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  بِسمِ اللّهِ المُدَبرِ
  

  ؛   »مِمّا تَعُدونَۀٍسَنَ یهِ فی یَومٍ کان مِقدارُهُ اَلفَرُجُ اِلَعر مِنَ السماءِ اِلَی األرضِ ثُم یَمیُدَبرُ األ
ھــان  ــن  ـور ا ــی ا ار ســال از ســال  ر آن  قـدا ــپس  روزی   نــد    ـی  ر     ــد ن  ــ ــوی ز را از آسـمان  

ی رود  وی او باال  ید،  ی  ما  ت    د(ا ی یا یا پایان    )و د
ده «    »٥آ ) ٣٢(ورۀ 

ی سال  مارۀ پایا ن  ١٣٨٩  وا ۀ  ه  رات    و ی   و  مد آن  ن را با  یباز        م  یازی آغاز 
ود دارد درت  ور عالم را  ید  ر ا ر . د ی و  و حاء ت یان را  ا ھا ما ز ی    ند،  دا ی  دا  ی 

ی   ھان  ش  و ت  ت و حک ضای ر ه  ا د  را بل د؛ پس آن  ی  ر  شیپ  ی  ی  ید و آن را با  آ
ی م را  م و ح م  ر ئ دار وب  ق ق ا م و از آن  ذران ماه و سال شا دش و   تا و  

رد دا ود   راط  مان را   دو ود و  مان   مان را  ا و ن . ق عال ن یا رب ا   .آ
عد   :اما 

ی و و ی،  صا ی، ا و ی ع نا  ل  سا نا   از  ر سا عارف آماری ا و   و ا ی 
ت جا   سال . ا ه  ١٣٨٩از آ ۀ  ۀو نا ت سا ت، جا دا ند دا مارۀ  ایپ رات دوازده  ن و  وا

دود حاظ  ن   م؛ ل دف   ع  جا دود،   راژ  ند   ه و   رات را  ن و  ی وا ی سازما



  1389اسفند ماه –ن و مقررات یقواننامۀ ویژه/  10

 

ی م و  و ما ل داد مارۀ  ده ای    ق و ی سال طا ماره  ده   رات چاپ  ن و  وا ی از  ،  ذ 
ی ( ١٣٨٩ م با ارسال ) ٢١  ١٠ماره  ی  ت  وا ند  بان ار خا م و از  ی  فا  ل ا دول ذ رح   

ھاد دت  ، و پ سا ت  قاء  ه کار و ار جام  ندما  را  ا   .ما
ر   رد

ند    ١٣٨٩ا
ی سال اھم  ت  ماره  طا  ن  رات  ١٣٨٩ناو ن و  وا ه     و

ف ی. ا ورای اسال س  ج وب  ن    وا
ف مار وان  رد ه  ۀماه و    ه  و

ود سال ١ ن   ١٣٨٩ون    ١٣  دھم - ورد
ی ٢ ن عل ناو جاز از  ر  فاده  ن  ون ا   ٦٥  دھم –ورد

ن و    ٣ دو ورون  رات  ن و  وا   ٣٦  زدھم –ر  ح 
ن  ٤ داری اون  والدن  ن و ا یاد ھا و  ی از پار س ری  ذا ور  وا ی 

تأ وط  مالک و  ن  وا ول  یان از  ی اعم از  و ا و   ١٨  ھاردھم –داد  ع
ن و   ٥ وا ح  ن و  دو ون  ی  ا عمل ا ورا ورد دھم –ور  رات    ١٦  پا
فان و ١٢ون اصالح ماده   ٦ ؤ وق  ما از  ن فانون  ندا ر و 

دھم –    ١٣٤٨وب   ١٦  شا
ره   ٧ حاق یک  ی٩٤٦ماده ون ا ی اصال د دھم –  ١٣٨٧ون    ١٧  شا
وری اسال   ٨ ه  و م  سا  پ انون  پ ن  )١٣٩٠–١٣٩٤(ی ا   ٦٨  م –ھ
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ی ٩ جازات اسال ون  ی  اء آزما ھ ا مدید  ن   ون    ٢٣٣  م –ھ
مان ١٠ وش سا ن   ون شیپ    ٢٣٤  م - ھ

  

ور. ب  ی  عا وا ی د و یأت ع دت رو    آرای و
ف ه  وان رد ماره و   ه  ماه و 

مارۀ     ١ قالب  : ٢٤/١/١٣٨٩ورخ ٧١٥رأی  ی و ا ا ی  و ھای ع آرای دادگا
ت ور ا ی  وان عا دید  د ل  د،  م با دا م ا ی  و جازات    ٥٧  دوازدھم –داد  واردی  

مارۀ  ٢ ع :  ٢٠/٧/١٣٨٩ورخ   ٧١٦ر أی  دون ما ه زو  روع از ادای  نا
ناع ورزد با ا ت ا ف زو ذ اجازه وظا ه زوج  دادگاه و ا ا از  بات 

ت ل اعمال  ق و    ازدواج، وکا زو اززوج  طالق 
  ٢٧  وزدھم –دی 

  

بان . ج  ورای ن یات  ظام و  ت  ص ص  ع    وبات 
ف ه  وان رد ماره و   ه  ماه و 

واد  ١ بارزه با  ون  ون اصالح  ۀ  وب  اصال وب ( ١٣٧٦در 
  ٢١  دھم –آ  )٩/٥/١٣٨٩

ند   ٢ وص  بان   ورای ن وب  ٥٠ماد ه  ٩  ور  ود  ون  و 
  ١١٦  دوازدھم –داد  ١٠/١٢/١٣٥١

  

ه . د ضا وۀ  ی  نا    آ   و 
ف ه  وان رد ماره و   ه  ماه و 

وص[نا ١ ی  ضا دمات  ن   ]    ٨٥  دھم –ورد
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ی  ٢ ور  قالب  ا ی و ا و ھای ع ی دادگا ون آ دا ی  دت  آزما مدید 
ن  ٢٨/٦/١٣٨٧وب   ٨٧  دھم –ورد

ضات  ٣ قام  ر  وه و  قاء  وط  ار ط  وا ی و  غ ی  وه  ن    ٣١  یازدھم –ارد  آ  
ی واصال  ٤ مات تأ دا ھا و ا دا ی سازمان ز ا وم آ  ا ش  وم از  ل  ۀ 

ور   ٤١  یازدھم –ارد  ی 
ور ٥ ج  ۀ ار زش   و را حا   ٧٣  دوازدھم –داد  وۀ   
حاکم ٦ ن   وا ح  ای  ور  ا ی  وان عا ظارت د وه  ی  ا   ٢٥  ھاردھم –داد  آ  ا
ور  ٧ ه   ده  ضا وه  ت  وزه ریا س  ۀ ر ن  نا   ٢٤٩  م –ھ

ان. هـ   یأت وز   وبات 
ف ه  وان  رد ماره و   ه  ماه و 

ند  ١ ی  ا ور٢٩ماده»ط«آ  ا دمات  د  ن  یون    ١٠٩  دھم –ورد
بازی ٢ صد جا ی  ا   ٩٧  دوازدھم –داد  آ  ا

ھارت  ٣ ی    ٦١  زدھم - ر   و  سازمان م
واد ٤ ی با١١و٨اصالح  ان ارا   ٦٦  زدھم –ر  آ  ع
ی ٥ و ات ح   ١٠١  وزدھم –دی  اصالح آ  سازمان 

  



  

  

  
   :ش اول

  
ورا  وا  س  ج وب    یاسال  ین 

  
  
  
  





  

   1"وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی هرهقانون افزایش ب"از 
 

ـ وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با همکاری سـازمان ثبـت اسـناد و امـالک     9ماده
های مورد نیاز،  و نقشه) کاداستر(کشور در اجراء قوانین و مقررات مربوط، با تهیه حدنگاری 

ـ    ا رعایـت حـریم   نسبت به تثبیت مالکیت دولت بر منابع ملی و اراضی مـوات و دولتـی و ب
روستاها و همراه با رفع تداخالت ناشی از اجراء مقررات موازی اقـدام و حـداکثر تـا پایـان     
برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران، سـند  

ها را به نمایندگی از سوی دولت اخذ و ضمن اعمال مدیریت کارآمد، نسبت  مالکیت عرصه
برداری از عرصه و اعیانی منابع ملی و اراضی یـاد شـده بـدون پرداخـت      ظت و بهرهبه حفا
 .های دادرسی در دعاوی مربوطه اقدام نماید هزینه

صـالح اداری و   نفع که قـبالً بـه اعتـراض آنـان در مراجـع ذی      ـ اشخاص ذی1تبصره
دن ایـن  االجراء شـ  توانند ظرف مدت یک سال پس از الزم قضائی رسیدگی نشده باشد می

قانون نسبت به اجراء مقررات اعتراض و آن را در دبیرخانـه هیـأت موضـوع مـاده واحـده      
برداری  قانون حفاظت و بهره) 56(قانون تعیین تکلیف اراضی اختالفی موضوع اجرای ماده 

شهرستان مربوطـه ثبـت نماینـد و پـس از انقضـاء       29/6/1367از جنگلها و مراتع مصوب 
نفع، حکم قانونی مبنی بـر احـراز مالکیـت قطعـی و      اده، چنانچه ذیمهلت مذکور در این م

ای که بدین منظور در مرکز از سوی رئیس قوه قضائیه  در شعب رسیدگی ویژه(نهایی خود 
دریافت نموده باشد، دولت مکلـف اسـت در صـورت امکـان عـین      ) شود تعیین و ایجاد می

باشد و در صورت رضایت مالـک، عـوض   پذیر ن زمین را به وی تحویل داده و یا اگر امکان
 .زمین و یا قیمت کارشناسی آن را پرداخت نماید

ـ با تصویب این قانون، انتقال قطعی مالکیت دولت در واگذاری اراضی ملی، 2تبصره
دولتی و موات به متقاضیانی که از تاریخ ابالغ این قانون به بعد شروع به تشکیل پرونده 

                                                 
آن به  9انین و مقررات مورد اشاره قرار گرفته است که مادۀ چهاردهم ویژه نامۀ قوشمارۀ  99قانون یاد شده در صفحه .  1

  .لحاظ اهمیت، حسب تشخیص کارشناس محترم قضایی این دفتر در این شماره درج گردید
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گردد لکن صدور سند  منوع بوده و قوانین مغایر لغو مینمایند م درخواست اراضی می
 تأییدبینی شده در طرح مصوب و پس از اجراء کامل طرح و  مالکیت اعیانی احداثی پیش

برداری از  اصالحی قانون حفاظت و بهره) 33(هیأت نظارت مندرج در قانون اصالح ماده 
نظام، بالمانع بوده و مجمع تشخیص مصلحت  9/4/1386جنگلها و مراتع کشور مصوب 

برداری و یا حق انتفاع و در قالب  برداری از اراضی مذکور به صورت اجاره، حق بهره بهره
  .باشد طرح مصوب، مجاز می

  
  )26/5/1389مورخ  19067نقل از روزنامۀ رسمی شمارۀ (

       
  



  

  

  :دوم ش 
  

نا  آ   ه و  ضا وۀ    ی 
  
  
  





  

 مصوب دادگستری وکالی کانون استقالل قانونی الیحه اجرایی نامه آئین اجرای توقف تمدید. 1
27/3/1388  

 رازینی آقای جناب والمسلمین االسالم حجت 
 قضائیه قوه حقوقی محترم معاون
 شماره نامه به بازگشت و 22/3/1389 ـ 100/12040/9000 شماره نامه پیرو

 اجرای توقف تمدید با قضائیه هقو محترم ریاست ،17/11/1389ـ500/3745/9000
 از 27/3/1388 مصوب دادگستری وکالی کانون استقالل قانونی الیحه اجرایی نامه آئین
 .فرمودند موافقت سال یک مدت به انقضاء تاریخ
  .گردد می ابالغ الزم اقدام جهت مراتب بدینوسیله لذا

 قضاییه ـ علی خلفی ۀرئیس حوزه ریاست قو
  )3/12/1389مورخ  19219سمی شمارۀ نقل از روزنامۀ ر(    

  
  دادگستری رسمی کارشناسان دستمزد تعرفه. 2

 کشور رسمی روزنامه محترم مدیرعامل
 شماره به دادگستری رسمی کارشناسان دستمزد تعرفه نسخه یک پیوست به
   محترم ریاست تصویب به 8/12/1389 تاریخ در که 8/12/1389 ـ100/51082/9000
 .گردد می ارسال کشور رسمی روزنامه در درج جهت ،رسیده قضاییه ۀقو

 
 خلفی علی ـ قضاییهۀقو ریاست حوزه رئیس

  
 دادگستری رسمی کارشناسان دستمزد تعرفه

 مجلس 18/1/1381 مصوب دادگستری رسمی کارشناسان قانون 29 ماده اجرای در
 مصوب دادگستری، رسمی کارشناسان دستمزد تعرفه به مربوط تعرفه اسالمی، شورای

 :شود می اصالح آتی مواد شرح به آن اصالحیه و 23/5/1384
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 عمومی مقررات ـ اول فصل
 صالحیت حدود در کارشناسی اظهارنظر و گزارش از پس کارشناسان دستمزد ـ1ماده

 پرداخت و محاسبه تعرفه این مقررات طبق حقوقی یا حقیقی اشخاص طرف از آنها
 .گردد می

 از منظور و دادگستری رسمی کارشناسان کانون تعرفه، این در کانون از منظور ـ تبصره
 .باشد می قضائیه قوه کارشناسان و وکال حقوقی، مشاوران امور مرکز مرکز،

 و نهادها و ارگانها و دولتی های سازمان ها، وزارتخانه قضائی، مراجع ـ2ماده
 براساس لفندمک کارشناس دستمزد تعیین در آنها به وابسته مؤسسات و ها شهرداری
 .نمایند عمل تعرفه این مقررات

 کشف برای حقوقی و کیفری های پرونده در قضائی مرجع که مواردی در ـ1تبصره
 نماید، می کارشناس تعیین به اقدام واقعیت نمودن مشخص و علل و علت تعیین و جرم
 .باشد می مرجع همان با کار کیفیت و کمیت با متناسب دستمزد تعیین

 قاضی تشخیص به کارشناسی متقاضی مالی استطاعت عدم صورت رد ـ2تبصره
 دادگاه وسیله به درصد پنجاه تا حداکثر معینی میزان تا کارشناسی الزحمه حق پرونده
 ایاب مانند کارشناسی قرار اجرای وسیله یا ها هزینه پرداخت هرحال به ولی یابد می کاهش

 .باشد می متقاضی عهده به غیره و ذهاب و
 ندارند کافی استطاعت که حقیقی اشخاص یا و محروم مناطق مورد در ـ3هتبصر
 سی تعرفه این الزحمه حق مربوط کانون یا مرکز پرونده، قاضی تشخیص به مورد حسب

 .یابد می کاهش درصد 
 کاهش یا مجانی کارشناسی مورد 3 ارائه به موظف حداکثر کارشناس هر ـ4تبصره

 .باشد می سال هر در یافته
 مرجع تشخیص به کارشناسی متقاضی مالی استطاعت عدم صورت در ـ5رهتبص
 کانون یا مرکز به مورد حسب معاضدتی کارشناس معرفی جهت مراتب مربوط قضائی
 .گردد معرفی مربوط کارشناس 4 تبصره به توجه با تا اعالم
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 ولی بوده کل از جزئی به مربوط کارشناسی موضوع چنانچه ها کارشناسی در ـ3ماده
 کارشناس پیشنهاد با دستمزد باشد، مربوط کار کل در بررسی مستلزم کارشناسی اظهارنظر

 .خواهدشد پرداخت و محاسبه شده انجام کار کل مبنای بر کننده ارجاع مقام موافقت و
 رشته یک از رسمی کارشناس نفر چند توسط کارشناسی موضوع که مواردی در ـ4ماده

 .گردد می کسر درصد سی کارشناس هر ستمزدد از شود، می انجام کارشناسی
 یا کارشناس درخواست صورت در مکلفند حقوقی و حقیقی اشخاص کلیه ـ 5ماده
 برآورد قابل قبالً که صورتی در و تعرفه این طبق را کارشناسی دستمزد کارشناسی، هیئت
 در را آن قبض و تودیع کانون یا مرکز حساب به الحساب علی بطور مورد حسب نباشد،
 تودیع از پس مکلفند رسمی کارشناسان صورت، این در. نمایند پیوست مربوط پرونده
 .نمایند اقدام کارشناسی انجام به نسبت دستمزد
 از خارج که دلیلی به ولی نموده کارشناسی به اقدام کارشناس که صورتی در ـ 6ماده
 دستمزد از بخشی دریافت محق گردد، منتفی کارشناسی اجرای باشد وی اختیار حیطه

 حداقل از اینکه شرط به خواهدبود؛ شده صرف وقت یا و شده انجام کارهای با متناسب
 قرار اجرای محل به رابطه این در چنانچه عالوه، به. نباشد کمتر تعرفه این در مقرر

 ضوابط مبنای بر وی روزانه العاده فوق و اقامت سفر، هزینه باشد نموده مسافرت کارشناسی
 .شود می پرداخت عرفهت این

 فعالیت حوزه از خارج به عزیمت مستلزم کارشناسی قرار اجرای که صورتی در ـ7ماده
 به غذا و مناسب اقامت محل و ذهاب و ایاب وسیله تامین باشد، کارشناس اقامت محل و

 هر برای کارشناس موریتأم العاده فوق کارشناسی، دستمزد بر عالوه و بوده متقاضی عهده
 کارشناس اقامت محل استان داخل برای ریال 250.000 مبلغ روزانه ماخذ به مسافرت روز
 چنانچه. خواهدشد پرداخت کارشناس استان از خارج موریتأم برای ریال 400.000 مبلغ و

 انجام برای کارشناس و نماید خودداری اقامت و ذهاب و ایاب وسیله مینأت از متقاضی
 بر عالوه نماید اقدام الذکر فوق موارد تهیه به نسبت ودخ هزینه به و ساًأر کارشناسی
 .خواهدشد پرداخت کارشناس وجه در مربوط های هزینه موریت،أم العاده فوق و دستمزد

 انجام باشد، کشور از خارج به عزیمت مستلزم کارشناسی انجام که صورتی در ـ1تبصره
 تهیه و کشور از خروج عوارض زا اعم مربوط های هزینه پرداخت و روادید به مربوط امور
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 روزانه العاده فوق پرداخت و سفر های هزینه سایر همچنین و اقامت هزینه هواپیما، بلیط
 .باشد می متقاضی عهده به کل مدیران ردیف هم

 ریال، به آن تسعیر از پس باشد، ارز به رسیدگی مورد مبلغ که صورتی در ـ2تبصره
 رشته جدول مطابق ایران اسالمی جمهوری مرکزی بانک رسمی نامه واریز نرخ براساس
 .خواهدگردید محاسبه مربوط

 از نیاز مورد کارشناسی خدمات کیفیت و کمیت به توجه با دلیل مینأت دستمزد ـ 8ماده
 .باشد می ریال هزار 700 آن حداقل و شود می تعیین کننده ارجاع مقام طرف

 نظر طبق که زنی گمانه و الزم های مونهن تهیه و ها آزمایش کلیه انجام هزینه ـ9ماده
 انجام ضرورت و اختالف صورت در و است متقاضی عهده به باشد، ضروری کارشناس
 .است معتبر مربوط کانون یا مرکز نظر مورد حسب مذکور، اقدامات
 تعیین دستمزد تعرفه این در کارشناسی امور از بعضی برای که مواردی در ـ10ماده
 تعیین مربوط کانون یا مرکز قضایی، مرجع توسط مورد حسب آن ددستمز باشد، نشده
 .خواهدبود ریال 700.000 دستمزد حداقل گردد، می

 انجام تاریخ از قبل هایسال به مربوط کارشناسی موضوع که مواردی در ـ11ماده
 .خواهدشد پرداخت و محاسبه تعرفه این براساس روز قیمت طبق دستمزد باشد، کارشناسی
 تعیین ذیل بشرح ارجاعی مورد هر در ها رشته کلیه برای ها ارزیابی دستمزد ـ12ماده

 .گردد می
 ریال 700.000 مقطوعاً              ریال 50.000.000 تا
 هزار در چهار مازاد به نسبت ریال میلیون 150 تا ریال میلیون 50 از
 هزار در سه مازاد به نسبت ریال میلیون 250 تا ریال میلیون 150 از
 هزار در دو مازاد به نسبت ریال میلیارد یک تا ریال میلیون 250 از
 هزار در یک مازاد به نسبت ریال میلیارد ده تا ریال میلیارد یک از
 هزار در دهم سه مازاد به نسبت ریال میلیارد پنجاه و یکصد تا ریال میلیارد ده از
 هزار در صدم پانزده مازاد به نسبت ریال میلیارد پانصد تا ریال میلیارد یکصدوپنجاه از
 هزار در بیستم یک مازاد به نسبت ریال میلیارد یکهزار تا ریال میلیارد پانصد از
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 و یکصد حداکثر و هزار در صدم یک مازاد به نسبت باال به ریال میلیارد یکهزار از
 .ریال میلیون پنجاه

 ارزیابی مبالغ مجمع شد،با متعدد موارد شامل کار ارجاع که مورد هر در ـ1تبصره
 صورتی در لیکن. گیرد می قرار ماده این محاسبه مبنای جا یک طور به گزارش در مندرج

 مختلف حقیقی یا حقوقی اشخاص به مربوط یا و دیگر شهرستان در ارزیابی موضوع که
 .گرفت خواهد قرار محاسبه مبنای جداگانه طور به ها ارزیابی باشد،

 مهندسین و پیمانکاران و کارفرمایان مابین فی اختالف به یبررس دستمزد ـ2تبصره
 قرارداد مبلغ مبنای بر ها رشته کلیه برای وضعیت صورت کنترل و تعیین دستمزد و مشاور
 .باشد می درصد پنجاه اضافه به تعرفه این 12 ماده طبق

 نایمب بر ها رشته کلیه برای خسارت تعیین و مسبین و علل تعیین دستمزد ـ3تبصره
 .باشد می درصد بیست اضافه به تعرفه این 12 ماده طبق شده تعیین خسارت میزان

 مورد هر در قرارداد خیرأت به رسیدگی یا و قرارداد مفاد از تخلف تشخیص ـ4تبصره
 .باشد می درصد ده اضافه به تعرفه این 12 ماده طبق

 و داروئی و غذائی های فرآورده مستعمل، کاالی یدکی قطعات ارزیابی در ـ 5تبصره
 ارجاعی کار هر در مخابرات و الکترونیک ریز اجزای ابزارآالت، تولیدی، ضایعات بهداشتی،

 .باشد می درصد بیست اضافه به تعرفه این 12 ماده طبق و جا یک صورت به
 زبان به کارشناسی به مربوط مدارک و مستندات به رسیدگی که صورتی در ـ13ماده
 نامه آئین براساس رسمی ترجمه هزینه رشته، هر در قانونی تعرفه بر عالوه باشد خارجی
 .شود می اضافه رسمی مترجمین تعرفه

 مستقل مجموعه یا واحد هر جهت ها رشته کلیه برای بها، اجاره تعیین دستمزد ـ14ماده
 میلیون سی تا پانصدهزارریال از و ریال 700.000 مقطوعاً پانصدهزارریال، ماهیانه اجاره تا

 تعیین دستمزد. شد خواهد اضافه هزار در دو باال، به ریال میلیون سی از و درصد ده ریال،
 .بود خواهد درصد پنج و بیست اضافه به ماده این مبنای بر گذشته اجور یا المثل اجرت

 موقعیت تعیین و ثبتی پالک هر برای هوایی های عکس تفسیر الزحمه حق ـ15ماده
 های عکس تفسیر برای و است ریال 1.500.000 مبلغ مقطوعاً مزبور عکسهای در آن ثبتی

 همچنین،. خواهدشد اضافه ریال هزار دویست مبلغ هرسال ازای به گذشته، سالهای هوایی
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 الزحمه حق به درصد بیست اضافی پالک هر ازاء به هم به متصل متعدد پالکهای برای
 .خواهدشد اضافه ردیف این

  
 کارشناسی روههایگ دستمزد تعرفه ـ دوم فصل
 )معادن مواد، آب،( های رشته شامل معادن و آب مهندسی ـ1 گروه
 :آب مهندسی رشته
 :است ذیل بشرح ها حقابه و آب گیری اندازه دستمزد ـ16ماده

 .ریال 700.000 مقطوعاً ثانیه، در لیتر 100 تا ـ1
 .ریال 1.000 ترلی هر بازاء ثانیه، در لیتر 1000 تا ثانیه در لیتر 100 بر مازاد ـ2
 .ریال میلیون ده حداکثر و ریال 200 ثانیه، در لیتر هر ازاء به باال به لیتر 1000 از ـ3

 مسائل به توجه با آب آلودگی و شیمیایی کیفیت تعیین دستمزد ـ17ماده
 .باشد می ریال 700.000 مورد هر در محیطی زیست

 لحاظ هر از آب ینیزیرزم و سطحی های سفره مشخصات بررسی دستمزد ـ18ماده
 .است ریال 1.500.000 مقطوعاً

 دستمزد باشد، برداری نقشه عملیات مستلزم کارشناسی انجام که صورتی در ـ تبصره
 .شد خواهد پرداخت مربوط تعرفه طبق آن

 زهکشی و آبیاری های شبکه آن، منصوبات و ها چاه قنوات، ارزیابی دستمزد ـ19ماده
 .خواهدبود تعرفه این 12 ماده مطابق فاضالب و آب

 ها چشمه بهسازی و قنوات و چاهها حفاری کیفیت بررسی و نوع تعیین ـ20ماده
 .است ریال 1.500.000 مقطوعاً
 و ها کانال و ها رودخانه بستر و حریم به مربوط اختالف به رسیدگی دستمزد ـ21ماده

 :گردد می تعیین زیر شرح به انهار
 و ریال 500.000 کیلومتر هر قرار از متر 12 بستر ضعر تا انهار و کانالها حریم ـ1

 .ریال میلیون پنج حداکثر
 700.000 کیلومتر هر قرار از متر، 12 از بیش عرض با کانالهای و رودخانه حریم ـ2
 .ریال میلیون 7 حداکثر و ریال
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 حسب بر آلودگی بار تشخیص لحاظ به فاضالب وضع به رسیدگی دستمزد ـ22ماده
 .است ریال 1.000.000 مقطوعاً تکیفی و کمیت
  

 :معادن و فلزات رشته
 ـ23ماده

 گروه کارشناسان دستمزد تعرفه طبق فلزات رشته رسمی کارشناسان دستمزد تعرفه ـ 1
 .خواهدبود) فن و صنعت( 7

 ـ احتمالی( معدنی ذخائر ارزیابی به مربوط معادن رشته کارشناسان دستمزد تعرفه ـ2
 بیست معادل زیرزمینی معادن در. (بود خواهد تعرفه این 12 ماده طبق) قطعی ـ ممکن
 )شد خواهد اضافه مربوط تعرفه به درصد
  

 :های رشته شامل منقول اموال ـ2 گروه
 ساعت کریمه، احجار و عتیقه اشیاء ـ خطی کتب و نفیسه اشیاء و هنری آثار(

 )اداری و خانگی لوازم فرش، جواهرات، و
 .بود خواهد تعرفه این 12 ماده مطابق فوق های رشته یکارشناس دستمزد ـ24 ماده

  
 :های رشته شامل غذایی و داروئی ـ پزشکی امور ـ3 گروه

 )آن از ناشی مسمومیتهای و غذائی مواد شناسی، سم و داروسازی پزشکی،(
 پیچیدگی و حساسیت و اهمیت برحسب فوق، های رشته کارشناسی دستمزد ـ25 ماده
 کننده ارجاع مرجع موافقت و کارشناس پیشنهاد با کار کیفیت و کمیت به توجه با و موضوع

 .باشد می) مورد هر در ریال 7.000.000 حداکثر و ریال 700.000 حداقل(
 آن نظائر و رادیوگرافی ،)بیوپسی( برداری نمونه آزمایشگاهی، های هزینه کلیه ـ  تبصره

 .باشد می متقاضی عهده به
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 و نفقه تعیین ـ بازرگانی امور( آمار ـ حسابرسی و حسابداری رشته ـ4 گروه
 )بیمه

 :حسابرسی و حسابداری رشته
 مورد حسابهای ارقام جمع به نسبت حسابرسی امور در کارشناسی دستمزد ـ26 ماده
 .بود خواهد درصد پنجاه اضافه به تعرفه این 12 ماده طبق رسیدگی
 :بود خواهد تعرفه این 12 ماده اساس بر ذیل امور کارشناسی دستمزد ـ27 ماده

 ذخائر و ها بدهی و جاری های دارائی مجموع به توجه با الشرکه، سهم و سهام ارزش ـ1
 .ثابت های دارائی دفتری شده تمام قیمت اضافه به شده رسیدگی

 .ورشکستگی و توقف امور و زیان و سود حساب و ترازنامه حسابرسی و رسیدگی ـ2
 .شده تمام قیمت دهنده تشکیل ارقام به توجه با الهاکا شده تمام قیمت تعیین ـ3
  

 :بازرگانی امور رشته
 1.000.000 حداقل کننده ارجاع مقام با بازرگانی رشته کارشناسان دستمزد ـ28 ماده
 .است ریال 10.000.000 حداکثر
  

 :نفقه تعیین رشته
 حداقل مورد هر رد و باشد می کننده ارجاع مقام توافق با نفقه دستمزد تعیین ـ29 ماده

 .است ریال میلیون 5.000.000 حداکثر و ریال 700.000
  

 :بیمه رشته
 700.000 حداقل مورد هر در کننده ارجاع مقام توافق با بیمه رشته دستمزد ـ30 ماده

 .است ریال 7.000.000 حداکثر و ریال
        
 :آمار رشته
 حداقل مورد هر در کننده عارجا مقام توافق با آمار رشته دستمزد تعیین ـ31 ماده

 .است ریال 5.000.000 حداکثر و ریال 700.000
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 :های رشته شامل موتوری نقلیه وسائط امور ـ 5 گروه
 نقلیه وسائط غواصی، و دریایی نقلیه وسائط هوایی، نقلیه وسائط ـ ]ترابری[ نقل و حمل امور(

 )ریلی نقلیه وسائط و زمینی موتوری
 :است ذیل شرح به زمینی موتوری نقلیه وسائط سیکارشنا دستمزد ـ32 ماده

 .ریال 700.000 خودرو اصالت به رسیدگی ـ1
 .ریال 600.000 شهری درون تصادف به رسیدگی ـ2
 .ریال 800.000 شهر از خارج تصادف به رسیدگی ـ3

 و بها اجاره تعیین و مدل تعیین تناژ، تعیین تعمیرگاهی، خسارت تعیین و فنی اظهارنظر
 موتور بدون نقلیه وسائط برای و ریال 700.000 مقطوعاً دستگاه هر برای المثل اجرت
 .آن درصد پنجاه

 :نقل و حمل امور رشته و غواصی و دریایی نقلیه وسائط دستمزد تعرفه ـ33ماده
 )حمل اسناد صادرکننده مسئولیت( نقل و حمل به مربوط دعاوی برای ـ1
 .است تعرفه این 12 ماده مطابق خواسته، مبلغ به توجه با
 :آبی نقلیه وسائط ارزش تعیین ـ2

 .است تعرفه این 12 ماده براساس
 :باشد می ذیل بشرح داخلی آبهای در تصادم یا دریایی تصادم در علت تعیین ـ3

 :داخلی آبهای در مسافربری و تفریحی قایقهای بین تصادم صورت در ـ الف
 .ریال 900.000 مورد هر در
 :دریا در شناور فروند چند یا دو بین دمتصا صورت در ـ ب
 ) GT( یا ناخالص ظرفیت تن 500 از کمتر بار ظرفیت با شناورهای برای ـ

 مورد هر در ریال 2.000.000
) GT( یا ناخالص ظرفیت تن 500 از باالتر بار ظرفیت با شناورهای برای ـ

 مورد هر در ریال 5.000.000
 باشد متفاوت هایظرفیت با شناور چند یا دو بین تصادم که صورتی در ـ تبصره
 .باشد می الزحمه حق تعیین مبنای باالتر ظرفیت

 .بود خواهد عمل مالک تعرفه این 10 ماده زیرآبی، عملیات و غواصی مورد در ـ4
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 این 12 ماده برابر زمینی و ریلی و هوائی نقلیه وسائط های ارزیابی دستمزد ـ تبصره
 است تعرفه
  

 :های رشته شامل ساختمان و راه ـ 6 گروه
-برنامه ـ ترافیک مهندسی ـ تزئینات و داخلی معماری ـ ساختمان و راه(
 ـ باستانی آثار و ابنیه ـ ثبتی امور ـ زیست محیط مهندسی ـ شهری ریزی
 )برداری نقشه

 :ساختمان و راه رشته
 تعیین و ساختمانی مصـالح و ابنیه و غیرمزروعی اراضی ارزیابی دستمزد ـ34 ماده
 .شود می تعیین تعرفه این 12 مـاده مطـابق سرقفلـی و تجـارت و پیشـه و کسب حقـوق
 مربع متر هر برای بنا و محل وضعیت با ساختمانی های نقشه تطبیق دستمزد ـ35 ماده
 .است ریال 7.000.000 حداکثر و ریال 700.000 حداقل و ریال 2.000 زیربنا مساحت

 بنا و محل وضعیت با ها ساختمان قراردادی مشخصات قتطبی دستمزد ـ36 ماده  
 ده حداکثر و ریال 700.000 حداقل و ریال 2.000 زیربنا مساحت مربع متر هر برای

 .است ریال میلیون
 صورت در موجود ساختمانهای سازه و معماری های نقشه تهیه دستمزد ـ37 ماده
 .باشد می زیر بشرح قضائی مرجع دستور و ضرورت

 .ریال 15.000.000 حداکثر و ریال 1.500 مربع متر هر کلی ماریمع ـ1
 .ریال 20.000.000 حداکثر و ریال 2.000 مربع متر هر سازه ـ2

 صورت و افرازی قطعات دقیق نقشه تهیه مستلزم بندی قطعه و افراز دستمزد ـ38 ماده
 :است زیر بشرح روشن و واضح بطور مفروزه قطعات طرح آنها، ارزیابی
 به تعرفه این 12 ماده اساس بر ترکه تقسیم و مستغالت و امالک افراز دستمزد ـ1
 .درصد بیست اضافه
 تعرفه اساس بر نقشه هزینه باشد نشده تهیه افراز مورد ملک نقشه که صورتی در ـ2
 .شود می محاسبه 1 ردیف دستمزد بر عالوه مربوط برداری نقشه



29 / ی قوۀ قضائیههاو بخشنامه هاآیین نامه: بخش دوم    

 

 آپارتمان، بصورت که کاربری نوع هر با ساختمانی واحدهای که مواردی در ـ تبصره
 34 مادتین در مقرر میزان به اول بلوک یا طبقه باشند، همانند هستند مجزا بلوک یا طبقه
 دستمزد درصد ده فقط مشابه بلوک یا و طبقات بقیه برای و محاسبه تعرفه این 38 الی

 .شد خواهد پرداخت مربوط
 1000 مساحت تا ساختمانی نظر از حیاءا به مسبوق زمین تشخیص دستمزد ـ39 ماده

 ریال 400.000 مبلغ مازاد، مربع متر هزار یک هر برای و ریال 1.000.000 مربع متر
 .گردد می اضافه
  

 :ثبتی امور رشته و برداری نقشه رشته
 :هوایی عکس و نقشه در ثبتی پالک محدوده کردن پیاده  ـ40 ماده

 :باشد مشخص بند گذر اگر ـ1
 .ریال 1.000.000 مقطوعاً مربع ترم 1000 تا

 .ریال 100 مترمربع هر برای هکتار، 10 تا مازاد به نسبت
 .ریال 20.000.000 حداکثر و ریال 50 مربع متر هر مازاد به نسبت باال به هکتار 10 از
 :نباشد مشخص بند گذر اگر ـ2
 .ریال 3.000.000 مقطوعاً مربع متر 1000 تا

 ریال 100 مربع متر هر ارهکت 10 تا مازاد به نسبت
 .ریال 30.000.000 حداکثر و ریال 50 مربع متر هر مازاد به نسبت باال به هکتار 10 از

 ماده 2 بند مبنای بر غیره و پروفیل تهیه و اراضی برداری نقشه الزحمه حق ـ41 ماده
 .ریال 30.000.000 حداکثر و 40

 امالک در نظر مورد پالک محل تشخیص و ثبتی پرونده مطالعه الزحمه حق ـ42 ماده
 هر برای مربع متر 5000 تا مازاد به نسبت و ریال 1.000.000 حداقل مربع متر 1000 تا

 متر هر برای مازاد به نسبت مربع متر 50000 تا مربع متر 5000 از و ریال 400 مربع متر
 ریال 100 مربع متر هر برای مازاد به نسبت باال به مربع متر 50000 از و ریال 200 مربع

 .ریال میلیون پانزده حداکثر و
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 و کانالها و انهار مسیر و قنوات موقعیت نقشه تهیه و برداری نقشه دستمزد ـ43ماده
 1.000.000 حداقل ها، چاه محل تعیین با پیمایش صورت به 1000/1 مقیاس با ها رودخانه

 .باشد می قضائی مقام نظر با حداکثر و است ریال
 از خارج امالک اختالفات به رسیدگی و ثبتی حدود تشخیص زددستم ـ44ماده
 :شهرها محدوده

 آن حدود تشخیص و نظر مورد پالک نمودن پیاده و ثبتی پرونده مطالعه دستمزد ـ1
 .است ریال 1.000.000 حداقل هکتار یک تا مزروعی امالک در

 بیست مازاد، ارهکت هر ازاء به باشد هکتار یک از بیش ملک مساحت که مواردی در ـ2
 .باشد می ریال میلیون 6 حداکثر و شود می اضافه دستمزد به درصد

 :شهرسازی رشته کارشناسی دستمزد ـ45ماده
 با شهری اراضی تفکیک های طرح انطباق بررسی زمینه در شهرسازی الزحمه حق ـ1
 :است زیر شرح به شهرسازی مقررات و ضوابط
 .ریال 3.000.000 بلغم زمین، قطعه دو با تفکیک طرح ـ1ـ1
 مازاد قطعه هر ازاء به ریال 500.000 مبلغ زمین، قطعه 10 تا 3 با تفکیک طرح ـ2ـ1

 .قطعه 2 بر
 قطعه هر ازاء به ریال 200.000 مبلغ زمین، قطعه 10 از بیش با تفکیک طرح ـ3ـ1
 .قطعه 10 بر مازاد
 های طرح با هریش اراضی کاربری انطباق بررسی زمینه در شهرسازی الزحمه حق ـ2
 :باشد می زیر شرح به شهری توسعه
 .ریال 3.000.000 مبلغ یکدیگر با مجاور زمین قطعه دو یا یک کاربری ـ1ـ2
 قطعه هر ازاء به ریال 500.000 مبلغ هم، با مجاور زمین قطعه 10 تا 3 کاربری ـ2ـ2
 .قطعه 2 بر مازاد
 هر ازاء به ریال 200.000 غمبل هم، با مجاور زمین قطعه 10 از بیش کاربری ـ3ـ2
 .قطعه 10 بر مازاد قطعه
 و ضوابط به ها ساختمان شهری انطباق بررسی زمینه در شهرسازی الزحمه حق ـ3

 :باشد می زیر شرح به شهرسازی مقررات
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 .ریال 3.000.000 مبلغ تفکیک، قابل واحد دو یا یک با ساختمان ـ1ـ3
 واحد هر ازاء به ریال 500.000 مبلغ ،تفکیک قابل واحد 10 تا 3 با ساختمان ـ2ـ3
 .واحد 2 بر مازاد
 واحد هر ازاء به ریال 200.000 مبلغ تفکیک، قابل واحد 10 از بیش با ساختمان ـ3ـ3
 .واحد 10 بر مازاد

 .بود خواهد تعرفه این 10 ماده طبق 6 زیرگروه های رشته سایر دستمزد ـ تبصره
  

 :های رشته شامل فن و صنعت ـ7 گروه
 برق، ـ مخابرات و الکترونیک برق، ـ پتروشیمی و نفت صنایع لکتروشیمی،ا(

 و شوفاژ و آسانسور[  ساختمانی اتتأسیس ـ کارخانجات اتتأسیس و ماشین
 ـ هوافضا مهندسی ـ ای هسته انرژی ـ گازرسانی و گاز ـ کامپیوتر ـ ]تهویه

 )رنگرزی و نساجی ـ پزشکی مهندسی
 و تعرفه این 12 ماده براساس فوق های رشته ارزیابی و کارشناسی دستمزد ـ46ماده
 .بود خواهد آن ذیل های تبصره

 اضافه به تعرفه این 12 ماده مطابق کامپیوتر افزار نرم کارشناسی الزحمه حق ـ تبصره
 .بود خواهد درصد پنجاه
  

 :های رشته شامل هنری و فنی ـ 8 گروه
 و چاپ ـ انگشت اثر و اءامض و خط اصالت تشخیص ـ سرود و شعر ـ تئاتر(

 تألیفات ـ ورزشی امور ـ گرافیک و طراحی ـ سینمایی امور و عکاسی ـ چاپخانه
 )موسیقی ـ دستی صنایع ـ تمبر ـ

 در انگشت اثر و امضاء و خط اصالت تشخیص رشته کارشناسی دستمزد ـ47ماده
 در ریال 1.000.000 حداقل) مستند هر( بررسی مورد هر در و غیرمالی های پرونده
 کننده ارجاع مرجع توافق و کارشناس پیشنهاد با نماید ایجاب کار کیف و کم که صورتی

 .گردد می تعیین ریال 5.000.000 حداکثر کارشناسی
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 این 12 ماده مطابق مالی های پرونده در فوق های رشته کارشناسی دستمزد ـ تبصره
 .باشد می ریال میلیون ده حداکثر و محاسبه تعرفه

 و سرود و شعر و تئاتر و سینمایی امور و عکاسی به مربوط کارشناسی دستمزد ـ48ماده
 :باشد می ذیل بشرح چاپخانه و چاپ

 نوری، شرایط رنگها، اختالف و فیلم و عکس فنی مسائل کارشناسی دستمزد ـ الف
 حداکثر و ریال 1.000.000 حداقل چاپ و ظهور پرسپکتیو، ،)بندی ترکیب( کمپوزیسیون
 .کننده ارجاع مقام نظر با مورد هر در ریال 5.000.000

 :سینما و برداری فیلم به مربوط امور ـ ب
 نویسنده، از اعم کنندگان تهیه و کارفرمایان فیمابین اختالف موارد به رسیدگی دستمزد
 :است زیر بشرح صدابردار و البراتوار کننده، تدوین تصویربردار، کارگردان،

 حداقل انیمیشن های برنامه و ویدیو یا و فیلم از اعم مستند و مدت کوتاه های برنامه ـ1
 .ریال 1.000.000

 حداکثر و فیلم مدت برحسب ساعت، یک از بیشتر سینمائی بلندمدت های برنامه ـ2
 .ریال 7.000.000

 ویدئو و سینما و فیلمبرداری و عکاسی لوازم و وسایل فیلم، ارزیابی دستمزد ـ ج
 .شد خواهد محاسبه تعرفه نای 12 ماده مطابق
 جهت نمایش دستگاههای مونتاژ، لوازم از استفاده آزمایشگاه، به مربوط های هزینه ـ د
 .بود خواهد تعرفه این 9 ماده تابع تصاویر و فیلم بازدید
  

 :های رشته شامل کشاورزی ـ9 گروه
 ـ دامی محصوالت ـ دامپزشکی و دامپروری ـ طبیعی منابع و کشاورزی(
 ـ طبیعی زیست محیط ـ چوب صنایع ـ شناسی سم و سم ـ شیالت و انآبزی
 )پزشکی گیاه

 خواهد محاسبه تعرفه این 12ماده مطابق فوق های رشته های ارزیابی دستمزد ـ49ماده
 .شد
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 تعیین و زارعانه نسق و زراعت و ریشه حق و آبادانی حق تعیین دستمزد ـ 50ماده
 این 12 ماده طبق غارسی حق و باغات و کشاورزی یزمینها تسطیح اصالح و احیاء هزینه
 .است تعرفه

 محصوالت بندی طبقه و کیفیت تعیین منظور به برداری نمونه دستمزد ـ 51ماده
 مرجع توافق با دامی مصرفی داروهای و مکمل دام، خوراک آبزیان، دامی، باغی، زراعی،
 .شود می تعیین کارشناس و کننده ارجاع

 مترمربع، 1000 مساحت تا) موات و بایر و دایر( اراضی تشخیص دستمزد ـ 52ماده
 درصد سه هکتار یک از باالتر و درصد ده مازاد مربع متر هزار هر برای و ریال 1.000.000

 .باشد می فوق دستمزد
 بیست اضافه به تعرفه این 12 ماده براساس کشاورزی امالک افراز دستمزد ـ 53ماده
 .بود خواهد درصد

 دستمزد باشد، نقشه تهیه مستلزم کارشناسی امر انجام که صورتی در ـ تبصره
 .شد خواهد محاسبه مربوط تعرفه برطبق برداری نقشه

 های فرآورده و محصوالت و اولیه مواد و مرتبط تجهیزات ارزیابی دستمزد ـ 54ماده
 تعرفه نای 12 ماده براساس انبارها در موجود غیره و شیالت و جنگلی و دامی و کشاورزی
 .شد خواهد محاسبه

  
 :های رشته شامل خدمات و مدیریت ـ10 گروه

 ـ جهانگردی و ایرانگردی ـ نگاری روزنامه و خبرنگاری امور ـ آموزشی امور(
 ثبت ـ گمرکی امور ـ کتابداری ـ استخدامی و اداری امور ـ خارجی زبانهای
 )اختراعات و تجاری عالئم و شرکتها
 کار کیف و کم به توجه با فوق های رشته کلیه مورد در ناسیکارش دستمزد ـ 55ماده

 و کارشناس پیشنهاد با ریال 7.000.000 حداکثر و ریال 700.000 حداقل مورد هر در
 .بود خواهد کننده ارجاع مرجع توافق
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 :های رشته شامل حوادث و ایمنی ـ11 گروه
 ـ عمومی نیتام ـ مهمات و اسلحه امور ـ نشانی آتش و سوزی آتش امور(

 ) ]ناریه [ منفجره و محترقه مواد ـ کار از ناشی حوادث
 ماده موضوع 10 گروه کارشناسان تعرفه طبق گروه این کارشناسان دستمزد ـ 56ماده

 .گردد می تعیین 55
 با مورد حسب دستمزد، محاسبه نحوه در اختالف موارد به نسبت نظر اعالم ـ 57ماده
 یا کارشناسان عالی شورای عهده به مورد حسب تعرفه مواد یرتفس و مرکز یا ذیربط کانون
 .باشد می مرکز

 وکانونها رسمی کارشناسان سوی از تعرفه این های تبصره و مواد و متن کلیه ـ 58ماده
 از اعم کشور مراجع و توسعه سوم برنامه قانون 187 ماده موضوع کارشناسان نیز و

 بانکها، غیردولتی، عمومی نهادهای دولتی، یشرکتها دولتی، مؤسسات و ها وزارتخانه
 مستلزم آنها بر قانون شمول که دولتی دستگاههای و شرکتها سایر و اعتباری مؤسسات

 .است الرعایه الزم باشد می نام ذکر
 در کارشناسان عالی شورای پیشنهاد به تبصره 22 و ماده 59 با تعرفه این ـ 59ماده
 روزنامه در انتشار از پس روز 15 و رسید قضائیه قوه رئیس تصویب به 8/12/1389 تاریخ
 .گردد می لغو مغایر مقررات. االجراست الزم رسمی

     الریجانی صادق ـ قضائیه قوه رئیس
  

 )12/12/1389مورخ  19227نقل از روزنامۀرسمی شمارۀ (
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 از بندهایی ابطال موضوع با اداری عدالت دیوان عمومی هیأت 281 ـ280 های شماره رأی. 1
 نامه شیوه به منضم جمهوری  ریاست اول معاون 25/1/1389 مورخ 15088/44253 شماره بخشنامه
 اجرایی های دستگاه در حقوقی خدمات

     3/8/1389: تاریخ
     281 ـ280: دادنامه شماره
 121ـ89/222: پرونده کالسه
 .اداری عدالت دیوان عمومی هیأت: رسیدگی مرجع
 کشاورز بهمن و پور رمانیک جندقی سیدمحمد ـ2 پور عزتی کیومرث ـ1 آقایان: شکات

 ).دادگستری وکالء کانون انجمن عضو(
 25/1/1389 مورخ 15088/44253 شماره بخشنامه ابطال: خواسته و شکایت موضوع

 .ایران اسالمی جمهوری ریاست اول معاون
  

ی و یأت ع  رأی 
  

 نامه موجب به جمهوری ریاست مجلس امور و حقوقی معاونت اینکه به نظر ـ الف
 موافقت اخذ برای و تنظیم را شکایت مورد نامه شیوه ،8/12/1388 مورخ 242926 شماره
 و بخشنامه مفاد با موافقت ضمن نیز ایشان و ارسال حضورشان به جمهوری رئیس
 به توجه با و» .نمایند ابالغ رحیمی آقای جناب«: اند فرموده مرقوم آن پیوست نامه شیوه
 در که 22/1/1388 مورخ 125070 شماره به یجمهور ریاست اول معاون انتصاب حکم
 ایشان بـه وزیران هیأت تصمیمات و مقررات ها، بخشنامه ها، نامه تصویب امضاء اجازه آن

 5 در 25/1/1389 مورخ 55088/44253 شماره بخشنامه ابالغ لذا است، گردیده محول
 و ها وزارتخانه کلیه به جمهوری رئیس اول معاون طرف از مورداعتراض نامه شیوه و بند

 126 اصل به توجه با اسالمی، انقالب عمومی نهادهای و دولتی مؤسسات و ها سازمان
 تشخیص مذکور مقامات قانونی اختیارات حدود در الذکر فوق مراتب و اساسی قانون
  .گردد می
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 شرایط دادگستری، وکالت پروانه اخذ کیفیت قانون 2 ماده در اینکه به توجه با ـ ب
 است، شده مقرر کارآموزی انجام و وکالت پروانه دریافت برای الزم اختصاصی و عمومی
 شرایط دادگستری، وکالی کانون استقالل قانونی الیحه 11 و 10 ،9 ،8 مواد همچنین
 است نموده مشخص را آنان صالحیت بندی طبقه و ترفیع چگونگی وکالت، پروانه اعطای

 اسالمی جمهوری فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، توسعه سوم برنامه قانون 187 ماده در و
 و حقوقی مؤسسات تأسیس برای حقوق رشته التحصیالن فارغ صالحیت تأیید اجازه ایران

 1ـ 5 بند و یک ماده 1ـ12 و 1ـ10 ،1ـ9 بندهای است شده تجویز قضائیه قوه به مشاوره
 8 و 5 ،4 بندهای و 15 ماده) ب( و) الف( شق 3 بند ذیل های تبصره و 14 ماده و 5 ماده
 که شکایت مورد نامه شیوه 26 ـ25 ـ20 ـ18 مواد و 16 ماده) ب( شق یک بند و 16 ماده
 به نیز و دادگستری وکالی انتظامی تعقیب و بندی رتبه چگونگی و صالحیت تعیین به

 قانون مغایر است، ناظر قضائیه قوه از حقوقی سسهؤم تأسیس مجوز کنندگان دریافت
 ابطال اداری عدالت دیوان قانون 42 ماده و 19 ماده یک بند استناد به و تشخیص

 . گردند می
 یا و ایرانی حقوقی و حقیقی اشخاص خدمات از استفاده قانون واحده ماده مطابق ـ ج

 بالعکس و خارجیان علیه ایران دعاوی در ایران ملت حقوق استیفای منظور به خارجی
 مذکور قانون موضوع دعاوی برای که حقوقی و قیحقی اشخاص از استفاده ،1360 مصوب
 از سوم نوع اینکه به نظر. است گردیده معینی سقف و شرایط به محدود شوند، می استفاده

 را ایرانی غیر حقوقی و حقیقی اشخاص مذکور، شرایط لحاظ بدون که نامه شیوه 4 ماده
 مورد افراد سقف رعایت هک حدی در نموده اعالم اجرایی های دستگاه با همکاری به مجاز
 قانون 42 ماده و 19 ماده یک بند استناد به و قانون مغایر نماید، می بالاثر را قانونگذار نظر

 .گردد می ابطال اداری عدالت دیوان
 برای دولت ایران، اسالمی جمهوری اساسی قانون 138 اصل در اینکه به نظر ـ د
 ها نامه تصویب و ها نامه آیین تصویب و تنظیم اختیار دارای مربوط مقررات و قوانین اجرای

 امور و بودجه و  برنامه امور مسئولیت اساسی قانون 126 اصل موجب به اینکه و باشد می
 تعیین لذا. است گرفته قرار جمهور رئیس عهده به مستقیماً کشور استخدامی و اداری
 و دولت ختیاراتا حدود از خارج غیردولتی عمومی مؤسسات و نهادها برای تکلیف
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 رعایت به دولتی غیر عمومی مؤسسات و نهادها الزام جهت این از باشد، می جمهور رئیس
 یک ماده 1ـ2 بند و تشخیص کننده تصویب اختیارات حدود از خارج االشاره فوق نامه شیوه
 اداری عدالت دیوان قانون 42 ماده و 19 ماده یک بند استناد به شکایت مورد نامه شیوه
 .گردد می الابط

 )9/12/1389مورخ  19224نقل از روزنامۀ رسمی شمارۀ (

  
 مربی شغل مزایای پرداخت عدم موضوع با اداری عدالت دیوان عمومی هیأت 391شماره رأی. 2

   اند نداشته اشتغال مذکور شغل در که ایامی در آموزشیاری

         29/9/1389: تاریخ
            391: دادنامه شماره
 88/984: پرونده سهکال

 .اداری عدالت دیوان عمومی هیأت: رسیدگی مرجع
 .حاجبی محمد ـ2 صامعی محمدرضا ـ1 آقایان: شکات
 مورخ 3332 شماره دادنامه بین آراء تعارض اعالم: خواسته و شکایت موضوع

 اداری عدالت دیوان نظر تجدید اول شعبه 1/86/84ت کالسه پرونده در 12/12/1386
 کالسه پرونده در ،26/9/1386 مورخ 2074 شماره دادنامه با شکایت رد بر مبنی

  .شکایت ورود بر مبنی اداری عدالت دیوان اول شعبه ،85/1/2213
 

ی و یأت ع  رأی 
 

 اصالح«  قانون 3 ماده موجب به ثانیاً،. باشد می محرز الذکر فوق آراء در تعارض اوالً،
) پژوهشی و آموزشی( علمی هیأت رسمی اعضاء حقوق پایه به مربوطه مقررات از ای پاره

 العاده فوق» 6/12/1368 مصوب عالی آموزش مؤسسات و ها دانشگاه بازنشسته و شاغل
 و شغل ارزش و دانشگاهی مراتب از تابعی قانون مشمولین علمی هیأت اعضاء شغل

 »عادلم«  کلمه حذف از پس شکات اینکه به نظر. باشد می آنان کار انجام نحوه و سختی
 مربی شغل مزایای پرداخت اند، یافته وضعیت تغییر آموزشیار مربی به تحصیلی، مدرک از
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 در مقرر حکم مغایر اند، نداشته اشتغال مذکور شغل در نامبردگان که ایامی در آموزشیاری
 دیوان تجدیدنظر اول شعبه رأی بنابراین باشد، می صدرالذکر قانون 3 ماده اخیر قسمت
 معنی این متضمن که حدی در 12/12/1386 مورخ 33331 دادنامه شماره به اداری عدالت
 19 ماده دو بند استناد به رأی این. گردد می اعالم مقررات موافق و تشخیص صحیح است

 در ربط ذی اداری مراجع سایر و دیوان شعب برای اداری عدالت دیوان قانون 43 ماده و
 .است االتباع الزم مشابه موارد

 )9/12/1389مورخ  19224از روزنامۀ رسمی شمارۀ نقل (

  
 ابالغی صورتجلسه 6 بند ابطال موضوع با اداری عدالت دیوان عمومی هیأت 411 شماره رأی. 3
  11/3/1384 مورخ 4952/5 شماره به اصفهان شهرداری شهرسازی معاونت

        13/10/1389: تاریخ
          411: دادنامه شماره
 88/560 :پرونده کالسه
 .اداری عدالت دیوان عمومی هیأت: رسیدگی مرجع
 .محمودی سیدامیرحسین آقای: شاکی

 مورخ 4952/5 شماره ابالغی مصوبه 6 بند ابطال ـ1: خواسته و شکایت موضوع
 10190/88/3 شماره به ساختمان پروانه ارتفاع اصالح ـ2 اصفهان شهرداری 11/3/1384

 آقای نام به اصفهان 3 منطقه شهرداری 1327637 کالسه پرونده در 11/4/1388 مورخ
 .پور وارسته علیرضا

  

ی و یأت ع  رأی 
  

 شورای معظم فقهای توسط شکایت مورد جلسه صورت 6 بند اینکه به نظر ـ الف
 . ندارد ابطال قابلیت حیث این از است، نگردیده تشخیص شرع موازین خالف نگهبان

                                                 
ایحال تاریخ دادنامه در ؛ علی 3333درج شده است و در اینجا  3332در قسمت موضوع شکایت و خواسته شماره دادنامه .  1

  . باشدمی 6/12/1368هر دو قسمت 
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 و شهرسازی عالی شورای تأسیس«  قانون 2 هماد 4 بند موجب به اینکه به نظر ـ ب
 شهرسازی های نامه آیین و ضوابط و معیارها تصویب» 22/12/1351 مصوب ایران معماری

 5 ماده موجب به و گردیده احصاء ایران معماری و شهرسازی عالی شورای وظایف از
 بـاشد، مؤثر شهری جامـع طرح اساس در اگر تفصیلی های نقشه تغییرات مذکور قانون
 تصویب نیازمنـد تغییرات صورت ایـن غیر در برسد، شهرسازی عالی شورای تأیید بـه باید
 شهرسازی معاونت ابالغی صورتجلسه 6 بند بنابراین. باشد می 5 ماده کمیسیون در

 با مغایر حکمی بیان مقام در که 11/3/1384 مورخ 4952/5 شماره به اصفهان شهرداری
 رعایت عدم لحاظ به گردیده، تصویب اصفهان شهر تفصیلی طرح و جامع طرح ضوابط

 کننده تصویب مرجع اختیارات حدود از خارج و قانون خالف الذکر، فوق قانونی تشریفات
 اداری عدالت دیوان قانون 42 وماده 19 ماده یک بند استناد به و شود می داده تشخیص

 .گردد می ابطال
 )9/12/1389ورخ م 19224نقل از روزنامۀ رسمی شمارۀ (

 
 شماره مصوبه ابطال موضوع با اداری عدالت دیوان عمومی هیأت 462 شماره رأی. 4

 و مدیران و  مقامات دارایی به رسیدگی بر مبنی وزیران هیأت 8/2/1389 مورخ 27035/43850
 اساسی قانون 49 اصل مشمولین

         27/10/1389: تاریخ
        462: دادنامه شماره
 89/174: پرونده کالسه
 .اداری عدالت دیوان عمومی هیأت: رسیدگی مرجع
 .مالیی علی آقای: شاکی

 8/2/1389 مورخ 27035/43850 شماره مصوبه ابطال: خواسته و شکایت موضوع
 .وزیران هیأت
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ی و یأت ع  رأی 
 

 و هشتاد اصول اجرای نحوه قانون به تبصره یک الحاق قانون 8 تبصره مطابق چند هر
   با رابطه در ایران اسالمی جمهوری اساسی قانون هشتم و سی یکصدو و پنج

 مصوب بعدی اصالحات و 1368 مصوب اسالمی شورای مجلس رئیس هایمسئولیت
 و ها نامه آیین مصوبات، اسالمی، شورای مجلس رئیس که مواردی در ،30/1/1388

 قانون هشتم و سی و کصدی و پنج و هشتاد اصل در مذکور مقامات های نامه تصویب
 و معتبر دولت برای وی نظر دهد، تشخیص قانون روح و متن با مغایر را اساسی
 ندارد رسیدگی صالحیت موارد گونه این به نسبت اداری عدالت دیوان و است االتباع الزم

 16/6/1389 مورخ ب/ ه 39155 شماره نامه طی نیز اسالمی شورای مجلس رئیس و
 برای موجبی جهت این از نموده، اعالم را عنه معترض مصوبه نونیقا مغایرت موارد

 با مصوبه مغایرت جهات به رسیدگی لیکن ندارد، وجود دیوان عمومی هیأت در رسیدگی
 شورای فقهای اینکه به نظر و. باشد می الذکر فوق تبصره در مقرر حکم از منصرف شرع

 را عنه معترض نامه آیین 2 ماده ،2/8/1389 مورخ 40259/30/89 شماره نامه طی نگهبان
 اخیر قسمت و 19 ماده یک بند و 41 ماده تجویز به لذا اند، دانسته شرع موازین خالف
 صدور تاریخ به آن اثر و ابطال شکایت مورد مصوبه اداری عدالت دیوان قانون 20 ماده

  .داشت خواهد تسری
 

 )9/12/1389مورخ  19224نقل از روزنامۀ رسمی شمارۀ (
  

 جهاد سازمان الزام عدم موضوع با اداری عدالت دیوان عمومی هیأت 469 ـ 468 های شماره رأی .5
 دیگر صندوق به صندوق یک از سوابق انتقال و نقل هنگام به بیمه حق التفاوت مابه پرداخت به کشاورزی

              27/10/1389: تاریخ
 468 ـ469: دادنامه شماره
 710 و 89/709: پرونده کالسه
 .اداری عدالت دیوان عمومی هیأت: رسیدگی مرجع
 .نیا بخشوده علی ـ2 خندانی حسن ـ1 آقایان: شکات
 تعارض اعالم: خواسته و شکایت موضوع
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ی و یأت ع  رأی 
 

 .باشد می محرز الذکر فوق آراء در تعارض اوالً،
 با نشستگیباز دیگر صندوق به صندوق یک از ای بیمه سوابق انتقال چند هر ثانیاً،
 345 شماره دادنامه موجب به لیکن است، قانونی منع فاقد مربوط مقررات و شرایط رعایت
 مستخدمان خدمت بازخریدی شرایط و کیفیت دیوان، عمومی هیأت 21/5/1386 مورخ
 مربوط مقررات و قوانین حکم به زمینه این در آنان به متعلق امتیازات و حقوق و دولت
 پرداخت به تعهدی و الزام قانون طبق کشاورزی جهاد ارتوز و است شده تعیین
 دادنامه بنابراین ندارد، اجتماعی مینأت سازمان به شاکی موردنظر بیمه حق التفاوت مابه

 جهاد سازمان الزام عدم مبین که حدی در هفتم شعبه 28/11/1388 مورخ 1589 شماره
 صحیح باشد، می سوابق انتقال و قلن هنگام به بیمه حق التفاوت مابه پرداخت به کشاورزی

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

 )9/12/1389مورخ  19224نقل از روزنامۀ رسمی شمارۀ (

 
 یا و اشخاص مشروع مالکیت سلب موضوع با اداری عدالت دیوان عمومی هیأت 470شماره یرأ. 6
 تفکیک منظور به آن معادل قیمت پرداخت یا و رایگان طور به زمین از قسمتی واگذاری به آنان الزام
 .است قانون خالف آنها

       27/10/1389: تاریخ
       470: دادنامه شماره
  87/770: پرونده کالسه
 .اداری عدالت دیوان عمومی هیأت: رسیدگی مرجع
 .خوزستان اکسین فوالد شرکت: شاکی

 تفکیک مقررات( 10ـ4 قسمت 3ـ1 و 2ـ1 بندهای ابطال: خواسته و شکایت موضوع
 .اهواز شهر جامع طرح از) زمین
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ی و یأت ع  رأی 
  

 مقام قائم 12/8/1389 مورخ 40421/30/89 شماره نامه مطابق اوالً، اینکه به نظر
 عنه معترض مصوبه 10ـ4 قسمت از 3ـ1 و 2ـ1 بندهای اطالق نگهبان، شورای دبیر

 به ارتباطی امور آن تصدی که خدماتی خصوص در نیز و لزوم از بیش مقدار به نسبت
 موازین خالف نگهبان شورای فقهای توسط کوچکتر قطعات به نسبت و ندارد شهرداری

 به اداری عدالت دیوان عمومی هیأت آرای به توجه با ،ثانیاً. است گردیده تشخیص شرع
 مورخ 210 و 9/4/1375 مورخ 59 و 30/2/1380 مورخ 56 های دادنامه شماره

 از قسمتی مجانی اخذ به موکول که اراضی افراز و تفکیک به اقدام هرگونه ،14/12/1372
 تملک نحوه به طمربو قوانین و مشروع مالکیت و تسلیط اصل خالف باشد گردیده زمین
 عالی شورای اختیارات و وظایف از یک هیچ در و بوده اشخاص امالک و اراضی

 شهرسازی عالی شورای تأسیس قانون 2 ماده در مقرر شرح به ایران معماری و شهرسازی
 واگذاری به آنان الزام یا و اشخاص مشروع مالکیت سلب ،1351 مصوب ایران معماری و

 تجویز آنها تفکیک منظور به آن معادل قیمت پرداخت یا و رایگان طور به زمین از قسمتی
 مقررات 10ـ4 بند از 3ـ1 و 2ـ1 بندهای شرح به عنه معترض مصوبات لذا. است نگردیده
 موازین با مغایرت جهت به اهواز، شهر نفوذ حوزه و جامع طرح دفترچه زمین تفکیک
 اداری عدالت دیوان قانون 19 ماده از 1 بند و 41 ماده به مستند قانونی مقررات و شرعی
  .گردد می ابطال
 

  )9/12/1389مورخ  19224نقل از روزنامۀ رسمی شمارۀ (
  

 رسیدگی در دیوان صالحیت عدم موضوع با اداری عدالت دیوان عمومی هیأت 473شماره رأی .7
 شهری زمین قانون 12ماده موضوع کمیسیون تصمیمات به نسبت اعتراض به

        27/10/1389: تاریخ
        473: دادنامه شماره
 89/714: پرونده کالسه
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 .اداری عدالت دیوان عمومی هیأت: رسیدگی مرجع
 .شارکش زیرک مجید آقای: شاکی

  تعارض اعالم: خواسته و شکایت موضوع
 

ی و یأت ع  رأی 
 

 .باشد می محرز الذکر فوق آراء در تعارض اوالً،
 اعتراضات به رسیدگی شهری، زمین قانون 12 ماده موجب به اینکه به نظر ثانیاً،
 بر بایر و دایر از اعم زمین نوع تعیین در شهرسازی و مسکن وزارت تشخیص به نسبت
 به اداری عـدالت دیـوان عمومی هـیأت و است گـردیده مـحول صالحه دادگاه عهـده
 های دگاهدا به را محکمه واژه 16/6/1382 مورخ 222 شماره رویه وحدت رأی موجب
 شـماره به اداری عدالت دیوان هفتم شعـبه رأی لذا کرده، تعبیر دادگستری صالح ذی

 به رسیدگی در دیوان صالحیـت پذیـرش عدم حد در 25/8/1388 مـورخ 1031 دادنامه
 و صحیح شهری زمین قانون 12 ماده موضوع کمیسیون تصمیمات به نسبت اعتراض
 دیوان قانون 43ماده و 19ماده 2بند استناد به رأی ینا. گردد می اعالم مقـررات موافق
 االتباع الزم مشابه موارد در ربط ذی اداری مراجع سایر و دیوان شعب برای اداری عدالت
 .است

  )25/12/1389مورخ  19238نقل از روزنامۀرسمی شمارۀ (
  
 انتقال و نقل عادی اسناد پذیرش موضوع با اداری عدالت دیوان عمومی هیأت 474شماره رأی. 8
 قانون 48 ماده در مندرج شرح به صالحیتدار  قانونی مراجع تأیید و تنفیذ به که مادام امالک و اراضی
 ندارد قانونی جواز باشد نرسیده ثبت

         27/10/1389: تاریخ
     474: دادنامه شماره
 89/716: پرونده کالسه
 .اداری عدالت دیوان عمومی هیأت: رسیدگی مرجع
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 ).ع(دانیال شوش شهرداری: اکیش
 تعارض اعالم: خواسته و شکایت موضوع

 
ی و یأت ع  رأی 

 
 .دارد وجود تعارض 28 و 31 و 4 شعب از صادره آراء بین اوالً،
 26/12/1310 مصوب امالک و اسناد ثبت قانون 48 ماده مطابق اینکه به نظر ثانیاً،

 برسند، ثبت به باید قانون 47 و 22 وادم خصوصاً ثبت، قانون مطابق اسنادی که درمواردی
 موجب به و شد نخواهند پذیرفته محاکم و ادارات از یک هیچ در باشند نرسیده ثبت به

 مورخ 166 شماره دادنامه شماره به اداری عدالت دیوان عمومی هیأت رویه وحدت رأی
 تأیید و تنفیذ به که مادام امالک، و اراضی انتقال و نقل عادی اسناد پذیرش 28/7/1375

 قانونی جواز باشد، نرسیده ثبت قانون 48 ماده در مندرج شرح به صالحیتدار قانونی مراجع
 فوق معنی متضمن که حدی در ویکم سی و چهارم شعب سوی از صادره آراء لذا ندارد،
 ماده و 19 ماده 2 بند استناد به رأی این. گردد می اعالم مقررات موافق و صحیح باشد می
 موارد در ربط ذی اداری مراجع سایر و دیوان شعب برای اداری عدالت دیوان انونق 43

 .است االتباع الزم مشابه
 )9/12/1389مورخ  19224نقل از روزنامۀ رسمی شمارۀ (

 
 نامه آئین 10 ماده ابطال موضوع با اداری عدالت دیوان عمومی هیأت 490 ـ 489 های شماره رأی. 9
 کارمندان و وراث مستمری و وظیفه پرداخت  اجازه قانون واحده ماده 2 بصرهت اصالح قانون اجرایی
 تقاضا تاریخ از مستمری و وظیفه حقوق برقراری بر مبنی 1388 مصوب

                4/11/1389: تاریخ
 490ـ489: دادنامه شماره
 88/24 ،87/721: پرونده کالسه
 .اداری عدالت دیوان عمومی هیأت: رسیدگی مرجع
 .میرجمالی سادات گیتی ـ2 عسگری شهربانو ـ1 ها خانم: شکات
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 ماده 2 تبصره اصالح قانون اجرایی نامه آیین 10 ماده ابطال: خواسته و شکایت موضوع
 .28/9/1388 مصوب کارمندان وراث ومستمری وظیفه پرداخت اجازه قانون واحده

        
ی و یأت ع  رأی 

 
 مقام قائم 2/12/1388 مورخ 37483/30/88 شماره مهنا موجب به اینکه به نظر اوالً،

 خالف نگهبان شورای فقهای توسط عنه معترض نامه آیین 10 مـاده نگهبان شورای دبیر
 .ندارد ابطال قابلیت حیث ایـن از نشده  داده تشخیص شرع موازین
 643 دادنامه شماره به اداری عدالت دیوان عمومی هیأت رأی موجب به چند هر ثانیاً،

 به منوط مربوط قانونی مستمری از متوفی مستخدم وراث برخورداری 12/9/1385 مورخ
 واجد ورثه تقاضای اساس بر کشوری بازنشستگی سازمان توسط الزم قانونی شرایط احراز

 و نبوده تقاضا تاریخ از مستمری برقراری معنای به الزاماً حکم این لیکن باشد، می شرایط
 و وظیفه پرداخت اجازه قانون واحده ماده 2 تبصره اصالح«  قانون واحده ماده) ب( بند

 و فرزندان مورد در وظیفه حقوق برقراری و 28/9/1338 مصوب کارمندان وراث مستمری
 فرزندان به نسبت مستمری و وظیفه حقوق پرداخت نیز »بعدی اصالحات با اناث نوادگان

 10 ماده لذا. است دانسته شغل و شوهر نداشتن به منوط االطالق علی را اناث نوادگان و
 و نموده تقاضا تاریخ به مقید را مستمری و وظیفه حقوق برقراری که عنه معترض نامه آیین
 قانون 41 ماده و 19 ماده یک بند استناد به باشد، می قانون در مندرج اطالق مغایر قید این

 . گردد می ابطال اداری عدالت دیوان
 )9/12/1389مورخ  19224ی شمارۀ نقل از روزنامۀ رسم(

  
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اختصاص قسمتی از امالک  492رأی شماره. 10

متقاضیان تفکیک و افراز به شهرداری به طور رایگان و یا وصول مبلغی به عنوان هزینه خدمات 
 .باشد مذکور به منظور صدور پروانه احداث بنا خالف قانون می

        4/11/1389 :تاریخ
          492: دادنامه شماره
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 87/1061: پرونده کالسه
 .اداری عدالت دیوان عمومی هیأت: رسیدگی مرجع
 .شمسی محمدرضا آقای: شاکی

 اسالمی شورای مصوبات 8 شماره تعرفه 6 و 1 بند ابطال: خواسته و شکایت موضوع
 11/10/1386 مورخ 937 شماره به امالک افراز یا تفکیک عوارض اخذ بابت خمین شهر

  
ی و یأت ع  رأی 

 
 رأی جمله من متعددی آراء موجب به اداری عدالت دیوان عمومی هیأت اینکه به نظر
 به افراز و تفکیک متقاضیان امالک از قسمتی اختصاص 9/4/1387 مورخ 218 شماره

 به افراز و تفکیک خدمات هزینه عنوان به مبلغی وصول یا و رایگان طور به شهرداری
 مغایر و مشروع مالکیت اعتبار و تسلیط اصل خالف را بنا احداث پروانه صدور منظور
 مدلول مشمول موضوع وحدت لحاظ به عنه معترض مصوبه لذا است، دانسته مقنن احکام
 و 19 ماده یک بند استناد به و بوده اداری عدالت دیوان عمومی هیأت الصدور سابق آراء
  .گردد می ابطال آن صدور تاریخ از اداری عدالت دیوان قانون 42 ماده و 20 ماده

 
  )9/12/1389مورخ  19224نقل از روزنامۀ رسمی شمارۀ (

 
 خدمت تداوم و حکم صدور از پس موضوع با اداری عدالت دیوان عمومی هیأت 509 شماره رأی .11
 خدمت سابقه عنوان به حقوق تعلق بدون اشتغال عدم ایام شرایط بعضی از ینع غمض رعایت با داوطلب
 .باشد می احتساب قابل

        11/11/1389: تاریخ
       509: دادنامه شماره
 89/759: پرونده کالسه
 .اداری عدالت دیوان عمومی هیأت: رسیدگی مرجع
 .یاسمنی نسرین خانم: شاکی
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 لتعدا دیوان دوم و اول شعب از صادره آراء تعارض اعالم: خواسته و شکایت موضوع
 .اداری

       
ی و یأت ع  رأی 

  
   اینکه بر مبنی کشور گزینش قانون اجرایی نامه آیین 23 ماده 3 تبصره در مقرر حکم

 عدم ایام شود، داده تشخیص محق داوطلب دوم، یا اول تجدیدنظر از پس که مواردی در«
 خدمت ومتدا حکم که صورتی در و شد خواهد مند بهره خدمت به آمادگی حقوق از اشتغال

 نگرفته تعلق مزبور ایام بابت حقوقی بشود، صادر شرایط بعضی از عین غمض رعایت با
 که دارد معنی این بر داللت» .شد خواهد تلقی خدمت سابقه عنوان به مذکور ایام ولیکن
 ایام شرایط، بعضی از عین غمض رعایت با داوطلب خدمت تداوم و حکم صدور از پس
 بنابراین باشد، می احتساب قابل خدمت سابقه عنوان به حقوق تعلق بدون اشتغال عدم

 ورود بر که اداری عدالت دیوان اول شعبه 12/10/1388 مورخ 2000 شماره دادنامه
 مقررات مطابق و صحیح باشد، می فوق معنی متضمن که حدی در گردیده صادر شکایت
 اداری عدالت دیوان قانون 43 ماده و 19 ماده 2 بند استناد به رأی این. گردد می اعالم
 .است االتباع الزم مشابه موارد در ربط ذی اداری مراجع سایر و دیوان شعب برای

  )9/12/1389مورخ  19224نقل از روزنامۀ رسمی شمارۀ (
 

 مدت احتساب لزوم موضوع با اداری عدالت دیوان عمومی هیأت 512 ـ 511 های شماره رأی. 12
 و پایه تعیین لحاظ از ها شهرداری  و دولتی شرکتهای و مؤسسات ها، هوزارتخان در وقت تمام خدمت

 دولتی خدمت سابقه عنوان به وظیفه حقوق و بازنشستگی

                     18/11/1389: تاریخ
  512 ،511: دادنامه شماره
 775 ،89/774: پرونده کالسه
 .اداری عدالت دیوان عمومی هیأت: رسیدگی مرجع
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 بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه ـ2 پور حسین السادات اشرف نمخا ـ1: شکات
 .یزد صدوقی شهید درمانی

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

ی و یأت ع  رأی 
 
 اب 15/6/1383 مورخ 1280 دادنامه شماره به دیوان هفتم شعبه رأی بین تعارض: اوالً 
 شماره به چهارم شعبه رأی و 8/7/1385 مورخ 2810 دادنامه شماره به سوم شعبه رأی

 مورخ 2245 دادنامه شماره به هشتم شعبه رأی و 20/9/1386 مورخ 1478 دادنامه
 .باشد می مسلم و محرز 14/11/1382

 داماستخ قانونی الیحه یک ماده) ب( بند شرح به دولتی خدمت تعریف به توجه با: ثانیاً
 به دولتی واحدهای از یکی در مستمر کار به اشتغال حیث از آن مشخصه وجوه و کشوری
 ضرورت و محوله وظایف انجام قبال در دستمزد یا حقوق دریافت و صالح ذی مقام دستور

 مذکور قانونی الیحه 34 ماده در مقرر شرح به دولتی خدمت سوابق عنوان به آن احتساب
 لزوم بر کشوری استخدام قانون 151 ماده اطالق به عنایت با و مربوط مقررات سایر و

 و دولتی های شرکت و مؤسسات ها، وزارتخانه در وقت تمام خدمت مدت احتساب
 به وظیفه حقوق و بازنشستگی و پایه تعیین لحاظ از مذکور قانون اجرای در ها شهرداری

 شماره به اداری عدالت واندی هشتم و چهارم سوم، شعب آرای دولتی، خدمت سابقه عنوان
 مورخ 2245 شماره و 20/9/1386 مورخ 1478 شماره و 8/7/1385 مورخ 2810

 باشند، می فوق معنی متضمن که حدی در اند، دانسته وارد را شکایت که 14/11/1382
 43 ماده و 19 ماده 2 بند استناد به رأی این. گردند می تشخیص قانون مطابق و صحیح
 مشابه موارد در ربط ذی اداری مراجع سایر و دیوان شعب برای اداری التعد دیوان قانون
 . است االتباع الزم

 )9/12/1389مورخ  19224نقل از روزنامۀ رسمی شمارۀ (
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 از بندهایی ابطال موضوع با اداری عدالت دیوان عمومی هیأت 517 ـ 513های شماره رأی. 13
 کشور مالیاتی  امور سازمان 18/3/1388 مورخ 30545/393/232 شماره بخشنامه

        18/11/1389: تاریخ
 517 الی 513: دادنامه شماره
 1016، 780، 88/776 ،98 ،89/325: پرونده کالسه
 .اداری عدالت دیوان عمومی هیأت: رسیدگی مرجع
 ایرانی شرکت ـ2 توکلی داریوش آقای وکالت با رجال پتروشیمی شرکت ـ1: شکات

 آقای وکالت با سایپا مالیبل شرکت ـ3 فداکار حسین آقای وکالت با سایپا اتومبیل تولید
 .پخش دارو اولیه مواد تولید شرکت ـ 5 سان پتروتک المللی بین شرکت ـ4 بهمنی سعید

 شماره بخشنامه 12 و 11ـ10ـ 8 ـ 6 بندهای ابطال: خواسته و شکایت موضوع
 .کشور مالیاتی مورا سازمان کل رئیس 18/3/1388 مورخ 30545/393/232

        
ی و یأت ع  رأی 

 
 اصالحات با 1366 مصوب »مستقیم های مالیات«  قانون 105 ماده از مستنبط ـ الف
 مستلزم مالیات از معاف درآمدهای به رسیدگی مزبور، قانون 141 ماده تبصره و آن بعدی

 هزینه تا است آن به مرتبط و اختصاصی های هزینه تسهیم و جداسازی تفکیک،
 واحدهای که گونه همان. نشود کسر مودی مالیات مشمول درآمد از معاف درآمدهای

 درآمد از عیناً باید و کنند تصرفی و دخل معاف درآمدهای سود در توانند نمی مالیاتی
 های هزینه معاف سود تشخیص برای باید که است بدیهی نمایند، خارج مالیات مشمول
 در نتیجه در. گردد مشخص معاف سود تا شود کسر معاف درآمد از اختصاصی و مرتبط
 درآمد آن حساب به باشد، مستقیم هزینه دارای مالیات از معاف درآمدهای که صورتی
 غیرمعاف درآمدهای از مستقیم، های مالیات قانون 148 و 147 مواد طبق و شود می منظور
 رویه اتخاذ و کیدأت جهت که عنه معترض بخشنامه 6 بند علیهذا. بود نخواهد کسر قابل
 اختیارات حدود از خارج و نداشته قانون با مغایرتی شده صادر مالیاتی رسیدگی امر در واحد
 .نگردید تشخیص آن وضع مرجع
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 مؤدیان که صورتی در«: گردیده مقرر شکایت مورد بخشنامه 8 بند موجب به ـ ب
 و مدیران سهامداران، شرکا، جمله از اشخاص سایر به دریافتی تسهیالت محل از مالیاتی

 عنوان هر به یا و قرض وام، عنوان به تجارت قانون 129 ماده موضوع وابسته اشخاص
 عنوان به مزبور پرداختی مبالغ تناسب به مربوط مالی تامین هزینه نمایند، پرداخت دیگر
 قانون 148 ماده 18 بند طبق اینکه به نظر» .شد نخواهد محسوب قبول قابل هزینه
 به سسهؤم عملیات دادن انجام برای که کارمزدی و سود های هزینه مستقیم، های مالیات
 یا شده پرداخت مجاز غیربانکی اعتباری مؤسسات همچنین و تعاون صندوق ها، بانک

 147 ماده استناد به و باشد می سسهؤم قبول قابل های هزینه جزء باشد، یافته تخصیص
 در سسهؤم درآمد تحصیل به مربوط منحـصراً که هایی نههزی مستقیم، های مالیات قانون
 یا وام پرداخت و گردد می تلقی قبول قابل های هزینه عنوان به باشد مربوط مالی دوره
 فراز حیث این از باشد، می مقنن وحکم موسسه عملیات با مغایر مذکور اشخاص به قرض
. باشد نمی ابطال قابل و نداشته نقانو با مغایرتی اعتراض، مورد بخشنامه از بند این اول

 لحاظ به »دیگر عنوان هر به یا و« الهاللین بین شرح به مذکور بند اخیر قسمت لیکن
 قانون 148 ماده بندهای سایر در مصرح شرایط حائز های هزینه قبول عدم موجب اینکه
 19 ماده 1 بند به مستنداً و تشخیص قانون خالف آن اطالق گردد، می مستقیم های مالیات

 .گردد می ابطال صدور تاریخ از اداری عدالت دیوان قانون 42 و 20 مواد و
 باشد دارایی ایجاد یا آالت ماشین خرید به مربوط دریافتی تسهیالت چنانچه ـ ج
 شده اضافه برداری بهره از قبل شده  تمام قیمت به) کارمزد یا سود از اعم( مالی های هزینه

 قانون 151 ماده موضوع استهالکات جدول برابر بعد سنوات در دهش تمام قیمت مأخذ از و
 قابل آن ذیل های تبصره و مزبور قانون 150 ماده رعایت با و مستقیم های مالیات

 پرداختی کارمزد یا و سود بعد، به برداری بهره شروع تاریخ از لیکن. بود خواهد استهالک
 انعکاس و تلقی استقراض و دریافتی هیالتتس به مربوط های هزینه جزء) مالی های هزینه(

 و حسابرسی و حسابداری عرف مطابق باید و نبوده صحیح ها دارایی شده تمام بهای در آن
 قانون 145 ماده 18 بند رعایت با و دوره مالی هزینه جزء حسابداری استانداردهای

 10 بند لذا. رددگ تلقی اشخاص مالی سال قبول قابل هزینه عنوان به مستقیم های مالیات
 شروع تاریخ از( ای هزینه چنین قبول عدم و محدودکردن لحاظ به شکایت مورد بخشنامه
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 آن صدور مرجع اختیارات از خارج و قانون مغایر دوره، مالی های هزینه جزء) برداری بهره
 .شود می ابطال اداری عدالت دیوان قانون 42 ماده و 19 ماده 1 بند استناد به و تشخیص

 جوایز یا سود مستقیم های مالیات«  قانون 145 ماده 2 بند مطابق اینکه به نظر ـ د
 مؤسسات یا ایرانی های بانک نزد مختلف های سپرده و انداز پس های حساب به متعلق

 148 ماده از 18 بند موجب به همچنین و »بوده معاف مالیات پرداخت از مجاز غیربانکی
 صندوق ها، بانک به موسسه عملیات دادن انجام برای که کارمزدی و سود« مذکور قانون
 جزء یابد، می تخصیص یا شده پرداخت مجاز غیربانکی اعتباری سساتؤم همچنین و تعاون
 هزینه که عنه معترض بخشنامه 11 بند لذا »شود می محسوب قبول قابل های هزینه

 اعتباری سـساتؤم همچنین و تعاون صـندوق ها، بانک از دریافتی مالی تسهیالت
 145 ماده 2 بند اجرای در مذکور های سپرده یا انداز پس مبلغ نسبت به را مجاز غیربانکی

 حدود از خارج الذکر فوق شرح به قانونگذار حکم نمودن مقید لحاظ به ندانسته، قبول قابل
 وادم و 19 ماده 1 بند به مستنداً و تشخیص قانون خالف و مالیاتی امور سازمان اختیارات

 .شود می ابطال آن صدور تاریخ از اداری عدالت دیوان قانون 42 و 20
 بیان صراحتاً »مستقیم های مالیات قانون«  145 ماده تبصره در اینکه به نظر ـ  هـ
 :شده

 امتیازات، شود، می اشاره ها بانک به مستقیم های مالیات قانون در که مواردی در«
 موجب به که غیربانکی اعتباری مؤسسات شامل هذکرشد تکالیف و ترجیحات تسهیالت،

 نیز شوند، می یا اند شده تأسیس ایران اسالمی جمهوری مرکزی بانک مجوز با یا قانون
 ».شد خواهد
 کارمزد محل از را درصد 5 تکلیفی مالیات مذکور، قانون 104 ماده در قانونگذار و

 نموده مستثنی مجاز غیربانکی اعتباری سساتؤم و تعاون صندوق و ها بانک به پرداختی
 بانک از مجوز فاقد غیربانکی اعتباری مؤسسات برای را امتیازاتی چنین وضوح به است،

 به مکلف مذکور مؤسسات نتیجه در نگرفته، نظر در ایران اسالمی جمهوری مرکزی
 و مالی سساتؤم دریافتی اینکه به توجه با. باشند می الذکر فوق قانون 104 ماده اجرای

 تحت صرفاً مرکزی بانک از مجوز فاقد های صندوق و هاشرکت سایر و غیرمجاز اعتباری
 چند هر باشند، نمی سود دریافت به مجاز یمؤسسات چنین اساساً و باشد می کارمزد عنوان
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 الحساب علی درصد 5 مالیات پرداخت از فرار برای و قانون خالف بر قراردادها در که
 12 بند بنابراین نمایند، می کارمزد و سود تفکیک به اقدام ادشده،ی قانون 104 ماده موضوع
  .نگردید تشخیص اختیارات حدود از خارج و قانون مغایر عنه معترض بخشنامه

 
  )9/12/1389مورخ  19224نقل از روزنامۀ رسمی شمارۀ (

  
 هـ بند موجب به وزیران هیأت موضوع با اداری عدالت دیوان عمومی هیأت 529 شماره رأی. 14
 .نماید می تعیین را قانون حکم مشمول نهایی کاالهای فهرست عوارض تجمیع قانون 3ماده

      25/11/1389: تاریخ
        529: دادنامه شماره
  89/794: پرونده کالسه
 .اداری عدالت دیوان عمومی هیأت: رسیدگی مرجع
 .کاران الستیک تولیدی شرکت: شاکی

 دیوان چهارم و هفتم شعب از صادره آراء تعارض ماعال: خواسته و شکایت موضوع
 .اداری عدالت

  

ی و یأت ع  رأی 
 

 ماده) ـ ه( بند طبق: ثانیاً. است محرز الذکر فوق های دادنامه مدلول در آراء تعارض: اوالً 
 فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، توسعه سوم برنامه قانون از موادی اصالح« قانون 3

 از وجوه سایر و عوارض وصول و برقراری چگونگی و ایران اسالمی جمهوری
 کاالهای» 1381 مصوب وارداتی کاالهای و خدمات دهندگان ارائه و کاال تولیدکنندگان

 به آنها فهرست و دارد وجود نهایی محصول عنوان به آنها از استفاده امکان که تولیدی
 و مالیات پرداخت لمشمو رسد، می وزیران هیأت تصویب به مذکور بند در مقرر شرح

 ـ ه 30064ت/60320 شماره های نامه تصویب موجب به وزیران هیأت و باشد می عوارض
 کاالهای فهرست 25/11/1383 مورخ ـ ه 32258ت/65337 شماره و 18/11/1382 مورخ
 بند در و نموده اعالم و تعیین را 1384 و 1383 سنوات برای قانون حکم مشمول نهایی
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 قلمداد نهایی محصول عنوان به الستیکی محصوالت و لوازم انواع مذکور مصوبات 31
 عدالت دیوان چهاردهم شعبه 25/9/1389 مورخ 196 شماره دادنامه بنابراین گردیده،
 گردیده صادر شاکی شکایت رد بر وزیران هیـأت الذکر فوق مصوبات لحاظ با که اداری
 ماده و 19 ماده 2بند استناد به رأی این. شود می داده تشخیص مقررات و قوانین با منطبق

 ذیربط اداری مراجع سایر و دیوان شعب برای 1385 مصوب اداری عدالت دیوان قانون 43
 .است االتباع الزم مشابه موارد در

 )25/12/1389مورخ  19238نقل از روزنامۀرسمی شمارۀ (

   
 تبع به جانباز همسر انتقال عدم موضوع با اداری عدالت دیوان عمومی هیأت 530 شماره رأی. 15
      .باشد نمی قانونی ای منطقه خاص تعهد داشتن لحاظ به جانباز

      25/11/1389: تاریخ     
        530: دادنامه شماره
 89/226: پرونده کالسه
 .اداری عدالت دیوان عمومی هیأت: رسیدگی مرجع
 .یزدانی علی آقای: شاکی

 بخش 2 ماده از »ای منطقه خاص تعهد عدم«  رطش ابطال: خواسته و شکایت موضوع
 .1/12/1388 مورخ 48/710 شماره به فرهنگیان انتقال و نقل نامه شیوه دوم

        
ی و یأت ع  رأی 

        
 انقالب جانبازان اجتماعی و استخدامی تسهیالت« قانون 13 ماده در مقرر حکم
 در اولویت طریق از انجانباز از حمایت ضرورت باب در» 1374 مصوب اسالمی

 در مزبور قانون نامه آیین 17 ماده در مقرر مالک وحدت و قانونی تسهیالت از برخورداری
 به جانباز همسر انتقال منظور به الزم تسهیالت انجام در پرورش و آموزش تکلیف زمینه
 متعهـدین خدمت محل تعیین در پرورش و آموزش وزارت اختیار مخصص جانباز، تبع

 وزارت به خدمـت متعـهدین قانون 3 مـاده موضوع جانباز همـسر یا و جانباز خدمت
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 دستورالعمل دوم بخـش 2 بنـد در بنـابراین. باشـد می 1369 مصـوب پرورش و آمـوزش
   به جانباز تبع به جانباز همسر انتقال که 1389 ـ1390 سال در فرهنگیان انتقال و نقل

 تصـویب مرجع اختیارات حدود از خارج گردیده، دمقی »ای منطقه خاص تعهد نداشتن«
 بند استناد به و تشخیص صدرالذکر قانون 13 ماده در قانونگـذار هدف مغایر و دستورالعمل

 .گردد می ابطال اداری عدالت دیوان قانون 42 ماده و 19 ماده یک
 

 )25/12/1389مورخ  19238نقل از روزنامۀرسمی شمارۀ (

  
 لحاظ به خدمت ایام احتساب لزوم موضوع با اداری عدالت دیوان عمومی یأته شماره 531 رأی. 16
 تأمین سازمان با شهرداری( قرارداد انعقاد تاریخ از صرفنظر کارفرمایی و کارگری رابطه وجود

 )اجتماعی

       25/11/1389: تاریخ
      531: دادنامه شماره
 89/795: پرونده کالسه
 .اداری عدالت اندیو عمومی هیأت: رسیدگی مرجع
 .ودود حسن آقای: شاکی

 دیوان هفدهم و شانزدهم شعب از صادره آراء تعارض اعالم: خواسته و شکایت موضوع
 .اداری عدالت

ی و یأت ع  رأی 
 
 هر به که افرادی »اجتماعی تأمین قانون« 4 ماده) الف( بند موجب به اینکه به نظر 
 مقرر حکم و باشند می قانون مشمول کنند، یم کار حقوق یا مزد دریافت مقابل در عنوان

 که باشد می هایی فعالیت در شاغل افراد بر ناظر »اجتماعی تأمین قانون«  48 و 7 مواد در
 4 ماده مشمولین از منصرف و اند نشده اجتماعی های بیمه مشمول قانون تصویـب تاریخ تا

 و 861 های دادنامه شماره به اداری عدالت دیوان هفدهم شعبه آراء لذا باشـد، می قانون
 از نظر صرف و کارفرمایی و کارگری رابطه وجود لحاظ به که 19/4/1387 مورخ 860
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 صادر شکایت ورود بر اجتماعی تأمین سازمان با شهرداری 1/3/1365 مورخ قرارداد تاریخ
 اعالم مقررات موافق و صحیح باشد، می معنی این متضمن که حدی در است، گردیده

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

 )25/12/1389مورخ  19238نقل از روزنامۀرسمی شمارۀ (

  
 و تشخیص هیأتهای صالحیت موضوع با اداری عدالت دیوان عمومی هیأت 533شماره رأی. 17

 کار قانون اجرای از ناشی  کارفرما و کارگر بین اختالف هرگونه به رسیدگی در کار اختالف حل

      25/11/1389: تاریخ
       533: دادنامه شماره
 89/192: پرونده کالسه
 .اداری عدالت دیوان عمومی هیأت: رسیدگی مرجع
 .حسینی سیدحسن آقای: شاکی

 و 20/4/1388 مورخ 29133 شماره های بخشنامه ابطال: تهخواس و شکایت موضوع
 .اجتماعی امور و کار وزارت 24/7/1388 مورخ 86679 شماره

 

ی و یأت ع  رأی 
 

 حل و تشخیص های هیأت صالحیت مفید »کار قانون«  157 ماده عموم اینکه به نظر
 قانون« اجرای از ناشی کارفرما و کارگر بین اختالف هرگونه به رسیدگی در کار اختالف

 در عنه معترض های بخشنامه اطالق لذا باشد، می کار مقررات سایر و 1369 مصوب »کار
 از ناشی کارفرما و کارگر اختالفات به رسیدگی در مذکور های هیأت اختیار نافی که حدی
   شدن االجراء الزم از قبل های سال به نسبت کار مقررات سایر و »کار قانون« اجرای

 به و تشخیص قانون خالف و وضع مرجع اختیارات حدود از خارج باشد، می »کار قانون«
  .گردند می ابطال اداری عدالت دیوان قانون 42 ماده و 19 ماده 1 بند استناد

 )25/12/1389مورخ  19238نقل از روزنامۀرسمی شمارۀ (
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 در حسابدار شغل تشخیص عدم موضوع با اداری عدالت دیوان عمومی هیأت 594 شماره رأی. 18
  کارگری مشاغل زمره

       9/12/1389: تاریخ
        594: دادنامه شماره
 88/1008: پرونده کالسه
 .اداری عدالت دیوان عمومی هیأت: رسیدگی مرجع
 .طالش کریمی اسعد آقای: شاکی

  تعارض اعالم: خواسته و شکایت موضوع
        

ی و یأت ع  رأی 
  

 و 28/1/1386 مورخ 118 های دادنامه شماره به نوزدهم عبهش آرای بین تعارض: اوالً
 .باشد می مسلم و محرز 22/5/1387 مورخ 1698

 یا کشوری استخدام قانون تابع اشخاص کار قانون 188 ماده طبق اینکه به نظر: ثانیاً
 تبصره موجب به و نخواهندبود کار قانون مشمول استخدامی خاص مقررات و قوانین سایر
 مشغول دولت خدمت به کار مقررات طبق که افرادی کشوری، استخدام انونق 4ماده
 مشاغل تشخیص و خواهدشد رفتار کار قانون مطابق آنان با و شده شناخته کارگر شوند می

 عهده به کشوری استخدامی قانون مشمول دولتی مؤسسات و ها وزارتخانه در کارگری
 بخشنامه موجب به سازمان این و گرفته ارقر کشور وقت استخدامی و اداری امور سازمان
 مشاغل فهرست مذکور، قانونی تکلیف راستای در ،6/6/1364 مورخ 1301/9 شماره

 بنابراین است، نگرفته قرار مشاغل این زمره در حسابدار شغل و نموده احصاء را کارگری
 در که 22/5/1387مورخ 1698دادنامه شماره به اداری عدالت دیوان نوزدهم شعبه رأی
 استخدامی وضعیت بر کار قانون حاکمیت عدم بر کار اداره اختالف حل هیأت رأی تأیید
 رأی این. گردد می تشخیص قانونی موازین و اصول مطابق و صحیح گردیده، صادر شاکی
 مراجع سایر و دیوان شعب برای اداری عدالت دیوان قانون 43 ماده و 19 ماده 2 بند طبق
  .است االتباع الزم مشابه اردمو در مربوط اداری
 

 )25/12/1389مورخ  19238نقل از روزنامۀرسمی شمارۀ (
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 و ایثارگری امتیازات اعطای موضوع با اداری عدالت دیوان عمومی هیأت 597 شماره رأی. 19
  کار قانون مشمول کارگران به جنگی مناطق در اشتغال

        9/12/1389: تاریخ
         597: دادنامه شماره
 89/815: پرونده کالسه
 .اداری عدالت دیوان عمومی هیأت: رسیدگی مرجع
 .آباد نجف شهرستان اجتماعی امور و کار اداره: شاکی

 تعارض اعالم: خواسته و شکایت موضوع
        

ی و یأت ع  رأی 
 

 .باشد می محرز الذکر فوق آرای در تعارض: اوالً
 ایثارگری امتیازات اعطای«  قانون 4 ماده اجرایی نامه آئین 2ماده الف بند مطابق: ثانیاً

 مقطع یک احتساب »کار قانون مشمول کارگران به زده جنگ و جنگی مناطق در اشتغال و
 به نظر. است گردیده بینی پیش آزادگان و جانبازان برای استخدامی نظر از باالتر تحصیلی

. است نگردیده ارائه کارفرما یسو از الذکر فوق مقرر تکلیف ایفای بر قطعی دلیل اینکه
 در اداری عدالت دیوان هجدهم شعبه 30/8/1388 مورخ 2697 شماره دادنامه بنابراین
 به رأی این. گردد می تشخیص مقررات مطابق و صحیح است معنی این متضمن که حدی
 سایر و دیوان شعب برای اداری عدالت دیوان قانون 43 ماده و 19 ماده 2 بند استناد

 .است االتباع الزم مشابه موارد در مربوط اداری جعمرا
 )25/12/1389مورخ  19238نقل از روزنامۀرسمی شمارۀ (

 
 33553 شماره بخشنامه ابطال موضوع با اداری عدالت دیوان عمومی هیأت 601شماره رأی. 20
   کشور مالیاتی امور سازمان 12/4/1387 مورخ

         9/12/1389: تاریخ
         601: مهدادنا شماره
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  88/951: پرونده کالسه
 .اداری عدالت دیوان عمومی هیأت: رسیدگی مرجع
 .کشور کل بازرسی سازمان: شاکی

 سازمان 12/4/1387 مورخ 33553 شماره بخشنامه ابطال: خواسته و شکایت موضوع
 .کشور مالیاتی امور

 
ی و یأت ع  رأی 

  

 قانون 82 ماده موضوع مالیات،کسر مشمول ومزایای حقوق مصادیق اینکه نظربه
 شده احصاء شغل به مربوط مزایای عنوان به قانون همان 83 ماده در مستقیم مالیاتهای

 تنظیم قانون به موادی الحاق قانون 40 ماده در که رفاهی وتسهیالت خدمات و است
 دارد پرداخت مجوز 15/8/1384 مصوب) 27/11/1380( دولت مالی مقررات از بخشی
 قانون 83 درماده مذکور ومزایای حقوق عناوین در داخل و بوده شاغل به مربوط مزایای

 عناوین تحت دولت، کارکنان به پرداختی وجوه بنابراین باشد، نمی مستقیم مالیاتهای
 قانون 40 ماده مصادیق عنوان به... و کاال بن ، ذهاب و ایاب ، غذا یارانه مهدکودک،
 و بوده خارج مستقیم های مالیات قانون 83 و 82 مواد کاماح شمول از موضوعاً مارالذکر،
 مراتب تأیید در هم کشور محاسبات دیوان 6/10/1389 مورخ 256/20100 شماره نظریه
 سازمان اختیارات ازحدود خارج و قانون خالف اعتراض مورد بخشنامه النهایه. باشد می
 جمهوری اساسی قانون 170 اصل دوم قسمت استناد به و تشخیص کشور مالیاتی امور

 .گردد می ابطال اداری عدالت دیوان قانون 42 وماده 19 ماده یک بند و ایران اسالمی
 

 )25/12/1389مورخ  19238نقل از روزنامۀرسمی شمارۀ (

  



  

  
  

  
  :ھارمش 

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

  
  

  :توجه
  

ن  خا ود از  ی  ت  وا د،  رم  یار دار ه  ا ضا وه  ی  و ل  ی اداره  ور ی یا   ضا تاء  ی  ا 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 





  

  ائات قضاییاستفت: الف
  ارتباط اعالن مزایده با ایجاب بیع :  7209استفتاء . 1

  :پرسش
شود تا شود آیا اعالن مزایده، ایجاب محسوب میبیعی که به صورت مزایده واقع میدر 

در نتیجه پس از تعیین باالترین قیمت و پیشنهاد خرید از سوی خریدار، معامله تمام شده 
    ایجاب است و مجدداً باید ایجاب و قبول گفته شود؟محسوب شود؟ یا صرفاً دعوت به 

  
  :پاسخ
  جعفر سبحانی العظمی اهللا آیت

در مورد اول مزایده اعالن است نه ایجاب مگر این که در عرف محلی ایجاب شمرده 
  .شود

  )ق. هـ 1430رمضان 26(
  

  ناصر مکارم شیرازیآیت اهللا العظمی 
پس از توافق در قیمت از طریق مزایده  عاطاتممعموالً در این گونه موارد بیع از طریق 

  .شودانجام می
)2/5/1388(  

  
  سید عبدالکریم موسوی اردبیلی العظمی اهللا آیت

   .شود موکول به تشخیص عرف استاین که چه موقع معامله تمام شده محسوب می
)25/7/1388(  
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  حکم مبادله کاال به کاال :  7210استفتاء . 2
  :پرسش

شود تا احکام اختصاصی بیع بر آن مترتب اال به کاال، معاوضه محسوب میآیا مبادله ک
  نشود یا بیع است؟

  
  :پاسخ
  جعفر سبحانی العظمی اهللا آیت

  .شودبیع حساب می
  )ق. هـ 1430رمضان  26(

  
  ناصر مکارم شیرازیآیت اهللا العظمی 

  .شودنوعی بیع محسوب می
)2/5/1388(  

  
  موسوی اردبیلی سید عبدالکریمآیت اهللا العظمی 

   .مبادله کاال به کاال، حکم بیع را دارد
)25/7/1388(  

  

  آثار معیوب بودن مبیع یا ثمن: 7214استفتاء . 3
  :پرسش

اگر مبیع معیوب باشد و بایع به عمد یا غیر عمد آن را به مشتری اعالم نکند و این . 1
یع ضامن خسارات وارده امر موجب گردد خسارت جانی یا مالی به مشتری وارد شود، آیا با

خواهد بود؟ مثل این که میل لنگ ماشین معیوب بوده و بایع در عین حال که از آن اطالع 
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داشته عمداً به مشتری نگوید یا فراموش کند و مشتری نیز با اتومبیل مزبور به مسافرت 
ی به برود و عیب مزبور موجب واژگونی اتومبیل گشته و از این رهگذر خسارت جانی یا مال

  مشتری وارد آید، حکم دو صورت عمد و غیر عمد آن را بیان فرمایید؟
اگر ثمن، جنس باشد نه پول نقد و پس از معامله معلوم گردد، ثمن مزبور معیوب  . 2

بوده و بایع مطالبه ارش کند آیا بر مشتری الزم است ارش را از پول نقد بدهد یا مخیر 
  ؟است از پول نقد یا از جنس ثمن بدهد

در  صورتی که مبیع قبل از معامله معیوب بوده و مشتری نیز از آن مطلع بوده لیکن  . 3
  در هنگام انعقاد عقد آن را فراموش نماید، آیا در این صورت خیار عیب دارد؟

  

  :پاسخ
  جعفر سبحانیآیت اهللا العظمی 

و منسـوب  میزان در ضمان این است که یکی از دو طرف اقوی بوده و عرفاً تلف بـه ا . 1
توان بین عیب مخفی که نیاز به گفتن به مشتری دارد و عیب غیر مخفی باشد بنابراین می

که چنین حالتی ندارد فرق گذارد که در صورت اول بایع ضامن است ولی در دومی ضـامن  
  .شوددر هر صورت عمد محسوب نمی. نیست

  .هر دو جایز است ولی احوط دادن پول نقد است. 2
    .ت و خیار داردمعذور اس. 3

  )ق.هـ 1430 نیۀاول جمادی الثا(
  

  ناصر مکارم شیرازی العظمی اهللا آیت
  .در صورتی که عمداً این کار را کند ضامن است. 1
پول یا جنس عمل اند از در صورتی که توافق بر ارش کنند طبق آنچه توافق کرده. 2
  .کنندمی
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  .آری خیار عیب دارد. 3
)28/1/1388(  

  

  سید عبدالکریم موسوی اردبیلیالعظمی آیت اهللا 
کند، مثالً اگر ماشین نو باشد و فاصله زمانی تا حادثه واژگونی به حسب موارد فرق می. 1

اندک باشد و تلف و خسارت مستند به عیب باشد و احتمال داشتن عیب طرح نشده باشد 
اگر ماشین نو طبعاً در چنین موردی، حادثه مستند به فروشنده است، او ضامن است و 

نباشد و فاصله زمانی معامله تا واژگونی زیاد باشد، که نوعاً خود خریداران پس از مقدار 
کنند، ممکن است حکم متفاوت باشد، خالصه، معیار معتدبه استفاده ماشین را چک می

  . استناد عرفی و عقالیی حادثه بر فروشنده است که باید خصوصیات هر مورد مالحظه شود
  .پول رایج بدهد مگر در فرض توافقاز . 2
خیار عیب ثابت است، مگر آن که ثابت شود معامله مبنی بر معلومات و خصوصیات . 3

  .قبلی صورت گرفته است
)25/7/1388(  

  

   ب در فرض عمل نکردن به شرطحکم رجوع به متهّ: 7237استفتاء . 4
  :پرسش

آن شرط را عمل نکند، آیا  بدر هبه به ذی رحم، اگر واهب چیزی را شرط کند و متهّ
  تواند رجوع کرده و عین موهوبه یا مثل و یا قیمت آن را استرداد نماید؟واهب می

  
  :پاسخ
  سید علی سیستانی العظمی اهللا آیت
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  .تواندمی
)5/8/1388(  

  

  لطف اهللا صافی گلپایگانیآیت اهللا العظمی 
  .تواند رجوع کندبلی در فرض سؤال می

  )ق. هـ 1429 رمضان 16(

  

  شیرازی مکارم ناصر العظمی اهللا آیت
  .له به شرط عمل نکند واهب حق فسخ هبه را دارددر صورتی که موهوبٌ

)14/6/1387(  

  
  شرط تبدیل قصاص به دیه در فرض فرار قاتل:  7388استفتاء . 5

  :پرسش
با عنایت به دو روایت معتبر ابوبصیر و ابی نصر بزنطی که در مورد فرار قاتل است؛ 

  :ماییدبفر
آیا شرط تبدیل قصاص به دیه در موارد فرار قاتل، صرف فرار و عدم دسترسی به . الف

  ؟)فلم یقدر علیه حتی مات(اوست یا طبق روایت بزنطی، فوت قاتل نیز شرط است 
توان به قتل شبه عمد و خطای محضی که با بینه آیا موضوع دو روایت مزبور را می. ب

باشند که باید یا اینکه روایتین مزبور بیانگر حکم خاصی میثابت شده است، سرایت داد، 
  بسنده کرد؟) قتل عمد(به مورد آن 

اعم از عمد و (آیا حکم مزبور در دو روایت فوق قابل تسری به جنایت کمتر از قتل . ج
  باشد؟نیز می) غیر عمد
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تعدادی از  چنان که –آیا مقصود از االقرب فاالقرب در دو روایت مزبور عاقله است . د
  یا اعم از عاقله است؟ –اند فقها فرموده

در صورتی که صرف فرار و عدم امکان دسترسی به قاتل، شرط تبدیل قصاص به . هـ
توانند در صورت دستگیری دیه باشد؛ در صورتی که اولیای دم دیه را گرفته باشند، آیا می

  قاتل، دیه را مسترد و تقاضای قصاص نمایند؟
  

  :پاسخ
  جعفر سبحانیهللا العظمی آیت ا
  .تنها فرار و عدم دسترسی کافی است. الف
در شبه عمد از مال خودش بپردازد اگر مال نداشته باشد مقتضی اصـل برائـت عـدم    . ب

  .روایت مورد نظر مخصوص قتل عمد است .قرب فاالقرب استرجوع به اال
  .شوددر صورتی که قصاص ممکن نباشد از مال خود جانی دیه داده می. ج
  .ظاهر االقرب فاالقرب طبقات ارث است. د
  .شودقصاص ساقط می. هـ

  )ق. هـ 1429 القعده الحرام ذی 26(
  

  ناصر مکارم شیرازی العظمی اهللا آیت
  .باشدفوت شرط نیست و این تنها در یک روایت آن هم در سؤال راوی می. الف
  اال از  دارنـد و برمـی  اختصاص به قتل عمد دارد و اگـر شـبه عمـد باشـد از امـوالش     . ب

  .بیت المال
  .قابل تسری نیست. ج
  .ظاهراً منظور طبقات ارث است. د
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  .اشکال دارد. هـ
)19/12/1388(  

  سید عبدالکریم موسوی اردبیلی العظمی اهللا آیت
  .منظور عدم دسترسی به قاتل و عدم امکان قصاص است. الف

باشد، ولی سرایت ر از قتل میاحکام مزبور، قابل سرایت به جنایت عمدی کمت. ب و ج
  .به موارد دیگر که ذکر شده ثابت نیست

  .اعم است» االقرب فاالقرب«مراد از . د
در صورتی که اولیای دم، حق قصاص را با دیه مصالحه کرده باشند و یا در مقابل . هـ

به توانند دیه را برگردانده و قصاص کنند ولی اگر از روی ناچاری دیه اسقاط کنند، نمی
توانند دیه را برگردانده عنوان بدل موقت دیه گرفته باشند، که نوعاً نیز این طور است، می

   . و تقاضای قصاص کنند
)19/12/1388(  
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  نظریات مشورتی: ب
  

تواند مصداق ابالغ واقعی به رئیس اداره یا مؤسسه ابالغ اوراق اخطاریه به رئیس دفتر نمی. 1
  .باشد

  :پرسش
از قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و  303مت اخیر ماده نظر به اینکه قس

انقالب اشاره به ابالغ واقعی اوراق قضایی دارد و با توجه به آثار مترتب بر این نحوه ابالغ 
از جمله حضوری تلقی شدن احکام صادره از ناحیه دادگاهها، آیا ابالغ به ادارات دولتی یا 

  از قانون آیین دادرسی مدنی، ابالغ واقعی تلقی  75ه اشخاص حقوقی در راستای ماد
  شود؟شود یا نوعی ابالغ قانونی محسوب میمی

  :پاسخ
منظور از ابالغ واقعی، ابالغ به شخص مخاطب است به نحوی که از مفاد ابالغ نامه 

قانون آیین دادرسی دادگاههای  75مطلع گردد، در ابالغ اوراق اخطاریه موضوع ماده 
انقالب در امور مدنی، چون مخاطب رئیس اداره یا مؤسسه است نه رئیس دفتر،  عمومی و

همان قانون مدیر  76تواند مصداق ابالغ واقعی باشد ولی در ماده ابالغ به رئیس دفتر نمی
شود، اگر اوراق اخطاریه شخص حقوقی یا کسی که حق امضاء دارد مخاطب محسوب می

  .دارد ابالغ شود، این ابالغ واقعی خواهد بودبه شخص مدیر یا کسی که حق امضاء 
  )1/8/1389مورخ  4976/7نظریۀ شمارۀ (

  
  .قانون اجرای احکام مدنی نسبت به کفیل قابل اجرا است 96مقررات ماده . 2

  :پرسش
حقوق بازنشستگی یا  4/1قانون اجرای احکام مدنی توقیف و کسر  96تبصره یک ماده 

دانسته که دین مربوط به شخص بازنشسته یا وظیفه بگیر  وظیفه افراد را در صورتی جایز
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باشد حال چنانچه شخص بازنشسته در دادسرا یا دادگاه کفالت متهمی را بنماید سپس 
حضور متهم الزم دانسته شود و علی رغم ابالغ واقعی به کفیل، کفیل در موعد مقرر 

وجه الکفاله توسط دادستان مکفول خود را در دادگاه یا دادسرا حاضر نکند و دستور اخذ 
توان توان دستور توقیف حقوق بازنشسته را صادر کرد؟ و آیا اساساً میصادر شود آیا می

  مربوط به شخص بازنشسته است؟) وجه الکفاله(گفت که دین 
  :پاسخ

قانون اجرای احکام مدنی در خصوص توقیف حقوق و مزایای  96ماده  1اعمال تبصره 
به مواردی است که مستخدم دولت بر اثر دین یا تعهد پرداخت دین کارمندان دولت ناظر 

محکوم شده باشد، بنابراین چنانچه ) در صورت تخلف(یا تعهد پرداخت وجه الکفاله 
بر اثر تخلف به دستور کفالت شخصی را نماید، ) ا بازنشستهاعم از شاغل ی(مستخدم دولت 

 96صورت امتناع از پرداخت، مقررات ماده  دادستان باید وجه الکفاله را پرداخت کند و در
  .قانون فوق الذکر در مورد او قابل اجراء است

  
  )6/11/1389مورخ  6858/7نظریۀ شمارۀ (

  

تهیه مسکن از ناحیه  - شود باشد حکم اعالمی محسوب می تمکین  بهچنانچه حکم دادگاه صرفاً . 3
  .زوج مقدمه تمکین است

  :پرسش
؟ آیا اجراییکمین صرف و بدون قید، از آراء اعالمی است یا رأی صادره در مورد ت -1

تواند به بهانه این که زوج تقاضای اجرای دادنامه تمکین را نکرده نفقه خود را زوجه می
  مطالبه کند یا خیر؟

تمکین مقدمه استحقاق نفقه اعم از مسکن و غیره است یا مسکن مقدمه تمکین  -2
  است؟
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  :پاسخ
ین باشد وظیفه دادگاه فقط ابالغ حکم به زوجه تمکبه دگاه صرفاً چنانچه حکم دا -1

تواند نفقه خود را مطالبه شود و زوجه میاعالمی محسوب می ،است و در این صورت حکم
نماید لکن چنانچه دادگاه حکم به الزام زوجه به بازگشت به منزل شوهر صادر کرده باشد 

ام شود و در واقع این نوع احکام اجرایی است در این صورت رأی باید به همان ترتیب انج
که در مورد این احکام استحقاق زوجه به نفقه موکول به حضور در خانه زوج و تکمین 

 .باشدمی
باشد لکن با توجه به اینکه مقدمه تمکین هر چند مسکن یکی از اقالم نفقه می -2

طبیعتاً فراهم نمودن  باشد وزوجه از زوج وجود مسکن مناسب و در خور شأن زوجه می
توان گفت تهیه مسکن از ناحیه زوج مقدمه موجبات تمکین به عهده زوج است لذا می

  .تمکین است
  )9/11/1389مورخ  6915/7نظریۀ شمارۀ ( 

  

  . باشددر صورتی که شاکی مطالبات خویش را استیفاء نماید حق اعتراض برای وی متصور نمی. 4
  :پرسش

بالمناصفه به پرداخت » ج«ایراد ضرب غیر عمدی نسبت به به اتهام » ب«و » الف«
  در مهلت قانونی به رأی اعتراض » ج«و » ب«شوند دیه در حق شاکی محکوم می

به رأی اعتراض نموده و دادگاه تجدیدنظر او را با تشخیص » الف«شخص . نمایندنمی
یه مجنی علیه چیست و نماید تکلیف مابقی داز اتهام انتسابی تبرئه می» ب«مسؤولیت تام 

  دهد؟تواند انجام چه اقدام قانونی می» ج«
   :پاسخ

قانون آیین  257ماده  4با توجه به این که دادگاه تجدیدنظر با اختیارات حاصله از بند 
دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری، رأی دادگاه بدوی را نقض و پس از 

انشاء رأی قطعی نموده که نتیجه آن برائت یکی از رسیدگی ماهوی رأساً مبادرت به 
به پرداخت تمامی دیات متعلقه در » ب«و مسؤولیت کامل محکوم دیگر ) الف(محکومان 
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گردیده مĤالً چون شاکی جملگی مطالبات خویش را از حیث دیه استیفاء » ج«حق شاکی 
همچنانکه ماده  باشدنماید فلذا حق هیچگونه اعتراض دیگری برای وی متصور نمیمی

  .قانون مذکور در امور مدنی نیز مؤید آن است 359

  )9/11/1389مورخ  6919/7نظریۀ شمارۀ (
  

قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و  277و  230دعوی بر متوفی از شمول مقررات مواد . 5
  .انقالب در امور مدنی خارج نیست

  :پرسش
قانون آیین دادرسی مدنی، در دعوای مالی  277و  230با توجه به فراز دوم بند ب ماده 

که از سوی خواهان به طرفیت ورثه طرح شده، در صورتی که دلیل اثباتی وی فقط یک 
تواند برای تکمیل بینه ادای سوگند نیز نماید، سپس بر مبنای ماده شاهد مرد باشد آیا می

و  230گر مقررات مواد از قانون مذکور قسم استظهاری نیز یاد نماید؟ به عبارت دی 278
در قسمت ادای سوگند خواهان برای تکمیل ادله و بینه شامل دعوی بر میت نیز  277
  شود یا خیر؟ می

  :پاسخ
این قانون و همچنین  1333قانون مدنی و نیز ماده  1258ماده  5با توجه به بند 

نون آیین به بعد قا 270از مواد (مقررات قانون آیین دادرسی مدنی در مبحث سوگند 
سوگند، علی االطالق از ادله اثبات ) دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی

شود از دعوی محسوب شده است و دعوی بر متوفی نیز که به طرفیت ورثه وی اقامه می
قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور  277و  230شمول مقررات مواد 
  .مدنی خارج نیست

  
  )9/11/1389مورخ  6921/7نظریۀ شمارۀ (
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  .تشخیص مهدور الدم بودن مقتول از اختیارات و تکالیف دادگاه است  .6
  :پرسش

قانون مجازات اسالمی، چنانچه متهم به قتل در دفاع از اتهام  226ماده  با توجه به
تواند به می بازپرس آیا. گردد) به وسیله خود(انتسابی، مدعی استحقاق کشته شدن مقتول 

درستی یا نادرستی دفاعیاتش و موجه یا ناموجه بودن دفاع و قتل بپردازد یا خیر؟ و آیا در 
تواند قرار منع تعقیب متهم را صادر نماید؟ یا صورت تشخیص موجه بودن دفاعیات می

باید که بدون توجه به دفاعیات موجه متهم صرفاً به علت احراز رکن مادی جرم قتل، این
  ر مجرمیت وی را صادر کند؟قرا

چنینی متهم بر اساس ماده اشاره شده صرفاً باید در دادگاه آیا پرداختن به دفاعیات این
باشد؟ یا بازپرس هم صورت گیرد یعنی بررسی این موضوع فقط از اختصاصات دادگاه می

ع مسؤولیت اعم از این مورد یا موارد عوامل موجهه جرم یا عوامل راف(چنینی در موارد این
  تواند وارد شود و نفیاً یا اثباتاً اظهارنظر کند؟می) کیفری

  :پاسخ
 226و استحقاق قتل وی که طبق ماده اصوالً تشخیص مهدور الدم بودن مقتول 

قانون مجازات اسالمی ممکن است موجب سقوط حق قصاص شود به عهده دادگاه 
ل عمدی مقتول توسط متهم صالحه رسیدکی کننده است و بازپرس در صورت احراز قت

آخرین دفاعیات وی وظیفه و تکلیف صدور کیفرخواست قتل عمد علیه متهم پس از اخذ 
ف دادگاه است و بازپرس نفیاً و اثباتاً حق یرا دارد و بررسی این موضوع از اختیارات و تکال

به عمد در قتل مثالً صدور کیفرخواست به عنوان قتل خطائی (اظهارنظر در این خصوص 
  .را ندارد) لحاظ مهدور الدم تشخیص دادن مقتول

 )10/11/1389مورخ  6956/7نظریۀ شمارۀ ( 



75 / های قضاییاستفتائات قضایی، نظریات مشورتی و نشست: بخش چهارم     
 

 

  .ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل منصرف به مشاغل دولتی است. 7
  :پرسش

با توجه به قسمت اخیر اصل یکصد و چهل و یکم قانون اساسی جمهوری اسالمی 
ت تصدی بیش از یک شغل مصوب ایران و تبصره یک ماده واحده قانون ممنوعی

آیا عضویت در هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی با شغل قضاوت در  11/10/73
باشد دادگستری مغایرت قانونی دارد و مشمول ممنوعیت مقرر در ماده واحده یاد شده می

  یا خیر؟
  :پاسخ

ممنوعیت مقرر در تبصره یک ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل 
دولتی است و نظر به منصرف به مشاغل قانون اساسی  141و اصل  11/10/1373مصوب 

  .باشداین که دانشگاه آزاد دولتی نیست، لذا از این حیث مشمول مقررات ذکر شده نمی
  

  )16/11/1389مورخ  7091/7نظریۀ شمارۀ (
  

  .احضار متهم باید به وسیله احضار نامه به عمل آید .8
  :پرسش

اشخاص از طریق تلفن توسط مراجع انتظامی و امنیتی بدون دستور قضایی آیا احضار 
قادر به ) احضار شده(وجاهت قانونی دارد و در صورت حدوث چنین امری آیا این اشخاص 
  باشند یا خیر؟اقامه دعوای جزایی در مراجع قضایی علیه مراجع امنیتی و انتظامی می

  :پاسخ
دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مطابق مقررات قانون آیین دادرسی 

که جلب متهم را با احضار او به کیفیت مقرر در  119و  118و  117و  112باالخص مواد 
قانون مذکور شرط دانسته است احضار متهم باید به وسیله احضار نامه به عمل آید، لذا 

آید و فاقد ضمانت  یاحضار تلفنی متهم یا پیام شفاهی به وی احضار قانونی به شمار نم
لکن احضار تلفنی شاکی برای اخذ توضیح در زمینه شکایت وی فاقد منع . استا اجر
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عمل ارتکابی با جرائم حسب محتویات پرونده به عهده مرجع قضایی  قتطبی. قانونی است
 .است

  
  )16/11/1389مورخ  7092/7نظریۀ شمارۀ (

  

  .ولو اینکه به طور اشتباه صادر شده باشد توان از اجرای حکم قطعی خودداری نمود،نمی. 9
  :پرسش

به اجرت المثل ایام تصرفش بدون  ،باشداحد از وراث که متصرف ملک موروثی می
 تأییدمورد  این حکمکسر سهم وی از تصرفات در دادگاه بدوی محکوم گردیده است 

ص نداده خالف بین تشخیآن را دادگاه تجدیدنظر قرار گرفته و نظارت و پیگیری نیز 
 تشود با درخواست محکوم علیه و مخالفآیا در مرحله اجراء می با توجه به مراتب. است

مابقی محکوم لهم سهم وی را از اجرت المثل شش دانگ معینه که مورد حکم دادگاه 
  بدوی قرار نگرفته کسر نمود یا خیر؟

  :پاسخ
ای احکام مدنی مبنی قانون اجر 4و  1با توجه به مقررات مواد در صورت قطعیت حکم 

ٌله تقاضای  توان از اجرای حکم قطعی که محکوم نمی ،بر الزم االجرا بودن آراء دادگاهها
مگر . اجرای آن را نموده باشد خودداری نمود، ولو این که به طور اشتباه صادر شده باشد

یل اصالحی قانون تشک 18این که رأی قطعی مذکور از مجاری قانونی مانند اعمال ماده 
دادگاههای عمومی و انقالب یا اعاده دادرسی نقض شده باشد یا در صورت قبول اعاده 

  . دادرسی دستور توقف اجرای حکم از مرجع صالح قضایی صادر شده باشد
  

  )18/11/1389مورخ  7146/7نظریۀ شمارۀ (    
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امور مدنی به  قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در 160تشخیص مصادیق ماده . 10
  .عهده مرجع قضایی است

  :پرسش
اگر کسی در ملک خود تصرفاتی نماید که مزاحم همسایگان گردد به عنوان مثال در 
ملک خود نانوایی، گرمابه و غیره درست کرده که بر اثر صدا و گرما، دود و غیره سبب 

قانونی و متعارف ناراحتی همسایگان گردد به حدی که آنان نتوانند از ملک خود استفاده 
ای به ارتفاع خانه خود بیافزاید و سبب شود که نور و روشنایی ببرند یا اگر متصرف خانه

همسایه مجاور کاسته شود یا با ایجاد صدای ناهنجار و هیاهو از همسایگان سلب آسایش 
ای از دیوار خانه خود به طرف ملک همسایه باز کند، آیا شخصی که کند یا این که پنجره

تواند علیه شخص مزاحم دادخواستی به دراثر این اعمال مورد مزاحمت واقع شده می
  خواسته رفع مزاحمت تقدیم کند و دادگاه به رفع مزاحمت حکم دهد؟

  :پاسخ
قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور  160تشخیص مصادیق ماده 

صورتی که احداث مسکن یا ایجاد با این حال در . مدنی به عهده مرجع قضایی است
فعالیت  و با کسب مجوز قانونی از مسؤولین مربوط باشد، احداث... نانوایی و گرمابه و 

مراکز فوق طبق مقررات بوده و دعوی رفع مزاحمت به طرفیت دایر کنندگان مراکز فوق 
و متعارف لکن هرگاه مزاحمت شغلی این مراکز از حد استاندارد . فاقد وجاهت قانونی است

قانون شهرداری جلوگیری از فعالیت مؤسسات و  55ماده  20خارج شود با توجه به بند 
اماکنی که به نحوی از انحاء ایجاد مزاحمت برای اهالی محل نموده و یا این که فعالیت 

  .ربط خواهد بود زند به عهده شهرداری یا سایر مراجع ذی آنها به بهداشت محل صدمه می
 

  )25/11/1389مورخ  7307/7ۀ نظریۀ شمار(
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  های قضایینشست: ج
  جلب ثالث به دادرسی و اعمال مقررات مربوط به خوانده نسبت به وی. 1

  :89/201پرسش 
در صورتی که خواهان علیه تعدادی خوانده طرح دعوی نماید و نام احد از خواندگان را 

لیت استماع را نداشته باشد، آیا در دادخواست ذکر نکرده و اساساً دادخواست بدین شکل قاب
خوانده مربوط  .م. د. آ. ق 135تواند جهت رفع نقص از دادخواست باستناد ماده خواهان می

  1را به عنوان جلب ثالث وارد دعوی نماید یا خیر؟
  :نظریه کمیسیون

شود خوانده  قانون آئین دادرسی مدنی شخص ثالث که جلب می 139با استفاده از ماده 
است و تمام مقررات راجع به خوانده درباره او جاری است بنابراین چنانچه محسوب 

همان قانون خوانده مورد نظر  135خواهان در فرجه زمانی قانونی پیش بینی شده در ماده 
جلب نماید، با توأم شدن دادخواست جدید و دادخواست اولیه نقص رسیدگی  یرا به دادرس

را به عنوان خوانده دعوا تلقی و دادرسی را مطابق  ثالث مجلوبمرتفع محسوب و محکمه 
  .و موجبی برای تصمیم دیگری نیست دهدادامه میمقررات 

  )8/9/1389مورخ  5کمیسیون مدنی ( 
  

  اعتبار توافق طرفین در میزان خسارت قراردادی. 2
  :89/200پرسش 

به استناد آیا مطالبه خسارت تأخیر تأدیه به میزان بیش از نرخ تورم بانک مرکزی 
می، توسط اشخاص دیگری غیر از بانکها از قبیل مؤسسات مالی و یقراردادهای تنظ

  2؟اعتباری وجاهت قانونی دارد
  :نظریه کمیسیون

قانون مدنی چنانچه در ضمن عقد یا قرارداد شرط شده  230با توجه به صراحت ماده 

                                                 
 .1389آستارا، شهریورماه  نشست قضایی دادگستری. 1
 .1389رشت، تیرماه نشست قضایی دادگستری . 2
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رقم مشخصی و از ی اعم باشد که در صورت تخلف از انجام تعهد در موعد مقرر مبلغ معین
وفق شرط عمل و معتبر است  شودیا درصدی از مبلغ قرارداد به طرف مقابل پرداخت 

   . که مبلغ مزبور کمتر یا بیشتر یا معادل تورم سالیانه باشد گردد اعم از این می
  )8/9/1389مورخ  5کمیسیون مدنی ( 

  
  و کیفری استان دیوان عالی کشور مرجع حل اختالف دادگاههای تجدیدنظر. 3

  :89/170پرسش 
خبرنگاری در جریان مصاحبه مطبوعاتی با شهردار، اقدام به توهین و افتراء نموده 

دادسرا مطرح و بعد از صدور کیفرخواست، دادگاه جزایی  دربا شکایت شاکی پرونده . است
حکم  دادگاه تجدیدنظر با نقض. نمایدحکم محکومیت خبرنگار را در هر دو مورد صادر می

رسیدگی به اتهام متهم را در صالحیت دادگاه  ،صادره به لحاظ مطبوعاتی بودن جرم
  با قرار عدم صالحیت به دادگاه کیفری استان ارسال را کیفری استان دانسته و پرونده 

. دنای بر مطبوعاتی بودن جرم ارتکابی نداردادگاه کیفری استان عقیده یاعضا. داردمی
  1تکلیف پرونده چیست؟
  :نظریه کمیسیون

نظر به حدوث اختالف فیمابین دادگاه تجدیدنظر و کیفری استان پرونده جهت حل 
  .اختالف باید به دیوانعالی کشور ارسال گردد

  )7/10/1389مورخ  5جزایی کمیسیون (
  

  تکلیف اجرای احکام در صورت واخواهی محکوم علیه. 4
  : 89/174 پرسش

و  و به صورت قانونی به محکوم علیه ابالغ گردد چنانچه رأیی به صورت غیابی صادر
  2؟در مرحله اجراء محکوم علیه واخواهی نماید تکلیف اجرای احکام چیست

                                                 
 .1389تبریز، مهرماه نشست قضایی دادگستری  .1
 .1389پیرانشهر، تیرماه نشست قضایی دادگستری  .2
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  :نظریه کمیسیون
قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور  217طبق تبصره یک ماده 

پرونده رای احکام واحد اجقد تأمین فواخواهی محکوم علیه در صورت  در صورتکیفری 
را به همراه محکوم علیه غیابی به دادگاه صادر کننده حکم ارسال و در صورت وجود 

  .داردتأمین فقط پرونده به دادگاه جهت رسیدگی به واخواهی محکوم علیه ارسال می
  )7/10/1389مورخ  5جزایی کمیسیون (

  
  

  .ارزیابی ارزش گواهی با دادگاه است .5
  :89/277پرسش 
شاکی و مشتکی عنه تعارض باشد به  ،چه در جرایم تعزیری بین اظهارات گواهانچنان

نحوی که اظهارات گواهان مشتکی عنه کلیه اظهارات گواهان شاکی را از هر جهت نقض 
ادعای شاکی ساقط خواهد شد و  ا بر اساس قاعده فقهی اذا تعارضا تساقطاو نفی نماید آی

  1؟خیر گردد یاحکم بر برائت وی صادر می
  :نظریه کمیسیون

ارزش گواهی گواهان به نظر دادگاه است و این دادگاه است که با توجه به اوضاع و 
کند که در صورت تعارض اظهارات گواهان و محتویات پرونده معین می قضیهاحوال 
اظهارات کدامیک از صداقت بیشتری برخوردار است و با وجود قرائن و امارات  ،طرفین

  .باشدونده موافق میموجود در پر
  )5جزایی کمیسیون (

  

                                                 
  .1389تیرماه ، نورنشست قضایی دادگستری  .1



  

  

  
  :م پ  ش 

  
ان یأت وبات   وز





  

  ملی شناسایی کارت شدن کاربردی  نامه آیین) 9( ماده اصالح. 1

   
 کشور های وزارتخانه مشترک پیشنهاد به بنا 1/12/1389 مورخ جلسه در وزیران هیئت

 و ملی شماره اختصاص الزام قانون) 6( ماده استناد به و اطالعات فناوری و ارتباطات و
 :نمود تصویب ـ1376 مصوب ـ ایران اتباع کلیه برای کدپستی
 شماره نامه تصویب موضوع ملی، شناسایی کارت شدن کاربردی نامه آیین) 9( ماده
 :گردد می اصالح زیر شرح به 5/3/1387 مورخ هـ38196ت/32053

 لغایت 1380 سالهای طی صادره ملی اساییشن کارتهای اولین اعتبار ـ9ماده«        
 ».گردد می تمدید 1392 سال پایان تا 1383

 )16/12/1389مورخ  19230نقل از روزنامۀرسمی شمارۀ (

  
   1مناقصات برگزاری قانون شکایات به رسیدگی هیئت اساسنامه قانون اجرایی نامه آیین. 2

 ریزی برنامه معاونت مشترک ادپیشنه به بنا 18/12/1389 مورخ جلسه در وزیران هیئت
) 13( ماده استناد به و دارایی و اقتصادی امور وزارت و جمهور رییس راهبردی نظارت و

 ، ـ1388 مصوب ـ مناقصات برگزاری قانون شکایات به رسیدگی هیئت اساسنامه قانون
 :نمود تصویب زیر شرح به را یادشده قانون اجرایی نامه آیین

 
 :روند می کار به زیر مشروح معانی در نامه آیین این در درجمن اصطالحات ـ1ماده
 مناقصات برگزاری قانون شکایات به رسیدگی هیئت اساسنامه قانون: اساسنامه ـ الف

 . .ـ1388 مصوب ـ
 . .ـ1383 مصوب ـ مناقصات برگزاری قانون: قانون ـ ب
 .جمهور رییس راهبردی نظارت و ریزی برنامه معاونت: معاونت ـ پ
 .استانی هیئتهای و مرکزی هیئت شامل قانون شکایات به رسیدگی هیئت: هیئت ـ ت

                                                 
  .درج شده است) 1389فروردین (شماره نهم این ویژه نامه  76متن قانون در صفحه .  1
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) 2( ماده »الف«  بند در مندرج اعضای از متـشکل هیئتی: مرکزی هیـئت ـ1
 شود، می برگزار ملی دستگاه توسط که را مناقصاتی به مربوط شکایات به که اساسنامه
 .کند می رسیدگی

 که اساسنامه) 2( ماده »ب«  بند در مندرج اعضای از لمتشک هیئتی: استانی هیئت ـ2
 مستقر ملی های دستگاه و استانی های دستگاه توسط که را مناقصاتی به مربوط شکایات

 .کند می رسیدگی شود، می برگزار استان در
 اعتبارات از که قانون) 1( ماده »ب«  بند موضوع های دستگاه: ملی های دستگاه ـ ث
 طریق از را خود های نامه موافقت و دارند قرار کشور مرکز در و کنند می استفاده ملی

 .کنند می مبادله معاونت
 اعتبارات از که قانون) 1( ماده »ب«  بند موضوع های دستگاه: استانی های دستگاه ـ ج
 خزانه و استان توسعه و ریزی برنامه شورای طریق از اعتباراتشان و کنند می استفاده استانی
 .نمایند می مبادله استان طریق از را خود های نامه موافقت و شود می تأمین استان معین
 قانون) 1( ماده »ب«  بند موضوع های دستگاه: استان در مستقر ملی های دستگاه ـ چ
 ولی اند، شده واقع) تهران استان از غیر به( استان در و کنند می استفاده ملی اعتبارات از که

 .نمایند می مبادله معاونت طریق از را شانهای نامه موافقت
 تشخیص به که مناقصه فرآیند از هایی قسمت آن یا تمام تکرار: مناقصه تجدید ـ ح
 .است بوده مربوط مقررات و قوانین با مغایر هیئت
 .هیئت توسط مناقصه برگزاری فرآیند کامل ابطال: مناقصه لغو ـ خ
 مقابل طرف قصور بدون یا قصور با که قرارداد خاتمه یکطرفه اعالم: قرارداد فسخ ـ د

 .گیرد صورت کارفرما
 وارد را شاکی شکایت مناقصه فرآیند بررسی از پس هیئت چنانچه: شکایت رد ـ ذ
 یا و قانون براساس که نباشد ای گونه به مطروحه ایرادهای شکایت، ورود علیرغم یا نداند
 آورد، وارد لطمه رقابت فرآیند و شده انجام اقدامات اساس به مربوط مقررات و قوانین سایر
 اقدام شکایت رد رأی صدور به نسبت دولت صالح و صرفه گرفتن نظر در با هیئت
 .کند می

 .هیئت صادره رأی در قرارداد اجرای موقت توقف: قرارداد تعلیق ـ ر
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 مثبته اسناد کسب و موضوعات بیشتر بررسی منظور به: کار ارجاع جریان توقف ـ ز
 .کند متوقف را کار ارجاع فرآیند کاری روز ده تا پنج مدت به تواند می یئته

 کارفرما ابالغ صورت در گردد می متعهد گر مناقصه که زمانی مدت: پیشنهادها اعتبار ژـ
 در باشد می اسناد در شده اعالم مدت با برابر و نماید اقدام قرارداد انعقاد به نسبت
 .باشد می مناقصه در شرکت تضمین اعتبار پایان با برابر صورت غیراین
 مستقیم طور به و رأساً که مقرر قانونی مهلت در شاکی کتبی درخواست: شکایت ـ س

 .گردد دریافت و بررسی دبیرخانه توسط و شود تسلیم و ارایه هیئت دبیرخانه به
 و مربوط مقررات قوانین، براساس را آن اسناد و شکایت شاکی: شکایت تسلیم ـ ش

 را آن دبیرخانه و کند می ارایه دبیرخانه به قانونی های مهلت در معاونت های دستورالعمل
 .کند می ثبت

 کرده ثبت دبیرخانه در را آن اسناد و شکایت شاکی چنانچه: شکایت دریافت ـ ص
 .کند می اقدام شکایت دریافت رسید ارایه به نسبت اسناد، کفایت صورت در دبیرخانه باشد،

 :شود می محسوب پذیرفته زیر حالت دو از یکی در شکایت: شکایت قبول ـ ض
 .هیئت صالحیت اعالم و شکایت دریافت از پس کاری روز سه ـ1
 .صالحیت عدم اعالم از هیئت خودداری و شکایت دریافت از کاری روز پنج حداکثر ـ2
 :دهد رخ است، ممکن زیر حالت دو از یکی در: شکایت از انصراف ـ ط
 .دبیرخانه طریق از هیئت به مستندات ارایه از شاکی اریخودد ـ1
 .دبیرخانه به تسلیم از پس شکایت از شاکی کتبی انصراف ـ2
 ماده موجب به که مناقصات رسانی اطالع ملی پایگاه و اطالعات بانک: پایگاه ـ ظ

 .است شده ایجاد قانون) 23(
 .استانی های هیئت دبیرخانه و مرکزی هیئت دبیرخانه: دبیرخانه ـ ع

 جمهور رییس راهبردی نظارت و ریزی برنامه معاون حکم با مرکزی هیئت دبیر ـ2ماده
 .شوند می منصوب مرتبط سابقه با کارکنان بین از استاندار حکم با استانی هیئت دبیر و

 ابالغی های دستورالعمل موضوع کاربرگهای قالب در را خود شکایت باید شاکی ـ3ماده
 دریافت قابل دبیرخانه طرف از تا نماید ارایه زیر اسناد از یکی همراه به حداقل معاونت،

 :باشد
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 فراخوان، قبیل از دارد استناد قابلیت دعوی و دفاع مقام در که اسنادی و اوراق کلیه ـ1
 .آن نظایر و صورتجلسات گزار، مناقصه مکاتبات ارزیابی، اسناد مناقصه، اسناد
 رایانامه، دورنگار، نظیر الکترونیکی اسناد و پایگاه در شده ثبت اسناد و اطالعات ـ2
 .باشد داشته تصدیق قابلیت که آن نظایر و تلگرام

 قابل هیئت توسط شکایت دریافت از پس زیر مدارک جمله از تکمیلی مدارک ـ تبصره
 :است بررسی
 .آنها نمایندگان یا و گزار مناقصه اقرار ـ1
 .باشد قبول ابلق هیئت نظر از که شهود شهادت ـ2
 .شکایت از شاکی مکتوب انصراف ـ3

 دریافت زمان از کاری روز پانزده ظرف حداکثر باید هیئت جلسه نخستین ـ4ماده
 و مدارک و اسناد بررسی و طرفین نظرات شنیدن از پس هیئت و شود تشکیل شکایت

 :کند صادر را خود رای زیر موارد در مربوط مستندات
 .اساسنامه) 10( ماده) 2( تبصره رعایت با مناقصه لغو ـ الف
 .اساسنامه) 10( ماده) 2( تبصره رعایت با مناقصه تجدید ـ ب
 .شکایت رد ـ پ
 .قرارداد تعلیق ـ ت
 .قرارداد فسخ ـ ث
 .قرارداد ادامه جواز ـ ج
 .شکایت از انصراف تأیید ـ چ

 قرارداد طرف با کارفرما حساب تسویه قرارداد، فسخ به هیئت رأی صورت در ـ1تبصره
 .باشد می موضوعه مقررات سایر یا و آن خصوصی و عمومی شرایط و قرارداد براساس

 موضوعات، بیشتر بررسی منظور به کار ارجاع جریان توقف به نیاز صورت در ـ2تبصره
 کار ارجاع فرآیند کاری روز ده حداکثر تا پنج مدت به اعضاء اکثریت رأی با تواند می هیئت

 .بیاندازد تأخیر به یادشده مدت برای را نهایی رأی صدور و هکرد متوقف را
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 دستگاه به دبیرخانه طریـق از موضوع هیـئت، توسط تبانی احراز صـورت در ـ3تبصره
 صورت گزار مناقصه دستگاه توسط کنندگان تبانی نامه ضمانت ضبط تا اعالم گزار مناقصه
 .پذیرد

 این ابالغ از پس ماه سه ظرف ونتمعا شکایات، به رسیدگی منظور به ـ 5ماده
 :نماید اقدام زیر شرح به است موظف نامه آیین
 برای الزم کار و ساز انجام و آن دبیر تعیین و مرکزی هیئت دبیرخانه تشکیل ـ1
 .نامه آیین شدن اجرائی
 چارچوب، جمله از الزم های کاربرگ و راهنماها ها، دستورالعمل ابالغ و تهیه ـ2

 .الزم داسنا و مشخصات
 گویی پاسخ و آنها های نامه آیین و اساسنامه قانون، تبیین و اجرایی راهکارهای ارایه ـ3

 .گزار مناقصه های دستگاه سئواالت و ابهامات به
 ماهیت و اشخاص بر اساسنامه و قانون شمول عدم یا شمول خصوص در نظر اعالم ـ4

 .تاناس در مستقر ملی یا و استانی ، ملی نظر از مناقصات
 اخذ منظور به الزم های الزحمه حق و نظر صاحب و صالحیت دارای اشخاص تعیین ـ 5
 .شکایات به رسیدگی و مشورتی نظر

 و رسانی اطالع برای گزار مناقصه های دستگاه در الزم کار و ساز نمودن فراهم ـ 6
 .ها رویه سازی یکسان منظور به مرتبط اجرایی های نامه آیین و قانون اساسنامه، آموزش
 ماه سه ظرف موظفند شکایات به رسیدگی منظور به استانداران از یک هر ـ 6ماده

 و آن دبیر تعیین استانی، هیئت دبیرخانه تشکیل به نسبت نامه، آیین این ابالغ از پس
 .نمایند اقدام نامه آیین شدن اجرائی برای الزم کار و ساز انجام

 :است زیر شرح به استانی و مرکزی هیئت دبیرخانه وظایف ـ7ماده
 ).شکایت تسلیم( آن ارایه از پس شکایت ثبت ـ1
 .شکایت دریافت ـ2
 .هیئت ابالغی چارچوب در شکایت به رسیدگی برای هیئت صالحیت عدم اعالم ـ3
 .شکایت اولیه بررسی برای کارشناسی هیئت یا کارشناس به شکایت ارجاع ـ4
 .هیئت به ارایه برای مستندات و اسناد تکمیل و آوری جمع ـ 5



  1389اسفند ماه –ن و مقررات یقواننامۀ ویژه/  88

 

 .مقرر مکان و زمان در آن جلسات تشکیل و هیئت اعضای از دعوت ـ 6
 .هیئت رأی ابالغ و اعالم ـ7
 .هیئت توسط صادره آرای و شکایات مستندسازی ـ 8
 .ای دبیرخانه امور و ضروری مکاتبات انجام ـ9

 .هیئت به شاکی شکایت انصراف ارایه و دریافت ـ10
 اطالعات موظفند قانون) 1( ماده) ب( بند موضوع اجرایی های دستگاه کلیه ـ 8ماده

 قراردادها اطالعاتی بانک در درج برای معاونت ابالغی های فرم در را خود قراردادهای
  .گیرد قرار هیئت اختیار در لزوم صورت در تا دارند ارسال
 

 )28/12/1389مورخ  19240نقل از روزنامۀرسمی شمارۀ (

  



  

  

  :مش 
  

ی ورای وبات قالب عا   ی ا





  

 و آموزان دانش تحصیل ادامه های زمینه تسهیل شرایط ایجاد واحده ماده تکمیل و اصالح«  مصوبه
  »ایران مقیم عراقی و افغانی دانشجویان

 ادامه های زمینه تسهیل شرایط ایجاد واحده ماده تکمیل و اصالح«  ـ واحده ماده
 مورخ 678 جلسه در که »ایران مقیم عراقی و افغانی دانشجویان و آموزان دانش تحصیل

 اجرا برای ذیل شرح به است، رسیده تصویب به فرهنگی انقالب عالی شورای 30/9/1389
 :شود می ابالغ 

 هر به که عراق و افغانستان کشورهای تبعه سوادآموزان و آموزان دانش ـ واحده ماده« 
 ادامه یا و نموده نام ثبت عمومی آموزش مراکز در توانند می دارند، سکونت ایران در نحو

 .دهند تحصیل
 مستثنی ماده این شمول از اند، شده محروم قضایی آراء مطابق که کسانی ـ تبصره

  .  »باشند می
 

 )12/12/1389مورخ  19227نقل از روزنامۀرسمی شمارۀ (

    





  

  
  :مش 

  
ی روز ره  ده از  ذف  ی ر   وارد  ند س   ١٣٨٩ماه  ا

  
  

  
ج و  ی دارد،  بــاط  ــرم ار ن   خــا ی       ــغ ف  ــه     بــا   وظــا ن  آ ــ ه  ،  ــن و شــدن ا م  ــ ـور    

م د ت وار ذ  ش  ن  ت را  ا باط ا باط یا کم ار ی ار ه    .آ
ت وا ورت  ده،     ذف  وارد   ل   یک از  ی   ن کا قا د ارسال ای  د    .وا





  

  روزنامۀ رسمیروزنامۀ رسمی  مصوبات مجلس شورای اسالمیمصوبات مجلس شورای اسالمی ردیفردیف

   19219شمارۀ    ایران معماری و شهرسازی عالی شورای تأسیس قانون) 5( ماده اصالح قانون  11
  3/12/1389مورخ 

22  
 تبصرهو واحده ماده صدر موضوعاسالمیشورایمجلسرئیسهایهنظری

 و سی و یکصد و)85( پنجم و هشتاد اصول اجراء نحوه نقانو«  به الحاقی) 4(
   »ایران اسالمی جمهوری اساسی قانون)  138( هشتم

   19230شمارۀ 
  16/12/1389مورخ 

33  
 تبصرهو واحده ماده صدر موضوعاسالمیشورایمجلسرئیسهاینظریه

 و سی و یکصد و)85( پنجم و هشتاد اصول اجراء نحوه قانون«  به الحاقی) 4(
  »ایران اسالمی جمهوری اساسی قانون)  138( هشتم

   19233شمارۀ 
  19/12/1389مورخ 

44  
 تبصرهو واحده ماده صدر موضوعاسالمیشورایمجلسرئیسهاینظریه

 و سی و یکصد و) 85( پنجم و هشتاد اصول اجراء نحوه قانون«  به الحاقی) 4(
  »ایران اسالمی جمهوری اساسی قانون) 138(  هشتم

  19238شمارۀ 
  25/12/1389مورخ 

55  
 تبصرهو واحده ماده صدر موضوعاسالمیشورایمجلسرئیسهاینظریه

 و سی و یکصد و) 85( پنجم و هشتاد اصول اجراء نحوه قانون«  به الحاقی) 4(
  »ایران اسالمی جمهوری اساسی قانون) 138(  هشتم

   19240شمارۀ 
  28/12/1389مورخ 

  
  روزنامۀ رسمیروزنامۀ رسمی  وزیرانوزیرانمصوبات هیأتمصوبات هیأت  ردیفردیف

11  
 از خاکمکانیک و آزمایشگاه مادرتخصصیشرکتانتقالمورددرنامهتصویب
 )2( شماره پیوست) 2( گروه به اقتصادی فعالیتهای و ها بنگاه یک گروه

  43181ت/115320 شماره نامه تصویب

   19224شمارۀ 
  9/12/1389مورخ 

 شیمیایی، کودهای مصرف و فرموالسیون ساخت، ورود، اجرایی نامه آیین  22
  نباتی آفات دفع سموم و آلی زیستی،

  19227شمارۀ 
 12/12/1389مورخ  

33  
 عمرانیهای پروژه احداث قانوناجرایینامهآیین)49(مادهبهتبصرهالحاق
 کشورـ پولی و مالی منابع سایر و بانکها مشارکت طریق از ترابری و راه بخش
  ـ1367 مصوب

   19227شمارۀ 
  12/12/1389رخ مو

 و آموزشی های فعالیت انتقال خصوص در جمهور رییس ویژه نمایندگان تصمیم  44
   ایران پزشکی علوم دانشگاه بهداشتی

   19227شمارۀ 
  12/12/1389مورخ 

   19227شمارۀ    بم شهرستان در معادن و صنایع اداره ایجاد خصوص در نامه تصویب  55
  12/12/1389مورخ 

 شهرستان گچی بخش مرکز مهر روستای تبدیل صوصدرخ نامه تصویب  66
   شهر به ایالم استان در ملکشاهی

   19227شمارۀ 
  12/12/1389مورخ 
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   19227شمارۀ    شرقی آذربایجان استان در کشوری تقسیمات درخصوص نامه تصویب  77
  12/12/1389مورخ 

   19227شمارۀ    خوراکی مرغ تخم بازرگانی سود کاهش درخصوص نامه تصویب  88
  12/12/1389مورخ 

   19227شمارۀ    پنبه تولیدکننده کشورهای کلیه از پنبه واردات درخصوص نامه تصویب  99
  12/12/1389مورخ 

 دهستان توابع از زار خومه روستای تبدیل خصوص در نامه تصویب اصالح  1010
   شهر به فارس استان در ممسنی شهرستان مرکزی بخش یک آبکش

   19230شمارۀ 
  16/12/1389مورخ 

 قانون واحده ماده) 4( تبصره اجرایی نامه آیین اصالحی) 6( و) 5( مواد اصالح  1111
   صالح ذی حسابداران ای حرفه و تخصصی خدمات از استفاده

  19230شمارۀ 
  16/12/1389مورخ 

 وظایف حدود و تعیین چگونگی نامه آیین) 6( و) 4( ،)3( ،)2( مواد اصالح  1212
   دولت رسانی اطالع شورای تشکیل و دولت هیئت سخنگوی

   19230شمارۀ 
  16/12/1389مورخ 

 ـ نوجوانان و کودکان فکری پرورش کانون اساسنامه) 13( ماده اصالحیه  1313
   ـ1359مصوب

   19230شمارۀ 
  16/12/1389مورخ 

1414  
 دهستانتوابعازسیدآبادطاقچهارروستایتبدیلخصوص در نامه تصویب
 با ادغام از پس سمنان استان در شاهرود تانشهرس بسطام بخش خرقان

 قلعه و خانلر آباد قاسم سلیمان، میرزا قلعه پرو، پایین، چهارطاق روستاهای
 گلستانروستای به عبداهللا

   19230شمارۀ 
  16/12/1389مورخ 

 بخش سیریک دهستان توابع از گروک روستای تبدیل خصوص در نامه تصویب  1515
   شهر به هرمزگان استان در سیریک شهرستان مرکزی

   19230شمارۀ 
  16/12/1389مورخ 

1616  
 درارسبخشمرکزعلیانازکروستایتبدیلخصوص در نامه تصویب

 و خوی شهرستان در صفائیه بخش مرکز زرآباد روستای و پلدشت شهرستان
 آذربایجان استان در شوط شهرستان در قیون قره بخش  مرکز مرگنلر روستای
  شهر به غربی

   19230مارۀ ش
  16/12/1389مورخ 

   19230شمارۀ    کشور صادرات کارگروه تشکیل خصوص در نامه تصویب  1717
  16/12/1389مورخ 

 در زیست محیط حفاظت سازمان اداره ایجاد خصوص در نامه تصویب  1818
   سملقان و مانه هریس، شیر، عجب ملکان، اسکو، شهرستانهای

   19236شمارۀ 
  23/12/1389مورخ 

 زهک های شهرستان در اموراجتماعی و کار اداره ایجاد خصوص در نامه صویبت  1919
    بلوچستان و سیستان استان توابع از کنارک و

   19236شمارۀ 
  23/12/1389مورخ 

   19236شمارۀ    تهران استان در کشوری تقسیمات خصوص در نامه تصویب  2020
  23/12/1389مورخ 

   19236شمارۀ    بختیاری و چهارمحال استان در یکشور تقسیمات خصوص در نامه تصویب  2121
  23/12/1389مورخ 
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  19240شمارۀ    غیرنظامی سبک فوق پرنده وسایل ساماندهی و مدیریت نامه آیین اصالح  2222
 28/12/1389مورخ  

  
  روزنامۀ رسمیروزنامۀ رسمی  شورای عالی انقالب فرهنگیشورای عالی انقالب فرهنگیمصوباتمصوباتردیفردیف

   19227شمارۀ    »اسالمی آزاد دانشگاه اساسنامه 10 ماده اصالح«  مصوبه  11
  12/12/1389مورخ 

22  
 و پردازی نظریه های کرسی از حمایت هیأت رئیس انتخاب«  مصوبه
   »مناظره

   19227شمارۀ 
  12/12/1389مورخ 

   19227شمارۀ    »مدرس تربیت دانشگاه رئیس انتخاب تأیید«  مصوبه  33
  12/12/1389مورخ 

   19227شمارۀ    »کرمان باهنر دشهی دانشگاه رئیس انتخاب تأیید«  مصوبه  44
  12/12/1389مورخ 

   »شیراز دانشگاه رئیس انتخاب تأیید«  مصوبه  55
   19227شمارۀ 

  12/12/1389مورخ 

   19227شمارۀ    »اصفهان صنعتی دانشگاه رئیس انتخاب تأیید«  مصوبه  66
  12/12/1389مورخ 

   »بابل صنعتی دانشگاه رئیس انتخاب تأیید«  مصوبه  77
   19227شمارۀ 

  12/12/1389مورخ 

   19227شمارۀ    »شاپور جندی صنعتی دانشگاه رئیس انتخاب تأیید«  مصوبه  88
  12/12/1389مورخ 

99  
 و بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه رئیس انتخاب تأیید«  مصوبه
   »رفسنجان درمانی

   19227شمارۀ 
  12/12/1389مورخ 

1010  
 و بهداشتی خدمات و پزشکی علوم هدانشگا رئیس انتخاب تأیید«  مصوبه
   »سبزوار درمانی

   19227شمارۀ 
  12/12/1389مورخ 

1111  
 و بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه رئیس انتخاب تأیید«  مصوبه
   »شهرکرد درمانی

   19227شمارۀ 
  12/12/1389مورخ 

1212  
 و بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه رئیس انتخاب تأیید«  مصوبه

   »قم رمانید
   19227شمارۀ 

  12/12/1389مورخ 



  1389اسفند ماه –ن و مقررات یانقونامۀ ویژه/  98
 

 

 

 و بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه رئیس انتخاب تأیید«  مصوبه  1313
   »کرمان درمانی

   19227شمارۀ 
  12/12/1389مورخ 

 و بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه رئیس انتخاب تأیید«  مصوبه  1414
   »لرستان درمانی

   19227شمارۀ 
  12/12/1389مورخ 

   »کردستان دانشگاه رئیس انتخاب تأیید«  مصوبه  1515
   19227شمارۀ 

  12/12/1389مورخ 

   »اردبیلی محقق دانشگاه رئیس انتخاب تأیید«  مصوبه  1616
   19227شمارۀ 

  12/12/1389مورخ 

  »مراغه دانشگاه رئیس انتخاب تأیید«  مصوبه  1717
   19227شمارۀ 

  12/12/1389مورخ 

   »هنر دانشگاه رئیس انتخاب ییدتأ«  مصوبه  1818
   19227شمارۀ 

  12/12/1389مورخ 

   »قزوین) ره( خمینی امام المللی بین دانشگاه رئیس انتخاب تأیید«  مصوبه  1919
   19233شمارۀ 

  19/12/1389مورخ 

   »ایالم دانشگاه رئیس انتخاب تأیید«  مصوبه  2020
   19233شمارۀ 

  19/12/1389مورخ 

   »کرمانشاه صنعتی دانشگاه رئیس تخابان تأیید«  مصوبه  2121
   19233شمارۀ 

  19/12/1389مورخ 
  
  

روزنامۀ رسمیروزنامۀ رسمیشورای عالی شهرسازی و معماری ایرانشورای عالی شهرسازی و معماری ایرانمصوباتمصوبات  ردیفردیف

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

   19219شمارۀ 
  3/12/1389مورخ 

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

   19219شمارۀ 
  3/12/1389مورخ 

 جامع طرح خصوص در ایران معماری و شهرسازی عالی شورای مصوبه تنفیذ  33
   نیمور شهر

   19219شمارۀ 
  3/12/1389مورخ 

 هکتار 6/4 الحاق خصوص در ایران معماری و شهرسازی عالی شورای مصوبه  44
   آن محدوده به ایالم شهر حریم اضیار از

   19219شمارۀ 
  3/12/1389مورخ 

55  
 وتراکمافزایشدرخصوصایرانمعماریوشهرسازیعالی شورای مصوبه
 مرکزی بانک خزاین و ملی جواهرات موزه( موزه ـ باغ ساختمان اشغال سطح

  )ایران اسالمی  جمهوری

   19230شمارۀ 
  16/12/1389مورخ 
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66  
 جامع طرح درخصوص ایران معماری و شهرسازی عالی یشورا مصوبه
   هشتگرد جدید شهر

   19230شمارۀ 
  16/12/1389مورخ 

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

   19230شمارۀ 
  16/12/1389مورخ 

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

  19236شمارۀ 
  23/12/1389مورخ 

99  
 و توسعه طرح درخصوص ایران معماری و شهرسازی عالی شورای مصوبه
 صدوق، ابرکوه، تفت، یزد، شهرستانهای شامل( یزد ناحیه) جامع( عمران
  )خاتم و مهریز  میبد، اردکان،

   19236شمارۀ 
  23/12/1389مورخ 

1010  
 شهر محدوده درخصوص ایران معماری و شهرسازی عالی شورای مصوبه
   پردیس جدید

   19236شمارۀ 
  23/12/1389مورخ 

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

   19238شمارۀ 
  25/12/1389مورخ 

1212  
 طرح درخصوص ایران معماری و شهرسازی عالی شورای مصوبه تنفیذ  

  سجزی شهر جامع
   19238شمارۀ 

  25/12/1389مورخ 

1313  
 طرح خصوص در ایران معماری و شهرسازی عالی شورای مصوبه تنفیذ
   مصیری شهر جامع

   19238شمارۀ 
  25/12/1389مورخ 

1414  
 طرح درخصوص ایران معماری و شهرسازی عالی شورای مصوبه تنفیذ
   هرند شهر جامع

   19238شمارۀ 
  25/12/1389مورخ 

1515  
 اساسی مغایرت درخصوص ایران معماری و شهرسازی عالی شورای مصوبه
   یزد شهر جامع طرح با تفصیلی طرح

   19238شمارۀ 
  25/12/1389مورخ 

1616  
 طرح خصوص در ایران معماری و شهرسازی عالی شورای مصوبه تنفیذ
   سرکان شهر جامع

   19240شمارۀ 
  28/12/1389مورخ 

1717  
 طرح خصوص در یرانا معماری و شهرسازی عالی شورای مصوبه تنفیذ
   لنده شهر جامع

   19240شمارۀ 
  28/12/1389مورخ 

  
  روزنامۀ رسمیروزنامۀ رسمیگوناگونگوناگونردیفردیف

   19240شمارۀ    دانشگاهی جهاد هنر و فرهنگ پژوهشکده اساسنامه  11
  28/12/1389مورخ 





  

ی  وا مارۀ  (  ندوط     )١٣٨٩ماه  ا
 یسطح آگاه یارتقا یه در راستایقضائهقات قویتحق رساند معاونت آموزش ویبه استحضار قضات محترم م

در امر  یرا که به نحو ین و مقرراتیهر ماه قوان ،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 یهارسشپ
و تحقیقات،   معاونت آموزش ،هیساختمان شماره سه قوۀ قضائ ،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  متوسط     کم   خیلی کم 
  در این شماره به نظر شما کدامیک از مطالب زائد است و باید جزء موارد حذف شده قید شود؟ -2

..............................................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................  

  نظر شما راجع به تعداد استفتائات قضائی و نظریات مشورتی چیست؟ -3
..............................................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................  

مطالب مشروحاً اعالم داشته و مشخص فرمایید چه ) چیدمان(و تبویب  لطفاً نظرتان را نسبت به دسته بندی –4
  .تغییری را الزم می دانید

..............................................................................................................................................................................  

..............................................................................................................................................................................  
  کدامیک از روش های ذیل را جهت دریافت ویژه نامه ترجیح می دهید؟ –5

   دریافت نسخه الکترونیکی از طریق ایمیل    چاپی دریافت نسخۀ
   دریافت نسخه الکترونیکی از طریق پایگاه اطالع رسانی معاونت آموزش و تحقیقات 

  تاکنون چند شماره این ویژه نامه را دریافت کرده اید؟ –6
   ها هیچ کدام از شماره    هاهمه شماره
  .................................................................................. هبا ذکر تعداد و شمار   هابرخی شماره

  .نامه دارید، مرقوم فرماییدچنانچه انتقاد یا پیشنهادی در خصوص بهبود این ویژه -7
..............................................................................................................................................................................  

..............................................................................................................................................................................  
  .در صورت تمایل نام و شمارۀ تلفن خود را مرقوم دارید -8

..............................................................................................................................................................................  





  

راک ت ا وا ه  م  رات ۀو ن و   وا
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ن  اهت :............................. ت   :.......................................ن ھ
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ی ت:................................د پ د   :.......................................ل 
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س ر،  -ان: آ ر ه ا وی دا ه، رو ظ و س یابان حا ع  قات قا وزش و  عاو آ مان  م ۀو سا ه  ه،   .ضا


