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  »وَ ال یُنَبِّئُکَ مِثلُ خَبِیرٍ...«
  14آیۀ ) 35( فاطرسوره 

  

ه ند ن ی و  سال هی ند ن ی و  سال   ی
  

  

حان ر  ی  ف  دا ت و و زه ا ش او با زمان،  ش از  ود  ا  سا ی  ع  ش ما ود، را ه و ای  او عارض 
م    و و شا ت وهنا ذ ه«ای  ما  رات و ن و  ھاد»وا ود پای  ه .  سال دوم ع  ند ن ون    :و ا

ماره :یکم ن  ه«او رات و ن و  ه »وا ذ ر ماه سال  ماره  ) ١٣٨٨(  ن  د و ا   ر 
ت ما ا ت   ،شیپ روی  ماره آن ا ن  رمباید زدھ ضات  ه  ود  و ن  ن و    را  خا وا ور  از  ر  را

ند ع  ط ت  ر   ، و و ق  . رات  و ن  ّن  ا ی  دا ول  نا م و  ت  او را شا وده ا   .ان 
ش :مدّو  فای  ی  با ا سا ه  م از ھ ار پاس ه  ضای و طا ا ع آوری  ون اعم از  و ن،  ،ی  دو

ی ،   ،و و ه،  وزه قاب ن،  ر جاد بانک  ی، ا و ی، چاپ،   ا ی،  ری و  ،آرا ورد باز
د...  شان د دای ا ند ،  وده و  م  ن ا    ! ا
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ی :مّو  ی  وط  دردا ن  و شانارشاد و م از  ت ان شاء اهّلل ما قا  ه ساز ار وم و ز دا ب    و
ه«  ن و  و وا ی »رات   ناب آ ن  سل ت االسالم و ال ه از  د  و د  ر وا رم د عاون  ی  وا

و قات  وزش و  ه هآ ن و ول ا د  دق  مد  ن  سل ت االسالم و ال ز از  ه و  یأت  ضا  و 
وزش  ت - ایپم آ ه آن ا ه   ن و ی -   ا   .م  قد 

ه«:ھارم ن وو وا ل»رات    ند  قد دا ه با  ذ ماره  ی   دوازده    زادهو  دمناب آ
ت  ھا د ید و  نار  ما پای  شان  ، ا ون پای  د،   ی  ردر  دا غ  ی    .رسا

م ه«  :پ رات و ن و  وا ی ھماره  »  ب ی  ماره  ل و    ما ل و  ی   ی  را ه و  وا دا  
ید  ی را پایان  سال ماره  ی ن  ھا از ا ل پوید،  د، و ده ره  ی را آغاز  ت  از با دو سال اه ا ی ھ رات دی

ت  ماره  دور  دا   ت  وا عد   یی  د ر   وا   .اشاره 
ند ان شاء اهّلل  ی  کا ی و    .جال د

وری ّ     ل 
هرد  رات و ن و  وا    

٣٠/٤/٨٩ 
  



11 / مقدمه   

 

  :ش اول
  

ی ورای اسال س  ج وب  ن    وا
  
  
  
  





 

  1369قانون اصالح قانون حمایت از انقالب اسالمی مردم فلسطین مصوب . 1

ردم فلسـطین مصـوب   قانون حمایت از انقالب اسـالمی مـ  ) 8(ـ تبصره ماده ماده واحده
 :گردد حذف و چهار تبصره به شرح ذیل به آن اضافه می 19/2/1369

هـای امـور خارجـه، امـور اقتصـادی و       ای تخصصی مرکب از وزارتخانـه  ـ کمیته1تبصره
دارایی، بازرگانی، اطالعات، نفت، بانک مرکزی و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی 

مل شرکتها و مؤسسات صهیونیستی در سطح جهان شود که فهرست کا ایران تشـکیل می
و فهرست اشخاص حقیـقی و حقوقی موضوع تحریم را به صـورت شـفاف ظـرف دو مـاه     
پـس از تصویب این قانون ارائه کنـد و بـه صــورت سـالیانه و یـا حســب ضـرورت بـه         

 .روزرسانی نماید
ذکور را سالیانه و ـ وزارت امور خـارجه موظف است گزارش روند فعالیت کمیته م2تبصره

 .همچنین در مواقع مقتضی به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ارائه نماید
ـ وزارت امور خارجه موظف اسـت در فرصـتهای مقتضـی در مجـامع جهـانی و      3تبصره

المللی از جمله سازمان کنفـرانس اسـالمی و اجـالس غیرمتعهـدها، طـرح       اجالسهای بین
هـا   هـا و قطعنامـه   قـدس را مطـرح و جهـت درج در بیانیـه     تحریم کاالهای رژیم اشغالگر

 .پیشنهاد دهد
ـ سـازمان صدا و سیما موظف است طبق فهرسـت ارائـه شــده توسـط کمیتـه     4تبصره

هـای صهیونیسـتی خـودداری    از تبلیغ هر نوع کاالی شـرکت  )1(تخصصی موضوع تبصره 
 .نماید

چهارشنبه مورخ نوزدهم خرداد مـاه  قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز 
بـه   19/3/1389یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسالمی تصویب و در تاریخ 

 .تأیید شورای نگهبان رسید
  )9/4/1389مورخ  19028نقل از روزنامۀ رسمی شمارۀ (
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قانون الحاق یک تبصره بـه قـانون اصـالح مـوادی از قـانون برنامـه چهـارم توسـعه         . 2
صادی، اجتماعی و فرهنگی جمهـوری اسـالمی ایـران و اجـراء سیاسـتهای کلـی اصـل        اقت

 قانون اساسی) 44(

قـانون اصـالح مـوادی از قـانون     ) 5(به مـاده  ) 5(عنوان تبصره  ـ متن زیر بهماده واحده
برنامه چهارم توسعه اقتصـادی، اجتمـاعی و فرهنگـی جمهـوری اسـالمی ایـران و اجـراء        

 :گردد ـ الحاق می1387ل و چهارم قانون اساسی ـ مصوب سیاستهای کلی اصل چه
ـ در تأسیس بانک مشترک ایرانی و خـارجی سـهم طـرف خـارجی از سـقفهای      5تبصره

 .مندرج در این ماده مستثنی است
ـ دولت جمهوری اسالمی ایران تنها مجاز است با مشارکت خارجی اقـدام بـه تأسـیس    1

 .ای نماید بانک توسعه
سـهام ایرانـی، ایرانـی    %) 51(خارجی با حداقل پنجاه و یک درصـد  ـ اشخاص حقوقی 2

 .شوند محسوب می
شـنبه مـورخ چهـارم خردادمـاه      بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه قانون فوق مشتمل 

بـه   19/3/1389اسالمی تصویب و در تـاریخ   شورای یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس
 .تأیید شورای نگهبان رسید

  )9/4/1389مورخ  19028روزنامۀ رسمی شمارۀ  نقل از( 
  

) 4(ورای اسـالمی موضـوع صـدر مـاده واحـده و تبصـره       شـ نظریه رئیس مجلـس  . 3
و یکصـد و سـی و هشـتم    ) 85( قـانون نحـوه اجـراء اصـول هشـتاد و پـنجم      «الحاقی بـه  

 »قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران) 138(

 15/4/1389                                                                 ب/هـ 25893شماره 
 نژاد جناب آقای دکتر احمدی

 ریاست محترم جمهوری اسالمی ایران



15 /  قوانین و مصوبات مجلس شورای اسالمی: بخش اول  

 

، 11/11/1388هــ مـورخ   43947ت/221620نامـه شـماره   بازگشت به رونوشت تصـویب 
هـا و اعـالم    ، و متعاقب بررسی»های استان خوزستان تخصیص اعتبار برای طرح«موضوع 
و مستنداً بـه صـدر مـاده    » هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین«دماتی نظر مق

و یکصـد و  ) 85(قانون نحوه اجراء اصول هشـتاد و پـنجم   «الحاقی به ) 4(واحده و تبصره 
و مـاده  » قانون اساسی جمهوری اسـالمی ایـران و اصـالحات بعـدی    ) 138(سی و هشتم 

ن اعالم نظر قطعـی جهـت اقـدام الزم در مهلـت     نامه اجرائی آن، مراتب متضم آئین) 10(
بدیهی است پس از انقضـای یـک   . گردد مقرر قانونی و اعالم نتیجه به این جانب ابالغ می

االثـر   هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغـی 
 .خواهدبود

واحـد  ) 5400(نج هـزار و چهارصـد   به منظور جابجائی پ«ـ با عنایت به خروج عبارت 1«
قـانون  ) 10(نامه، از شمول ماده  تصویب) 1(مندرج در بند » ...مسکونی جنگزدگان واقع در

، علیهذا اختصاص وجه از محـل منـابع   1380تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، مصوب 
 .باشد قانون مذکور، مغایر با قانون می)10(موضوع ماده 

ایجـاد  «دارد  ، که مقرر مـی 1388ماده واحده قانون بودجه سال ) 58(ـ نظر به ذیل بند 2
های سفرهای استانی  ریزی توسعه استان جهت پروژه هرگونه بار مالی توسط شورای برنامه

) 58(ای استانی، مذکور درصدر بند  های سرمایه از این محل ـ یعنی اعتبارات تملک دارائی 
نامـه مبنـی بـر تکلیـف نمـودن اسـتانداری        صـویب ت) 4(بنابراین بنـد  » .باشد ـ ممنوع می

خوزستان به فراهم نمودن اعتبار الزم از محل اعتبارات استانی، با عنایت به اینکه عبـارت  
باشـد،   مـی ) 58(از حیث اطالق، مشتمل بر اعتبارات مذکور درصدر بند » اعتبارات استانی«

 ».مغایر با قانون است

 یجانیرئیس مجلس شورای اسالمی ـ علی الر
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 15/4/1389                                                                   ب/هـ25892شماره
 نژاد جناب آقای دکتر احمدی

 ریاست محترم جمهوری اسالمی ایران
، 11/11/1388هــ مـورخ   43947ت/221678نامـه شـماره    بازگشت به رونوشت تصویب

هـا و اعـالم    ، و متعاقب بررسی»استان خوزستان های تخصیص اعتبار برای طرح«موضوع 
و مستنداً بـه صـدر مـاده    » هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین«نظر مقدماتی 

و یکصـد و  ) 85(قانون نحوه اجراء اصول هشـتاد و پـنجم   «الحاقی به ) 4(واحده و تبصره 
و مـاده  » بعـدی قانون اساسی جمهوری اسـالمی ایـران و اصـالحات    ) 138(سی و هشتم 

نامه اجرائی آن، مراتب متضمن اعالم نظر قطعـی جهـت اقـدام الزم در مهلـت      آئین) 10(
بدیهی است پس از انقضـای یـک   . گردد مقرر قانونی و اعالم نتیجه به این جانب ابالغ می

االثـر   هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغـی 
 .دخواهدبو

گردان خزانه، موضوع  نظر به اینکه تأمین اعتبار و هزینه نمودن از محل افزایش تنخواه«
منـوط بـه    1387قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشـور، مصـوب سـال    ) 12(ماده 

باشـد، علیهـذا تجـویز امکـان تـأمین       می» بینی نشده وقوع حوادث طبیعی و سوانح پیش«
دهای چهارگانه مندرج در متن مصوبه کـه نـاظر بـر اقـدامات     اعتبار از محل مزبور بابت بن

 » .باشد پیشگیرانه برای جلوگیری از وقوع حوادث است؛ مغایر با قانون می
 رئیس مجلس شورای اسالمی ـ علی الریجانی

 
 15/4/1389                                                                   ب/هـ25885شماره
 نژاد قای دکتر احمدیجناب آ

 ریاست محترم جمهوری اسالمی ایران
ـــب   ـــت تصوی ــه رونوش ـــت ب ـــاره     بازگش ـــه شم ـــران ب ـــحترم وزی ـــیأت م ــه ه نام

همترازی نماینده معاون توسعه «، موضوع 25/9/1387هـ مـورخ 41324ت/م/87ـ21459
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هیـأت  «اتی ها و اعالم نظر مقدم ، و متعاقب بررسی»جمهور مدیریت و منابع انسانی رئیس
) 4(و مستنداً بـه صـدر مـاده واحـده و تبصـره      » بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین

) 138(و یکصد و سـی و هشـتم   ) 85(قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم «الحاقی به 
نامـه اجرائـی    آئـین ) 10(و ماده » قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و اصالحات بعدی

اعالم نظر قطعی جهت اقـدام الزم در مهلـت مقـرر قـانونی و اعـالم      آن، مراتب متضمن 
بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلـت مقـرر در   . گردد نتیجه به این جانب ابالغ می

االثر بـوده و عمـل بـه آن     قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی
 ..موجب مسئولیت قانونی است

بـا قـانون،    4/2/1387هــ مـورخ   39626ت/13930یرت مصوبه شـماره  با توجه به مغا«
رأی مقـدماتی  » .باشـد  مصوبه صدرالذکر که به تبع آن صادر شده است، مغایر با قانون می

هیأت، مبنی بر مغایرت مصوبه مزبور به صـورت علیحـده ابـالغ گردیـده اسـت کـه رأی       
) 22(بـا توجـه بـه مـاده     «: گردد میبرداری، عیناً درج  مقدماتی ابالغی جهت اطالع و بهره

، هیأت عالی نظارت به ریاست دبیرکل 7/9/1372قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب
معــاون توســعه مــدیریت و ســرمایه انســانی  (ســازمان امــور اداری و اســتخدامی کشــور 

منـدرج در مـتن   » یا نماینده یا معـاون وی «علیهذا، عبارت . شود تشکیل می) جمهور رئیس
الذکر، از حیث توسعه  نامه، مبنی بر تجویز عضویت و حضور فرد اخیر در هیأت فوق ویبتص

 . باشد قانون رسیدگی به تخلفات اداری می) 22(شمول قانون، مغایر با ماده 
 رئیس مجلس شورای اسالمی ـ علی الریجانی

 
 15/4/1389                                                                   ب/هـ25887شماره

 نژاد جناب آقای دکتر احمدی
 ریاست محترم جمهوری اسالمی ایران

، 4/11/1388هــ مـورخ   43925ت/216459نامـه شـماره    بازگشت به رونوشت تصـویب 
، و متعاقـب  »تخصـیص اعتبـار بـرای پیشـگیری از وقـوع حـوادث غیرمترقبـه        «موضوع 
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و » و تطبیـق مصـوبات دولـت بـا قـوانین     هیأت بررسی «ها و اعالم نظر مقدماتی  بررسی
قانون نحـوه اجـراء اصـول هشـتاد و     «الحاقی به ) 4(مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره 

قـانون اساسـی جمهـوری اسـالمی ایـران و      ) 138(و یکصد و سـی و هشـتم   ) 85(پنجم 
هت نامه اجرائی آن، مراتب متضمن اعالم نظر قطعی ج آئین) 10(و ماده » اصالحات بعدی

بدیهی اسـت  . گردد اقدام الزم در مهلت مقرر قانونی و اعالم نتیجه به این جانب ابالغ می
پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه کـه مـورد ایـراد قـرار     

 .االثر خواهدبود گرفته است ملغی
در « 1387قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشـور، مصـوب   ) 12(به موجب ماده «

امکـان تـأمین و هزینـه تـا معـادل      » نشده بینی صورت وقوع حوادث طبیعی و سوانح پیش
گردان خزانه، مقدور است، علیهـذا   از بودجه عمومی هر سال از محل افزایش تنخواه% 2/1

باشد از حیث  متن مصوبه با عنایت به اینکه ناظر بر پیشگیری از وقوع حوادث و سوانح می
قانون تنظـیم بخــشی از مقـررات مـالی    ) 10(ین و هزینه عالوه بر ماده تجویز امکان تأم
الذکر،  فوق) 12(گردان خزانه، موضوع ماده  ـ از محل افزایش تنخواه1380دولت ـ مصوب   

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

 
 15/4/1389                                                                   ب/هـ25925شماره

 نژاد جناب آقای دکتر احمدی
 ریاست محترم جمهوری اسالمی ایران

، 22/12/1389هــ مـورخ   43505ت/255766نامـه شـماره    بازگشت به رونوشت تصویب
هیأت بررسی و «ها و اعالم نظر مقدماتی  ، متعاقب بررسی»کارگروه در امور نفت«موضوع 

الحاقی بـه  ) 4(و مسـتنداً به صدر مـاده واحده و تبصره » دولت با قوانین تطبیق مصـوبات
قـانون  ) 138(و یکصـد و سـی و هشـتم    ) 85(قانون نحوه اجراء اصول هشـتاد و پـنجم   «

نامـه اجرائـی آن،    آئـین ) 10(و مـاده  » اساسی جمهوری اسالمی ایران و اصالحات بعـدی 
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م در مهلت مقرر قانونی و اعالم نتیجه بـه  مراتب متضمن اعالم نظر قطعی جهت اقدام الز
بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قـانون، آن  . گردد این جانب ابالغ می

 .االثر خواهدبود بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی
از آنجا که حسب مورد تأیید یا تصویب امـور مـذکور در قـوانین مصـرّح در مصـوبه بـا       «
قانون تعیـین وضـعیت شـوراهای    «ماده واحده ) 7(ورای اقتصاد است و نظر به تأکید بند ش

بر بقاء و تداوم فعالیت شورای مذکور، علیهذا مـتن مصـوبه از حیـث     1387مصوب » عالی
نامه و  شده به کارگروه موصوف در تصویب گری راجع به امور شمارش واگذاری حق تصمیم

ا تأیید تصمیمات متخذه توسط شورای اقتصاد، مغـایر بـا   عدم تصریح به ضرورت تصویب ی
 » .باشد مواد قانونی مذکور در مصوبه می

 رئیس مجلس شورای اسالمی ـ علی الریجانی
 

 15/4/1389                                                                 ب  /هـ25926شماره
 نژاد جناب آقای دکتر احمدی

 جمهوری اسالمی ایرانریاست محترم 
، 27/12/1388ک مـورخ  43913ت/262770نامـه شـماره    بازگشت به رونوشت تصـویب 

ها و اعـالم نظـر    ، متعاقب بررسی»نامه اجرائی دوره آزمایشی خدمت رسمی آئین«موضوع 
و مستنداً به صدر ماده واحـده  » هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین«مقدماتی 
و یکصـد و سـی و   ) 85(قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پـنجم  «حاقی به ال) 4(و تبصره 

) 10(و مـاده  » قانون اساسی جمهـوری اسـالمی ایـران و اصـالحات بعـدی     ) 138(هشتم 
نامه اجرائی آن، مراتب متضمن اعالم نظر قطعـی جهـت اقـدام الزم در مهلـت مقـرر       آئین

بدیهی است پس از انقضای یک هفتـه  . گردد قانونی و اعالم نتیجه به این جانب ابالغ می
االثـر   مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مـورد ایـراد قـرار گرفتـه اسـت ملغـی      

 .خواهدبود
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، بـه موجـب مـواد    1345قانون استخدام کشوری مصوب ) 11و  10(ـ عالوه بر مواد 1«
ـ کارمندان انتقال یا مأموریت  « 1386قانون مدیریت خدمات کشوری، مصوب) 120و  46(

هـای آمـوزش کوتـاه     های اجرائی دیگر و یا مأموریت آموزشی برای طی دوره ـ به دستگاه
انتقـال  « صرفاً منحصر به کارمندان رسمی است، علیهـذا عبـارت  » مدت و یا کار آموزشی
» های اجرائی و اعزام به مأموریـت در دوره آزمایشـی مجـاز اسـت     کارمند به سایر دستگاه

نامه که از حیث اطالق شامل کارمنـدان اعـم از رسـمی و پیمـانی      آئین) 3(مندرج در ماده 
 » .باشد گردد مغایر با قانون می می

 رئیس مجلس شورای اسالمی ـ علی الریجانی
 

 15/4/1389                                                                   ب/هـ25929شماره
 نژاد جناب آقای دکتر احمدی

 یاست محترم جمهوری اسالمی ایرانر
، 16/8/1388هــ مـورخ   43623ت/162786نامـه شـماره    بازگشت به رونوشت تصـویب 

هـا و   ، متعاقب بررسـی »افزایش سقف تسهیالت سازمان مرکزی تعاون روستایی«موضوع 
و مستنداً بـه صـدر   » هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین«اعالم نظر مقدماتی 

و یکصد ) 85(قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم «الحاقی به ) 4(ده و تبصره ماده واح
و مـاده  » قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و اصـالحات بعـدی  ) 138(و سی و هشتم 

نامه اجرائی آن، مراتب متضمن اعالم نظر قطعـی جهـت اقـدام الزم در مهلـت      آئین) 10(
بدیهی است پس از انقضـای یـک   . گردد انب ابالغ میمقرر قانونی و اعالم نتیجه به این ج

االثـر   هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغـی 
 .خواهدبود

هــ  39872ت/93161نامه هیأت محترم وزیـران بـه شـماره     با عنایت به اینکه تصویب«
رأی مقدماتی، رأی قطعـی بـه    ، متعاقب طرح و بررسی در هیأت و صدور6/5/1388مورخ 

، متضمن اعالم نظر ریاسـت محتـرم مجلـس    3/2/1388ب مورخ /هـ62150/817شماره 
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شورای اسالمی بر مغایرت آن با قانون اعالم گردید و نظر به اینکه مصوبه مـذکور بـدون   
نامه صدرالذکر قرار گرفـت،   صدور هرگونه اصالحیه، مستند هیأت محترم دولت در تصویب

 » .باشد مصوبه اخیر مبنیّاً بر مغایرت اعالمی مغایر با قانون می علیهذا
 رئیس مجلس شورای اسالمی ـ علی الریجانی

 
 15/4/1389                                                                   ب/هـ25931شماره

 نژاد جناب آقای دکتر احمدی
 ریاست محترم جمهوری اسالمی ایران

ـــ ـــب  بازگ ـــت تصوی ـــه رونوش ـــماره   شت ب ــه ش ـــورخ 43909ت/231400نام ک م
قــانون  ) 54(مـاده  ) 2(و تبــصره  » ج«نامه اجرائـی بنـد    آییـن«، مـوضوع 21/11/1388

هیـأت بررسـی و   «ها و اعـالم نظـر مقـدماتی     ، متعاقب بررسی»مدیریت خدمات کشوری
الحـاقی بـه   ) 4(ده و تبصـره  و مستنداً به صدر ماده واحـ » تطبیق مصوبات دولت با قوانین

قـانون  ) 138(و یکصـد و سـی و هشـتم    ) 85(قانون نحوه اجراء اصول هشـتاد و پـنجم   «
نامـه اجرائـی آن،    آیـین ) 10(و مـاده  » اساسی جمهوری اسالمی ایران و اصالحات بعـدی 

مراتب متضمن اعالم نظر قطعی جهت اقدام الزم در مهلت مقرر قانونی و اعالم نتیجه بـه  
بدیهی است پس از انقضای یک هفـته مهلـت مقـرر در قـانون،    . گردد انب ابالغ میاین ج

 .االثر خواهد بود آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی
آراء «، 1372قـانون رسـیدگی به تخـلفات اداری مـصوب ) 4(به موجب ماده : ـ الـف1«

  » .االجـراء اسـت   یخ ابـالغ، قطعـی و الزم  های بـدوی و تجدیـدنظر، از تـار    صادره از هیأت
، بـه موجـب مـاده    1385قانون دیوان عدالت اداری مصـوب  ) 45و  37(عالوه بر مواد : ب
ایـن قـانون مکلفنـد آراء    ) 13(کلیه اشخاص و مراجع مذکور در مـاده  «همین قانون ) 34(

جـازات اسـالمی،   قـانون م ) 576(وفـق مـاده   : ج» .دیوان را پس از ابالغ فوراً اجراء نمایند
از ... منصبان و مستخدمین و مأمورین دولتـی و  چنانچه هر یک از صاحب«، 1375مصوب 

محکوم ... اجرای احکام یا اوامر مقامات قضائی جلوگیری نماید به انفصال از خدمات دولتی
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رغـم ضـرورت اجـراء احکـام      نامه کـه علـی   تصویب) 1(ماده ) 9(، علیهذا بند ».خواهد شد
تشخیص بـاالترین  «راء صادره از مراجع اداری یا قضائی، اجراء احکام را منوط به االج الزم

تشـخیص بـاالترین   «ــ عبـارت   2. نموده است، مغایر با قوانین مذکور است» مقام دستگاه
نامه، عالوه بـر مغـایر بـودن بـا      تصویب) 1(ماده ) 13(مندرج در بند » مقام دستگاه اجرائی

اعتبارشـدن و بالاثـر نمـودن دیگـر بنـدهای       مشـعر بـر بـی    قوانین مذکور در فوق، چـون 
نامه و مĤالً در تعارض با روح و غرض قـانون و   تصویب) 1(گانه مندرج در ذیل ماده  دوازده
ـ با قطع نظر از تجویز بند 3. باشد گفته می نامه مصوب است، مغایر با روح قوانین پیش آیین

و تبصـره  » ج«، طبق بند 1386ی مصوب قانون مدیریت خدمات کشور) 54(ماده » الف«
ها، منوط بـه پیشـنهاد سـازمان ـ      نامه همین قانون، حسب مورد تدوین آیین) 54(ماده ) 2(

باشد، علیهذا تفویض این  ریزی کشور ـ و تصویب آن در هیأت وزیران می  مدیریت و برنامه
) 3(ره مـاده  بـه شـرح منـدرج در تبصـ    » شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی«امر به 
باشد، مغـایر بـا    الذکر می فوق) 2(و تبصره » ج«هائی که ناظر بر بند  نامه، در بخش تصویب

 ».قانون است

 رئیس مجلس شورای اسالمی ـ علی الریجانی
 

 15/4/1389                                                                   ب/هـ25908شماره
 نژاد یجناب آقای دکتر احمد

 ریاست محترم جمهوری اسالمی ایران
، 18/12/1388ک مـورخ  44011ت/252437نامـه شـماره    بازگشت به رونوشت تصـویب 

، متعاقـب  »اعطـای تسـهیالت، اسـتمهال و تقسـیط بـدهی شـرکتهای تجـاری       «موضوع 
و » هیأت بررسی و تطبیـق مصـوبات دولـت بـا قـوانین     «ها و اعالم نظر مقدماتی  بررسی

قانون نحـوه اجـراء اصـول هشـتاد و     «الحاقی به ) 4(صدر ماده واحده و تبصره مستنداً به 
قـانون اساسـی جمهـوری اسـالمی ایـران و      ) 138(و یکصد و سـی و هشـتم   ) 85(پنجم 
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نامه اجرائی آن، مراتب متضمن اعالم نظر قطعی جهت  آیین) 10(و ماده » اصالحات بعدی
بدیهی اسـت  . گردد یجه به این جانب ابالغ میاقدام الزم در مهلت مقرر قانونی و اعالم نت

پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه کـه مـورد ایـراد قـرار     
 .االثر خواهد بود گرفته است ملغی

هــ مـورخ   39872ت/93161نامه هیأت محترم وزیران به شـماره   نظر به اینکه تصویب«
ت تطبیق و احراز مغایرت آن با قانون، منتهی به ، متعاقب طرح و بررسی در هیأ6/5/1388

صدور آراء مقدماتی و قطعی گردید و با عنایت بـه اینکـه مصـوبه مـذکور بـدون هرگونـه       
) 4(الصدور، مبنا و مستند بند  اصالح و یا تصریح و اشاره به شماره مصوبه اصالحی محتمل

) 4(لیهــذا بنــد قــرار گرفــت، ع 18/12/1388ک مــورخ 44011ت/252437نامــه  تصــویب
کـل کشـور    1389قانون بودجه) 11(الذکر و مستنداً به بند  نامه، مبنیّاً بر ایراد سابق تصویب

را مورد تأکید قرار داده اسـت مغـایر    1388قانون بودجه ) 55(که ضرورت رعایت مفاد بند 
 ذیالً نظر قطعی رئیس مجلس شورای اسالمی مبنی بـر اعـالم مغـایرت   . باشد با قانون می
ــه شــماره  تصــویب ــورخ 39872ت/93161نام ـــ م ــه شــماره   6/5/1388ه کــه طــی نام
به «: یابد ابالغ گردید، جهت اطالع مجدّد تحریر می 3/12/1388ب مورخ /هـ62150/827

قـانون  ) 17(بـا بنـد    12/4/1387هـ مورخ 53658/39872نامه  تبع اعالم مغایرت تصویب
کل کشـور کـه    1388قانون بودجه سال  )55(کل کشور و براساس بند  1387بودجه سال 

، که متضمن بار مالی بـرای دولـت   ...ها و نامه کلیه تصویب 1388از ابتدای سال «طبق آن 
باشد، در صورتی قابل طرح، تصویب و اجراء است که بار مالی ناشی از آن قبالً محاسـبه و  

نامه صدرالذکر  تصویب) 4(علیهذا، بند » در قانون بودجه کلّ کشور تأمین اعتبار شده باشد،
و  1388هـای   نامه اجرائی اعطای تسهیالت بانکی برای اجراء در سـال  مبنی بر تنفیذ آیین

، با توجه به دارا بودن بار مالی و مشخص نبودن محـل تـأمین آن در بودجـه سـال     1389
 ».باشد جاری، مغایر با قانون می

 رئیس مجلس شورای اسالمی ـ علی الریجانی
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 15/4/1389                                                                   ب/هـ25936شماره
 نژاد جناب آقای دکتر احمدی

 ریاست محترم جمهوری اسالمی ایران
، 11/8/1388هــ مـورخ   43225ت/159991نامـه شـماره    بازگشت به رونوشت تصـویب 

ها و اعالم نظر مقـدماتی   بررسی، متعاقب »1388بودجه سال ) 26(نامه بند  آیین«موضوع 
و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصـره  » هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین«
و یکصـد و سـی و هشـتم    ) 85(قانون نحوه اجراء اصول هشـتاد و پـنجم   «الحاقی به ) 4(
ه نامـ  آیـین ) 10(و مـاده  » قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و اصالحات بعدی) 138(

اجرائی آن، مراتب متضمن اعالم نظر قطعی جهت اقـدام الزم در مهلـت مقـرر قـانونی و     
بدیهی است پس از انقضـای یـک هفتـه مهلـت     . گردد اعالم نتیجه به این جانب ابالغ می

 .االثر خواهد بود مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی
درآمد «مربوط به  1388مذکور در قانون بودجه سال  130401ف با عنایت به اینکه ردی«

نامـه از حیـث    تصـویب ) 2(باشد، علیهذا مندرجات بند  می» حاصل از افزایش قیمت سیگار
و همچنین احتسـاب درآمـد حاصـل از آن بـه     » عوارض«تغییر عبارت مذکور در قانون به 

 ».مغایر با قانون است» سود بازرگانی«عنوان 
 س شورای اسالمی ـ علی الریجانیرئیس مجل

 
 15/4/1389                                                                  ب /هـ25940شماره

 نژاد جناب آقای دکتر احمدی
 ریاست محترم جمهوری اسالمی ایران

، 29/7/1388هــ مـورخ   43435ت/151735نامـه شـماره    بازگشت به رونوشت تصـویب 
، متعاقب »یر جدول تسهیالت مصوب برای شرکت خدمات حمایتی کشاورزیتغی«موضوع 
و » هیأت بررسی و تطبیـق مصـوبات دولـت بـا قـوانین     «ها و اعالم نظر مقدماتی  بررسی

قانون نحـوه اجـراء اصـول هشـتاد و     «الحاقی به ) 4(مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره 
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ساسـی جمهـوری اسـالمی ایـران و     قـانون ا ) 138(و یکصد و سـی و هشـتم   ) 85(پنجم 
نامه اجرائی آن، مراتب متضمن اعالم نظر قطعی جهت  آیین) 10(و ماده » اصالحات بعدی

بدیهی اسـت  . گردد اقدام الزم در مهلت مقرر قانونی و اعالم نتیجه به این جانب ابالغ می
د قـرار  پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه کـه مـورد ایـرا   

 .االثر خواهد بود گرفته است ملغی
هــ  39872ت/93161نامه هیأت محترم وزیـران بـه شـماره     با عنایت به اینکه تصویب«

، متعاقب طرح و بررسی در هیـأت و صـدور رأی مقـدماتی، رأی قطعـی     6/5/1388مورخ 
، متضـمن نظـر ریاسـت محتـرم مجلـس      3/12/1388ب مـورخ  /هـ62150/827شماره  به

سالمی بر مغایرت آن با قانون اعالم گردید و نظر به اینکه مصوبه مذکور بـدون  شـورای ا
نامه صدرالذکر قرار گرفـت،   صدور هرگونه اصالحیه، مستند هیأت محترم دولت در تصویب
 ».باشد علیهذا مصوبه اخیر مبنیّاً بر مغایرت اعالمی، مغایر با قانون می

 رئیس مجلس شورای اسالمی ـ علی الریجانی
 

 15/4/1389                                                                   ب/هـ25912شماره
 نژاد جناب آقای دکتر احمدی

 ریاست محترم جمهوری اسالمی ایران
، 17/12/1388ک مـورخ  44010ت/251475نامـه شـماره    بازگشت به رونوشت تصـویب 

، متعاقـب  »هی شـرکتهای تجـاری  اعطـای تسـهیالت، اسـتمهال و تقسـیط بـد     «موضوع 
و » هیأت بررسی و تطبیـق مصـوبات دولـت بـا قـوانین     «ها و اعالم نظر مقدماتی  بررسی

قانون نحـوه اجـراء اصـول هشـتاد و     «الحاقی به ) 4(مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره 
قـانون اساسـی جمهـوری اسـالمی ایـران و      ) 138(و یکصد و سـی و هشـتم   ) 85(پنجم 

نامه اجرائی آن، مراتب متضمن اعالم نظر قطعی جهت  آیین) 10(و ماده » بعدیاصالحات 
بدیهی اسـت  . گردد اقدام الزم در مهلت مقرر قانونی و اعالم نتیجه به این جانب ابالغ می
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پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه کـه مـورد ایـراد قـرار     
 .وداالثر خواهد ب گرفته است ملغی

هــ مـورخ   39872ت/93161نامه هیأت محترم وزیران به شـماره   نظر به اینکه تصویب«
، متعاقب طرح و بررسی در هیأت تطبیق و احراز مغایرت آن با قانون، منتهی به 6/5/1388

صدور آراء مقدماتی و قطعی گردید و با عنایت بـه اینکـه مصـوبه مـذکور بـدون هرگونـه       
) 4(الصدور، مبنا و مستند بند  به شماره مصوبه اصالحی محتملاصالح و یا تصریح و اشاره 

ــه تصــویب ــورخ44010ت/251475نام ــد  17/12/1388ک م ــذا بن ــت، علیه ــرار گرف ) 4(ق
کل کشـور   1389قانون بودجه ) 11(الذکر و مستنداً به بند  نامه، مبنیّاً بر ایراد سابق تصویب

را مورد تأکیـد قـرار داده اسـت     1388قانون بودجه سال ) 55(که ضرورت رعایت مفاد بند 
ذیالً نظر قطعی رئیس مجلس شـورای اسـالمی مبنـی بـر اعـالم      . باشد مغایر با قانون می
ــایرت تصــویب ــه شــماره مغ ــورخ39872ت/93161نام ـــ م ــه   6/5/1388ه ــه طــی نام ک

ابـالغ گردیـد، جهـت اطـالع مجـدّد تحریـر        3/12/1388ب مورخ /هـ62150/827شماره
بـا بنـد    12/4/1387هـ مـورخ  53658/39872نامه  عالم مغایرت تصویببه تبع ا«: یابد می

کـل   1388قانون بودجه سال ) 55(کل کشور و براساس بند 1387قانون بودجه سال) 17(
، که متضـمن بـار مـالی    ...ها و نامه کلیه تصویب 1388از ابتدای سال «کشور که طبق آن 

راء است که بار مالی ناشی از آن قبالً برای دولت باشد، در صورتی قابل طرح، تصویب و اج
نامه  تصویب) 4(علیهذا، بند » محاسبه و در قانون بودجه کلّ کشور تأمین اعتبار شده باشد،

هـای   نامه اجرائی اعطای تسهیالت بانکی برای اجرا در سـال  صدرالذکر مبنی بر تنفیذ آیین
ن محل تأمین آن در بودجـه  ، با توجه به دارا بودن بار مالی و مشخص نبود1389و  1388

 ».باشد سال جاری، مغایر با قانون می

 رئیس مجلس شورای اسالمی ـ علی الریجانی
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 15/4/1389                                                                   ب/هـ25920شماره
 نژاد جناب آقای دکتر احمدی

 ریاست محترم جمهوری اسالمی ایران
، موضـوع  6/5/1388مـورخ   93318/43112نامـه شـماره    رونوشت تصـویب  بازگشت به

ها و اعالم  و متعاقب بررسی» واگذاری ساختمان استانداری به سازمان همیاری شهرداری«
و مستنداً بـه صـدر مـاده    » هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین«نظر مقدماتی 

و یکصـد و  ) 85(راء اصول هشـتاد و پـنجم   قانون نحوه اج«الحاقی به ) 4(واحده و تبصره 
و مـاده  » قانون اساسی جمهوری اسـالمی ایـران و اصـالحات بعـدی    ) 138(سی و هشتم 

نامه اجرائی آن، مراتب متضمن اعالم نظر قطعـی جهـت اقـدام الزم در مهلـت      آیین) 10(
ای یـک  بدیهی است پس از انقضـ . گردد مقرر قانونی و اعالم نتیجه به این جانب ابالغ می

االثـر   هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغـی 
 .خواهد بود

نامه، ناظر بـر فـروش اسـت و     مندرج در تصویب» واگذاری«ـ با عنایت به اینکه واژه 1«
.... « 1366قانون محاسـبات عمـومی کشـور، مصـوب     ) 115(ماده ) 4(چون وفق ذیل بند 

هـا و   ل از فروش این قبیل اموال ـ اموال غیرمنقـول مـازاد بـر نیـاز وزارتخانـه      وجوه حاص
مؤسسات دولتی ـ قبل از هرگونه دخل و تصرف، باید به حساب درآمد عمومی کشور واریز  

، علیهذا متن مصوبه از حیث عدم تصریح به ضرورت واریز وجه حاصل از فـروش دو  »شود
راسان رضوی به حساب درآمد عمومی کشور، مغـایر  فقره ساختمان متعلق به استانداری خ

قـانون محاسـبات عمـومی، مصـوب     ) 127(ـ همچنین، طبق ذیـل مـاده   2. با قانون است
هـای اجرائـی کـه جنبـه مـالی دارد در       های پیشنهادی دسـتگاه  نامه کلیه تصویب«، 1366

دارائی ارسـال  صورتی قابل طرح در هیأت وزیران است که قبالًَ به وزارت امور اقتصادی و 
، علیهذا متن مصوبه از حیث عدم تصریح به رعایـت  »و نظر وزارت مزبور کسب شده باشد
 ».تشریفات فوق، مغایر با قانون است

 رئیس مجلس شورای اسالمی ـ علی الریجانی
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 15/4/1389                                                                   ب/هـ25949شماره
 نژاد آقای دکتر احمدی جناب

 ریاست محترم جمهوری اسالمی ایران
، 24/5/1388ک مـورخ  41331ت/104473نامـه شـماره    بازگشت به رونوشـت تصـویب  

برداری برای شرکت طراحی و قالبسـازی آرمـن ـ هنریـک در      صدور پروانه بهره«موضوع 
هیـأت  «قدماتی ها و اعالم نظر م ، متعاقب بررسی»محدوده یکصدوبیست کیلومتری تهران

) 4(و مستنداً بـه صـدر مـاده واحـده و تبصـره      » بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین
) 138(و یکصد و سـی و هشـتم   ) 85(قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم «الحاقی به 

نامـه اجرائـی    آیـین ) 10(و ماده » قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و اصالحات بعدی
من اعالم نظر قطعی جهت اقـدام الزم در مهلـت مقـرر قـانونی و اعـالم      آن، مراتب متض

بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلـت مقـرر در   . گردد نتیجه به این جانب ابالغ می
 .االثر خواهد بود قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی

احـداث  «، 1374آلودگی هوا مصـوب  قانون نحوه جلوگیری از ) 12(ـ به موجب ماده 1«
مسـتلزم رعایـت ضـوابط و    ... کارخانجات و کارگاههـای جدیـد و توسـعه و تغییـر محـل،     

همـین قـانون   ) 3(ـ طبق ذیل مـاده  2» .باشد معیارهای سازمان حفاظت محیط زیست می
برداری موکول به تأیید محل استقرار با رعایـت ضـوابط موضـوع مـاده      صدور پروانه بهره«
، علیهذا مـتن مصـوبه از   »باشد فوق براساس اعالم سازمان حفاظت محیط زیست می )12(

برداری بدون تصریح بـه ضـرورت    حیث تجویز وزارت صنایع و معادن به صدور پروانه بهره
 » .رعایت تشریفات فوق مغایر با قانون است

 رئیس مجلس شورای اسالمی ـ علی الریجانی
 

 15/4/1389                                                                   ب/هـ25921شماره
 نژاد جناب آقای دکتر احمدی

 ریاست محترم جمهوری اسالمی ایران
  ، 8/12/1388ورخ ـهـ م43129ت/243038ماره ـنامه ش ویبـوشت تصـت به رونـبازگش
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هـا و   ررسـی ، متعاقب ب»تخصیص اعتبار برای پرداخت تعهدات دارویی سال قبل«موضوع 
و مستنداً بـه صـدر   » هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین«اعالم نظر مقدماتی 
و یکصد ) 85(قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم «الحاقی به ) 4(ماده واحده و تبصره 

و مـاده  » قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و اصـالحات بعـدی  ) 138(و سی و هشتم 
اجرائی آن، مراتب متضمن اعالم نظر قطعـی جهـت اقـدام الزم در مهلـت      نامه آیین) 10(

بدیهی است پس از انقضـای یـک   . گردد مقرر قانونی و اعالم نتیجه به این جانب ابالغ می
االثـر   هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغـی 

 .خواهد بود
آن، ) 1(و بنـد   1366قانون محاسبات عمومی کشور مصـوب  ) 63(به موجب ذیل ماده «

تعهداتی که تا آخر سال مالی مربوط با رعایت مقررات در حدود اعتبارات مصـوب ایجـاد   «
از محـل اعتبـار خاصـی کـه تحـت عنـوان       ... شده و پرداخت نشده باشد در سـالهای بعـد  

شـود   ی بعد منظور میدر بودجه سالها) تعهدات پرداخت نشده بودجه مصوب سالهای قبل(
علیهذا تجویز مصـوبه بـه پرداخـت تعهـدات دارویـی سـالهای       » .قابل پرداخت خواهد بود

، بدون تصریح به ضرورت رعایت تشریفات 1388گذشته از محل اعتبار قانون بودجه سال 
 » .باشد قانونی مصرّح در قانون محاسبات عمومی کشور، مغایر با قانون می

 می ـ علی الریجانیرئیس مجلس شورای اسال
 

 15/4/1389                                                                   ب/هـ25944شماره
 نژاد جناب آقای دکتر احمدی

 ریاست محترم جمهوری اسالمی ایران
، 24/5/1388ک مـورخ  41311ت/104537نامـه شـماره    بازگشت به رونوشـت تصـویب  

برداری بـرای کارخانجـات تـراورس بتـونی کـرج در محـدوده        هصدور پروانه بهر«موضوع 
هیأت بررسی و «ها و اعالم نظر مقدماتی  ، متعاقب بررسی»یکصدوبیست کیلومتری تهران
الحـاقی  ) 4(و مسـتنداً بـه صـدر مـاده واحـده و تبصـره       » تطبیق مصوبات دولت با قوانین

قـانون  ) 138(سـی و هشـتم   و یکصـد و  ) 85(قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم «به
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نامـه اجرائـی آن،    آیـین ) 10(و مـاده  » اساسی جمهوری اسالمی ایران و اصالحات بعـدی 
مراتب متضمن اعالم نظر قطعی جهت اقدام الزم در مهلت مقرر قـانونی و اعـالم نتیجـه    

بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقـرر در قـانون،   . گردد این جانب ابالغ می به
 .االثر خواهد بود ش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغیآن بخ

احـداث  «، 1374قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصـوب  ) 12(ـ به موجب ماده 1«
مسـتلزم رعایـت ضـوابط و    ... کارخانجات و کارگاههـای جدیـد و توسـعه و تغییـر محـل،     

همـین قـانون   ) 3(ذیل مـاده  ـ طبق 2» .باشد معیارهای سازمان حفاظت محیط زیست می
برداری موکول به تأیید محل استقرار با رعایـت ضـوابط موضـوع مـاده      صدور پروانه بهره«
، علیهذا مـتن مصـوبه از   »باشد فوق براساس اعالم سازمان حفاظت محیط زیست می) 12(

برداری بدون تصریح بـه ضـرورت    حیث تجویز وزارت صنایع و معادن به صدور پروانه بهره
 ».ایت تشریفات فوق مغایر با قانون استرع

 رئیس مجلس شورای اسالمی ـ علی الریجانی
 

 15/4/1389                                                                   ب/هـ25942شماره
 نژاد جناب آقای دکتر احمدی

 ریاست محترم جمهوری اسالمی ایران
، 25/2/1387ک مـورخ  36855ت/26700ره نامـه شـما   بازگشت بـه رونوشـت تصـویب   

نفــر از نیروهــای قــراردادی ســازمان  406تبــدیل وضــعیت اســتخدامی تعــداد «موضــوع 
هیـأت بررسـی و تطبیـق مصـوبات     «ها و اعالم نظر مقدماتی  ، متعاقب بررسی»حسابرسی

اء قانون نحوه اجـر «الحاقی به ) 4(و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره » دولت با قوانین
قانون اساسی جمهوری اسالمی ) 138(و یکصد و سی و هشتم ) 85(اصول هشتاد و پنجم 

نامه اجرائـی آن، مراتـب متضـمن اعـالم نظـر       آیین) 10(و ماده » ایران و اصالحات بعدی
. گـردد  قطعی جهت اقدام الزم در مهلت مقرر قانونی و اعالم نتیجه به این جانب ابالغ می
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ی یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مـورد  بدیهی است پس از انقضا
 .االثر خواهد بود ایراد قرار گرفته است ملغی

قـانون مـدیریت خـدمات کشـوری، اسـتخدام      ) 45(ـ وفـق مـاده   1: با عنایت به اینکه«
همـین قـانون،   ) 52و  44(ــ مـواد   2منحصر است به یکی از دو شکل رسـمی و پیمـانی،   

هـای اجرائـی را منـوط بـه پذیرفتـه شـدن در امتحـان         افراد در دستگاههرگونه بکارگیری 
) 1(ذیل تبصـره  » ب«ـ به موجب بند 3داند،  عمومی و نیز امتحان یا مسابقه تخصصی می

قانون مذکور، حسب مورد، صرفاً امکان تبدیل وضعیت کارمندان ) 46(از ماده ) 2(و تبصره 
بینـی   مـورد پـیش  » پیمـانی بـه رسـمی   «یا از و » رسمی به پیمانی«بدو یا حین خدمت از 

نامـه از حیـث تجـویز امکـان تبـدیل وضـعیت        قانونگذار قرار گرفته است، علیهذا، تصویب
نفر از نیروهای قراردادی سازمان حسابرسی به پیمانی کـه خـارج از    406استخدامی تعداد 

 ».باشد مغایر با قانون است ضوابط مصرّح در قانون مذکور می
 س شورای اسالمی ـ علی الریجانیرئیس مجل

 
 15/4/1389                                                                   ب/هـ26227شماره

 نژاد جناب آقای دکتر احمدی
 ریاست محترم جمهوری اسالمی ایران

، موضـوع  16/10/1388مورخ  202748/43926نامه شماره  بازگشت به رونوشت تصویب
هـا و اعـالم نظـر     ، و متعاقـب بررسـی  »اعتبار برای تأمین یارانه مسـکن مهـر   تخصیص«

و مستنداً به صدر ماده واحـده  » هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین«مقدماتی 
و یکصـد و سـی و   ) 85(قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پـنجم  «الحاقی به ) 4(و تبصره 

) 10(و مـاده  » می ایـران و اصـالحات بعـدی   قانون اساسی جمهـوری اسـال  ) 138(هشتم 
نامه اجرائی آن، ضمن اصالح عبارتی مندرج در صدر رأی مقدماتی هیأت که اشـتباهاً   آیین

درج گردیده بـود،  » طرحهای استان خوزستان«عبارت » تأمین یارانه مسکن مهر«به جای 
و اعالم نتیجه بـه  مراتب متضمن اعالم نظر قطعی جهت اقدام الزم در مهلت مقرر قانونی 
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بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قـانون، آن  . گردد این جانب ابالغ می
 .االثر خواهد بود بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی

گـردان خزانـه،    با عنایت به اینکه تأمین اعتبار و هزینه نمودن از محل افزایش تنخـواه «
، منوط 1387انون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور، مصوب سال ق) 12(موضوع ماده 

باشد، علیهذا، متن مصوبه از حیـث   می» بینی نشده وقوع حوادث طبیعی و سوانح پیش«به 
برای تأمین یارانه مسکن مهـر، بـه   ) 12(تجویز اختصاص وجه از محل منابع موضوع ماده 

 ».باشد ون، مغایر با قانون میدلیل خروج موضوعی داشتن مورد مصرف از شمول قان
 رئیس مجلس شورای اسالمی ـ علی الریجانی

 
 15/4/1389                                                                   ب/هـ26020شماره

 نژاد جناب آقای دکتر احمدی
 ریاست محترم جمهوری اسالمی ایران

، 11/11/1388هــ مـورخ   43688ت/222169نامـه شـماره    بازگشت به رونوشت تصویب
ها و اعالم نـظر مقـدماتی   ، متعاقب بـررسی»تعیین بهای خدمات شرکـت پست«موضوع 

و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصـره  » هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین«
و یکصـد و سـی و هشـتم    ) 85(قانون نحوه اجراء اصول هشـتاد و پـنجم   «الحاقی به ) 4(
نامـه   آیـین ) 10(و مـاده  » قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و اصالحات بعدی) 138(

اجرائی آن، مراتب متضمن اعالم نظر قطعی جهت اقـدام الزم در مهلـت مقـرر قـانونی و     
بدیهی است پس از انقضـای یـک هفتـه مهلـت     . گردد اعالم نتیجه به این جانب ابالغ می
 .االثر خواهد بود که مورد ایراد قرار گرفته است ملغیمقرر در قانون، آن بخش از مصوبه 

هـا و خـدمات دولتـی، چـون فاقـد       نامه، ناظر بر تعـدیل میـزان تعرفـه    تصویب) 1(بند «
قانون تنظیم بخشی ) 68(، مندرج در ماده »ریزی کشور پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه«

مضافاً اینکه به موجب . نون استباشد، مغایر با قا می 1380از مقررات مالی دولت، مصوب 
هرگونه تغییر  1383مصوب .... قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی،) 3(قانون اصالح ماده 



33 /  قوانین و مصوبات مجلس شورای اسالمی: بخش اول  

 

در نرخ خدمات مرسوالت پستی منوط به تقدیم الیحه و تصـویب آن در مجلـس شـورای    
ر بـا  مصوبه از حیث عدم رعایت تشریفات مـذکور نیـز، مغـای   ) 1(اسالمی است، علیهذا بند 

 » .باشد قانون می
 رئیس مجلس شورای اسالمی ـ علی الریجانی

 
 9/3/1389                                                                     ب/هـ13914شماره

 نژاد جناب آقای دکتر احمدی
 ریاست محترم جمهوری اسالمی ایران

، 21/11/1388ک مـورخ  43908ت/231378نامـه شـماره    بازگشت به رونوشت تصـویب 
، و متعاقـب  »قـانون مـدیریت خـدمات کشـوری    ) 24(نامـه اجرائـی مـاده     آئـین «موضوع 
و » هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولـت بـا قـوانین   «ها و اعالم نـظر مقدماتی  بـررسی

قانون نحـوه اجـراء اصـول هشـتاد و     «الحاقی به ) 4(مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره 
قـانون اساسـی جمهـوری اسـالمی ایـران و      ) 138(و یکصد و سـی و هشـتم   ) 85(پنجم 

نامه اجرائی آن، مراتب متضمن اعالم نظر قطعی جهت  آیین) 10(و ماده » اصالحات بعدی
بدیهی اسـت  . گردد اقدام الزم در مهلت مقرر قانونی و اعالم نتیجه به این جانب ابالغ می

ون، آن بخش از مصوبه کـه مـورد ایـراد قـرار     پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قان
 .االثر خواهد بود گرفته است ملغی

، 1386قانون مـدیریت خـدمات کشـوری، مصـوب     ) 24(ماده ) 2(ـ به موجب تبصره 1«
و نحوه خرید خـدمات از بخـش   ... نامه اجرائی این ماده شامل وظایف قابل واگذاری آئین«

بـه  ... واحـدهای واگذارشـده و سـایر مـوارد     خصوصی و تعاونی و تعیین تکلیف کارمنـدان 
» هــ «و » ر«، »و«، »ج«، »ب«، »الـف «، علیهذا بندهای »رسد تصویب هیأت وزیران می

» کـارگروه «نامه، که به جای هیأت وزیران، بیانگر تصویب موارد فوق توسط  آئین) 5(ماده 
لیـاتی بـا شـرایط    اعطای تسـهیالت بـانکی و ما  «ـ عبارت 2. باشد، مغایر با قانون است می
نامه کـه مشـعر بـه برقـراری تخفیـف، تـرجیح،        آئین) 7(ماده » الف«مندرج در بند » ویژه
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باشد، مغایر بـا بنـد    ها و ایجاد امتیاز برای افراد خاص می معافیت، بخشودگی یا وضع تعرفه
قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولـت مصـوب   ) 12(ماده ) 5(

است کـه بـر منـع     1383مصوب ... قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی،) 4(و ماده  1384
 » .نماید برقراری هر یک از عناوین فوق تأکید می

  )17/4/1389مورخ  19035نقل از روزنامۀ رسمی شمارۀ (
  

  15/4/1389ب                                                                  /هـ25923شماره 
 نژاد جناب آقای دکتر احمدی

 ریاست محترم جمهوری اسالمی ایران
 ،18/11/1388هــ مـورخ   42649ت/227715نامـه شـماره    بازگشت به رونوشت تصویب

  .»های مشترک جمهوری اسالمی ایران و جمهوری عراق ستاد عالی همکاری«موضوع 
مصـوبات دولـت بـا     هیـأت بررسـی و تطبیـق   «ها و اعالم نظر مقدماتی  متعاقب بررسی

قانون نحـوه اجـراء اصـول    «الحاقی به ) 4(و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره » قوانین
قانون اساسی جمهوری اسالمی ایـران  ) 138(و یکصد و سی و هشتم ) 85(هشتاد و پنجم 

نامه اجرائی آن، مراتب متضـمن اعـالم نظـر قطعـی      آیین) 10(و ماده » و اصالحات بعدی
بـدیهی  . گردد م الزم در مهلت مقرر قانونی و اعالم نتیجه به این جانب ابالغ میجهت اقدا

است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه کـه مـورد ایـراد    
 .االثر خواهد بود قرار گرفته است ملغی

دی از قـانون اصـالح مـوا   ) 13(مـاده  ) 3(نظر به مستثنی بودن بانکها از شمول تبصره «
قانون اساسی و ) 44(و اجراء سیاستهای کلی اصل ... قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی،

بـا   18/4/1351قـانون پـولی و بـانکی کشـور مصـوب      ) 30(از ماده » و«با عنایت به بند 
الیحـه قـانونی اداره امـور بانکهـا مصـوب مـورخ       ) 13(مـاده  ) 9(اصالحات بعـدی و بنـد   

اتخاذ سیاست کلی در مورد تأسیس و تعطیل شعبه یا هـر  «ب که شورای انقال 2/7/1358
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را از جملـه وظـایف و اختیـارات    » واحد بانکی دیگر در هر نقطه از ایران یا خارج از کشـور 
 شورای پول و اعتبار  

تشخیص تأسیس شعب بانکها در کشور عـراق بـه   «داند، علیهذا تفویض اختیار بابت  می
ک جمهوری اسالمی ایران و جمهوری عراق و الـزام کلیـه   های مشتر ستاد عالی همکاری

دستگاههای اجرائی به اجرای مصوبات سـتاد در خصـوص موضـوع، بـه شـرح منـدرج در       
مصوبه از حیث مخـلّ بـودن بـا اختیـار شـوراهای مـذکور مغـایر قـانون         ) 6و  1(بندهای 

 ».باشد می
 رئیس مجلس شورای اسالمی ـ علی الریجانی

 
 15/4/1389                                                                   ب/هـ25946شماره

 نژاد جناب آقای دکتر احمدی
 ریاست محترم جمهوری اسالمی ایران

، 25/12/1388ک مـورخ  43391ت/260163نامـه شـماره    بازگشت به رونوشت تصـویب 
ی مدیران عامل و اعضـای  نامه نحوه تعیین و میزان پرداخت حقوق و مزایا آییـن«موضوع 

هیـأت  «ها و اعالم نظـر مقـدماتی    ، متعاقب بررسی»های مناطق آزاد هیأت مدیره سازمان
) 4(و مستنداً بـه صـدر مـاده واحـده و تبصـره      » بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین

) 138(و یکصد و سـی و هشـتم   ) 85(قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم «الحاقی به 
نامـه اجرائـی    آیـین ) 10(و ماده » ن اساسی جمهوری اسالمی ایران و اصالحات بعدیقانو

آن، مراتب متضمن اعالم نظر قطعی جهت اقـدام الزم در مهلـت مقـرر قـانونی و اعـالم      
بدیهی است پس از انقضای یک هفتـه مهلت مقـرر در  . گردد نتیجه به این جانب ابالغ می

 .االثر خواهد بود ایـراد قرار گرفـته است ملغی قانون، آن بخـش از مصوبه که مورد
نـاظر بـر    1386قانون مدیریت خدمات کشوری، مصـوب  ) 117و  5(با عنایت به مواد «

های اجرائی و شمول قـانون مـذکور بـر منـاطق آزاد تجـاری و صـنعتی،        مصادیق دستگاه
ررات عام و خـاص  همین قانون مبنی بر لغو کلیه قوانین و مق) 127(چنین نظر به ماده  هم
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قانون چگونگی اداره منـاطق  ) 4(ماده » الف«هائی از بند  مغایر با قانون از جمله لغو بخش
نامـه   مشعر به تصویب آیـین  1372آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسالمی ایران، مصوب  

های منـاطق   به منظور تعیین حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره سازمان
ماده واحـده  ) 7(بند » الف«سط مرجعی غیر از هیأت محترم وزیران و توجهاً به جزء آزاد تو

کل کشور مبنی بر لغو کلیه مجوزها و مقررات پرداختی خـارج از   1389قانون بودجه سال 
قـانون مـدیریت   ) 80و  72(فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشـوری و نظـر بـه مـواد     

هـای   نامه ی اجرائی فصل دهم قانون از جمله آیینها نامه خدمات کشوری که تصویب آیین
های دولتی را منـوط   ناظر بر حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره شـرکت

ریزی کشور و تصویب آن در هیـأت محتـرم وزیـران     به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه
ام وزیران محترم عضو شـورای  نامه، اقد داند، علیهذا با قطع نظر از مفاد و محتوای آیین می

نامه در خصـوص   هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی به تصویب آیین 
 ».باشد موضوع، مغایر با قوانین مذکور می

 )28/4/1389مورخ  19043نقل از روزنامۀ رسمی شمارۀ (
  

  1قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور. 4

  فصل اول ـ کلیات  
ـ به موجب این قانون تدوین و تنقیح قوانین کشور به عهده معاونت قوانین مجلس 1دهما

شــود بـه شـرح منـدرج در ایـن قـانون        شورای اسالمی که به اخـتصار معاونت نامیده می
 .باشد می

تبصره ـ اعمال وظایف این معاونت شامل حیطه اختیـارات تقنینـی نماینـدگان مجلـس      
 .باشد شورای اسالمی نمی

                                                 
رئیس محترم مجلس شورای اسالمی به روزنامۀ رسمی کشور  قانون مدنی و تبصره آن توسط 1این قانون در اجرای ماده .  1

 .ارسال شده است
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کننـد از قبیـل هیـأت دولـت،      ـ کلـیه دستگاههای حکومتی که مـقررات وضع می2ادهم
شـورای عالی انقـالب فرهنگی، هیأت عمومی دیـوان عــالی کشــور، هــیأت عمومــی     
دیوان عدالت اداری همچنیـن دستگاههایی که مقررات آنها لـزوم اجراء دارد، موظفند تمام 

 .ـانون به مجـلس شورای اسـالمی ارسال نمایندمصـوبات خود را جهـت اعمال این ق
تبصره ـ مجلس خبرگان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عـالی امنیـت ملـی و     

 .باشند شورای نگهبان از شمول این ماده مستثنی می
 فصل دوم ـ وظایف

 :ـ وظایف معاونت درامور تنقیح به شرح زیر است3ماده
 :قوانین معتبر و حاکم از راههای زیرـ تنقیح کلیه قوانین کشور و اعالم 1
بنـدی موضـوعی قـوانین کشـور و تهیـه و تنظـیم        آوری و تفکیـک و طبقـه   ـ جمـع 1ـ1

 .های موضوعی؛ تاریخی و سایر موارد فهرست
کننـده جهـت    ـ تشخیص تعارضات موجود در مقررات و اعالم آن به مرجع تصـویب 1ـ2

 .اقدام قانونی
ـ تشخیص مقرراتی که موضوع آنهـا منتفـی شـده اسـت و اعـالم آنهـا بـه مرجـع         1ـ3

 .کننده جهت اقدام قانونی تصویب
ـ تهیه پیشنهاد جهت نسخ قوانینی که موضوع آنها منتفی یـا نسـخ ضـمنی شـده و     1ـ4

 .ارائه آن به هیأت رئیسه مجلس جهت طی مراحل قانونی
شـده و   هـای تنقـیح   عمال آنها در مجموعهـ شناسایی موارد نسخ صریح شخصی و ا1ـ  5

 .ارسال به روزنامه رسمی جهت انتشار
ـ اعالم قوانین و مقررات مغایر با سیاستهای کلـی نظـام کـه توسـط مقـام معظـم       1ـ  6

شود به مجمع تشخیص مصلحت نظـام و هیـأت رئیسـه مجلـس      رهبری ابالغ شده یا می
 .جهت اطالع و اقدام قانونی

 .برای کلیه قوانین و مقررات کشور ـ تهیه شناسنامه1ـ7
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این قانون موظفند ظرف ) 2(تبصره ـ تمام دستگاههای حکومتی و عمومی موضوع ماده  
االجراء شدن این قانون کلیه مقررات مصوب خود را تنقـیح نمـوده و    شش ماه پس از الزم

ـ  وط بـه  به طور مستمر ادامه دهند همچنین ظرف شش ماه پیشنهاد تنقیح کلیه قوانین مرب
تواند حین بررسی از کارشناسـان دسـتگاه    این معاونت می. خود را به معاونت ارسال نمایند

 .مزبور دعوت به عمل آورد
ـ پاسخ به استعالمات هیأت رئیسه مجلس شورای اسالمی؛ نمایندگان؛ دولت و شورای 2

 .عالی استانها
فـوریتی بیسـت و چهـار    تبصره ـ مهلت پاسخ به استعالمات در مورد طرحها و لـوایح دو   

 .ساعت و یک فوریتی چهل و هشت ساعت و در موارد عادی یک هفته خواهدبود
نامه نگارش طرحها و لوایح براساس چهارچوبهای علمی و تعریـف لغـات    ـ تدوین شیوه3

تخصصی مورد استفاده در موضوعات مختلف جهت استفاده قانونی دستگاههای حکـومتی  
 .راد مقنن نباشدای که تغییر در م به گونه

شـدۀ موضـوعی تـخصصی به صــورت کتــب و نسـخ     های تنقیح ـ انتـشار مجموعـه4
 .الکترونیکی

ـ ویراستاری مصوبات مجلس و کمیسیونها قبل از تصویب نهایی بدون تغییر در مـراد    5
 .نامه داخلی مجلس مقنن برابر آئین

 .رسانی قوانین ـ اطالع 6
وانین و اصالح فصول و شـماره مـواد آن بـدون تغییـر در     ق) کدگذاری(گذاری  ـ شناسه7

 .متن آن بعد از اقدامات تنقیحی
ـ ارائه مشاوره حقوقی و تقنینی به رئیس؛ اعضاء هیأت رئیسه؛ کمیسیونها و نمایندگان   8

 .مجلس
ـ نمایندگان مجلس شورای اسالمی، دولت و شورای عالی اسـتانها قبـل از تقـدیم    4ماده

نماینـد ایـن اسـتعالم     مجلس درخصوص امور زیر از معاونت استعالم می طرح یا الیحه به
 :مانع طی مراحل تصویب طرحها و لوایح نخواهدشد



39 /  قوانین و مصوبات مجلس شورای اسالمی: بخش اول  

 

 .ـ وجود قوانین متعارض یا مرتبط با طرح و الیحه پیشنهادی1
 .ـ انطباق طرح و الیحه پیشنهادی از نظر شیوه نگارش تخصصی قوانین2
 .در موضوع یادشدهـ لزوم یا عدم لزوم قانونگذاری 3
انـداز؛   نامه داخلـی مجلـس؛ قـانون برنامـه؛ سـند چشـم       ـ انطباق طرح و الیحه با آئین4

 .سیاستهای کلی نظام و اسناد باالدستی
ـ نظر معاونت در مورد طرحها و لوایح به همراه طرح یا الیحه پیشنهادی تقـدیم  1تبصره

 .مجلس خواهدشد تا نمایندگان در جریان آن واقع شوند
ـ چنانچه در مورد موضوعات فوق استعالم نشده باشد هیأت رئیسه نظر معاونـت  2تبصره

 .نماید را استعالم می
ـ معاونـت موظف است حداکـثر یک ســال پـس از اجــرائی شـدن هـر قـانون         5ماده

گزارشی از نحـوه اجراء و موارد ابهام، اجمال، تعارض، نقـص و هرگـونه ایراد اجرائی آن را 
ربـط مجلـس تقـدیم و     س مجلس؛ دولت، شورای عـالی تنقیح و کمیسیونهای ذیبه رئیـ

 .پیشنهاد اصالحی الزم برای رفع نقایص یادشده جهت اقدامات قانونی ارائه نماید
، چاپ و انتشار مجموعه قوانین تنها با تأیید معاونت قوانین 1390ـ از ابتدای سال   6ماده

 .مجلس امکانپذیر است
 .باشد ه رسمی جمهوری اسالمی ایران از شمول این ماده مستثنی میتبصره ـ روزنام

رسانی عمومی دربارۀ آخرین قـوانین و مقـررات مصـوب، پایگـاه      ـ به منظور اطالع7ماده
شود این معاونت موظف است در اسرع  رسانی در مجلس شورای اسالمی تشکیل می اطالع

 .رسانی مجلس نماید عوقت اقدام به انتشار قوانین از طریق پایگاه اطال
 فصل سوم ـ مسائل متفرقه 

ـ به منظور اجراء صحیح این قانون شورای عالی تنقیح قوانین مرکب از اشـخاص    8ماده
 :گردد زیر تشکیل می

 .الف ـ رئیس مجلس شورای اسالمی به عنوان رئیس
 .ب ـ معاون حقوقی رئیس جمهور
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 .ج ـ یکی از معاونان رئیس قوه قضائیه
 .ان قوانین و نظارت مجلسد ـ معاون

 .باشد دبیرخانه شورا بر عهده معاونت می
 .تصمیمات شورا جنبه مشورتی برای رئیس مجلس خواهدداشت

ها، دستگاهها و مؤسسات دولتی  ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و سایر وزارتخانه9ماده
قـوانین و  موظفند دو نسخه از کتب و نسخ الکترونیکی منتشـر شـده حقـوقی و مجموعـه     

 .مقررات خود را برای معاونت ارسال نمایند
ــ قـانون تشـکیل سـازمان تنقـیح و تـدوین قـوانین و مقـررات کشـور مصـوب           10ماده

 .گردد های آن نسخ می نامه و اصالحات بعدی و آئین 29/12/1350
 .رسد ـ دستورالعمل اجرائی این قانون به تصویب رئیس مجلس می11ماده
 .باشد االجراء می ز تاریخ تصویب الزمـ این قانون ا12ماده

شـنبه مـورخ    قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و هفت تبصره در جلسـه علنـی روز سـه   
بیست و پنجم خردادماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسالمی تصـویب و  

 .به تأیید شورای نگهبان رسید 2/4/1389در تاریخ 
  )24/4/1389مورخ  19040نقل از روزنامۀ رسمی شمارۀ (

 



 

  :دومش 
  

ی ضا تائات  ی  ١ا ور یات    ٢و 
  
  

  
  
  
  

ع  -١ ا ی از  ون  ن  دو ون و  وزش روحا ر آ ی د ضا تائات  یدظام  ا   ق
ر -٢ ور  ناد و ا ی و ا و ور  ل ا ی اداره  ور هن  یات  ضا  وۀ 
 





 

  
  

  ئات قضاییاستفتا :الف
  مقدار فاضل دیه برای قصاص یک مرد و زن قاتل یک زن: 676استفتاء . 1

  : پرسش
  :بفرمایید شوند؛ زنی قتل مرتکب مشترکاً مردی و زن چنانچه

 پرداخت بایست می که ای دیه فاضل نمایند مطرح را تلینقا قصاص تقاضای دم اولیای اگر
  است؟ میزان چه شود
  

  :پاسخ
  )ره(بهجت تقی محمد العظمی اهللا آیت
  .شود می رد زن به آن چهارم یک و مرد به آن چهارم سه که است کامل دیه یک

)25/08/1387(  
  

  شیرازی مکارم ناصر العظمی اهللا آیت
 سـه  و شـده  قتـل  مرتکـب  کـه  زنی اولیای به آن چهارم یک بپردازند کامل دیه یک باید

  .شود داده مرد آن اولیای به آن چهارم
)25/07/1387(  

  

  اردبیلی موسوی عبدالکریم سید العظمی اهللا آیت
 پرداخـت  او اولیـای  یـا  و مرد به مرد، دیه چهارم سه و او اولیای یا و زن به زن، دیه نصف
  .شود

)05/11/1387(  
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  المثل مال اخذ شده به بیع فاسد قیمۀضامن بودن   : 7035استفتاء . 2
  :پرسش  

 آیا شود، ناقص یا تلف دستش در مال آن و کند قبض را مالی فاسد بیع به کسی هرگاه
  را؟ المثل قیمۀ یا است ضامن را المسمی قیمۀ

  
  :پاسخ
  )ره( بهجت تقی محمد العظمی اهللا آیت
  .است ضامن را المثل قیمۀ

)10/10/1387(  
  

  ت اهللا العظمی جعفر سبحانیآی
  .است ضامن را مثل قیمت

  )ق. هـ 1429 الحرام القعدۀ ذی 16(
  

  شیرازی مکارم ناصر العظمی اهللا آیت
  . است المثل قیمت ضامن

)26/08/1387(  
  

  فعحکم عدم الن: 7036استفتاء . 3
  : پرسش

  خیر؟ یا است ضمان موجب النفع عدم آیا
  

  :پاسخ
  )ره(بهجت یتق محمد العظمی اهللا آیت
  .است مختلف آن موارد

)10/10/1387(  
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  آیت اهللا العظمی جعفر سبحانی
  .نیست ضمان موجب

  )ق.هـ 1429 الحرام القعدۀ ذی 16(
  

  شیرازی مکارم ناصر العظمی اهللا آیت
  . خاص موارد در مگر نیست ضمان موجب النفع عدم

)26/08/1387(  
  

  مستأجر افراط و تفریط قبلی فرض عین مستأجره در حکم تلف: 7054استفتاء . 4
  : پرسش

 سـیل  مثل قهری ای حادثه واسطه به مستأجره عین چه چنان تفریط و تعدی موارد در -1
 مسـتأجر  آیا نباشد او تفریط و افراط به مربوط تلف ولی شود تلف مستأجر دست در زلزله و

  است؟ ضامن
 تفـریط  و افـراط  و شده نپشیما خود کار از سپس نمود تفریط و افراط مستأجر هرگاه -2
 که ماشینی مثالً است؛ ضامن مستأجر آیا شد تلف مستأجره عین آن از پس و نمود ترک را

 بازگشته ساعتی از بعد و شد پشیمان سپس نمود ترک کردن قفل بدون را بود نموده اجاره
 خـاطر  بـه  مسـتأجر  آیا شده سرقت ماشین دید بازگشت از بعد و رفت و نمود قفل را آن و

  خیر؟ یا است شده خارج بودن امانی از او ید و است ضامن سابق تفریط و افراط
  

  :پاسخ
  )ره(بهجت تقی محمد العظمی اهللا آیت
  .نیست ضامن لذا و نکرده تفریط که است جایی مثل

)10/10/1387(  
  

  گلپایگانی صافی اهللا لطف العظمی اهللا آیت
 قفـل  از بعـد  کـه  اسـت  این ضمانت در میزان ندارد، اثری قبلی مسامحه سؤال فرض در
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 از کـرده  قفـل  کـه  ایـن  بـا  اسـت  ممکـن  چون نه یا کرده ماشین حفظ در مسامحه کردن
  . هداشت الزم بیشتر مراقبت کردن قفل بر عالوه که بوده مواردی

  )ق.هـ 1429 رمضان 11(
  

  شیرازی مکارم ناصر العظمی اهللا آیت
  .نیست ضامن مستأجر سؤال فرض در .1 
  .نیست ضامن باشد نداشته سرقت در تأثیری سابق تفریط و افراط که ورتیص در .2

)11/06/1387(  
  

  اردبیلی موسوی عبدالکریم سید العظمی اهللا آیت
  .باشد ضامن مستأجر که نیست بعید .1 
  .نیست ضامن مستأجر مذکور فرض در .2

)10/10/1387(  
  

  حکم تعزیر قاتل و مظنون به قتل: 7066استفتاء . 5
  : شپرس
  شود؟ می تعزیر زیر فرض دو در عمد قتل به کننده اقرار آیا
 عمـد  قتل تحقق به علم قاضی برای شواهد و قرائن و اقرار اساس بر که فرضی در .الف
  .باشد نداشته ادعایی کننده اقرار به نسبت دم ولی ولیکن شود حاصل مقرّ توسط
 نشـود  حاصل مقرّ توسط قتل تحقق به علم قاضی برای اقرار اساس بر که فرضی در .ب

  .باشد احتمال صرف و
 به مقرّ تعزیر حق باشد نداشته ادعایی هیچ مقرّ به نسبت دم ولی که موردی در قاضی آیا
  دارد؟ را عمد قتل
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 1»للناس فهو للناس کان واذا«خالد بن حسین روایت اساس بر قاضی مورد دو این در آیا
 است آمده روایت در چنانچه او حرام فعل یا جرم عمومی جنبه جهت به یا ندارد تعزیر حق
  شود؟ می تعزیر

  

  :پاسخ
  شیرازی مکارم ناصر العظمی اهللا آیت
  .شود می تعزیر صورت این در .الف
  .شود نمی تعزیر صورت این در .ب

)29/04/1387(  
  

  اردبیلی موسوی عبدالکریم سید العظمی اهللا آیت
  .دارد حق شرع حاکم اول، فرض در
  .باشد داشته مفسده تعزیر عدم که آن مگر ندارد تعزیر حق دوم، فرض در

)21/10/1387(  

                                                 
 الحدود علیه یقیم ان الخمر یشرب رجل الی نظر اذا االمام علی الواجب یقول سمعته قال ،)ع(عبداهللا ابی عن خالد بن حسین .1
 و قلـت  یدعـه  و یمضـی  و ینهاه و یزبره ان قیسر رجل الی نظر اذا و خلقه فی اهللا امین النه نظره مع بیّنـ الی یحتاج ال و

  )57 ص ،28 ج ،یعـالش لئوسا( .للناس فهو للناس کان اذا و اقامته االمام علی فالواجب هللا کان اذا الحق الن قال ذلک کیف
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  نظریات مشورتی :ب
  .دعوی مالکیت پس از قطعیت حکم به مالکیت طرف دیگر، مسموع نیست.  1

عدم مالکیت خواهان حکـم بـه بطـالن دعـوی      چنانچه دادگاه با احراز مالکیت خوانده و
ه قطعی شود طرح مجدد دعوی از ناحیه همان خواهان بـا  خلع ید صادر نماید و رأی صادر

خواسته اثبات مالکیت قابل رسیدگی نیست، زیرا قبالً حکم قطعی برعدم مالکیت او صـادر  
  .شده است

  )20/7/1388مورخ  4411/7نظریۀ شمارۀ (
  

یدگی کـرده باشـد، نبایـد مجـدداً بـه آن      سـ در صورتی که دادرس قبالً به دعوایی ر. 2
  .ندرسیدگی ک

قـانون آیـین دادرسـی     91با توجه به جهات رد دادرس منـدرج در بنـدهای ذیـل مـاده     
ایـن مـاده از   » د« دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی اظهارنظر ماهیتی طبق بنـد 

شـود،  موارد رد دادرس است و چون حکم بطالن دعوی پس از رسیدگی ماهوی صادر می
رد دادرس است، لذا دادرسـی کـه قـبالً بـه دعـوی      از مصادیق این بند محسوب و موجب 

تواند مجدداً به همـان دعـوی   رسیدگی نموده و حکم به بطالن دعوی را صادر کرده، نمی
  .رسیدگی نماید

  )20/7/1388مورخ  4412/7نظریۀ شمارۀ (
  

، توسـط  بـا کـاربری مسـکونی   ای اجـاره در ملـک  .. .تأسیس دفتـر اسـناد رسـمی و   . 3
  .مستأجر ممنوع است

قـانون شـهرداری، اسـتفاده تجـاری از ملـک بـا کـاربری         55مـاده   24طبق تبصره بند 
مسکونی ممنوع بوده و تخلف محسوب شده و با متخلف طبق مقررات ایـن تبصـره رفتـار    
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آنچه در قسمت اخیر این تبصره آمده استثنائی است بر این اصل . شود و این اصل استمی
رسمی و ازدواج و طـالق و دفتـر روزنامـه و     فتر اسنادکه مقنن دائر کردن دفتر وکالت و د

مجله و دفتر مهندسی به وسیله مالک را استفاده تجاری محسوب ننموده است و در اجرای 
 این استثناء باید به نص اکتفاء نمود و منظور از مالک در ایـن تبصـره مالـک اصـل ملـک     

ای بـا  سمی در امالک اجـاره ر است نه مالکیت منفعت، لذا تأسیس دفتر اسناد) عین ملک(
مـاده   24کاربری مسکونی توسط مستأجر ممنوع و مشمول قسمت اول مقررات تبصره بند 

  .قانون شهرداری است 55
  )21/7/1388مورخ  4472/7نظریۀ شمارۀ (

  

  .الزامی است دادرسی ۀحضور دادستان یا نمایندۀ وی در جلس. 4
های عمومی و انقالب مصوب کیل دادگاهقانون تش 14ماده  »ج«با توجه به صراحت بند 

-پرونـده   شرکت دادستان یا نماینده او در جلسه دادگاه ضـرورت دارد یعنـی در   ،28/7/81
هایی که بعد از احیای دادسراها تشکیل یا منتهی بـه صـدور رأی گردیـده بـدون شـرکت      

سی بایسـتی  دادستان یا نماینده او تشکیل جلسه دادرسی وجاهت قانونی ندارد و وقت دادر
به نحو مقتضی به اطالع دادستان برسد و در این خصوص کـافی اسـت وقـت جلسـه بـه      

دادستان یـا نماینـده او   ( .اطالع دادستان برسد و ارسال اخطاریه و احضاریه ضروری نیست
توانند بـه دادن الیحـه اکتفـاء کننـد و     که برای شرکت در جلسه دادرسی معرفی شده نمی

صول الیحه از طرف دادسرا حق تشکیل جلسـه دادرسـی را نـدارد و    دادگاه نیز به صرف و
جلسه دادرسی اگر بدون حضور دادستان یا نماینده او تشکیل شود حتی در فـرض وصـول   

تجدید جلسه هم به عذر مذکور فاقـد وجاهـت قـانونی    . الیحه از طرف آنها، قانونی نیست
حضور نیابند متصدی دادگاه باید فوراً  است و چنانچه دادستان یا نماینده او در جلسه دادگاه

به دادستان اطالع دهد که خود یا نماینده او در جلسه دادگاه حضـور یابنـد و فقـط جـرائم     
های عمـومی و انقـالب از شـمول بنـد     قانون تشکیل دادگاه 3ماده  3موضوع ذیل تبصره 

ز موجبـات  یاد شده مستثنی است، ولی صرف عدم رعایت تشریفات قـانونی مـذکور ا   »ج«
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العاده وفق تواند یا در وقت فوقنقض رأی تجدیدنظر خواسته نیست و دادگاه تجدیدنظر می
مقررات قانونی رسیدگی و رأی مقتضی صادر نماید یا عنداالقتضاء وقت رسیدگی تعیـین و  
  با دعوت اصحاب دعوی و نماینده دادستان رسیدگی و اصدار رأی نماید و می تواند مراتب 

  
ضی دادگاه بدوی در عدم رعایت تشریفات قانونی یاد شده را به دادسرای انتظامی تخلف قا

  .اعالم نماید
  )25/7/1388مورخ  4496/7نظریۀ شمارۀ (

  

برای رسیدگی به اعتراض بـه   دادگاه در صالحیت آن شعبۀتغییر عنوان و شمارۀ . 5
  .گواهی حصر وراثت، تأثیری ندارد
به، عدم انحالل شعبه صادرکننده گواهی حصـر وراثـت   معیار و مناط قائم مقامی یک شع

یا رأی است و تا زمانی که شعبه صادرکننده رأی منحل نگردیده همان شعبه صـالحیت و  
وراثت صـادره را دارد و تغییـر شـعبه    دگی به اعتراض نسبت به گـواهی حصـر  تکلیف رسی

صالحیت و تکلیـف  دادگاه عمومی حقوقی به عمومی جزائی و تغییر شماره شعبه خللی به 
وراثت در رسیدگی به اعتراض اقامه شـده نسـبت بـه    شعبه صادرکننده رأی و گواهی حصر

سازد و فقط در صورتی که شعبه صادرکننده منحل شـده  آن وفق مقررات قانونی وارد نمی
 باشد رسیدگی به اعتراض اقامه شده حسـب االرجـاع مقـام ارجـاع کننـده بعهـده دادگـاه        

  .هد بودالیه خوامرجوع
  )25/7/1388مورخ  4498/7نظریۀ شمارۀ (

  

  .صالحیت ندارد شورای حل اختالف برای رسیدگی به دعوا علیه شهرداری. 6
دعاوی زیر قابلیت طرح  ،قانون شوراهای حل اختالف که مقرر داشته 10توجه به ماده  با

عمـومی دولتـی را   دعاوی راجع به اموال  »د« در شورا حتی با توافق طرفین ندارد و در بند
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دعوی علیه شهرداری ولو به عنوان مطالبه وجه قابـل  . از جمله این دعاوی بر شمرده است
  .طرح و رسیدگی در شورای حل اختالف نیست

  )27/7/1388مورخ  4560/7نظریۀ شمارۀ (
  

  .نیز الزامی است طال تمبر مالیاتی در وکالت معاضدتی و تسخیریاب. 7
به  1366قانون مالیاتهای مستقیم مصوب  103ق مقررات ماده تمبر مالیاتی که وکال طب

الوکاله براساس درآمد اسـت و بـرای معافیـت از    کنند تابع حقوکالتنامه الصاق و ابطال می
پرداخت مالیات نیاز به وجود نص قانونی است که در قوانین مربوطـه نسـبت بـه وکـالی     

الوکاله وکالی تسـخیری یـا   لذا حق بینی نشده،معاضدتی یا تسخیری چنین معافیتی پیش
قـانون تشـکیل    10نامـه اجرایـی مـاده    نامه اصـالح آیـین  آیین 4معاضدتی که طبق ماده 

کـه در تـاریخ    1355دیمـاه   29صندوق حمایت وکال و کارگشـایان دادگسـتری مصـوب    
به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده است، دو میلیـون ریـال تعیـین گردیـده      12/2/1388

چند ناچیز ولی مستثنی از این اصل نیست و باید در ابطال و الصاق تمبر مالیـاتی   است هر
  .مالک محاسبه قرار گیرد

  )27/7/1388مورخ  4583/7نظریۀ شمارۀ (
  

به تمامی اتهامات متهم به رغم وجود سبق ارجـاع بـه    مکلف استالیه دادگاه مرجوع. 8
  .، رسیدگی کندشعبۀ دیگر

و  54متهم صرفنظر از عناوین قانونی جرایم ارتکابی مطابق مواد  به کلیه اتهامات متعدد
های عمومی و انقالب در امور کیفری توأماً رسیدگی قانون آیین دادرسی دادگاه 183و  55
است  بدیهی. )ص صالحیت ذاتی پیش بینی شده استجز استثنائی که در خصوهب( شودمی

ع شده صالح به رسیدگی نسبت بـه سـایر اتهامـات    که پرونده قبالً به آن ارجا ائیاگر شعبه
ائی متهم باشد و به تشخیص مقام قضائی ارجاع کننده پرونده به شعبه دیگری غیر از شعبه
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هـای  مکلف به رسیدگی بـه تمـام پرونـده    الیهمرجوعکه سبق ارجاع دارد، ارجاع شود شعبه 
  .متهم است

  )27/7/1388مورخ  4584/7نظریۀ شمارۀ (
  

  .حسب مورد باید توسط دادگاه بدوی یا تجدیدنظر صادر شود اصالحیرأی . 9
انقـالب در امـور    های عمـومی و قانون آیین دادرسی دادگاه 309باتوجه به مقررات ماده 

اصـالحی  ( انقـالب  های عمومی وقانون تشکیل دادگاه 22ماده  4مقررات تبصره  مدنی و
اول اینکـه درخواسـت   . ممکـن اسـت  تصحیح رأی در دادگاه بـدوی در دو حالـت   ) 1381

ـ  لحـاظ  هاصالح رأی قبل از تجدیدنظرخواهی صورت گرفته باشد، دوم اینکه رأی صادره ب
بنابراین چنانچه بعد از تجدیـدنظرخواهی  ، انقضای مدت تجدیدنظرخواهی قطعی شده باشد

 ایـن  در. تواند دادنامه را اصـالح نمایـد  درخواست اصالح رأی شده باشد دادگاه بدوی نمی
صورت دادگاه تجدیدنظر چنانچه متوجه اشتباه شود ضمن صدور رأی به آن اشاره خواهـد  

 4طبـق بنـد    ولی اگر به همان صورت اشتباه، رأی تأیید گـردد  نمایدمیکرد و آنرا اصالح 
  .قانون مارالذکر دادگاه تجدیدنظر باید رأی اصالحی صادر نماید 22تبصره 

  )29/7/1388مورخ  4610/7نظریۀ شمارۀ (
  

باید با رعایت تشریفات آیین دادرسی و رعایت مستثنیات دین انجام  الکفالهأخذ وجه. 10
  .شود
 140الکفاله و عجز از معرفی مکفول خـود برابـر مـاده    با امتناع کفیل از پرداخت وجه –1

فیل از اموال ک الکفالـه وجههای عمومی و انقالب در امور کیفری قانون آیین دادرسی دادگاه
الکفاله تـأمین  اگر کفیل مالی داشت به دستور دادستان فروخته و وجه. شودمیاخذ و ضبط 

شود و در غیر این صورت، پرونده تا مالئت کفیل در جریـان و مفتـوح خواهـد مانـد و     می
  .اجرای احکام مدنی مواجه با تکلیفی نیست
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ـ    –2 الکفالـه  ه پرداخـت وجـه  با عنایت به اینکه پس از احراز تخلف کفیل، ذمـه کفیـل ب
گردد لذا وصول آن باید با رعایـت مسـتثنیات دیـن    مشغول و جزء دیون وی محسوب می

  .انجام پذیرد
بـه   96وفق مقـررات مـواد    الکفالهوجهکسر حقوق کفیل پس از قطعیت دستور ضبط  –3

  .بعد قانون اجرای احکام مدنی انجام خواهد شد
  )29/7/1388مورخ  4613/7نظریۀ شمارۀ (

  

  .نیز جایز است صدور قرار معاینۀ محل قبل از تشکیل جلسۀ دادرسی. 11
 و 248 چند صدور قرار معاینه محل یا قرار ارجاع امر به کارشـناس توجهـاً بـه مـواد     هر
انقالب در امور مدنی پس از تشکیل جلسه  های عمومی وقانون آیین دادرسی دادگاه 257

گیـرد،  با احراز ضرورت صـورت مـی   افعات خوانده ومد استماع دعوی خواهان و دادرسی و
 تواند در اجرای مقررات مـاده معهذا چنانچه جزء دالیل خواهان قلمداد شده باشد دادگاه می

      قانون مذکور ضمن تعیین وقت دادرسی، قرار معاینـه محـل نیـز صـادر نمایـد کـه در       64
  .ابالغ شودزمان اجرای آن باید به طرفین  صورت موضوع قرار واین

  )29/7/1388مورخ  4646/7نظریۀ شمارۀ (
  

لــزوم تأهــل و چهــار ســال ســابقه بــرای قاضــی بخــش بــرای رســیدگی بــه دعــاوی   . 12
  .خانوادگی

در حوزه قضایی بخش که دادگاه خانواده تشکیل نشده اگر چه دادگاه بخـش صـالحیت   
شـته باشـد را دارد   رسیدگی به دعاوی خانوادگی به جز آنچه احتیاج به اجازه مخصـوص دا 

ولی قضاتی که به امور احصاء شده در ماده واحده اختصاص تعدادی از دادگاههای موجـود  
 رسـیدگی   1376مصـوب  ) دادگـاه خـانواده  ( قانون اساسی 21های موضوع اصل به دادگاه

حـق رسـیدگی   تبصره یک ماده مرقوم باشند واال کنند قانوناً باید واجد شرایط مندرج درمی
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البدل حوزه بخش با وصف اینکه عالوه قاضی یا دادرس علیهب. وی مذکور را ندارندبه دعا
واجد شرایط مذکور باشد در صورتی که فاقد ابالغ ویژه برای رسیدگی به دعاوی راجع بـه  

  .اصل نکاح و طالق باشد صالحیت رسیدگی به دعاوی مذکور را ندارد
  )2/8/1388مورخ  4657/7نظریۀ شمارۀ (

  

تکاری چک و أخذ مبلغی اضافه بر وجه چک، جعـل و اسـتفاده از سـند مجعـول     دس. 13
  .باشدمی

عمل گیرنده چک که با دستکاری و تغییر در اعداد و ارقام چک، مبلغی اضـافه بـر وجـه    
علیه دریافت نموده منطبق با بزه جعل و استفاده از سند مجعول اسـت  چک از بانک محالٌ

 536جرم بوده و جاعل به اتهام دو جرم یاد شده وفق مـاده  و مورد از مصادیق تعدد مادی 
قانون مجازات اسالمی قابل تعقیب و مجازات است و عنوان کالهبرداری بر فعـل مـذکور   

ولی اگر چک مجعول مذکور را وسیله کالهبرداری از غیر قرار دهد باتوجه . کندصدق نمی
مورد مشمول تعدد معنـوی بـوده و وفـق    غیر، به استفاده از وسایل متقلبانه برای بردن مال

 1367ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء واخـتالس و کالهبـرداری مصـوب    
مرتکب به اشد مجازات  ،قانون مجازات اسالمی 46مجمع تشخیص مصلحت نظام و ماده 

  .شودمحکوم می
  )2/8/1388مورخ  4658/7نظریۀ شمارۀ (

  

باشـد، اسـتیفای جـزای نقـدی از مبلـغ      علیه محکومٌ خودگذار  هوثیق کهدر صورتی. 14
  .وثیقه بالمانع است

  لفی ـصورت اعم از اینکه محکومٌ علیه تخعلیه باشد در اینچنانچه وثیقه گذار خود محکومٌ
  .انجام داده یا خیر استیفای جزای نقدی از مبلغ وثیقه بالمانع است

در صورت احراز تخلف و صدور دستور اخذ اما اگر وثیقه گذار یا کفیل شخص ثالثی باشد 
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هـای عمـومی   قانون آیین دادرسـی دادگـاه   145الکفاله و ضبط وثیقه با توجه به ماده وجه
وانقالب در امورکیفری در صـورت محکومیـت مـتهم در وحلـه اول ضـررو زیـان مـدعی        

ت بدیهی اسـت درصـور  . گرددخصوصی از آن برداشت و زاید بر آن به نفع دولت ضبط می
ـ    صـندوق   همحکومیت متهم به پرداخت جزای نقدی با توجه به اینکه جزای نقـدی نیـز ب

زیان مـدعی خصوصـی و ضـبط      و گردد در نتیجه با برداشت مازاد بر ضرردولت واریز می
  .گردداجرا می) پرداخت جزای نقدی است(ن قسمت از حکم که بقیه آن به نفع دولت ای

 )2/8/1388مورخ  4660/7نظریۀ شمارۀ (

 
در صورت ارجاع امر به کارشناسی به تشـخیص مرجـع قضـایی، بایـد بـا هزینـه       . 15
  .باشد دولت

قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقالب در امورکیفری  302باتوجه به ماده 
چنانچه ارجاع امر به کارشناسی به تشخیص مرجع قضائی رسیدگی کننده  1378مصوب 

وجهی نمی پردازند و اقدامات مذکور باید با هزینه دولت باشد متهم ومدعی خصوصی 
باشد، لکن در صورتی که این امر به درخواست شاکی یا متهم باشد در چنین فرضی 

  .پرداخت هزینه کارشناسی بر عهده درخواست کننده است
 )2/8/1388مورخ  4662/7نظریۀ شمارۀ ( 

  
در مورد دولت و نهادهای آن  قانون شهرداری 100رأی قطعی کمیسیونهای ماده . 16

  .باید اجرا شود
چنانچه پس از صدور رأی غیرقطعی و در مرحله تبادل لوایح،محکوم له تقاضـای   - 1

دستور موقت مبنی بر منع نقل و انتقال رسمی بنماید، دادگاه بـدوی مکلـف بـه رسـیدگی     
  .در کنداست و می تواند لدی االقتضاء و با لحاظ خسارت احتمالی دستور موقت صا
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اگر دولت و نهادهای آن و بنگاههای عمومی از سوی کمیسیونهای موضوع ماده  – 2
قانون شهرداری بطور قطعی محکوم شـوند، مکلـف بـه اجـرا هسـتند و حـق طـرح         100

  .اعتراض و شکایت در دیوان عدالت اداری و دادگاههای عمومی دادگستری را ندارند
زمان تعزیرات حکـومتی نیـز بـرای دولـت و     آراء قطعی هیأت های تجدیدنظر سا – 3

نهادهای آن و بنگاههای عمومی الزم االتباع هستند و محکوم علیه حق اعتراض و طـرح  
  . شکایت در دیوان عدالت اداری و یا دادگاههای عمومی دادگستری ندارد

قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و رأی وحدت رویه شـماره   159برابر اصل  – 4
هیأت عمومی دیوان کشور، رسیدگی بـه شـکایات اسـاتید و کارکنـان      646-30/9/1377

دانشگاه آزاد اسالمی علیه احکام و تصمیمات استخدامی این بنگاه آموزشـی در صـالحیت   
اما اگـر رابطـه اسـتخدامی کارکنـان دانشـگاه آزاد اسـالمی       . دادگاههای دادگستری است

 –موضوع قانون کـار   –کارگر و کارفرما  مشمول قانون کار باشد، هیأت های حل اختالف
  . صالحیت رسیدگی به این گونه شکایات را دارند

 )3/8/1388مورخ  4681/7نظریۀ شمارۀ (

  
دادسراها و محاکم قضایی موظفند بیمـه نامـه شـخص ثالـث را بـه شـرط تأییـد        .  17

  .کتبی شرکت بیمه، نسبت به مسؤولیت مدنی مقصر به عنوان وثیقه قبول کنند
نحوه صدور قرار تأمین در پرونده های تصادف منتهی به جراحت مانند هر پرونده  – 1

به بعـد مبحـث دوم از    132کیفری دیگری تابع مقررات راجع به اخذ تأمین مذکور در مواد 
فصل چهارم قانون آیین دادرسی در امور کیفری است و صدور قرار و اخذ تأمین ضروری و 

قـانون اصـالح قـانون بیمـه اجبـاری       21ایه با توجه بـه مـاده   النه. غیرقابل اجتناب است
مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینـی در مقابـل شـخص ثالـث مصـوب      

مجلس شورای اسالمی نسبت بـه مـواردی کـه مشـمول قـانون مـذکور باشـد         16/4/87
نی مقصـر،  دادسراها و محاکم قضائی موظفند در این قبیل موارد نسبت بـه مسـؤولیت مـد   

بیمه نامه شخص ثالث را به شرط آنکه از سوی شرکت بیمه ذیربط کتباً تأیید شده باشد تا 
بدیهی است صرف ارائه بیمـه نامـه   . میزان مندرج در بیمه نامه به عنوان وثیقه قبول کنند



57 / و نظریات مشورتیاستفتائات قضایی : بخش دوم  

 

کافی برای قبول آن به عنوان وثیقه نیست و لزوماً بایستی تأیید کتبی شرکت بیمه ذیـربط  
مرجع قضائی اخذ شود و پس از صدور قرار قبولی وثیقه نیز بایستی مراتب به بیمـه   توسط

گر ابالغ شود تا مانع پذیرش بیمه نامه مذکور تـا سـقف مبلـغ وثیقـه صـادره، در مراجـع       
ضمناً در مورد جنبه عمومی جـرم  . قضائی دیگر یا پرداخت خسارت به اشخاص دیگر شود

ی را در قرار تأمین صادره لحاظ کند به گونه ای کـه قـرار   نیز مرجع قضائی مبلغ جداگانه ا
تأمین صادره هم دیه و هم خسارات را پوشش دهد، البته مرجـع قضـائی فقـط یـک قـرار      

  .تأمین صادر می کند
قانون اصالح قانون بیمه اجبـاری یادشـده تعارضـی     5و ماده  4بین تبصره ماده  – 2

مرقـوم تـا حـد سـقف      5اظ قسمت ابتـدای مـاده   با لح 4وجود ندارد و اجرای تبصره ماده 
مذکور در بیمه نامه است و مسؤولیت بیمه گر بـه پرداخـت تمـامی دیـه هـای متعلقـه در       
فرضی که مقصر به پرداخت بیش از یک دیه به هر یک از زیان دیدگان محکوم شود ناظر 

بیمه گـر   به مواردی است که تا سقف تعهدات قراردادی شرکت بیمه ذیربط باشد و شرکت
مسؤولیتی نسبت به پرداخت دیه مازاد بر تعهدات مندرج در بیمه نامه ندارد و تبصـره مـاده   

تکلیفی برای شرکت های بیمه در پرداخت دیه مازاد بر سقف بیمه نامه به مجنی علیـه   4
در بیمه نامه بعهده مقصـر   ایجاد نکرده است و مسؤولیت پرداخت دیه مازاد بر مبلغ مندرج

  .است
 )3/8/1388مورخ  4690/7نظریۀ شمارۀ (

  
  

وارث و تعیـین تکلیـف   تشخیص وجوه و اموال مجهول المالک، بالصاحب و بـال .  18
  .در مورد آنها در صالحیت دادگاه انقالب است

 49با توجه به حذف ماده شش آیین نامه نحوه رسیدگی به پرونده های موضوع اصـل  
  آیین نامه مذکور تشخیص کلیه وجوه و امـوال   2/7/87قانون اساسی طبق اصالحیه مورخ 

مجهــول المالــک و بالصــاحب و بــالوارث و تعیــین تکلیــف در مــورد آنهــا از صــالحیت 
قانون اساسی خارج است و مرجع صالح بـرای رسـیدگی بـه پرونـده      49دادگاههای اصل 
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های قاچاق کاالی صاحب متواری یا بالصاحب و وسیله نقلیـه مکشـوفه کـه صـاحب آن     
قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقالب و ماده  5ماده  5اسائی نشود با توجه به بند شن
مجمـع   12/2/1374و قسمت اخیر تبصره ذیل آن از قانون تعزیرات حکـومتی مصـوب    4

تشخیص مصلحت نظام و دستورالعمل نحوه رسیدگی به پرونـده هـای قاچـاق کـاال و ارز     
رئـیس قـوه قضـائیه،     9/3/1374ه اخیـر مصـوب   قانون یادشد 4موضوع تبصره یک ماده 

دادگاه انقالب محل وقوع جرم و در صورت فقدان دادگاه انقالب در محل، دادگاه عمـومی  
  .استمحل صالح به رسیدگی 

 )3/8/1388مورخ  4691/7نظریۀ شمارۀ (

  
  .شود علیه باید آزادمحکومٌ) بهمحکومٌ(با صدور حکم اعسار و تقسیط دیه .  19

محکـوم علیـه بایـد آزاد شـود و اخـذ      ) محکوم به(با صدور حکم اعسار و تقسیط دیه 
قـانون آیـین    139مـاده   2همانطور که در تبصره . تأمین از معسر نیز وجاهت قانونی ندارد

دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری تصریح گردیده با شـروع بـه اجـرای    
. االثر می شود و مـوجبی نیـز بـرای اخـذ تـأمین مجـدد نیسـت       ملغی حکم، تأمین مأخوذه

قـانون   2ضمانت اجرائی عدم پرداخت اقساط دیه از جانب محکوم علیه فقط اعمـال مـاده   
  .یتهای مالی است که با تقاضای محکوم له انجام می پذیردنحوه اجرای محکوم

 )4/8/1388مورخ  4726/7نظریۀ شمارۀ (

  
  .ک قابل گذشت استمسمجازات م.  20

با توجه به اینکه مجازات قتل عمدی قابل گذشت است بطریق اولی مجازات ممسـک  
  . نیز که از مصادیق معاونت می باشد قابل گذشت خواهد بود
 )4/8/1388مورخ 4743/7ۀ نظریۀ شمار(

  
  



 

  :ومش 
  

یأت  انوبات    وز
  
  
  
  





 

 1»سازمان ملی مهارت«نامه تشکیل  تصویب. 1

به اسـتناد مـواد    8/11/1388شورای عالی اداری در یکصد و سی و هفتمین جلسه مورخ 
برنامه چهـارم توسـعه اقتصـادی، اجتمـاعی و فرهنگـی جمهـوری        55برنامه سوم و  151

ایران بنـا بـه پیشـنهاد مشـترک وزارت کـار و امـور اجتمـاعی، وزارت آمـوزش و         اسالمی 
پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فنـاوری و معاونـت توسـعه مـدیریت و سـرمایه انسـانی       

) ای فنـی و حرفـه  (های مهـارتی   سازی مدیریت آموزش رییس جمهور و به منظور یکپارچه
 :رت و توانمندی جوانان کشور تصویب نمودمتناسب با نیازهای شغلی کشور و افزایش مها

ای وزارت آمـوزش و   های فنـی و حرفـه   ـ دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی و آموزشکده 1
پرورش با کلیه وظایف، اختیـارات، امکانـات و منـابع انسـانی بـه ترتیـب از وزارت علـوم،        

ای  و حرفه تحقیقات و فناوری و وزارت آموزش و پرورش متنزع و در سازمان آموزش فنی
، بـه  »ســازمان ملـی مهـارت   «گردد و سـازمان مذکور با تغییر عنوان بـه   کشور ادغام می

 .ماند وزارت کار و امور اجتماعی وابسته می
ـ سازمان ملی مهارت وظیفه سیاستگذاری، هدایت، حمایت، اعتبارسنجی، اعتباربخشی 2

مختلـف را دارد و وظـایف و   در سـطوح  ) ای فنی و حرفه(های مهارتی  و نظارت بر آموزش
های وابسته به آن با رعایت راهبردهـای فصـل دوم    های عملیاتی مراکز و مجموعه فعالیت

قانون مدیریت خدمات کشوری با اولویت واگذاری مدیریت به کارکنـان از طریـق بخـش    
 .رسد غیردولتی به انجام می

                                                 
  : نامه تشکیل سازمان ملی مهارت ویباصالح تص 1. 

را بـه شـرح زیـر     6/4/1389مورخ  66196مصوبه شماره ) 5(ماده ) 3(تبصره  21/4/1389شورای عالی اداری در جلسه مورخ 
 :اصالح نمود

متوقـف و پـذیرش    1390ای از سـال   های فنـی و حرفـه   های علمی ـ کاربردی و آموزشکده   پذیرش دانشجوی جدید در دوره
ت علـوم،  های علوم، تحقیقـات و فنـاوری و آمـوزش و پـرورش توسـط وزار      دانشجو در صورت نیاز بنا به تشخیص وزارتخانه

 .گیرد تحقیقات و فناوری در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی وابسته به این وزارتخانه انجام می
  )30/4/1389مورخ  19045نقل از روزنامۀ رسمی شمارۀ (
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ان ملی مهارت را با توجه ـ وزارت کـار و امور اجتماعی مکلف است مبانی قانونی سازم3
. به مفاد این مصوبه حسب ضرورت تنظیم و به مراجع قانونی جهـت تصـویب ارائـه نمایـد    

ساختار تشکیالتی سازمان ملی مهارت در چارچوب قوانین و بر اساس ضوابط تصریح شده 
قانون مدیریت خدمات کشوری تا پایان خردادمـاه تهیـه و بـه تأئیـد معاونـت       29در ماده 

 .رسد ه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور میتوسع
ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مکلف است با همکاری وزارت آموزش و پـرورش و  4

التحصیل از هنرسـتانهای فنـی و    آموزان فارغ به منظور رفع محدودیت ادامه تحصیل دانش
تسهیالتی مورد نیاز های سراسری،  ای وابسته به وزارت آموزش و پرورش در دانشگاه حرفه

بینـی و ایجـاد    ، طراحـی، پـیش  )کنکـور (از لحاظ صدور مجوز شرکت در آزمون سراسـری  
 .های متناسب با مدارک افراد یاد شده را فراهم نماید رشته
ای  هـای فنـی و حرفـه    ـ دانشجویان و هنرجویان فعلی مراکـز آموزشـی و آموزشـکده     5

های آموزش و پرورش و علوم،  ارت وزارتخانهاین مصوبه حسب مورد و با نظ 4موضوع بند 
تحقیقات و فناوری تا پایان مقطع تحصـیلی ادامـه تحصـیل خواهنـد داد و برابـر ضـوابط       

 .التحصیالن خواهند شد فارغ
آموزی ـ کارآموز جدید در مراکز یا واحدهای آموزشـی موضـوع     ـ پذیرش مهارت1تبصره
هـای   مشـی  ها و خـط  اس ضوابط، سیاستبر اس) اعم از دولتی یا بخش خصوصی(این بند 

 .ابالغی از سوی سازمان ملی مهارت انجام خواهد شد
ـ مراکز یا واحدهای آموزشی دولتـی موضـوع بنـد یـک ایـن مصـوبه تـا زمـان         2تبصره

التحصیلی کلیه دانشجویان و هنرجویان مربوط به قبل از ادغـام، بـا حفـظ شخصـیت      فارغ
شـوند و پـس از    سازمان ملی مهارت سازماندهی میحقوقی به صورت واحدهای وابسته به 

. شـود  ایـن واحـدها از حالـت وابسـته خـارج مـی      ) سـال  4حداکثر (انتقضای زمان مربوط 
گردند و واحدهایی  واحدهای آموزشی قابل واگذاری به بخش خصوصی احصاء و واگذار می
انی رییس جمهـور  که قابل واگذاری نباشد با موافقت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انس

 .در سازمان ملی مهارت باقی خواهند ماند
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های فنـی   های علمی ـ کاربردی و آموزشکده  ـ پذیرش دانشجوی جدید در دوره  3تبصره
متوقف و پذیرش دانشجو در صورت نیاز بنا بـه تشـخیص وزارت    1389ای از سال  و حرفه

الی وابسـته بـه وزارتخانـه    ها و مراکز آمـوزش عـ   علوم، تحقیقات و فناوری توسط دانشگاه
 .گردد مذکور انجام می

بایسـت از   ـ مراکز آموزش علمی ـ کاربردی وابسته بـه دسـتگاههای اجرایـی کـه مـی        6
گیـری کننـد،    های اجرایـی ذیـربط بهـره    های ویژه موجود در دستگاه تجهیزات و تخصص

ن سـازمان  های ایـ  های ابالغی سازمان ملی مهارت برای آموزش مهارت اساس سیاست بر
 .ادامه فعالیت خواهند داد

هـای صـنعت،    وری در بخـش  های مهارتی و افـزایش بهـره   ـ به منظور ترویج آموزش7
آور برای به کارگیری نیروی انسانی ماهر  ها و ضوابط الزام کشاورزی و خدمات دستورالعمل

ونـت  های عمومی و بخش خصوصی از طریق وزارت کار و امور اجتمـاعی و معا  در دستگاه
 .گردد انسانی رییس جمهور ابالغ می  توسعه مدیریت و سرمایه

کـار و امـور   «ای متشـکل از وزرای   ـ به منظـور تحقـق اهـداف ایـن مصـوبه کمیتـه        8
و معاونین توسعه مـدیریت  » آموزش و پرورش«و » علوم، تحقیقات و فناوری«، »اجتماعی

ییس جمهور تشـکیل و نسـبت بـه   ریزی و نظارت راهـبردی ر و سرمایـه انسانی و برنـامه
های مورد نیاز ظرف هشت ماه  اجرایی شدن این مصوبه از طریق تهیه و ابالغ دستورالعمل

 .اقدام خواهند نمود
 .مستقر خواهد بود) سازمان ملی مهارت(تبصره ـ دبیرخانه کمیته مزبور در 

رایی نیز براساس های اج ها و واحدهای آموزشی و پژوهشی وابسته به دستگاه ـ دانشگاه9
سـال از دسـتگاه    2این مصوبه طـی مـدت    7فهرست تهیه شده توسط کمیته موضوع بند 

مربوطه منتزع و حسب مورد به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا سـازمان ملـی مهـارت    
 .گردد تعیین می 7گردند، موارد استثناء با تشخیص کمیته موضوع بند  منتقل می
حقیقات و فناوری و سازمان ملی مهارت موظفند زمینه واگذاری ـ وزارت علوم، ت1تبصره

واحدهای آموزش عالی موضوع  این بند را براساس قوانین و مقررات به بخـش غیردولتـی   
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ها را به نحـو   فراهم نموده و ادامه فعالیت موسسات آموزشی موجود غیردولتی در این زمینه
 .ازمان ملی مهارت فراهم آوردندهای جدید س مناسب و متناسب با ضوابط و آموزش

ها و موسسات آموزش عـالی موضـوع ایـن بنـد      ـ اعضای هیأت علمی دانشکده  2تبصره
نـور منتقـل    ضمن رعایت ضوابط و مقررات مربوطه و در صورت موافقت به دانشـگاه پیـام  

 .خواهند گردید
 1هـای پیوسـت ایـن مصـوبه     ـ موسسات آموزش علمی یا مهارتی که در فهرست3تبصره

 .تعیین وضعیت خواهد گردید 8ذکرنشده حسب مورد براساس تشخیص کمیته موضوع بند 
ای وابسـته بـه آمـوزش و     هـای فنـی و حرفـه    التحصیل هنرستان آموزان فارغ ـ دانش10

آموزان دارای مدارک دیپلم مجاز به شرکت در آزمـون سراسـری    پرورش مانند سایر دانش
های مناسب، وزارت  آنان، در صورت عدم وجود رشته هستند و برای ادامه تحصیل) کنکور(

 .آوری نسبت به ایجاد آنها اقدام خواهد کرد علوم، تحقیقات و فن
ریزی و نظارت راهبردی ریـیس جمهـور و در قبـال انتقـال امکانـات       ـ معاونت برنامه11

ت ای وزارت آموزش و پرورش به سازمان ملی مهارت، اعتبـارا  های فنی و حرفه آموزشکده
ای وزارت آمـوزش و پـرورش در بودجـه     الزم را برای تجهیز هنرسـتانهای فنـی و حرفـه   

 .سنواتی اختصاص خواهد داد
هـای   نظام صالحیت«ـ سازمان ملی مهارت موظف است نسبت به طراحی و استقرار 12
در ) ای فنـی و حرفـه  (هـای مهـارتی    جهت اعتباربخشی بـه آمـوزش  » ای ملی ایران حرفه

ای ملـی   هـای حرفـه   قدام نماید به طوری که در چارچوب نظام صـالحیت سطوح مختلف ا
تر به سطوح پیشرفته و عالی مهارتی که  ایران امکان ارتقاء مهارت آموختگان سطوح پائین

                                                 
  :این تصویب نامه دارای سه پیوست به شرح زیر می باشد که به لحاظ طوالنی بودن از درج آن خودداری می شود .1

  )کاربردی _تحت نظارت دانشگاه جامع علمی (کاربردی دولتی  _مراکز آموزش علمی : 1ره پیوست شما
  )کاربردی _تحت نظارت دانشگاه جامع علمی (کاربردی غیردولتی  _مراکز آموزش علمی : 2پیوست شماره 
  )تابعه وزارت آموزش و پرورش(آموزشکده های فنی و حرفه ای سراسر کشور  : 3پیوست شماره 
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دارای آموزش تحصیلی و استخدامی متناظر با نظام آموزشی رسـمی کشـور باشـد، وجـود     
 .داشته باشد

ئول اجرای این مصوبه خواهد بـود و گـزارش اجـرای    ـ وزارت کار و اموراجتماعی مس13
 .به شورای عالی اداری ارائه خواهد نمود 1389این مصوبه را حداکثر تا پایان سال 

  )9/4/1389مورخ  19028نقل از روزنامۀ رسمی شمارۀ (
  

قـانون برگـزاری   ) 3(نامه درخصوص تعیین نصاب معامالت موضوع مـاده   تصویب. 2
 مناقصات 

مـورخ   24579/498/56بنا به پیشنهاد شماره  16/3/1389ان در جلسه مورخ هیئت وزیر
قانون برگزاری ) 3(ماده ) 1(وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره  19/2/1389

  :ـ موافقت نمود1383مناقصات ـ مصوب 
 :شود قانون مذکور به شرح زیر تعیین می) 3(الف ـ نصاب معامالت موضوع ماده

ریـال  ) 49.000.000(معامالتی که کمتر از مبلغ چهل و نه میلیون : عامالت کوچکـ م1
 .باشد
معامالتی که مبلغ معامله بیش از سقف مبلغ معامالت کوچک بوده : ـ معامالت متوسط2

 .ریال تجاوز نکند) 490.000.000(و از مبلغ چهارصد و نود میلیون 
اولیه آنهـا بـیش از مبلـغ چهارصـد و نـود      معامالتی که مبلغ برآورد : ـ معامالت بزرگ3

 .ریال باشد) 490.000.000(میلیون 
انـد،   ه نامه تا زمانی که اصـالح نشـد   ب ـ نصابهای تعیین شده از تاریخ ابالغ این تصمیم 

 .قابل اجرا خواهندبود
مـاده واحـده   ) 10(بنـد  ) ب(در اجرای مفاد جـزء  ) الف(ج ـ نصاب معامالت موضوع بند  

به مواردی که معامله براساس مزایـده   1389کل کشور، در سال  1389سال  قانون بودجه
 .گیرد شود، تسری یافته و مورد عمل دستگاههای اجرایی قرار می انجام می

  )9/4/1389مورخ  19028نقل از روزنامۀ رسمی شمارۀ (
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 نامه عمران اراضی بایر  آیین)11(و ) 8(اصالح مواد . 3

زیربنــایی، صــنعت و محــیط زیســت در جلســه مــورخ وزیــران عضــو کمیســیون امــور 
وزارت جهاد کشاورزی و  13/3/1387مورخ  8270/020بنا به پیشنهاد شماره  18/5/1388

به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایـران و بـا رعایـت    
 :تصویب نمودند 10/10/1386هـ مورخ 373ت/164082نامه شماره  تصویب
نامه عمران اراضی بـایر، درخصـوص اراضـی کـه قبـل از انقـالب        آیین) 11(و ) 8(مواد 

مـورخ   35448نامـه شـماره    اسالمی در مالکیت دولت قرار گرفته اسـت موضـوع تصـویب   
 :شود به شرح زیر اصالح می 1/6/1355

ـ ارزش روز اراضی و بهره مالکانـه اراضـی بـایر و مـوات هـر شهرسـتان توسـط          8ماده
منطقـه و یـک نفـر    /تشکل از مدیر جهادکشاورزی، مدیر امور اراضـی اسـتان  کمیسیونی م

حسـب  (کارشناس رسمی دادگستری مرتبط، با معرفی رییس دادگستری شهرستان مربوط 
بــدون لحــاظ ارزش افــزوده ناشــی از ) مــورد براســاس درخواســت مــدیرجهاد کشــاورزی

ـ . گـردد  گذاری انجام شده توسط متصرف، تعیین می سرمایه الزحمـه کارشـناس    ه حـق تأدی
در صورت اعتراض، ارزیابی مجدد توسط سـه  . باشد رسمی دادگستری برعهده متصرف می

الزحمه کارشناسان  گردد و تأدیه حق ربط دادگستری انجام می نفر از کارشناسان رسمی ذی
 .باشد رسمی به عهده معترض می

مدیر امور اراضـی  ـ در صورتی که طبق تشخیص کمیسیون سه نفری، مرکب از 11ماده
منطقه، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان و یک نفر کارشناس رسمی دادگسـتری بـا   /استان

گردد، تا تاریخ تصویب  معرفی رییس دادگستری شهرستان که در هر شهرستان تشکیل می
اراضی بایر واقع در دهات منتقله به دولت از طـرف زارعـان یـا    ) 1/6/1355(نامه  این آیین

هات عمران و تحت کشت آبی یا دیم درآمده باشد و بهره مالکــانه از زمـان   ساکنان آن د
اصـالحی فــوق بـه متصـرف     ) 8(تـصرف را بپردازند، اراضی مـزبور طبق ارزیابی مــاده  

 .فروخته خواهدشد
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ـ در صورتی که متصرفان اراضی مذکور، در ماده فوق ظرف یک سـال از تـاریخ   1تبصره
ای که در اخطار تعیین  هرستان مربوط با مراجعه به دفترخانهاخطار مدیر جهاد کشاورزی ش

شده است، اسناد و قبوض خرید ملک را امضا ننمایند با رعایت مقررات مربوط نسـبت بـه   
 .خلع ید از اراضی مزبور اقدام خواهدشد

ـ آن قسمت از اراضی بایر که قبالً طرحهای دولتی در آن اجرا شده و یـا توسـط   2تبصره
های آتی عمرانی دولت موردنیـاز   ف و عمران گردیده ولی در طرحها و برنامهاشخاص تصر

نامه و قابـل فـروش بـه متصـرفین نبـوده و چنانچـه اشـخاص در         باشد، مشمول این آیین
متصرف بوده باشـد، مطـابق   ) 1/6/1355(نامه مذکور  اینگونه اراضی تا تاریخ تصویب آیین

 .ر خواهدشدقوانین و مقررات جاری با متصرفین رفتا
ـ اراضی بایر واقع در داخل محدوده، حریم شهرها و شهرکهای مصوب و نیـز در  3تبصره

نامـه   مناطق چهارگانه سازمان حفاظت محیط زیست مصوب از شمول مقـررات ایـن آیـین   
 .باشد و تابع قوانین و مقررات مربوط خواهدبود خارج می
ن تکلیف، نحوه تقویم اراضی و ـ وزارت جهاد کشاورزی موظف است ضوابط تعیی4تبصره

نامـه عمـران اراضـی بـایر مصـوب       اصـالحی آیـین  ) 11(و ) 8(بهره مالکانه موضوع مواد 
را ظرف سه ماه تهیه و پس از تصـویب کمیسـیون امـور زیربنـایی، صـنعت و       1/6/1355

 .محیط زیست برای اجرا به سازمان جهاد کشاورزی ابالغ نماید
به تأییـد مقام محترم ریاسـت جمهوری رسـیده   26/8/1388نامه در تاریخ  این تصـویب

 .است
  )17/4/1389مورخ  19035نقل از روزنامۀ رسمی شمارۀ (

  

قــانون مــدیریت خــدمات ) 29(مــاده ) ط(نامــه اجرایــی بنــد  آیــین) 2(اصــالح مــاده . 4
 کشوری 

 مـورخ  02/100/11068بنا به پیشنهاد شـماره   6/4/1389هیئت وزیران در جلسه مورخ 
  د و سی و هشتم قانون ـازی و به استناد اصل یکصـهرسـکن و شـوزارت مس 28/2/1389
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 :اساسی جمهوری اسالمی ایران تصویب نمود
قانون مدیریت خدمات کشوری موضـوع  ) 29(ماده ) ط(نامه اجرایی بند  آیین) 2(در ماده 
وزارت بـا همـاهنگی   «عبارت  14/11/1389ک مورخ 44195ت/4053نامه شماره  تصویب

اضـافه  » هـای اداری را  طراحی جا و مکـان مجتمـع  «بعد از عبارت » مسکن و شهرسازی
 .شود می

  )24/4/1389مورخ  19040نقل از روزنامۀ رسمی شمارۀ (



 

  :ھارمش 
  

ی ورای اسال س  ج وب  ن    وا
  
  
  
  

  

  
ی   ۀ رس ی  روز ماره  ده از   ذف  وارد   ١٣٨٩ماه  ر  ت 

های ویژۀ مواردی از شمارهبه لحاظ محدودیت صفحات، متن کامل :توجه
مخاطبین کاربرد  که برای 1389تیرماه رسمی در  ۀقوانین و مقررات روزنام

شود لکن عنوان آن ربرد آن کم است، در این ویژه نامه چاپ نمییا کاندارد 
آید تا اوالً اطالع رسانی شود ثانیاً در صورتی که متن آن در این فهرست می

 .مورد نیاز مخاطب باشد، مراتب را اعالم نماید تا برای وی ارسال گردد





 

  2/4/1389مورخ  19023مربوط به روزنامۀ رسمی شمارۀ  ردیف

1  

العاده جذب کارکنان غیر هیأت  یأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص فوقه5رأی شماره
علمی که به تصویب هیأت امنای دانشگاه شهیدبهشتی و تأیید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری 

گیرد و در  رسیده به عنوان مزایای مستمر تلقی و مشمول کسر کسورات بازنشستگی قرار می
 شودحقوق بازنشستگی لحاظ می

2  
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص صرف پرداخت حق بیمه از سوی 91رأی شماره

در مشاغل سخت و  سابقهکارفرما در ایام تعطیلی کارگاه موجب احتساب ایام مذکور به عنوان  
 باشدآور نمیزیان

3  
ن مدارک قانون الحاق دولت جمهوری اسالمی ایران به کنوانسیون بازنگری کننده کنوانسیو

 شناسایی دریانوردان

4  
المللی درباره مسؤولیت مدنی برای  قانون الحاق دولت جمهوری اسالمی ایران به کنوانسیون بین

 خسارت آلودگی نفت سوخت کشتی

5  
المللی نایروبی درباره انتقال الشه  ایران به کنوانسیون بینقانون الحاق دولت جمهوری اسالمی

 کشتیها

6  
ای، مراکز تربیت معلم و دانشگاه شهید  های فنی و حرفهرش دانشجو در آموزشکدهقانون پذی
 رجائی

7  
قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیات بر درآمد و سرمایه و 

  صربستان جمهوریایران و دولت  اسالمی ضمیمه آن بین دولت جمهوری)پروتکل(تشریفات

8  
و سرمایه و  مه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیات بر درآمدقانون موافقتنا

  مونته نگرو جمهوریایران و دولت  اسالمی ضمیمه آن بین دولت جمهوری)پروتکل(تشریفات

9  
نامه اجرایی مربوط به چگونگی  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در مورد آیین

  ساحل دریا مترتی موجود در خارج از حریم شصت  استفاده عموم از امکانات اقام
  

  9/4/1389مورخ  19028مربوط به روزنامۀ رسمی شمارۀ  ردیف

   نامه معامالت شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید آیین  1

2  

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اشتغال افراد بعد از بازنشستگی یا 872رأی شماره
ممنـوع بـوده و احتسـاب    )  در زمان دولتی بودن شرکت مـذکور (ت مخابرات بازخریدی در شرک

  سنوات خدمتی آنان وجاهت قانونی ندارد
) سیستمهای(های  المللی کنترل سامانه قانون الحاق دولت جمهوری اسالمی ایران به کنوانسیون بین  3
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 )هجری شمسی1380(میالدی2001مضر ضد خزه بر روی کشتیها مصوب

4  
المللی مربوط به خطون انصراف دولت جمهوری اسالمی ایران از عضویت در قرارداد بینقان

 )هجری شمسی1309(میالدی1930ها مصوبشاهین کشتی
  

  13/4/1389مورخ19031مربوط به روزنامۀ رسمی شمارۀ ردیف

1  

قانون نحـوه الحاقی به)4(نظریه رئیس مجلس شورای اسالمی موضوع صدر ماده واحده و تبصره
قـانون اساسـی جمهـوری اسـالمی     ) 138(و یکصد و سی و هشتم ) 85(اجراء اصول هشتاد و پنجم 

  ایران
  

  15/4/1389مورخ19033مربوط به روزنامۀ رسمی شمارۀ ردیف

  ضوابط اجرایی واگذاری اراضی شیبدار ) 7(اصالح ماده   1

2  
المللـی   نامه کار دریایی مصـوب سـازمان بـین    قانون الحاق دولت جمهوری اسالمی ایران به مقاوله

  کار
  شهر  تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع نظام  3

4  
ناحیـه) جـامع (مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح توسعه و عمـران  

  )شامل شهرستانهای سیرجان و شهر بابک(غرب کرمان 
  

  17/4/1389مورخ19035وط به روزنامۀ رسمی شمارۀمرب ردیف

1  

شده هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص احراز شرایط و استحقاق بیمه 90رأی شماره 
بایست رسـماً از سـوی سـازمان     آور می جهت بازنشستگی پیش از موعد در کارهای سخت و زیان

  تأمین اجتماعی ابالغ شود

2  
مـاه   2العـاده سـتادی معـادل     ومی دیوان عدالت اداری در خصـوص فـوق  هیأت عم 94رأی شماره

  پرداخت است یافته قابل  در حد اعتبارات تخصصی 1384مجموع حقوق و مزایا در سال 

3  

هیأت عمومی دیوان عـدالت اداری در خصـوص تعیـین و وضـع عـوارض ویـژه        647رأی شماره 
نامـه اجرائـی قـانون     میسیون ماده یک  آئیننشده توسط وزراء عضو ک صادرات مواداولیه فرآوری

  مقررات صادرات و واردات خالف قانون است
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4  
 24/1/1389مصوب (اساسنامه اصالحی دانشگاه آزاد اسالمی 10ماده3اصالح تبصره«مصوبه

 »)شورای عالی انقالب فرهنگی
  

  21/4/1389مورخ  19037مربوط به روزنامۀ رسمی شمارۀ  ردیف
  تهران استان عشایر کوچ مسیرهای تعیین درخصوص زیربنایی امور رگروهکا مصوبه  1

  
  24/4/1389مورخ  19040مربوط به روزنامۀ رسمی شمارۀ  ردیف

   تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر پاوه  1
  

  28/4/1389مورخ  19043مربوط به روزنامۀ رسمی شمارۀ  ردیف
  نامه موضوع ضوابط ارایه تسهیالت مسکن به آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا الح تصویباص  1
  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری  234اصالحیه رأی شماره  2
  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری459ـ458اصالحیه رأی شماره  3

4  
تقاضـای ابطـال مجـوز     هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص دادخواسـت  8رأی شماره 

  باشد شهرداری مبنی بر تغییر کاربری ملک، طرف شکایت قراردادن مالک صحیح نمی

5  

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصـوص پرداخـت پـاداش پایـان خـدمت       119رأی شماره 
ر های مبتنی بـ  العاده کارکنان سازمان تأمین اجتماعی به میزان یک ماه آخرین حقوق، مزایا و  فوق

  باشد نامه قانونی نمی آئین 17احکام کارگزینی، با توجه به ماده 

6  

قـانون   7و  6هیـأت عمـومی دیـوان عـدالت اداری مبنـی بـر عـدم اعمـال مـادتین          120رأی شماره
التحصـیالن دانشـگاه    متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش در صورت عدم تعهد از فـارغ 

  تربیت معلم

7  
هیأت عمـومی دیـوان عـدالت اداری درخصـوص پرداخـت کمـک هزینـه         911ـ   910رأی شماره

  باشد مهدکودک در ادارات دولتی که دارای مهدکودک نمی

8  
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ایجاد محدودیت و لحـاظ سـقف   912رأی شماره

  باشد می سنی برای متقاضیان عضویت در صندوق بیمه اجتماعی روستائیان غیرقانونی
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  30/4/1389مورخ19045مربوط به روزنامۀ رسمی شمارۀ ردیف

1  
45مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایـران درخصـوص توقـف مصـوبه موضـوع الحـاق       

  شیر  هکتار به محدوده شهر عجب
  تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر بن  2
  شهر عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر درهتنفیذ مصوبه شورای   3
  تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر سردشت  4
  تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر فراشبند  5



 

 

ی وا ر(   مارۀ     )١٣٨٩ماه  وط  
قضائیه در راستای ارتقای سطح آگاهی هرساند معاونت آموزش و تحقیقات قوستحضار قضات محترم میبه ا

هر ماه قوانین و مقرراتی را که به نحوی در امر  ،مخاطبین از قوانین و مقررات و ایجاد سرعت و سهولت در این امر
نظرات شما عزیزان انتظار دارد پاسخ  ده ازاستفابرای . کندمیمنتشر  ویژه نامهقضاوت مورد نیاز است، به صورت 

  :های زیر را به یکی از سه طریق زیر منعکس فرماییدپرسش
و  معاونت آموزش –ساختمان شماره سه قوۀ قضائیه  –نبش خیابان سمیه  –خیابان حافظ  -تهران :الف

  اداره کل برنامه ریزی و تدوین متون آموزشی  –تحقیقات
   Tadvin_Motoon@Yahoo.Comپست الکترونیکی  :ب
  021 – 88919418  نمابر :ج
  کند؟جدید تأمین می نیاز شما را در خصوص اطالع یابی از قوانین و مقررات ماهنامه تا چه میزاناین  -1

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

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

مطالب مشروحاً اعالم داشته و مشخص فرمایید چه ) چیدمان(لطفاً نظرتان را نسبت به دسته بندی و تبویب  – 3
  .تغییری را الزم می دانید

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

  کدامیک از روش های ذیل را جهت دریافت ویژه نامه ترجیح می دهید؟ – 4
   دریافت نسخه الکترونیکی از طریق ایمیل  دریافت نسخۀ چاپی

   ت آموزش و تحقیقات دریافت نسخه الکترونیکی از طریق پایگاه اطالع رسانی معاون
  تاکنون چند شماره این ویژه نامه را دریافت کرده اید؟ – 5

   ها هیچ کدام از شماره      هاهمه شماره
  ..................................................................................  با ذکر تعداد و شماره   هابرخی شماره

  .نامه دارید، مرقوم فرماییدخصوص بهبود این ویژه د یا پیشنهادی درچنانچه انتقا – 6
..............................................................................................................................................................................  

..............................................................................................................................................................................  
  .در صورت تمایل نام و شمارۀ تلفن خود را مرقوم دارید -7

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





 

  

رات ن و  وا ۀ  ه  راک  و ت ا وا  م 
  

رم کار    :ھ
ه  اطــالع ــن و ر ا ی از ا خــا   ــدف اصــ ــع  و ی   ــییــا ــو  دیدا رات  ــ ن و  ــوا ــرم از ن از  ضــات  ر  ــ ھای م ــ وا ــو   ــذا بــا  ــد  با

ـــور قـــاط  ـــی  ن  ا خـــا ـــت  نـــا  د ـــیدن ما نـــان  از ر ـــول اط ـــور  ـــور و   ـــر  ه   ،را ـــن و م ا ـــ ـــور  ـــ     ی   ـــیا قا ای 
ـــل و ارســـال  و «تک م  راکـــ ـــ ـــت ا ده» ا ـــ م  ـــدا ـــدا ـــد  وا ـــد،  ارســـال  ی  . ا ـــور ن   ا ــد ، آن را   نـــا ه ایـ ـــ م  ز را ارســـال ن ـــ ـــل و  ـــون   تک

ما   .ارسال 
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