماده اجرای در بدنی تربیت اداره داشته، اعالم اجماالً شاکی: گردشکار
 های پالک تملک به ادرتمب شهرسازی و مسکن سازمان نمایندگی از استفاده با و شهری
 سازمان تملکی اقدامات ابطال تقاضای ایشان نموده محمدآباد در واقع اصلی 98 از فرعی
 که حالی در نموده صادر شکایت رد به حکم دیوان سوم شعبه که نموده را بدنی تربیت
 در شکایت ورود به حکم 22 شعبه بدوی رأی تأیید با دیوان تجدیدنظر هیأت اول شعبه
 با منطبق و صحیح رأی تعیین تقاضای آخر در اند نموده صادر اصلی پالک یک دمور

 :باشد می زیر شرح به آراء مشروح. است نموده را قانونی مقررات
 موضوع ،73/976 کالسه پرونده به رسیدگی در اداری عدالت دیوان سوم شعبه ـ الف
 تربیت سازمان طرفیت به باشی، دالل محمدحسین ـ2 کلوشانی باقر ـ1 آقایان شکایت
 االثر ملغی بر حکم صدور و غیرقانونی اعمال به اعتراض خواسته به اصفهان، استان بدنی

 رأی انشاء چنین ،24/3/1375 مورخ 300 شماره دادنامه طی مذکور، اقدامات ساختن
 که، است این از حاکی خالصتاً شکایت طرف سازمان جوابیه الیحه مفاد: است نموده

 مزرعه 9 انضمام به اصفهان ثبت 16 بخش اصلی 98 از فرعی 2 و 5 های کپال ششدانگ
 بر شکات سهمی الذکر فوق های پالک جمله از هکتار 1700 تقریبی مساحت به دیگر
 در و ایران معماری و شهرسازی عالی شورای قانون 5 ماده کمیسیون مصوبات اساس
 طی ورزشی فضای عنوان به مربوطه اجرایی نامه آیین و شهری زمین قانون 9 مفاد اجرای
 و است درآمده دولت تملک به اصفهان 9 دفتر ،27/1/1369 مورخ 62475 شماره سند

 در قانونی ضوابط و مقررات از تخلفی مربوطه تملک پرونده محتویات بررسی و مطالعه
 تشخیص غیروارد نامبردگان شکایت فلذا. شود نمی مشاهده شکایت طرف سازمان اقدامات

 .شود می اعالم و صادر شکایت رد به رأی و
 ،71/275 کالسه پرونده به رسیدگی در اداری عدالت دیوان دوم و بیست شعبه ـ ب
 تربیت سازمان طرفیت به زمانی، حیدرعلی ـ2 کلوشانی احمد ـ1 آقایان شکایت موضوع
 تملک به نسبت سازمان قانونی غیر اعمال به رسیدگی خواسته به اصفهان، استان بدنی

 و نامبرده به متعلق مرقوم اصلی از فرعی 6 و 4 های پالک و اصلی 98 پالک زراعتی
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 رأی انشاء چنین ،15/2/1372 مورخ 104 شماره دادنامه طی تعرض، رفع بر حکم صدور
 زمین تملک و مربوطه انتقال سند به توجه با خوانده اداره اینکه به نظر: است نموده
 نظریه تحصیل از پس( شهری زمین قانون 9 ماده 65 تبصره اساس بر را ها شاکی

 بر مبنی ایران معماری و شهرسازی عالی شورای تاسیس قانون 5 ماده کمیسیون
 وزارتخانه شهرسازی و مسکن کل مقامی قائم به) ورزشی فضای کاربری تشخیص
 امضاء ار انتقال سند و عملی الذکر فوق بخشنامه از حاصله اختیار تفویض اساس بر مربوطه
 به مربوط انتقال سند امضای و تملک االشعار فوق 9 ماده 6 تبصره که حالی در نموده
 تفویض و داده قرار الذکر فوق وزارتخانه اختیار در منحصراً را مالک مقامی قائم به تملک
 این به چنانچه. است نبوده صحیح مرقوم وزارتخانه ناحیه از خوانده سازمان به مزبور اختیار
 لحاظ همین به و تصریح دیوان عمومی هیأت 1/11/1370 مورخ 141شماره رأی در امر

 بخشنامه استناد به خوانده سازمان عمل علیهذا. است گردیده ابطال استناد مورد بخشنامه
 و موجه ها شاکی خواسته و است نبوده مقررات و ضوابط وفق بر شده یکن لم کان و باطل
 اول شعبه ـ2ـ ب. گردد می اعالم را مزبور تملک النبط و صادر شکایت ورود به حکم

 موضوع ،1/72/674ت کالسـه پرونده به رسیـدگی در اداری عدالت دیوان تجدیدنظر
 104 شماره دادنامه به نسبت اصفهان، استان بدنی تربیت کل اداره تجدیدنـظرخواهـی

 رأی انشاء نینچ ،21/10/1372 مورخ 1110 شماره دادنامه شرح به ،15/2/1372 مورخ
 اصفهان استان بدنی تربیت کل اداره تجدیدنظرخواه طرف از اینکه به نظر: است نموده
 است نگردیده ابراز و اقامه نماید، ایجاب را بدوی دادنامه فسخ که موجهی اعتراض و ایراد

 22 شعبه از صادره ،15/2/1372 مورخ 104 شماره دادنامه اصدار و رسیدگی برکیفیت و
 دادنامه مارالذکر مراتب مجموع بنابه. رسد نمی نظر به شکلی ایراد اداری عدالت دیوان
 .شود می تأیید عیناً بدوی

 دادرسان و مستشاران رؤسا، حضور با فوق تاریخ در اداری عدالت دیوان عمومی هیأت
 بـه آراء اکثریت با مشاوره انجام و بررسی و بحث از پس و تشکیل دیوان شعب البدل علی
 . نماید می رأی صدور بـه مبادرت آتی حشر
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ی و یأت ع  رأی 
 مصوب شهری زمین قانون 9 ماده 6 تبصره در مقرر حکم اینکه به نظر

 و مسکن وزارت به تبصره آن در مذکور اختیار تفویض حصر مفید 22/6/1366
 شماره به اداری عدالت دیوان عمومی هیأت رویه وحدت رأی و باشد می شهرسازی

 به آراء تعارض احراز با دارد، فوق مطلب بر تأکید ،6/9/1379 مورخ 263 امهدادن
 به اداری عدالت دیوان 22 شعبه رأی در مندرج استدالل لذا گردشگار در مرقوم شرح

 مورخ 1110 شماره دادنامه شرح به که 15/2/1372 مورخ 104 شماره دادنامه
 تربیت اقدامات و است گردیده دتأیی دیوان تجدیدنظر هیأت اول شعبه 21/10/1372

 است، داده تشخیص قانون مغایر را صدرالذکر قانون اجرای در اراضی تملک در بدنی
  43 ماده و 19 ماده 2 بند استناد به رأی این. گردد می اعالم قانون موافق و صحیح
 موارد در ذیربط اداری مراجع سایر و دیوان شعب برای اداری عدالت دیوان قانون
  .است االتباع الزم بهمشا

  )16/10/1389مورخ  19182نقل از روزنامۀ رسمی شمارۀ (
  

 شاکی حق مسقط اعتبار تأمین عدم موضوع با اداری عدالت دیوان عمومی هیأت 394 شماره رأی. 10
 .باشد نمی ارتقاء شغلی از ناشی خدمت پایان پاداش التفاوت مابه دریافت بر مبنی

        29/9/1389: تاریخ
        394: دادنامه شماره
 89/632: پرونده کالسه
 .اداری عدالت دیوان عمومی هیأت: رسیدگی مرجع
 .وهمییان اکبر علی ـ2 مدنی سادات سیدعبداله ـ1 آقایان: شکات
 تعارض اعالم: خواسته و شکایت موضوع
 دیوان 4 و 2 شعب اند، داشتـه اعالم تقدیمی  درخواست شرح به شـکات: گردشکار

 بازنشستگان شغلی ارتقاء خدمت پایان پاداش پرداخت موضوع به رسیدگی در اداری دالتع
 دوم شـعبه آن، موجب به که اند، نموده صادر متناقضی و متفاوت آراء پرورش و آموزش
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 ،88/501 کالسـه پـرونده در ،22/4/1388 مورخ 707 شماره دادنامه صـدور با دیوان
 و 1591 شماره های دادنامه موجب به چهارم شعبه و صادر شاکی بودن حق ذی به حکم

 به حکم ،88/782 و 88/732های کالسه پرونده در 29/7/1388 و 6/8/1388مورخ 1563
 رویه وحـدت رأی صدور مذکور مـعارض آراء به تـوجه با لذا. است کرده صـادر شکایت رد
 :باشد می زیر شرح به آراء مشروح. اند گردیده خواستار را

 موضوع ،88/501 کالسه پرونده به رسیدگی در اداری عدالت دیوان دوم شعبه ـ الف
 گلستان، استان پرورش و آموزش سازمان طرفیت به جزی، ساالری مظاهر آقای شکایت

 طی شغلی، ارتقاء از ناشی خدمت پایان پاداش التفاوت مابه پرداخت به الزام خواسته به
 صدور با اینکه به نظر: است نموده رأی انشاء چنین ،22/4/1388 مورخ 707 شماره دادنامه
 مورخ 37 ـ33 شماره رویه وحدت رأی مطابق و باشد می ثابت نامبرده بودن حق ذی احکام

 شود، نمی حق مسقط اعتبار تأمین عدم اداری عدالت دیوان عمومی هیأت 14/4/1376
 مطالبات پرداخت به امالز و شاکی شکایت ورود به حکم لذا است موجه خواسته بنابراین
 .گردد می صادر
 موضوع ،88/732 کالسه پرونده به رسیدگی در اداری عدالت دیوان چهارم شعبه ـ ب
 گلستان استان پرورش و آموزش سازمان طرفیت به مدنی، سادات سیدعبداله آقای شکایت

 ال،ری 950/616/12 مبلغ به خدمت حسن پاداش پرداخت خواسته به ،)گز بندر شهرستان(
 به توجه با: است نموده رأی انشاء چنین ،6/8/1388 مورخ 1591 شماره دادنامه طی

 پایان پاداش نامبرده اینکه بر مبنی عنه مشتکی دفاعیه الیحه مفاد و پرونده محتویات
 شغلی ارتقای ویژه العاده فوق درخواست و است نموده دریافت کامل طور به را خود خدمت

 است بوده شرایط واجدین از% 65 شامل منحصراً مزبور العاده فوق ینکها بر نظر نماید می را
 شماره بخشنامه موجب به% 65 سقف و است نگرفته قرار% 65 جزء نامبرده و

 وزیران هیأت جدید نامه تصویب اجرای در که متبوع وزارت 8/7/1385 مورخ 25391/140
 اجراء قابل بعد به آن صدور تاریخ از و شد نخواهد ماسبق به عطف است گردیده صادر
 تشخیص وارد غیر شکایت 1384 سال در شاکی بازنشستگی تاریخ به التفات با است بوده

 شکایت رد به حکم 1385 مصوب اداری عدالت دیوان قانون 48 و 7 مواد استناد به و
 .گردد می اعالم و صادر
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 ،88/782 سهکال پرونده به رسیدگی در اداری عدالت دیوان چهاردهم شعبه ـ ج
 استان پرورش و آموزش سازمان طرفیت به وهمییانی، اکبر علی آقای شکایت موضوع
 طی ،)شغلی ارتقاء العاده فوق موضوع( خدمت حسن پاداش پرداخت خواسته به گلستان،
 به توجه با: است نموده رأی انشاء چنین ،29/7/1388 مورخ 1563 شماره دادنامه

 پایان پاداش نامبرده اینکه بر مبنی عنه مشتکی دفاعیه هالیح مفاد و پرونده محتویات
 شغلی ارتقای ویژه العاده فوق درخواست و است نموده دریافت کامل طور به را خود خدمت

 بوده شرایط واجدین از% 65 شامل منحصراً مزبور العاده فوق اینکه به نظر نماید، می را
 شماره بخشنامه موجب به% 65 سقف و است نگرفته قرار% 65 جزء نامبرده و است

 وزیران هیأت جدید نامه تصویب اجرای در که متبوع وزارت 8/7/1385 مورخ 25391/140
 اجراء قابل بعد به آن صدور تاریخ از و شد نخواهد ماسبق به عطف است گردیده صادر
 تشخیص وارد غیر شکایت 1384 سال در شاکی بازنشستگی تاریخ به التفات با است بوده

 شکایت رد به حکم 1385 مصوب اداری عدالت دیوان قانون 48 و 7 مواد استناد به و
 .گردد می اعالم و صادر

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

ی و یأت ع   رأی 
 دادنامه شماره به اداری عدالت دیوان عمومی هیأت رویه وحدت رأی به توجه با
 شکات مسلم حق مسقط اعتبار، تأمین عدم اینکه بر مبنی 20/12/1370 مورخ 164
 شعبه راءآ بین تعارض احراز ضمن. برد نمی بین از را مستخدمین ثابته حقوق و نبوده
 707 دادنامه شماره به دوم شعبه رأی اداری، عدالت دیوان دوم شعبه رأی و چهارم
 حکم و ندانسته شاکی حق مسقط را اعتبار تأمین عدم که حدی در 22/4/1382 مورخ

 رأی این. گردد می اعالم مقررات موافق و تشخیص صحیح است، کرده صادر ورود به
 سایر و دیوان شعب برای اداری عدالت دیوان قانون 43 هماد و 19 ماده 2 بند استناد به

  .است االتباع الزم مشابه موارد در ربط ذی اداری مراجع
  )28/10/1389مورخ  19192نقل از روزنامۀ رسمی شمارۀ (
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 یک بند دوم قسمت ابطال خصوص در اداری عدالت دیوان عمومی هیأت 831 شماره رأی .11
 آن براساس که کشور مالیاتی امور سازمان 11/9/1385مورخ 14019/2700/211 شماره بخشنامه
 .نمایند می قطعی انتقال و نقل مالیات پرداخت به مکلف را تملیک شرط به اجاره عقد متعاملین

           19/11/1389: تاریخ
        831: دادنامه شماره
 87/911: پرونده کالسه
 .یادار عدالت دیوان عمومی هیأت: رسیدگی مرجع
 .طاهری هاشمی فاطمه خانم: شاکی

 مورخ 211ـ2700ـ41019 شماره بخشنامه ابطال: خواسته و شکایت موضوع
 قانون 63 ماده با مخالفت لحاظ به کشور مالیاتی امور سازمان از صادره ،11/9/1385

 .مستقیم های مالیات
 واحد باب یک اینجانب است، داشته اعالم تقدیمی دادخواست طی شاکی: گردشکار

 یکجا صورت به مغازه بهای پرداخت اینکه به توجه با و خریداری 1380 سال در را تجاری
 و تملیک شرط به اجاره صورت به وام اخذ جهت ملت بانک از بنابراین نبوده، مقدور برایم
 آن در. گردید بانکی تسهیالت بازپرداخت به موکول اینجانب نام به سند قطعی انتقال
 و قوانین طبق و نمودم بانک نام به را ملکم اجباراً بانکی تسهیالت واسطه به زمان

 اینجانب به مالیاتی گونه هیچ مالیاتی ادارات از شده انجام تحقیقات طبق و زمان آن مقررات
 مالیاتی اداره به ملت بانک از رهن فک و وام بازپرداخت از پس حتی و گرفت نمی تعلق

 قانونی ضوابط از استفاده با و رقمی ترین ککوچ پرداخت بدون و نموده مراجعه
 تهیه اینکه به توجه با. گردید صادر ،11/6/1385مورخ 24233/02 شماره به مفاصاحساب

 مفاصاحساب اعتبار و گردید طوالنی شهرداری کار پایان و بیمه قبیل از مدارک سایر
 مالیاتی امور اداره به دیدتم جهت مجدداً بود، رسیده پایان به مالیاتی امور اداره از اخذشده
 شماره بخشنامه طبق و موضوعه قوانین خالف بر متاسفانه ولی مراجعه
 اند نموده آوری سرسام مالیات مطالبه اینجانب از ،11/9/1385 مورخ 211ـ41019/2700

 به فقط اینجانب. دارد مغایرت عمل این مستقیم های مالیات قانون 63 ماده طبق که
 بیعی عقد گونه، هیچ و ام داده انتقال بانک نام به را ملک بانکی سهیالتت از استفاده صرف
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 مشاغل مالیات و بوده کار به مشغول درآنجا خودم هم اول روز از و است نگرفته صورت
 63 ماده خالف بر الذکر فوق بخشنامه اینکه لحاظ به ماالً ام، نموده پرداخت هم را آن

 و مالیاتی فنی مدیرکل. دارم را آن ابطال اضایتق بوده مستقیم های مالیات قانون
 35942/212 شماره نامه طی مذکور شکایت به پاسخ در المللی بین قراردادهای

 ثبت قانون 47 ماده موضوع قانونی تشریفات از فارغ اند، داشته اعالم ،31/3/1388مورخ
 به اجاره دادقرار تنظیم جهت بعدی الحاقات و اصالحات با 1310 مصوب امالک و اسناد
 بوده ملک قطعی انتقال نیز و مالکیت زوال تشریفات این اثر اینکه به توجه با تملیک شرط

 دفتر در قانون مطابق ملکی که همین موصوف امالک و اسناد ثبت قانون 22 ماده طبق و
 خواهد مالک شده ثبـت او اسم به ملک که را کسی فقط دولت رسید ثبت به امالک
 قانون 59 ماده شمول از بحث مورد قراردادهای موضوع امالک انتقال ینبنابرا شناخت،
 جمهوری اساسی قانون 51 اصل موجب به که آنجا از و نبوده خارج مستقیم های مالیات
 برای قانونگذار و قانون موجب به مگر گردد، نمی وضع معافیتی و مالیات گونه هیچ اسالمی
 است، نکرده وضع معافیتی قراردادها گونه این رد تملک شرط تحقق از پس امالک انتقال

 موازین مطابق سازمان این ،11/9/1385 مورخ 41019/2700/211 شماره بخشنامه لذا
 . است گردیده تهیه قانونی

 البدل علی دادرسان و ومستشاران رؤسا حضور با فوق درتاریخ دیوان عمومی هیأت
 آتی شرح به آراء اکثریت با مشاوره مانجا و بررسی و بحث از پس و تشکیل دیوان شعب

 .نماید می رأی صدور به مبادرت
 

ی و یأت ع  رأی 
 انتقال و نقل بر مالیات اخذ مستقیم های مالیات قانون 63 و 59 مواد به توجه با
 مدت در تملیک شرط به اجاره عقد و است گردیده تجویز آن غیر و بیع از اعم قطعی
 قطعی انتـقال مدت این در و باشد می آن شرایط ـقتحق به مشروط و معلـق اجاره،
 اعطاء قصد به نیز بانک طرفین، بین معامله ضمن که مواردی در لذا. پذیرد نمی صورت
 صادر بانک نام به سند واقعی گیرنده انتقال جای به و شده معامله وارد تسهیالت
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 نام به سند متنظی موقع و اخذ دهنده انتقال از مالیات فقره یک فقط گردد، می
 قطعی انتقال مدت، این در چون و شود مطالبه نباید دیگری مالیات واقعی گیرنده انتقال

 جمله از آن از ناشی تبعات و قطعی انتقال آثار واجد تواند نمی پذیرد، نمی صورت
 بخشنامه یک بند دوم قسمت بنابراین باشد، مالیات پرداخت به دهنده انتقال تکلیف
 مفهـم که کشور مالیاتی امور سـازمان 11/9/1385 مورخ 41019/2700/211 شماره

 آن اساس بر و باشد می تمـلیک شرط به اجاره براساس قطعی انتـقال وقوع متضـمن و
 قطعی انتقال و نقل مالیات پرداخت به مکلف را تملیک شرط به اجاره عقد متـعاملین

 قانون 42 ماده و 19 ماده یک بند استناد به و گردد می تشخیص قانون مغایر نماید، می
 .گردد می ابطال اداری عدالت دیوان

  

 )2/10/1389مورخ  19170نقل از روزنامۀ رسمی شمارۀ (



  

  

  
  :مھار ش 

  
ی ضا تائات  ی ،ا ضا ی  ت  ش ی و  ور   یات 

  
  

  :توجه
  

ن  خا ی یا   از  ضا تاء  ی  ا ور ود   ی  ت  وا د، رم  یار دار ه  ا ضا وه  ی  و ل  ی اداره  ور
ه  ل  ه   ن و خا ای  وده و  دید  ی   ور ند    ما رات ارسال  ن و  وا ۀ  ه  ر و آن را  د

ه   ود،  و ص داده    .ود ج داری 





  

  

  استفتائات قضایی: الف
  ث در مرگ ناشی از حوادث مشابه هدم و غرقحکم توار: 672استفتاء . 1

  :پرسش
برند مجهول و تقدم و بر اساس قانون اگر تاریخ فوت اشخاصی که از یکدیگر ارث می

برند مگر آن که مرگ به تأخر هیچ یک معلوم نباشد اشخاص مزبور از یکدیگر ارث نمی
  .؛ بفرماییدبرندسبب غرق یا هدم واقع شود که در این صورت از یکدیگر ارث می

چنانچه افرادی در اثر گاز گرفتگی فوت نمایند و تقدم و تأخر مرگ آنها مشخص . الف
  برند؟نباشد آیا مانند غرق یا هدم از یکدیگر ارث می

های دسته جمعی هنگامی که تقدم و تأخر فوت افراد مشخص به طور کلی در مرگ. ب
برند یا آن که این مسأله فقط ر ارث مینباشد و در حوادث مختلف فوت نمایند آیا از یکدیگ

  در هدم و غرق جاری است؟  
  :پاسخ
  )ره(بهجت تقی محمد العظمی اهللا آیت

اظهر جریان حکم توارث است در هر موردی که به مثابه غرق یا هدم از اسباب قهریه 
  .باشدمی

)10/10/1387(  
  

  لطف اهللا صافی گلپایگانیآیت اهللا العظمی 
- حکام مذکوره اختصاص به هدم و غرق در آب ندارد بلکه در هر حادثهبه نظر اینجانب ا

... ای که مشابه آن باشد مانند غرق در غیر آب و یا سقوط هواپیما و تصادف ماشین و 
   . جاری است

  )ق. هـ 1429 الحجهذی 19(
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  ناصر مکارم شیرازی العظمی اهللا آیت
ست و در صورت جهـل بـه تقـدم و    تفاوتی بین غرق و هدم و سایر علل و انواع مرگ نی

  . برندتأخر فوت از همدیگر ارث می
)12/9/1387(  

  

  اردبیلی موسوی عبدالکریم سید العظمی اهللا آیت
  .برنددر فرض مزبور از یکدیگر ارث می. الف
  .برند واال خیرای واحد باشد از یکدیگر ارث میچنانچه فوت آنها مستند به حادثه. ب

)5/11/1387(  
  

  حسین نوری همدانی العظمی اهللا آیت
  .برندبلی مانند هدم و غرق از یکدیگر ارث می. الف و ب

)21/9/1387(  
  

  مالک جایزه پول متعلق به دو نفر: 680استفتاء . 2
  :پرسش

در صورتی که یک نفر مقداری پول به دیگری بدهد تا به حساب خود برای اخذ 
لی وجه آن مشترک باشد در صورت برنده واریز و حساب به نام یک نفر، و... تسهیالت و 

  :باشد؛ بفرماییدکه قابل توجه نیز می) یک دستگاه خودرو(کشی شدن این حساب در قرعه
  آیا در کارکرد مشترک وجوه فوق دو نفر شریک بوده و سهم را باید تقسیم نمایند؟. الف
  باشد یا صاحب حساب؟متعلق به دو نفر می) جایزه(آیا اتومبیل . ب
  
  :اسخپ

  )ره(بهجت تقی محمد العظمی اهللا آیت
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  .اگر فرض بوده مربوط به صاحب حساب است وگرنه مشترک است
)28/8/1387(  

  
  سید علی سیستانیآیت اهللا العظمی 

گوید مال صاحب حساب است باید به وی داده طبق مقررات عمل شود اگر مقررات می
   .شود

)30/10/1387(  
  

  فی گلپایگانیلطف اهللا صاآیت اهللا العظمی 
اگر پول مذکور به عنوان قرض داده شده ملک قرض گیرنده است و شرط شرکت هم 

   .در جایزه و غیره در ضمن قرض جایز نیست
  )ق. هـ 17/11/1429(

  
  ناصر مکارم شیرازی العظمی اهللا آیت

  . شودمطابق ضوابط و مقررات بانک عمل می
)11/8/1387(  

  
  بودن مبیع با مقدار شرط شدهحکم مطابق ن:  7041استفتاء . 3

  :پرسش
اگر مبیع از قبیل «: داردقانون مدنی که از فقه امامیه اتخاذ شده است مقرر می 358ماده 

شود و به شرط بودن مقدار معین که تجزیه آن بدون ضرر ممکن نمی خانه یا فرش باشد
ری و در صورت فروخته شده ولی در حین تسلیم، کمتر یا بیشتر درآید در صورت اول مشت

آیا حق فسخ مزبور به طور مطلق : پرسش این است که» .دو بایع حق فسخ خواهد داشت
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است، خواه کمی و زیادی عرفاً قابل مسامحه باشد و خواه نباشد یا تنها در صورتی است 
  که از نظر عرف قابل مسامحه نباشد؟  

  

  :پاسخ
  آیت اهللا العظمی لطف اهللا صافی گلپایگانی

باشد که عرفاً نقص محسـوب نشـود موجـب حـق     قابل مسامحه در حدی میاگر نقص 
  . فسخ نیست

  )ق.هـ 1429ذی القعده  17(
  

  ناصر مکارم شیرازی العظمی اهللا آیت
  . در صورتی که قابل مسامحه باشد حق فسخ نیست

)21/06/1387(  
  

  سید عبدالکریم موسوی اردبیلیآیت اهللا العظمی 
قابل فسخ از طرف مشروط له است هر چند تفاوت قابل  اگر مبیع مطابق شرط نباشد،

   .مسامحه باشد
)10/10/1387(  

  حکم بیع زمین در صورت کشف معدن پس از معامله:  7042استفتاء . 4
  :پرسش

شود و طبق گیرد و پس از معامله، معدنی در آن کشف میگاه ملکی مورد معامله قرار می
ت، بنابر این متعلق به دولت خواهد بود، در این قوانین فعلی معادن در انحصار دولت اس

تواند معامله را فسخ نکند و مقداری را که صورت آیا مشتری حق فسخ خواهد داشت یا می
تواند از دولت متضرر شده از بایع اخذ کند، یا حکم دیگری دارد و به هر حال آیا بایع می
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  ؟وجهی را مطالبه نماید
  

  :پاسخ
  اهللا صافی گلپایگانیلطف آیت اهللا العظمی 

در فرض سؤال مشتری حق فسخ ندارد و مقداری را که دولت در مسـیر تصـرف معـدن    
   . تواند از دولت مطالبه کندتواند از بایع بگیرد بلی میضرر وارد کرده نمی

  )ق. هـ 1429 القعده ذی 17(
  

  ناصر مکارم شیرازی العظمی اهللا آیت
بی در آن شرایط محسـوب شـود مشـتری حـق     اگر وجود معدن در آن زمین نقص و عی

  .فسخ دارد
)21/06/1387(  

  سید عبدالکریم موسوی اردبیلی العظمی اهللا آیت
گیرد، چنانچه باعث ضرر مشتری شود باید آن را جبران حکومت که انفال را به دست می

   .کند
)10/10/1387(  

  
  تداخل جنایات متعدد ناشی از ضربۀ واحد :  7063استفتاء . 3
  :سشپر

اگر کسی با یک ضربه عمدی که غالباً کشنده است موجب جنایتهای متعدد بر اعضای 
  :ای که موجب قتل مجنی علیه گردد، بفرماییدمجنی علیه شود به گونه

های وارده در تحقق قتل مؤثر بوده و موجب سرایت به در صورتی که همه آسیب. الف
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  کند یا خیر؟مینفس باشد آیا قصاص اطراف در قصاص نفس تداخل 
ها هیچ نقشی در سرایت به نفس در صورتی که محرز باشد که برخی از این آسیب. ب

اند آیا جانی افزون بر ها موجب قتل مجنی علیه شدهنداشته و فقط برخی از این آسیب
قصاص نفس، در خصوص جنایت غیر مسری، حسب مورد به قصاص عضو یا دیه نیز 

  شود یا خیر؟محکوم می

  
  :سخپا

  )ره(بهجت تقی محمد العظمی اهللا آیت
ظاهراً در هر دو مورد که آن ضربه منجر به قتل شده در قصاص نفس تـداخل  . الف و ب

  .کند و در غیر قصاص نفس چیز دیگری نداردمی
)21/10/1387(  

  
  آیت اهللا العظمی جعفر سبحانی

اص نفس تداخل جنایت متعدد هرگاه منتهی به مرگ شود همگی در دیه و یا قص. الف
  .کندمی

   .پاسخ این سؤال از سؤال قبل روشن باشد. ب 
  )ق. هـ 1429 ذی القعده 26(

  

  شیرازی مکارم ناصر العظمی اهللا آیت
  . جنایاتی که سبب قتل شده موجب قصاص است و بقیه دیه دارد

)24/8/1387(  
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  نظریات مشورتی: ب
  

  .به خدمت باشد وجود نداردامکان این که دادرس همزمان در دو شعبه مشغول . 1
  :پرسش

در یک دادگستری که دارای یک شعبه حقوقی و یک شعبه جزایی است و دادگاه نیز 
و یک دادرس علی البدل است، حال ) رئیس شعبه اول(صرفاً دارای یک رئیس دادگستری 

تواند همزمان و در یک ساعت با ارجاع رئیس شعبه اول و در غیاب چنین دادرسی می
به هر دو پرونده رسیدگی کند یا خیر؟ و در این خصوص آیا دادرس ملزم به  ایشان

گردد و طرفین پرونده یا رسیدگی است؟ و در صورت رسیدگی تخلف انتظامی محسوب می
توانند به این موضوع اعتراض و ایراد نمایند و در صورت اعتراض، ایراد وکیل ایشان می
  وارد است یا خیر؟

   :پاسخ
مگر . که دادرس همزمان در دو شعبه مشغول به خدمت باشد وجود نداردامکان این 

های مورد رسیدگی متفاوت باشد و چنانچه رئیس شعبه به هر اینکه اوقات رسیدگی پرونده
های توان ملزم به رسیدگی پروندهعلتی حضور نداشته باشد دادرس علی البدل را نمی

شعب اقتضای رسیدگی فوری و خارج از  های آنمگر این که پرونده. شعب دیگر نمود
نوبت را داشته باشد و آن هم مشروط به این که در شعبه دیگر، همزمان مشغول رسیدگی 

  .نباشد
  )6/9/1386مورخ  5911/7نظریۀ شمارۀ ( 

  
  . باشدضربه شالق می 74قانون مجازات اسالمی حداکثر تا  106تعزیر مذکور در ماده . 2

  :پرسش
ون مجازات اسالمی زنا در زمانهای متبرکه چون اعیاد مذهبی و قان 106در ماده 

. رمضان و جمعه و مکانهای شریف چون مساجد عالوه بر حد موجب تعزیر است
درخصوص اینکه اوالً منظور از تعزیر صرفاً شالق است یا شامل حبس و جزای نقدی و 
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توانند حکم تا چه حد میشود و ثانیاً در صورتی که شامل حبس نیز باشد محاکم تبعید می
  روز حبس و یا بیشتر از آن حبس داد یا خیر؟ 91توان کمتر از حبس بدهند و اینکه آیا می

  :پاسخ
 74باشد و تعزیر مذکور حداکثر تا قانون مجازات اسالمی متخذ از فقه می 106ماده 

  .باشدضربه شالق می
  )25/10/1387مورخ  6579/7نظریۀ شمارۀ (

  

  .ج منقطع الزامی نیستثبت ازدوا. 3
از قانون مجازات اسالمی عدم ثبت ازدواج منقطع مجازاتی ندارد  645مطابق ماده 

نتیجتاً ثبت آن الزامی نیست و در صورتی که نکاح موقت به موجب حکم قطعی دادگاه یا 
تواند دادخواست به دادگاه تقدیم اقرار زوجین ثابت شده باشد، زوجه برای مطالبه مهریه می
  .نماید و رسمی نبودن عقد نامه مانع انجام آن نخواهد بود
  )16/3/1388مورخ  1670/7نظریۀ شمارۀ (

  

  .قاضی منحصراً مجاز به تعیین مجازات مصرح در قانون است. 4
قاضی منحصراً مجاز به تعیین مجازات مصرح در قانون است و افزودن چیزی به این 

جرای حکم بدون مجوز قانونی که احتماالً مجازات یا تعیین نحوه و کیفیت و محل ا
موجب تحمیل شرایط سخت تری بر مجرم است جایز نبوده و نقض اصل قانونی بودن 

چنانچه تغییر محل تحمل محکومیت حبس به هر علت ضرورت . جرایم و مجازاتها است
  .داشته باشد مطابق مقررات آیین نامه امور زندانها رفتار خواهد شد

  )6/2/1389مورخ  574/7نظریۀ شمارۀ (

  .حداقل حق الوکاله در دعاوی کیفری تعیین نشده است. 5
آیین نامه تعرفه حق الوکاله و حق المشاوره و هزینه  8ماده  2و  1با توجه به بندهای 

قضائیه و دیگر مواد آن حداقل حق رئیس قوه 1385سفر وکالی دادگستری مصوب 
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توان ارقام پیشنهادی را مالک ست، بنابراین نمیالوکاله در دعاوی کیفری تعیین نشده ا
) سیصد هزار ریال(رسد ضابطه حداقل در دعاوی غیر مالی به نظر می. محاسبه قرار داد

  ).آیین نامه است 8مالک، بند ج ماده (تواند مالک محاسبه قرار گیرد می
  )8/2/1389مورخ  665/7نظریۀ شمارۀ (

  
  

مشمول مقررات آیین نامه تعرفه حق الوکاله و حق المشاوره و دادسرای عمومی و انقالب نیز . 6
  .باشدهزینه سفر وکالی دادگستری  می

آیین نامه تعرفه حق الوکاله و حق المشاوره و  5با توجه به این که طبق بند ج ماده 
حق الوکاله وکیل در دادسرها نصف میزان  1385هزینه سفر وکالی دادگستری مصوب 

همان آیین نامه تعیین شده است، بدیهی است نام بردن  3ر در ماده حق الوکاله مذکو
دادسرای عمومی و . دادسرای نظامی و دادسرای دیوان عالی کشور به صورت تمثیلی است

  .باشدانقالب نیز مشمول مقررات فوق الذکر می
  )8/2/1389مورخ  665/7نظریۀ شمارۀ (    

  

ز درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین قانون وصول برخی ا 3ماده  2اعمال شق  . 7
  . مختص کیفر حبس است

قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد  3ماده  2اعمال شق 
معین مختص کیفر حبس است و در مواردی که در قانون عالوه بر کیفر حبس مجازات 

مول مقررات تبدیل شالق و جزای نقدی نیز مقرر شده باشد منحصراً کیفر حبس مش
 3گردد و مجازات شالق و جزای نقدی از شمول سه گانه ماده مجازات به شرح فوق می

  .قانون فوق خروج موضوعی دارد
  

  )2/3/1389مورخ  1245/7نظریۀ شمارۀ (
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  .تعیین حبس کمتر از سه ماه به عنوان تخفیف کیفر توجیه قانونی نداشته و ممنوع است. 8
قانون وصول برخی از درآمدهای عمومی دولت و  3ماده  2بند با توجه به صراحت 

با عنایت به رأی وحدت رویه شماره  1373مصرف آن در موارد معین مصوب اسفند ماه 
هیأت عمومی دیوان عالی کشور تعیین حبس کمتر از سه ماه به عنوان  9/9/1378 – 642

روز  91گاه معتقد باشد که تخفیف کیفر توجیه قانونی نداشته و ممنوع است و اگر داد
حبس برای متهم با توجه به اوضاع و احوال و شرایط ارتکاب جرم شدید است و متهم را 

قانون مجازات اسالمی آن را به جزای نقدی  22مستحق تخفیف بداند باید به استناد ماده 
پاسخ معذور ضمناً این اداره در هر استعالم به بیش از سه . تر باشد، تبدیل نمایدکه مناسب

  .است
  )2/3/1389مورخ  1245/7نظریۀ شمارۀ (

  

محکومیت به دیه کمتر از خمس دیه  در صورت توأم شدن  با مجازاتی که قابل تجدیدنظر است . 9
  .قابل رسیدگی در مرحله تجدیدنظر خواهد بود 

دیوان عالی کشور، دیه نوعی ضرر و  1362سال  10طبق رأی وحدت رویه شماره 
قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی  234تواند یکی از مصادیق ماده لذا می زیان است،

به این معنی که محکومیت به دیه . باشد 1378و انقالب در امور کیفری مصوب سال 
کمتر از خمس دیه کامله که قطعی است در صورت توأم شدن آن با مجازاتی که قابل 

ظر خواهد بود و طرفین که از جهت برائت تجدیدنظراست قابل رسیدگی در مرحله تجدیدن
  و یا محکومیت جزایی تجدیدنظرخواهی نمایند، دیه هم به تبع آن قابل تجدیدنظر 

  .شودمی
   

  )2/3/1389مورخ  1245/7نظریۀ شمارۀ (
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  .احکام غیابی تا زمانی که ابالغ واقعی نشده مشمول مرور زمان نیست. 10
نونی و مضی مهلتهای واخواهی و تجدیدنظر خواهی احکام غیابی که به لحاظ ابالغ قا

قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری  217ماده  1طبق تبصره 
شود تا زمانی که ابالغ واقعی نشده مشمول مرور به موقع اجرا گذاشته می 1378مصوب 

شامل احکام قطعی است  قانون مزبور نیست زیرا مقررات این ماده 174زمان موضوع ماده 
شود زیرا در خصوص اتهام متهم حکم صادر شده هم نمی 173و مشمول مرور زمان ماده 

  . است
  )6/6/1389مورخ  3304/7نظریۀ شمارۀ (    

  

  . حکم صادره در خصوص اعسار نمی تواند اعتبار امر مختومه پیدا کند. 11
ر شود و برعکس، اعسار امری است حادث و هر آن ممکن است شخص ملی، معس

بنابراین چنانچه قبالً اعسار محکومٌ علیه رد شده باشد حکم صادره در خصوص اعسار 
تواند مجدداً با تقدیم دادخواست تواند اعتبار امر مختومه پیدا کند و محکومٌ علیه مینمی

  .حکم به ثبوت اعسار خود را از محکمه بخواهد
  

  )22/6/1389مورخ  3628/7نظریۀ شمارۀ (
  

حامل کاالی قاچاق  مستقل از مجازات مقرر برای مالک یا دارنده کاالی قاچاق بوده و به جزای . 12
  . نقدی تا معادل دو برابر بهای مجموع کاالی قاچاق محکوم خواهد شد

قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به  3حامل کاالی قاچاق با توجه به ماده 
آیین نامه اجرایی قانون نحوه اعمال  18و ماده  12/12/1374قاچاق کاال و ارز مصوب 
مستقل از مجازات مقرر برای مالک یا دارنده کاال  29/3/1379تعزیرات حکومتی مصوب 

قاچاق بوده و به جزای نقدی تا معادل دو برابر بهای مجموع کاالی قاچاق محکوم خواهد 
ریال و یا بیشتر از ده میلیون ریال شد، اعم از اینکه بهای کاالی قاچاق کمتر از ده میلیون 

آیین نامه اجرایی ناظر به مواردی است که حامل و مالک کاالی  18ماده  2تبصره . باشد
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قاچاق فقط یک نفر است، در این صورت مجازات متهم منحصر به حکم صادره برای 
  .مالک کاالی قاچاق خواهد بود

  )28/6/1389مورخ  3791/7نظریۀ شمارۀ ( 
  

  

  .اء صادره در خصوص قاچاق کاال و ارز مانند سایر احکام جزایی تابع عمومات قانون استآر. 13
آراء صادره از محاکم در خصوص قاچاق کاال و ارز از لحاظ قطعیت یا عدم قطعیت و 
قابلیت یا عدم قابلیت تجدیدنظر خواهی و مرجع آن مانند سایر احکام جزایی تابع عمومات 

قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کاال و  10ماده توجهاً به . قانون است
با اصالحات بعدی در حد مغایرات با  1312قانون مرتکبین قاچاق مصوب  1ارز، ماده 

) 1374مصوب (مقررات قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کاال و ارز 
رز صرفاً باید طبق قانون نحوه اعمال بنابراین در خصوص قاچاق کاال و ا. نسخ شده است

  .تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کاال و ارز عمل نمود
  

  )20/7/1389مورخ  4289/7نظریۀ شمارۀ (
  

  .پرداخت دیه از بیت المال و مطالبه از صندوق تأمین خسارتهای بدنی دو مقوله متفاوتند. 14
 10خساراتهای بدنی موضوع ماده پرداخت دیه از بیت المال و مطالبه از صندوق تأمین 

دو مقوله متفاوتند، به طوری که مادام که تأمین  1387قانون اصالح بیمه اجباری مصوب 
خسارتهای بدنی مصدومان این گونه حوادث از طریق صندوق مزبور امکان پذیر باشد 

 255اده رسد، لیکن پرداخت از بیت المال به استناد منوبت به تأمین آن از بیت المال نمی
باشد و چنانچه تحقیقات قانون مجازات اسالمی مستلزم انجام تحقیقات وسیع و جامع می

معموله در جهت شناسایی و دستگیری راننده به حد کفایت انجام پذیرفته و از این حیث 
پرونده کامل باشد مع الوصف به هیچ وجه منجر به شناسایی متهم نشود به لحاظ این که 

ید هدر رود دادسرا در این گونه موارد که امکان صدور قرار مجرمیت خون مسلمان نبا
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دارد، وجود ندارد، بدون نیاز به صدور کیفرخواست مستقیماً پرونده را به دادگاه ارسال می
زیرا صدور کیفرخواست در فرضی است که متهم معین باشد و برای فرد ناشناس صدور 

قانون  255دگاه نیز با استفاده از مالک ماده باشد و داکیفرخواست موجه و عقالنی نمی
نماید، لیکن مطالبه و پرداخت خسارتهای بدنی مجازات اسالمی حکم مقتضی را صادر می

همان قانون مستلزم طرح دعوی  14قانون صدرالذکر با توجه به ماده  10موضوع ماده 
نماید، زیان دیده ولی اگر صندوق به دالیلی از پرداخت خسارت خوددداری . حقوقی نیست

  . تواند با تقدیم دادخواست به طرفیت صندوق مزبور خسارت وارده را مطالبه کندمی
  

  )20/7/1389مورخ  4289/7نظریۀ شمارۀ (
 

شامل مواردی که محکومٌ علیه بعد از صدور حکم و قطعیت  ک . د. آ. ق 184مقررات ماده . 15
  . مرتکب جرم جدید مشابه شود، نمی گردد

ه پس از صدور حکم قطعی معلوم شود که محکومٌ علیه قبل از صدور رأی چنانچ
مرتکب جرم یا جرایم مشابه دیگری هم شده و به لحاظ آن جرایم نیز حکم محکومیت 
وی صادر و قطعی شده است، در این صورت بایستی مقررات مربوط به تعدد موضوع ماده 

ب در امور کیفری یعنی ادغام قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقال 184
اما چنانچه پس از صدور حکم قطعی، . ها و صدور حکم واحد اعمال شودمحکومیت

محکومٌ علیه مرتکب جرم یا جرایم مشابه دیگری شود مشمول مقررات تعدد موضوع ماده 
-شامل مواردی که محکومٌ 184به عبارت دیگر مقررات ماده . مذکور نیست قانون 184

. گرددنمیاز محاکمه و صدور حکم و قطعیت آن مرتکب جرم جدید مشابه شود، علیه بعد 
آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور  قانون 184حکمی که در اجرای ماده 

شود غیر قطعی و صادر می) بدوی(کیفری با توجه به بند الف این ماده از دادگاه عمومی 
قانون مذکور که به  184وع بندهای ب و ج ماده قابل تجدیدنظر است، لیکن حکم موض
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ای از عالی کشور توسط شعبهترتیب در دادگاه تجدیدنظر و یا بعد از نقض در دیوان
  . شود، قطعی استدادگاههای عمومی صادر می

  )20/7/1389مورخ  4289/7نظریۀ شمارۀ (
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  های قضایینشست: ج
  شود؟دی بعدی توسط خریدار در حکم تلف تلقی میآیا انتقال مشروع و صحیح مبیع به ایا. 1

  89/184پرسش 
  آیا انتقال مشروع و صحیح مبیع به ایادی بعدی توسط خریدار در حکم تلف تلقی 

آقای الف یک باب ساختمان مسکونی را : شود یا خیر؟ به عبارت دیگر و به عنوان مثالمی
بعد معامله فیمابین الف و ب  سالها. کنداز آقای ب خریداری و سپس به ج منتقل می

  1؟ابطال یا فسخ گردد ایا ساختمان باید از ج گرفته و به الف مسترد شود یا خیر
  :نظریه کمیسیون

نظر به اینکه آثار فسخ مبایعه نامه که از زمان فسخ نسبت به آینده است با آثار بطالن 
 455و  454ه که در مواد برد متفاوت است لذا همانگونکه از ابتدا معامله را از بین می

قانون مدنی پیش بینی شده، فسخ معامله موجب زوال حقی که متعلق به غیر شده نخواهد 
  .بود

گردد که مالکیت و ذیحق بودن خریدار از آنجایی که بطالن مبایعه نامه باعث می
ت سازد لذا در این صورمنتفی گردد زیرا ابطال معامله آثار تملیک و تملک را مرتفع می

چون بیع باطل اثری در تملک ندارد در صورت وجود عین و ابطال معامله بعدی به اعتبار 
بنابراین اتفاق نظر اعالم . باطل بودن منشاء مالکیت اولیه، عین مال قابل استرداد است

    .شودمی تأییدشده 
  )7/10/1389مورخ  1کمیسیون مدنی (

  

أمین اجتماعی به ورثه،  ترکه محسوب و قابل آیا حقوق مستمری وظیفه پرداختی سازمان ت. 2
  توقیف از سوی طلبکاران است ؟

  :89/183پرسش 
ای ندارد که طلب طلبکاران از آن وصول شود آیا حقوق متوفای مدیون، اموال و ترکه

شود، ترکه محسوب و مستمری که از ناحیه سازمان تأمین اجتماعی به ورثه پرداخت می
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  1؟باشد یا خیر یف له طلبکاران و وصول محکوم به از آن میخواهد شد؟ آیا قابل توق
  :نظریه کمیسیون

حقوق مستمری وظیفه شخص متوفی که تحت شرایطی بعد از فوت به افراد واجب 
گردد و قابلیت شود، ترکه متوفی محسوب نمیالنفقه یا ورثه حائز شرایط پرداخت می

. شودمی تأییدریت که متضمن این مفاد است با این ترتیب نظر اکث. توقیف اجرایی را ندارد
اداره حقوقی نیز مبنی بر اینکه حقوق مستمری  10/1/1376مورخ  51/7نظریه شماره 

   .جزو ماترک نیست مؤید این مطلب است
  )7/10/1389مورخ  1کمیسیون مدنی (  

  
بیعنامه عادی و آیا معامله ملکی که در رهن بانک بوده با تعهد فک رهن از سوی فروشنده در . 3

  بدون اجازه مرتهن صحیح و نافذ است؟
  :89/176پرسش 

باشد در تاریخ شخصی ملک مسکونی خویش را که در رهن بانک ملی می
با قولنامه عادی به دیگری انتقال داده و از کل مبلغ مبیع صد میلیون ریال  25/11/1384

به عنوان بیعنامه به  شود مبلغ مذکور جهت فک رهندرحین معامله تودیع و قید می
گردد تا نسبت به فک رهن اقدام نماید و مابقی ثمن با شرایط بانکی فروشنده پرداخت می

متعاملین نسبت . توسط خریدار پرداخت خواهد شد 1/3/1385بعد از تنظیم سند تا مورخه 
) فک رهن از طرف فروشنده و پرداخت مابقی ثمن از طرف خریدار(به تعهدات خویش 

 – 620قانون مدنی و رأی وحدت رویه  793نموده، حال فروشنده به استناد ماده عمل ن
الزم به ذکر است . دادخواست ابطال قرارداد مورخه فوق الذکر را نموده است 20/8/1376

آیا معامله ایشان بدون : سؤال. قبل از تقدیم دادخواست ملک مذکور فک رهن شده است
  2؟ظر گرفتن حقوق مرتهن صحیح و نافذ است یا خیرو با در ن) بانک ملی(اذن مرتهن 
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  :نظریه کمیسیون
ای این بوده است که فروشنده مالک را از کلیه مقتضای اطالق چنین مبایعه نامه

موانع قانونی و هرگونه بازداشت آزاد نموده و آن را به خریدار انتقال دهد، ضمن اینکه به 
اد شده و نسبت به آن فک رهن به عمل هنگام تقدیم دادخواست ملک از رهن بانک آز

آمده، اساساً مسئله تنقیذ معامله از حقوق مرتهن بوده نه فروشنده که اقدام به انجام معامله 
با وجود در رهن بودن ملک نموده است مضافاً بناء متعاملین بر این امر استوار بوده که با 

که نهایتاً . ک رهن اقدام نمایددریافت قسمتی از بهای مورد معامله، فروشنده نسبت به ف
بهمین صورت عمل شده است زیرا قبل از تقدیم دادخواست فک رهن گردیده بنابراین 

مبنی بر ابطال ) فروشنده(همانگونه که در اتفاق نظر ابرازی اعالم شده، دعوای خواهان 
  .حقی شودقرارداد باید محکوم به بی

  )7/10/1389مورخ  1مدنی کمیسیون (
  

 ،به تنظیم سند رسمیوی خصوص شخص ممنوع المعامله در زمان تقدیم دادخواست الزام در . 4
  ؟شودچه تصمیمی اتخاذ می

  89/275 پرسش
چنانچه شخصی ممنوع المعامله باشد به موجب تصمیم دادسرای انقالب سپس یک 

نظیم قطعه زمین را به موجب عقد بیع به دیگری انتقال دهد و خریدار دادخواست الزام به ت
سند رسمی انتقال تقدیم نماید آیا دعوی قابلیت رسیدگی دارد یا خیر؟ چه تصمیمی اتخاذ 

و نواهی در  گذار در صحت قراردادها تخلف از اوامرنهی قانون ؟گردد مستدل و مستندمی
  1درستی معامله تا چه اندازه اثر دارد؟

  :نظریه کمیسیون
ت که خوانده پس از تصمیم مرجع نظر به اینکه موضوع سؤال ناظر به موردی اس
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قضایی به ممنوعیت در انجام معامله یک قطعه زمین را به دیگری فروخته است اوالً به 
قانون مدنی  365نوعی اهلیت نداشته و معامله مخدوش و فاسد است و به موجب ماده 

م اثر  .د. قانون آ 84ماده  7عقد فاسد اثر در تملک ندارد ثانیاً بر فرض ثبوت طبق بند 
قانونی ندارد لذا استماع دعوی الزام به تنظیم سند رسمی انتقال در مانحن فیه فاقد 

   .است تأییدنظر اتفاقی مورد  تاًونی است نتیجنوجاهت قا
  )12/10/1389مورخ  2مدنی کمیسیون (

  

ابالغ  ۀنحو ،مجهول المکان باشند کشورخارج اقامت در در صورتی که خواندگان به دلیل  .5
  دخواست و مواعد رسیدگی چگونه است؟دا

  :89/278پرسش 
انتشار آگهی در خصوص خواندگانی که در خارج از کشور سکونت داشته و آدرس آنها 
مشخص نیست چگونه است مثالً افرادی که در خارج مثل عراق و افغانستان سکونت 

الم کرده است داشته و خواهان به لحاظ عدم دسترسی به نشانی آنها را مجهول المکان اع
  1؟توان رسیدگی کرد یا خیرچه توجیه قانونی دارد آیا بدون آگهی می

  :نظریه کمیسیون
م در صورتی که خواهان نتواند نشانی خوانده یا . د. قانون آ 73نظریه اطالق ماده 

خواندگانی را که در خارج از کشور سکونت دارند معین نماید بنابه درخواست خواهان و 
های کثیراالنتشار به هزنیه ه مفاد دادخواست باید یک نوبت در یکی از روزنامهدستور دادگا

  .گرددمی تأییدخواهان آگهی شود لذا نظر اتفاقی 
  )12/10/1389مورخ  2ی مدنکمیسیون (
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 ـ صنفی نظام انونق هشتم فصل در مندرج تخلفات جرایم میزان تعیین خصوص در نامه تصویب. 1
  1382مصوب

 اساسی قانون هشتم و سی و یکصد اصل استناد به بازار کنترل کارگروه عضو وزیران
 مورخ هـ43505ت/151263 شماره نامه تصویب رعایت با و ایران اسالمی جمهوری

 :نمودند تصویب 29/7/1388
 به ـ1382مصوب ـ صنفی نظام قانون هشتم فصل در مندرج تخلفات جرایم میزان

 .شود می تعیین است، شده تأیید »دولت هیئت دفتر«  مهر به که پیوست جدول شرح
 رسیده جمهوری ریاست محترم مقام تأیید به 27/9/1389 تـاریخ در نامه تصویب این
 .است

  ریال: ارقام
  مبلغ جریمه نوع جریمه

    100.000             گرانفروشیجریمهمیزانحداقل
  200.000             فروشیکمجریمهمیزانحداقل
  200.000)           اولبار(تقلبجریمهمیزانحداقل
          400.000)          دومبار(تقلبجریمهمیزانحداقل
  2.500.000 )        سومبار(تقلبجریمهمیزانحداقل

  400.000                  قیمتدرجعدمجریمه
  35.000       مرتبههرصورتحسابصدورعدمجریمه

  500.000 ≥ جرایم ≥   1.000.000   68مادهدرشدهاشارهجریمهمیزان
  1.500.000    71ماده2تبصرهدرشدهاشارهجریمهمیزان

  
  )2/10/1389مورخ  19170نقل از روزنامۀ رسمی شمارۀ (
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 دارندگان مدنی مسئولیت اجباری بیمه قانون اصالح قانون) 14( ماده یاجرای دستورالعمل. 2
  ثالث شخص مقابل در زمینی موتوری نقلیه وسایل

 21/6/1389 مورخ جلسه در الکترونیک دولت و اجتماعی امور کمیسیون عضو وزیران
 هب و دارایی و اقتصادی امور وزارت 18/7/1388 مورخ 95078/62 شماره پیشنهاد به بنا

 نقلیه وسایل دارندگان مدنی مسئولیت اجباری بیمه قانون اصالح قانون) 14( ماده استناد
 شماره نامه تصویب رعایت با و ـ1387 مصوب ـ ثالث شخص مقابل در زمینی موتوری

 زیر شرح به را شده یاد ماده اجرایی دستورالعمل 28/12/1387 مورخ هـ452ت/246990
 :نمودند تصویب

 
 کلیات و عاریفت ـ اول فصل
 :روند می کار به مربوط مشروح معانی در زیر اصطالحات نامه آیین این در ـ1ماده
 نقلیه وسایل دارندگان مدنی مسؤولیت اجباری بیمه قانون اصالح قانون: قانون ـِ الف
 ـ1387 مصوب ـ ثالث شخص مقابل در زمینی موتوری
 ایران اسالمی جمهوری مرکزی بیمه: مرکزی بیمه ـ ب
 قانون) 10( ماده موضوع بدنی، خسارتهای تأمین صندوق: صندوق ـ پ
 حرکت ریل یا زمیـن روی بـر که مـوتوری نقلیه وسـیله نوع هـر: نقلـیه وسیـله ـ ت
 .کند می

 موضوع نقلیه وسایل حوادث سبب به که شخصی هر: دیده زیان ثالث شخص ـ ث
 وی فوت صورت در دم اولیای یا قانونی وکیل شود، می مالی یا بدنی زیانهای دچار قانون

 .حادثه مسبب راننده استثنای به
 عضو، نقص شکستگی، صدمه، از ناشی ارش یا دیه نوع هر: بدنی های خسارت ـ ج

 حوادث سبب به ثالث شخص فوت دیه یا) دایم یا موقت ـ کلی یا جزیی( ازکارافتادگی
 به ،)نباشد دیگری قانون مشمول چنانچه( معالجه هزینه و قانون موضوع بیمه مشمول
 .قانون) 7( ماده در مندرج موارد استثنای
 به قانون موضوع بیمه مشمول حوادث سبب به که زیانهایی: مالی های خسارت ـ چ
 .قانون) 7( ماده در مندرج موارد استثنای به شود، وارد ثالث شخص اموال
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 موضوع بیمه پوشش تحت هحادث وقوع زمان در نقلیه وسیله: نامه بیمه فقدان ـ ح
 .نباشد قانون
 رشته در فعالیت مجوز که غیردولتی و دولتی بیمه های شرکت از یک هر: گر بیمه ـ خ
 .باشند می دارا را مرکزی بیمه از ثالث شخص بیمه
 به شده وارد بدنی خسارت هرگونه: نامه بیمه شرایط از خارج بدنی خسارتهای ـ د

 بر آن پرداخت نامه بیمه عمومی شرایط یا مقررات و ینقوان اساس بر که ثالث اشخاص
 حداقل از کمتر تواند نمی گر بیمه تعهدات میزان صورت هر در. نباشد مربوط گر بیمه عهده

 .باشد قانون در مندرج الزامات
 به و تهیه مرکزی بیمه توسط که ای نامه آیین مطابق نامه بیمه عمومی شرایط ـ تبصره
 . شد خواهد تعیین رسد می وزیران هیئت تصویب

         
 بدنی خسارتهای ـ دوم فصل
 ماده موضوع مدارک ارایه با دارد حق وی قانونی ورثه یا دیده زیان ثالث شخص ـ2ماده

 صندوق یا مربوط گر بیمه به مورد حسب مستقیم طور به بدنی خسارت دریافت برای) 3(
 .نماید مراجعه
 و گر بیمه توسط متعلقه بدنی خسارت پرداخت و بررسی برای الزم مدارک ـ3ماده
 :باشد می زیر شرح به مورد حسب صندوق

 مقامات گزارش یا رانندگی و راهنمایی کارشناس گزارش مصدق تصویر یا اصل ـ1
 .قضایی مراجع منتخب کارشناسی هیئت یا کارشناس نظریه یا انتظامی

 نقلیه وسیله بیمه از حاکی که دیگری مدرک هرگونه یا ثالث شخص نامه بیمه ـ2
 .باشد حادثه وقوع زمان در حادثه مسبب
 گواهینامه کامل مشخصات اینکه مگر حادثه مسئول رانندگی گواهینامه تصویر ـ3

 اینکه یا گـردیده درج راه پلـیس یا رانندگی و راهنمایی کارشـناس گـزارش در رانـندگی
 حادثه موجد نقلیه وسـیله نوع با سبمتنا رانندگی گواهینامه فاقد حادثه مسئـول راننده
 .باشد
 متوفی یا مصدوم شناسایی مدارک ـ4
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 مراکز از یکی در که صورتی در متوفی یا مصدوم بالینی پرونده خالصه تصویر ـ 5
 .باشد شده بستری درمانی
 قانونی پزشکی نظریه ـ 6
 وجود صورت در حادثه مسبب نقلیه وسیله شناسایی مدرک تصویر ـ7
 یا وکالت یا قیمومت قبیل از متقاضی قانونی سمت احراز بر دایر مثبته مدارک یهارا ـ 8

 .مورد حسب خاص والیت یا وصایت
 .متوفی شده باطل شناسنامه یا فوت گواهی یا دفن جواز ـ9

 انحصار گواهی ارایه به منوط فوت به منجر حوادث در خسارت پرداخت ـ1تبصره
 .بود خواهد وراثت

 حادثه مسؤول شناسایی عدم یا فرار نامه، بیمه انقضای یا فقدان تصور در ـ2تبصره
 مسبب نقلیه وسیله شناسایی مدارک حادثه، مسبب نقلیه وسیله نامه بیمه ارائه مورد حسب
 .نیست الزامی صندوق یا شرکت به ارائه برای حادثه مسؤول رانندگی گواهینامه یا و حادثه

 فوت از غیر بدنی صدمات به منجر رانندگی ادثحو در دیده زیان ثالث اشخاص ـ4ماده
 ارایه با قانون) 16( ماده موضوع تقریبی، بدنی خسارت درصد پنجاه دریافت برای توانند می

 خسارت و مراجعه صندوق یا مربوط بیمه شرکت به مستقیماً) 3( ماده موضوع مدارک
 .نمایند دریافت و مطالبه را متعلقه

 است موظف مورد حسب صندوق یا گر بیمه قانون،) 15( ماده اجرای در ـ1تبصره
 صورت در و پرداخت را متعلقه خسارت الزم، مدارک دریافت از پس روز پانزده حداکثر
 متقاضی به کتبی صورت به هفته یک ظرف را مراتب شده ارایه مدارک در نقص وجود
 .نمایند اعالم

 مراجع قطعی رأی صدور از پس است موظف مورد حسب صندوق یا گر بیمه ـ2تبصره
 موضوع( متعلقه خسارت باقیمانده دیده، زیان ثالث اشخاص توسط آن ارایه و قضایی
 .نماید پرداخت دیده زیان ثالث شخص به را) قانون 16 ماده اخیر قسمت
 راننده با توافق صورت در تواند می گر بیمه فوت، به منجر رانندگی حوادث در ـ 5ماده
 و دیه قضایی، مراجع رأی به نیاز بدون ثالث، شخص ورثه و گذار بیمه یا حادثه مسبب
 .نماید پرداخت وی به را شده وارد بدنی های خسارت دیگر



97 / مصوبات هیأت وزیران : بخش پنجم     

 

 مالی خسارتهای ـ سوم فصل
 به نسبت) 7( ماده موضوع مدارک ارایه با دارد حق دیده زیان ثالث شخص ـ 6ماده
 .نماید اقدام مالی خسارت دریافت
 به مربوط گر بیمه توسط مالی خسارت پرداخت و بررسی برای الزم مدارک ـ7ماده

 :باشد می زیر شرح
 نقلیه وسیله بودن بیمه از حاکی که دیگری مدرک هرگونه یا ثالث شخص نامه بیمه ـ1
 .باشد حادثه وقوع زمان در حادثه مسبب
 نظریه یا راه پلیس یا رانندگی و راهنمائی کارشناس گزارش مصدق تصویر یا اصل ـ2

 .قضایی مراجع منتخب کارشناسی هیئت یا کارشناس
 گواهینامه کامل مشخصات اینکه مگر حادثه، مسئول رانندگی گواهینامه تصویر ـ3

 راننده اینکه یا گردیده درج راه پلیس یا رانندگی و راهنمایی کارشناس گزارش در رانندگی
 .باشد حادثه موجد قلیهن وسلیه نوع با متناسب رانندگی گواهینامه فاقد حادثه مسئول

 .وجود صورت در حادثه مسبب نقلیه وسیله شناسایی مدرک تصویر ـ4
 یا وکالت یا قیمومت قبیل از متقاضی قانونی سمت احراز بر دایر مثبته مدارک ارایه ـ 5

 .مورد حسب خاص والیت یا وصایت
 با زیر رایطش وجود صورت در است مکلف گر بیمه قانون،) 18( ماده اجرای در ـ 8ماده
 را دیده زیان مالی خسارت آن،) 2( بند استثنای به) 7( ماده در مذکور مدارک دریافت
 :نماید پرداخت
 نامه بیمه دارای حادثه، وقوع زمان در دیده زیان و حادثه مسبب نقلیه وسایل ـ الف
 .باشند معتبر
 سقف تا رحداکث دیده زیان ثالث شخص مطالبه مورد یا واردشده مالی خسارت ـ ب
 .باشد قانون) 4( ماده در مندرج مالی تعهد

 .باشد نداشته وجود اختالفی حادثه طرفین بین ـ پ
 .باشد نشده بدنی خسارت به منجر رانندگی حادثه ـ ت
 منتخب کارشناس بازدید مورد زمان هم دیده زیان و حادثه مسبب نقلیه وسایل ـ ث
 .گیرند قرار مربوط گر بیمه
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 توافق با دیده زیان ثالث شخص نقلیه وسیله به واردشده مالی سارتخ میزان ـ9ماده
 در. شد خواهد پرداخت نقدی صورت به و تعیین دیده زیان ثالث شخص و مربوط گر بیمه

 است موظف مربوط گر بیمه شده، تعیین خسارت مبلغ با ثالث شخص توافق عدم صورت
 وی قبول مورد که تعمیرگاهی یا جازم تعمیرگاه در را دیده زیان ثالث شخص نقلیه وسیله
 پرداخت نامه بیمه در مندرج مالی تعهدات سقف تا را تعمیر های هزینه و نموده تعمیر باشد،
 .نماید

 وسیله به واردشده خسارت میزان خصوص در طرفین اختالف که صورتی در ـ تبصره
 غیر( اموال سایر هب شده وارد خسارت میزان همچنین و ماده این در مذکور روش به نقلیه

 موضوع تخصصی، اختالف حل کمیسیون در موضوع نشود، فصل و حل) نقلیه وسیله از
 .شود می رسیدگی و مطرح قانون) 17( ماده تبصره
  

 مقررات سایر ـ چهارم فصل
 به نسبت نامه آیین این در مقرر مهلت در صندوق یا گر بیمه که صورتی در ـ10ماده
 ثالث شخص نمایند، خودداری دیده زیان ثالث شخص به متعلقه خسارات پرداخت

 .نماید رسیدگی درخواست و منعکس مرکزی بیمه به را موضوع تواند می دیده زیان
 و رسیدگی متقاضی درخواست به روز پانزده ظرف است موظف مرکزی بیمه ـ1 تبصره

 ماده مطابق مربوط گر بیمه توسط تخلف احراز صورت در. نماید تصـمیم اتخاذ آن مورد در
 .است االجرا الزم گر بیمه برای مرکزی بیمه تصـمیم. شد خواهد اقدام قانون) 28(

 به دیده زیان ثالث شخص مستقیم مراجعه حـق نافی ماده این اجرای ـ2 تبصره
 نخواهد صندوق یا گر بیمه علـیه دعوی طرح و صالحیـتدار مراجع سایر یا قضایی مراجـع

 .بود
 رسیده جمهوری ریاست محترم مقام تأیید به 27/9/1389 تاریخ رد نامه تصویب این
 .است

 )2/10/1389مورخ  19170نقل از روزنامۀ رسمی شمارۀ (
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  تهران شهر در مختلف مشاغل و ادارات کار به آغاز ساعات تعیین خصوص در نامه تصویب. 3

 مورخ 3/1/137516 شماره پیشنهاد به بنا 28/9/1389 مورخ جلسه در وزیران هیئت
 جمهوری اساسی قانون هشتم و سی و یکصد اصل استناد به و کشور وزارت 23/9/1389

 :نمود تصویب ایران اسالمی
 زیر جدول شرح به تهران شهر در مختلف مشاغل و ادارات کار به آغاز ساعات ـ1
  :شود می تعیین
  
  )صبح(ساعت آغاز به کار  واحد ردیف

  30/6 – 7  واحدهای نظامی  1
  7  واحدهای صنفی  2
  15/7 – 45/7  مدارس  3
  8  بانکها  4

مراکز آموزش عالی و پژوهشی و بخشهای آموزشی وزارت بهداشت،   5
  8  )اعم از دانشگاهها و بیمارستانها(درمان و آموزش پزشکی 

  30/8  سازمانهای دولتی و عمومی   6
  30/9 – 10  اصناف و بازاریان  7

  
 از زودتر ساعت یک که شود تنظیم نحوی به عمومی و دولتی سازمانهای کار پایان ـ2
 منزل در کار و دورکاری طریق از بند، این از ناشی کار کسری. یابد خاتمه مقرر زمان
 .شود می جبران
 و وظایف از درصد بیست حداقل 1389 سال پایان تا مجازند دولتی دستگاههای ـ3

  .نمایند تعریف زلمن در کار و دورکاری روشهای طریق از را خود خدمات
  

 )6/10/1389مورخ  19173نقل از روزنامۀ رسمی شمارۀ (
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 ایرانی حقوقی یا حقیقی اشخاص به پرداخت نحوه نامه آیین به) 9( و) 8( ،) 7( بندهای الحاق. 4
  1خارجی یا

 به و جمهوری ریاست نهاد پیشنهاد به بنا 5/10/1389 مورخ جلسه در وزیران هیئت
 :نمود تصویب ایران اسالمی جمهوری اساسی قانون هشتم و سی و یکصد اصل استناد

 اشخاص به پرداخت نحوه نامه آیین به) 9( و) 8( ،) 7( بندهای عنوان به زیر متون
 هـ44512ت/212095 شماره نامه تصویب موضوع خارجی، یا ایرانی حقوقی یا حقیقی
 :شوند می الحاق 22/9/1389 مورخ

 عناوین تحت مبالغی پرداخت دستورالعمل، این در ذکورم مبالغ بر عالوه ـ7 ماده
 با غیره و بیمه حق موردی، پاداشهای سال، پایان پاداش کار، انجام حسن کار، اضافه

 .باشد می بالمانع مرکز رییس تشخیص
 در یا موردی صورت به مشابه عناوین و المشاوره حق الوکاله، حق هرنوع ـ8 ماده
 مرکز رییس تأیید و تشخیص براساس فقط معین خدمات یا خاص دعاوی و ها پرونده

 .باشد می پرداخت قابل خارجی یا و ایرانی حقوقی و حقیقی اشخاص به
 نامه آیین این موضوع مبانی با را پرداختها کلیه ماه سه ظرف است مکلف مرکز ـ9 ماده
 ابالغ از لقب منعقدشده های موافقتنامه و قراردادها مبالغ کاهش صورت در. دهد تطبیق

 .است مجاز التفاوت مابه پرداخت مشاورین، و کارکنان با نامه آیین این
 هر در درصد پنجاه میزان تا نامه آیین این در مندرج جداول در مرقوم مبالغ ـ تبصره

  .باشد می افزایش قابل مرکز رییس تشخیص به مورد
 

  )13/10/1389مورخ  19179نقل از روزنامۀ رسمی شمارۀ (
  
  

                                                 
 .درج شده است) 1389آذر(شمارۀ هجدهم این ویژه نامه  72متن آیین نامه در صفحۀ .  1
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  حکومتی تعزیرات سازمان نامه آیین اصالح. 5

 دادگستری وزارت
 مورخ جلسه در که بازار کنترل کارگروه در جمهور رییس ویژه نمایندگان تصمیم

 ایران اسالمی جمهوری اساسی قانون هفتم و بیست و یکصد اصل استناد به 28/9/1389
 است، شده اتخاذ 29/7/1388 مورخ هـ43505ت/151263 شماره نامه تصویب رعایت با و
 :شود می ابالغ اجرا برای زیر شرح به

 2/8/1373 مورخ 40730شماره نامه تصمیم موضوع حکومتی تعزیرات سازمان نامه آیین
 :شود می اصالح زیر شرح به

 :شود می اضافه) 6( ماده به تبصره عنوان به زیر متن ـ1
 ادارات به را خود مالی و داریا امور تمرکززدایی، راستای در تواند می سازمان ـ تبصره

 .نماید واگذار استانها حکومتی تعزیرات کل
 .شود می) 10( ماده جایگزین زیر متن ـ2

 بازنشسته، قضات بین از تجدیدنظر و بدوی شعب اعضای و رؤسا ـ10ماده
 مدرک که روحانیونی از یا و حقوق مبانی و فقه و حقوق های رشته التحصیالن فارغ

 باشند، اسالم احکام به عامل و شهرت حُسن دارای و نمایند ارایه لیسانس معادل تحصیلی
 .شوند می منصوب

 :شود می) 13( ماده جایگزین زیر متن ـ3
 مأمورین و شعب اعضای و رؤسا انتظامی تخلفات به رسیدگی منظور به ـ13ماده
 به رسیدگی ویژه شعبه« عنوان با ای شعبه نظارت، و بازرسی و حکومتی تعزیرات سازمان
 دو رئیس، نفر یک دارای مذکور شعبه. شود می تشکیل تهـران در »انتظامی تخلفات
 یرؤسا و بازنشسته قضات از شعبه اعضای. خواهدبود البدل علی عضو یک و مستشار
 و دادگستری وزارت پیشنهاد با که خواهندبود) شعبه تصدی سابقه سال ده با حداقل( شعب
 .شوند می منصوب سال پنج مدت به دادگستری وزیر توسط جمهور رییس تأیید

 .خواهدبود آراء اکثریت با رأی صدور و عضو سه حضور با شعبه جلسه تشکیل ـ1تبصره
 .خواهدبود موضوعه قوانین طبق ماده این موضوع متخلفین مجازات ـ2تبصره
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 دادگستری وزیر تشخیص به که مواردی در مگر است قطعی صادره آرای ـ3تبصره
 .باشد قانون یرمغا

 :شود می) 15( ماده جایگزین زیر متن ـ4
 منحصراً سازمان تشکیالت و پرداخت نظام و استخدامی معامالتی، مالی، امور ـ15ماده

 وزیران هیئت تصویب به دادگستری وزیر پیشنهاد به که است مقرراتی و نامه آیین این تابع
 کشوری خدمات مدیریت کشوری، ماستخدا عمومی، محاسبات قوانین شمول از و رسد می
 به که اعتباراتی کردن  هزینه نحوه قانون تابع و است مستثنی عمومی مقررات سایر و

 هستند، مستثنی دولت عمومی مقررات سایر و عمومی محاسبات رعایت از قانون موجب
 .باشد می

 میتاه گرفتن نظر در با خود شعب رؤسای و کارکنان به تواند می سازمان ـ تبصره
 درصد شصت سقف تا ترتیب به محوله امور انجام در توانایی و تحصیالت شاغل، و شغل

 . نماید پرداخت سازمان اعتبارات محل از ویژه العاده فوق عنوان به حقوق درصد صد و
  محمدرضا رحیمی –معاون اول رییس جمهور 

  
  )28/10/1389مورخ  19192نقل از روزنامۀ رسمی شمارۀ (

  
  



  

  

  :م ش 
  

ی ورای وبات قالب عا   ی ا





  

  »خانواده و زنان اجتماعی و فرهنگی شورای نامه آیین اصالح«  مصوبه

 جلسه در که »خانواده و زنان اجتماعی و فرهنگی شورای نامه آیین اصالح«  مصوبه
 13/5/1389 مورخ پیشنهاد به بنا و فرهنگی انقالب عالی شورای 16/9/1389 مورخ 677
 ذیل شرح به است، رسیده تصویب به خانواده و زنان اجتماعی و فرهنگی شورای رئیس
 :شود می ابالغ اجراء برای

  
   مقدمه

 و خانواده و زنان اجتماعی و فرهنگی امور در ریزی برنامه و سیاستگذاری منظور به
 انزن اجتماعی و فرهنگی شورای«  نام به شورایی زمینه این در الزم های هماهنگی ایجاد

 نظر زیر شود می نامیده »شورا« اختصار به نامه آیین این در پس این از که »خانواده و
 .شود می تشکیل فرهنگی انقالب عالی شورای
 :وظایف ـ1ماده

 رشد برای مساعد های زمینه ایجاد منظور به الزم های سیاست پیشنهاد و تدوین ـ1
 بر زنان جانبه همه حقوق تأمین و یانسان کرامت و ارزش بازیابی در تسریع و زن شخصیت

 .مناسب الگوهای تدوین و اسالم اصیل موازین پایه
 فرهنگ مثبت های ویژگی شناخت منظور به الزم های سیاست پیشنهاد و تدوین ـ2
 های فرهنگ منحط مظاهر با مقابله و یابی ریشه همچنین آن، تضعیف با مقابله و اقوام
 در مذهب نام به که متحجر های بینش بقایای زدودن زنی و اخالقی انحرافات و بیگانه
 تحمیل بانوان جامعه بر طاغوتی نظام دوران از که تبعیضی و ستم آثار و دارد وجود جامعه
 .است شده

 پیشنهادی های برنامه در هماهنگی ایجاد و ریزی برنامه الزم، های سیاست تدوین ـ3
 کردن آسان مبنای بر خانواده مقدس نهاد بیشتر چه هر تقویت برای اجرایی های دستگاه
 و حقوق پایه بر خانوادگی روابط ساختن استوار و آن قداست از پاسداری خانواده، تشکیل
 در اجرایی مختلف های دستگاه به پیشنهاد ارائه و کارشناسی بررسی و اسالمی اخالق
 .مزبور های زمینه
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 پیشنهادی های برنامه در ماهنگیه ایجاد و ریزی برنامه الزم، های سیاست تدوین ـ4
 طریق از( خود فراغت اوقات از بانوان و دختران بهتر استفاده برای اجرایی های دستگاه
) غیره و همگانی های رسانه هنری، آموزشی، ورزشی، امکانات و وسایل از مناسب استفاده

 .ریزی نامهبر برای اجرایی مختلف های دستگاه به پیشنهاد ارائه و کارشناسی بررسی و
 بررسی و سوادآموزی و عمومی های آگاهی سطح ارتقاء جهت هایی طرح تهیه ـ 5

 .زنان عالی تحصیالت و پرورش و آموزش های زمینه در مناسب های شیوه و ها سیاست
 فرهنگی اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، های فعالیت در زنان مشارکت زمینه بررسی ـ 6

 .ها فعالیت اینگونه گسترش راه در موجود موانع و تمشکال رفع نحوه بررسی و هنری و
 حمایت و سرپرست بی زنان مشکالت حل برای مناسب های طرح تدوین و بررسی ـ7

 .بانوان شغلی شرایط و وضع بررسی همچنین و آنها از
 امور در فعال های سازمان و مراکز های فعالیت کردن هماهنگ برای تدابیر اتخاذ ـ 8

 انقالب عالی شورای به پیشنهاد و طرح ارائه عنداللزوم و زنان اعیاجتم و فرهنگی
 .فرهنگی

 مراکز و اشخاص به زنان اجتماعی و فرهنگی مهم مسائل در تحقیق پیشنهاد ـ9
 تبیین به که مسلمان دانشمندان و متفکران پردازان، نظریه از حمایت و دار صالحیت
 در هماهنگی ایجاد به کمک و پردازند می اعاجتم و خانواده زمینه در اسالمی های دیدگاه
 .تحقیقاتی های برنامه

 .ساالنه گزارش تهیه و بانوان اجتماعی و فرهنگی وضع مستمر ارزیابی و مطالعه ـ10
 در زنان انقالبی های نهضت و جوامع با فرهنگی مناسبات توسعه برای ریزی برنامه ـ11

 .اسالمی کشورهای در خصوص به دیگر کشورهای
 فرهنگی انقالب عالی شورای سوی از که مواردی در گیری تصمیم یا و اظهارنظر ـ12
 .شود می واگذار

 نحوه و زنان تبلیغی ـ فرهنگی مراکز های فعالیت معیارهای و ضوابط پیشنهاد ـ13
 .ها فعالیت آن بر نظارت

 .خواهدداشت عضویت بازرسی و نظارت هیأت در شورا نماینده ـ1تبصره
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 و بررسی برای شورا وظایف از 12 تا 10 و 7 تا 1 بندهای موضوع اردمو ـ2تبصره
 .خواهدشد تقدیم فرهنگی انقالب عالی شورای به نهایی تصویب
 :اعضا ترکیب ـ2ماده

 .عالی شورای نمایندگان یا و فرهنگی انقالب عالی شورای اعضای از نفر دو ـ1
 .فرهنگی نقالبا عالی شورای معرفی و انتخاب به نظر صاحب نفر دو ـ2
 .جمهور رییس نماینده نفر دو ـ3
 .اسالمی شورای مجلس رئیس معرفی با مجلس نماینده بانوان از نفر دو ـ4
 .قضائیه قوه رئیس معرفی با نظر صاحب نماینده نفر دو ـ 5
 .قم علمیه حوزه مدیریت مرکز پیشنهاد به قم علمیه حوزه از بانون از نفر دو ـ 6
 هر رئیس یا وزیر معرفی با زنان اجتماعی و فرهنگی مسائل در رنظ صاحب نفر یک ـ7
 فناوری، و تحقیقات علوم، اسالمی، ارشاد و فرهنگ های وزارتخانه و ها دستگاه از یک

 آموزش و درمان بهداشت، کشور، خارجه، امور اجتماعی، امور و کار پرورش، و آموزش
 آزاد دانشگاه اسالمی، ارتباطات و فرهنگ بدنی، تربیت سیما، و صدا اطالعات، پزشکی،
 در رهبری معظم مقام نمایندگی نهاد اسالمی، تبلیغات بسیج، مقاومت نیروی اسالمی،
 .ها دانشگاه

 یا ها وزارتخانه از یکی به راجع شورا دستور موضوع که صورتی در ـ تبصره
 شرکت جلسه در رأی حق با تواند می دستگاه آن نماینده باشد اجرایی دیگر های دستگاه

 .کند
 اعضا، اکثریت رأی کسب با و شورا اعضای از نفر دو میان از شورا رئیس ـ3ماده
 شورای به نهایی تصویب جهت فرهنگی انقالب عالی شورای دبیر تأیید از پس و انتخاب
 عالی شـورای رئیس طرف از وی حکـم و منـصوب سال 3 مدت برای و معـرفی عالی
 .شود می صادر

 .است مجاز متوالی دوره یک برای وی مجدد نتخابا ـ1تبصره
 رئیس پیشنهاد با آن، از خارج یا شورا عضو بانوان از نفر دو میان از شورا دبیر ـ2تبصره

 مدت برای عالی شورای دبیر حکم با و معرفی فرهنگی انقالب عالی شورای دبیر به شورا
 .است مجاز الیمتو دوره یک برای وی مجدد انتخاب. شود می منصوب سال 3
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 هیئت تصمیمات تابع شورا استخدامی و مالی اداری، تشکیالتی، امور کلیه ـ4ماده
 .است فرهنگی انقالب عالی شورای دبیرخانه امنای

 .دهد تشکیل کار های گروه خود وظایف اجرای برای تواند می شورا ـ 5ماده
 های نامه آیین با هنگهما آن، تخصصی های کارگروه و شورا اجرایی نامه آیین ـ تبصره
 تنظیم فـرهنگی انقالب عـالی شورای تـخصصی های کمیـسیون و اقماری شـوراهای

 .شد خواهد
 16/9/1389 مورخ 677 جلسه در تبصره 6 و ماده 6 بر مشتمل نامه آیین این ـ 6ماده
  .رسید تصویب به فرهنگی انقالب عالی شورای
  

  )22/10/1389مورخ  19187نقل از روزنامۀ رسمی شمارۀ (
  



  

  :مش 
  

ون   و





  

  کشور کل 1389 بودجه قانون 14 بند اجرایی نامه آئین دستورالعمل .1

 بودجه قانون 14بند اجرایی نامه آیین یک ماده اصطالحات معانی بر عالوه ـ1ماده
 :باشد می زیر بشرح معانی سایر است دستورالعمل این مستند که کشور کل 1389
 دادگستری رسمی کارشناس توسط که است قیمتی: محل در اسیکارشن قیمت) الف
 و تعیین محل در موات و ملی اراضی روز ارزیابی براساس دستورالعمل این 4ماده در مقرر
 .گردد می اعالم
 حداکثر اقساط صورت به دستورالعمل این موضوع اراضی فروش: اقساطی فروش) ب

 .باشد می ساله 20
 توسط مشمول جرینأمست درخواست از پس که است رشیگزا: طرح اجرای وضعیت) ج
 و جنگلها از برداری بهره و حفاظت قانون اصالحی قانون 33ماده موضوع نظارتی عوامل
 یا تأسیس جواز صادرکننده مرجع توسط برداری بهره پروانه صدور از پس کشور مراتع

 .گیرد می قرار تأییدمورد و تهیه اصولی موافقت
 منابع اراضی واگذاری ضوابـط اصالحی دستورالعمل منظور: صالحیا دستورالعمل) د
 شماره ابالغیه موضوع غیرکشاورزی و کشاورزی طـرحهای برای دولتی و ملی

 اصالحی دستورالعمل اختصاراً این از پس که است وزارت 3/2/1387 مورخ 2626/020
 .شود می نامیده
 قانونی اختیارات براساس که ستا کشاورزی جهاد وزارت: اراضی واگذاری مرجع) هـ
 تصمیم اتخاذ اصالحی دستورالعمل 21 و 2 مواد کمیسیونهای به اختیار تفویض ضمن
 .نماید می

 قطعی انتقال و خرید درخواست صورت در است مکلف کشاورزی جهاد سازمان ـ2ماده
 دستورالعمل این یک ماده »ج« بند موضوع گزارش اخذ از پس مشمول جرینأمست اراضی

 تا حداکثر اقساط تعداد و گذاری قیمت درخصوص ذیربط واگذاری کمیسیونهای تأیید و
 حدنصاب باالی اراضی خصوص در و راساً حدنصاب زیر اراضی مورد در سال، بیست) 20(
 به شمارشده برگ پرونده اصل ارسال با اصالحی دستورالعمل 26 و 19 مواد رعایت با

 .نماید اقدام آن یهتأیید اخذ و اراضی رامو سازمان به عرصه نقشه انضمام
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 و دستورالعمل این 2 ماده رعایت با است موظف کشاورزی جهاد سازمان ـ3ماده
 فروش قرارداد تنظیم برای عامل دفترخانه به متقاضی معرفی به نسبت اول قسط دریافت
 :نماید اقدام زیر موارد رعایت با و پیوست فرم نمونه طبق ثبتی اقساطی
 نحوی به گذار بیمه های شرکت نزد متقاضیان توسط فروش اقساط نمودن بیمه ـ الف

 یک در و کامل بصورت بیمه شرکت سوی از مانده باقی اقساط خریدار، فوت صورت در که
 .شود پرداخت مرحله

 باید قیمت تقسیط جرأمست توسط اقساط پرداخت نمودن بیمه عدم صورت در ـ تبصره
 60 پایان از قبل اقساط کلیه که پذیرد صورت بنحوی سال 20 حداکثر سقف رعایت با

 .گردد پرداخت متقاضی سالگی
 200.000.000 مبلغ تا شده، تعیین قیمت به توجه با اقساطی فروش قرارداد مدت ـ ب
 مبالغ خصوص در و سال ده تا حداکثر ریال 500.000.000 تا و سال 5 تا حداکثر ریال
 .گردد می تعیین کشاورزی جهاد سازمان رئیس تشخیص به بنا مدت این، از بیش
 نظر در با و ذیربط کمیسیون تشخیص به بنا یا و خریدار درخواست صورت در ـ ج
 .باشد می میسر سال در قسط یک از بیش تعیین امکان برداری بهره زمان، و نوع گرفتن

 رسمی کارشناس توسط دستورالعمل این مشمول اراضی ارزیابی و تقویم نحوه ـ4ماده
 طرفین ابالغ زمان از هفته یک مدت در اعتراض صورت در. خواهدبود دادگستری ذیربط
 هزینه پرداخت. گردد می ارجاع کارشناسی هیاتهای به مدنی دادرسی آیین مقررات طبق

 .باشد می معترض عهده به بعدی مراحل در و خریدار عهده به اول مرحله در کارشناسی
 به نسبت ماه یک مدت ظرف کارشناسی قیمت الغاب از پس متقاضی ـ1تبصره
 شش اراضی تقویم اعتبار مدت. نماید می اقدام قرارداد عقد پیگیری و اول قسط پرداخت

 .پذیرد صورت متقاضی هزینه با بایست می مجدد ارزیابی و باشد می ابالغ تاریخ از ماه
 مشمول شرایطی هیچ تحت و بوده مقطوع گرفته صورت گذاری قیمت ـ2تبصره
 .شود نمی تخفیف
 معامالت در کارمندان و مجلسین نمایندگان و وزرا مداخله منع قانون رعایت ـ 5ماده
 این مشمولین به اراضی فروش زمان در 2/10/1337 مصوب کشوری و دولتی

 .است الزامی دستورالعمل



113 / گوناگون: بخش هفتم     

 

 پرداخت از پس دستورالعمل این مشمول اراضی مالکیت اسناد قطعی انتقال ـ 6ماده
 نامه آئین ضوابط و شرایط سایر و مصوب طرح رعایت با اقساطی قبوض قسط آخرین
 .بود خواهد 1389 سال بودجه قانون 14بند اجرائی
 پیوست، قرارداد فرم نمونه طبق فروش قرارداد اقساط پرداخت عدم صورت در ـ7ماده
 طرح براساس یاعیان احداث هزینه است بدیهی. گردد می ید خلع اراضی و منفسخ قرارداد
 .باشد می پرداخت قابل اعتبار تأمین از پس و ارزیابی فروشنده سوی از مصوب
 2تبصره ابالغ از قبل تاریخ به مربوط واگذاریهای مشمول دستورالعمل این ـ 8ماده

 23/4/1389 مصوب طبیعی منابع و کشاورزی بخش وری بهره افزایش قانون 9ماده
 را مذکور قانون) 26/5/1389( ابالغ از بعد های اریواگذ و بوده اسالمی شورای مجلس
 .گردد نمی شامل

 االجراء الزم ابالغ تاریخ از و تهیه تبصره 3 و ماده 9 در دستورالعمل این ـ9ماده
 1.باشد می

  ) 9/10/1389مورخ  19176نقل از روزنامۀ رسمی شمارۀ (

  
  اصالحیه نظام نامه انتخاب سران دفاتر ازدواج .2

 ایران اسالمی جمهوری رسمی روزنامه رممحت مدیرعامل
 شـماره به ازدواج دفاتر سران انتخاب نامه نظام اصالحیـه از نسخه یک تصویر

 است رسیده قضائیه قوه وقت محترم ریاست موافقت مورد که 10/4/1380ـ12501/1
 .گردد می ارسال رسمی روزنامه در انتشار و چاپ جهت

  
 مقدم هاشمی سیدمحمد ـ ثبت ازمانس سردفتران و اسناد امور مدیرکل

 

                                                 
جدول « و  »رداد فروش اقساطی اراضی ملی و مواتقرا« و فرم  »تقاضانامه خرید اراضی« در ادامۀ این دستورالعمل فرم .   1

  .وجود دارد که از چاپ آن خودداری شد »اقساط واریزی موضوع قرارداد شماره
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 برکاته دامت شاهرودی هاشمی اله آیت حضرت
 قضائیه قوه معظم ریاست
 طالق و ازدواج سردفتران انتخاب است مستحضر عالی خاطر که همانطور احتراماً،

 تاریـخ در که طالق و ازدواج دفاتـر سران انتخاب به مربوط نظامنامه براساس
. گیرد می صورت است گرفته قرار مستطابعالی حضرت تصویب و دتأیی مورد 10/8/1378

 ضوابط و شرایط و دفاتر سران انتخاب قانونمندنمودن و مذکور نظامنامه تصویب اگرچه
 و گذشته سال در آزمون برگزاری تجربه ولکن داشته دربر را مطلوبی بسیار اثرات مقرره
 توجیه ذیـل مـوارد در را آن حاصال ضـرورت مزبور نظـامنامه اجرائی مشکالت بعضی
 :نماید می

 تأیید با عالی سطح پایان گواهی دارندگان نظامنامه اول ماده 2 بند استناد به ـ1
 به توجه با که نمایند شرکت مربوطه آزمون در توانند می قم علمیه حوزه مدیریت شورای
 به عنایت اب و است لیسانس فوق حد در که حوزوی تحصیالت استخدامی ارزش تعیین
 نظر به شده  شرط) لیسانس( کارشناسی مدرک دانشگاه های تحصیلکرده برای اینکه
 دانشگاهها کارشناسی دوره معادل که) مکاسب و رسائل اتمام( 2 سطح گواهی رسد می

 .باشد کافی امر این برای است شده شناخته
 سنت اهل مسلم مراجع از صادره افتاء گواهی نظامنامه دوم ماده 3 بند براساس ـ2
 در واحد رویه فقدان و عمل نحوه نبودن مشخص. برسد قضائیه قوه رئیس تأیید به باید
 .است نموده فراهم مذکور متقاضیان برای را مشکالتی بعضاً زمینه، این

 در واحد رویه نبودن و اجتهاد گواهی تأیید چگونگی با رابطه در نیز شیعه روحانیون ـ3
 .هستند مشکل دارای خصوص این

 درجه دارای که را متقاضیانی از دسته آن نظامنامه سوم ماده 3 تبصره باستناد ـ4
 مدنی حقوق و طالق و ازدواج مقررات به مربوط کتبی امتحان در صرفاً هستند اجتهاد
 که متقاضیانی برای داوطلبین سایر با همراه کتبی آزمون در شرکت که خواهندکرد شرکت
 و است شده گالیه و نارضایتی اظهار موجب و بوده سخت تندهس اجتهاد مدرک دارای
 طالق و ازدواج سردفتری شغل متقاضی کمتر اجتهاد درجه دارای افرادی نتیجتاً

 .خواهندبود
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 در) لیسانس( کارشناسی حداقل تحصیلی مدرک دارای روحانیون، از بعضی ـ 5
 معارف و الهیات و قرآن معلو و تفسیر اصول، و فقه و عرب ادبیات قبیل از هائی رشته

 توان علیرغم و نظامنامه در مذکور تحصیلی مدارک نبودن دارا لحاظ به و بوده اسالمی
 .هستند محروم طالق و ازدواج سردفتری احراز و امتحان در شرکت از فقهی و علمی
 متقاضی اول دفتریاران و رسمی اسناد دفاتر سران از بعضی اینکه به نظر ـ 6

 با افراد قبیل این به طالق و ازدواج سردفتری اعطای و هستند طالق و واجازد سردفتری
 غیرقابل نتیجتاً و موضوع حساسیت و رسمی اسناد دفاتر در آنها حضور ضرورت به توجه
 این در تصمیم اتخاذ لذا شود نمی داده تشخیص مصلحت به سمت، دو این بودن جمع

 .رسد می نظر به ضروری و الزم خصوص
 از پس کشور امالک و اسناد ثبت سازمان االشعار فوق مراتب مجموع به هتوج با

 در تا نماید می پیشنهاد زیر شرح به را نظامنامه اصالح مربوطه، کارشناسان با مشورت
 گیرد قرار عمل مبنای تصویب تاریخ از مستطابعالی حضرت تصویب و صالحدید صورت
 :دهید قرار تصویب مورد را زیر موارد شود می استدعا بنابراین
 :گردد می اصالح زیر شرح به نظامنامه دوم ماده 2 بند: الف
 :2ماده 2 بند
 مدیریت عالی شورای تأیید با) مکاسب و رسائل اتمام( دو سطح گواهی دارندگان« 
 »تهران دانشگاه الهیات دانشکده یا قم علمیه حوزه
 :شود می اضافه زیر شرح به تبصره دو نظامنامه دوم ماده به ـ ب
 اجتهاد و افتاء مدارک ارزشیابی و بررسی جهت را هیأتی قضائیه قوه رئیس ـ1تبصره« 

 ».خواهدکرد تعیین سردفتری متقاضیان
 اشتغال سمت این در که مادام را اول دفتریاران و رسمی اسناد سردفتران ـ2تبصره

 .نمود انتخاب طالق یا ازدواج سردفتر عنوان به توان نمی دارند
 .یابد می تغییر 4 و 3 های تبصره به دوم ماده سابق 2 و 1 های تبصره رهشما
 :گردد می اصالح زیر شرح به نظامنامه سوم ماده 3 تبصره ـ ج
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 مقرر موعد در نام ثبت صورت در هستند اجتهاد مدرک دارای که روحانیونی ـ3تبصره«
 هیأت توسط صرفاً و معاف کتبی امتحان در شرکت از هیأت توسط آنان مدرک تأیید و

 ».آید می عمل به اختبار آنان از نظامنامه سوم ماده در مذکور اختبار
 :گردد می اضافه 4 بند عنوان به دوم ماده بندهای به بند یک ـ د
 در) لیسانس( کارشناسی تحصیلی مدرک دارای حداقل که روحانیونی ـ4بند«
 و الهیات حدیث، قرآنی، علوم یر،تفس اصول، و فقه) عرب و فارسی زبان( ادبیات های رشته
  ».هستند اسالمی معارف

  رئیس سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
 

  )28/10/1389مورخ  19192نقل از روزنامۀ رسمی شمارۀ (
  



  

  
  
  

  :م ش 
  

ی روز ره  ده از  ذف  ی   وارد    ١٣٨٩ماه  دی رس

  
  

  
  :توضیح

ه  ،  ــن و شــدن ا م  ــ ـور  ج و    ی دارد،  بــاط  ــرم ار ن   خــا ی       ــغ ف  ــه     بــا   وظــا ن  آ ــ
م د ت وار ذ  ش  ن  ت را  ا باط ا باط یا کم ار ی ار ه    .آ

م  ـدا ـی ا قا ای  ده،       ارسـال آن  ذف  وارد   ل   یک از  ن کا ت  وا ورت   
د د    .وا





  

  روزنامۀ رسمیروزنامۀ رسمی  أت عمومی دیوان عدالت اداریأت عمومی دیوان عدالت اداریآرای هیآرای هی ردیفردیف

11  
 پرداخـت  به الزام موضوع با اداری عدالت دیوان عمومی هیأت 1شماره رأی
 کارکنـان  پرداخـت  هماهنـگ  نظـام  قانون 5 ماده از ناشی کارانه العاده فوق
  1370 مصوب دولت

 19192شمارۀ 
  28/10/1389مورخ 

  
  

  روزنامۀ رسمیروزنامۀ رسمی  مصوبات هیأت وزیرانمصوبات هیأت وزیران ردیفردیف

   19176شمارۀ   کاالها بازرسی ضوابط و کننده بازرسی شرکتهای صالحیت تأیید نامه آیین  11
  9/10/1389مورخ 

   19176شمارۀ    کیفیت کنترل مدیران فنی و علمی صالحیت تأیید نامه آیین  22
  9/10/1389مورخ 

   19192شمارۀ    گیاهی ارقام ثبت نامه آیین  33
  28/10/1389مورخ 

44  
 و مالی صورتهای تأیید بنگاهها، بندی طبقه نحوه اجرایی نامه آیین اصالح

   واگذاری مشمول بنگاههای بازاریابی
   19187شمارۀ 

  22/10/1389مورخ 

55  
 مورخ هـ39338ت/170402 شماره نامه تصویب) 1( بند اصالح

23/9/1387   
   19187شمارۀ 

  22/10/1389مورخ 

66  
 مواد تولید مادرتخصصی تشرک معامالت نامه آیین اصالح 2بند اصالح
   ای هسته سوخت و اولیه

   19192شمارۀ 
  28/10/1389مورخ 

77  
 نحوه قانون) 6( ماده تبصره اجرایی نامه آیین) 3( ماده تبصره اصالح

   هوا آلودگی از جلوگیری
   19176شمارۀ 

  9/10/1389مورخ 

   19192شمارۀ    11/2/1389 مورخ 28610/44520 شماره نامه تصمیم اصالح  88
  28/10/1389مورخ 

99  
 طرح قالب در بانکی تسهیالت اعطای خصوص در نامه تصویب اصالح
   مهر مسکن

   19192شمارۀ 
  28/10/1389مورخ 

 سال ده مدت به مالیاتی معافیتهای اعمال خصوص در نامه تصویب اصالح  1010
   صنعتی شهرکهای داخل تولید تأسیس تازه واحدهای برای

   19187شمارۀ 
  22/10/1389مورخ 

1111  
 محل از ایران نفت ملی سرمایه افزایش خصوص در نامه تصویب اصالح
   ای سرمایه اندوخته

   19187شمارۀ 
  22/10/1389مورخ 

1212  
 داوطلبان از دریافتی نام ثبت تعرفه تعیین خصوص در نامه تصویب اصالح
   1389 سال در کشور سنجش سازمان آزمونهای در شرکت

   19187شمارۀ 
  22/10/1389مورخ 

1313  
 در گردشگری طرحهای مالیاتی معافیت خصوص در نامه تصویب اصالح
    هرمزگان استان نیافته توسعه و محروم مناطق

   19187شمارۀ 
  22/10/1389مورخ 
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1414  
 داخل در جدیداالحداث تولیدی واحدهای خصوص نامه در تصویب اصالح
 کرمانشاه استان زمرک کیلومتری سی شعاع از خارج صنعتی نواحی و شهرکها
  سال ده مدت به مالیاتی معافیت مشمول

   19187شمارۀ 
  22/10/1389مورخ 

  19187شمارۀ     19/8/1389 مورخ هـ45398ت/187447 شماره نامه تصویب اصالح  1515
  22/10/1389مورخ 

1616  
 ماده و) 21( ماده) 2( تبصره اجرایی نامه آیین) 7( ماده به تبصره الحاق

   کشوری خدمات ریتمدی قانون) 121(
   19192شمارۀ 

  28/10/1389مورخ 

1717  
) ریزگرد( غبار و گرد پدیده بار زیان آثار با مقابله و آمادگی نامه آیین تسری

   مرکزی استان به کشور در
   19176شمارۀ 

  9/10/1389مورخ 

1818  
 نفت حمایتی سهمیه تعیین درخصوص جمهور رییس ویژه نمایندگان تصمیم

   ماه  دی بنزین حمایتی سهمیه و گازسوز فتن خودروهای گاز
   19176شمارۀ 

  9/10/1389مورخ 

1919  
 سهمیه) 2( نرخ تعیین خصوص در جمهور رییس ویژه نمایندگان تصمیم
   گازسوز نفت خودروهای گاز نفت حمایتی

   19179شمارۀ 
  13/10/1389مورخ 

2020  
 برخی فروش نرخ تعیین خصوص در جمهور رییس ویژه نمایندگان تصمیم

   28/9/1389 تاریخ از نفتی های فرآورده از
   19187شمارۀ 

  22/10/1389مورخ 

2121  
 اطالعات سامانه تکمیل خصوص در جمهور رییس ویژه نمایندگان تصمیم
   مستغالت و امالک

  19187شمارۀ 
  22/10/1389مورخ 

2222  
 پنج در راهی بین رفاهی خدماتی مجتمع احداث خصوص در نامه تصویب
   اشترانکوه شده حفاظت منطقه اراضی هکتاراز

   19176شمارۀ 
  9/10/1389مورخ 

2323  
 شده ملی سهام حقوق پرداخت برای مصالحه انجام خصوص در نامه تصویب

   ایران صنایع توسعه و حفاظت قانون) 1( ماده) الف( بند مشمول شرکتهای
  19176شمارۀ 

  9/10/1389مورخ 

2424  
 از بلورد روستای مرکزیت به ردبلو بخش ایجاد خصوص در نامه تصویب
 در سیرجان شهرستان تابعیت در چهارگنبد و بلورد دهستانهای ترکیب
    کرمان استان

   19170شمارۀ 
  2/10/1389مورخ 

2525  
 برای روزه سی روادید لغو مقررات برقراری درخصوص نامه تصویب
 ایران اسالمی جمهوری دولت بین خدمت و سیاسی های گذرنامه دارندگان

     ماالوی جمهوری دولت و

   19179شمارۀ 
  13/10/1389مورخ 

2626  
  یک حداکثر اقامت با(روادید لغو مقررات برقراری درخصوص نامه تصویب
 جمهوری دولت بین خدمت و سیاسی های گذرنامه دارندگان برای) ماهه

  کامبوج پادشاهی دولت  و ایران اسالمی

  19179شمارۀ 
 13/10/1389مورخ 

  

2727  
 شهرستان کجور بخش مرکز پول روستای تبدیل خصوص در نامه تصویب
    شهر به مازندران استان در نوشهر

   19170شمارۀ 
  2/10/1389مورخ 
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2828  
 شهر مشگین شهرستان در مرادلو روستای تبدیل خصوص در نامه تصویب
    شهر به اردبیل استان

   19170شمارۀ 
  2/10/1389مورخ 

2929  
 توابع از خلیفان بخش مرکز خلیفان روستای یلتبد خصوص در نامه تصویب

   شهر به غربی آذربایجان استان در مهاباد شهرستان
   19192شمارۀ 

 )28/10/1389مورخ 

3030  
 تنظیم قانون) 60( ماده اصالح قانون) 2( تبصره خصوص در نامه تصویب
   1388 مصوب ـ دولت مالی مقررات از بخشی

   19192شمارۀ 
 )28/10/1389مورخ 

3311  
) 08051000( ردیف پرتقال بازرگانی سود تعیین خصوص در نامه تصویب
) 08081000( ردیف سیب و تعرفه) 08052000( ردیف نارنگی تعرفه،
   تعرفه

   19170شمارۀ 
  2/10/1389مورخ 

3232  
 پایان تا وارداتی ذرت) فصلی( بازرگانی سود تعیین خصوص در نامه تصویب

   1389سال
   19170شمارۀ 

  2/10/1389مورخ 

3333  
 به شمالی خراسان استان در بجنورد فرودگاه تعیین خصوص در نامه تصویب
   هوایی مجاز مرز عنوان

   19170شمارۀ 
  2/10/1389مورخ 

   19170شمارۀ    هوایی مجاز مرز عنوان به زنجان فرودگاه تعیین خصوص در نامه تصویب  3434
  2/10/1389مورخ 

3535  
 ضایعات و قراضه آهن صادرات عوارض تعیین خصوص در نامه تصویب
   فلزی

   19176شمارۀ 
  9/10/1389مورخ 

3636  
 مرکزی بخش توابع از آباد سیف شهر نام تغییر درخصوص نامه تصویب

  گلسار شهر به البرز استان در ساوجبالغ شهرستان
  19179شمارۀ 

 13/10/1389مورخ  

3737  

 واحدهای«  ،»تولیدی واحدهای«  عبارتهای تغییر خصوص در نامه تصویب
 »صنعتی واحدهای« و »جدیداالحداث واحدهای« ،»جدیداالحداث تولیدی

 معدنی یا تولیدی واحدهای معدنی و تولیدی های فعالیت«  عبارت به
  »خصوصی و تعاونی بخشهای

   19187شمارۀ 
  22/10/1389مورخ 

   19176شماره    مازندران استان در کشوری تقسیمات خصوص در نامه تصویب  3838
  9/10/1389خ مور

   19192شمارۀ    چدن شمش صادراتی عوارض خصوص در نامه تصویب  3939
  28/10/1389مورخ 

4040  
 افزایش دلیل به مرطوب و گرم مناطق بندی طبقه خصوص در نامه تصویب

   کشور شمالی مناطق در استمرار و دما
   19176شمارۀ 

  9/10/1389مورخ 

4141  
) 6( ماده تبصره و آن الحاقی صرهتب و) 4( ماده لغو خصوص در نامه تصویب

   خودرو فنی معاینه برگ صدور و معاینه انجام نحوه اجرایی نامه آیین
   19176شمارۀ 

  9/10/1389مورخ 
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روزنامۀ رسمیروزنامۀ رسمیشورای عالی انقالب فرهنگیشورای عالی انقالب فرهنگی  ردیفردیف

   19176شمارۀ    »مفید مطالعه نهضت سند«  مصوبه  11
  9/10/1389مورخ 

  
  

روزنامۀ رسمیروزنامۀ رسمیزی و معماری ایرانزی و معماری ایرانشورای عالی شهرساشورای عالی شهرسا  ردیفردیف

11  
 طرح خصوص در ایران معماری و شهرسازی عالی شورای مصوبه تنفیذ
   میرجاوه شهر جامع

   19176شمارۀ 
  9/10/1389مورخ 

22  
 طرح خصوص در ایران معماری و شهرسازی عالی شورای مصوبه تنفیذ
   ورزنه شهر جامع

   19176شمارۀ 
  9/10/1389مورخ 

33  
 جامع طرح خصوص در ایران معماری و شهرسازی عالی یشورا مصوبه
   کاشان شهر

   19176شمارۀ 
  9/10/1389مورخ 

44  
 طرح درخصوص ایران معماری و شهرسازی عالی شورای مصوبه تنفیذ
   پیشین شهر جامع

   19179شمارۀ 
  13/10/1389مورخ 

55  
 طرح درخصوص ایران معماری و شهرسازی عالی شورای مصوبه تنفیذ
   محمد دوست شهر جامع

  19179شمارۀ 
 13/10/1389مورخ  

66  
 طرح درخصوص ایران معماری و شهرسازی عالی شورای مصوبه تنفیذ
   بنجار شهر جامع

   19179شمارۀ 
  13/10/1389مورخ 

77  
 طرح درخصوص ایران معماری و شهرسازی عالی شورای مصوبه تنفیذ
   سوران شهر جامع

   19179شمارۀ 
  13/10/1389مورخ 

88  
 طرح درخصوص ایران معماری و شهرسازی عالی شورای مصوبه تنفیذ
  کنارک شهر جامع

   19179شمارۀ 
  13/10/1389مورخ 

99  
 طرح درخصوص ایران معماری و شهرسازی عالی شورای مصوبه تنفیذ
   گلمورتی شهر جامع

   19179شمارۀ 
  13/10/1389مورخ 

1010  
 کالبدی طرح صوصدرخ ایران معماری و شهرسازی عالی شورای مصوبه
    خوزستان ای منطقه

   19179شمارۀ 
  13/10/1389مورخ 

1111  
 جامع طرح درخصوص ایران معماری و شهرسازی عالی شورای مصوبه
   پاکدشت شهر

   19182شمارۀ 
  16/10/1389مورخ 

1212  
 طرح درخصوص ایران معماری و شهرسازی عالی شورای مصوبه تنفیذ
   آباد دولت شهر جامع

   19182شمارۀ 
  16/10/1389مورخ 
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1313  
 طرح درخصوص ایران معماری و شهرسازی عالی شورای مصوبه تنفیذ
   تایباد شهر جامع

   19182شمارۀ 
  16/10/1389مورخ 

1414  
 الحاق درخصوص ایران معماری و شهرسازی عالی شورای مصوبه تنفیذ
   کهنوج شهر محدوده به اراضی

   19187شمارۀ 
  22/10/1389مورخ 

1515  
 طرح درخصوص ایران معماری و شهرسازی عالی شورای مصوبه تنفیذ
   برزول شهر جامع

   19188شمارۀ 
  23/10/1389مورخ 

1616  
 طرح درخصوص ایران معماری و شهرسازی عالی شورای مصوبه تنفیذ  

   تپه گل شهر جامع
  19188شمارۀ 

  23/10/1389مورخ 

1717  
 طرح خصوصدر ایران معماری و شهرسازی عالی شورای مصوبه تنفیذ
  اللجین شهر جامع

   19188شمارۀ 
  23/10/1389مورخ 





  

ی  وا مارۀ  (    )١٣٨٩ماه دی وط  
 یسطح آگاه یارتقا یه در راستایقضائهقات قویرساند معاونت آموزش و تحقیبه استحضار قضات محترم م

در امر  یرا که به نحو ین و مقرراتیوانهر ماه ق ،ن امریجاد سرعت و سهولت در این و مقررات و این از قوانیمخاطب
زان انتظار دارد پاسخ ینظرات شما عز استفاده از یبرا. کندمیمنتشر  ویژه نامهاز است، به صورت یقضاوت مورد ن

  :دییر منعکس فرمایق زیاز سه طر یکیر را به یز یهاپرسش
و تحقیقات،   معاونت آموزش ،هیقضائساختمان شماره سه قوۀ  ،هیابان سمینبش خ ،ابان حافظیخ ،تهران :الف

  ین متون آموزشیو تدو یزیاداره کل برنامه ر
   Tadvin_Motoon@Yahoo.Com یکیپست الکترون :ب
  021 – 88809056نمابر :ج
  کند؟می تأمینجدید  ن و مقرراتیاز قوان یابیاز شما را در خصوص اطالع ین ماهنامه تا چه میزانن یا -1

  خیلی زیاد  زیاد  سط متو    کم   خیلی کم 
  در این شماره به نظر شما کدامیک از مطالب زائد است و باید جزء موارد حذف شده قید شود؟ -2
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