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م عو   ا
  قد 

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

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

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

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

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

                                                 
ت ،چاپ دوم، ص .  ١ ری،  د تا خا و  تا ی،   ی،   سنا ا   .١٣١ع

ری، ص .  ٢ د تا دی     .١١اآ
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ده– ٣ جام  ھای ا   : ژپو
ه  ضا وه  ی  خا  وتا ن  از ز  و ه ا   ضا وه  وزش  عاو آ ی  جام     ه  ا ن ز ق  ا دو  

ت ده ا ق اول . رسا ت«  ر ن و  و ر  ضات از  ی  الع یا تار ا ار ا ت» ط ده  ا ه  ذ ش   و  ١ا ژپو
ور«ق دوم  ح  ی   وز روز ر ی  ت  ت» سو ده ا ی  ن ٢.ر ی از  ھا حا ن ژپو ل از ا ج حا تا آ 

ت     :ا
و: ًاوال ھای  ناور ز   ی با  تسروز ر ه ا ی د ھای سازما ور جام مأ ی ا ول زیادی  ان    . ا

ذ: ًیا ه کا و نارسال  ی  دید ی با  ت از  ا ر ن و  و رات  ی  الع رسا ی ا ی  ا روز ر اا طا س
ت   .ا

ند از بار دید  ن    :ی از ا
ه  ودن  رف  ییک بار  ن روز ر ذ   سی کا
العاتدم   ر ا ی  ی آسان و بازیا گا کان با   طا
نده   رف  ی   ول روز ر نان از و زم ا کا سف    ط
م روز  ی و  و یاکا ھا ر پدید  ری آ ھد ند سال    ول یک یا  ا   ا   .آوردن
ماره  وز  ید و  و ی از  ن  حه  ور   ف از روز  ورتی     

                                                 
ت  . ٢ و  ١ وط ا ه  ضا وه  وزش  عاو آ ی  رک  د ی و  ناد سازما و ا ور   ھای  علژپو   .ا
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ر : ًثا ی و ا ده  جام  ی ا ر ش و  نای ژپو ت«ا  ر ن و  و ر  ه  اتا ورت » ا ند«  ورد » پی آ
ت ه ا ر    .اتأ 

  
و شیپ رو – ٤   :  

ن  و ر با  و حا ن اساس  نا «ا ا ۀ ما ت و ر ن و  و ا  ن » ا و وزۀا  ر ایپم آ د و   ه  ش 
ی ور   ح  ی   ورت آزما ک   ھاد . ودا رد با ار  و  قاضا د ه  ضات  ان و  ب  ه صا پاز  ا ا ک

ند ما م ما ر یاری  ور  ن مأ جام ا اود  ا حاتھ  .ھ ز   ی  م   ه  تن ز ده ا ه  ه  تا ن  ی ا .   پایا
ر یدو م اا ه   ار  ی شا د م  و ان  ب  ب  صا ام با  ی. ا عا   ون اهّلل 
  

  

  

 

  





 

  
  

  
  

  
  
  

 

  

ی ال ی ا ور س  وب  ن  سو ا ج  ا

: اولش





 13       می شورای اسالقوانین مصوب مجلس:  اول بخش

 

ــاده   .1 ــع تولیــد و ســرمایه  ) 1(قــانون اصــالح م ــانون رفــع برخــی از موان   گــذاری صــنعتی  ق
   1386مصوب 

 مـصوب  گـذاری صـنعتی   قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه) 1( ماده واحده ـ ماده  
  :شود  به شرح زیر اصالح می7/5/1386

ـ نرخ، رسیدگی و تشخیص، مطالبه، وصـول و نحـوه توزیـع عـوارض واحـدهای       1ماده« 
قـانون مالیـات بـر      ) 38(مـاده   ) 1(تولیدی آالینده محیط زیست همچنان براساس مفاد تبصره         

  .اهد شد مجلس شورای اسالمی در این زمینه انجام خو17/2/1387ارزش افزوده مصوب 
  ».االجراء است  الزم1/7/1387این قانون از تاریخ 

شنبه مورخ هفدهم شهریور مـاه        قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه          
 بـه   24/6/1388یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسالمی تصویب و در تاریخ               

  .تأیید شورای نگهبان رسید
  )11/7/1388 مورخ 18814ارۀ ل از روزنامۀ رسمی شمنق(

  
  قانون فروش و انتقال پادگانها و سایر اماکن نیروهای مسلح به خارج از حریم شهرها  .2

ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران             1ماده
و ) کـشور از طریق وزارت    (ها  مکلفند با درخواست ستاد کل نیروهای مسلح، دولت یا شهرداری         

و انتقـال   ) از طریـق مزایـده یـا توافـق        (در صورت موافقت فرماندهی کل قوا نسبت به فروش          
ها و سایر اماکن تحت تملک از محدوده شهرها به خارج از حریم آنهـا بـا توافـق وزارت             پادگان

در ارتبـاط بـا     . های اجرائـی اقـدام نماینـد      ها و یا سایر دستگاه    مسکن و شهرسازی یا شهرداری    
  .شود راضی وقفی نیز مطابق قوانین مربوطه عمل میا

تبصره ـ اماکن نیروهای مقاومت بسیج، ناجا، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهـای مـسلح و    
های آموزشی، مراکـز تولیـد سـالح و         به جز پادگان  (سازمانهای وابسته و تابعه آن و سپاه انصار         

هشی، درمـانی رفـاهی و منـازل مـسکونی          و مراکز علمی، پژو   ) های مهمات آنها    مهمات و زاغه  
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نیروهای مسلح و همچنین ستاد کل، ستادهای فرماندهی کل سپاه و ارتش و ستادهای نیروهـا           
در موارد اختالفی نظر ستاد کل نیروهـای مـسلح حـاکم     . باشند  از موضوع این ماده مستثنی می     

  .است
ح مربوطـه بـرای عرصـه    ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و یا نیروی مـسل   2ماده

پادگانها و سایر اماکن مشمول این قانون که پیش از تصویب ایـن قـانون فاقـد سـند و بـدون                      
معارض بوده، اقدام به اخذ سند مالکیت نموده و در صورت صدور سـند مالکیـت، مطـابق ایـن                    

  .قانون عمل خواهدشد
قـررات مربوطـه بـا      ربـط موظفنـد برابـر م        ادارات ثبت اسناد و امالک و سایر مراجـع ذی         

درخواست وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و یـا نیروهـای مـسلح اقـدام الزم را جهـت                    
  .صدور اسناد مذکور به عمل آورند

های اجرائی اجـازه داده  ها و سایر دستگاهـ به وزارت مسکن و شهرسازی، شهرداری    3ماده
ح و نیروهای مسلح کشور، عرصـه و        شود با هماهنگی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسل          می

اعیان پادگانها و سایر اماکن موضوع این قانون را به قیمت کارشناسی روز خریداری و یا بـرای                  
ارزش %) 35(نشده سی و پـنج درصـد           ارزش زمین به صورت تفکیک    . جایی توافق نمایند    جابه

  .ق، منظور خواهدشدشده و همجوار امالک موضوع خریداری یا تواف  کاربری مسکونی تفکیک
نیاز  طرح شهرسازی اراضی مذکور به منظور تأمین سرانه کاربریهای عمومی شهری مورد           

و نیز تأمین منـابع مـالی موردنیـاز بـرای انتقـال مـذکور، در                %) 40(منطقه حداقل چهل درصد     
قـانون تأسـیس شـورای عـالی        ) 5(اراضی کمتر از ده هکتار باید به تـصویب کمیـسیون مـاده              

 و در اراضی با مساحت بیش از آن به تصویب           22/12/1351ازی و معماری ایران مصوب    شهرس
  .شورای عالی شهرسازی و معماری ایران برسد

ـ سازمان ثبت اسناد و امالک کشور و ادارات تابعـه موظفنـد نـسبت بـه تجمیـع و                    4ماده
رات مربوطـه   تفکیک اراضی مذکور و همچنین صدور اسناد مالکیت جدید برابـر قـوانین و مقـر               

اقدام نموده و حقوق و عوارض قانونی حسب مورد طبق احکام برنامه چهارم توسعه اقتـصادی،                
  .های آتی وصول خواهدشد اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران و برنامه



 15       می شورای اسالقوانین مصوب مجلس:  اول بخش

 

جایی موضوع این قانون، زمـین    ـ وزارت جهاد کشاورزی مکلف است در موارد جابه 5ماده
احداث پادگان یا امـاکن جـایگزین و حـریم آنهـا را مطـابق معیارهـا و                  مناسب موردنیاز جهت    

  .مقررات نیروهای مسلح واگذار نماید
های موضوع این قانون هرساله بنا بـه پیـشنهاد     ـ منابع موردنیاز برای خرید عرصه 6ماده

ن بینی شده در قـوانی      وزارت مسکن و شهرسازی یا دستگاه اجرائی مربوطه، از محل اعتبار پیش           
. شـود  بودجه سنواتی و تسهیالت اعتبـاری و بـانکی و یـا فـروش اوراق مـشارکت تـأمین مـی                 

همچنین درآمد حاصل از فروش امالک مذکور و معاوضه حسب مورد به منظور تأمین تمام یـا                 
یافتـه در اختیـار       تخـصیص %) 100(بخشی از بهای خرید به حساب خزانـه واریـز و صددرصـد              

بازپرداخـت اعتبـارات دریـافتی از    . گیـرد    دستگاه اجرائی قرار مـی     وزارت مسکن و شهرسازی یا    
  .شود منابع بانکی، از محل درآمد مذکور تأمین می

ـ در مواردی که منابع حاصله کفاف ایجاد پادگـان و تأسیـسات مـشابه را در زمـین                   7ماده
تاد کـل نیروهـای     نیاز را با هماهنگی س     تواند باقیمانده اعتبار مورد     تعیین شده ننماید، دولت می    

در ایـن   . بینی کنـد    های سنواتی پیش    مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در بودجه         
صـورت  ) شـده   متناسب با محل تخلیـه    (جایی پس از احداث پادگان و تأسیسات آن           صورت جابه 

  .پذیرد می
 حاصـل   ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و نیروهای مسلح موظفند درآمـد  8ماده

گـردد    بینی می   از اجراء این قانون را به حساب خزانه که ردیف آن در قانون بودجه سالیانه پیش               
ایـن  . واریز و به منظور احداث اماکن جایگزین در خارج از محدوده و حریم شهرها هزینه نمایند    

  .شود تخصیص یافته تلقی می%) 100(اعتبار صددرصد 
ک تبصره در جلسه علنـی روز یکـشنبه مـورخ اول            قانون فوق مشتمل بر هشت ماده و ی       

شهریور ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلـس شـورای اسـالمی تـصویب و در تـاریخ                     
  . به تأیید شورای نگهبان رسید11/6/1388

  )11/7/1388 مورخ 18814نقل از روزنامۀ رسمی شمارۀ (
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  ]ایقانون جرایم رایانه[ 1 اصالحیه .3
 71063رساند، عطف به نامه شماره  ندگان محترم به استحضار میبا عرض پوزش از خوان

ای منتشره در روزنامه رسمی به شماره   درخصوص انتشار قانون جرایم رایانه10/4/1388مورخ
، در »حبس باشد« عبارت 20ماده ) ب( در سطر اول بند 2 متأسفانه17/4/1388 مورخ 18742

دادستانی « عبارت 22، در سطر دوم ماده »هایتارنما« عبارت 21سطر اول تبصره یک ماده 
 »های یا سامانه« عبارت 44 و در سطر اول ماده »باشد« کلمه 41ماده ) ج(، در بند »کل کشور
  .گردد باشد که بدین وسیله اصالح می صحیح می

  )15/7/1388 مورخ 18818نقل از روزنامۀرسمی شمارۀ (
  

عبور کاالهای خارجی از قلمرو جمهوری      قانون حمل و نقل و      ) 22(قانون اصالح ماده     .4
 اسالمی ایران 

قانون حمل و نقل و عبور کاالهای خـارجی از قلمـرو جمهـوری    ) 22( ماده واحده ـ ماده  
  :گردد ـ به شرح زیر اصالح می22/12/1374اسالمی ایران ـ مصوب 

قلمـرو  ـ مـسؤولیت صدور گواهینامه رانندگی، اسناد مالکیت و پالک خودرو در            22ماده« 
جـمهوری اسالمی ایران بر عهده نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایـران و وظیفـه ترجمـه و               

های رانندگی معتبر صادر شده توسط نیروی انتظامی و سـایر اسناد و مـدارک                تبدیل گواهینامه 
 هجـری   1328هـای   المللی سـال    های بین المللی وفـق مفاد کنـوانسیـون     مذکور به مدارک بین   

ای و    حمل و نقـل جـاده   )  میـالدی 1968( هجـری شمـسی    1347و  )  میالدی 1949(شمسی  
المللـی    المللی و مقررات حـاکم بـر تمـامی کـشورهای عـضو سـازمان بـین                 حسـب عرف بـین  

بر عهـده کـانون جهـانگردی و   ) FIA(المللی اتومبـیلرانی  و فدراسیون بین ) AIT(جهانگردی  
  ».باشد ایران میاتومـبیلرانی جمـهوری اسالمـی 

                                                 
  .این اصالحات در شماره تیرماه این ماهنامه در قسمت پاورقی پیش بینی شده و تذکر داده شده بود.   1
  .است زاید »متأسفانه«کلمه رسد به نظر می.   2
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شنبه مورخ هفدهم شهریور مـاه        قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه          
 بـه  7/7/1388یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسالمی تـصویب و در تـاریخ             

  .تأیید شورای نگهبان رسید
  )20/7/1388 مورخ 18822نقل از روزنامۀرسمی شمارۀ (

  
  

 
 
  

  





 

  

  
  
  
  
  

  
  
 
 
 
 
  
  
  
 

  

  

ری د اد ن  و ی د و یأت  ی  اآر اا  عا
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 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص افزایش حقوق کارکنان و           206رأی شماره    .1
 بازنشستگان دولت 

      3/3/1388: تاریخ دادنامه
       206: شماره دادنامه
  87/438: کالسه پرونده
  .هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: مرجع رسیدگی

  . سازمان بازنشستگی کشوری: شاکی
  .  دیوان عدالت اداری22و21اعالم تعارض آراء صادره از شعب : شکایت و خواستهموضوع 
 موضـوع  86/1184الف ـ شعبه بیست و دوم دیوان در رسیدگی به پرونده کالسه  : مقدمه

خواسـته عـدم      اعرابی به طرفیت سازمان بازنشستگی کشوری به        شکایت آقای محمود پورمومن   
 قانون برنامه چهارم بـه شـرح        150 و ماده    1386دجه سال    قانون بو  19تبصره  ) ک(اجرای بند   

 چنین رأی صادر نموده است، مشتکی عنه اعالم داشـته           28/2/1387 مورخ   444دادنامه شماره   
نامـه   تـصویب  است، افزایش حقوق از وظایف دولت بوده است و از طرفی چون دولت به موجب           

 درصـد   5 بازنشـستگان را معـادل        افزایش حقوق  28/1/1386 مورخ      ه 3715ت/11008شماره  
وظیفه خـود عمـل نمـوده اسـت و النهایـه          نامه این سازمان به    بینی نموده لذا برابر تصویب     پیش

 2مراتـب دعـوی نظـر بـه اینکـه اوالً، بنـد                بـا عنایـت بـه     . خواستار رد شکایت گردیده  اسـت      
 عمـومی    بـه موجـب رأی هیـأت       28/1/1386 مـورخ       هـ 37150ت/11008نامه شماره    تصویب

ثانیـاً،  .  ابطـال گردیـده اسـت      26/12/1386 مـورخ    1507ــ 1551دیوان عدالت اداری به شماره    
االجراء بوده و جهـت اجـرای        قوانین مصوب مجلس برای کلیه سازمانها و نهادهای ذیربط الزم         

عنـه صـراحتاً مـورد       آنها مجوز دیگری ضرورت ندارد که این امر نیز در الیحه دفاعیه مـشتکی             
االشعار و با عنایت به صراحت مـاده          مصوبه فوق  2 بنابراین با ابطال بند      ،رار گرفته است  اشاره ق 

 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگـی کـشور لـزوم تبعیـت از قـانون            150
 قانون  170امری الزامی است، هرچند که در فرض عدم ابطال مصوبه با توجه به صراحت اصل                
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هـای خـالف     نامـه  سالمی ایران تکلیف و وظیفه قضات در تبعیت از تصویب         اساسی جمهوری ا  
 150عالوه بر آنکه با عنایت به اصل ظاهر و اصل تبادر مفـاد مـاده                . قانون معین گردیده است   

هیچ داللت دیگری به غیر از افزایش حقوق بازنشستگان متناسب با نرخ تورم               قانون مارالذکر به  
رفی و لغو اصطالحی تناسب نیز چیزی به افزایش حقـوق بـه میـزان               ندارد و از طرفی معنای ع     

بنـابراین شـکایت   . گـردد  باشد که هر ساله از جانب بانک مرکزی اعـالم مـی      افزایش تورم نمی  
 قانون دیوان عـدالت     22 و   13الذکر مواد     قانون فوق  150شاکی وارد تشخیص و به استناد ماده        

عنه به افزایش حقوق شاکی از اول        کم بر الزام مشتکی   اداری و رأی وحدت رویه صدراالشاره ح      
ب ـ شـعبه بیـست دوم دیـوان در     . گـردد   متناسب با نرخ تورم صادر و اعـالم مـی  1386سال 

اله نبوی به طرفیت سـازمان         موضوع شکایت آقای رحمت    86/1218رسیدگی به پرونده کالسه     
برنامه چهارم توسعه به شـرح      و طبق    1386بازنشستگی کشوری به خواسته اضافه شدن حقوق        

 چنین رأی صادر نموده است، با عنایت بـه اینکـه اجـرای              8/3/1387 مورخ   556دادنامه شماره   
باشد و انجـام خواسـته       خواسته شاکی خارج از حیطه اختیارات قانونی سازمان طرف شکایت می          

ایت را فاقد پشتوانه    نیاز به ابالغ مصوبات یا صدور بخشنامه از طرف هیأت وزیران دارد، لذا شک             
 قانون دیـوان عـدالت اداری رأی بـه رد شـکایت             22 و   7قانونی دانسته با اجازه حاصله از مواد        

 87/257ج ـ شعبه بیست ویکم دیوان در رسیدگی به پرونـده کالسـه    . نماید صادر و اعالم می
الـزام  موضوع شکایت آقای بیژن صمصامی به طرفیت سازمان بازنشستگی کشوری به خواسته             

 از افـزایش حقـوق   1386اصالح حکم کارگزینی شاکی در سال    سازمان بازنشستگی کشوری به   
 به شـرح دادنامـه شـماره       1386 بودجه   19تبصره  ) ک( درصد و اجرای بند      5/13 درصد به    8از  

 چنین رأی  صادر نموده است، نظر به اینکـه افـزایش حقـوق سـالیانه                 21/3/1387 مورخ   528
باشد و همان طور کـه شـاکی در دادخواسـت اسـتناد        اختیارات هیأت دولت می   براساس تورم از    

 مبـادرت   28/1/1386 مـورخ    37150ت11008نامه شماره    نموده هیأت دولت بر اساس تصویب     
به افزایش میزان حقوق کارکنان نموده است و لذا چنانچه حقوق شـاکی بـر اسـاس مـصوبات                   

 عمومی دیوان عدالت اداری درخواست ابطـال آن         هیأت وزیران تضییع شده است، باید از هیأت       
همـین    باشـد و بـه     را نماید و افزایش حقوق بازنشستگی از اختیارات سازمان بازنشـستگی نمـی            
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. دانـد  لحاظ سازمان خوانده نسبت به دعوی خواهان ایراد نموده و دعوی را متوجـه خـود نمـی                 
دادرسـی    باشد، مستنداً به آیین    ده نمی علیهذا با توجه به دفاع خوانده دعوی خواهان متوجه خوان         

 قـانون  48 قانون آیین دادرسی مـدنی بـا رعایـت مـاده     84 ماده 4دیوان عدالت اداری و بند ب 
دیوان عدالت اداری به لحاظ عدم توجه دعوی به سازمان بازنشستگی قرار ردّ دعـوی صـادر و                  

و مستـشاران و دادرسـان      هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق بـا حـضور رؤسـا             . گردد اعالم می 
البدل در تاریخ فوق تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مـشاوره بـا اکثریـت آراء بـه                       علی

  .نماید شرح آتی مبادرت به صدور رأی می
  

  »رأی هیأت عمومی«
ب ـ هرچنـد حکـم    . رسـد  الذکر محرز بنظر مـی  های فوق الف ـ تعارض در مدلول دادنامه 

برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی          قانون   150مقرر در ماده    
 کل کـشور مبـین تکلیـف        1386 قانون بودجه سال     19تبصره  ) ک  ( و بند    1383ایران مصوب   

دولت در افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت براساس ضـوابط قـانونی مربـوط اسـت،                 
رود کـه     ی جزئـی از دولـت بـه شـمار مـی           لیکن با عنایت به اینکه سازمان بازنشستگی کـشور        

مــسئولیت برقــراری و افــزایش حقــوق بازنشــستگی و مــستمری ازکارافتــادگی و بازمانــدگان  
مستخدمان بازنشسته را به عهده دارد، بنابراین شکایت بـه کیفیـت مطروحـه متوجـه سـازمان                  

م دیـوان    شعبه بیـست و دو     28/2/1387 مورخ   444بازنشستگی کشوری است و دادنامه شماره       
 مـاده   2این رأی به استناد بنـد       . باشد  در حدی که متضمن این معنی است صحیح و قانونی می          

 برای شعب دیوان و سایر مراجـع اداری  1385 قانون دیوان عدالت اداری مصوب       43 و ماده    19
  .االتباع است ذیربط در موارد مشابه الزم

  )8/7/1388 مورخ 18812نقل از روزنامۀ رسمی شمارۀ (
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 هیأت عمومی دیوان عـدالت اداری درخـصوص   365، 364، 363،  349های    رأی شماره  .2
قطع رابطه کارکنان قراردادی شرکتی با وزارتخانۀ ذیربط و انتقال مجدد آنان وجاهت    

  قانونی ندارد
             28/4/1388: تاریخ

            365، 364، 363، 349: شماره دادنامه
  276، 275، 278، 277، 88/249: کالسه پرونده
  .هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: مرجع رسیدگی

ــ  ابـراهیم   4ـ  صـابر راعـی صـوقیان    3ـ  رامین مرادی 2ـ  عادل فالح     1آقایان  : شاکی
  .لی حاجی

  .اعالم تعارض آراء صادره از شعب دیوان عدالت اداری: موضوع شکایت و خواسته
 85/1008 و 84/1391 به پرونـده کالسـه   الف ـ شعبه دهم دیوان در رسیدگی : گردشکار

موضوع شکایت آقای محمدحسین بیگلو به طرفیت جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی بـه              
خواسته ابطال حکم انتقال به جهاد نصر و بازگشت به جهاد کشاورزی و استخدامی رسـمی بـه                  

نمـوده اسـت، بـا     چنین رأی صـادر  14/9/1385 مورخ 1536 ـ  1535های شماره  شرح دادنامه
 مــورخ 24035/1103عنــه بــه شــماره  بررســی محتویــات پرونــده و الیحــه دفاعیــه  مــشتکی

 خواسته خواهان موجه است زیرا در انتقال شاکی از جهـاد کـشاورزی بـه شـرکت                  21/8/1384
وی دارای شرایط تبدیل از قـراردادی بـه رسـمی را مطـابق              . نصر رضایت وی اخذ نشده است     

 داشته است، نسبت به وی اعمال نـشده اسـت و   1/10/1375ص مورخ   /2302بخشنامه شماره   
عنه دلیلی به لغو قرارداد با شاکی        دلیلی نیز بر عدم شرایط نامبرده ارائه نگردیده است و مشتکی          

 قانون اداری و مالی جهاد بـه لحـاظ سـابقه طـوالنی              39با توجه به ماده     . نیز ارائه نکرده است   
شد، بنابه مراتب حکم به ورود شـکایت و          می تبدیل وضعیت داده می    بایست به استخدام رس    می

ب ـ شـعبه سـوم    . گـردد  الذکر شاکی صادر و اعالم می عنه به اجابت خواسته فوق الزام مشتکی
 موضـوع شـکایت آقـای یـونس مروبـاری بـه             83/3618دیوان در رسیدگی به پرونده کالسـه        
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ه بازگشت به جهاد کشاورزی و تغییر وضعیت        طرفیت جهاد سازندگی آذربایجان غربی به خواست      
 چنین رأی صادر نموده     27/11/1383 مورخ   3707رسمی به شرح دادنامه شماره        از قراردادی به  

است، مفاد الیحه جوابیه طرف شـکایت مبـین آن اسـت کـه بـه موجـب صورتجلـسه مـورخ                      
 مـالی تعـداد      معاونـت اداری   1/10/1371 مورخ   4885/180/1/2 و بخشنامه شماره     2/9/1371

آالت جهـاد      نفـر از افـراد قـراردادی شـرکت ماشـین           226مور و   أ نفر از پرسنل رسـمی مـ       206
اند و شـاکی پرونـده       سازندگی که بعداً به شرکت جهاد نصر استان تغییر نام یافته منتقل گردیده            

یه بـا   سـسه نـصر قـرارداد مـشارال       ؤکه از جمله افراد قراردادی بوده به علت انعقاد قـرارداد بـا م             
جهادسازندگی وقت لغو گردیده بنابه مراتب باتوجه به قطـع رابطـه اسـتخدامی انعقـاد قـرارداد                  

  . شـود  باشـد و شـکایت بـه کیفیـت مطروحـه موجـه نیـست و رد مـی                   مجدد با وی مقدور نمی    
 موضوع تجدیـدنظرخواهی  85/2006ج ـ شعبه چهارم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کالسه  

 شعبه سـوم بـه شـرح        27/11/1383 مورخ   3707ری نسبت به دادنامه شماره      آقای یونس مروبا  
   چنـین رأی صـادر نمـوده اسـت، بـا عنایـت بـه رأی                 30/2/1386 مـورخ    234دادنامه شـماره    

 هیأت عمومی دیـوان عـدالت اداری   13/11/1381 مورخ  413االتباع شماره    وحدت رویه و الزم   
یید دارد و اینکه در پرونـده الیحـه دفاعیـه           أقال ت که به لزوم کسب موافقت مستخدم در امر انت        

طرف شکایت دلیل و مدرکی دال بر کسب موافقت تجدیدنظرخواه بـر انتقـال وی بـه شـرکت                   
های حاکم بر زمـان     شود و از طرفی بر اساس رویه و دستورالعمل         جهاد نصر باشد، مالحظه نمی    

 جهـاد   1/10/1375 مـورخ    10/ص/2302اشتغال تجدیدنظر خـواه از جملـه بخـشنامه شـماره            
سازندگی، شـاکی شرایط و استـحقاق تبدیل وضعـیت از قراردادی به رسمی را داشته است، لذا               
با وارد دانستن تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه و فسخ دادنامه صادره از شعبه بدوی حکـم بـه                

تبدیل وضـعیت   ورود شکایت شاکی و الزام خوانده به بازگرداندن شاکی به محل اولیه خدمت و               
د ـ  شعبه چهـاردهم دیـوان در رسـیدگی بـه پرونـده       . گردد ایشان به رسمی صادر و اعالم می

 موضوع شکایت آقای موسی وجدی بـه طرفیـت سـازمان جهـاد کـشاورزی                84/1377کالسه  
استان آذربایجان غربی به خواسته اعاده به کار و تغییر وضـع قـراردادی بـه رسـمی بـه شـرح                      

 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه خواهـان از            4/11/1384 مورخ   2498دادنامه شماره   
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کارکنان قراردادی جهاد سازندگی شهرستان میاندوآب بوده که پس از تـشکیل شـرکت جهـاد                
جهـاد سـازندگی       به این شرکت منتقل و پس از انقضای قـرارداد بـه            1371نصر استان در سال     

ه کار در شرکت مذکور نمود و در واقع اشتغال به کار در ایـن            مبادرت به تنظیم قرارداد اشتغال ب     
شرکت را با رضایت خود پذیرفته و به موجب حکـم کـارگزینی پیوسـت دادخواسـت اکنـون در         
زمره کارکنان ثابت شرکت جهاد نصر آذربایجان غربی قرار دارد و بـا انقـضای آخـرین قـرارداد              

و امکان تجدید آن وجود نداشته مگـر بـا تجدیـد            منعقده با جهاد سازندگی رابطه فیمابین قطع        
نامه مقـررات اسـتخدامی و نحـوه پرداخـت حقـوق و مزایـای همکـاران                   آیین 6قرارداد و ماده    

 سـال   8 اسـتخدام رسـمی دارنـدگان        1/8/1372قراردادی وزارت جهاد سازندگی قابل اجـرا از         
 ضوابط در اولویت قـرار داده       سابقه را در صورت وجود پست ثابت سازمانی و با رعایت شرایط و            

باشد به عالوه مـشارالیه در       که بر فرض وجود پست و تحقق شرایط و ضوابط امری الزامی نمی            
 قابل اجرا بوده و قابل      1/8/1372نامه استنادی از      به شرکت جهادنصر منتقل و آیین      1371سال  

ه قراردادی به لحاظ انقضای     باشد، بنا به مراتب مذکور و قطع رابط        وضع او نمی    اسـتناد نسبت به  
مدت و میسر نبودن اعاده به خدمت در سازمان خوانده و نظر به اینکه تبـدیل وضـع مـستخدم                    
قراردادی بر فرض استمرار رابطه قراردادی به رسمی آزمایشی مستلزم وجود شرایط الزم و اخذ               

مطروحـه غیرموجـه     بنـابراین دادخواسـت      ،مجوز از مرجع صالحیتدار است و جنبه الزامی ندارد        
ـ ـ شعبه یازدهم تجدیدنظر در رسیدگی به   ه. شود تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعالم می

 موضوع تجدیدنظرخواهی آقای موسی وجدی نسبت به دادنامـه شـماره   85/748پرونده کالسه  
 چنـین   24/3/1385 مـورخ    819 شعبه چهارم به شرح دادنامه شـماره         4/11/1384 مورخ   2498

در نموده است، اوالً، موضوع انتقال از جهادسازندگی به شرکت جهاد نصر کـه بـه نظـر      رأی صا 
رسد با موافقت تجدیدنظرخواه صورت نگرفته چون انتقال با کسب موافقت مستخدم صورت              می

 هیأت عمومی دیـوان عـدالت اداری در         13/11/1381 مورخ   412نگرفته با در نظر گرفتن رأی       
باشد اثبات لزوم کـسب موافقـت مـستخدم را           االتباع و عمل می    الزممقام رأی وحدت رویه که      

 دارای  1/10/1375 مـورخ    10/ص/2302ثانیاً، مستخدم با مدنظر قرار دادن بخشنامه        . نماید می
باشد، چرا که دلیلی در پرونـده        شرایط تغییر وضعیت و تبدیل وضعیت از قراردادی به رسمی می          



 27       آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری : دوم بخش
 

 

ه مسقط حق اکتسابی و مسلم مستخدم باشد، بنا به مراتب           مشهود و ملحوظ نظر قرار نگرفت ک      
معروضه و سوابق خدمتی و شرایط حاصله در امر تغییر وضعیت از قراردادی به رسمی حکم بـه                  

وـ  شعبه چهـاردهم     . گردد ورود شکایت و تجدیدنظرخواهی صادر و دادنامه بدوی نیز نقض می          
وع شکایت آقای احمد صمدی به طرفیـت         موض 84/1464دیوان در رسیدگی به پرونده کالسه       

سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی به خواسته اعاده به سازمان خوانـده از شـرکت                
 10/8/1385 مـورخ  1763جهاد نصر و تبدیل وضع قراردادی به رسمی به شرح دادنامه شـماره     

راردادی اشتغال به کـار     عنوان مستخدم ق    چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه خواهان به         
در جهاد سازندگی داشت که منتقل به شرکت جهادنصر گردیده و با انعقاد قراردادهای یکـساله                
در این شرکت ادامه کار داد و هم اکنون به عنوان مـستخدم ثابـت حکـم کـارگزینی پیوسـت                     

ت مور بــه خـدم    أدادخواست در شرکت یاد شده مشغول بـه خدمت است و نظر بـه اینکــه مـ               
باشد و فاقد مجوز قـانونی اسـت و          شدن کارکنان قراردادی منطبق بـر مقررات استخدامی نمی       

اعاده به خدمت در سازمان جهادکشاورزی به لحاظ فقدان رابطه استخدامی قراردادی یا پیمانی              
باشد و تبـدیل وضـع قـراردادی بـه           یا خریدخدمت یا رسمی با این سازمان میسر و ممکن نمی          

ن سازمان هم نتیجتاً منتفی است، بنابه مراتـب مـذکور دادخواسـت مطروحـه غیـر                رسمی در ای  
زـ شعبه دوم تجدیـدنظر در رسـیدگی   . گردد موجه تشخیص و حکم به ردّ آن صادر و اعالم می        

 موضوع تقاضای تجدیدنظر آقای احمد صمدی به خواسته تجدیدنظر          86/102به پرونده کالسه    
 مـورخ  1533 شعبه چهاردهم به شرح دادنامه شماره 10/8/1385 مورخ 1763در دادنامه شماره  

 اسناد و مدارک و مکاتبات مشمولین جهاد کشاورزی و جهاد نصر همگی حکایـت               12/4/1386
از عدم قطع رابطه کارکنان انتقالی به جهاد نصر با سازمان جهاد کشاورزی دارد و با عنایت بـه                   

ن خوانده با مفاد اسناد و مـدارک موجـود مطابقـت            اینکه مطالب مندرج در الیحه جوابیه سازما      
عنه را مخدوش تشخیص داده      ندارد و شعبه، تجدیدنظرخواهی را وارد دانسته و دادنامه معترض         

 موضـوع شـکایت آقـای    83/1291پرونده کالسه  ح ـ شعبه یازدهم دیوان در رسیدگی به . است
بـه جهـاد کـشاورزی و تغییـر         نقدعلی پیری به طرفیت جهاد کشاورزی بـه خواسـته بازگـشت             

 چنین رأی صادر    2/6/1384 مورخ   1059وضعیت از قراردادی به رسمی به شرح دادنامه شماره          
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نموده است، قطع رابطه کاری وی با سازمان جهـاد کـشاورزی محـرز اسـت و بـا عنایـت بـه                        
شخصیت حقوقی مستقل جهادنصر که شاکی با وی قرارداد منعقد نموده است، شـکایت وی را                

ط ـ شعبـه نهم تجدیـدنظر   . نماید غیر صحیح تشخیص و رأی به رد شکایت صادر و اعالم می
 موضوع تجدیدنظرخواهی آقای نقدعلی پیـری نـسبت         84/1243 پرونده کالسه     به  در رسیدگی   

 چنین  30/3/1385 مورخ   419 به شرح دادنامه شماره      2/6/1384 مورخ   1059به دادنامه شماره    
ت، اوالً تجدیدنظرخوانده بدون هماهنگی و اذن، اقدام به انتقال شاکی بـه          رأی صادر نمـوده اس   

ای  جهادنصر نموده و آن زمان جهادنصر نیز جزء جهاد بوده و حـال دارای تـشکیالت جداگانـه                 
ثانیاً تجدیدنظرخوانده مدرک و دلیلی در رابطه با لغو قرارداد تجدیدنظرخواه ارائـه             . گردیده است 

ثالثاً نظر به سـابقه     . ن لغو یک جانبه از وجاهت قانونی برخوردار نبوده است         ننموده و بر فرض آ    
 قانون اداری مالی جهـاد      39ماده    طوالنی تجدیدنظرخواه در جهاد سازندگی سابق و با توجه به           

گیرنـد پـس از سـپری     دایر بر اینکه اشخاصی که توسط جهاد مورد پذیرش و استخدام قرار می         
آینـد و    باشـد بـه اسـتخدام جهـاد در مـی           حداکثر مدت آن دو سال می     شدن دوره آزمایشی که     

موریت یافته و   أسازندگی بوده و متعاقب آن در جهادنصر م          در جهاد  1371تجدیدنظرخواه تا سال  
 بنابه مراتب استحقاق شاکی نسبت بـه مـورد          ،در نهایت با جهاد نصر قرارداد منعقد نموده است        

یع حق تجدیدنظر و حقوق مکتسبه وی مجوز قانونی نداشته          خواسته محرز و مسلم نبوده و تضی      
لذا با وارد دانستن اعتـراض ضـمن نقـض دادنامـه تجدیـدنظر خواسـته رأی بـه ورود                    . و ندارد 

شکایت مبنی بر بازگشت به جهاد کشاورزی و تغییر وضعیت از غیر رسمی به رسـمی صـادر و                   
 موضوع 83/1097ی به پرونده کالسه ی ـ شعبه بیست و یکم دیوان در رسیدگ . شود اعالم می

شکایت آقای غالمرضا اسمعیلی مرجانیان به طرفیت جهاد کشاورزی استان آذربایجـان غربـی              
شـرح    خواسته بازگشت به جهاد کشاورزی و تغییر وضعیت قراردادی به رسمی در سازمان بـه                به

اینکه انتقال شاکی      چنین رأی صادر نموده است، نظر به       28/8/1385 مورخ   1177دادنامه شماره 
سسه جهاد نصر و تغییر وضعیت اسـتخدامی مـشارالیه کـه البتـه              ؤاز جهاد کشاورزی وقت به م     

بایست با حفظ سنوات قبلی خدمت همراه باشد، براساس جواز قانونی موضـوع مـاده واحـده                می
سسات عمومی غیردولتی مـصوب     ؤ به قانون فهرست نهادها و م      12 و   11قانون الحاق بندهای    
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 صورت گرفته است و تخطی از قـوانین و مقـررات در اقـدام اداره طـرف شـکایت         11/3/1376
باشد و مضافاً با وصف انتقال مذکور تکلیفی از جهت اعاده نمودن و تبدیل وضعیت                ملحوظ نمی 

باشد، علیهـذا ضـمن پـذیرش دفاعیـات طـرف            عنه نمی  استخدامی شاکی متوجه اداره مشتکی    
ک ـ شعبه چهارم تجدیدنظر در رسیدگی  . دارد  را صادر و اعالم میشکایت حکم به رد شکایت

 موضـوع تجدیـدنظرخواهی آقـای غالمرضـا اسـمعیلی نـسبت بـه         85/2042به پرونده کالسه    
 چنـین   5/3/1386 مـورخ    274 به شرح دادنامه شـماره       28/8/1385 مورخ   1177دادنامه شماره   

از جهـاد سـازندگی آذربایجـان غربـی بـه           رأی صادر نموده است، انتقال قهری تجدیدنظرخواه        
 مـورخ   412جهادنصر بدون موافقت یادشده واقع و در نتیجه غیرقانونی و مغایر دادنامـه شـماره              

باشد از این رو ضمن نقض دادنامه بـدوی           هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می      13/11/1381
ن مشارالیه که در متن     نمود  درخصوص رسمی . نماید ورود شکایت از این حیث صادر می        حکم به 

گردد ولیکن در شـعبه بـدوی و در حکـم صـادره در آن التفـات          دادخواست اولیه وی عنوان می    
نشده و درحقیقت با عدم پاسخ گوئی به موضوع توسط تجدیدنظرخوانده تصمیم نسبت بــه آن                

ی تـوام   باشد کـه رسـیدگ     ها می  نظر از آنکه مشمول تعدد در بیان خواسته         شود و قطع   اتخاذ نمی 
نسبت به آن در حال حاضر و بدون اتخاذ تصمیم نسبت به موضوع انتقال وجهی نداشته اسـت،          
این شعبه تکلیفی به اظهار نظر در این خصوص نداشته تجدیـدنظرخواه بـه پیگیـری موضـوع                  

ل ـ شعبــه   . نمایـد  دادنامه حاضر و سپس پیگیری تقاضای رسمی شـدن در جهـاد ارشـاد مـی    
 موضوع شکایت آقای احمد راستگو بـه        82/1110 رسیدگی به پرونده کالسه      پانزدهم دیوان در  

طرفیت سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی به خواسته الزام سازمان به اعاده به کار سابق               
موریـت در   أموریت در جهادنصر و بازگشت و اشتغال به کار در شغل قبـل از م              أبه لحاظ پایان م   

 چنین رأی صادر    28/8/1384 مورخ   1685یه به شرح دادنامه شماره      جهاد آذربایجان غربی اروم   
 اقـدام   10/9/1382 مـورخ    23395/5/2نموده است، اداره کل سازمان متبوع بـه شـرح جوابیـه             

موریت کارکنان شاغل در کارگاهها و ماشـین آالت         أعنه به صدور ابالغ م     سازمان جهاد مشتکی  
 معاونت  8/10/1379 مورخ   4885/180/1/2شماره  در موسسه جهاد نصر را مستند به بخشنامه         

اداری و مالی وزارتخانه متبوعه دانسته و در خصوص برگشت به سازمان و انعقاد قرارداد مجـدد      
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 معاون اداری و مالی     14/12/1379 مورخ   12805/180/1/2با نامبرده به استناد بخشنامه شماره       
علیهـذا ایـن شـعبه دیـوان        . انـد   گردیده وقت مقدور ندانسته و خواستار هرگونه تصمیم مقتضی       

عدالت اداری با عنایت به مراتب معروضه و مفاد شکایت شاکی و امعان نظر به جوابیه سـازمان                  
عنه که تلویحاً و بطور ضمنی بازگشت شاکی به محل خدمت سابق در سازمان ذیـربط                 مشتکی

کی و با اعالم موافقت رئـیس  را ناممکن ندانسته و با لحاظ انقضاء مهلت ماموریت محوله به شا     
اداره ارتباطات دفتر وزارتی جهاد کشاورزی مبنی بر انتقال وی منعی در پذیرش خواسته شاکی               

باشد، در نتیجه با عدم دفاع موثر و موجهی از سوی سازمان خوانـده ایـن                 متصور و مشهود نمی   
ورزی ارومیـه را  قسمت از شکایت شاکی مبنی بر بازگشت به محل کار سابق یعنی جهـاد کـشا      

 قانون دیوان عدالت اداری     11بند یک از ماده     ) پ(مقرون به اجابت تشخیص و مستنداً به شق         
دارد  حکم به ورود شکایت شاکی به انتقال به سازمان جهاد کشاورزی ارومیه صادر و اعالم مـی            

یـه   سـال بیمـه معوقـه خـود عل       6و اما جهت خواسته دیگر شاکی مبنی بر مطالبـه و احتـساب              
ـ مدیریت جهاد کشاورزی و تأمین اجتماعی نظر بـه اینکـه راجـع بـه                1عنهما   سازمان مشتکی 

 از 15/6/1384 مـورخ  1232 طی دادنامه شماره 82/827همین خواسته سابقاً در پرونده کالسه      
جانب این شعبه حکم بـه ورود شکایت شاکی به پرداخت حق بیمه سنوات مورد تاییـد اشـتغال               

ای وی صـادر و محکـوم    ب آن تأمین اجتماعی به پذیرش و احتساب سوابق بیمهشاکی و متعاق 
م ـ شعبــه چهـاردهم دیـوان در     . باشـد  اند منصرف از رسیدگی و اظهارنظر مجـدد مـی   گردیده

 قلعـه بـه    گورچین  موضوع شکایت آقای سیف علی شمس     84/1465رسیدگی به پرونده کالسه     
موریت و تغییر   أخواسته اعالم اتمام م     ربایجان غربی به  طرفیت سازمان جهاد کشاورزی استان آذ     

 چنـین رأی صـادر      12/3/1386 مـورخ    284وضع قراردادی به رسمی به شرح دادنامـه شـماره           
 1/1/1372نموده است، نظر به اینکه قرارداد کار خواهان با شرکت جهاد نصر اسـتان از تـاریخ                  

 مـورخ   840468 از این شرکت به شـماره        شروع و ادامه پیدا کرد و طبق حکم کارگزینی صادره         
باشد و شروع قرارداد کار با موافقت         خواهان در زمره کارکنان ثابت این شرکت می        28/3/1384

و امضای خواهان صورت گرفت و با شروع این قرارداد که بعداً تبدیل بـه وضـع ثابـت گردیـد                     
ود و قطـع گردیـد و اساسـاً         رابطه قراردادی مستخدم با سازمان جهاد کشاورزی خاتمه پیدا نمـ          
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در بین نبوده تا خاتمه آن اعالم گردد و به لحاظ عدم وجـود               موریتی پس از ایجاد قرارداد کار     أم
رابطه اعم از قراردادی یا غیره آن بین خواهان و خوانده الزامی بر تبدیل وضع موجود ندارد زیرا                  

ی اسـت کـه منتفـی اسـت،         تبدیل وضعیت قراردادی به رسمی مستلزم وجـود رابطـه قـرارداد           
  . گـردد  بنابراین دادخواست مطروحه غیرموجه تشخیص و حکـم بـه ردّ آن صـادر و اعـالم مـی              

 موضـوع شـکایت آقـای قلـی     84/2296ن ـ شعبه نهم دیوان در رسیدگی به پرونـده کالسـه    
احمدی به طرفیت سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی بـه خواسـته اعتـراض بـه خاتمـه                  

های صادره در مورد کارکنـان قـراردادی بـه شـرح             نامه و بخشنامه   و عدم اجرای آیین   موریت  أم
 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه ادله مـوجهی   25/2/1387 مورخ   513دادنامه شماره   

که موجبات قانونی برای پذیرش ادعای شاکی را فراهم نماید ارائه و تحصیل نگردید از طرفـی                 
عنـه مـشهود و ملحـوظ        مقررات قانونی و ضوابط مربوط در فعـل مـشتکی         تخطی یا تخلفی از     

باشد و از این حیث ایرادی بر اقدامات و تصمیمات سازمان طرف شـکایت مترتـب نیـست،         نمی
لذا دفاعیات واصله را مقرون به صحت تلقی و بنا به مراتب یاد شده شـکایت مطروحـه را غیـر                     

ص ـ  شعبه نهم در رسیدگی به پرونده  . نماید م میوارد تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعال
طرفیـت، سـازمان جهـاد کـشاورزی          لی به    موضوع شکایت آقای ابراهیم حاجی     86/856کالسه  

آذربایجان غربی به خواسته بازگشت به سازمان جهاد و تغییر وضعیت اشـتغال از قـراردادی بـه                  
رأی صادر نموده است، با توجه به        چنین   28/1/1387 مورخ   267رسمی به شرح دادنامه شماره      

سسات عمـومی   ؤقانون فهرست نهادها و م       به 12 و   11ماده واحده الیحه قانونی الحاق بندهای       
سسات جهـاد   ؤ که مقرر نموده کلیه اعضای رسمی جهاد سازندگی در م          1373غیردولتی مصوب 

ذکور تغییـر سـاختار   نظر به اینکه اقدام م . به موسسات و شرکتهای مذکور منتقل شوند      ... نصر و 
سازمانی و انتقال شاکی به موجب قانون محقق شده است لهذا تخطی از قـوانین و مقـررات در          
اقدام اداره طرف شکایت ملحوظ و مشهود نبوده شعبه بر این اساس شـکایت مطروحـه را غیـر         

گی ع ـ شعبه هشتم دیوان در رسید . نماید وارد تشخیص، حکم به رد شکایت صادر و اعالم می
 موضوع شکایت آقای صابر راعی صوقیان به طرفیت سازمان جهـاد            85/116به پرونده کالسه    

کشاورزی آذربایجان غربی به خواسته بازگشت به کار قبلی و الزام به تغییر وضعیت اسـتخدامی                
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 چنین رأی صـادر نمـوده اسـت، بـا عنایـت بـه               30/1/1387 مورخ 2065شرح دادنامه شماره      به
 مستدل دستگاه طرف شکایت طی الیحه دفاعیه و با التفات به اینکـه شـاکی                دفاعیات موجه و  

از نیروهای قراردادی بوده و با انعقاد قرارداد جدید با جهاد نصر قـرارداد قبلـی وی فـسخ شـده                     
شود و با فسخ قرارداد هیچ گونه مجوزی جهت بازگشت به کار قبلی وجود نداشته،                محسوب می 

هیأت عمومی دیوان عـدالت اداری  . گردد مطروحه صادر و اعالم می    علیهذا حکم به رد شکایت      
البدل شعب دیوان تـشکیل و پـس از          در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی          

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

  »رأی هیأت عمومی«
ب ـ نظـر بـه اینکـه     . رسد الذکر محرز بنظر می های فوق ارض در مدلول دادنامه       الف ـ تع 

اند کـه    شاکیان در عداد کارکنان قراردادی سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی بوده           
شـرکت    به تبع انتقال محل خدمت و کلیه اموال و وسایل و وظایف و مسئولیتهای مربـوط، بـه                 

اند، بنـابراین    د و در عداد کارکنان قراردادی شرکت اخیرالذکر قرار گرفته         ان شده  نصر منتقل  جهاد
جهاد کـشاورزی و تبـدیل        با قطع رابطه استخدامی آنان با جهاد کشاورزی، انتقال مجدد آنان به           

 284وضعیت استخدامی نامبردگان به مستخدم رسمی وجاهت قانونی نـدارد و دادنامـه شـماره                
 513 و شـماره     28/1/1387 مورخ   267های شماره    ردهم و دادنامه   شعبه چها  12/3/1386مورخ  
 شعبه نهم مبنی بر رد شکایت شاکیان در ایـن خـصوص صـحیح و موافـق                  25/2/1387مورخ  

 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب       43 و ماده    19 ماده   2این رأی به استناد بند      . قانون است 
  .االتباع است شابه الزمدیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد م

  )8/7/1388 مورخ 18812نقل از روزنامۀ رسمی شمارۀ (
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 151بند ) ب( هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال قسمت 488رأی شماره  .3
  های ثبتی  مجموعه بخشنامه

            15/6/1388: تاریخ
            488: شماره دادنامه
  87/516: کالسه پرونده

  .هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: رسیدگی مرجع 
  .آقای حسن میرزاطلوعی: شاکی

  .های ثبتی  مجموعه بخشنامه151بند ) ب(ابطال قسمت : موضوع شکایت و خواسته
شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعالم داشته است، سازمان ثبت اسناد و امالک             : مقدمه

رر داشته، چنانچه به علل مختلـف زوج در  های ثبتی مق  بخشنامه151بند  ) ب(کشور در قسمت    
مقام ازدیاد مهریه زوجه برآید، این عمل باید به موجب اقرارنامه رسـمی صـورت گیـرد کـه در                    

دفاتر اسناد رسمی به اسـتناد همـین بخـشنامه بـا تنظـیم              . دفترخانه اسناد رسمی به ثبت برسد     
د که اغلـب موجـب تزلـزل ارکـان          دهن ها را افزایش می    اقرارنامه ثبتی به طور غیرشرعی مهریه     

با عنایت به اینکه مهریه از فروعات عقد بوده و بـر            . سازد ها و ارزشهای آن را فراهم می       خانواده
اساس قوانین شرع مقدس اسالم، هرگونه افزایش در میزان مهریه مستلزم فسخ نکاح و جاری               

خـشنامه مـذکور مغـایر    باشـد، ب  شدن مجدد صیغه عقد دائم و تحقق ایجاب و قبول طرفین می       
سرپرست دفتر حقـوقی    . لذا به علت این مغایرت تقاضای ابطال آن را دارد         . موازین شرعی است  

الملل سازمان ثبت اسناد و امالک کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شـماره                 و امور بین  
ــورخ 129703/87 ــه شــماره  19/12/1387 م ــصویر نام ــورخ 116301/87 ضــمن ارســال ت  م

اند، با عنایت به مفاد نامه مـذکور و           اداره کل امور اسناد و سردفتران اعالم نموده        30/11/1387
 کـه   1365های ثبتی تا اول مهر مـاه سـال            مجموع بخشنامه  151از بند   ) ب(همچنین قسمت   

چنانچه به علل مختلف زوج در مقام ازدیاد مهریه زوجه برآید این عمـل بایـد                « دارد،   اشعار می 
و » ...رسـد   اقرارنامه رسمی صورت گیرد که در دفترخانه اسناد رسـمی بـه ثبـت مـی                به موجب 

 قانون مدنی قصد طرفین و رضایت آنها جهت کاهش و یا افزایش مهریـه               190مستنداً به ماده    
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در نامه اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت نیز چنین آمـده اسـت،                . شرط اقدام نمایند  
های ثبتی، ماهیتاً براساس اصـل آزادی اراده انـسانها و             مجموعه بخشنامه  151بند  ) ب(قسمت  
با در نظر گرفتن اینکه مهریه در عقد دائم از ارکان عقد            » الناس مسلطون علی اموالهم   «قاعده  

 قانون مدنی تنظیم یافته است و نه درجهت حکم          190نیست و همچنین با رعایت شرایط ماده        
نظیم عقد کما اینکه زوجین با استفاده از همین اصل و قاعده، بعـضاً              به افزایش مهریه پس از ت     

نمایند و منـع     مابین خود پس از عقد نیز اقدام می        القباله فی   در جهت کاهش میزان مهریه ما فی      
و جلوگیری از اعمال چنین حقوق مسلمی، مـغایر با مبانی محرز و شنـاخته شده مذکور اسـت،                 

 151بنـد   ) ب(لذا قسمت   . توان به نحو بیع یا صلح هم اعمال نمود         هرچند که این حقوق را می     
دبیـر محتـرم شـورای      . های ثبتی با قوانین و مقررات موضوعه مغایرت ندارد         مجموعه بخشنامه 

هـای    مجموعـه بخـشنامه    151بنـد   ) ب(نگهبان در خصوص ادعای خالف شرع بودن قسمت         
اند، مهریه شرعی همـان       اعالم داشته  12/5/1388 مورخ   35079/30/88ثبتی، طی نامه شماره     

است که در ضمن عقد واقع شده است و ازدیاد مهر بعد از عقد شرعاً صـحیح نیـست و ترتیـب                   
هیأت عمومی دیوان عـدالت اداری در تـاریخ   . آثار مهریه بر آن خالف موازین شرع شناخته شد      
کیل و پـس از بحـث و        البدل شعب دیوان تـش     فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی        

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

  »رأی هیأت عمومی«    
 فقهای محترم شـورای نگهبـان       12/5/1388 مورخ   35079/30/88به شرح نظریه شماره     

عقـد شـرعاً    مهریه شرعی همان است که در ضمن عقد واقع شده است و ازدیاد مهر بعـد از                  « 
از ) ب(بنابراین جزء   » .صحیح نیست و ترتیب آثار مهریه بر آن خالف موازین شرع شناخته شد            

های ثبتی که نتیجتاً مبین امکان افزایش مهـریه به شـرط تنظـیم سـند                 بخشنامه 151قسمت  
 قانون اساسی جمهـوری اسالمی ایران و مـاده         170رسـمی است، مستنداً به قسمت دوم اصل        

  .شود  ابطال می1385نون دیوان عدالت اداری مصوب  قا41
  )5/7/1388 مورخ 18809نقل از روزنامۀ رسمی شمارۀ  (       
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 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص اعتـراض بـه           526 و   525های    رأی شماره  .4
  رأی قطعی هیأت رسیدگی به تخلفات اداری 

        22/6/1388: تاریخ
      526، 525: شماره دادنامه
  433، 88/432: کالسه پرونده
  .هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: مرجع رسیدگی

آقای مجید چابکرو مدیرکل دفتر هماهنگی هیأتهای رسیدگی بـه تخلفـات اداری             : شاکی
  .وزارت آموزش و پرورش

 دیـوان عـدالت     22 و   21اعالم تعـارض آراء صـادره از شـعب          : موضوع شکایت و خواسته   
  .اداری

 موضـوع  88/29الف ـ شعبه بیست و دوم دیوان در رسیدگی بـه پرونـده کالسـه     : مقدمه
شکایت آقای مجید چابکرو به طرفیت هیـأت تجدیـدنظر رسـیدگی بـه تخلفـات اداری وزارت                  

 بـه شـرح     12/11/1387 مـورخ    5558آموزش و پرورش به خواسته اعتـراض بـه رأی شـماره             
ادر نموده است، در خصوص شکایت آقای        چنین رأی ص   30/2/1388 مورخ   295دادنامه شماره   

مجید چابکرو به طرفیت هیأت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری وزارت آموزش و پـرورش               
 کـه بـا انطبـاق تخلـف         12/11/1387 مـورخ    5558به خواسته شکایت از رأی قطعـی شـماره          

تخلفـات اداری بـه    قانون رسیدگی بـه  9ماده ) د( به استناد بند 8 ماده  25ارتکابی با بند یک و      
نظر به اینکـه ایـراد شـکلی کـه          . مجازات انفصال موقت به مدت سه ماه محکوم گردیده است         

موجبات نقض رأی مورد شکایت را فراهم نماید از جانب شاکی اقامه نگردیده و از حیث رعایت                
الم باشد، بنابر مراتـب اعـ      موازین شکلی نیز ایرادی بر نحوه رسیدگی و صدور رأی مترتب نمی           

 قانون دیوان عـدالت اداری حکـم        22 و   13شکایت شاکی غیر وارد تشخیص و به  استناد مواد           
ب ـ شعبه بیست و یکم دیـوان در رسـیدگی بـه پرونـده      . گردد به ردّ شکایت صادر و اعالم می

 موضوع شکایت آقای رحمان زیدونی به طرفیت هیأت تجدیدنظر رسـیدگی بـه              88/29کالسه  
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 مـورخ   5557 آموزش و پرورش بـه خواسـته اعتـراض بـه رأی شـماره                2ه  تخلفات اداری شعب  
 چنین رأی صادر    27/2/1388 مورخ   271شرح دادنامه شماره       هیأت تجدیدنظر به   12/11/1387

نموده است، نظر به اینکه برابر نظریه کارشناس ثبت کشور در ملک متنازع فیـه درب کـوچکی         
 شده و در زمان واگذاری منازل معین وضعیت فعلی          از قدیم در محل وجود داشته و بعداً عریض        

را داشته است و به عالوه پرونده از نظر داشتن حق ارتفاق و غیره در شعبه دوم دادگاه حقـوقی                    
باشـد، در   علیهذا، چنانچه ثابت شود که شاکی دارای حق ارتفـاق مـی       . در جریان رسیدگی است   

 با اتهـام    8نکه بندهای تفهیم شده در ماده       این تخلفی از ناحیه ایشان مشهود نیست و ضمن ای         
نامـه    آیین 21بایست به ذیل ماده      ضمن اینکه هیأت می   . انتسابی به ایشان ارتباط چندانی ندارد     

اجرائی قانون تخلفات که رأی صادر شده را به طور مستدل و مستند انشاء نمایند و بـه سـوابق                    
 و شـماره    28/10/1368 مـورخ    101اء شماره   شاکی و موقعیت ایشان نیز متوجه گردد و برابر آر         

بنابراین در موقعیت   .  به اصل ضرورت ارزش و اعتبار دالیل توجه نمایند         29/3/1378 مورخ   83
 قانون دیوان عدالت    14 و   13باشد و مستنداً به مواد       الفسخ می   فعلی رأی هیأت مخدوش و الزم     

 آن به هیأت همعـرض صـادر و         اداری حکم به ورود شکایت شاکی و نقض رأی هیأت و ارجاع           
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستـشاران و               . گردد اعالم می 

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

  »رأی هیأت عمومی«
ـ  ب ـ احـداث درب بـه    . رسد الذکر محرز بنظر می های فوق  تعارض در مدلول دادنامهالف 

متبـوع  (درون خانه معلم و تردد از آن و ایجاد مزاحمت برای خانه معلـم و آمـوزش و پـرورش                     
تخلفـات اداری      قانون رسیدگی به   8توسط کارمند دولت از مصادیق شقوق مندرج در ماده          ) خود

بنـابراین رسـیدگی بـه    . شـود  رود و تخلف اداری محسوب نمی     ر نمی  به شما  9/2/1372مصوب  
عمل مزبور به عنوان ارتکاب تخلف اداری و تعیین مجازات اداری برای مرتکب آن انطباقی بـا                 

 شعبه بیـست و     27/2/1388 مورخ   271قانون رسیدگی به تخلفات اداری ندارد و دادنامه شماره          
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قض رأی قطعی هیأت رسیدگی به تخلفـات اداری اسـت    یکم دیوان در حدی که نتیجتاً مبین ن       
 قـانون دیـوان     43 و مـاده     19 مـاده    2بنـد     این رأی مستنداً به   . باشد صحیح و موافق قانون می    

 برای شعب دیوان و سـایر مراجـع اداری ذیـربط در مـوارد مـشابه                 1385عدالت اداری مصوب    
  .االتباع است الزم

  )8/7/1388ورخ  م18812نقل از روزنامۀ رسمی شمارۀ (
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 :استفتاء : الف 
  ضمان یا عدم  ضمان نسبت به فوت در پی ایراد صدمه : 7095استفتاء  .1

  : پرسش
 با را شکایتی »ب«، )پیاده عابر (»ب« با »الف« رانندگی به نقلیه وسیله تصادف از پس

 مطرح »الف« علیه رانندگی امر در طیاحتیا بی از ناشی غیرعمدی بدنی صدمه ایراد عنوان
 مربوطه کارشناس تصادفات، امر در دادگستری رسمی کارشناس به امر ارجاع با. نماید می

 اعالم الزم معاینات انجام از پس قانونی پزشکی و نماید می اعالم مقصر صد در صد را »الف«
  :دارد می

 الزم. است شده راست ایپ نی درشت استخوان ابتدایی قسمت شکستگی دچار »ب« فرد
  .نماید مراجعه مجدد معاینه جهت دیگر ماه سه است

 فوت علت: دارد می اعالم قانونی پزشکی کمیسیون. نماید می فوت »ب« مدتی از پس
 که آنجا از و گردد می تعیین) پروستات سرطان (بدخیمی بیماری از ناشی خون نشر »ب«

 وقوع در نسبی طور به شده وی حرکتی بی به نجرم الذکر فوق شکستگی دلیل به تصادف حادثه
 کارشناس نظریه به عنایت با. گردد می برآورد درصد پانزده حدود آن میزان و داشته نقش مرگ

  :بفرمایید
  دارد؟ ضمان نیز قتل به نسبت یا هست پا استخوان شکستگی ضامن راننده آیا . الف
  است؟ درصد چند آن زانمی باشد، ضامن نیز قتل به نسبت که صورتی در . ب

  

  : پاسخ
  )ره(بهجت تقی محمد العظمی اهللا آیت
 اگر و است ثابت ضمان است، قطعی و مسلّم تصادف به قتل استناد اصل اگر . ب و الف

 و شده بیشتر بیماری شد سبب تصادف و کرد نمی وفات تصادف عدم فرض با که بوده طوری
 جزء تصادف اگر اما نیست ثابت استخوان شکستگی دیه و است ثابت کامل دیه کند، وفات
 نسبت کنند مصالحه لذا و نیست ثابت نفس دیه با استخوان شکستگی دیه تداخل بوده سبب

  .وفات برای تصادف شدن سبب درصد به نسبت نیز و استخوان دیه به
)08/01/1388(  
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  سبحانی جعفرالعظمی  اهللا آیت
 از هرچند پا شکستگی نه دانند می او در ودموج بیماری به مستند را او مرگ عرفاً هرگاه

 صفر 8. العالم واهللا است پا شکستگی دیه ضامن فقط بوده مؤثر مرگ تسریع در طبی نظر
  ق .هـ 1430 المظفر

  
  شیرازی مکارم ناصر العظمی اهللا آیت
  .باشید موفق همیشه. است استخوان شکستگی ضامن فقط سؤال فرض در

)07/11/1387(  
  اردبیلی موسوی عبدالکریم سید میالعظ اهللا آیت
  .نیست ضامن فوت به نسبت و است شکستگی ضامن فقط مقصر راننده سؤال فرض در

)23/11/1387(  
  

  حدود نفوذ تصرفات وکیل : 7106استفتاء  .2
  : پرسش 

 اختیارات جمله از که دهد می وکیل به وکالتی داشته که زمینی قطعه اداره جهت فردی
 را خود به ولو کسی هر به و مبلغی هر به مزبور زمین فروش و صلح حق وکیل«: بوده چنین
 کلیه اوّل وکیل که ».باشد می غیر به توکیل حق با نامحدود و تام اختیارات دارای وکیل. دارد

 نیز ثانی وکیل و کند می تفویض دیگری وکیل به دیگری وکالت عقد طی را خود اختیارات
 حالیه. کند می صلح خود به تومان میلیون 10 به را داشته شارز تومان میلیارد 5 که را زمینی

  :که شده حادث اختالف
 صلح« یا دارد؟ ناچیز بسیار قیمت به خود به را وکالت مورد صلح حق دوم وکیل آیا . 1

  است؟ بوده اول وکیل مختص »خود به
 شهخد ایراد »موکل مصلحت و غبطه رعایت در وکیل تکلیف« عنوان به تمسک آیا . 2

  باشد؟ نمی وکالتنامه تصریحات نافی و نیست؟ موکل و اراده به
  باشد؟ می شرع حمایت مورد آیا بوده قانون های حیله از شدن دارا این اگر . 3
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  :پاسخ
  )ره(بهجت تقی محمد العظمی اهللا آیت
 آن در موکّل مصلحت چون و ناچیز قیمت به نه ولی دارد را خود به صلح حق دوم وکیل

  .است باطل صلح این ده،نش رعایت
)24/11/1387(  

  ای خامنه سیدعلی العظمی اهللا آیت
. شود عمل آن طبق باید و باشد می مربوطه مقررات و قانون امور، گونه این در مالک

 نشود، حل سازش و تفاهم با اگر و دارد فصل و حل و رسیدگی به نیاز نزاعی مسایل لکن
  .است دادگاه رسیدگی مرجع

)23/01/1388(  
  گلپایگانی صافی اهللا لطف العظمی اهللا آیت
 این از) خود به ولو مبلغی هر به فروش و صلح حق (سؤال در مذکور نحو به توکیل . الف

 نماید صلح تومان، میلیون ده به دارد ارزش تومان میلیارد پنج که را زمینی که صلح گونه
 ضمان موجب و نیست جایز دوم، و اول وکیل از یک هیچ برای صلح گونه این و دارد انصراف

  .هست نیز
 به نمودن عمل دیگر عبارت به و است متعارف نحو به نمودن عمل وکیل، تکلیف . ب

 و نکرده تصریح اگر و است موکل تصریح به محتاج سؤال، در مذکور مانند متعارف، غیر نحو
 نحو به بنابراین. فهمد نمی را توکیل گونه این آن از عرف نموده، مذکور نحو به توکیل به اکتفا

 واهللا شود، نمی محسوب موکل تصریحات نافی موکل، مصلحت رعایت و کردن عمل متعارف
  ق .هـ 1430 محرم 29. العالم

  
  شیرازی مکارم ناصر العظمی اهللا آیت
  .باشید موفق همیشه. است خارج وکالت آن محدوده از ها صلح گونه این

)03/11/1387(  
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  اردبیلی موسوی عبدالکریم سید العظمی اهللا آیت
 حق با رابطه در و وکیل اختیارات ضیق و سعه از بلکه نیست، فقهی کلی حکم از سؤال

 نه گرفته، صورت طرفین بین که باشد، می وکالت قرارداد به مربوط جهت، این و است توکیل
 و است این غیر به توکیل حق با نامحدود و تام اختیارات دارای عبارت، ظاهر هرچند فقها،
 محدوده در) دوم یا اول (وکیل عمل صحت و دارد را توکیلی چنین اختیار حتی اول وکیل

  .نیست موکل غبطه رعایت به منوط و اوست اختیارات
)19/12/1387(  

  

   مبیععدم جواز اشتراط ضمان درک : 7046 ءاستفتا .3
   : پرسش

 به نسبت درآمد رللغی مستحق مبیع اگر که کند شرط بیع عقد ضمن در تواند می بایع آیا
  نباشد؟ ضامن مشتری به آن خسارت و درک

  

  :پاسخ
  )ره(بهجت تقی محمد العظمی اهللا یتآ

  .نیست جایز و است خالف شرط،
)01/02/1388(  

  سبحانی جعفرالعظمی  اهللا آیت
 مقتضای مخالف زیرا بکند شرطی چنین تواند نمی بایع است درک ضمان به مربوط سؤال

 گویند »درک ضمان« آن به و کند ضمانت او طرف از تواند نمی دیگر کسی ولی است عقد
  ق .هـ 1430 الحرام محرم 29. العالم واهللا

  
  شیرازی مکارم ناصر العظمی اهللا آیت
  .باشید موفق همیشه. است عقد مقتضای خالف بر و نیست صحیح شرط این

)25/09/1387(  
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  اردبیلی موسوی عبدالکریم سید العظمی اهللا آیت
 للغیر مستحقاً چنانچه که کند، شرط اگر ولی است، باطل کند، شرط را ضمان معد اگر

  .است صحیح ظاهراً صورت، این در کن، ذمّه ابراء ضمان از مرا درآمد
)01/02/1388(  

  

  یار غبن در انواع بیعخثبوت  : 7115 ءاستفتا .4
  :پرسش

  است؟ چگونه زیر های بیع در غبن خیار وضعیت 
  .شود می واقع مزایده رتصو به که بیعی . الف
  .محاباتی بیع . ب
  .باستانی آثار و جات عتیقه بیع . ج
  

  )ره(بهجت تقی محمد العظمی اهللا آیت
  .شود محقق تواند می هم آن در مترقب غیر غبن و کند نمی فرقی

)01/02/1388(  
  شیرازی مکارم ناصر العظمی اهللا آیت
 خیار شود اجحاف فروش هنگام به و رددا معینی قیمت عقال عرف در که اشیایی تمام در

  .باشید موفق همیشه. دارد وجود غبن
)27/12/1387(  

  اردبیلی موسوی عبدالکریم سید العظمی اهللا آیت
 شواهد، و قرائن یا متعاملین گفتار از که آن مگر دارد، وجود غبن خیار . ج و ب الف،

  .شود فهمیده غبن خیار اسقاط
)01/02/1388(  
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  همدانی نوری حسین ظمیالع اهللا آیت
 انجام اسالمی، حکومت مقررات و شرعی موازین اساس بر که بیعی هر . ج و ب الف،

  .است جاری آن در غبن خیار شرایطش، با باشد گرفته
)22/01/1388(  

  
  ادعای جهل نسبت به اسقاط خیارات : 7116 ءاستفتا .5

  : پرسش
 اسقاط با« یا »خیارات کافه اسقاط با« شده نوشته آن در که را سندی مشتری و بایع اگر

 شود مدعی سپس و کند امضا ،»باشد افحش یا فاحش چند هر غبن خیار جمله از خیارات کافه
  است؟ مسموع قولش آیا ام، دانسته نمی را فوق عبارات مفهوم که

  
  )ره(بهجت تقی محمد العظمی اهللا آیت

 که این صرف به ولی کرد نمی اقدام دانست، می اگر که مبالغی به نسبت است مسموع
  .نیست پذیرفته است، کرده امضا که حالی در دانستم، نمی را جمله معنای بگوید

)01/02/1388(  
  شیرازی مکارم ناصر العظمی اهللا آیت

 موفق همیشه. کند ثابت را آن معتبر دلیل با بتواند که این مگر نیست مسموع قولش
  .باشید

)27/12/1387(  
  اردبیلی موسوی عبدالکریم سید العظمی اهللا آیت
 اگر ولی نیست، پذیرفته معنا فهم عدم ادعای کرده، امضا و خوانده مذکور مدعی اگر
 از مذکور، مدعی اگر است، متفاوت مسأله حکم افراد حسب به نباشد، معلوم خواندن یا نخوانده

 باشد، عوام و عمولیم افراد از اگر ولی نیست، پذیرفته او ادعای باشد، دقیق افراد و اطالع اهل
 به نسبت و است معامله اصل به ها آن توجه تمام و ندارند امور گونه این به توجهی معموالً که



 47       استفتائات قضایی و نظریات مشورتی :سوم  بخش
 

 

 شود، می پذیرفته ها آن ادعای کنند، می امضا انگاری سهل با و ندارند توجهی مذکور خصوصیات
  .نشود ثابت آن خالف که است صورتی در شده، ذکر ادعاهای نپذیرفتن و پذیرفتن البته

)01/02/1388(  
  همدانی نوری حسین العظمی اهللا آیت
  .باشد نمی مسموع قولش سؤال فرض در

)22/01/1388(  
  

  نظریات مشورتی: ب 
  جواز عدول دادستان از قرار صادره توسط معاون دادستان  .1

 قانون اصالح قانون تشکیل دادگاههـای عمـومی و          3با توجه به بند الف ماده       
 ریاست دادسرا با دادسـتان بـوده و بـه تعـداد الزم معـاون،                13811انقالب مصوب   

در نتیجه معاون دادستان تحت نظر دادستان انجـام         . دادیار و بازپرس خواهد داشت    
وظیفه می نماید و بر این اساس دادستان مـی توانـد بـا تـشخیص و نظـر خـود از            

مـوده و هـر     قرارهای صادرشده از ناحیه معاون چه اعدادی و چـه نهـائی عـدول ن              
  .تصمیم قضائی و قانونی که الزم می داند اتخاذ نماید

  )13/4/1388 مورخ 2241/7نظریه مشورتی شمارۀ (
  

                                                 
 دار کشف جرم، تعقیب متهم به جرم، اقامه دعوی از جنبه حق اللهی و حفظ حقوقدادسرا که عهده«: خوانیم می» الف«در بند .  1

باشد و به م و همچنین رسیدگی به امور حسبیه وفق ضوابط قانونی است به ریاست دادستان میحکعمومی و حدود اسالمی، اجرای 
می که جنبه خصوصی دارد با شکایت شاکی یاقدام دادسرا در جرا. تعداد الزم معاون، دادیار، بازپرس و تشکیالت اداری خواهد داشت

  .» قضایی بخش، وظیفه دادستان را دادرس علی البدل برعهده دارددر حوزه. شودخصوصی شروع می
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   مقررات حاکم بر اعتراض به قرارهای دادسرا .2
 قانون تشکیل دادگاههای    28/7/1381اصالحی  ) 3( ماده   1 )و(با توجه به قسمت دوم بند       

 همان ماده قانونی، اوالً، تمام قرارهای قابل اعتـراض          3 )ن( و   2 )ز(عمومی و انقالب و بندهای      
 که صادر و مورد موافقـت دادسـتان واقـع شـده،             – اعم از قرارهای بازپرس یا دادیار        -دادسرا،  

ثانیاً، . ظرف ده روز پس از ابالغ، منحصراً در دادگاه ذی صالح قابل اعتراض است نه در دادسرا                
ه اعتراض مزبور ظرف مهلت قانونی بعمل آمده یـا خـارج   مرجع ذی صالح برای تشخیص اینک    

ثالثاً، بر فرض که به نظر دادسرا، اعتراض به قرار، خـارج از             . از آن، همان دادگاه است نه دادسرا      
مهلت قانونی باشد، چون اعتراض به قرار مانع جریان تحقیقات و اجرای قرار نمی شود، دادسرا                

                                                 
در جرایمی که در صالحیت رسیدگی دادگاه کیفری . باشدتحقیقات مقدماتی کلیه جرایم بر عهده بازپرس می : 3ماده » و«بند .  1

  .دباشکه برای بازپرس مقرر میاست استان نیست دادستان نیز دارای کلیه وظایف و اختیاراتی 
در مورد جرایمی که رسیدگی به آنها در صالحیت دادگاه کیفری استان است دادستان تا قبل از حضور و مداخله بازپرس، اقدامات 

تواند انجام بعضی از تحقیقات آورد و در مورد سایر جرایم؛ دادستان میالزم را برای حفظ و جمع آوری دالیل و آثار جرم به عمل می
  .زپرس درخواست نماید بدون اینکه رسیدگی امر را به طور کلی به آن بازپرس ارجاع کرده باشدو اقدامات را از با

کلیه قرارهای دادیار بایستی با موافقت دادستان باشد و در صورت اختالف نظر بین دادستان و دادیار، نظر « : 3ماده » ز«بند .  2
  ».دادستان متبع خواهد بود

ی بازپرس که دادستان با آنها موافق باشد در موارد ذیل قابل اعتراض در دادگاه صالحه بوده و نظر قرارها : 3ماده » ن«بند .  3
  :آید قطعی خواهد بوددادگاه که در جلسه اداری خارج از نوبت و بدون حضور دادستان به عمل می

  . اعتراض به قرارهای منع تعقیب و موقوفی تعقیب به تقاضای شاکی خصوصی– 1
  .ض به قرارهای عدم صالحیت، بازداشت موقت، تشدید تأمین و تأمین خواسته به تقاضای متهم اعترا– 2
  . اعتراض به قرار اناطه به تقاضای شاکی خصوصی و دادستان– 3

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

  .شودخود باقی خواهد بود و چنانچه نتیجه قرار صادره آزادی متهم زندانی باشد فوراً اجرا می
او را تعقیب کرد، توان به همین اتهام هرگاه به علت عدم کفایت دلیل قرار منع تعقیب متهم صادر و قطعی شده باشد دیگر نمی

هرگاه . درخواست دادستان وی را تعقیب نمودبه توان مگر بعد از کشف دالیل جدید که در این صورت فقط برای یک مرتبه می
این امر مانع از رسیدگی به درخواست . نمایددادگاه تعقیب مجدد متهم را تجویز کند بازپرس، رسیدگی و قرار مقتضی صادر می

  .باشدخصوصی نمیضرر و زیان مدعی 
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 حسب مورد ادامه تحقیقات یـا اجـرای        – 1(یفه قانونی خود    با تشکیل بدل پرونده به هر دو وظ       
  .اقدام خواهد کرد)  ارسال بدل پرونده برای رسیدگی به اعتراض خارج از مهلت– 2قرار 

  )14/4/1388 مورخ 2265/7نظریه مشورتی شمارۀ (
  

 راه و ترابری در صورت وقوع حوادث اداراتمسؤولیت مدنی و کیفری مدیران و کارکنان  .3
  دگی رانن

در مواردی که علیه مدیران و کارکنان ادارات راه و ترابری به جهت وقوع تصادف ناشـی                 
از خرابی جاده ها و امثال آن به ادعای فعل یا ترک فعل ادارات یا کارکنان و مـسؤولین ادارات                    

 11مذکور برخالف وظایف قانونی آنها اقامه دعوی کیفری یا حقوقی می شود با توجه به مـاده                  
 11/2/1379 الحـاقی مـصوب      19 و تبـصره ذیـل مـاده         13391ون مسؤولیت مدنی مصوب     قان

 چنانچه مدیران و کارکنان مزبـور بلحـاظ وظـایف قـانونی خـود               2قانون ایمنی راهها و راه آهن     
صرفاً به عنوان نماینده دولت تعقیب و پیگیری و پاسخگوئی دعاوی مطروحه را بعهده دارنـد و                 

استناد به فعل یا ترک فعل غیرقـانونی آنهـا نباشـد مـسؤولیت مـدنی و                 تخلفات مستقیماً قابل    
کیفری متوجه آنها نخواهد بود و حسب مورد در صورتی که وقوع تـصادف و ورود خـسارت در                   
اثر کوتاهی ادارات مذکور در نـصب عالئـم ایمنـی بـرای انجـام عملیـات احـداث و مرمـت و                       

                                                 
احتیاطی ها و مؤسسات وابسته به آنها  که به مناسبت انجام وظیفه عمداً یا در نتیجه بیکارمندان دولت و شهرداری« – 11ماده .  1

باشند ولی هرگاه خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده خساراتی به اشخاص وارد نمایند شخصاً مسؤول جبران خسارات وارده می
ربوط به نقص وسایل ادارات و مؤسسات مزبور باشد در این صورت جبران خسارت بر عهده اداره یا مؤسسه مربوطه است ولی در و م

مورد اعمال حاکمیت دولت هرگاه اقداماتی که بر حسب ضرورت برای تأمین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل آید و موجب ضرر 
  .»ت نخواهد بوددیگری شود دولت مجبور به پرداخت خسار

های راه و ترابری و جهاد سازندگی مکلفند عالئم  وزارتخانه–) 11/2/1379الحاقی  (19ماده «:  و تبصره ذیل آن19متن ماده .  2
  . های مورد نیاز نصب و اجرا نمایندافقی و عمودی و تجهیزات ایمنی الزم را در طول هر یک از راههای مربوط مشخص و در محل

های مذکور مکلفند برای انجام عملیات احداث و مرمت و یا نگهداری راههای مربوط به عالئم ایمنی الزم را ارتخانه وز–تبصره 
وارد شود هر یک از ) حقیقی یا حقوقی(چنانچه بر اثر کوتاهی در بکار بردن عالئم یاد شده خسارتی به اشخاص . نصب نمایند

از مطالبات پیمانکار یا اعتبارات جاری و عمرانی وزارتخانه، خسارت وارده را پرداخت های یاد شده حسب مورد موظف است وزارتخانه
  ».نماید و چنانچه مأموران دولت یا پیمانکاران مرتکب تقصیر شده باشند، دولت خسارت پرداخت شده را از آنها استیفاء خواهد نمود
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یت مدنی جبران خـسارت بعهـده ادارات مـذکور          نگهداری راهها توسط دادگاه احراز شود مسؤول      
ولی اگر وقوع حادثه مستند، فعل یا ترک فعل مدیران یا کارکنان بوده نـه عملکـرد اداره                  . است

مذکور، در اینصورت مسؤولیت کیفری متوجه شخص حقیقی مقصر بوده و پرداخت خسارت نیز              
البتـه دولـت    . ذکور انجام مـی شـود     از محل مطالبات پیمانکار یا اعتبار جاری و عمرانی اداره م          

خسارات پرداختی را از مأمورین دولتی یا پیمانکاران مقصر استیفاء خواهد نمود و چنانچه وقـوع                
تصادف اساساً ارتباطی با وظایف ادارات مذکور یا مسؤولین و کارکنان آنها نداشته باشد و در اثر                 

 باشد مسؤولیت کیفری یـا حقـوقی        بی احتیاطی شخص زیان دیده یا وقوع حوادث طبیعی بوده         
در هر حال تشخیص موضوع با قاضی       . متوجه مسؤولین و کارکنان و ادارات مذکور نخواهد بود        

در این  مورد رعایت قانون اصالح بیمه اجباری مسؤولیت مدنی رانندگان            . رسیدگی کننده است  
  .ت ضروری اس1387وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث مصوب 

  )20/4/1388 مورخ 7/2285نظریه مشورتی شمارۀ ( 
  

  م در رسیدگی به دعاوی حقوقی مربوط به چک . د. آ. حاکمیت مقررات ق .4
درصورتی که به متهم دسترسی « اصالحی قانون صدور چک 22اگر چه بصراحت ماده 

 حاصل نشود آخرین نشانی متهم در بانک محال علیه اقامتگاه قانونی او محسوب است و
رسد که طبق این ماده صرفاً اما بنظر می» آیدهرگونه ابالغی به نشانی مزبور به عمل می

بنابراین در . اقامتگاه قانونی متهم در رسیدگی به پرونده های کیفری مورد نظر مقنن بوده است
رسیدگی به دعاوی حقوقی که علیه صادرکننده چک اقامه می گردد باید وفق مقررات آیین 

ادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی، در خصوص دعوت خوانده به دادرسی دادرسی د
  .باشد قانون صدور چک قابل اعمال نمی22عمل نمود و ماده 

  )20/4/1388 مورخ 2289/7نظریه مشورتی شمارۀ (
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  عدم تسری حکم ازدواج و طالق به  فوت، از حیث عدم درج در المثنای شناسنامه  .5
ازدواج و  ...  «18/10/1363 قانون ثبت احوال اصـالحی       33خیر ماده   با عنایت به قسمت ا    

عـدم درج ازدواج یـا طـالق غیـر       » طالق غیرمدخوله در المثنای شناسـنامه درج نخواهـد شـد          
مدخوله در شناسنامه جدیدی که برای متقاضی صادر می شود بلحاظ اینکـه مـستند بـه حکـم                   

  که غیرمدخولـه بـودن را ثابـت نمایـد انجـام            قانون است با تقاضای صاحب شناسنامه و دلیلی         
شود و نیازمند ارائه دادخواست و صدور حکم از جانب دادگاه نیست، اما حذف نـام همـسر از                   می

   .تسری به فوت ندارد) هنگام صدور المثنی(شناسنامه 
  )21/4/1388 مورخ 2351/7نظریه مشورتی شمارۀ (

  

   برای اخذ غرامت1345ای مصوب تصاصی و غیر حرفههای اخسیممبنا بودن قانون استفاده از بی .6
 برنامـه دولـت اسـت کـه         ،، قانون بودجه   1طبق ماده یک قانون محاسبات عمومی کشور      

برای یکسال تهیه می شود و مقررات آن علی االصول برای همان سال الزم االجراء است مگر            
 نظـر گرفتـه شـود و چـون          آنکه در قانون بودجه زمان بیشتری برای اجرای مـواردی از آن در            

 قانون استفاده از بی سیم های اختـصاصی و غیرحرفـه ای در              11افزایش غرامت موضوع ماده     
، مختص همان سـالها اسـت و در قـانون بودجـه             1387 و   1386 و   1385قانون بودجه سالهای    

                                                 
  :ددار اشعار می1366 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1ماده .  1
بودجه کل کشور برنامه مالی دولت است که برای یک سال مالی تهیه و حاوی پیش بینی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار و «

شود، بوده و از سه قسمت به شرح زیر تشکیل ها برای انجام عملیاتی که منجر به نیل سیاستها و به هدفهای قانونی میبرآورد هزینه
  :شودمی

  :می دولت که شامل اجزاء زیر است بودجه عمو-1
 پیش بینی دریافتها و منابع تأمین اعتبار که به طور مستقیم و یا غیر مستقیم در سال مالی قانون بودجه به وسیله –الف 

  .گرددطریق حسابهای خزانه داری کل اخذ میدستگاهها از 
ی اعتبارات جاری و عمرانی و اختصاصی دستگاههای  پیش بینی پرداختهایی که از محل درآمد عمومی و یا اختصاصی برا–ب 

  .تواند در سال مالی مربوط انجام دهداجرایی می
  . بودجه شرکتهای دولتی و بانکها شامل پیش بینی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار-2
  ».شودؤسساتی که تحت عنوانی غیر از عناوین فوق در بودجه کل کشور منظور می  بودجه م– 3
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 نیز در خصوص افزایش غرامت مذکور مقرراتی وضع نشده است لذا باید طبق مقررات               88سال  
 1345مـصوب    1انون سابق یعنی قانون استفاده از بی سیم هـای اختـصاصی و غیرحرفـه ای               ق

  . نیز مؤید این نظر می باشد 13882  قانون بودجه سال 45ضمناً بند . عمل شود

  )21/4/1388 مورخ 2352/7نظریه مشورتی شمارۀ (
  

   نبودن خسارت از خسارت هقابل مطالب .7
ین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امـور مـدنی            از قانون آی   522با توجه به ماده     

خسارت از خسارت قابل مطالبه نیست منتهی با حصول شرائط مقرر در ماده مـذکور دادگـاه بـا                   
رعایت تناسب تغییر شاخص ساالنه که توسط بانک مرکزی جمهـوری اسـالمی ایـران تعیـین                 

  .دهدم قرار میگردد خسارت نسبت به اصل خواسته را محاسبه و مورد حکمی

  )21/4/1388 مورخ 2353/7نظریه مشورتی شمارۀ ( 
  

                                                 
  :داردمقرر می) آماتوری(ای های اختصاصی و غیر حرفهسیم قانون استفاده از بی11ماده .  1
  :شونداشخاص زیر به پرداخت غرامت از دو هزار ریال تا بیست هزار ریال محکوم می«

  . هر کس ایستگاه دیگری را بدون موافقت وزارت پست و تلگراف و تلفن مورد استفاده قرار دهد-1
  .در ایستگاه بدون پروانه عالماً و عامداً مخابره رادیویی انجام دهد هر کس -2
  .های غیر مجاز یا ثبت نشده در دفاتر وزارت پست و تلگراف و تلفن استفاده نماید هر کس از طول موج-3
ن گواهینامه ارتباط ای اشتغال ورزد یا با علم و اطالع با افراد بدو هر کس بدون گواهینامه به عملیات رادیویی غیر حرفه-4

  . ایستگاه بدهدررادیویی بگیرد و یا به  اشخاص بدون گواهینامه اجازه کار د
  . هر کس از مقررات و قوانین رادیویی و یا مشخصات و شرایط و خصوصیات مندرج در پروانه ایستگاه تخلف کند-5
م کند و یا تمام یا ی پست و تلگراف و تلفن تنظ هر کس عمداً دفتر گزارش کار ایستگاه را بر خالف ترتیب مقرر وزارت– 6

  .قسمتی از عملیات خود را در دفتر ثبت ننماید
  . هر کس پیام رادیویی مربوط به اشخاص دیگر را دریافت نموده آن را مورد استفاده قرار دهد– 7
  . هر کس با عالمت شناسایی مربوط به دیگران خود و یا ایستگاه خود را معرفی نماید– 8
  . هر کس پس از انقضاء مدت اعتبار پروانه یا گواهینامه بدون کسب اجازه مجدد به کار خود ادامه دهد– 9

» .گردد تنفیذ می1388 در سال 1387 قانون بودجه سال 34 و 31، 30، 28  ،19  ،18، 12 ،11احکام بندهای  «  :45متن بند .  2
  .سیم نیست مربوط به استفاده از بی1387 بودجه سال توضیح این که هیچ کدام از بندهای مذکور در قانون
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  صالحیت دادگاه عمومی در رسیدگی به جرایم مربوط به مواد روان گردان  .8
 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقالب و بندهای مربـوط بـه آن و       5با توجه به ماده     

 قـانون امـور     3 ماده   6صره   و صالحیت اضافی موضوع تب     1382آیین نامه اصالحی آن مصوب      
 کـه صـالحیت هـای دادگـاه         – 1 1374پزشکی و داروئی مواد خوراکی و آشـامیدنی مـصوب           

قـانون  (گـردان   کرده است  رسیدگی به جرائم مربوط بـه مـواد روان            2انقالب اسالمی را احصاء   
 در صالحیت دادگاه عمومی کیفری اسـت و         3 )8/2/1354مصوب  ) مربوط به امور پسیکوتروپ   

  .شوندبرابر این مقررات مواد روان گردان جزء مواد مخدر تلقی نمی
  )22/4/1388 مورخ 2389/7نظریه مشورتی شمارۀ ( 

  

  قابل استماع بودن دعوای مطالبه قیمت روز ملک موضوع ملک شهرداری  .9
دعوی به خواسته مطالبه قیمت روز ملک موضـوع طـرح تملـک قبـل از تعیـین ارزش و                    

قابل استماع است و شهرداری مکلـف اسـت قیمـت عادلـه مـورد تملـک                 اظهارنظر کارشناس   
از اینـرو چنانچـه     . شهرداری را حسب توافق طرفین یا با جلب نظر کارشـناس پرداخـت نمایـد              

 مـصوب   هـا شهرداری مفاد ماده واحده قانون تقویم ابنیه، امالک و اراضی مورد نیاز شـهرداری             

                                                 
به جرایم موضوع این قانون در دادگاه انقالب اسالمی رسیدگی «: باشد مقرر داشته که  می29/1/1374تبصره مذکور که الحاقی .  1

  ».خواهد شد
  .صحیح است» اضافه«رسد کلمه به نظر می.  2
  : دارد این قانون مقرر می1ماده .  3
وزارت بهداری در صورت .  ضمیمه این قانون مندرج استچهارگانههای شود که در فهرستگردان به موادی گفته میواد روانم«

 مذکور با تصویب هیأت وزیران تجدیدنظر نموده و چهارگانههای تواند در فهرستتوصیه کمیسیون مواد مخدر سازمان ملل متحد می
این تغییرات پس از انقضای پانزده روز از تاریخ انتشار الزم . شور و جراید کثیراالنتشار اعالم نمایدمراتب را به وسیله روزنامه رسمی ک

  .»الرعایه خواهد بود
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 –اجعه به دادگاه بهاء اراضی مورد تصرف شـهرداری           را اجراء نکرده باشد و مالک با مر        13701
 را مطالبه کند، دادگاه حسب مقررات قانون آیین دادرسی در امور مـدنی عمـل                -پس از تصرف  
  .خواهد نمود

  )24/4/1388 مورخ 2489/7نظریه مشورتی شمارۀ ( 
  

ال در صورت  س18کفایت دستور اداری دادستان برای اجازه خروج از کشور برای اشخاص کمتر از  .10
  عدم دسترسی به ولی یا قیّم

 سـال   18، صدور گذرنامـه بـرای اشـخاص کمتـر از            2 قانون گذرنامه  18 ماده   1طبق بند   
م آنـان نباشـد     در مواردی که دسترسی به ولی یا قـیّ        . مستلزم اجازه کتبی ولی یا قیم آنان است       

ان بالاشکال است وبـرای     درصورت ضرورت اعطاء گذرنامه یا اجازه خروج آنها با موافقت دادست          
کسب اجازه خروج نیازی به طرح دعوی نیست وصرف تقاضای ذی نفع کـافی اسـت وصـدور                  

  .صورت اداری کفایت می کنده دستور از جانب دادستان ب
  )27/4/1388 مورخ 2522/7نظریه مشورتی شمارۀ ( 

  
  

                                                 
ها مجاز به در کلیه قوانین و مقرراتی که شهرداری « :در ماده واحده آمده است . این قانون دارای یک ماده و هفت تبصره است.  1

باشند در صورت عدم توافق بین شهرداری و مالک، قیمت ابنیه، امالک و اراضی ضی قانونی مردم میتملک ابنیه امالک و ارا
  ».بایستی به قیمت روز تقویم و پرداخت شود

  :شود برای اشخاص زیر با رعایت شرایط مندرج در این ماده گذرنامه صادر می :18ماده .  2
باشند با  سال تمام دارند و کسانی که تحت والیت و یا قیمومت می18 اشخاصی که کمتر از –) 23/3/1380اصالحی  (– 1

  .اجازه کتبی ولی یا قیم آنان
  . مشمولین وظیفه عمومی با اجازه کتبی اداره وظیفه عمومی– 2
 سال تمام با موافقت کتبی شوهر و در مورد اضطراری اجازه دادستان شهرستان محل 18 زنان شوهردار ولو کمتر از – 3

. ست گذرنامه که مکلف است نظر خود را اعم از قبول درخواست یا رد آن حداکثر ظرف سه روز اعالم دارد کافی استدرخوا
اند از شرط این زنانی که با شوهر خود مقیم خارج هستند و زنانی که شوهر خارجی اختیار کرده و به تابعیت ایرانی باقی مانده

  .باشندبند مستثنی می
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  های متعدد لزوم فسخ قرار تعلیق در محکومیت .11
ات اسالمی، مقررات مربوط به تعلیق در مورد جرائم عمـدی            قانون مجاز  36بموجب ماده   

متعدد قابل اجراء نیست و لذا چنانچه در مورد یـک نفـر احکـام متعـددی در خـصوص جـرائم                      
عمدی صادر و در بین آنها محکومیتهای معلق وجود داشته باشد، دادستان مجری حکم تکلیف               

صادرکننده حکم قطعی اعم از دادگاه بدوی یـا         دارد که فسخ قرار یا قرارهای تعلیق را از دادگاه           
احکـام  . تجدیدنظر بخواهد و دادگاه باید نسبت به فسخ قرار یـا قرارهـای مـذکور اقـدام نمایـد                  

قطعی مذکور که قرار تعلیق آن صادر شده اعم از احکامی است که بموجب قانون تجدیدنظر از                 
ه نظامی یک بوده و قطعی شده یا در          قابل تجدیدنظر در دادگا    1372آراء دادگاهها مصوب سال     

  . بطور قطعی صادر شده است2دادگاه نظامی 

  )27/4/1388 مورخ 2525/7نظریه مشورتی شمارۀ ( 
  

   دولتهزمان شروع مهلت یک سال و نیم برای اجرای حکم علی .12
مدت یکسال ونیم مهلت مقرر در ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکومٌ به دولت وعدم               

 پس از پایان سـالی کـه حکـم قطعـی در آن     15/8/13651قیف اموال دولتی مصوب     تأمین وتو 

                                                 
  :های آن ه و تبصرهمتن ماده واحد.  1

گردد، مکلفند وجوه مربوط به ها و مؤسسات دولتی که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور میوزارتخانه«-ماده واحده 
 ها و اوراق الزم االجراء ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و یا اجراء دادگاهها و سایر مراجعمحکومٌ به دولت در مورد احکام قطعی دادگاه

قانونی را با رعایت مقررات از محل اعتبار مربوط به پرداخت تعهدات بودجه مصوب سالهای قبل منظور در قانون بودجه کل کشور و 
های قانونی دیگر در بودجه سال بعد خود منظور و پرداخت نمایند، اجراء در صورت عدم وجود اعتبار و عدم امکان تأمین از محل

ها و مؤسسات ناد وامالک و سایر مراجع قانونی دیگر مجاز به توقیف اموال منقول و غیر منقول وزارتخانهدادگستری و ادارات ثبت اس
دولتی که اعتبار و بودجه الزم را جهت پرداخت محکومٌ به ندارند تا تصویب و ابالغ بودجه یک سال و نیم بعد از سال صدور حکم 

ها و مؤسسات یاد شده باشد، چنانچه ثابت شود وزاتخانه در زمان مذکور نیز معاف میضمناً دولت از دادن هرگونه تأمین. نخواهند بود
 مسؤول یا مسؤولین مستنکف متخلف محاکم صالحه از یک سال  اند،با وجود تأمین اعتبار از پرداخت محکومٌ به استنکاف نموده

نکاف سبب وارد شدن خسارت بر محکوم له شده باشد، انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهند شد و چنانچه متخلف به وسیله است
  .»باشدضامن خسارت وارده می
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 1380سال صادر شده است آغاز می شود، مثالً اگر حکم قطعی در سی ام شـهریور مـاه سـال                     
  . خواهد بود1381صادر شود آغاز مهلت یکسال ونیم مورد بحث اول فروردین 

  )27/4/1388 مورخ 2552/7نظریه مشورتی شمارۀ ( 
  

  دیل مجازات در جرایم مربوط به مواد مخدربجایز نبودن ت .13
رسیدگی به جرائم مواد مخدر در دادگاه انقالب صـرفاً براسـاس قـانون اصـالحی قـانون                  
مبارزه با موادمخدر و آیین نامه اجرائی آن صورت مـی گیـرد وتخفیـف در جـرائم مـذکور نیـز                      

 قانون مجازات اسالمی فقـط      22 به ماده  می باشد و استناد   1 قانون مذکور  38منحصراً طبق ماده    
از لحاظ احراز جهات مخففه وجاهت قانونی دارد والغیر، بنابراین تبدیل مجـازات باسـتناد ایـن                 

  .ماده به مجازات دیگر مجوزی وجود ندارد
  )27/4/1388 مورخ 2556/7نظریه مشورتی شمارۀ ( 

  

  ا نماینده وی یان قانونی نبودن تشکیل جلسه دادگاه در صورت عدم حضور دادست .14
حضور دادستان در جلسه دادگاه کیفری استان چه در پرونـده هـائی کـه مـستقیماً بـدون                 
دخالت دادسرا به دادگاه مذکور ارسال و چه در پرونده هائی که با صـدور کیفرخواسـت ارسـال                   

                                                                                                                        
در صورتی .  دستگاه مدعی علیه با تقاضای مدعی باید تضمین بانکی الزم را به عنوان تأمین مدعی به، به دادگاه بسپارد– 1تبصره 

  .انده به دستگاه مدعی علیه رد خواهد شد یا مبلغ متضمینکه دعوی یا مقداری از خواسته رد شود، به حکم دادگاه 
  .شود لغو می1334 قانون بودجه سال 18 و تبصره 1357 قانون بودجه سال 53 تبصره – 2تبصره 

  : قانون اصالح قانون مبارزه با مواد مخدر38ماده .  1
 خفیفنصف حداقل مجازات آن جرم تتواند در صورت وجود جهات مخففه مجازاتهای تعزیری مقرره در این قانون را تا دادگاه می«

 سال 15میزان تخفیف در احکام حبس ابد . یابددهد در صورتی که مجازاتی فاقد حداقل باشد همان مجازات تا نصف تخفیف می
  .»خواهد بود و در مورد مجازات اعدام تقاضای عفو و تخفیف مجازات به کمیسیون عفو ارسال خواهد شد

 پس از صدور حکم به نحوی با نیروی انتظامی یا سازمان عمل کننده همکاری نمایند و اقدام آنها  کلیه محکومینی که–تبصره 
تواند با تقاضای نیروی انتظامی و یا سازمان عمل کننده بر اساس اسناد ها گردد دادگاه صادر کننده رأی میمنجر به کشف شبکه

  .ف تخفیف دهدمربوطه، مجازات وی را ضمن اصالح حکم سابق الصدور تا نص
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 اصـالح قـانون تـشکیل       202 مـاده    2 و شـق اخیـر تبـصره         141گردد به اسـتناد بنـد ج مـاده          
های عمومی و انقالب یک تکلیف قانونی است و بدون حضور دادستان یا نماینده قانونی               دادگاه

  . ایشان تشکیل جلسات دادگاه قانونی نمی باشد
  )28/4/1388 مورخ 2580/7نظریه مشورتی شمارۀ ( 

  

  عدم صالحیت شورای حل اختالف نسبت به دعاوی نفقه، مهریه و جهیزیه .15
 قانون اختصاص تعدادی از دادگاههای موجود بـه         4واحده ماده   73و4و3باتوجه به بندهای    

رسیدگی به دعاوی نفقـه و مهریـه        ) دادگاه خانواده (  قانون اساسی  21دادگاههای موضوع اصل    
                                                 

دادگاههای عمومی جزایی و انقالب با حضور رئیس دادگاه یا دادرس علی البدل و دادستان یا معاون او یا یکی از : بند ج .  1
گردد و فقط به جرایم مندرج در کیفرخواست وفق قانون آیین دادرسی مدنی مربوط رسیدگی دادیاران به تعیین دادستان تشکیل می

  .ی رأی پس از استماع نظریات و مدافعات دادستان یا نماینده او وفق قانون بر عهده قاضی دادگاه استنماید و انشامی
دادگاه کیفری «در مرکز هر استان حسب نیاز، شعبه یا شعبی از دادگاه تجدیدنظر به عنوان ) 28/7/1381الحاقی  (2تبصره .  2

یابد به تشخیص رئیس تعداد شعبه یا شعبی که برای این امر اختصاص می. یابدبرای رسیدگی به جرایم مربوط اختصاص می» استان
 وظایف دادستان را در  دادستان شهرستان مرکز استان یا معاون او یا یکی از دادیاران به تعیین دادستان،. قوه قضائیه خواهد بود

ای ات دادستان یا نماینده وی و شهود و اهل خبره اظهار دهد قبل از استماع اظهارات شاکی و متهم،دادگاه کیفری استان انجام می
  ..شودکه دادستان معرفی کرده بیان می

  .صحیح است» 6«عبارت بند » 7«رسد به جای بند به نظر می.  3
های قضایی شهرستانها به تناسب  رئیس قوه قضائیه مکلف است ظرف مدت سه ماه در حوزه :متن ماده واحده قانون مزبور.  4

ن حوزه حداقل یک شعبه از شعب دادگاههای عمومی را برای رسیدگی به دعاوی خانواده اختصاص دهد، پس از تخصیص جمعیت آ
  .این شعب، دادگاههای عمومی حق رسیدگی به دعاوی مربوط به این دادگاهها را نخواهد داشت

  :صالحیت دادگاه خانواده عبارت است از رسیدگی به دعاوی مربوط به 
  ت و دائم؛ نکاح موق– 1
   طالق و فسخ نکاح و بذل مدت و انقضاء مدت؛-2
   مهریه؛– 3
   جهیزیه؛– 4
   اجرت المثل و نحله ایام زوجیت؛– 5
   نفقه معوقه و جاریه و اقربای واجب النفقه؛– 6
   حضانت و مالقات اطفال؛– 7
   نسب؛– 8
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ت واسترداد جهیزیه در صالحیت اختصاصی دادگاه خانواده است و شورای حل اختالف صـالحی             
  .رسیدگی به امور فوق را ندارد

  )30/4/1388 مورخ 2602/7ۀ نظریه مشورتی شمار( 
  

  اقامه دعوای اعسار از پرداخت دیه قبل از انقضای مهلت پرداخت .16
اقامه دعوی اعسار از محکوم به یا درخواست تقسیط آن قبل از انقضای مهلـت پرداخـت                 

صـادر  ) دیه( دیه توسط محکوم علیه بالمانع است و در مواردی که حکم به تقسیط محکوم به                
 قـانون   2 علیه در زمان مقرر قسط را نپردازد به درخواست ذی نفع مـاده               وقطعی شود ومحکوم  

  .گرددنحوه اجرای محکومیت های مالی درخصوص محکوم علیه اعمال می
  )30/4/1388 مورخ 2603/7نظریه مشورتی شمارۀ ( 

  

  ملغی شدن تأمین کیفری به محض شروع اجرای حکم .17
سـی دادگاههـای عمـومی وانقـالب در          قـانون آیـین دادر     139ماده   1 2باتصویب تبصره   

 اشاره به بقاء تأمین کیفری با اجرای کامل دادنامه نشده، بلکه گفتـه              1378امورکیفری مصوب   
نتیجـه اینکـه بـه محـض شـروع          . شده که با شروع به اجراء ،تأمین مأخوذه ملغی االثر اسـت             

                                                                                                                        
   نشوز و تمکین؛– 9

   نصب قیم و ناظر و ضمن امین و عزل آنها؛– 10
  حکم رشد؛ – 11
   ازدواج مجدد؛-12
   شرایط ضمن عقد؛– 13

  . قضات دادگاههای خانواده باید متأهل و با سابقه حداقل چهار سال کار قضایی باشد– 1تبصره 
  .های قضایی بخش دادگاه عمومی بخش قائم مقام دادگاه خانواده خواهد بود در حوزه– 2تبصره 
 با حضور مشاور قضایی زن، شروع به رسیدگی نموده و احکام پس از مشاوره با  هر دادگاه خانواده حتی المقدور– 3تبصره 

  .مشاوران قضایی زن صادر خواهد شد
هرگاه متهم یا محکوم علیه در مواعد مقرر حاضر نشده باشد، به محض شروع اجرای حکم جزایی و یا قطعی شدن «  :2تبصره .  1

  .»شودالثر میقرار تعلیق اجرای مجازات، قرار تأمین ملغی ا
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کوم علیه چند جنبه                                     اجرای حکم جزائی قرار تأمین ملغی االثر می شود حتی اگر محکومیت مح            
داشته باشد، بخصوص اینکه وقتی متهم چندین محکومیت داشته باشد قطعـاً دادنامـه بزنـدان                

شـروع  ... هم اعالم شده وطبیعی است که پس از اجرای یکی از محکومیتهـا اجـرای دومـی و                 
  . وتمام محکومیت ها یکی پس از دیگری اجرا خواهد شد

  )30/4/1388 مورخ 2604/7نظریه مشورتی شمارۀ ( 
  

  مانع بودن جرایم عمدی متعدد از تعلیق مجازات، حتی در صورت عدم تعدد جرم از انواع مختلف .18
اعم است از جرائم  1 قانون مجازات اسالمی36جرایم عمدی متعدد عنوان شده در ماده 

  مختلف، زیرا بدون وجود نص عمدی متعدد از یک نوع یا جرائم عمدی متعدد از انواع 
  .توان اطالق آن را از بین برد یا به نوع معینی اختصاص دادنمی

  )3/5/1388 مورخ 2676/7نظریه مشورتی شمارۀ ( 
  

  چگونگی تعیین میزان و مساحت اراضی تغییر کاربری داده شده .19
تشخیص تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها بنظر سازمان جهاد کشاورزی اسـت و        

ولی اگر کسی به میزان و مساحت اراضی تغییر         . ظر این سازمان مالک عمل خواهد بود      ن
کاربری داده شده اعتراض داشته باشد هر چند تـشخیص و نظـر سـازمان بمنزلـه نظـر                   
کارشناس رسمی تلقـی شـده اسـت ولـی چـون طبـق مقـررات قـانون آیـین دادرسـی                      

ی نظر کارشناس رسمی نیز چنانچه      دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و یا کیفر         
بنظر دادگاه موافق اوضاع و احوال قضیه نبوده و یا خالف مقررات قانونی باشـد موضـوع       
را به هیأت کارشناسان ارجاع نماید لذا در این مورد نیـز در صـورت اعتـراض مـتهم بـه                     

                                                 
شوند قابل اجراء نیست و مقررات مربوط به تعلیق مجازات درباره کسانی که به جرایم عمدی متعدد محکوم می« : 36ماده .  1

همچنین اگر درباره یک نفر احکام قطعی متعددی در مورد جرایم عمدی صادر شده باشد که در بین آنها محکومیت معلق نیز وجود 
دادگاه نسبت به فسخ . ن مجری حکم موظف است فسخ قرار یا قرارهای تعلیق را از دادگاه صادر کننده بخواهدداشته باشد دادستا

  .»قرار یا قرارهای مزبور اقدام خواهد نمود
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شناسـان  مقدار و مساحت اراضی تغییر داده شده، دادگاه می تواند موضوع را به هیأت کار              
ارجاع نماید و چون متهم به نظر سازمان جهاد کشاورزی اعتـراض مـی نمایـد پرداخـت                  

  .دستمزد کارشناسان نیز بعهده وی خواهد بود
  )3/5/1388 مورخ 2677/7نظریه مشورتی شمارۀ ( 

  

 قانون  تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختالس و کالهبرداری نسبت 5 و 3عدم شمول مادتین  .20
  های قرض الحسنه و مؤسسات اعتباری صندوق ن بانکهای خصوصی،به کارکنا

 قانون تـشدید مجـازات مـرتکبین    5 و اختالس موضوع ماده 3جرائم ارتشاء موضوع ماده   
 در مورد کارکنـان بانکهـای خـصوصی و          15/9/1367ارتشاء و اختالس و کالهبرداری مصوب       

اینکه کارکنـان مؤسـسات یادشـده       صندوق های قرض الحسنه و مؤسسات اعتباری با توجه به           
 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتـشاء       3رسمی دولت نمی باشند مشمول مقررات ماده         کارمند

 مجمـع تـشخیص مـصلحت نظـام نیـستند و در             1367و اختالس و کالهبرداری مصوب سال       
 قـانون   588صورتی که اشخاص فوق الذکر مرتکـب جـرائم مـذکور در اسـتعالم شـوند مـواد                   

  .زات اسالمی و بعد آن درباره آنها قابلیت اجرائی داردمجا
  )4/5/1388 مورخ 2680/7نظریه مشورتی شمارۀ ( 
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قـانون تـشکیل صـندوق حمایـت        ) 8(نامه اجرایی مـاده       افزایش مستمریهای موضوع آیین    .1
  وکالء و کارگشایان دادگستری 

 مـورخ   7680/01/88شنهاد شـماره     بنـا بـه پیـ      4/6/1388هیئت وزیران در جلسه مـورخ       
قـانون تـشکیل    ) 8( وزارت دادگستری و به استناد ماده واحده قانون اصالح مـاده             16/2/1388

  :ـ تصویب نمود1375صندوق حمایت وکالء و کارگشایان دادگستری ـ مصوب 
قانون تشکیل صـندوق حمایـت وکـالء و         ) 8(نامه اجرایی ماده      مستمریهای موضوع آیین  

 از  26/12/1377هـ مورخ   17985/ت/81817نامه شماره      دادگستری موضوع تصویب   کارگشایان
  .یابد افزایش می%) 21( به میزان بیست و یک درصد 1388ابتدای سال 

  )5/7/1388 مورخ 18809نقل از روزنامۀ رسمی شمارۀ  (       
  

  اساسنامه سازمان ملی زمین و مسکن  .2
نا به پیـشنهاد وزارت مـسکن و شهرسـازی و        ب 24/9/1387هیئت وزیران در جلسه مورخ      

قـانون برنامـه    ) 7(جمهور و به اسـتناد مـاده          ریزی و نظارت راهبردی رئیس      تأیید معاونت برنامه  
ــ  1383چهـارم توسعه اقتصادی، اجتماعـی و فرهنگـی جمهـوری اسـالمی ایـران ـ مـصوب     

  :اساسنامه سازمان ملی زمین و مسکن را به شرح زیر تصویب نمود
  

  :فصل اول ـ کلیات و سرمایه
ـ سـازمان ملـی زمـین و مـسکن، شـرکتی دولتـی و وابـسته بـه وزارت مـسکن و                       1ماده

  .شود نامیده می» سازمان«شهرسازی است که در این اساسنامه به اختصار 
ـ مرکز اصلی سازمان، تهران است و در مراکز استانها و برحسب نیـاز در شـهرهای                 2ماده

واند با رعایت قوانین و مقررات مربوط و با تصویب مجمع عمومی، شعب             ت  مختلف هر استان می   
شعبه عبـارت از واحـد عملیـاتی سـازمان در مرکـز هـر اسـتان و                  . یا نمایندگیهایی داشته باشد   

  .باشد نمایندگی واحد عملیاتی مستقر در شهر تابعه استان می
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خـاص     سـهامی  صورت شـرکت    ـ سازمان دارای شخصیت حقوقی مستقل است و به        3ماده
سازمان دارای استقالل مالی بـوده و تـابع ایـن اساسـنامه و              . شود  برای مدت نامحدود اداره می    

  .باشد سایر قوانین مربوط به شرکتهای دولتی می
ـ سرمایه سازمان مبلغ هشتصد و بیست و نه میلیـارد و پنجـاه و هـشت میلیـون و                    4ماده

هـشتاد و دو      ریال و منقسم به   ) 829,058,707,559(هفتصد و هفت هزار و پانصد و پنجاه و نه           
سهم ده هـزار ریـالی اسـت کـه     ) 82,905,870(میلیون و نهصد و پنج هزار و هشتصد و هفتاد       

  .باشد متعلق به دولت می%) 100(تماماً تأدیه گردیده و صددرصد 
ریـزی و سـاماندهی فعالیتهـای تـصدی وزارت       ـ هدف از تشکیل سـازمان، برنامـه   5ماده

  :باشد های زیر می  و شهرسازی در زمینهمسکن
  برداری از زمین؛ الف ـ تأمین، اداره و بهره

ب ـ فعالیت در زمینه تأمین مسکن در چارچوب طرح جامع مسکن و سیاستهای ابالغـی   
  دولت و وزارت مسکن و شهرسازی؛

  آن؛ج ـ نظارت و کنترل بر بازار زمین و مسکن و اعمال تدابیر الزم برای کنترل بهای 
  

  :فصل دوم ـ موضوع فعالیت و وظایف سازمان
  :باشد  ـ موضوع فعالیت سازمان به شرح زیر می6ماده

ـ اجرای امور و وظایف مندرج در قوانین و مقررات مربوط درخصوص زمین و مسکن در                1
محدوده و حریم شهرها و شهرکها در راستای حفظ حقوق و نمایندگی و اعمال مالکیت دولـت                 

ینهای موات، دولتی، اراضی و مراتع ملی، حریم و مـستحدث و سـاحلی، اراضـی و                 نسبت به زم  
هـای    باغات و مستغالت خالصه و عرصه اعیان احداثی در زمینهای خالصه، شهرکها و مجتمـع              

نیمه تمام متوقف و دیگر اراضی و امالکی که اجرای امور آنها در محـدوده و حـریم شـهرها و                     
مان زمین شهری و سازمان ملی زمین و مسکن محول گردیده           شهرکها به سازمان مسکن، ساز    

و انجام سایر وظایف اجرایـی کـه بـه موجـب قـوانین و مقـررات بـه عهـده وزارت مـسکن و                         
  .گیرد در چهارچوب سیاستهای دولت و قوانین و مقررات مربوط شهرسازی قرار گرفته یا می
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های میـان مـدت و کوتـاه          ، برنامه ـ ارایه پیشنهادهای الزم در زمینه راهبردها، سیاستها       2
مدت، ضوابط، مقررات و دستورالعملهای الزم مرتبط با اهداف و موضـوعات فعالیـت و وظـایف        

  .صالح سازمان به وزارت مسکن و شهرسازی به منظور سیر مراحل تصویب در مراجع ذی
درآمـد، ایجـاد مجتمعهـای        های حمایتی تأمین مـسکن گروههـای کـم            ـ اجرای برنامه  3

گذاری و مـشارکت در امـر تـأمین مـسکن در محـدوده شـهرها و                   مسکونی و شهرکها، سرمایه   
شهرکها براساس سیاستهای ابالغی از طرف وزارت مسکن و شهرسـازی بـا رعایـت قـوانین و                 

  .مقررات مربوط
هـای طراحـی شـهری، طراحـی و اجـرای واحـدهای مـسکونی و                  ـ الگوسازی در زمینه   4

های تخصـصی در      های ویژه، با هماهنگی حوزه      ای طرحها و پروژه   جزییات شهری از طریق اجر    
  .داخل وزارت مسکن و شهرسازی

اضی، امالک و مستحدثات ملکی مورد تصدی بـه عنـوان معـوض یـا در      ـ واگذاری ار 5
قبال مطالبات اشخاص از سازمان از طریـق مـصالحه، تهـاتر، معاوضـه، فـروش و اجـاره دادن                
اراضی، امالک، مستحدثات ملکی مورد تصدی با رعایت مقررات مربوط و ضوابط شهرسازی و              

  .طرحهای توسعه عمران
توافقی، اجاره کردن، تهاتر، معاوضه اراضی و امالک با رعایت  ـ تملیک و تملک، خرید  6

  .قوانین و مقررات مربوط
نماینـدگی از     به اراضی و امالک دولتی در اختیار به         ـ اعمال تصدی حقوق مالکیت نسبت     7
برداری، تجمیـع،     از قبیل شناسایی، حفاظت و نظارت، نقشه      ) وزارت مسکن و شهرسازی   (دولت  

ا و طرح تعقیب و دفاع از دعاوی مربوط براساس سیاسـتهای ابالغـی وزارت               تفکیک و افراز آنه   
  .مسکن و شهرسازی با رعایت قوانین و مقررات مربوط

 ـ جلب، هدایت و تجهیز منابع مردمی و غیردولتی و همچنین اخذ کمکهـای دولتـی از    8
و نظـایر   عام    طریق مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی، حمایت از تشکیل شرکتهای سهامی           

آن، انتشار اوراق مشارکت، تحصیل وام از مؤسسات اعتباری و پولی و سیستم بانکی با رعایـت                 
  .قوانین و مقررات مربوط
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ریـزی و ایجـاد زمینـه بـرای اسـتفاده از خـدمات و منـابع مـالی مؤسـسات و            ـ برنامه 9
د بـرای   شرکتهای خارجی برای فعاالن امر مـسکن در کـشور و در صـورت لـزوم عقـد قـراردا                   

  .استفاده از خدمات و منابع آنها برای سازمان با رعایت قوانین و مقررات مربوط
های نوین در تولیـد مـصالح،        ـ ارائه خدمات فنی و مهندسی و دانش استفاده از فناوری          10

  .ها و طرحهای تأمین مسکن کشور قطعات ساختمانی و ساخت در اجرا و عملیاتی کردن برنامه
سازی به بخش خصوصی یا غیردولتی        واگذاری کارخانجات خانه    مربوط به ـ تنظیم امور    11

  .ها و سیاستهای تشویقی و حمایتی با رعایت قوانین و مقررات مربوط با اعمال برنامه
ـ حمایت، تشویق، ترغیب و هدایت بخشهای خصوصی، تعاونی و عمـومی غیردولتـی              12

ازی یـا قطعـات و مـصالح سـاختمانی و           س  در جهت تأسیس، ایجاد و بازسازی کارخانجات خانه       
همچنین اصالح یا تغییر خط تولید کارخانجات بـه منظـور افـزایش سـرعت، کیفیـت و تولیـد                    

  .صنعتی مسکن
ـ طراحی، احداث، خرید، اجاره کردن، تعمیـر و نگهـداری، تخریـب و نوسـازی، اجـاره       13

این منظور   و اعتباراتـی که به    های سازمانی در حدود قوانیـن و مقررات مربوط         دادن و اداره خانه   
  .گیرد در اختیار سازمان قرار می

ـ حمایت از فعالیتهای بخشهای خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی در زمینه تأمین             14
سازی از طریق واگذاری زمین، ایجـاد         سازی، انبوه   درآمد و نیازمند، کوچک     مسکن گروههای کم  

اســاس سیاســتهای ابالغــی وزارت مــسکن و تــسهیالت، تخفیفــات ارایــه کمکهــای فنــی بر
  .شهرسازی
ـ حمایت از تحقیقات، فعالیتهای علمی، توسعه منابع انسانی و سـایر عوامـل مـوثر در                 15

  .بهبود مدیریت امور مرتبط با اهداف سازمان
های مـسکونی احـداثی توسـط بخـشهای           ـ تضمین الزم جهت خرید تولیدات و واحد       16

دولتــی در چــارچوب سیاســتهای ابالغــی وزارت مــسکن و خــصوصی، تعــاونی و عمــومی غیر
  .شهرسازی و مقدورات مالی سازمان
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ـ گردآوری اطالعات، ایجاد نظامهای اطالعاتی مرتبط با نیازهای سـازمان و تـشکیل              17
های زمین و مسکن، روشهای ساخت، قطعات و مـصالح   بانکها و پایگاههای اطالعاتی در زمینه    

  .ازمانساختمانی و سایر وظایف س
  .ـ انجام مطالعات کاربردی مرتبط با وظایف سازمان18
هـای اجرایـی زمـین و         ـ هماهنگی با مراجع و دستگاههای ذیربط در مورد تهیه برنامه          19

  .مسکن و امور شهرسازی و معماری
  

  فصل سوم ـ ارکان سازمان
  : ـ  ارکان سازمان به شرح زیر است7ماده

  ـ مجمع عمومی1
  عامل دیرمدیره و م ـ هیئت2
  )حسابرس(ـ بازرس 3

 ـ  نمایندگی سهام دولت در مجمع عمومی با وزرای مـسکن و شهرسـازی، امـور     8ماده 
جمهور   ریزی و نظارت راهبردی رییس      اقتصادی و دارایی، نیرو و صنایع و معادن و معاون برنامه          

  .باشد می
ان عبارتنـد   مجامع عمومی سازم  . ریاست مجمع عمومی با وزیر مسکن و شهرسازی است        

العاده که جلسات آنها با حضور سه عضو رسـمیت            از مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی فوق       
یابد و تصمیمات آنها با سه رأی موافق که مشتمل بر رأی وزیر مسکن و شهرسازی باشـد،                    می

  .معتبر است
 ـ مجمع عمومی عادی حداقل سالی دو بار به دعـوت ریـیس مجمـع عمـومی یـا       9ماده
عامل و در صورت عدم اقدام ایشان در مهلت مقـرر، بنـا بـه دعـوت                   مدیره و مدیر    یئترییس ه 
قانونی شرکت برای بررسی صورتهای مالی و عملکرد سال قبـل و انتخـاب              ) حسابرس(بازرس  
و تصویب برنامه و بودجه سال بعد و همچنین رسیدگی به سایر موضـوعات              ) حسابرس(بازرس  
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مجمع عمومی عادی  در صـورت       . شود  می عادی تشکیل می   مذکور در دستورجلسه مجمع عمو    
  .شود العاده نیز تشکیل می لزوم به طور فوق

العاده به تقاضـای   العاده و مجمع عمومی عادی به طور فوق  ـ مجمع عمومی فوق 10ماده
و بـه   ) حسابرس  (عامل و یا بازرس       مدیره و مدیر    هریک از اعضای مجمع عمومی، رییس هیئت      

مدیره با حـضور ریـیس مجمـع عمـومی تـشکیل              جمع عمومی یا رییس هیئت    دعوت رییس م  
دعوت از مجمع عمومی، به صورت کتبی با ذکر تاریخ، محل تشکیل و دستور جلـسه                . گردد  می

  .به عمل خواهد آمد
  : ـ وظایف و اختیارات مجمع عمومی به شرح زیر است11ماده

  :الف ـ وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی
  .های کلی سازمانمشی و سیاست ی و تصویب خطـ بررس1
  ــ بررسـی و اتخـاذ تـصمیم نـسبت بــه گـزارش عملکـرد سـاالنه، گـزارش بــازرس و          2
  .های مالی شرکتصورت
هـا و نحـوه تقـسیم سـود ویـژه             ـ اتخاذ تصمیم نسبت به حساب سود و زیان، اندوختـه          3

  .شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوط
صمیم نسبت به بودجه ساالنه و برنامـه و بودجـه تلفیقـی سـازمان و                ـ بررسی و اتخاذ ت    4

  .تغییرات آن
  . ـ بررسی و تأیید ساختار کالن سازمان با رعایت قوانین و مقررات مربوط5
هـا بـا رعایـت     ـ اتخاذ تصمیم نسبت به تأسیس شرکت یا مـشارکت در سـایر شـرکت    6

  .یندگی در داخل کشورقوانین و مقررات مربوط و تجویز تأسیس شعب یا نما
های مالی و معامالتی سازمان با رعایت ضوابط و مقررات مربوط به  نامه  ـ تصویب آیین 7

  .هیئت وزیران برای تصویب
مدیره جهت تـصویب توسـط شـورای حقـوق و       ـ تعیین حقوق و مزایای اعضای هیئت 8

ـ    ) حـسابرس (الزحمه بازرس   دستمزد و تعیین حق    وط در چـارچوب  وفـق قـوانین و مقـررات مرب
  .سیاستهای کلی دولت
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هـای اداری و اسـتخدامی و سـاختار سـازمانی بـه معاونـت توسـعه         نامه  ـ پیشنهاد آیین 9
  .جمهور مدیریت و سرمایه انسانی رییس

ـ تصویب سیاستهای حمایتی و شرایط کلی ایجاد تسهیالت و اعطای تخفیفات بنا بـه               10
  .سازمان وفق قوانین و مقررات مربوطمدیره  پیشنهاد رییس مجمع عمومی یا هیئت

  .سازمان) حسابرس(مدیره و بازرس   ـ انتخاب اعضای هیئت11
الوصول و الوصول وفق قـوانین و مقـررات           ـ اتخاذ تصمیم راجع به مطالبات مشکوک      12
  .مربوط

ـ اتخاذ تصمیم نسبت به رفع اختالف شرکت با سایرین از نظر ارجاع موارد بـه داوری                 13
قانون اساسی جمهوری اسـالمی ایـران و سـایر          ) 139(سازش با آنها با رعایت اصل       یا صلح و    

  .قوانین و مقررات مربوط
سـازی در اسـتانها،    های وزارت مـسکن و شـهر   تبصره ـ در جهت پیشبرد اهداف و برنامه 

مجمع عمومی نسبت به بررسی و تصویب سیاستهای حمایتی و راهبـردی بـه منظـور وحـدت                  
های مسکن و شهرسازی استانها به پیـشنهاد        و اقتدار عملیاتی رؤسای سازمان    مدیریت، تحکیم   

  .رییس مجمع عمومی اقدام نماید
  

  :العاده ب ـ وظایف و اختیارات مجمع عمومی فوق
ـ اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش یا کاهش سرمایه سازمان در چـارچوب قـانون و ارایـه        1

  .وزیران جهت تصویب پیشنهاد به هیئت
ررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به اصـالح یـا تغییـر مـواد اساسـنامه سـازمان و ارایـه                     ـ ب 2

  .پیشنهاد به هیئت وزیران جهت تصویب
ـ بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به انحالل سازمان و ارایه پیـشنهاد بـه هیئـت وزیـران                   3

  .جهت تصویب
مـدیره و    ئـت رییس هی . عضو اصلی است  ) 5(مدیره سازمان متشکل از پنج        ـ هیئت 12ماده

عامل که عنوان معاون وزیر مسکن و شهرسازی را خواهد داشت به پیشنهاد رییس مجمع                 مدیر
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مدیره بنـا بـه پیـشنهاد     عمومی و تصویب مجمع یاد شده و تأیید هیئت وزیران و اعضای هیئت        
گردنـد و     رییس مجمع عمومی و تصویب مجمع مذکور به مدت سه سال انتخاب و منصوب می              

که تجدید انتخابات به عمل نیامده است در مقام خود بـاقی خواهنـد بـود و انتخـاب                   تا موقعی   
در صورت بازنشستگی، استعفاء، عزل، فوت و یا هر دلیل دیگری کـه             . مجدد آنان بالمانع است   

مدیره غیرممـکن گردد، جانشین آنان به ترتیـب یادشــده            ادامه فعالیت هریک از اعضای هیئت     
مدیره سازمان با رییس مجمع و عـزل           استـعفای هریک از اعضای هیئت     قـبول. شود  تعیین می 

  .باشد هریک از آنان از اختیارات مجمع عمومی می
عـامل و حـداقل ســه    مدیره و مدیر مدیره با حضور رییـس هیئت    ـ جلـسات هیئت  13ماده

 تصمیمات بـا    .باشد  یابد و تصـمیمات متخذه با اکثریت آراء معتبر می          نفر از اعـضاء رسمیت می    
  . رسد ذکر نظر اقلیت در دفتر مخصوص ثبت و به امضای اعضاء حاضر در جلسه می

مدیره در حدود مقررات این اساسنامه جز درباره موضوعاتی که اخذ تصمیم              ـ هیئت 14ماده
و اقدام دوباره آنها در صالحیت خاص مجامع عمومی است، دارای اختیارات کامـل بـرای اداره                 

  :باشد باشد و از جمله دارای وظایف زیر می اجرای وظایف مصرح در اساسنامه میامور شرکت و 
  .مشی و سیاستهای کلی سازمان برای تصویب در مجمع عمومی ـ پیشنهاد خط1
  .های اجرایی سازمان ـ بررسی، تصویب، نظارت و اصالح شیوه2
مالی و بودجـه    ـ بررسی و تأیید گزارش عملکرد ساالنه، حساب سود و زیان، صورتهای             3

روز قبـل از    ) 20(ساالنه  سازمان برای ارایه به مجمع عمومی، به نحـوی کـه حـداقل بیـست                  
  .قرارگیرد) حسابرس(تشکیل مجمع عمومی در اختیار کلیه اعضای مجمع و بازرس 

های مالی، معامالتی، اداری و استخدامی سازمان برای تأیید مجمـع             نامه  ـ پیشنهاد آیین  4
  .وزیران  تصویب توسط هیئتعمومی و طرح و

 ـ پیشنهاد صلح دعاوی یا ارجاع امر به داوری و تعیین داور به مجمع عمومی با رعایـت   5
  .قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و سایر قوانین و مقررات مربوط) 139(اصل 

  . ـ اتخاذ تصمیم نسبت به سازش و استرداد دعاوی6
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ونگی دریافت تسهیالت اعتباری با رعایت قـوانین        ـ بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد چگ       7
  .و مقررات مربوط و بودجه مصوب

کـردن،   ، اجـاره دادن، اجـاره  )نقدی یا اقـساطی ( ـ اتخاذ تصمیم نسبت به خرید، فروش  8
 شرط تملیک، مشارکت و معاوضه هرگونه لوازم و امـوال منقـول و داراییهـای جـاری                   اجاره به 

که برای اجـرای وظایف محوله باشد با رعایت قوانین و مقـررات            غیرمنقول، حقـوق و خدماتی     
  .مربوط
ـ اتخاذ تصمیم در مورد واگذاری، فروش یا معاوضه اموال، اراضی و ساختمانهای ملکـی     9

هـای مـصوب و در        نامـه   برای رفع نیاز اداری و تأسیساتی سازمان در حدود آیـین          ) دارایی ثابت (
  .ه مجمع عمومی با رعایت قوانین و مقررات مربوطصورت لزوم ارایه پیشنهاد الزم ب

ـ تصویب قیمت اراضی و مستحدثات مورد خرید یا فروش سازمان و اعمـال حقـوق و                 10
  .اختیاراتی که طبق قوانین و مقررات مربوط و این اساسنامه در وظیفه سازمان قرارگرفته است

حمـایتی و اعطـای     ـ پیشنهاد ضوابط و شـرایط کلـی ایجـاد تـسهیالت، سیاسـتهای               11
الوصول به مجمع عمومی      تخفیفات و نیز ارایه راهبردهای اجرایی درخصوص مطالبات مشکوک        

و همچنین اتخاذ تصمیم نسبت به تقسیط، اعطای تسهیالت با تعیین مصادیق آن در چارچوب               
  .سیاستها، روشها، ضوابط و شرایط مصوب مجمع عمومی

، امـالک و مـستحدثات ملکـی و مـورد     ـ اتخاذ تصمیم درخـصوص واگـذاری اراضـی     12
تصدی به عنوان معوض و یا در قبال مطالبات اشخاص حقیقی وحقـوقی سـازمان یـا ناشـی از        

  .وظایف محوله با رعایت قوانین و مقررات
الزحمه کارگزاری امور اجرایـی و پـشتیبانی سـازمان بـا حفـظ                ـ واگذاری و تعیین حق    13

  .مسئولیت به اشخاص حقیقی و حقوقی
ـ تهیه تشکیالت تفصیلی سازمان در چارچوب تـشکیالت کـالن سـازمان بـا رعایـت                 14

  .صالح قوانین و مقررات مربوط جهت تأیید توسط مراجع ذی
های آموزشی در جهـت تربیـت و ارتقـای دانـش مـدیران و              ها و برنامه    ـ تصویب دوره  15

  .طکارکنان سازمان در سقف بودجه مصوب با رعایت قوانین و مقررات مربو



       مهرماه-   ماهنامۀ ویژۀ قوانین و مقررات    72
 

 

ـ اتخاذ تصمیم درخصوص رفاه کارکنان و تأمین تسهیالت الزم در چارچوب مقـررات              16
  .مربوط

تواند قسمتی از اختیـارات و وظـایف اجرایـی خـود را بـا حفـظ                  مدیره می   ـ هیئت 1تبصره
مدیره   ها یا بعضی از اعضای هیئت     های مسکن و شهرسازی استان    مسئولیت به رؤسای سازمان   

  .اً تفویض نمایدمنفرداً یا مشترک
ـ تـصویب ترازنامـه و حـساب سـود و زیـان هـر دوره مـالی شـرکت بـه منزلـه                        2تبصره

  .باشد مفاصاحساب مدیران برای همان دوره مالی می
قـانون اساسـی    ) 139(ـ اختیار ارجاع بـه داوری و صـلح دعـاوی موضـوع اصـل                3تبصره
همچنـین  . شـود   ویض مـی  این ماده به وزرای عضو مجمع عمومی سازمان تفـ         ) 5(موضوع بند   

این ماده منـوط بـه تـصویب وزرای یادشـده           ) 6(اجرای تصمیمات راجع به سازش موضوع بند        
نامـه    آیـین ) 19(تصمیمات وزرای یادشده پس از تأیید رییس جمهور با رعایـت مـاده              . باشد  می

  .داخلی هیئت دولت ابالغ خواهد شد
ترین مقام اجرایـی و اداری سـازمان        مدیره و مدیرعامل سازمان باال      ـ رییس هیئت  15ماده

بوده و بر کلیه ادارات تابعه سازمان ریاست دارد و مسئول حُسن جریان کلیه امور و حفظ حقوق                  
باشد و برای اداره امور سازمان و اجرای مصوبات عمومی            و منافع و اموال و سرمایه سازمان می       

باشد و نمایندگی سـازمان و دولـت را          مدیره دارای هرگونه حقوق و اختیارات قانونی می         و هیئت 
در مقابل کلیه مراجع و مقامات قضایی، کشوری و لشکری و سازمانها و مؤسـسات و نهادهـا و                   

  .بنیادها و اشخاص با حق توکیل به عهده دارد
  :باشد مدیره و مدیرعامل به شرح زیر می ـ وظایف و اختیارات رییس هیئت16ماده

  .مدیره  هیئتـ اجرای مصوبات مجمع عمومی و1
ـ تهیه بودجه ساالنه و گزارش عملکرد، حساب سود و زیان و صورتهای مـالی سـازمان                 2

  .به نحوی که حداقل یک ماه قبل از تشکیل مجمع عمومی در اختیار هیئت مدیره قرار گیرد
  .ـ پیشنهاد برنامه اجرایی سازمان به هیئت مدیره3
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امالتی، اداری و استخدامی سازمان بـه هیئـت       های مالی، مع    نامه  ـ تهـیه و پیشنهاد آیین    4
  .مدیره

  . ـ پیشنهاد تشکیالت تفصیلی سازمان به هیئت مدیره5
هــای اجرایــی مــصوبات مجمــع عمــومی و هــا و روش ـ تهیــه و ابــالغ دســتورالعمل  6
  .مدیره  با رعایت قوانین و مقررات مربوط هیئت

 و مزایـا و اضـافه کـار و اخـذ            ـ عزل و نصب و ارتقاء و اعطای پاداش و اضـافه حقـوق             7
  .تصمیم درباره کلیه امور استخدامی کارکنان سازمان طبق مقررات مربوط

 ـ اعمال نظارتهای مالی و محاسباتی و حسابرسی نسبت بـه امـور سـازمان و بازرسـی      8
  .ها و ادارات تابعه سازمانها شعب و نمایندگیکلیه قسمت

  .نانـ اهتمام در تأمین رفاه و آموزش کارک9
  .هاـ انتخاب و انتصاب مدیرشعب و نمایندگی10

تواند تمام یا قسمتی از اختیارات و همچنـین   تبصره ـ رییس هیئت مدیره و مدیرعامل می 
هـا،  حق امضای خود را با حفظ مسئولیت به هر یک از اعضای هیئت مـدیره، رؤسـای قـسمت                  

هـای مـسکن و     رؤسـای سـازمان   متصدیان امور و کارکنان سازمان، رؤسای شعب و نمایندگی،          
شهرسازی استانها به تشخیص خود تفویض کند تا انجام اموری را که به ایـن طریـق بـه آنهـا            

  .گردد، زیر نظر وی بر عهده بگیرند محول می
 هـا و امـضای اسـناد و اوراق مـالی و قراردادهـا و اسـناد                 ـ افتتاح حساب در بانک    17ماده

س هیئـت مـدیره و مـدیرعامل یـا نماینـده وی و یکـی از                 تعهدآور سازمان باید به امضای ریی     
ها و ادارات سازمان صاحبان امضاهای مجـاز        اعضای هیئت مدیره برسد و در شعب و نمایندگی        

مـدیره     عامـل و تـصویب هیئـت       مدیره و مـدیر     و حدود اختیارات آنان با پیشنهاد رییس هیئت       
ت مذکور به امضای ذیحساب یـا نماینـده         ها عالوه بر  امضای مقاما     کلیه چک . گردد  تعیین می 
  .پذیرد مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل یا نماینده وی صورت می. رسد وی نیز می
شـرکت، سـازمان حـسابرسی یـا از حـسابداران رسـمی و           ) حـسابرس (ــ بـازرس     18ماده

ای حسابداران ـ مصوب   مؤسسات حسابرسی موضوع قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه
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باشد که با تصویب مجمع عمومی برای مدت یکسال انتخاب خواهد شد و تا زمـانی             ـ می 1372
که جانشین وی انتخاب نشده است به وظـایف خـود ادامـه خواهـد داد و انتخـاب مجـدد وی                      

  .بالمانع است
ای از گزارشات خود را حـداقل پـانزده روز     مکلف است نسخه  ) حسابرس(ـ بازرس   1تبصره

  .مع عمومی به اعضای مجمع عمومی و هیئت مدیره تسلیم نمایدقبل از تشکیل مج
در انجـام وظـایف خـود نبایـد موجـب دخالـت در              ) حـسابرس (ـ اقدامات بازرس    2تبصره

  .عملیات اجرایی یا سبب وقفه یا مانع جریان کارهای عادی سازمان گردد
  

  :فصل چهارم ـ ترازنامه و حساب سود و زیان
ز اول فروردین ماه هر سال شروع و در آخر اسفندماه همـان             ـ سال مالی سازمان ا    19ماده

  .یابد سال پایان می
عمـومی    ـ صورتهای مالی سازمان باید طبق ضوابط مربوط قبل از تشکیل مجمـع            20ماده

  .قرار داده شود) حسابرس(عادی در اختیار بازرس 
  

  :فصل پنجم ـ سایر مقررات
هـای اجرایـی تـابع       بخشی و سـایر فعالیـت      های  ـ سازمان از نظر سیاستها، برنامه     21ماده

  .ضوابط و مقررات وزارت مسکن و شهرسازی است
هـای ثبتـی و معـامالتی بابـت           ـ سازمان از پرداخت هرگونه حـق تمبـر و هزینـه           22ماده

  .باشد سازی، افراز و تفکیک و فروش راجع به اراضی و امالک معاف می آماده
ازمان بـرای ایجـاد تأسیـسات روبنـایی در     گـذاری از منـابع داخلـی سـ     تبصره ـ سـرمایه  

سازی اراضـی و احـداث مـساجد و فـضاهای آموزشـی، خـدماتی و فرهنگـی بـه عنـوان                        آماده
  .گردد پرداخت مالیاتی سازمان منظور می پیش
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ـ عالوه بر بودجه طرحهای مطالعاتی، تحقیقاتی و آموزشی سـازمان، یـک درصـد               23ماده
ای    امر مطالعه، تحقیق و آموزش، براساس ترتیبات و برنامه         از بودجه ساالنه سازمان برای    %) 1(

دهد، در چارچوب قـوانین و مقـررات توسـط            که وزارت مسکن و شهرسازی مورد تأیید قرار می        
  .هیئت مدیره سازمان هزینه خواهدشد

ـ در مواردی که اختیـارات و وظایــف اجرایـی هیئـت مدیــره و مدیرعامــل بـه             24ماده
تواند تا یـک درصـد        گردد، هیئت مدیره می     و شهرسازی استانها تفویض می    سازمانهای مسکن   

از بودجه ساالنه شرکت را براساس ترتیباتی که وزارت مسکن و شهرسـازی مـورد تأییـد                 %) 1(
  .ها  تأمین و هزینه نمایددهد، برای کارکنان سازمانهای مسکن و شهرسازی استان قرار می

اند طبق قـوانین و مقـررات مربـوط           بینی نشده   امه پیش ـ مواردی که در این اساسن     25ماده
  .عمل خواهد شد

 شورای نگهبان به    24/4/1388 مورخ   33729/30/88این اساسنامه به موجب نامه شماره       
  .تأیید شورای یاد شده رسیده است

  )11/7/1388 مورخ 18814نقل از روزنامۀ رسمی شمارۀ (
  
  رجی کاال از کشور سازی و سالمت ترانزیت خا نامه روان آیین .3

 وزیران عـضو کارگروه ساماندهی، همـاهنگی و توسعه و تشـویق امر خدمات عبور کاال 
به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسالمی ) ترانزیت(از کشـور 

نامه  ، آیین16/4/1387هـ مورخ 38693ت/56291نامه شماره  ایران و با رعایت تصویب
  :و سالمت تزانزیت خارجی کاال از کشور را به شرح ذیل تصویب نمودندسازی  روان

قانون حمل و ) 1( ـ تـرانزیت خارجی کاال صرفاً مشمول تعریف مذکور در ماده 1ماده 
  .باشد ـ می1374نقل و عبور کاالهای خارجی از قلمرو جمهوری اسالمی ایران ـ مصوب

 از انجام تشریفات گمرکی و بارگیری و ـ کامیونهای حامل کاالهای ترانزیتی پس2ماده
قبل از خروج از گمرک مربوط باید مبادرت به دریافت پروانه تردد از نمایندگان سازمان 

  .ای نمایند راهداری و حمل و نقل جاده
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روز پانصد کیلومتر محاسبه و در پروانه تردد قید  ـ زمان سفر براساس هر شبانه1تبصره
  .گردد  می

  .باشد ترافیکی تابع ضوابط خاص خود می های حامل کاالهایر کامیونـ زمان سف2تبصره
  ای موظفند مشخصات  ـ نمایندگان سازمان راهداری و حمل و نقل جاده3ماده
گردد، با ذکر نام کاال و مبدأ و مقصد آن در  هایی را که برای آنها پروانه تردد صادر میکامیون

  .نتظامی ارسال نمایندپایان هر روز به طریق مقتضی به نیروی ا
ـ کامیونهای حامل کاالهای ترانزیتی باید دقیقاً در مسیر تعیین شده در پروانه تردد 4ماده

  .حرکت نمایند
 ـ چنانچه وسیله نقلیه حامل کاالهای ترانزیتی در طول مسیر به علت نقص فنی یا 5ماده

نامه  آیین) 37(ماده ) 4(و ) 3(، )2(های  دالیل موجه دیگر متوقف گردد، باید طبق تبصره
جرایی قانون حمل و نقل و عبور کاالهای خارجی از قلمرو جمهوری اسالمی ایران موضوع ا

 عمل نموده و مدارک مربوط را در 20/9/1377هـ مورخ 19789ت/38582نامه شماره  تصویب
  .طول مسیر همراه داشته باشد

 ترانزیتی را به نیروی انتظامی ای مسیرهای  ـ سازمان راهداری و حمل و نقل جاده6ماده
های حامل کاالهای ترانزیتی اعالم تا در مسیرهای مذکور نظارت الزم را بر کامیون

ها از مسیر، ضمن هدایت آنها به مسیرهای آورده و در صورت انحراف کامیون عمل به
  .ای اعالم نماید شده، مراتب را به سازمان راهداری و حمل و نقل جاده تعیین

ای موظف است مسیرهای ترانزیتی را با  ه ـ سازمان راهداری و حمل و نقل جادهتبصر
  .نصب تابلوی خاص مشخص نماید

ـ در صورت عدم رعایت مسیر توسط رانندگان مربوط، عالوه بر جریمه راننـدگی 7ماده
ای از یک ماه تا یـک سال از  مقرر، متـخلفان توسط سازمان راهداری و حمل و نقل جاده

  .گردند المللی و حمل کاالهای تـرانزیـتی محروم می یت در امر حـمل و نقل بیـنفعال
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های حامل محموالت ترانزیتی جز در موارد مقرر در  ـ فک پلمب و بازرسی کامیون8ماده
نامه اجرایی قانون حمل و نقل و عبور کاالهای خارجی از قلمرو جمهوری  آیین) 19(ماده 

  .شدبا اسالمی ایران ممنوع می
ـ نیروی انتظامی در بنادر امام خمینی، شهید رجایی و شهید باهنر مطابق با ساعت 9ماده

ای یک نفر با لباس  کاری بنادر مذکور در مجموعه سازمان راهداری و حمل و نقل جاده
پروانه (شخصی صرفاً برای مهر نمودن پروانه تردد وسیله نقلیه حامل کاالهای ترانزیتی 

مستقر نموده تا به ) ای نمایندگان سازمان راهداری و حمل و نقل جادهصادرشده از سوی 
  .هنگام خروج وسیله نقلیه از گمرک پروانه یادشده را مهر نماید

ـ واحدهای اجرایی نیروی انتظامی در طول مسیر صرفاً پروانه تردد وسیله نقلیه را 10ماده
نمایند، مگر  و کنترل آنها خودداری مینمایند و از مطالبه دیگر مدارک مربوط  کنترل و مهر می

  .نمایند عمل می) 8(در موارد ظن قوی که طبق ماده 
کننده طول مسیر برحسب بعد مسافت حداکثر سه واحد  ـ واحدهای اجرایی کنترل1تبصره
  .خواهندبود

کننده پروانه تردد در طول مسیر، توسط نیروی  ـ اسامی واحدهای اجرایی کنترل2تبصره
  .گردند ای و گمرک معرفی می  سازمان راهداری و حمل و نقل جادهانتظامی به
های حامل کاالهای ترانزیتی که از بنادر و مرزهای ـ مفاد این ماده شامل کامیون3تبصره

  .گردد شوند، می زمینی بارگیری یا وارد می
 غیر کننده اجازه بارگیری وسایط نقلیه المللی ترانزیت ـ شرکتهای حمل و نقل بین11ماده

تحت پوشش را ندارد مگر با اجازه کتبی دفتر مرکزی شرکتی که کامیون، تحت پوشش آن 
  .باشد می

المللی در صورت نیاز به استفاده از کامیون یا  ـ شرکتهای حمل و نقل بین12ماده
های خطوط داخلی الزم است درخواست کتبی خود را به یکی از شرکتهای حمل و نقل کامیون

ها از سوی جوز فعالیت معتبر اعالم و پس از معرفی کتبی کامیون یا کامیونداخلی دارای م
  .شرکت حمل و نقل داخلی، مبادرت به بارگیری و درخواست صدور پروانه تردد نماید



       مهرماه-   ماهنامۀ ویژۀ قوانین و مقررات    78
 

 

ـ هرگونه دخالت سازمانها و یا دستگاههای غیرمسئول برای ایجاد محدودیت در 13ماده
  .امر ترانزیت خارجی ممنوع است

مـصادیق قاچاق کاالی ترانزیت خـارجی براساس قانون امور گـمرکی و قانون ـ 14ماده
  :باشد حمل و نقل و عبور کاالهای خارجی از قلمرو جمهوری اسالمی ایران به شرح ذیل می

الف ـ خارج نکردن کاالی ترانزیت خارجی به استناد اسناد خالف واقع مبنی بر خروج 
  .کاال

  .کسر آن یا اضافه نمودن به آنب ـ تعویض کاالی ترانزیتی، 
ج ـ خـارج نکردن کاالی ترانزیتی از کشور که ورود یا صدور قطعی آن ممنوع یا مشروط 

  .باشد ظرف مهلت مقرر جز در مواردی که ثابت شود در عدم خروج سوء نیتی نبوده است
بصره نامه و نیز اظهار خالف موضوع ت این آیین) 13(ماده ) 2(د ـ تخلف موضوع تبصره 

  .ماده یادشده) 3(
هـ ـ خروج کاالی ترانزیتی بدون اظهار و انجام تشریفات گمرکی از اماکن گمرکی یا 
اقدام به بارگیری آن در نقاط مجاز قبل از انجام تشریفات گمرکی مقرر در فصول اول، دوم و 

  .نامه اجرایی قانون امورگمرکی سوم از قسمت دوم آیین
کننده به تشخیص مراجع  انزیتی سرقت شود و ترانزیتتبصره ـ چنانچه محموله تر

گردد و  ذیصالح قضایی مباشرت یا دخالتی در آن نداشته باشد، موضوع قاچاق محسوب نمی
کننده تحویل داده  شده، بالفاصله برای ادامه ترانزیت به ترانزیت پس از کشف کاالی سرقت

  .شود رودی آن اقدام میشود و در صورت عدم کشف کاال، نسبت به اخذ حقوق و می
نمایند، چنانچه شخصاً یا با  ـ رانندگانی که مبادرت به حمل کاالی ترانزیتی می15ماده

مشارکت صاحبان کاال و یا اشخاص ثالث مبادرت به قاچاق کاالی مربوط نمایند و یا در اثر 
راجع انگاری آنها کاال سرقت و یا حیف و میل شود، منوط به احراز تخلف وی در م سهل
صالح، عالوه بر مجازاتهای مقرر در قانون مربوط از یک تا پنج سال برحسب نظر سازمان  ذی

المللی و حمل کاالهای  ای از فعالیت در امر حمل و نقل بین راهداری و حمل و نقل جاده
  .گردند ترانزیتی محروم می
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 قضایی در کننده با تشخیص مراجع ـ در مواردی که شرکت حمل و نقل ترانزیت16ماده
باشد،  امر قاچاق یا تخلف دخالتی نداشته باشد از هرگونه محدودیت یا پرداخت جریمه مبرا می

های مقرر در ولی چنانچه برحسب رأی نهایی مراجع قضایی محکوم گردد، عالوه بر مجازات
ای از فعالیت  قانون مربوط بر حسب نظر کمیسیون مربوط سازمان راهداری و حمل و نقل جاده

المللی و حمل و نقل کاالهای ترانزیتی به صورت موقت یا دائم محروم  در امر حمل و نقل بین
  .گردند می

های الزم در  ای موظف است تیر پارک ـ سازمان راهداری و حمل و نقل جاده17ماده
  .مسیرهای ترانزیتی کشور را تکمیل نماید

ها یا نقاط تعیین ر تیر پارکهای حامل کاالهای ترانزیتی فقط دـ توقف کامیون1تبصره
  .باشد ای مجاز می شده توسط سازمان راهداری و حمل و نقل جاده

ها یا نقاط تعیین شده ای اسامی تیرپارک ـ سازمان راهداری و حمل و نقل جاده2تبصره
های حامل کاالی ترانزیتی را به نیروی انتظامی اعالم تا اقدامات انتظامی برای توقف کامیون

  . خروج و ورود آنها به صورت موردی انجام پذیرددر جهت
شده  ها و نقاط تعیینـ کامیونهای حامل کاالهای ترانزیتی که در خارج از تیرپارک3تبصره

ای توقف نمایند، توسط نیروی انتظامی به نقاط  توسط سازمان راهداری و حمل و نقل جاده
  .گردند مذکور هدایت می
 به تأیید مقام محترم ریـاست جمهوری رسیده 7/7/1388نامه در تاریخ  این تصـویب

  .است
  )15/7/1388 مورخ 18818رسمی شمارۀ  نقل از روزنامۀ(
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نامه اجرایی قانون حمل و نقل و عبور  آیین) 36(به ماده ) 5(تا ) 1(های  الحاق تبصره .4
  کاالهای خارجی از قلمرو جمهوری اسالمی ایران  

ی، هماهنگی و توسعه و تشویق امر خدمات عبور کاال از وزیران عضو کارگروه سامانده
به اسـتناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ) ترانزیت(کـشور 

  : تصویب نمودند16/4/1387ـ مورخ  ه38693ت/56291نامه شماره  و با رعایت تصویب
نامه اجرایی قانون حمل و  ینآی) 36(به ماده ) 5(تا ) 1(های  متن ذیل به عنوان تبصره

نامه شماره  نقل و عبور کاالهای خارجی از قلمرو جمهوری اسالمی ایران موضوع تصویب
  :گردد  اضافه می20/9/1377 مورخ  ه19789ت/38582

ـ هرگاه در گمرک ورودی در کاالی ترانزیت خارجی کاالی اضافی از همان نوع 1تبصره
غیر هم نوع و یا کاالی مغایر از حیث نوع و میزان و تعداد مازاد بر پنج درصد و کاالی اضافی 

کشف شود، در صورت عدم ارائه اسناد مورد قبول گمرک طی سه ماه، کاالی مغایر و مازاد به 
  .ضبط دولت درخواهد آمد و بقیه کاال با اصالح اظهارنامه و اسناد عبور داده خواهد شد

های گمرکی  تخلف وجود دارد و بر اثر کنترلـ در موارد استثنایی که ظن قوی به 2تبصره
در مسیر ترانزیت، اختالفی بین محموله و پروانه ترانزیت خارجی کشف شود، در مورد کاالی 
اضافی نسبت به ضبط کاال و در مورد کاالی کسری و مغایر طبق مقررات قاچاق اقدام خواهد 

  .شد
قانون حمل و نقل و ) 3(ماده ) 1(ـ کاالهایی که ترانزیت آنها بر اساس تبصره 3تبصره

به غیر از کاالهایی (عبور کاالهای خارجی از قلمرو جمهوری اسالمی ایران ممنوع اعالم شده 
در صورت اظهار صحیح در ) که ورود آنها به موجب قوانین موضوعه جرم شناخته شده است

 اسـنادی کننده عودت گردد و در صورت اظهـار خالف گمرک ورودی باید توسط ترانزیت
  .گردد کاالهای موصـوف، با توجه به مقـررات امور گـمرکی قاچاق محسوب می

گردد و بدون نیاز  ـ کانتینر آکبند با پلمب سالم مبدأ به منزله بسته آکبند تلقی می4تبصره
به ارزیابی محتویات توسط سرویس ارزیابی و در خروج از گمرک فقط با مطابقت اسناد و 
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گردند، مگر در موارد ظن  اق پلمب اضافی گمرک با صدور پروانه ترانزیت میاظهارنامه با الص
  .قوی

های هیئت   ـ  در خصوص ترانزیت خارجی کاالهای تحت کنترل و مراقبت5تبصره
  .برابر مقررات مربوط به آن عمل خواهد شد) INCB(المللی کنترل مواد مخدر  بین

 مقام مـحترم ریاست جـمهوری رسیده  به تأیید7/7/1388نامه در تاریخ  این تـصویب
  .است

  )15/7/1388 مورخ 18818نقل از روزنامۀرسمی شمارۀ (
  

نامه درخصوص تأمین امکانات الزم سازمان بنادر و دریانوردی در بنادر کشور جهت  تصویب .5
  ها   ساعته گروه پاس کشتی24حضور 

خدمات عبور کاال از وزیران عضو کارگروه ساماندهی، هماهنگی و توسعه و تشویق امر 
به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و ) ترانزیت(کشور 

  : تصویب نمودند16/4/1387هـ مورخ 38693ت/56291نامه شماره  با رعایت تصویب
ـ سازمان بنادر و دریانوردی در بنادر کشور از جمله شهید رجایی، شهید باهنر، 1

ها   ساعته گروه پاس کشتی24رمشهر، امیرآباد و انزلی محلی را جهت حضور خمینی، خ امام
همراه ) ربط سازمان بنادر و دریانوردی، گمرک، قرنطینه، نیروی انتظامی و سایر ارگانهای ذی(

  .با امکانات الزم تأمین نماید
 24ها موظفند به صورت  ـ نمایندگان سازمانها و ارگانهای عضو گروه پاس کشتی2

عدم . ها را بدون فوت وقت انجام دهند عته در بنادر مذکور حضور داشته و امور پاس کشتیسا
ها  حضور هریک از نمایندگان دستگاههای یادشده مانع از پهلودهی، تخلیه و بارگیری کشتی

توانند وظایف قانونی خود را در حین عملیات تخلیه و  نخواهدشد و دستگاههای مذکور می
  .جام دهندبارگیری کشتی ان
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ـ سازمان بنادر و دریانوردی موظف است هر سه ماه یک بار گزارش پیشرفت کار پاس 3
  .ها را به دبیرخانه کارگروه ترانزیت اعالم نماید کشتی

  . به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است7/7/1388نامه در تاریخ  این تصـویب
  )15/7/1388 مورخ 18818نقل از روزنامۀرسمی شمارۀ (

  
   کل کشور 1388قانون بودجه سال ) 27(نامه اجرایی بند  آیین .6

های مـسکن و       بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه     1/7/1388هیئت وزیران در جلسه مورخ      
ریـزی و نظـارت راهبـردی     شهرسازی، امور اقتصادی و دارایـی، دادگـستری و معاونـت برنامـه        

 هشتم قانون اساسـی جمهـوری اسـالمی ایـران           جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و          رییس
 کـل کـشور را بـه شـرح زیـر            1388ماده واحده قانون بودجـه سـال        ) 27( بند   ینامه اجرای   آیین

  :تصویب نمود
نامه عبارتند از انواع اراضی دولتی در اختیـار وزارت            ـ اراضی دولتی موضوع این آیین     1ماده

 توسـط مـردم بـه       1383 تا پایـان سـال       که) سازمان ملی زمین و مسکن    (مسکن و شهرسازی    
  .صورت غیرمجاز تصرف و در آن بنا احداث شده باشد

جـامع،  (ـ تشخیص عدم مغایرت تـصرفات و بنـای احـداثی بـا طرحهـای شـهری                  2ماده
ربط و احراز تصرفات و بنای احداث شده بـه تـاریخ          مصوب مراجع قانونی ذی   ) تفصیلی و هادی  

 تشخیص رعایت تناسب عرصه و اعیان براسـاس ضـوابط            و همچنین  1383قبل از پایان سال     
  .باشد  و شهرسازی استان محل وقوع زمین میسکنمربوط به عهده سازمان م

نامـه عبـارت اسـت از هرگونـه بنـای             ـ بنای احداثی مورد قبول و مشمول این آیین        3ماده
، سـیمان، گـچ،     ساختمانی غیرمنقول احداث شده با مصالح ساختمانی بادوام از قبیل آجر، بلوک           

آهک، سنگ و سوله به نحوی که مـستحدثات و سـاختمان و بنـای ایجـاد شـده بـه صـورت                       
برداری بـوده و جابجـایی و انتقـال مکـانی آن نـاممکن یـا                   مورد بهره  کونیمسکونی یا غیرمس  

سایر اشکال از قبیل محصور نمودن زمین به وسیله دیـوار یـا             . مستلزم خرابی یا نقص آنها شود     
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سـاخته قابـل نقـل در محـل،           چنین غرس اشجار و زراعت و یا سـاختمانهای پـیش          فنس و هم  
  .نامه خارج است شود و از شمول این آیین احداث بنا محسوب نمی

 و تـشخیص    1383ـ پس از احراز قدمت تصرف و بنای احـداثی بـه قبـل از سـال                  4ماده
ن به حداقل بهای    رعایت تناسب عرصه و اعیان و عدم مغایرت با طرحهای مصوب شهری، زمی            

کارشناسی روز زمان فروش به نحوی که کمتر از بهای کارشناسی رسمی دادگـستری نباشـد و                 
شود، ضمناً هزینـه کارشناسـی         و شهرسازی به متصرف فروخته می      مسکنبا نظر موافق وزارت     
  .باشد به عهده متصرف می

به متصرف واگذار و تبصره ـ در صورت عدم امکان انتقال رسمی، زمین به موجب قرارداد  
پس از فراهم شدن امکان انتقال رسمی، نسبت به تنظیم سـند رسـمی انتقـال مالکیـت اقـدام                    

  .باشد های ثبتی و شهرداری و غیره به عهده متصرف می پرداخت کلیه هزینه. خواهد شد
نامه به حـساب    ـ کلیه مبالغ مرتبط با تحصیل وجوه بهای اراضی موضوع این آیین 5ماده

سازمانهای مـسکن   . شود  داری کل واریز می      وجوه سازمان ملی زمین و مسکن نزد خزانه        تمرکز
و شهرسازی استانها موظفند آمار وجوه مـأخوذه و همچنـین عملکـرد خـود را ماهانـه بـا ذکـر                      

 و متصرف پس از ثبت در سیستم بانک زمین با مـستندات بـه سـازمان ملـی                   زمینمشخصات  
  .زمین و مسکن اعالم نمایند

های متعلقه به زمین واگذار شده و همچنین شـرط    ـ درج شرط پرداخت کلیه هزینه 6ادهم
سلب و اسقاط هرگونه ادعا و تقبل پاسخگویی به دعـاوی اشـخاص ثالـث و پـذیرش آثـار آراء             
مراجع قضایی درخصوص زمین از ناحیه متصرف در قـرارداد واگـذاری و سـند رسـمی انتقـال                   

  .الزامی است
  )27/7/1388 مورخ 18827ۀ رسمی شمارۀ نقل از روزنام(
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نامه اجرایی قانون جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب  آیین .7
  ـ1385فنی و اقتصادی ـ مصوب

وزیران عـضو کمیـسیون امـور زیربنـایی، صـنعت و محیــط زیـست در جلــسه مـورخ                    
 وزارت جهاد کشاورزی و به      13/6/1387 مورخ   19899/020 بنا به پیشنهاد شماره      20/2/1388

قانون جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی و قطعـات مناسـب فنـی و              ) 6(و  ) 1(استناد مواد   
هـــ مــورخ 373ت/164082نامــه شـماره    و بـا رعایــت تـصویب  ـــ1385اقتـصادی ـ مــصوب   

  :نامه اجرایی قانون یادشده را به شرح زیر تصویب نمودند  آیین10/10/1386
  :روند ها و اصطالحات زیر در معانی مربوط به کار می نامه واژه این آیینـ در 1ماده

قانون جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، : الف ـ قانون  
  .ـ 1385اقتصادی ـ مصوب

  .قانون) 1(زمینهای موضوع ماده : ب ـ اراضی کشاورزی
 کشاورزی برحـسب هکتـار کـه مطـابق     بخشی از اراضی: ج ـ حد نصاب فنی و اقتصادی 
باشد و با توجه به       می» نامه هیئت وزیران    پیوست تصویب «جداول پیوست که تأییدشده به مهر       

شرایط اقلیمی، الگوی کشت منطقه، ضوابط مکانیزاسیون، کمیت و کیفیت منـابع آب و خـاک،                
آن طـی یکـسال زراعـی        از عوامل تولید میسر باشد و درآمد ناشی از تولیدات            بوری مناس   بهره

های یک خانوار روستایی را در حـد          گذاری، هزینه   های تولید و سرمایه     بتواند ضمن تأمین هزینه   
  .متعارف تأمین نماید

تفکیک، تقسیم، افراز و اقداماتی کـه منجـر بـه کوچـک     : د ـ خردشدن اراضی کشاورزی 
  .شدن اراضی کشاورزی از حد نصاب تعیین شده شود

  .رت است از تقسیم مال غیرمنقول به قطعات کوچکترعبا: هـ ـ تفکیک
عبارت است از جدا کردن سـهم مـشاع شـریک یـا شـرکاء و یـا تقـسیم مـال         : و ـ افراز 

  .غیرمنقول مشاع بین شرکاء به نسبت سهم آنها
  .تفکیک و افراز و غیر آن: ز ـ تقسیم 
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ز حـد نـصاب فنـی،    ساماندهی قطعات پراکنده خرد و کمتر ا: سازی ح ـ تجمیع و یکپارچه 
اقتصادی اراضی کشاورزی از طریق خرید و فروش، مبادله یا معاوضه با قطعات مجاور یا تغییـر             

برداری به منظور رساندن آنها به حد نصاب مـوردنظر قـانون توسـط مالـک یـا                    شیوه نظام بهره  
  .نمالکی

موضـوع  نصاب   ـ تفکیک، افراز و خردشدن اراضی کشاورزی به قطعات کمتر از حد           2ماده
ادارات ثبت اسناد و امـالک و دفـاتر اسـناد رسـمی و              . نامه ممنوع است    آیین) 1(ماده  » ج«بند  

سایر مراجع مربوط موظفند در هنگـام تفکیـک، افـراز و تقـسیم اراضـی کـشاورزی، در مـورد                     
به مقیاس مناسـب و     (حدنصاب فنی، اقتصادی اراضی مزبور با مکاتبه و ارائه نقشه دقیق زمین             

از مدیریت جهاد کشاورزی و درخصوص ملی و دولتی نبودن اراضـی از             ) یک پنج هزارم  حداقل  
صدور اسناد تفکیکی و افرازی مشروط بـه اینکـه          . اداره منابع طبیعی شهرستان استعالم نمایند     

 و نیز هیچ یک از قطعات، کمتر از حدنصاب فنی و اقتـصادی نباشـد                دهاراضی ملی و دولتی نبو    
  .بالمانع است
هـای کـشاورزی، موضـوع قـانون گـسـترش          ـ تفکـیک اراضـی واقـع در قطـب              1هتبصر

نامه اجرایی آن  ـ براساس قانون یادشده و آیین1354کشاورزی در قطبهای کشاورزی ـ مصوب 
  .بود خواهد

ـ در صورت تقاضای مالک یا مالکین، صدور سند و نقـل و انتقـال اسـناد اراضـی             2تبصره
  .بالمانع است) بدون تفکیک و افراز(اعی شده به صورت مش کشاورزی یاد
نـصابهای تعیـین شـده موضـوع بنـد           ـ اسناد مالکیت رسمی که بدون رعایت حد       3تبصره

مـدیریت جهـاد    . قانون صادرشده باشد فاقد اعتبار خواهدبود     ) 2(و برخالف ماده    ) 1(ماده  » ج«
دره بـه مراجـع     کشاورزی به محض اطالع موظف است مراتب را برای ابطال سند مالکیت صـا             

متخلفین در چارچوب قوانین و مقررات مربوط تحت پیگرد قـانونی           .  نماید مصالحه قضایی اعال  
  .گیرند قرار می

های   ـ وزارت جهاد کشاورزی موظف است اعتبارات موردنیاز به منظور اعطای یارانه           3ماده
ای تولید، تجهیز و    قانون ازجمله ساخت زیربناه   ) 3(حمایتی و تسهیالت و امتیازات موضوع ماده      
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، زهکـشی، برقـی کـردن       )4(و  ) 3(های دسترسی بین مـزارع، کانالهـای          ه  نوسازی اراضی، جاد  
گیری و شبکه آبیاری نـوین بـه مـالکین اراضـی کـشاورزی کـه در                    و نصب کنتور اندازه    هاچاه

نامه به صورت یکپارچـه درآمـده و اراضـی آنهـا حـائز حـداقل نـصاب         اجرای قانون و این آیین 
قـانون برنامـه و     ) 30(کمیته موضوع مـاده     . شده باشد را در بودجه سنواتی پیشنهاد نماید         تعیین

  . صددرصد اعتبارات یادشده را به وزارت مذکور تخصیص دهدامکانبودجه در صورت 
های حمایتی و اعطای تسهیالت مربوط به اجرای عملیـات    تبصره ـ نحوه پرداخت یارانه 

بردارانی که قطعات پراکنده آنهـا        موضوع قانون به بهره   ) ازی و مانند آن   تجهیز و نوس  (زیربنایی  
نـصابهای مقـرر رسـیده اسـت مطـابق           سازی شـده و اراضـی آنهـا بـه حـد             تجمیع و یکپارچه  

  .گردد  خواهدبود که توسط وزارت جهاد کشاورزی ابالغ مییدستورالعمل
ـ        ) 3(ـ در اجرای ماده     4ماده ا همـاهنگی وزارت جهـاد      قانون، وزارت نیرو موظـف اسـت ب

سـازی    کشاورزی در مناطقی که دارای اراضی آبی است و برای اشخاصی که اقـدام به یکپارچه              
های   نیاز را جهت تأمین آب و احداث شبکه        کنند اعتبارات مورد    نامه می   اراضی موضوع این آیین   
قانون ) 30( ماده   کمیته موضوع . بینی و در بودجه سنواتی پیشنهاد نماید        آبیاری و زهکشی پیش   

. برنامه و بودجه در صورت امکان صددرصد اعتبارات یادشده را به وزارت مذکور تخصیص دهد              
قـانون برنامـه و بودجـه ـ     ) 1(مـاده  ) 1(طرحهای مذکور بـا عنایـت بـه مـالک مقـرر در بنـد       

  .گردد  غیرانتفاعی محسوب میرحهایـ ازجمله ط1351مصوب
مشمول این ماده به مدت حداکثر ده سال از پرداخـت آب  برداران  تبصره ـ مالکین و بهره 

های جهاد کشاورزی و نیرو موظفند با هماهنگی معاونـت         وزارتخانه. باشند  بها و حقابه معاف می    
هـای    جمهور اعتبارات الزم را بـه ایـن منظـور در بودجـه              ریزی و نظارت راهبردی رییس      برنامه

قانون برنامـه و    ) 30(ه تخصیص اعتبار موضوع ماده      کمیت. بینی نمایند   سنواتی وزارت نیرو پیش   
  .بودجه در صورت امکان صددرصد اعتبارات یادشده را به وزارت مذکور تخصیص دهد

 ـ وزارت جهاد کشاورزی موظف است نسبت به پرداخت تمامی حق بیمه آن دسـته   5ماده
و پراکنـده تـا     سـازی اراضـی کـشاورزی کوچـک           گذارانی که پس از تجمیع و یکپارچـه         از بیمه 

نمایند، نسبت به بیمه محصوالت مشمول بیمـه از طریـق             حدنصابهای فنی، اقتصادی اقدام می    
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نامـه بـرای    ایـن آیـین  ) 4( کشاورزی و از محل اعتبارات موضوع ماده   التصندوق بیمه محصو  
  .حداکثر پنج سال از تاریخ تجمیع اقدام نماید

سازی اراضـی خـود را دارنـد بایـد بـه       ه ـ کلیه اشخاصی که قصد تجمیع و یکپارچ 6ماده
ربط مراجعه و درخواست خود را همراه بـا مـدارک مثبتـه مالکیـت                مدیریت جهاد کشاورزی ذی   

مدیریت یادشده ظرف یک ماه بررسی الزم را معمول و در صورت وجود شـرایط               . تسلیم نمایند 
 حـداکثر ظـرف سـه مـاه          را به اداره ثبت اسناد و امالک محل اعالم نماید تـا            فقالزم نظر موا  

  .قانون اقدام شود) 4(نسبت به صدور سند با رعایت ماده 
ـ به کلیه مالکین اعم از حقوقی و حقیقی در صورت خرید اراضی کشاورزی پراکنده               7ماده

و یکپارچه نمودن آن در حد نصاب فنی، اقتصادی و بیشتر از آن به شرط حفظ کاربری اراضـی                   
الحسنه و یا تسهیالت ده       مؤسسات اعتباری مالی، تسهیالت قرض    کشاورزی، از طریق بانکها و      

 حداقل نرخ بهره بخش کشاورزی زمان دریافت تسهیالت و به میزان قیمت کارشناسی              باساله  
  .گردد روز اراضی مورد معامله اعطا می

بینـی اعتبـارات الزم در        ـ وزارت جهاد کشاورزی موظف اسـت نـسبت بـه پـیش            1تبصره
مراجـع  . تی به منظور پرداخت مبالغ مذکور از طریق بانکهای عامل اقدام نماید           های سنوا   بودجه
  .باشند ربط نیز در صورت امکان موظف به تأمین مبالغ یادشده می ذی

هــای  الحــسنه مــشروط بــه رعایــت دســتورالعمل ـــ پرداخــت تــسهیالت قــرض2تبــصره
ردنیاز منطقه بـه مـدت   ربط مبنی بر رعایت الگوی کشت مو    سازی و تعهد اشخاص ذی      یکپارچه

ضـمانت اجراهـای    . باشـد   سال با تشخیص و تأیید مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان می         ) 10(
  .های مربوط تدوین خواهدشد الزم از لحاظ شکلی و ماهیتی در دستورالعمل

ـ وزارت جهاد کشاورزی موظف است با همکاری سازمان ثبـت اسـناد و امـالک                3تبصره
ک اطالعاتی هوشمند برای تهیـه شناسـنامه و ثبـت و ضـبط آمـار و                 کشور نسبت به ایجاد بان    

اطالعات اراضی مالکین که در راسـتای قـانون، قطعـات پراکنـده خـود راتجمیـع و اقـدام بـه                      
  . و اراضی آنها به حدنصاب مقرر رسیده اقدام نمایدیندنما سازی می یکپارچه
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 مـشاع مـالکین را در اسـناد     ـ بانکها و مؤسسات اعتباری کشور موظفند قدرالـسهم  8ماده
مشاعی اراضی کشاورزی به عنوان وثیقه و تضمین به نسبت سهم مشاع از قیمت کـل مـشاع،                  
مورد پذیرش قرار دهند و دفاتر اسناد رسمی موظفند بنا به درخواست بانکها و موسسات مذکور                

  . اسناد مشاع برای ضمانت و ترهین در دفاتر ثبت اقدام نمایندسهمبه نسبت 
ـ وزارت جهاد کشاورزی موظف است با هماهنگی سـازمان ثبـت اسـناد و امـالک                 9ادهم

هـای کثیراالنتـشار،      های عمومی و نشر آگهی در روزنامـه         رسانی از طریق رسانه     کشور با اطالع  
  .نامه را فراهم نماید زمینه اجرای صحیح و مطلوب قانون و این آیین

نامـه توسـط وزارت جهـاد         واد ایـن آیـین    ـ دسـتورالعملهای الزم بـرای اجـرای مـ         10ماده
کشاورزی حسب مورد با همکاری سازمان ثبت اسـناد و امـالک کـشور و سـایر دسـتگاههای                   

  .اجرایی تهیه و ابالغ خواهدشد
 به تأیید مقام محتـرم ریاسـت جمهـوری رسـیده            11/7/1388نامه در تاریخ      این تصـویب 

  .است
  1جدول شماره 1
  ی به تفکیک استان و آبی و دیم بر حسب هکتارحد فنی اقتصادی اراضی و باغ

  

  استان  ردیف  باغ و قلمستان  زراعی و آیش
  دیم  آبی  دیم  آبی

  10  5  25  10  آذربایجان شرقی  1
 10 5  20  10  اردبیل  2
 10 5  25  10  اصفهان  3
 10 5  25  10  خوزستان  4
 10 5  25  10  زنجان  5
 10 5  25  10  سیستان و بلوچستان  6
 10 5  25  10  فارس  7

                                                 
  . این آیین نامه1ماده » ج«موضوع بند .  1
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 10 5  25  10  قزوین  8
 10 5  15  10  قم  9

 10 5  20  10  کهگیلویه و بویراحمد  10
 10 5  20  10  گلستان  11
 10 5  20  10  لرستان  12
 10 5  25  5/7  آذربایجان غربی  13
 10 5  25  5/7  ایالم  14
 10 5  15  5/7  بوشهر  15
  5  5/2  25  5/7  کرمان  16
  10  5  20  5/7  همدان  17
 5  5/2  15  5  تهران  18
 5  5/2  20  5  چهارمحال و بختیاری  19
 5  5/2  20  5  خراسان رضوی  20
 5  5/2  25  5  خراسان شمالی  21
 5  5/2  15  5  خراسان جنوبی  22
 5  5/2  20  5  سمنان  23
 5  5/2  20  5  کردستان  24
 5  5/2  20  5  کرمانشاه  25
 5  5/2  10  4  گیالن  26
 5  5/2  10  4  مازندران  27
 5  5/2  20  5  مرکزی  28
 5  5/2  15  5  هرمزگان  29
 5  5/2  25  5  یزد  30
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  2جدول شماره 
  برداری به تفکیک استان های بهرهحد فنی اقتصادی اراضی و باغی در قالب نظام

  )بر حسب هکتار(
  استان  ردیف  کشت و صنعت  سهامی زراعی  تعاونی تولید

  باغی  زراعی  باغی  زراعی  باغی  زراعی
  300  600  600  1200  500  1000  آذربایجان شرقی  1
 300  600  600  1200  500  1000  اردبیل  2
 300  600  600  1200  500  1000  اصفهان  3
 300  600  600  1200  500  1000  خوزستان  4
 300  600  600  1200  500  1000  زنجان  5
 300  600  600  1200  500  1000  سیستان و بلوچستان  6
 300  600  600  1200  500  1000  فارس  7
 300  600  600  1200  500  1000  قزوین  8
 300  600  600  1200  500  1000  قم  9

 300  600  600  1200  500  1000  کهگیلویه و بویراحمد  10
 300  600  600  1200  500  1000  گلستان  11
 300  600  600  1200  500  1000  لرستان  12
  250  450  450  900  350  750  آذربایجان غربی  13
  250  450 450 900  350  750  ایالم  14
  250  450 450 900  350  750  بوشهر  15
  250  450 450 900  350  750  کرمان  16
  250  450 450 900  350  750  همدان  17
  150  300  300  600  250  500  تهران  18
  150  300  300  600  250  500  چهارمحال و بختیاری  19
  150  300  300  600  250  500  خراسان رضوی  20
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  150  300  300  600  250  500  خراسان شمالی  21
  150  300  300  600  250  500  خراسان جنوبی  22
  150  300  300  600  250  500  سمنان  23
  150  300  300  600  250  500  کردستان  24
  150  300  300  600  250  500  کرمانشاه  25
  150  300  300  600  250  500  مرکزی  26
  150  300  300  600  250  500  هرمزگان  27
  150  300  -  600  250  500  یزد  28
  -  100  -  400  -  200  گیالن  29
  -  100  -  400  -  200  مازندران  30

  

  )27/7/1388 مورخ 18827نقل از روزنامۀ رسمی شمارۀ (
  

 نام دریافتی از داوطلبان شرکت در آزمونهای  نامه درخصوص تعیین تعرفه ثبت تصویب .8

  1389سازمان سنجش آموزش کشور سال 
 مــورخ 18954/1نــا بــه پیــشنهاد شــماره  ب19/7/1388هیئــت وزیــران در جلــسه مــورخ 

تبـصره  ) الف( وزارت بازرگانی و تأیید ستاد بررسی و کنترل قیمتها و به استناد بند               7/7/1388
  : کل کشور تصویب نمود1364قانون بودجه سال ) 49(

ـ تعرفه ثبت نام دریافتی از داوطلبان شرکت در آزمونهای سازمان سنجش آموزش کشور              1
  :گردد  شرح زیر تعیین می به1389در سال 
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  1389سال   حق ثبت نام داوطلبان  ردیف

  )بر حسب ریال(
  55,000  آزمون سراسری  1
  15,000  آزمون دانشگاههای پیام نور، تربیت معلم و غیر انتفاعی  2
  55,000  آزمون کاردانی پیوسته  3
  74,000  آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته  4
  92,000  د ناپیوستهآزمون کارشناسی ارش  5
  150,000  آزمون دکتری داخل  6
  132,000  آزمون اعزام به خارج  7
  15,000  آزمون تولیمو  8
  15,000  صدور تأییدیه گواهی رتبه داوطلبان  9

  18,000  تکمیل ظرفیت آزمونها  10
  38,000  آزمون علمی تربیت بدنی  11
  38,000  های هنرآزمون علمی رشته  12
  10,000  دد و پاسخگویی اعتراضات حضور داوطلبانبازبینی مج  14

  
ـ درآمدهای سازمان سنجش آموزش کشور به حساب خزانـه واریـز و در بخـش درآمـد                  2

ای آن از طریـق درج در ردیـف اعتبـاری بودجـه سـال             بودجه کل کشور منظور و معادل هزینه      
  .گیرد  در اختیار سازمان یادشده قرار می1389

  )29/7/1388 مورخ 18829ی شمارۀ نقل از روزنامۀ رسم(
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  ای مواد خطرناک  نامه اجرایی حمل و نقل جاده آیین) 41(به ماده ) 3(الحاق تبصره  .9
 وزیــران عــضو کـمیــسیون امــور زیربنــایی، صــنعت و محــیط زیــست در جلــسه مــورخ 

 وزارت راه و ترابـری و بـه        20/2/1388 مـورخ    18923/11 بنا بـه پیـشنهاد شـماره         8/6/1388
تناد اصل یکـصد و سـی و هـشتم قـانون اساسـی جمهـوری اسـالمی ایـران و بـا رعایـت                         اس

  : تصویب نمودند10/10/1386هـ مورخ 373ت/164082نامه شماره  تصویب
ای مـواد     نامه اجرایـی حمـل و نقـل جـاده           آیین) 41(به ماده ) 3(متن زیر به عنوان تبصره      

  :شود  اضافه می27/12/1380خ هـ مور22029ت/44870نامه شماره خطرناک موضوع تصویب
های نفتی کـه بـا معرفـی شـرکت ملـی              ـ رانندگان وسایل نقلیه حامل فرآورده     3تبصره« 

های نفتی ایران و تحـت نظـارت سـازمان راهـداری و حمـل و نقـل                    پاالیش و پخش فرآورده   
ای آموزشهای ویژه حمل مواد خطرناک را گذرانـده باشـند، در صـورت قبـولی در آزمـون                     جاده

ربوط و اخذ تأییدیه از سازمان یادشده، بدون درنظرگرفتن مـدت زمـان طـی شـده از صـدور                    م
  ».باشند های نفتی خطرناک می یکم مجاز به فعالیت در امر حمل و نقل فرآورده گواهینامه پایه

 به تأیید مقام محتـرم ریاسـت جمهـوری رسـیده            21/7/1388نامه در تاریخ      این تصـویب 
  .است

  )29/7/1388 مورخ 18829ۀ رسمی شمارۀ نقل از روزنام(
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اصالح مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خـصوص طرحهـای جـامع شـهرهای بـا                   
   نفر 100،000جمعیت کمتر از 

 بـا توجـه بـه گـزارش         5/5/1388شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مـورخ          
ی و توسعه استانها و بنا بـه پیـشنهاد وزارت مـسکن و شهرسـازی                ریز  عملکرد شوراهای برنامه  

 موضوع تفویض اختیار تصویب طرحهای جامع شهرهای با جمعیـت           15/5/1386مصوبه مورخ   
  : نفر را به شرح ذیل اصالح نمود100،000کمتر از 
 نفر در چـارچوب مفـاد       100،000های جامع شهرهای با جمعیت کمتر از          ـ تصویب طرح  1

شود و این اختیار قابل واگذاری        ریزی و توسعه استانها واگذار می       به به شوراهای برنامه   این مصو 
  .به غیر نیست

ریزی و توسـعه   تبصره ـ در صورت وجود شرایط ویژه، بنا به پیشنهاد رئیس شورای برنامه 
استان یا هریک از اعضای شورایعالی و تأیید رئیس شورایعالی، طرح جـامع شـهرهای کمتـر از                  

  . هزار نفر نیز در شورایعالی شهرسازی و معماری قابل بررسی است100
 نفر کـه    100،000های جامع آن دسته از شهرهای با جمعیت کمتر از             ـ در تصویب طرح   2

مرکز شهرستان باشند، حضور نماینده یـا نماینـدگان شـورایعالی در جلـسه کـارگروه مـسکن و          
  .شهرسازی استانها ضروری است

ب نماینده یا نمایندگان شورایعالی متناسب با ویژگی شـهر مربـوط توسـط              ـ انتخا 1تبصره
دبیر شورایعالی و از بین اعضای شورایعالی یا کمیته فنـی یـا مـدیران دفـاتر ذیـربط در وزارت                     

با ده سال سابقه کار و با آشنایی با شـورای عـالی و           (مسکن و شهرسازی و یا کارشناسان خبره        
پذیرد و حکم مأموریـت نیـز توسـط دبیـر شـورایعالی صـادر                 میصورت  ) های آن   سیاستگزاری

  .خواهدشد
 روز قبل از برگزاری     15ـ سازمان مسکن و شهرسازی استان موظف است حداقل          2تبصره

جلسه کارگروه مسکن و شهرسازی، دعوتنامه جلسه مذکور را به همراه خالصه گـزارش طـرح                
  .برای دبیرخانه شورایعالی ارسال نماید



       مهرماه-   ماهنامۀ ویژۀ قوانین و مقررات    98
 

 

دبیر شورایعالی ضمن تعیین نماینده یا نمایندگان خود بـرای شـرکت در جلـسه               ـ  3تبصره
  .کارگروه، اطالعات دریافتی را در اختیار ایشان قرار خواهد داد

ـ نماینده مذکور موظـف اسـت در جلـسه شـرکت نمـوده و گـزارش خـود را در                     4تبصره  
هفتـه از تـاریخ تـشکیل       شود ظرف مدت یک       هایی که توسط دبیرخانه شورایعالی تهیه می        فرم

  .جلسه به دبیرخانه شورایعالی ارائه نماید
 ـ سازمان مسکن و شهرسازی استان موظف است یک نسخه از مصوبه شـورای   5تبصره 

  .ریزی را به انضمام مدارک الزم برای اظهارنظر دبیر شورایعالی به دبیرخانه ارسال نماید برنامه
ج در آخرین سالنامه آماری مرکز آمار ایـران  ـ مالک تعیین جمعیت شهرها جمعیت مندر      3
  .است

 بـه  1387    تبصره ـ دبیرخانه شورایعالی موظف است بر مبنای این بند از ابتـدای سـال    
بعد در فروردین ماه هر سال لیست شهرهای هر استان که باید طرح جامع آنهـا در شـورایعالی                   

  .به تصویب برسد تدوین و به استانها اعالم نماید
هـا در شـورایعالی بررسـی و تـصویب            های مربوط به شهرهای جدیـد و شـهرک          طرحـ  4

  .شوند می
های جمعیتی تعیـین شـده در ایـن     های اساسی نیز در چارچوب سقف  ـ بررسی مغایرت 5

  .پذیرد ریزی و توسعه استان و یا شورایعالی صورت می مصوبه حسب مورد در شورای برنامه
نامه نحوه بررسـی و تـصویب          آیین 45 چارچوب ماده    تشخیص نهایی مغایریت اساسی در    

 نفر براساس معـیارهای مـصوب      100000های توسعه و عمران در مورد شهرهای کمتر از            طرح
 100000شورایعالی با رئیـس سازمان مسکن و شهرسازی استان و در مورد شهرهای بـاالتر از                

  .باشد رایعالی میها این مسئولیـت با دبیر شو نفر، شـهرهای جدید و شهـرک
گردش کار تفصیلی این موضوع توسط دبیرخانه شورایعالی تهیه و به استانها ابالغ خواهد              

  .گردید
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ـ دبیرخانه شورایعالی مکلف است دستورالعمل تشخیص اساس طرح جامع شـهر،            1تبصره
 مـاه   3هـای بعـدی آن را، حـداکثر ظـرف مـدت                شورایعالی و اصـالحیه    23/12/1363مصوب  
  . نموده و پس از تصویب شورایعالی مبنای اقدامات بعدی قرار دهدبازنگری

 شهرهای زیر یکصد هزار     5ـ در صورتی که مواردی از تصمیمات کمیسیون ماده          2تبصره
نفر توسط دبیرخانه شورایعالی مغایر با اساس طرح جامع شهر تشخیص داده شود، موضوع بایـد            

  .گیری قرار گیرد  مورد تصمیمریزی و توسعه استان طرح و در شورای برنامه
ریزی استانها موظفند رسیدگی به طرحها را پس از بررسی و تـصویب    ـ شوراهای برنامه 6

مواردیکـه الزامـاً    . طرحها در کارگروه شهرسازی و معماری استانها در دستور کار خود قرار دهند            
رائـه و مـورد بررسـی       ریزی و کارگروه مسکن و شهرسازی استان ا         باید در جلسه شورای برنامه    
  1 .باشد می) 1(قرار گیرد به شرح پیوست 

ریزی استانها به هنگام بررسـی و         ـ کارگروههای مسکن و شهرسازی و شوراهای برنامه       7
  :تصویب طرحها موظفند اصول زیر را رعایت نمایند

هـای باالدسـت درخـصوص نقـش شـهر ـ جهـات توسـعه و          ـ توجه به راهبردهای طرح
  .عیت شاغلین و ارتباط آنها با یکدیگرجمعیت کل و جم

  .ـ توجه به رعایت حرائم، قوانین و ضوابط و مقررات قانونی دستگاههای ذیربط
» تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شـهرک و نحـوه تعیـین آنهـا               «ـ توجه به قانون     

ه یـا   درخصوص عدم تداخل محدوده و حریم شهرها و روستاها با یکدیگر و عدم تجاوز محدود              
  .تقسیمات کشوری و اصالح تداخالت احتمالی موجود) مرز(حریم شهرها از خطوط 

  .ـ توجه به ظرفیت منابع آب شهر
هـا و اسـتانداردهای مـصوب     ها و تأکید بر رعایت سـرانه       ـ توجه به جدول سطوح و سرانه      

  .دستگاهها در جدول مذکور

                                                 
  .یستدر اصل روزنامه رسمی موجود ن) 1(پیوست .  1
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نسبت به  ) نفر در هکتار  (ادی   درصدی تراکم جمعیتی پیشنه    15ـ توجه به افزایش حداقل      
  .تراکم جمعیتی طرح قبلی

  .ـ توجه به اولویت توسعه شهر در اراضی غیرکشاورزی
های مـصوب     چنانچه سطح شهر براساس طرح    ( ساله   10ـ تعیین محدوده شهر برای افق       

  ساله شهر بوده و نتوان به دالیل موجه محدوده شهر را متناسب با             10قانونی قبلی بیش از نیاز      
  ). سال قابل افزایش است15آن نیازها کوچک نمود، افق طرح متناسب با سطح موجود تا 

ـ تعیین حریم شهر متناسب با سطح محدوده و افق طرح و امکان نظارت بر آن با هـدف                   
باشـد و بـا رعایـت         بینی اراضی که حفاظت آنها برای توسعه درازمدت شهر ضـروری مـی              پیش

  :موارد زیر
  ریزی نشده در داخل حریم های برنامه قاط سکونتی مستعد توسعهقرارگیری ن) الف
  پرهیز از ورود اراضی که بنا به قوانین خاص خود، قابلیت کنترل و نظارت دارند) ب
  های صنعتی موجود و مصوب توجه به موقعیت شهرک) ج
  . برابر سطح محدوده باشد5 تا 3سطح حریم شهر حدوداً ) د
های جـامع در شـورایعالی،    ونی برای تصویب نهایی کلیه طرح ـ با توجه به ضرورت قان  8

ریـزی    اختیار تصویب نهایی و تنفیذ کلیه طرحهایی که براساس این مصوبه در شوراهای برنامه             
  .شود رسد به دبیر شورایعالی تفویض می و توسعه استانها به تصویب می

نامه تنفیذ اقدام نموده    از وصول صورتجلسه و مدارک نسبت به صدور           دبیر شورایعالی پس  
و یا در صورتی که به تشخیص وی، برخی از قوانین و مقررات یا سیاستهای اصلی شهرسـازی                  

های جامع رعایت نشده باشد، موضوع را ظرف مـدت دو             و مصوبات شورایعالی در تصویب طرح     
هـت عـدم   ریزی و توسعه اسـتان ج  الذکر به دبیرخانه شورای برنامه هفته از دریافت مدارک فوق   

  .گیری نهایی در دستور کار شورایعالی قرار خواهد داد ابالغ مصـوبه اعالم و برای تصمیم
های هادی شهری معتبر بوسیله کمیسیونی بـه        ـ مراحل بررسی و تصویب تغییرات طرح      9

، شهردار، سازمان مـسکن و شهرسـازی        )رییس(عضویت نمایندگان معاونت عمرانی استانداری      
هاد کشاورزی استان، سازمان میراث فرهنگـی، گردشـگری و صـنایع دسـتی              استان، سازمان ج  
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استان و با حضور رییس شورای اسالمی شهر ذیربط و نماینده سازمان نظام مهندسی ساختمان               
  .شود انجام می) با تخصص معماری یا شهرسازی(استان 

سـتقرار  ـ دبـیرخانه این کمیسیون در محل سازمان مسکن و شهرسـازی اسـتان ا             1تبصره
  .یابد می

هـای الزم شـامل    ـ دبیرخانه شورایعالی موظف است ظرف مدت یک ماه دسـتورالعمل         10
مدارک موردنیاز، زمانبندی ارسال مدارک، نحوه ابالغ تـصمیمات شـورایعالی و سـایر جزئیـات                
مربوط را در چارچوب این مصوبه تنظیم و با امضاء ریاست شورایعالی بـه کلیـه مراجـع ذیـربط                    

  . نمایدابالغ
دبیرخانه شورایعالی موظف است هر ساله در پایان خرداد گزارش کمی و کیفی از عملکرد               

. ریزی و توسعه استانها در اجرای این مصوبه را تهیه و به شورایعالی ارائه نمایـد       های برنامه شورا
 اسـتانها   شورایعالی بر اساس این گزارش برای دوره زمانی جدید و در مورد تمام و یا تعدادی از                

  .گیری خواهدنمود تصمیم
  )18/7/1388 مورخ 18820نقل از روزنامۀرسمی شمارۀ (
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ی  ماره  ده از   ذف  رد  و ی    ما ات  ۀ ر  سه روز

های ویژۀ قوانین و مقررات روزنامه رسد مواردی از شمارهبه نظر می:توجه 
لذا از درج آن در این .  ماه برای مخاطبین کاربرد نداردمهررسمی در 

 صورت درخواست هر یک از موارد حذف ماهنامه خودداری شده است و در
  .شده، متن کامل آن برای متقاضی، ارسال خواهد شد
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  5/7/1388 - 18809موارد حذف شده از روزنامۀ رسمی   ردیف

   22/6/1388ن مورخ 43165ت/126560نامه شماره  اصالح تصمیم  1

های ملی  نامه موضوع وظایف و نحوه انتخاب اعضای کمیته تصویب) 3(ماده » الف« بند ) 3(اصالح جزء   2
  استاندارد 

  تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور در خصوص واگذاری زمینهای مشخص شده در قالب طرح مسکن مهر   3
   1388نامه در خصوص تعیین قیمت خرید تضمینی انواع برنج در سال  تصویب  4
  نامه درخصوص تعیین آقای علی عسکری به عنوان رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور  ویبتص  5
  نامه درخصوص تعیین نحوه پرداخت یارانه به ساختمانهای غیردولتی موجود و در حال ساخت   تصویب  6

  
  

  11/7/1388 - 18814موارد حذف شده از روزنامۀ رسمی    ردیف
  آقای رضا نخجوانی به عنوان رییس سازمان هواپیمایی کشوری نامه در خصوص تعیین  تصویب  1

2  
نامه درخصوص تعیین آقای فرهاد پرورش به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت هواپیمایی  تصویب

  جمهوری اسالمی ایران  
   1387ـ 1388نامه درخصوص تعیین قیمت خرید تضمینی محصوالت باغی برای سال  تصویب  3

  
  

  13/7/1388- 18816موارد حذف شده از روزنامۀ رسمی   ردیف
  نامه در خصوص توزیع کل اعتبار خارج از شمول مربوط به اعتبارات ملی بابت هر دستگاه اجرایی  تصویب  1

  
    

  15/7/1388 - 18818موارد حذف شده از روزنامۀ رسمی   ردیف

هرآباد از توابع شهرستان بردسکن در استان مرکز بخش ش» شهرآباد« نامه درخصوص تبدیل روستای  تصویب  1
  خراسان رضوی به شهر

آباد از توابع بخش مرکزی شهرستان  مرکز دهستان خاتون» آباد  خاتون«نامه درخصوص تبدیل روستای  تصویب  2
  شهربابک در استان کرمان به شهر 

  نامه درخصوص تقسیمات کشوری در شهرستان ری در استان تهران تصویب  3
  نامه درخصوص تقسیمات کشوری شهرستان لنگرود در استان گیالن  صویبت  4
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  18/7/1388 - 18820موارد حذف شده از روزنامۀ رسمی   ردیف
  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر زنجان  1
  ا  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص محدودۀ شهر جدید صدر  2

  
  

  20/7/1388 - 18822موارد حذف شده از روزنامۀ رسمی   ردیف
  تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر پیشوا1
  آباد  تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر حسن2
  ران درخصوص طرح جامع شهر سامان تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ای3
  تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر نصیرآباد 4

    
  

  25/7/1388 - 18825موارد حذف شده از روزنامۀ رسمی   ردیف
  جویی ارزی در معالجه بیماران  نامه هیأت امنای صرفه آیین  1

قانون اصالح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ) 7(نامه اجرایی ماده  اصالح آیین  2
  جمهوری اسالمی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی

   17/2/1386هـ مورخ 35904ت/22248نامه شماره  اصالح تصویب  3

 عنوان رییس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت نامه در خصوص تعیین آقای عبدالعلی صاحب محمدی به تصویب  4
  آهن جمهوری اسالمی ایران راه
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  27/7/1388 - 18827موارد حذف شده از روزنامۀ رسمی   ردیف

  آیین نامه تشخیص صالحیت و تعیین ناظران معتمد  1
  تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در مورد سهمیه سوخت برای سه ماهه پاییز    2
  امه در مورد نحوه پرداخت سود ابرازی توسط شرکتهای دولتی ن تصویب  3
  نامه درخصوص اضافه شدن رییس دفتر رییس جمهور به ترکیب اعضای کمیسیون فرهنگی هیئت دولت تصویب  4

نامه درخصوص اضافه شدن رییس سازمان تربیت بدنی به ترکیب اعضای کمیسیون زیربنـایی، صـنعت و                   تصویب  5
  محیط زیست 

نامه درخـصوص اضـافه شـدن وزارت دفـاع و پـشتیبانی نیروهـای مـسلح بـه ترکیـب کـارگروه موضـوع                           صویبت  6
   ینامه تعیین شماره اختصاصی برای اشخاص خارج آیین)9(ماده

شـماره  نامه درخصوص اضافه شدن وزیر امورخارجه به ترکیـب اعـضای کـارگروه موضـوع تـصویبنامه                    تصویب  7
   هـ 41733ت /217869

موضـوع  » معوقـات ارزی ـ ریـالی   « بعـد از عبـارت  »تعیـین تکلیـف نـشده   « نامه درخصوص الحاق عبـارت  یبتصو  8
  9/4/1387هـ ـ 40176/ ت51225نامه شماره تصویب)2(بند

  نامه درخصوص تأسیس سرکنسولگری ایران در شهر گوانجو  تصویب  9
  ستاندار استان اصفهان نامه درخصوص تعیین آقای علیرضا ذاکراصفهانی به عنوان ا تصویب  10
  پور به عنوان استاندار استان قم  نامه درخصوص تعیین آقای محمدحسین موسی تصویب  11

» هفتصد و چهل و دو میلیارد ریال     « به عبارت   » پانصد و هفتاد میلیارد ریال    « نامه درخصوص تغییر عبارت       تصویب  12
  هـ 35353ت/48555نامه شماره  موضوع تصویب

نامه استخدامی سـازمان      آئین) 35(العاده پرداختی موضوع ماده       نامه درخصوص کسور بازنشستگی از فوق      تصویب  13
  انرژی اتمی 

دستورالعمل اجرایی نحوه امهال و تأمین سود و کارمزد و بخشودگی جرایم دیرکرد اقساط سررسیدشده در سـال                14
  یدیدگان بخش کشاورزی ناشی از خشکسال  خسارت1388

ون موافقتنامه دوجانبه در زمینه کمک متقابل اداری در امور گمرکی بین دولت جمهوری اسالمی ایران و قان  15
  دولت جمهوری فدرال نیجریه
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  29/7/1388 - 18829موارد حذف شده از روزنامۀ رسمی   ردیف

رستان بخش ریز از توابع دهستان انا» گلستان« و » انارستان« نامه در خصوص ادغام روستاهای  تصویب  1
  » انارستان« شهرستان جم در استان بوشهر به شهر 

   و بیماریهای وابستهHTLVIالمللی  نامه در خصوص برگزاری اولین گردهمایی بین تصویب  2

نامه در خصوص برگزاری چهاردهمین گردهمایی کمیته هماهنگی هواشناسی ـ آبشناسی و  تصویب  3
  مراقبت محیط دریای خزر 

المللی نفرولوژی، دیالیز و پیوند کلیه  نامه در خصوص برگزاری دوازدهمین گردهمایی بین تصویب  4
  ایران  

المللی رنگ و پوشش و دومین گردهمایی  نامه در خصوص برگزاری سومین گردهمایی بین تصویب  5
  المللی پوششهای خودرویی   بین

  لی طب روان تنی المل نامه در خصوص برگزاری سومین گردهمایی بین تصویب  6

  المللی راهکارهای علمی اصالح الگوی مصرف  نامه در خصوص برگزاری گردهمایی بین تصویب  7

  المللی فناوری نانو در محیط زیست  نامه در خصوص برگزاری گردهمایی بین تصویب  8

دهمایی المللی گیاهان دارویی و معطر و دومین گر نامه در خصوص برگزاری گردهمایی بین تصویب  9
  شیمی گیاهان ایران

المللی یکصد و سی و دومین سال تولد عالمه اقبال  نامه در خصوص برگزاری گردهمایی بین تصویب  10
  الهوری 

  المللی فیزیک نانو ساختارهای گرافین نامه در خصوص برگزاری مدرسه و گردهمایی بین تصویب  11
  ریز و متابولیسم  المللی بیماریهای غدد درون  بیننامه در خصوص برگزاری هشتمین گردهمایی تصویب  12
  المللی زنان و مامایی ایران  نامه در خصوص برگزاری هشتمین گردهمایی بین تصویب  13
  المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی  نامه در خصوص برگزاری هفتمین گردهمایی بین تصویب  14

گیری  جمهور جهت تصمیم  نمایندگان ویژه رییسنامه در خصوص تعیین کارگروهی به عنوان تصویب  15
  در مورد نحوه اجرای اختیارات هیئت وزیران در امور نفت  
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16  
نامه در خصوص تفویض اختیارات هیئت وزیران در امور مربوط به حمل و نقل و سوخت و  تصویب

 وه ـ به کارگر1386اجرای قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت ـ مصوب 
  »توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت«

قانون برنامه ) 33(ماده » د« های نفتی مشمول حکم بند  نامه در خصوص کاالها و فرآورده تصویب  17
  ـ1383چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی  ـ مصوب 

  خصوص طرح جامع شهر چادگانتنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در  18
  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص تأیید شهر همدان به عنوان کالنشهر   19
  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر مرودشت   20

ـ تفریحی مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص مکانیابی شهرک توریستی   21
  ) واقع در شهرستان ایذه(زراس 

  تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر چمران   22

23  
تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری ) 117(قانون اصالح ماده 

عه  اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری قانون برنامه چهارم توس) 36(اسالمی ایران موضوع ماده 
  1383اسالمی ایران مصوب
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ی و   ا 
رساند معاونت آموزش قوه قضائیه قصد دارد در محترم میو حقوقدانان به استحضار قضات 

راستای ارتقای سطح آگاهی مخاطبین از قوانین و مقررات و ایجاد سرعت و سهولت در این امر و 
امر قضاوت مورد نیاز در  آرشیو آن، هر ماه قوانین و مقرراتی را که به نحوی  شدن نگهداری ونآسا

برای تشخیص میزان ضرورت این امر نظرات شما عزیزان معیار . است، به صورت ماهنامه منتشر کند
  :های زیر را به یکی از سه طریق زیر منعکس فرماییداست لذا انتظار دارد پاسخ پرسش

 معاونت – ساختمان شماره سه قوه قضائیه – نبش خیابان سمیه –حافظ  خیابان -تهران: الف 
   اداره کل برنامه ریزی و تدوین متون آموزشی–آموزش 
   Tadvin_motoon@yahoo.comپست الکترونیکی : ب 
  021 – 88919418نمابر : ج 
  .کندأمین میاین ویژه نامه نیاز شما را در خصوص اطالع یابی از تغییرات قوانین و مقررات ت -1

     تا حدودی موافقم    موافقم     کامالً موافقم 
 و دسته بندی قوانین و مقررات در این ویژه نامه مناسب بوده و موجب سهولت بویبنحوه ت – 2

  .شودو سرعت یافتن مطالب می
     تا حدودی موافقم    موافقم     کامالً موافقم 

ت از طریق این ویژه نامه مناسب تر از دریافت روزنامه اطالع رسانی تغییرات قوانین و مقررا – 3
  .رسمی به شیوه معمول است

     تا حدودی موافقم    موافقم     کامالً موافقم 
اطالع رسانی تغییرات قوانین و مقررات از طریق این ویژه نامه مناسب تر از مراجعه به  – 4
  .های مربوط استسایت

     حدودی موافقمتا     موافقم     کامالً موافقم 
  . سایر نظرات و پیشنهادهای خود را مرقوم فرمایید- 5
 

 


