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آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

لزوم احتساب ايام خدمت به لحاظ وجود 
رابطه ی كارگري و كارفرمايي1

رأي شماره ی 531 به تاريخ 1389/11/25 
نظ��ر به اين که به موج��ب بند )الف( ماده 4 » قانون تأمين اجتماعي« افرادي 
که به هر عنوان در مقابل دريافت مزد يا حقوق کار مي کنند، مشمول قانون مي باشند 
و حک��م مق��رر در م��واد 7 و 48 » قانون تأمي��ن اجتماعي« ناظر بر افراد ش��اغل در 
فعاليت هايي مي باشد که تا تاريخ تصوي�ب قانون مشمول بيمه هاي اجتماعي نشده اند 
و منصرف از مش��مولين ماده 4 قانون مي باش���د، لذا آراء شعبه هفدهم ديوان عدالت 
اداري به شماره دادنامه هاي 861 و 860 مورخ 1387/4/19 که به لحاظ وجود رابطه 
کارگ��ري و کارفرماي��ي و صرف نظ��ر از تاريخ قرارداد مورخ 1365/3/1 ش��هرداري با 
س��ازمان تأمين اجتماعي بر ورود ش��کايت صادر گرديده است، در حدي که متضمن 
اين معني مي باشد، صحيح و موافق مقررات اعالم مي گردد. اين رأي به استناد بند 2 
ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري 

ذي ربط در موارد مشابه الزم االتباع است. 

1.روزنامه ی رسمی شماره ی 1389/12/25-19238

تعالی حقوق
سال سوم/ شماره ی 10/ فروردین و اردیبهشت 1390
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ابطال مصوبه هيأت وزيران مبني بر رسيدگي به دارايي 
مقامات، مديران و مشمولين اصل 49 قانون اساسي1

 
رأي شماره ی 462 به تاريخ 1389/10/27 

هر چند مطابق تبصره 8 قانون الحاق يک تبصره به قانون نحوه اجراي اصول 
هشتاد و پنج و يکصدو سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران در رابطه با 
مسؤوليت هاي رئيس مجلس شوراي اسالمي مصوب 1368 و اصالحات بعدي مصوب 
1388/1/30، در مواردي که رييس مجلس ش��وراي اس��المي، مصوبات، آيين نامه ها و 
تصويب نامه هاي مقامات مذکور در اصل هش��تاد و پنج و يکصد و س��ي و هشتم قانون 
اساس��ي را مغاي��ر با متن و روح قانون تش��خيص دهد، نظر وي ب��راي دولت معتبر و 
الزم االتباع اس��ت و ديوان عدالت اداري نس��بت به اين گونه موارد صالحيت رسيدگي 
ن��دارد و رييس مجلس ش��وراي اس��المي نيز ط��ي نامه ش��ماره 39155 ه /ب مورخ 
1389/6/16 م��وارد مغايرت قانوني مصوبه معترض عن��ه را اعالم نموده، از اين جهت 
موجبي براي رسيدگي در هيأت عمومي ديوان وجود ندارد، ليکن رسيدگي به جهات 
مغايرت مصوبه با ش��رع منصرف از حکم مقرر در تبصره فوق الذکر مي باش��د. و نظر به 
اينکه فقهاي ش��وراي نگهبان طي نامه شماره 89/30/40259 مورخ 1389/8/2، ماده 
2 آيين نامه معترض عنه را خالف موازين شرع دانسته اند، لذا به تجويز ماده 41 و بند 
يک ماده 19 و قس��مت اخير ماده 20 قانون ديوان عدالت اداري مصوبه مورد شکايت 

ابطال و اثر آن به تاريخ صدور تسري خواهد داشت.

امکان استفاده از مزاياي مشاغل سخت و زيان آور 
در بازنشستگی عادی2

رأي شماره ی 225 به تاريخ 1389/6/22 
براساس بند 1 از شق )ب( ذيل بند 2 تبصره 2 ماده 76 قانون تأمين اجتماعي 

1.روزنامه ی رسمی شماره ی 1389/12/9-19224
2.روزنامه ی رسمی شماره ی 1390/1/22-19254
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مص��وب 1354 با اصالحات بع��دي، قانون گذار در حمايت از کس��اني که به کارهاي 
س��خت و زيان آور )مخل سالمت( اشتغال داشته اند، هرسال سابقه پرداخت حق بيمه 
در کارهاي مذکور را براي آنان يک سال و نيم محاسبه کرده است و از آنجا که مطابق 
رأي وحدت رويه ش��ماره 4 مورخ 1388/1/16 بازنشس��تگي عادي اشخاص مشمول 
قانون، مانع از بهره مندي آنان از حقوق مکتسب و استفاده از مزاياي مشاغل سخت و 
زيان آور نيس��ت، بنا به مراتب دادنامه شماره 190 مورخ 1388/2/5 شعبه 17 ديوان 

که مبين اين معني است موافق اصول و موازين قانوني تشخيص داده مي شود. 
اين رأي به اس��تناد بند 2 ماده 19 و مفاد ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري 

براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط، در موارد مشابه الزم االتباع است.

صالحيت هيأت هاي تشخيص و حل اختالف كار 
در رسيدگي به هرگونه اختالف بين كارگر و كارفرما1

رأي شماره ی 533 به تاريخ 1389/11/25 
نظ��ر به اين که عم��وم ماده 157 » قان��ون کار« مفي��د صالحيت هيأت هاي 
تش��خيص و حل اختالف کار در رس��يدگي به هرگونه اختالف بي��ن کارگر و کارفرما 
ناش��ي از اجراي » قانون کار« مصوب 1369 و س��اير مقررات کار مي باشد، لذا اطالق 
بخش��نامه هاي معترض عنه در حدي که نافي اختيار هيأت هاي مذکور در رس��يدگي 
به اختالفات کارگر و کارفرما ناش��ي از اجراي » قانون کار« و ساير مقررات کار نسبت 
به سال هاي قبل از الزم االجراء شدن » قانون کار« مي باشد، خارج از حدود اختيارات 
مرجع وضع و خالف قانون تش��خيص و به اس��تناد بند 1 م��اده 19 و ماده 42 قانون 

ديوان عدالت اداري ابطال مي گردند.

1. روزنامه ی رسمی شماره ی 1389/12/25-19238
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عدم صالحيت ديوان در رسيدگي به اعتراض نسبت به 
تصميمات كميسيون موضوع ماده ی 12 قانون زمين شهري1

رأي شماره ی 473 به تاريخ 1389/10/27  
نظر به اين که به موجب ماده 12 قانون زمين ش��هري، رسيدگي به اعتراضات 
نسبت به تشخيص وزارت مسکن و شهرسازي در تعيين نوع زمين اعم از داير و باير بر 
عه�ده دادگاه صالحه م�حول گ�رديده است و ه�يأت عمومي دي�وان ع�دالت اداري به 
موجب رأي وحدت رويه شماره 222 مورخ 1382/6/16 واژه محکمه را به دادگاه هاي 
ذي ص��الح دادگس��تري تعبير ک��رده، لذا رأي ش��ع�به هفتم ديوان عدال��ت اداري به 
ش���ماره دادنامه 1031 م�ورخ 1388/8/25 در حد ع��دم  پذي�رش صالحي�ت ديوان 
در رس��يدگي به اعتراض نسبت به تصميمات کميسيون موضوع ماده 12 قانون زمين 
ش��هري صحيح و موافق مق�ررات اعالم مي گردد. اين رأي به اس��تناد بند2 ماده19 و 
ماده43 قانون ديوان عدالت اداري براي ش��عب ديوان و ساير مراجع اداري ذي ربط در 

موارد مشابه الزم االتباع است.

عدم تبديل وضعيت استخدامي از قرارداد انجام كار معين به پيماني2
 

آراء شماره های 460 و 476 به تاريخ 1389/10/20 
نظر به اين که تبديل وضعيت استخدامي از قرارداد خريد خدمت به استخدام 
پيماني مصرح در مصوبه ش��ماره 3591/ت17296ه�  مورخ 1378/3/1 هيأت وزيران، 
ناظر به کارکناني اس��ت که به صورت قرارداد خريد خدمت اشتغال به کار داشته اند و 
شکات پرونده هاي موضوع تعارض به صورت قرارداد انجام کار معين اشتغال داشته اند 
و مش��مول مصوبه فوق الذکر هيأت وزيران نبوده اند، در نتيجه آراء ش��عبه دهم ديوان 
عدالت اداري در حدي که متضمن معني فوق مي باشد، صحيح و موافق مقررات اعالم 

مي گردد. 

1. روزنامه ی رسمی شماره ی 1389/12/25-19238
2. روزنامه ی رسمی شماره ی 1389/11/25-19213
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ابطال بخشنامه ی سازمان ثبت اسناد و امالك كشور مبني بر 
نقل و انتقال سردفتر از حوزه ی يك شهر1

رأي شماره ی 390 به تاريخ 1389/9/29 
نظر به اين که مطابق ماده 4 قانون دفاتر اس��ناد رس��مي مصوب 1354/4/25 
انتقال محل دفترخانه فقط در حوزه يک ش��هر و يا بخش تجويز گرديده و به موجب 
ماده 5 قانون مذکور تاس��يس دفترخانه در حوزه هر ش��هر تابع��ي از تعداد جمعيت، 
ميزان معامالت و درآمد دفاتر اس��ناد رس��مي مي باشد و همچنين در قوانين موضوعه 
براي انتقال شخص سردفتر از شهري به شهر ديگر مقرراتي پيش بيني نگرديده است، 
لذا بخشنامه معترض عنه که بر خالف مقررات فوق الذکر نقل و انتقال سردفتر از حوزه 
يک ش��هر به حوزه ش��هر ديگر را تجويز نموده اس��ت، خالف قانون و خارج از حدود 
اختيار مرجع وضع تشخيص و به استناد بند يک ماده 19 و ماده 42 ابطال مي گردد.

1.روزنامه ی رسمی شماره ی 1389/11/25-19213
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ابطال بخشنامه ی سازمان امور مالياتی كشور1

رأي شماره ی 831 به تاريخ 1389
ب��ا توجه به م��واد 59 و 63 قانون ماليات هاي مس��تقيم اخذ ماليات بر نقل و 
انتقال قطعي اعم از بيع و غير آن تجويز گرديده اس��ت و عقد اجاره به ش��رط تمليک 
در مدت اجاره، معل�ق و مشروط به تحق�ق شرايط آن مي باشد و در اين مدت انت�قال 
قطع��ي صورت نمي پذيرد. لذا در مواردي که ضمن معامل��ه بين طرفين، بانک نيز به 
قصد اعطای تس��هيالت وارد معامله  ش��ده و به جاي انتقال  گيرنده واقعي سند به نام 
بانک صادر مي گردد، فقط يک فقره ماليات از انتقال دهنده اخذ و موقع تنظيم س��ند 
ب��ه نام انتقال گيرن��ده واقعي ماليات ديگري نبايد مطالبه ش��ود و چون در اين مدت، 
انتقال قطعي صورت نمي پذيرد، نمي تواند واجد آثار انتقال قطعي و تبعات ناشي از آن 
از جمله تکليف انتقال دهنده به پرداخت ماليات باش��د، بنابراين قس��مت دوم بند يک 
بخشنامه ی ش��ماره ی 211/2700/41019 مورخ 1385/9/11 س�ازمان امور مالياتي 
کش��ور که مفه�م و متض�من وقوع انت�قال قطعي براس��اس اجاره به ش��رط تم�ليک 
مي باش��د و بر اساس آن مت�عاملين عقد اجاره به ش��رط تمليک را مکلف به پرداخت 
ماليات نقل و انتقال قطعي مي نمايد، مغاير قانون تش��خيص مي گردد و به استناد بند 

يک ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد.

1. روزنامه ی رسمی شماره ی 1389/10/2-19170


