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 تـا  1340التحصیالن دوساله آموزشگاه عالی وزارت دارایی در فاصـله بـین سـالهای     اقتصادی و دارایی مختص فارغ   

 160.................................................................................................................................... بوده است1346

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص احتساب دوران آموزشی و تحصیلی جزو سابقه خدمت               116رأی شماره 
 162.....................................................................................................دولتی منوط به حکم صریح مقنن است  

ن مـورخ   /4/م/39/14/201 هیأت عمومی دیـوان عـدالت اداری درخـصوص ابطـال بخـشنامه شـماره               117رأی شماره   
 164....................................................................................................... ستاد کل نیروهای مسلح   14/10/1381

های دیوان عدالت اداری      اجرای دادنامه  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص اعتبار و قابلیت           130رأی شماره   
مشعر بر ابطال مصوبات دولتی از جهت مغایرت باقانون یا خروج آنها از حدود اختیارات قوه مجریه از تاریخ صدور                    

 166..................................های هیأت عمومی دیوان نسبت به قبل جایز نیست      دادنامه بوده و تسری مدلول دادنامه   

التـدریس     هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد حکم مقـرر درخـصوص اسـتخدام معلمـان حـق                  134رأی شماره 
وزارت آموزش و پرورش و آموزشیاران نهضت سوادآموزی ظهور در شمول حکم مقنن بـه افـرادی دارد کـه حـداقل                      

 168.......................................................................................................دارای گواهینامه دیپلم یا باالتر باشند      

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص مشاغلی که استانداردشده و شاغلین مربوط بـیش از                141رأی شماره   
ارد مـشاغل   نمایند لیکن تعیین اسـتاند      العاده کارانه دریافت می     نمایند فوق   حد استاندارد تعیین شده انجام وظیفه می      

 170.................................................................................باشد  خاص به عهده سازمان امور اداری استخدامی می     

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص مستخدمین تمام وقت واجد شـرایط در سـازمان   144 ـ  145رأی شماره 
 امکان تبـدیل وضـع      24/12/1381اردانی و دو سال سابقه خدمت تا تاریخ         تعزیرات حکومتی با داشتن حداقل مدرک ک      

 172...........................................................................................آنان از قراردادی به رسمی وجود خواهد داشت 

 اداره  31/4/1386 مورخ   11083 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بخشنامه شماره           191رأی شماره   
 174.................................................................................................................................کل مالیاتی اصفهان 

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص تقاضای ابطال مصوبات شورای اسـالمی شـهر اهـواز                 188رأی شماره 
 176..........................................از های عبوری از پل سوم شهر اهو    درخصوص اخذ عوارض غیر قانونی از محموله  

 قـانون نظـام     8 دستورالعمل اجرائی ماده     9 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال ماده          190رأی شماره 
 178................................................................................................................هماهنگ پرداخت کارکنان دولت  



  )1387  تابستان 11شماره (فصلنامه قضایی / و 
 

 

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص جمع سوابق خدمت غیرمشمول قانون تأمین اجتمـاعی               187رأی شماره   
با سابقه پرداخت حق بیمه به سازمان مذکور به منظور تأمین حداقل نصاب سابقه پرداخت حق بیمه بـه آن سـازمان                      

 180..................................................................................................................................عمل قانونی ندارد

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخـصوص مرجـع رسـیدگی بـه شـکایات اشـخاص بـه طرفیـت                      199رأی شماره   
واحدهای دولتی و شهرداریها در زمینه تملک اراضی و ابنیه واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها و همچنین صـدور                    

الکین اراضی مزبور به دریافت معوض و یا بهای آنها دیوان عدالت اداری             رأی براساس استحقاق و یا عدم استحقاق م       
 182....................................................................................................................................................است

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص تأخیر در صدور ابـالغ انتـصاب بـه شـغل نـافی حـق                      195رأی شماره 
 184.........................................................................باشد    از تاریخ شروع بکار نمی  العاده مزبور   استفاده از فوق 

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخـصوص چنانچـه شـاکی مـستخدم رسـمی وزارت آمـوزش و                    194رأی شماره   
وان سـابقه خـدمتی مجـوزی       پرورش نبوده و در ایام تعطیالت فصلی مدارس متصدی شغلی نبوده احتساب آن بعن             

 186....................................................................................................................................................ندارد

العاده نوبت کاری به مـستخدمین واجـد شـرایط             هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در صورتیکه فوق        197رأی شماره 
 188..................ازنشستگی محاسبه شود    بایست در تعیین حقوق ب   العادۀ موصوف می   برابرمقررات تعلق گیرد فوق 

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص رسیدگی به یک تخلف تحـت دو عنـوان جـرم و تخلـف                     192رأی شماره 
 190.........................................................................................................انضباطی بطور همزمان ممنوع است  

 191......... هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص استخدام آموزشیاران نهضت سوادآموزی  1498رأی شماره 

بـه صـدور مـدرک    نـور    هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص عدم امکان الزام دانـشگاه پیـام           222رأی شماره 
 193..تحصیلی معادل کارشناسی در صورت تعهد داوطلب تحصیل به عدم مطالبه مدرک تحصیلی کارشناسی معادل      

 194..................العاده ویژه ارتقاء شغلی معلمان      هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص فوق224رأی شماره 

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص الزام سازمان تأمین اجتمـاعی بـه پـذیرش حـق بیمـه                    220رأی شماره   
 196.............................................. منعقده بین جهادسازندگی و سازمان مذکور  13/7/1372براساس قرارداد مورخ  

 198...... هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص اعتراض به رأی کمیسیون ماده صد شهرداری    212رأی شماره 

العـاده   ص عدم امکان تعمیم حکم مقنن به فـوق     عمومی دیوان عدالت اداری درخصو      هیأت 215ـ  216ـ  217آراء شماره   
 1370199 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب   8ماده  هیأت علمی دانشگاهها به مشمولین   خاص اعضاء

ــ 1244رأی شــماره پ /45516/10/16ال دســتورالعمل شــماره هیــأت عمــومی دیــوان عــدالت اداری درخــصوص ابط
 201................................................................معاونت پشتیبانی دانشگاه علوم پزشکی همدان    11/11/1384مورخ

های عمومی، عمرانی      هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص تملک اراضی برای اجرای برنامه           1403رأی شماره   
 203......................................................................................................................................نظامی دولت و 

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص عدم تسری مقررات ماده یک قانون اعطـای امتیـازات                 1407رأی شماره   
فـرادی کـه قبـل از آن         به ا  1376ایثارگری و اشتغال در مناطق جنگی و جنگزده به کارگران مشمول قانون کار مصوب             

 205........................................................................................................................اند  تاریخ بازنشسته شده    



  ز /فهرست مطالب 
 

 

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص احتساب سوابق در هنگام تبدیل وضـعیت بـه هیـأت            1408رأی شماره   
 206....................................................................................................................................................علمی

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص احتساب مدت تحصیل متعهدین خـدمت بـه آمـوزش و                  938رأی شماره   
 208..............................................................................................................پرورش جزء سوابق دولتی آنان   

د مـورخ   /2727االجراء بودن مفاد بخشنامه شـماره         زم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ال       219رأی شماره 
 210..... واحد امور اداری و استخدامی کشور در مورد کارکنان شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه آن     20/5/1371

رخصوص عدم تـسری مقـررات مـاده یـک قـانون جـذب نیـروی                 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری د      225رأی شماره   
 212................. به کارکنان وزارت جهاد کشاورزی   1367انسانی در نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی مصوب    

 قـانون   108نامه اجرایی ماده      آیین 4صره ماده    هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال تب        221رأی شماره 
 214......................................................برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران     

ـ       آئـین  75 هیأت عمومی دیـوان عـدالت اداری درخـصوص ابطـال مـاده               205رأی شماره    انون کـانون  نامـه اجرایـی ق
 216..................................................................................................................کارشناسان رسمی دادگستری   

 هـ مـورخ  31657ت /28576 مصوبه شماره  2 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بند        203رأی شماره   
 218........................................................................................................................ هیأت وزیران10/5/1384

 218................................................................................................................1387/4/16 -85/328/شماره هـ

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص احتساب مدت تحـصیل جـزء سـنوات خـدمت رسـمی                    153رأی شماره   
 220................................................................................................برای متعهدین خدمت در آموزش و پرورش 

 220..................................................................................................................1387/4/24 - 87/93/شماره هـ

العـاده مقـرر در        هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص چگونگی برخورداری از حقوق و فوق             229رأی شماره   
 222....................................................................................... قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت    8هماد

 224......................... هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص برقراری مستمری بازنشستگی    231رأی شماره 

 هیأت مدیره سـازمان     8/7/1369 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اجرای مصوبه مورخ            237 شماره   رأی
 226..........................................................................................................................................زمین شهری 

 227.....ری  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اعتراض به رأی کمیسیون ماده صد شهردا   236رأی شماره 

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص الزام سازمان تأمین اجتماعی به دریافـت حـق بیمـه                   1011رأی شماره   
 229..............................................................................................پرداخت نشده سهم کارگر و کارفرما و انجام     

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص صالحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایت                1493رأی شماره   
 231...........................................................................................افراد از تصمیم شهرداری به تملک اراضی آنان  

ن عدالت اداری در خصوص عدم امکان احتساب خدمت آموزشیاری جهـت تقلیـل               هیأت عمومی دیوا   1496رأی شماره   
 233...............................................................................................................................ساعات کار آموزشی 

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص صالحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایت                1294رأی شماره   
 235..........................................................................................میمات و اقدامات و شرکت انبارهای    افراد از تص

 237.................................. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اعاده به خدمت جانبازان   941رأی شماره 



  )1387  تابستان 11شماره (فصلنامه قضایی / ح 
 

 

 بیـست و سـومین جلـسه مـورخ       3 هیـأت عمـومی دیـوان عـدالت اداری در خـصوص ابطـال بنـد                  1440رأی شماره   
 239..................................................................................... شورای تأمین استان خراسان رضوی    18/12/1383

 20/6/1382م مـورخ    /ش916 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مـصوبه شـماره              1491رأی شماره   
 240.............................................................................................................................شورای اسالمی مالیر  

 240................................................................................................................1387/4/18 -86/433/شماره هـ

نامـه اجرایـی قـانون زمـین       آیـین 6 ابطال ماده  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص995 ـ  994رأی شماره 
 242..................................................................................................................................................شهری 

 242......................................................................................................1387/4/24 -538 و 84/883/شماره هـ

ری در خصوص عدم امکـان اسـتخدام مجـدد مـستخدمین پیمـانی کـه                 هیأت عمومی دیوان عدالت ادا     155رأی شماره   
 244................................................................................................................قرارداد آنان فسخ گردیده است 

 29/7/1386 مـورخ    01/41/27860 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطـال دسـتورالعمل            274رأی شماره   
 246.................................................................................................هری استانداری خوزستان    مدیرکل امور ش

 246.................................................................................................................1387/5/8 -86/470/شماره هـ

خـتالف و بـه خواسـته       ا   هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخـصوص اعتـراض بـه رأی هیـأت حـل                277رأی شماره 
 248......................................................................................................................................بازگشت به کار  

 آمـوزش و پـرورش بـه تبـدیل حکـم              هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص عدم امکان الـزام          278رأی شماره 
 250...............................................................................................................................آموزگاری به دبیری  

 251................................................ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص اعاده به خدمت 280رأی شماره 

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص لغو حکم اخراج که به لحـاظ غیبـت صـادر گردیـده و                     279رأی شماره   
 252......................................................................................................................................به کار بازگشت  

 مکـرر مـصوبه مـورخ       4 و   3 و   2 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بنـدهای یـک،             1293رأی شماره 
 253...................................................................................... استانداری آذربایجان غربی، سازمان   23/12/1384

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص عدم امکـان الـزام قـانونی ادارات جهـت اعمـال مـدرک                     198رأی شماره   
 256.........................................................................................شود تحصیلی باالتر که در دوران خدمت اخذ می 

نامـه    آیـین  3 مـاده    7عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطـال قـسمتی از بنـد              هیأت   1303 الی 1301رأی شماره 
 257.................................................................................. قانون نظام صنفی کشور  12اجرائی تبصره یک ماده  

نامـه اجرائـی    ن از آیـین  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال مـاده یـک و تبـصره آ    1230رأی شماره   
 259.....................................................................................قانون حمایت از پیش خریداران واحدهای مسکونی    

 تهـران بـه صـدور پروانـه     15 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص الزام شـهرداری منطقـه   238رأی شماره   
 261..............................................................................................................................احداث بنای مسکونی   

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص بازنشستگی اعضاء رسـمی هیـأت علمـی               163 و   162،  161رأی شماره   
 263.............................................................................................................................................دانشگاهها  

 266.................کاری در گمرک العمل  ن عدالت اداری درخصوص تمدید پروانه حق   هیأت عمومی دیوا242رأی شماره 



  ط /فهرست مطالب 
 

 

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص عدم امکان بازگشت بـه کـار کارکنـان قـراردادی بنیـاد                    240رأی شماره 
 268...........................................................................................................................................مستضعفان

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص عدم صـالحیت دیـوان عـدالت اداری در رسـیدگی بـه                    214رأی شماره   
 269........................................................................................................ای رفاه   شکایت فروشگاههای زنجیره    

 و  18/5/1386الـف مـورخ   /ش1664 دیـوان عـدالت اداری درخـصوص ابطـال مـصوبات            هیأت عمومی  218رأی شماره 
 271..............................................................23/8/1384الف مورخ /ش14391 و 12/6/1386الف مورخ /ش12868

ز قیمـت فـروش نهـائی        هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخـصوص اخـذ یـک درصـد عـوارض ا                1353رأی شماره   
 273..................................................................................................................محصوالت واحدهای سنگبری  

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص برقراری مستمری بازنشستگی در صورت اشتغال به             1243رأی شماره   
 275.........................................................................................................................................وقت کار نیمه 

 277.................. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اعتراض به رأی هیأت تخلفات اداری    326رأی شماره 

 279.................................... هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص لغو حکم بازخرید خدمت 330رأی شماره

 281....................................العاده ویژه معلمان     هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص فوق323رأی شماره 

 282.........................................ری بیمه بیکاری    هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مقر324رأی شماره 

 283..... هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی    244رأی شماره 
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  دار قانون الحاق یک ماده به قانون مجازات اسالمی در خصوص نحوه نظارت بر مجرمین سابقه

 29/2/1387 12245/182شماره 

  نژاد جناب آقای دکتر محمود احمدی
  ریاست محترم جمهوری اسالمی ایران

قانون اساسی جمهـوری اسـالمی      ) 123( در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم          11/12/1381 مورخ   62879/24322 عطف به نامه شماره     
دار که با عنوان الیحه نظـارت بـر سـارقان     نظارت بر مجرمین سابقهایران قانون الحاق یک ماده به قانون مجازات اسالمی در خصوص نحوه   

 و تأییـد شـورای محتـرم    17/2/1387شـنبه مـورخ    بود، با تصویب در جلسه علنـی روز سـه        دار به مجلس شورای اسالمی تقدیم گردیده        سابقه
  .گردد نگهبان، به پیوست ابالغ می

  رئیس مجلس شورای اسالمی ـ غالمعلی حدادعادل
  5/3/1387 30091ه شمار

  وزارت کشور ـ وزارت دادگستری
شـنبه مـورخ      دار که در جلسه علنی روز سـه          قانون الحاق یک ماده به قانون مجازات اسالمی در خصوص نحوه نظارت بر مجرمین سابقه              

تاییـد شـورای نگهبـان     بـه  25/2/1387هفدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسالمی تصویب و در تـاریخ         
  .گردد است، به پیوست جهت اجراء ابالغ می  مجلس شورای اسالمی واصل گردیده29/2/1387 مورخ 12245/182رسیده و طی نامه شماره 

  نژاد رئیس جمهور ـ محمود احمدی
  دار قانون الحاق یک ماده به قانون مجازات اسالمی در خصوص نحوه نظارت بر مجرمین سابقه

  .شود  الحاق می1370مکرر به قانون مجازات اسالمی مصوب ) 48( متن زیر به عنوان ماده ده ـماده واح 
باشند در صورت ارتکـاب جـرم عمـدی       کسانی که به دلیل ارتکاب جرم عمدی حداقل دو بار سابقه محکومیت مؤثر داشته              مکررـ48ماده 

وابق و خصوصیات روحی و اخالقی و شخصیت محکومـان و علـل وقـوع         تواند به تناسب س     کننده ضمن صدور حکم می      دیگر، دادگاه رسیدگی  
  .این قانون ملزم نماید) 29(جرم، آنان را برای مدتی که از دو سال متجاوز نباشد به اجراء یک یا چند دستور از دستورات موضوع ماده 

 یا سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی و یا           تواند اجراء دستورات مورد حکم را حسب مورد به سازمان بهزیستی             دادگاه می  ـ1تبصره 
  .نیروی انتظامی محول نماید

 در صورتی که محکوم علیه بدون عذر موجه از اجراء دستور دادگاه تخلف نماید در نوبت اول تا شش ماه به مدت اجراء دسـتور                         ـ2تبصره 
  .شود دیل میافزوده خواهدشد و در صورت تکرار تخلف، باقیمانده مدت به حبس تب

  . دستور دادگاه از حیث قابلیت اعتراض تابع حکم اصلی استـ3تبصره 
شنبه مورخ هفدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت            قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه علنی روز سه             

  .بان رسید به تأیید شورای نگه25/2/1387مجلس شورای اسالمی تصویب و در تاریخ 
  رئیس مجلس شواری اسالمی ـ غالمعلی حدادعادل
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  قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن

 6/3/1387 14901/691شماره 

  نژاد جناب آقای دکتر محمود احمدی
  ریاست محترم جمهوری اسالمی ایران

قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ) 123( و سوم  در اجراء اصل یکصد و بیست1/3/1386 مورخ 31273/36723 عطف به نامه شماره 
قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن که با عنوان الیه یک فوریتی به مجلس شورای اسالمی تقدیم گردیده بود با تـصویب در                          

  .گردد  و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابالغ می25/2/1387جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 
  ئیس مجلس شورای اسالمی ـ غالمعلی حدادعادلر

  19/3/1387 35337شماره 
  وزارت مسکن و شهرسازی

 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و پنجم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد                        
 14901/691 به تایید شـورای نگهبـان رسـیده و طـی نامـه شـماره                 2/3/1387و هشتاد و هفت مجلس شورای اسالمی تصویب و در تاریخ            

  .گردد است به پیوست جهت اجراء ابالغ می اسالمی واصل گردیده  مجلس شورای6/3/1387مورخ
  رئیس جمهور ـ محمود احمدی نژاد 

  قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن
درآمد به خانـه مناسـب، ارتقـاء کیفـی و کمّـی                فاقدین مسکن به ویژه گروههای کم      به منظور تأمین مسکن و سهولت دسترسی      ـ  1ماده 

گذاری در امر تولید مسکن با استفاده از فناوریهای نوین و تولید صنعتی مسکن، بهـسازی و نوسـازی                     مسکن تولیدی کشور، حمایت از سرمایه     
ی مسکـونی موجود، دولت مـوظف است از طریق حمایتهای الزم از سازی واحدها بافتهای فرسوده شهری و سکونتگاههای غیررسمی و مقاوم

قبیل تأمین زمین مناسب و کاهش یا حذف بهای زمین از قیمت تمام شده مسکن، تأمین تسهیالت بـانکی ارزان قیمـت، اعمـال معافیتهـای                          
 نظامات و مقررات ملی سـاخت و سـاز و اعمـال             های مورد نیاز بخش مسکن در چهارچوب مفاد این قانون، تدوین            مالیاتی و تأمین سایر نهاده    

جهـت هـر   (گذاری در بخش تولید و عرضه مسکن با هدف تأمین مسکن برای فاقدین مسکن              نظارت بر تحقق آنها و افزایش ظرفیت سرمایه       
  .با رعایت مقررات ملی ساختمان و الگوی مصرف مسکن و اصول شهرسازی و معماری اقدام نماید) بار خانوار یک

بـرداری بـه      شود نسبت به واگذاری زمین تحت تملک خود با اعمال تخفیف، تقسیط یا واگذاری حق بهره                 به دولت اجازه داده می    ـ  2دهما 
  :های ذیل اقدام نماید ای ارزان قیمت در قالب برنامه صورت اجاره

  .ای داری از واحد مسکونی به صورت اجارهبر ای توسط بخش غیردولتی متناسب با مدت بهره ـ حمایت از تولید و عرضه مسکن اجاره1 
درآمد اعضاء تعاونیهای مسکن یا تحت پوشش نهادهای متـولی ایـن گروههـا یـا                 های کم   ـ حمایت از تولید و عرضه مسکن برای گروه        2 

  .ساز یا سایر تشکلهای غیردولتی مرتبط خیّرین مسکن
درآمـد   از طریق نهادهای غیردولتی، دستگاههای متولی گروههای کم   ) لیکاجاره و اجاره به شرط تم     (ـ حمایت از تولید و عرضه مسکن        3 

  .ساز و خیّرین و واقفین مسکن
  .ـ حمایت از تولید انبوه و عرضه مسکن توسط بخش غیردولتی با استفاده از فناوریهای نوین و رعایت الگوی مصرف مسکن4 
  .حهای تولید مسکنگذاریهای داخلی و خارجی در اجراء طر  ـ حمایت از سرمایه5 
بـا  (ساز  درآمد و محروم توسط بنیاد مسکن انقالب اسالمی و خیّرین مسکن های مسکونی خاص اقشار کم  ـ حمایت از احداث مجموعه 6 

  ).معرفی بنیاد مسکن انقالب اسالمی
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  .رسمی توسط بخش غیردولتیـ حمایت از بهسازی و نوسازی و تولید و عرضه مسکن در بافتهای فرسوده شهری و سکونتگاههای غیر7 
  .های بیمه کیفیت  ـ حمایت از کیفیت ساخت و ساز واحدهای مسکونی از طریق پرداخت بخشی از هزینه8 
مسکن و شهرسازی مکلف است متناسب با رشد جمعیـت کـشور و      ریزی تأمین مسکن شهری و روستایی وزارت           به منظور برنامه   ـ3ماده 

ساله مسکن برای کلیه شهرها و روستاها را براساس مقررات این قانون و سایر مقـررات مربـوط تـا پایـان                      مهاجرت، طرح جامع توسعه بیست      
  .قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران تهیه و با تصویب هیأت وزیران اجراء نماید

سنجی و شناسـایی اراضـی مـستعد توسـعه کالبـدی روسـتاها،            طالعات امکان  بنیاد مسکن انقالب اسالمی موظف است با انجام م         ـ4ماده 
  .نسبت به انجام طراحی و تفکیک اراضی واقع در محدوده روستاها اقدام نماید

باشد موظفند اراضـی   سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت می %) 100(ها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی که صددرصد            کلیه وزارتخانه 
 در محدوده روستاها را به صورت رایگان به منظور تسهیل در امر تولید و عرضه مسکن روستایی به بنیاد مسکن انقالب اسـالمی واگـذار                    واقع

  .نمایند
ـ 5ماده  سازی اراضی واگذاری شـامل     وزارت مسکن و شهرسازی و نهادهای واگذارکننده زمین موظفند تمهیداتی را فراهم آورند تا آماده 

شـروع عملیـات سـاخت      . در کوتاهترین زمان ممکن انجام گیرد     ) های تأسیسات زیربنایی و احداث مساجد        جوی، جدول، آسفالت، شبکه    اجراء(
های آموزشـی،     مانند طرحها و پروژه   (باشد و در طرحهای شهرهای مربوط جانمایی خدمات روبنایی            سازی مجاز می    بناها متناسب با انجام آماده    

ـ بـه دسـتگاههای   1380قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب  ) 100(ورت گرفته و زمین آن براساس ماده ص) بهداشتی و غیره
  .مربوط واگذار خواهدشد

ـ   از . بینـی نمایـد   های سـنواتی پـیش    دولت مکلف است اعتبارات مورد نیاز تأمین فضاهای آموزشی موضوع این ماده را در بودجهتبصره 
قانون تشکیل شوراهای آموزش و پـرورش اسـتانها، شهرسـتانها و            ) 18(ن قانون ماده واحده قانون الحاق چهارتبصره به ماده          تاریخ تصویب ای  

  .گردد  مجلس شورای اسالمی لغو می21/2/1379مناطق کشور مصوب 
ـ 6ماده  ز در قالـب انـواع طرحهـای    یابی جهت تأمین اراضی مورد نیـا   وزارت مسکن و شهرسازی موظف است نسبت به مطالعه و مکان 

و همچنین توسعه   ) های مسکونی، شهرکها و شهرهای جدید       ایجاد مجتمع (، منفصل   )با اولویت توسعه درونی   (توسعه شهری به صورت متصل      
های هـا، مؤسـسات دولتـی و شـرکت          کلیه وزارتخانه . سکونتگاههای موجود در پهنه سرزمین با رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی اقدام نماید            

باشد مکلفند نسبت به واگـذاری رایگـان اراضـی در اختیـار خـود کـه در                    سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت می       %) 100(دولتی که صددرصد    
گـردند به استثناء مناطق چهارگـانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محـیط زیـست بـه                 های موضوع این قانون واقع می       یابی  چهارچـوب مکان 
  .شهرسازی حسب درخواست وزارتخانه مذکور با فوریت اقدام نمایندوزارت مسـکن و 

های  یابی قرار گیرند و مالکان آنها متقاضی اجراء برنامه       در صورتی که اراضی با مالکیت بخش غیردولتی در درون طرحهای مکان            ـ7ماده 
رسد توسط مالکین اراضی،  د وزارت مسکن و شهرسازی میمسکن موضوع این قانون باشند در اولویت بوده و طبق برنامه زمانبندی که به تأیی             

وزارتخانه مذکور در صورت تمایل مالکین نسبت به معاوضه یا تهاتر با سایر اراضی ملکی خود یـا خریـد آنهـا بـه قیمـت        . احداث خواهدگردید 
  .کارشناسی روز اقدام خواهدنمود

ـ 8ماده  باشد مکلفند  سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت می%) 100(تی که صددرصد ها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دول  کلیه وزارتخانه 
به منظور کمک به تأمین مسکن کارکنان شاغل و بازنشسته فاقد مسکن و متقاضی خرید یا ساخت مسکن مطابق با الگوی مـصرف مـسکن،              

نامه مربوطه بدون الزام به رعایت قانون فروش  لی حسب آئینکنندگان فع های سازمانی در مالکیت خود را پس از پایان مدت اجاره استفاده خانه
داری کــل      از طریق مزایـده عمـومی به فروش رسانده، وجوه حاصـل را به حسابی که به وسیله خزانه                9/7/1365های سازمانی مصـوب      خانه

های سنواتی منظور و به       آن در بودجه  %) 100(صد  شود واریز نمایند تا معادل صددر       کشور در بانک مرکـزی جمهوری اسالمی ایران افتتاح می        
  :شرح ذیل مورد استفاده قرار گیرد
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وجوه بـرای پراخت ودیعه و اجـاره مسکن سازمـانی به منظور استفاده کارکنان شاغل در مشاغل کلیـدی                 %) 20(ـ معادل بیست درصد     1 
  .به تشخیص باالترین مقام دستگاه

وصولی در اختیار دولت قرار خواهدگرفت تا در جهت تأمین نیاز فاقدین مسکن واجد شرایط در قالب                 وجوه  %) 80(ـ معادل هشتاد درصد     2 
  .های این قانون هزینه نماید برنامه
ـ   نامه اجرائی این ماده ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی به تـصویب    آئینتبصره 

  .اهد رسیدهیأت وزیران خو
 به منظور تأمین بخشی از اعتبارات مورد نیاز اجراء این قانون وزارت مسکن و شهرسازی با تصویب دولـت بخـشی از اراضـی در                          ـ9ماده 

  .رساند مالکیت خود را به قیمت کارشناسی روز از طریق مزایده عمومی به فروش می
ای مطروحه مرتبط با اجراء قوانین مربوط بـه اراضـی شـهری از جملـه                ه   رسیدگی قضائی در خصوص دعاوی احتمالی و پرونده        ـ10ماده 

قانون زمین شهری، قانون اراضی شهری و این قانون در شعب تخصصی و خـارج از نوبـت رسـیدگی خواهدشـد و دولـت از پرداخـت هزینـه                
  .باشد دادرسی ناشی از اجراء آن معاف می

ونتی روستاها و نوسازی مسکن روستایی از طریق تهیه و اجـراء طـرح هـادی                دولت مکلف است با هدف بهسازی فضاهای سک       ـ  11ماده 
روستاها، تأمین تسهیالت بانکی ارزان قیمت جهت ساخت مسکن روستایی، حفظ بافت با ارزش روستایی و توسعه و تـرویج الگـوی معمـاری                        

می از بهسازی محیط و مسکن روستایی توسط بنیـاد مـسکن            های جدید ساخت در پیوند با فناوری بو         بومی و استفاده از مصالح با دوام و شیوه        
ای حمایت نماید که اهداف کمی    گونه  ای، به   انقالب اسالمی و از محل اعتبارات موضوع این قانون و یا سایر اعتبارات تملک داراییهای سرمایه               

 توسعه اقتـصادی، اجتمـاعی و فرهنگـی جمهـوری     برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران و برنامه پنجم            
و بهسازی محـیط ایـن      ) طی ده سال دو میلیون واحد     (واحد  ) 200,000(اسالمی ایران در بخش مسکن روستایی ساالنه حداقل دویست هزار           

  .کلیه روستاهای باالی بیست خانوار محقق گردد) تهیه و اجراء طرحهای هادی(روستاها 
مهوری اسالمی ایران صرفاً جهت احداث واحدهای مسکونی و بهسازی و نوسازی بافتهای فرسـوده شـهری و                  بانک مرکزی ج  ـ  12ماده 

موضوع این قانون از طریق بانکهای عامل نسبت به         ) جهت اسکان موقت  (الحسنه اجاره مسکن      سکونتگاههای غیررسمی و پرداخت وام قرض     
گردد، اقدام  ی از کل تسهیالت بانکی که در ابتداء هر سال توسط دولت تعیین میتأمین و پرداخت تسهیالت بلندمدت در قالب سهمیه مشخص

این تسهیالت پس از ساخت واحدهای مسـکونی قابـل انتـقال به خریداران بوده و شرایـط اعطاء تسهیالت و بازپرداختها با پیشنهاد            . نماید  می
  .سیدوزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهدر

های مسکن و شهرسازی و کشور تمهیدات الزم برای تعیین صالحیت دفاتر               وزارت بازرگانی موظف است با همکاری وزارتخانه       ـ13ماده 
  .امالک و مستغالت و نحوه نظارت بر عملکرد آنها را تدوین و به مورد اجراء گذارد

   ـ14ماده 
ی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و وزارت مسکن و شهرسـازی از طـرق               ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکار         1 

  :زیر منابع مالی مورد نیاز برای تولید مسکن در کشور را تأمین نماید
  . ـ ایجاد بازار رهن ثانویه و انتشار اوراق مشارکت به پشتوانه تسهیالت رهنی

  .اندازی شرکتهای تأمین سرمایه در حوزه مسکن  ـ راه
  .در تأمین منابع مالی تولید مسکن به صورت اجاره و اجاره به شرط تملیک) لیزینگ(فاده از شرکتهای واسپاری  ـ است

  . ـ انتشار اوراق مشارکت و سایر ابزارهای مالی اسالمی مانند صکوک و استصناع با سررسیدهای مختلف
  .گذاران خارجی در تولید انبوه مسکن  ـ جذب مشارکت و سرمایۀ سرمایه

  .گذاری مشترک در داخل و خارج با هدف جذب منابع برای تولید انبوه مسکن  ـ استفاده از صندوقهای سرمایه
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  .باشد  کلیه ابزارها و اوراق مالی منتشره در بازار سرمایه محور همانند صکوک مطابق اوراق مشارکت از مالیات معاف میتبصره ـ 
  :یش سرمایه بانک مسکن اقدام نمایدـ دولت موظف است از طرق زیر نسبت به افزا2 

  . به خزانه1386 و 1385 ـ اعاده معادل سود و مالیات واریزی بانک در سالهای 
  . ـ انتقال اقساط وصولی وجوه اداره شده

ـ    بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران موظف است با همکاری وزارتین امور اقتصادی و دارایـی و مـسکن و شهرسـازی ظـرف     تبصره 
وزیـران    گذاری در تولید انبوه مسکن را پس از تأیید شورای پول و اعتبار و تصویب هیأت                    سه ماه روشهای حمایت نظام بانکی از سرمایه        مدت

  .به بانکها ابالغ نمایند
ـ وزارت امور اقتصاد و دارایی موظف است با هماهنگی وزارت مسکن و شهرسازی ظرف مـدت سـه مـاه سـاز و کـار توسـعه خـدمات                        3 
  .ای در امر تولید مسکن جهت تصویب در هیأت وزیران را ارائه نماید بیمه
آالت و ابـزار تولیـد    کـارگیری ماشـین   ـ وزارت مسکن و شهرسازی موظف است ظرف مدت سه مـاه، راهکارهـای تولیـد، واردات و بـه                   4 

  . هیأت وزیران پیشنهاد نماید محصوالت صنعتی تولید مسکن انبوه را به
ـ   آالت و مصالح تولید مسکن، دولت مکلف است ارز موردنیاز واردات اقالم فوق  منظور خودکفایی کشور در تولید ابزار و ماشین به تبصره 

  .بینی و منظور نماید های سنواتی پیش را در قالب بودجه
ی و دارایـی، وزارت مـسکن و   نامه اجرایی این ماده ظرف مدت دو ماه پس از ابالغ بـا پیـشنهاد مـشترک وزارت امـور اقتـصاد       ـ آئین 5 

  .شهرسازی و بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران به تصویب هیأت وزیران خواهدرسید
کند سـاالنه مـشمول مالیـات بـه نـرخ دوازده درصـد                اراضی بایر با کاربری مسکونی در محدوده شهرهایی که دولت تعیین می           ـ  15ماده 

 این قبیل اراضی مکلفند مالیات بر اراضی بایر خود را هرسـال بـا تـسلیم اظهارنامـه مالیـاتی                   مالکان. باشد  بر مأخذ ارزش معامالتی می    %) 12(
  .مربوط تا آخر اردیبهشت ماه سال بعد به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک تسلیم و مالیات متعلق را ظرف همین مدت پرداخت نمایند

 مسکن بوده و مالک یـک یـا چنـد قطعـه اراضـی بـایر باشـند، تـا سـقف یـک           مالکینی که خود یا افراد تحت تکفل آنها فاقد       ـ  1تبصره 
  .هزارمترمربع مشمول پرداخت مالیات موضوع این ماده نخواهندبود

صالح با موانع قانونی ساخت و ساز مواجه باشـند از             های بایری که به تشخیص شهرداری محل یا مراجع ذی           آن دسته از زمین   ـ  2تبصره 
  .باشند نی میشمول این ماده مستث

شهرداریها موظفند از تاریخ تصویب این قانون ظرف مدت شش ماه، اراضی بایر با کاربری مسکونی مشمول این ماده واقـع در                      ـ  3تبصره 
  .محدوده شهرداری خود را شناسایی و مشخصات کامل آن را به حوزه مالیاتی محل اعالم نمایند

 زمانی که کوچکترین فرد انتقال گیرنده کمتـر از بیـست سـال سـن داشـته باشـد زمـین                       در مواردی که انتقال، قهری است تا       ـ4تبصره 
  .موردنظر مشمول مالیات موضوع این قانون نخواهدبود

درآمد و طرحهای تولید مسکن در بافتهـای فرسـوده شـهرها مـشمول تخفیـف                  کلیه طرحهای تولید مسکن ویژه گروههای کم      ـ  16ماده 
  .باشد های عوارض ساخت و تراکم ساخت و تقسیط بدون کارمزد باقیمانده می ینههز%) 50(حداقل پنجاه درصد 

تخفیف اعمال شده از سوی شهرداریها ناشی از اجراء این قانون و سایر قـوانین را در لـوایح                   %) 100( دولت موظف است معادل صددرصد      
  .بودجه سنواتی منظور و پرداخت نماید

های موردنیاز تولید و عرضه مسکن از جمله زمین، مصالح ساختمانی، خدمات زیربنایی  ی تأمین نهادهبه منظور هماهنگی، پیگیرـ 17ماده 
و روبنایی مجوزها و عوارض مربوطه، بسترسازی و تسهیل جریان تحقق مفاد این قانون در هر استان شورای مسکن اسـتان بـا ترکیـب زیـر                           

  :گردد تشکیل می
  ).رئیس شورا(ـ استاندار 1 
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  ).دبیر شورا(س سازمان مسکن و شهرسازی ـ رئی2 
  .ـ رئیس سازمان جهاد کشاورزی3 
  .ای ـ مدیرکل آموزش فنی و حرفه4 
  . ـ مدیر کل تعاون5 
  . ـ مدیر کل ثبت اسناد و امالک6 
  .ریزی استان ـ معاون استاندار و رئیس سازمان مدیریت و برنامه7 
  . ـ مدیرعامل شرکت توزیع برق8 
  .رکت آب و فاضالب شهری و روستایی استانـ مدیرعامل ش9 
  .ـ مدیرعامل شرکت گاز10 
  .ـ مدیرعامل شرکت مخابرات11 
  ).حسب مورد(ـ شهردار شهر مربوط 12 
  ).حسب مورد(ـ رؤسای بانکها در استان 13 
  .ـ مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی14 
  .ـ مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران15 
  .مین اجتماعیـ مدیرکل تأ16 
  .ـ رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان17 
  .وزیران خواهدرسید  شرح وظایف تفصیلی این شورا به تصویب هیأتتبصره ـ 
هـای ایـن قـانون، اعتبـارات موردنیـاز را بـه میـزان سـاالنه حـداقل مبلـغ                       دولت موظف است به منظور تحقق اهداف و برنامه        ـ  18ماده 
ریال جهت سالهای باقیمانده از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگـی جمهـوری                ) 10,000,000,000,000(هزارمیلیارد    ده

یافتـه   تخـصیص %) 100(اعتبارات مذکور صددرصـد  . بینی و تأمین نماید های سنواتی پیش اسالمی ایران از محل درآمدهای عمومی در بودجه  
 است از محل بخشی از اعتبارات یاد شده در قالب کمک سود تسهیالت بـانکی یـا منـابع وجـوه                      شده و وزارت مسکن و شهرسازی مجاز        تلقی

ها بـه منظـور اجـراء     اداره شده از طریق انعقاد قرارداد با بانکهای عامل زمینه الزم را برای اعطاء تسهیالت ارزان قیمت و هدفمند کردن یارانه       
  .این قانون فراهم نماید

انون براساس شاخصهای برنامه مسکن کشور بین استانهای مختلف توزیع و شورای مسکن هـر اسـتان موظـف                    تسهیالت موضوع این ق   
کارگیری تسهیالت و اعتبارات مربـوط بـه آن اسـتان اقـدام و گـزارش                  های ابالغی با به     است بر اساس مفاد این قانون و در چهارچوب برنامه         

  .هرسازی اعالم نمایدبار به وزارت مسکن و ش عملکرد را هر سه ماه یک
ریزی تولید و تأمین مصالح موردنیاز بخـش مـسکن اقـدام و از تولیـد مـصالح اسـتاندارد بـا                        دولت مکلف است نسبت به برنامه     ـ  19ماده 

دارد تحت هر فناوریهای نوین حمایت و در صورت نیاز به واردات، مجوز ورود آنها را بدون تعرفه صادر کرده و از تولید و ورود مصالح غیر استان
  .شرایطی جلوگیری نماید

دولت مکلف است از فرهنگ غنی ایرانی ـ اسالمی در حوزه معماری و شهرسازی و ارتقاء کیفیت طرحهـا، توجـه بـه مبـانی و      ـ 20ماده 
  .رعایت هویت ایرانی ـ اسالمی در کلیه طرحهای شهرسازی، معماری و تولید مسکن صیانت نماید

ـ 21ماده  ریزی الزم به منظور آموزش و تربیت کارگران ماهر موردنیاز اجراء این قانون در  مور اجتماعی موظف است برنامه وزارت کار و ا 
را بـا همـاهنگی وزارت مـسکن و شهرسـازی و بـا              ) مهندسـی و کنتـرل سـاختمان        قانون نظـام  » 4«موضوع ماده (های حرف ساختمانی    زمینه
ای که حـداکثر       و حداکثر ظرف مدت سه ماه جهت تصویب به هیأت وزیران ارائه نماید به گونه               گیری از اعتبارات موضوع این قانون تهیه        بهره
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ای مجـاز     پس از پنج سال از اجراء این قانون کلیه کارگران ساختمانی ملزم به داشتن کارت مهارت اخذ شده از واحدهای آموزش فنی و حرفه                       
  .باشند 

ایـن  ) 15(های حمایتی ناشی از احکام ایـن قـانون را از محـل مـاده                ها و دیگر هزینه     رانهها و یا     دولت مکلف است کلیه تخفیف     ـ22ماده 
  .بینی و پرداخت نماید قانون در بودجه سنواتی پیش

اجتماعی موظف است جهت دریافت حق بیمه از کلیه سازندگان مسکن به شرح زیر اقدام و مفاصا حساب مربـوط   سازمان تأمینـ  23ماده 
  .را صادر نماید

  . ـ کارکنان ثابت براساس قانون تأمین اجتماعی
  . ـ کارکنان فصلی براساس قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی

ریزی کشور تهیـه و بـه         نامه اجرائی این قانون توسط وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت کشور و سازمان مدیریت و برنامه                 آئینـ  24ماده 
  .تصویب هیأت وزیران خواهدرسید

ون فوق مشتمل بر بیست و چهار ماده و ده تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و پنجم اردیبهشت ماه یکهزار و سیـصد                           قان
  . به تأیید شورای نگهبان رسید2/3/1387و هشتاد و هفت مجلس شورای اسالمی تصویب و در تاریخ 

  رئیس مجلس شورای اسالمی ـ غالمعلی حدادعادل
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  نوانسیون سازمان ملل متحد درخصوص مصونیتهای قضائی دولتها و اموال آنهاقانون تصویب ک

 19/3/1387 16296/790شماره

  نژاد جناب آقای دکتر محمود احمدی
  ریاست محترم جمهوری اسالمی ایران

اسـالمی   مهوری قانون اساسی ج  ) 123( در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم          16/10/1386 مورخ   167380/38608 شماره     عطف به نامه  
شـورای    ایران قانون تصویب کنوانسیون سازمان ملل متحد در خصوص مصونیتهای قضائی دولتها و اموال آنها که با عنوان الیحه به مجلـس                       

  .گردد  و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابالغ می29/2/1387اسالمی تقدیم گردیده بود با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 
  رئیس مجلس شورای اسالمی ـ علی الریجانی

  1/4/1387 39730شماره
  وزارت امور خارجه

 قانون تصویب کنوانسیون سازمان ملل متحد درخصوص مصونیتهای قضائی دولتها و اموال آنها که در جلـسه علنـی روز یکـشنبه مـورخ            
 به تأیید شورای نگهبـان      8/3/1387المی تصویب و در تاریخ      بیست و نهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اس              

  .گردد  مجلس شورای اسالمی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابالغ می19/3/1387 مورخ 16296/790رسیده و طی نامه شماره 
  نژاد رئیس جمهور ـ محمود احمدی

  ضائی دولتها و اموال آنهاقانون تصویب کنوانسیون سازمان ملل متحد در خصوص مصونیتهای ق
ـ    هجری 1383 کنوانسیون سازمان ملل متحد در خصوص مصونیت قضائی دولتها و اموال آنها مصوب دوازدهم آذرماه سال ماده واحده 

وسه ماده و یک ضمیمه به شرح پیوست تصویب و بـه              مجمع عمومی سازمان ملل متحد مشتمل بر سی       )  میالدی 2004دوم دسامبر   (شمسی  
  .تودیع نماید) دبیر کل سازمان ملل متحد(شود سند تصویب را نزد امین اسناد کنوانسیون  ت جمهوری اسالمی ایران اجازه داده میدول

کنوانـسیون در  ) 27(مـاده  )2(کنوانسیون، خود را ملـزم بـه ترتیبـات موضـوع بنـد     ) 27(ماده) 3( ـ جمهوری اسالمی ایران طبق بند تبصره 
المللـی دادگـستری      الف ناشی از تفسیر یا اجراء آن که از طریق مذاکره حل و فصل نشود، به داوری یا دیوان بـین                    خصوص ارجاع هرگونه اخت   

دولـت  . باشـد   المللی دادگستری صرفاً در صورت رضایت کلیـه طرفهـای اخـتالف ممکـن مـی                 ارجاع اختالف به داوری یا دیوان بین      . داند  نمی
ورد که ارجاع به داوری را برای حل و فصل هر اخـتالف ناشـی از تفـسیر یـا اجـراء کنوانـسیون بـه                       تواند در هر م     جمهوری اسالمی ایران می   

  .مصلحت بداند، طبق قوانین مربوط اقدام نماید
  بسم اهللا الرحمن الرحیم

  کنوانسیون سازمان ملل متحد در خصوص مصونیتهای قضائی دولتها و اموال آنها
   دولتهای متعاهد این کنوانسیون،

الملل عرفی مورد پذیرش قرار       که مصونیتهای قضائی دولتها و اموال آنها به طور کلی به عنوان یک اصل حقوق بین                 در نظر گرفتن این    با  
  گرفته است؛

  الملل مندرج در منشور ملل متحد؛  با در نظر داشتن اصول حقوق بین
ئی دولتها و اموال آنها، حاکمیت قانون و اطمینان حقوقی را به ویژه در              المللی راجع به مصونیتهای قضا      که کنوانسیونی بین     با اعتقاد به این   

  نماید؛ الملل و یکنواختی رویه در این زمینه کمک می بین حقیقی یا حقوقی تقویت و به تدوین و توسعه حقوق داد و ستد بین دولتها با اشخاص 
  ولتها و اموال آنها؛ با در نظر گرفتن تحوالت رویه دولتی در خصوص مصونیتهای قضائی د
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الملـل عرفـی      که در مورد موضوعاتی که به وسیله مقررات این کنوانسیون مورد حکم قرار نگرفته است، قواعد حقوق بـین                     با تأکید بر این   
  همچنان حاکم خواهد بود؛

  :اند  به شرح زیر توافق نموده
  بخش اول ـ مقدمه 
  ـ دامنه شمول این کنوانسیون1ماده  

  .شود یون نسبت به مصونیت دولت و اموال آن در برابر صالحیت دادگاههای دولت دیگر اعمال می این کنوانس
  ـ کاربرد اصطالحات2ماده  
  :ـ از نظر این کنوانسیون1 

  یعنی هر رکن دولت، فارغ از عنوان آن، که مسؤولیت انجام وظایف قضائی را به عهده دارد،» دادگاه«  الف ـ 
  :یعنی» دولت«  ب ـ 

  ـ دولت و ارکان مختلف حکومت؛1 
های سیاسی دولت که مجاز به انجـام اقـداماتی در راسـتای اعمـال قـدرت       های تشکیل دهنده یک دولت فدرال یا زیر مجموعه          ـ واحد 2 

  نمایند؛ باشند و در آن ظرفیت عمل می حاکمه می
باشند و در عمل اقداماتی را در   اعمال قدرت حاکمه دولت میهایی از دولت یا نهادهای دیگر، تا حدودی که مجاز به ـ سازمانها یا بخش3 

  دهند؛ این مورد انجام می
  .ـ نمایندگان دولت که در ظرفیت مزبور عمل می نمایند4 

  :یعنی» معامالت بازرگانی«  پ ـ 
  گیرد؛ ـ هرگونه قرارداد یا داد و ستد بازرگانی که به منظور فروش کاال یا ارائه خدمات صورت می1 
  باشد ـ هرگونه قراردادی در زمینه وام یا دیگر معامالتی که دارای ماهیت مالی می2 

  الضمان یا غرامتی در ارتباط با وام یا معامله مزبور؛  از جمله هر وجه
خدام افـراد   باشد امـا شـامل قـرارداد اسـت          ای می   ـ هرگونه قرارداد یا معامله دیگری که دارای ماهیت بازرگانی، صنعتی، تجاری یا حرفه             3 
  .شود نمی
، معامله بازرگانی است، ابتدا باید به ماهیت قـرارداد یـا معاملـه رجـوع                )1(بند  ) پ(ای به موجب جزء       که قرارداد یا معامله     ـ در تعیین این   2 

رگـانی قـرارداد یـا معاملـه،        شود، اما در صورت توافق طرفین قرارداد یا معامله یا چنانچه در رویه دولت مقر دادگاه، برای تعیین ماهیت غیر باز                    
  .هدف آن مالک باشد، باید آن هدف را نیز در نظر گرفت

ای بر استفاده از اصطالحات مـذکور یـا معنـای             در خصوص کاربرد اصطالحات در این کنوانسیون، هیچ خدشه        ) 2(و  ) 1(ـ مفاد بندهای    3 
  .کند رد نمیالمللی یا قانون داخلی هر یک از دولتها وا آنها در سایر اسناد بین

  :گیرد  مزایا و مصونیتهایی که تحت تأثیر این کنوانسیون قرار نمیـ3ماده  
ای  الملل در رابطه با انجام وظایف زیر برخوردار است، خدشه ـ این کنوانسیون به مزایا و مصونیتهایی که یک دولت به موجب حقوق بین1 

  :کند وارد نمی
المللی یا هیأتهای نزد ارکان سازمانهای  نسولی، مأموریتهای ویژه، مأموریتهایی در سازمانهای بیندیپلماتیک، مناصب ک  الف ـ مأموریتهای 

  المللی؛ و های بین المللی یا کنفرانس بین
  . ب ـ افراد مرتبط با آنها
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ای   طاء شده اسـت، خدشـه     الملل به رؤسای دولتها به اعتبار شخص، اع         ـ این کنوانسیون به مزایا و مصونیتهایی که به موجب حقوق بین           2 
  .کند وارد نمی

الملل در مورد هواپیما یا اشیاء فضایی برخوردار است که متعلق بـه               ـ این کنوانسیون به مصونیتهایی که یک دولت به موجب حقوق بین           3 
  .کند ای وارد نمی دهد، خدشه برداری قرار می آن است یا آنها را مورد بهره

  ن کنوانسیونـ عطف به ماسبق نشدن ای4ماده  
الملل   که بر اعمال هر قاعده مندرج در این کنوانسیون نسبت به مصونیتهای قضائی دولتها و اموال آنها که به موجب حقوق بین                        بدون این 

ای وارد شود، این کنوانسیون نسبت به مسائل مربوط بـه مـصونیتهای قـضائی دولتهـا و                    طور مستقل مشمول این کنوانسیون هستند خدشه        به
االجـراء شـدن ایـن کنوانـسیون در مـورد       موال آنها که ناشی از یک دعوی مطرح شده علیه یک دولت نزد دادگاه دولـت دیگـر قبـل از الزم       ا

  .دولتهای مربوط باشد، اعمال نخواهد شد
  بخش دوم ـ اصول کلی 
   ـ مصونیت دولتی5ماده  

  .باشد  دیگر با رعایت مفاد این کنوانسیون از مصونیت برخوردار می یک دولت در رابطه با خود و اموال خویش از صالحیت محاکم دولت
   ـ شیوه های اجرائی نمودن مصونیت دولتی6ماده  
با خودداری از اعمال صالحیت در روند دادرسی در دادگاههای خود علیه دولت دیگر، به مصونیت دولتی ) 5(ـ یک دولت به موجب ماده 1 

ظور تضمین خواهد نمود که دادگاههای آن به ابتکار خود، به محترم شمرده شدن مـصونیت دولـت دیگـر بـه                      ترتیب اثر خواهد داد و بدین من      
  .دهند حکم می) 5(موجب ماده 

  :شود که آن دولت ـ جریان دعوی نزد دادگاه یک دولت در صورتی اقامه دعوی علیه دولت دیگر تلقی می2 
  رده شود؛ یا الف ـ به عنوان یک طرف جریان دعوی مزبور نام ب

 ب ـ اگر چه نام آن دولت به عنوان طرف جریان دعوی مطرح نشده است، لیکن جریان رسیدگی عمالً اموال، حقوق، منافع یا فعالیتهـای   
  .دهد آن دولت دیگر را تحت تأثیر قرار 

  ـ رضایت صریح نسبت به اعمال صالحیت قضائی7ماده  
ل صالحیت دادگاه دولت دیگر نسبت به یک موضوع یا پرونده به موجب موارد زیر رضایت                طور صریح نسبت به اعما     ـ چنانچه دولتی به   1 

  :تواند به مصونیت از صالحیت در جریان دعوی نزد دادگاه در خصوص موضوع یا پرونده مزبور استناد نماید داده باشد، نمی
  المللی؛  الف ـ موافقتنامه بین

   ب ـ قرارداد مکتوب؛ یا
  .ر نزد دادگاه یا ابالغیه مکتوب در یک رسیدگی خاصای د  پ ـ بیانیه

ـ توافق یک دولت در مورد اعمال قانون دولت دیگر نباید به منزله رضایت آن دولت نسبت به اعمال صالحیت دادگاههای دولت دیگـر         2 
  .تفسیر شود

   ـ تأثیر حضور در روند رسیدگی در دادگاه8ماده 
  : صالحیت در روند رسیدگی نزد دادگاه دولت دیگر استناد نماید، چنانچه آن دولتتواند به مصونیت از ـ یک دولت نمی1 

   الف ـ خود، دعوی را طرح نموده باشد؛ یا
با ایـن وجـود، چنانچـه آن دولـت، دادگـاه را      .  ب ـ در روند دادرسی مداخله یا اقدام دیگری در خصوص ماهیت دعوی اتخاذ نموده باشد 

تواند استوار گردد، قبـل از اتخـاذ چنـین تـدبیری وجـود                 آگاهی از حقایقی که براساس آنها ادعای مصونیت می         متقاعد نماید که امکان کسب    
  .ترین زمان ممکن انجام دهد که این کار را در سریع تواند بر مبنای آن حقایق، ادعای مصونیت کند، مشروط بر این نداشته است، می
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ماید یا اقدام دیگری را صرفاً برای اهداف زیر اتخاذ نماید، مراتب به منزله اعالم رضـایت آن                  ـ چنانچه دولتی در روند رسیدگی مداخله ن       2 
  :دولت نسبت به اعمال صالحیت دادگاه دولت دیگر تلقی نخواهد شد

   الف ـ استناد به مصونیت؛ یا
  . ب ـ مطالبه حق یا منفعتی در اموالی که موضوع رسیدگی قضائی است

تی به عنوان شاهد در نزد دادگاه دولت دیگر به منزله اعالم رضایت دولت نخست نسبت به اعمال صالحیت دادگاه                    ـ حضور نماینده دول   3 
  .تلقی نخواهد شد

ـ عدم حضور یک دولت در روند رسیدگی قضائی در نزد دادگاه دولت دیگر به منزله اعالم رضایت دولت نخست بـه اعمـال صـالحیت                          4 
  .دادگاه تلقی نخواهد شد

  ـ دعاوی متقابل9ه ماد 
تواند نسبت به هرگونه دعوی متقابل ناشی از همان وقـایع یـا               نماید، نمی   ـ دولتی که در نزد دادگاههای دولت دیگر دعوایی را اقامه می           1 

  .رابطه حقوقی به عنوان دعوی اصلی، به مصونیت از صالحیت آن دادگاه استناد نماید
تواند نسبت به هرگونه دعوی متقابل ناشی         نماید، نمی   د رسیدگی دادگاه دولت دیگر مداخله می      ـ دولتی که به منظور طرح دعوی در رون        2 

  .از همان وقایع یا رابطه حقوقی به عنوان ادعایی که توسط آن دولت ارائه شده است، به مصونیت از صالحیت آن دادگاه استناد نماید
تواند به مـصونیت   کند، نمی دادگاه دولت دیگر علیه آن اقامه شده است، مطرح میـ دولتی که دعوی متقابلی را در روند دادرسی که نزد            3 

  .از صالحیت دادگاه نسبت به دعوی اصلی استناد نماید
  مصونیت دولتی استناد نمود توان به بخش سوم ـ روند دادرسی که طی آن نمی 
  ـ معامالت بازرگانی10ماده  
 معامله بازرگانی با یک شخص حقیقی یا حقوقی خارجی نماید و به موجب قواعد حاکم حقوق   ـ چنانچه دولتی اقدام به مشارکت در یک       1 
تواند در روند دادرسی      الملل خصوصی، اختالفات مربوط به معامله بازرگانی تحت صالحیت دادگاه دولت دیگر قرار بگیرد، دولت مزبور نمی                  بین

  .تناد نمایدناشی از آن معامل بازرگانی، به مصونیت از صالحیت اس
  :گردد در موارد زیر اعمال نمی) 1(ـ بند 2 

   الف ـ معامله بازرگانی بین دولتها؛ یا
  .طور صریح به گونه دیگری توافق نموده باشند  ب ـ چنانچه طرفین معامله بازرگانی به

ستقل و برخـوردار از اختیـارات       ـ چنانچه یک شرکت دولتی یا مؤسسه دولتی دیگر ایجاد شده توسط دولت و دارای شخصیت حقوقی م                 3 
  :زیر

   الف ـ اقامه دعوی له یا علیه آن، و
   ب ـ کسب، تملک یا مالکیت و فروش اموال از جمله اموالی که آن دولت، اداره یا مدیریت آنها را تجویز نموده است،

یل است، مصونیت از صالحیتی که آن دولت        در روند رسیدگی درگیر باشد که مربوط به معامله بازرگانی است که مؤسسه مزبور در آن دخ                
  .تأثیر قرار نخواهد گرفت از آن برخوردار شده است، تحت

  های استخدام  ـ قرارداد11ماده  
تواند در نزد دادگاه دولت دیگری که به گونه دیگری در روند دادرسی مربـوط بـه قـرارداد اسـتخدام بـین آن دولـت و        ـ یک دولت نمی  1 

صـالح اسـت بـه مـصونیت از      که کالً یا بخشی از آن در قلمرو دولت دیگر انجام شده یا قرار اسـت انجـام شـود، ذی                شخصی در مورد کاری     
  .که به گونه دیگری بین دولتهای مربوط توافق شده باشد صالحیت نزد دادگاه دولت دیگر استناد نماید، مگر این

  :گردد در موارد زیر اعمال نمی) 1(ـ بند 2 
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  حکومتی استخدام شده باشد؛ ورد نظر جهت ایفاء وظایف خاصی درجهت اعمال اختیارات الف ـ کارمند م
  : ب ـ کارمند مورد نظر

  باشد؛)  هجری شمسی1340( میالدی 1961مأمور دیپلماتیک به گونه تعریف شده در کنوانسیون وین درباره روابط سیاسی مورخ ) 1 (
  باشد؛)  هجری شمسی1342( میالدی 1963سیون وین در باره روابط کنسولی مورخ مأمور کنسولی به گونه تعریف شده در کنوان) 2 (
المللی یا عضو یک مأموریت ویژه یا عـضوی باشـد کـه جهـت                 عضوی از کارکنان دیپلماتیک مأموریت دائم در نزد یک سازمان بین          ) 3 (

  المللی استخدام شده است؛ نمایندگی یک دولت در نزد یک کنفرانس بین
  .شخص دیگری که از مصونیت دیپلماتیک برخوردار استهر ) 4 (

  . پ ـ موضوع دادرسی، استخدام، تجدید قرارداد استخدام یا ابقاء فرد در استخدام باشد
حکومت و یا وزیر امور خارجـه   دولت، رئیس نظر رئیس  ت ـ موضوع دادرسی، اخراج یا اتمام قرارداد استخدام یک شخص باشد و براساس  

  .کننده، این دادرسی، مداخله در منافع امنیتی آن دولت باشد خداماست دولت  
که این شخص در دولت مقر دادگـاه، دارای اقامتگـاه دائمـی     کننده باشد مگر این  ث ـ کارمند در زمان انجام دادرسی، تبعه دولت استخدام 

  باشد؛ یا
ومی که به دادگاههای دولت مقر دادگاه، صالحیت انحـصاری   ج ـ دولت استخدام کننده و مستخدم با رعایت هرگونه مالحظات نظم عم 

  .کند، به صورت کتبی به گونه دیگری توافق نموده باشند نسبت به موضوع دادرسی اعطاء می
  ـ صدمات شخصی و خسارت به اموال12ماده  

شی از فوت یا صدمه بـه شـخص، یـا     یک دولت در نزد دادگاه دولت دیگر که به نحوی در یک دادرسی مربوط به جبران خسارت مالی نا      
صـالح اسـت،      باشـد ذی    خسارت به اموال عینی یا از بین رفتن آن به علت فعل یا ترک فعلی که ادعا شده است قابل انتساب به آن دولت می                        

ل در زمـان ارتکـاب      چنانچه آن فعل یا ترک فعل کالً یا بخشی از آن در قلمرو آن دولت دیگر رخ داده باشد و چنانچه عامل فعل یا ترک فعـ                          
که دولتهای مربوط به گونه دیگری        تواند به مصونیت از صالحیت استناد نماید، مگر این          فعل یا ترک فعل در آن قلمرو حضور داشته باشد، نمی          

  .توافق نموده باشند
  ـ مالکیت، تملک و انتفاع از اموال13ماده  

گیـری در مـوارد        دولت دیگر که به نحوی در مورد دادرسی مربوط به تـصمیم            تواند به مصونیت از صالحیت در نزد دادگاه          یک دولت نمی  
  :که به گونه دیگری بین دولتهای مربوط توافق شده باشد صالح است، استناد نماید مگر این زیر ذی

ا یا هرگونه تعهد آن دولـت   الف ـ هرگونه حق یا منفعت یک دولت در اموال غیر منقول واقع در دولت مقر دادگاه یا تملک یا انتفاع از آنه 
  که ناشی از منفعت آن در اموال مزبور یا تملک یا انتفاع از آنها باشد؛

 ب ـ هرگونه حق یا منفعت یک دولت در اموال منقول یا غیر منقول که از طریق ارث، هبه یا انتقال اموال بال صاحب بـه دولـت حاصـل     
  شود، یا می

  .ره اموال، مانند اموال امانی، دارایی ورشکسته یا اموال یک شرکت در زمان انحالل پ ـ هرگونه حق یا منفعت دولت در ادا
  ـ مالکیت معنوی و صنعتی14ماده  

صـالح    تواند، به مصونیت از صالحیت در نزد دادگاه دولت دیگر که به نحوی در مورد دادرسی مربوط بـه مـوارد زیـر ذی                          یک دولت نمی  
  :ولتهای مربوط به گونه دیگری توافق کرده باشندکه د است، استناد نماید، مگر این

برداری یا هر   الف ـ تعیین هرگونه حق دولت در ارتباط با اختراع، طرحهای صنعتی، نامهای تجاری یا بازرگانی، عالئم تجاری، حق نسخه 
  ولت مقر دادگاه برخوردار است؛ یاشکل دیگر از مالکیت معنوی یا صنعتی که از میزانی از حمایت حقوقی ـ هر چند موقت ـ در قلمرو د
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است و به شـخص ثـالثی   ) الف( ب ـ نقض ادعا شده حقی توسط دولتی در قلمرو دولت مقر دادگاه که دارای ماهیت موارد مذکور در جزء  
  .باشد تعلق دارد و در قلمرو دولت مقر دادگاه مورد حمایت می

  ـ مشارکت در شرکتها یا نهادهای جمعی دیگر15ماده  
ـ یک دولت در جریان رسیدگی در ارتباط با موضوع مشارکت در یک شرکت یا نهاد جمعی دیگر، خواه به ثبت رسیده یا نرسـیده باشـد                           1 

ای از  تواند به مصونیت از صـالحیت در نـزد دادگـاه دولـت دیگـر کـه بـه گونـه          در خصوص رابطه بین آن دولت و نهاد یا شـرکاء دیگر نمـی           
  :که این نهاد ر است، استناد نماید، مشروط به این صالحیت رسیدگی برخوردا

  المللی یا دولتها باشد؛ و  الف ـ دارای شرکاء دیگری به جز سازمانهای بین
  . ب ـ طبق قانون دولت مقر دادگاه ثبت یا تشکیل شده باشد یا مقر یا محل اصلی کسب و کار آن در آن دولت باشد

بینـی نمـوده      ربط یا چنانچه طرفین اختالف از طریق توافق کتبی چنین امری را پـیش               لتهای ذی ـ با این وجود در صورت توافق بین دو        2 
تواند بـه مـصونیت از صـالحیت          کننده نهاد مورد نظر حاوی مفادی در این خصوص باشد، یک دولت می              باشند یا چنانچه سند تأسیس یا اداره      
  .قضائی در چنین دادرسی استناد نماید

   تحت مالکیت یا اداره یک دولتـ کشتیهای16ماده  
ـ دولتی که مالکیت یا اداره یک کشتی را بر عهده دارد، چنانچه در زمان بروز منشأ دعوی، کشتی بـرای اهـدافی غیـر از اهـداف غیـر                              1 

ز صـالحیت رسـیدگی   تواند به مصونیت از صالحیت در نزد دادگاه دولت دیگر که به نحوی ا           تجاری دولتی مورد استفاده قرار گرفته باشد، نمی       
  .که دولتهای مربوط به گونه دیگری توافق نموده باشند به موضوع اداره کشتی برخوردار است، استناد نماید، مگر این

هایی که تحت مالکیت یا اداره یک دولت هستند و فعالً تنها برای خدمات               های جنگی یا امدادی و دیگر کشتی        در مورد کشتی  ) 1(ـ بند   2 
  .گیرند، اعمال نخواهد شد لتی مورد استفاده قرار میغیر تجاری دو

تواند در نزد دادگاه دولت دیگر که به نحوی از صالحیت رسیدگی به موضوع حمل بار از طریق کشتی تحت مالکیت یا  ـ یک دولت نمی3 
مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه باشـد، بـه         اداره آن دولت برخوردار است چنانچه در زمان بروز منشأ دعوی، کشتی برای اهداف غیرتجاری دولتی                 

  .که دولتهای مربوط به گونه دیگری توافق نموده باشند مصونیت از صالحیت آن دولت استناد نماید، مگر این
و هر نوع بار متعلق به یک دولت که انحصاراً بـرای مقاصـد              ) 2(های موضوع بند      در مورد هر نوع بار حمل شده توسط کشتی        ) 3(ـ بند   4 

  .گردد اری دولتی مورد استفاده قرار گرفته یا در نظر است استفاده شود، اعمال نمیغیر تج
های خـصوصی و بـاری و مـالکین آنهـا      توانند به کلیه تدابیر دفاعی، مرور زمان و مسؤولیت محدود که در دسترس کشتی  ـ دولتها می 5 

  .است متوسل شوند
هیت دولتی و غیر تجاری کشتی تحت تملک یا اداره یک دولت یا بـار تحـت تملـک    که در دادرسی، موضوع مربوط به ما  ـ در صورتی 6 

یک دولت مطرح شود، ارائه گواهی امضاء شده توسط نماینده دیپلماتیک یا مقام صالحیتدار دیگر آن دولت به دادگاه، باید به عنوان دلیلی بـر                         
  .ماهیت آن کشتی یا بار به شمار رود

  داوریـ اثر موافقتنامه 17ماده  
 چنانچه یک دولت با یک شخص حقیقی یا حقوقی خارجی به طور کتبی توافق نمایند که اختالفات مربوط به معـامالت بازرگـانی را بـه                          

تواند به مصونیت از صالحیت خود در نزد دادگـاه دولـت دیگـر کـه بـه نحـوی صـالحیت رسـیدگی بـه                         داوری ارجاع دهند، دولت مزبور نمی     
  .که موافقتنامه داوری به گونه دیگری مقرر نموده باشد ، استناد نماید، مگر اینموضوعات زیر را دارد

   الف ـ اعتبار، تفسیر یا اجراء موافقتنامه داوری؛
   ب ـ آئین دادرسی داوری؛ یا

   پ ـ تأیید یا ابطال رأی داوری
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  یک دادگاهفصل چهارم ـ مصونیت دولتی در مقابل تدابیر محدودکننده مرتبط با دادرسی در نزد  
  دادگاه از صدور رأی   دولتی در مقابل تدابیر محدودکننده پیش  ـ مصونیت18ماده 

گونه تدابیر محدود کننده پیش از صدور رأی دادگاه از قبیل توقیف یا ضبط اموال یک دولت در ارتباط با دادرسی در نزد دادگاه دولت           هیچ
  : زیردیگر اتخاذ نخواهد شد مگر در موارد و استثنائات

   الف ـ دولت مربوط صریحاً به اتخاذ تدابیر مزبور که به وسیله موارد زیر مشخص شده است رضایت داده باشد؛
  المللی؛ ـ موافقتنامه بین1 
  ـ موافقتنامه داوری یا قرارداد کتبی؛ یا2 
  ای به دادگاه یا مکاتبه کتبی پس از بروز اختالف بین طرفین؛ یا ـ ارائه بیانیه3 

  .ولت مربوط اموالی را جهت ایفاء تعهد مورد ادعا تخصیص یا مشخص نموده باشد که موضوع آن دادرسی است ب ـ د
  از صدور رأی دادگاه دولتی در مقابل تدابیر محدودکننده پس  ـ مصونیت 19ماده 

ه اموال یک دولت در ارتباط با دادرسـی         گونه تدابیر محدود کننده پس از صدور رأی دادگاه از قبیل توقیف، ضبط یا اقدام اجرائی علی                   هیچ
  :در نزد دادگاه دولت دیگر اتخاذ نخواهد شد مگر در موارد و استثنائات زیر

  : الف ـ دولت مربوط صریحاً به اتخاذ تدابیر مزبور که به وسیله موارد زیر مشخص شده است، رضایت داده باشد
  المللی؛ ـ موافقتنامه بین1 
   قرارداد کتبی؛ یاـ موافقتنامه داوری یا2 
  ای به دادگاه یا مکاتبه کتبی پس از بروز اختالف بین طرفین؛ یا ـ ارائه بیانیه3 

   ب ـ دولت مربوط اموالی را جهت ایفاء تعهد مورد ادعا تخصیص یا مشخص نموده باشد که موضوع آن دادرسی است؛ یا
گیـرد یـا در نظـر     ر از اهداف غیرتجاری دولتی مورد استفاده قرار مـی  پ ـ محرز شده باشد که اموال توسط دولت مربوط برای اهدافی غی 

که تدابیر محدودکننده پس از صـدور رأی دادگـاه، تنهـا در       است مورد استفاده قرار گیرد و در قلمرو دولت مقر دادگاه قرار دارد، مشروط بر این               
  .باشد  اتخاذ میمقابل اموال مرتبط با واحدی که دعوی علیه آن جریان داشته است، قابل

  ـ اثر اعالم رضایت نسبت به صالحیت اعمال تدابیر محدود کننده20ماده  
ایـن کنوانـسیون ضـروری باشـد، رضـایت نـسبت بـه اعمـال         ) 19(و ) 18( چنانچه رضایت نسبت به تدابیر محدود کننده به موجب مواد        

  .به اتخاذ تدابیر محدود کننده باشد  کنوانسیون نباید متضمن رضایت نسبت این) 7(صالحیت به موجب ماده 
  های خاصی از اموال ـ دسته21ماده  
های اموال زیر به ویژه اموال یک دولت نباید مشخصاً به عنوان اموال مورد استفاده یا به قصد استفاده از سوی آن دولـت بـرای                            ـ دسته 1 

  : شوداین کنوانسیون تلقی) 19(ماده ) پ(اهداف غیرتجاری دولتی به موجب بند 
 الف ـ اموال از جمله هر حساب بانکی که مورد استفاده یا به قصد استفاده در اجراء وظایف مأموریت دیپلماتیک دولت یا مناصب کنسولی، 

  المللی؛ های بین المللی یا کنفرانس المللی یا هیأتهای نزد ارکان سازمانهای بین مأموریتهای ویژه، مأموریتهای آن نزد سازمانهای بین
  .اند شوند یا برای این منظور در نظر گرفته شده ب ـ اموالی که از ماهیت نظامی برخوردارند یا برای وظائف نظامی استفاده می 

   پ ـ اموال بانک مرکزی یا دیگر مرجع مالی دولت؛
ش گذاشته نشده یـا قـصدی   رود و به فرو  ت ـ اموالی که بخشی از میراث فرهنگی یک دولت یا بخشی از بایگانی آن دولت به شمار می 

  در زمینه فروش آنها وجود ندارد؛
دهد که به فروش گذاشته نشده یـا قـصدی در زمینـه      ث ـ اموالی که بخشی از نمایشگاه اشیاء علمی، فرهنگی یا تاریخی را تشکیل می 

  .فروش آنها وجود ندارد
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  .کند وارد نمی) 19(ماده ) ب(و ) الف(و بندهای ) 18(ای بر ماده  خدشه) 1(ـ بند 2 
  بخش پنجم ـ مقررات متفرقه 
  ـ ابالغ اوراق قضائی22ماده  
  :یابد ـ ابالغ اوراق قضائی از طریق قرار یا سند دیگر اقامه دعوی علیه یک دولت در موارد زیر جنبه اجرائی می1 

  ربط؛ یا  ذیالمللی حاکم الزم االجراء نسبت به دولت مقر دادگاه و دولت  الف ـ طبق هر کنوانسیون بین
ربط، چنانچه در قانون دولت مقر دادگاه منعی در این زمینه وجود نداشته   ب ـ طبق هرگونه ترتیبات خاص ابالغ بین خواهان و دولت ذی 

  باشد؛ یا
  : پ ـ در صورت نبود چنین کنوانسیونی یا ترتیبات خاصی، از طریق

  ری دیپلماتیک؛ یاربط ازطریق مجا امورخارجه دولت ذی ـ تسلیم به وزارت)1 (
  .ربط، چنانچه در قانون دولت مقر دادگاه منعی در این زمینه وجود نداشته باشد ـ هر روش موردپذیرش دولت ذی)2 (
  .گردد با دریافت اسناد توسط وزارت امور خارجه، انجام شده تلقی می) 1(بند ) پ(جزء ) 1(ـ ابالغ اوراق قضائی موضوع ردیف 2 
  .ربط باشد ن اسناد باید منضم به ترجمه آنها به یک زبان رسمی یا یکی از زبانهای رسمی دولت ذیـ در صورت لزوم ای3 
تواند پس از آن مـدعی شـود کـه ابـالغ اوراق قـضائی       ـ هر دولتی که در زمینه ماهیت دعوایی که علیه آن اقامه شده حاضر شود، نمی           4 

  .صورت نگرفته است) 3(و ) 1(مطابق مفاد بندهای 
  ـ حکم غیابی23ه ماد 
  :که دادگاه به این نتیجه رسیده باشد که ـ حکم غیابی نباید، علیه یک دولت صادر شود مگر این1 

  رعایت شده است؛) 22(ماده ) 3(و ) 1( الف ـ الزامات مندرج در بند های 
صـورت گرفتـه یـا فـرض     ) 22(مـاده  ) 2(و ) 1( ب ـ حداقل چهار ماه از تاریخی که ابالغ قرار یا سایر اسناد اقامه دعوی مطابق بندهای  

  شود صورت گرفته است سپری شده باشد؛ یا می
  .شود   پ ـ این کنوانسیون مانع از اعمال صالحیت قضائی نمی

ـ تصویر حکم غیابی صادره علیه یک دولت در صورت لزوم باید همراه با ترجمه آن به زبان رسمی یا یکـی از زبانهـای رسـمی دولـت                             2 
  .و طبق مفاد بند یاد شده تسلیم گردد) 22(ماده ) 1(های مشخص شده در بند  از طریق یکی از شیوهربط،  ذی

ـ مهلت زمانی برای ارائه درخواست ابطال حکم غیابی نباید کمتر از چهار ماه باشد و این مهلت از تاریخی که تصویر حکم توسط دولت                         3 
  . است، شروع خواهد شدشود که دریافت شده ربط دریافت شده یا فرض می ذی

  ـ مزایا و مصونیتها در طی روند دادرسی24ماده  
ـ قصور یا استنکاف یک دولت از رعایت دستور دادگاه دولت دیگر در مورد اجراء یا خودداری از اجراء فعلی معین یا ارائه سند یـا افـشاء                            1 

مدهایی که ممکن است از چنین رفتاری در رابطه با ماهیت پرونـده             هرگونه اطالعات دیگر برای مقاصد دادرسی، متضمن پیامدهایی به جز پیا          
  .به ویژه، علیه دولت جریمه یا مجازاتی، به دلیل چنین قصور و استنکافی، اعمال نخواهد شد. ناشی شود، نخواهد بود

های قضائی یا مخـارج        هزینه الضمان یا ودیعه با هر تعبیری، جهت تضمین پرداخت         ـ یک دولت ملزم به سپردن هیچ نوع ضمانت، وجه         2 
  .دادرسی که آن دولت به عنوان خواهان نزد دادگاه دولت دیگر مطرح است، نخواهد بود

  بخش ششم ـ مقررات نهایی 
  ـ پیوست25ماده  

  .دهد  پیوست این کنوانسیون، بخش الینفک این کنوانسیون را تشکیل می
  المللی دیگر های بین ـ موافقتنامه26ماده  
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المللی موجود که در ارتباط با موضوعات این          های بین   ن کنوانسیون تأثیری بر حقوق و تعهدات دولتهای عضو به موجب موافقتنامه            مفاد ای 
  .نماید باشد، وارد نمی های مزبور می کنوانسیون، بین طرفهای موافقتنامه

   ـ حل و فصل اختالفات27ماده  
  . مربوط به تفسیر یا اجراء این کنوانسیون را از طریق مذاکره حل و فصل نمایندـ دولتهای عضو تالش خواهند کرد که اختالفات1 
ـ هرگونه اختالف بین دو یا چند دولت عضو در خصوص تفسیر یا اجراء این کنوانسیون که ظرف شـش مـاه از طریـق مـذاکره حـل و                              2 

چنانچه شش ماه پس از تاریخ درخواسـت ارجـاع بـه    . هد شدفصل نشود، بنا به درخواست هر یک از دولتهای عضو مزبور به داوری ارجاع خوا            
تواند بـه وسـیله درخواسـتی طبـق      داوری، آن دولتهای عضو نتوانند در مورد برگزاری داوری توافق نمایند، هر یک از دولتهای عضو مزبور می           

  .المللی دادگستری، اختالف را به این دیوان ارجاع دهد اساسنامه دیوان بین
تواند اعالم نماید که خود را متعهد به اجراء بند            عضو در زمان امضاء تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق به این کنوانسیون، می            ـ هر دولت    3 

  .باشد ای را صادر کرده است، نمی در ارتباط با هر دولت عضوی که چنین اعالمیه) 2(سایر دولتهای عضو متعهد به اجراء بند . داند نمی) 2(
ای به دبیر کل سازمان ملل متحد،      تواند در هر زمان با دادن اطالعیه        اعالمیه را صادر نموده است، می     ) 3(و که طبق بند     ـ هر دولت عض   4 

  .اعالمیه خود را پس بگیرد
  ـ امضاء28ماده  

ملل متحد مفتـوح    درمقر سازمان   ) شمسی   هجری 27/10/1385( میالدی   2007 ژانویه 17کنوانسیون برای امضاء کلیه دولتها تا تاریخ           این
  .خواهد بود

  ـ تنفیذ،پذیرش، تصویب یا الحاق29ماده  
  .ـ این کنوانسیون منوط به تنفیذ، پذیرش یا تصویب خواهد بود1 
  .ـ این کنوانسیون برای الحاق هر دولتی مفتوح خواهد بود2 
  . شدـ اسناد تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق نزد دبیر کل سازمان ملل متحد تودیع خواهد3 
  ـ الزم االجراء شدن30ماده  
امین سند تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق نزد دبیر کـل سـازمان ملـل متحـد الزم              امین روز پس از تودیع سی       ـ این کنوانسیون در سی    1 

  .االجراء خواهد شد
کنـد،    ق، ایـن کنوانـسیون را تنفیـذ مـی         اُمین سند تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحا       ـ این کنوانسیون برای هر دولتی که پس از تودیع سی          2 
االجراء  اُمین روز پس از تودیع سند تنفیذ، تصویب، پذیرش یا الحاق دولت مزبور الزم شود، در سی کند یا به آن ملحق می پذیرد، تصویب می می

  .خواهد شد
  ـ فسخ عضویت31ماده  
  .سازمان ملل متحد، عضویت خود را در این کنوانسیون فسخ نمایدتواند از طریق ارسال اطالعیه کتبی به دبیرکل  ـ هر دولت عضو می1 
با این وجود، این کنوانسیون     . ـ فسخ عضویت یک سال پس از تاریخ وصول اطالعیه توسط دبیر کل سازمان ملل متحد نافذ خواهد شد                  2 

اه دولت دیگـر قبـل از تـاریخ نافـذ شـدن فـسخ            همچنان نسبت به هر موضوع مربوط به مصونیت قضائی دولتها یا اموال آنها که در نزد دادگ                
  شود، ربط مطرح می عضویت نسبت به هر یک از دولتهای ذی

  .گردد اعمال می
ای بر وظیفه هر دولت عضو جهت ایفاء هر تعهـد منـدرج در ایـن کنوانـسیون کـه مـستقل از ایـن                           وجه خدشه   ـ فسخ عضویت به هیچ    3 

  .نماید ن است، وارد نمیالملل مشمول آ کنوانسیون به موجب حقوق بین
  ـ امین اسناد و اطالعیه ها32ماده  
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  .شود ـ دبیر کل سازمان ملل متحد به عنوان امین اسناد این کنوانسیون تعیین می1 
  :ـ دبیر کل سازمان ملل متحد به عنوان امین اسناد این کنوانسیون باید موارد زیر را به اطالع کلیه دولتها برساند2 

  ؛)31(و ) 29(های فسخ عضویت طبق مواد  ین کنوانسیون و تودیع اسناد تنفیذ پذیرش، تصویب یا الحاق یا اطالعیه الف ـ امضاء ا
  ، این کنوانسیون الزم االجراء خواهد شد؛)30( ب ـ تاریخی که طبق ماده 

  . پ ـ هرگونه اقدام، اطالعیه یا مکاتبه مربوط به این کنوانسیون
  ـ متون معتبر33ماده  

  . عربی، چینی، انگلیسی، فرانسوی، روسی و اسپانیولی این کنوانسیون از اعتبار یکسانی برخوردار است متون
باشند، این کنوانسیون را که در تاریخ          برای گواهی مراتب فوق، امضاء کنندگان زیر که دارای اختیار الزم از سوی دولتهای متبوع خود می                

  .در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک برای امضاء مفتوح شد، امضاءکردند) ی شمسی هجر27/10/1384( میالدی 2005 ژانویه 17
  ضمیمه کنوانسیون 
  برداشتهایی در مورد برخی مفاد کنوانسیون 

  . هدف از این ضمیمه، بیان برداشتهایی در ارتباط با مفاد مربوط است
  )10(در خصوص ماده 

  .شود  کنوانسیون به صورت کلی درک می، در متن این)10(در ماده » مصونیت«  اصطالح 
، مسائل مربوط به وضعیتی که یک مؤسسه دولتی به صـورت عمـدی              »کشف شخصیت حقوقی  « ای بر مسأله      ، خدشه )10(ماده  ) 3( بند  

داده باشد یا مسائل    وضعیت مالی خود را نادرست جلوه داده است یا متعاقباً داراییهای خود را به منظور اجتناب از پاسخگویی به ادعایی کاهش                      
  .کند مرتبط دیگر، وارد نمی

  )11(در خصوص ماده 
عمـدتاً توجـه بـه مـسائل امنیـت ملـی و امنیـت        ) 11(مـاده  ) 2(بند ) ت(کننده در جزء  دولت استخدام» منافع امنیتی «  هدف از اشاره به     

  .مأموریتهای دیپلماتیک و مناصب کنسولی است
کنوانسیون ویـن در    ) 55(و ماده   )  هجری شمسی  1340( میالدی   1961 در باره روابط سیاسی مورخ       کنوانسیون وین ) 41( به موجب ماده    

، کلیه اشخاص موضوع مواد مزبور موظف به رعایت قوانین و مقـررات کـشور               ) هجری شمسی  1342( میالدی 1963باره روابط کنسولی مورخ     
هجری 1340(میالدی1961کنوانسیون وین درباره روابط سیاسی مورخ       ) 38(ده  در عین حال به موجب ما     . باشند  میزبان از جمله قوانین کار می     

دولت پذیرنده موظف است صالحیت     )  هجری شمسی  1342( میالدی 1963کنوانسیون وین درباره روابط کنسولی مورخ       ) 71(و ماده   ) شمسی
  . یا منصب کنسولی ایجاد نشودای در انجام وظایف مأموریت خود را به نحوی اعمال نماید که به صورت نابجا مداخله

  )14(و)13(در خصوص مواد 
نه تنها به اثبات یا تأیید اعمال حقوق مورد حمایت، بلکـه به ارزیابی یا بـرآورد ماهیت از جمله محتوا، دامنه                    » تعیین«  کاربـرد اصـطالح   

  .شمول و حـد حقـوق مزبور اشاره دارد
  )17(در خصوص ماده 

  .شود گذاری می شامل مسائل مربوط به سرمایه» گانیمعامالت بازر«  اصطالح 
  )19(در خصوص ماده 

به معنای دولت به عنوان یک شخصیت مستقل حقوقی، یک واحد تشکیل دهنده دولت فدرال، یک زیر     » پ  « در بند   » واحد«  اصطالح  
  .باشد وقی میمجموعه دولت، یک کارگزار یا سازمان تابعه دولت یا واحد دیگر دارای شخصیت مستقل حق

  .تر از مالکیت یا تملک درک گردد باید موسع» پ« در بند » اموال مرتبط با مؤسسه«  عبارت 
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، مسائل مربوط به وضعیتی که یک مؤسسه دولتی به صورت عمـدی وضـعیت               » کشف شخصیت حقوقی  «ای بر مسأله      خدشه) 19( ماده  
ای خود را جهت اجتناب از پاسخگویی به ادعایی کـاهش داده باشـد یـا مـسائل مـرتبط      مالی خود را نادرست جلوه داده است یا متعاقباً داراییه         

  .کند دیگر وارد نمی
 قانون فوق فوق مشتمل بر ماده واحده، منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و سی و سـه مـاده و یـک ضـمیمه در جلـسه علنـی روز                               

 بـه تأییـد   8/3/1387اسـالمی تـصویب و در تـاریخ     شورای  هشتاد و هفت مجلسماه یکهزار و سیصد و      یکشنبه مورخ بیست و نهم اردیبهشت     
  .شورای نگهبان رسید

  رئیس مجلس شورای اسالمی ـ علی الریجانی
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  قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور

 29/3/1387 18785/605شماره

  نژاد جناب آقای دکتر محمود احمدی
  ریاست محترم جمهوری اسالمی ایران

قانون اسـالمی جمهـوری اسـالمی    ) 123( در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم         26/7/1385 مورخ   89383/33947به نامه شماره     عطف  
 کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی مطابق اصـل         31/2/1387ایران قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مصوب جلسه مورخ           

ان الیحه به مجلس شورای اسالمی تقدیم گردیده بود، پس از موافقت مجلس با اجراء آزمایـشی                 قانون اساسی که با عنو    ) 85(هشتاد و پنجم    
  .گردد  و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابالغ می25/10/1386شنبه مورخ  آن به مدت پنج سال در جلسه علنی روز سه

  رئیس مجلس شورای اسالمی ـ علی الریجانی
  5/4/1387 46162شماره
   کشوروزارت

 قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور که در جلسه مورخ سی و یکم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هـشتاد و هفـت کمیـسیون                 
قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران تصویب گردیده و مجلـس بـا اجـرای              ) 85(اجتماعی مجلس شورای اسالمی طبق اصل هشتاد و پنجم          

شنبه مورخ بیست و پنجم دی ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش موافقت و در تـاریخ                      در جلسه علنی روز سه     آزمایشی آن به مدت پنج سال     
 مجلس شورای اسالمی واصل گردیـده اسـت،    29/3/1387 مورخ   18785/605 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره           20/3/1387

  .گردد به پیوست جهت اجراء ابالغ می
  نژاد محمود احمدیرئیس جمهور ـ 

  قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور
  فصل اول ـ تعاریف 
  :رود  اصالحات مندرج در این قانون در معانی مشروح زیر به کار میـ1ماده 

 و هـای امنیتـی   به جز موارد موضـوعه در حـوزه  (شرایطی است که در اثر حوادث، رخدادها و عملکردهای طبیعی و انسانی :  الف ـ بحران 
گـردد و بـر       آید و موجب ایجاد مشقت و سختی به یک مجموعه یا جامعه انسانی می               به طور ناگهانی یا غیرقابل کنترل به وجود می        ) اجتماعی

  .العاده دارد طرف کردن آن نیاز به اقدامات اضطراری، فوری و فوق
است کـه توسـط دسـتگاههای دولتـی، غیردولتـی و عمـومی       ریزی، عملکرد و اقدامات اجرائی  فرآیند برنامه:  ب ـ مدیریـت جامع بحران 

مـدیریت  (دیـده   و مدیریت عملیات مقابله و بازسازی و بازتوانی منطقه آسیب) مدیریت خطرپذیری(پیرامون شناخت و کاهش سطح مخاطرات   
شـود بـه      عاتی در دسـترس تـالش مـی       در این فرآیند با مشاهده پیش نشانگرها و تجزیه و تحلیل آنها و منابع اطال              . پذیرد  صورت می ) بحران

صورت یکپارچه، جامع و هماهنگ با استفاده از ابزارهای موجود از بحرانها پیشگیری نموده یا در صورت بروز آنها بـا آمـادگی الزم در جهـت                           
  .کاهش خسارات جانی و مالی به مقابـله سریع پرداخته تا شرایط به وضعیت عادی بازگردد

  :شامل چهارمرحله به شرح زیر است مدیریت بحران ـ2ماده 
مجموعه اقداماتی است که با هدف جلوگیری از وقوع حوادث و یا کاهش آثار زیانبار آن، سـطح خطرپـذیری جامعـه را    :  الف ـ پیشگیری 

  .دهد ارزیابی نموده و با مطالعات و اقدامات الزم سطح آن را تا حد قابل قبول کاهش می
آوری  دهد که شـامل جمـع   ی است که توانایی جامعه را در انجام مراحل مختلف مدیریت بحران افزایش میمجموعه اقدامات:  ب ـ آمادگی 
  .ریزی، سازماندهی، ایجاد ساختارهای مدیریتی، آموزش، تأمین منابع و امکانات، تمرین و مانور است اطالعات، برنامه
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وقوع بحران است که با هدف نجات جان و مال انسانها، تأمین رفـاه نـسبی   انجام اقدامات و ارائه خدمات اضطراری به دنبال :  ج ـ مقابله 
رسانی، هشدار، جست و جـو، نجـات و امـداد بهداشـت،               عملیات مقابله شامل اطالع   . شود  برای آنها و جلوگیری از گسترش خسارات انجام می        

رسـانی، برقـراری      ها، مهارآتش، کنترل مواد خطرناک، سـوخت      درمان، تأمین امنیت، ترابری، ارتباطات، فوریتهای پزشکی، تدفین، دفع پسماند         
  .ربط است شریانهای حیاتی و سایر خدمات اضطراری ذی

بازسازی شامل کلیه اقدامات الزم و ضروری پس از وقوع بحران است که برای بازگرداندن وضـعیت عـادی بـه    :  د ـ بازسازی و بازتوانی 
ای توسعه پایدار، ضوابط ایمنی، مشارکتهای مردمی و مسائل فرهنگی، تـاریخی، اجتمـاعی منطقـه    دیده با در نظر گرفتن ویژگیه    مناطق آسیب 

بازتوانی نیز شامل مجموعه اقداماتی اسـت کـه جهـت بازگردانـدن شـرایط جـسمی، روحـی و روانـی و اجتمـاعی                         . گیرد  دیده انجام می    آسیب
  .رسد دیدگان به حالت طبیعی به انجام می آسیب
  رای عالی مدیریت بحران کشورفصل دوم ـ شو 
گانه، نیروهای مسلح و کلیه نهادها و دستگاههای تحـت           به منظور هماهنگی فعالیتهای دستگاهها و نهادهای وابسته به قوای سه           ـ3ماده 

 چهارگانــه آن    و تصویب مقررات و ضوابط حاکم بر مدیریت بحـران در مراحــل            ) له  با عنایت به تفویض اختیار معظم     (رهبری    نظر مقام معظم  
  .گردد شود، تشکیل می شورای عالی مدیریت بحران کشور که از این پس در ایـن قانـون به اختصار شورای عالی نامیده می

  : وظایف شورای عالی به شرح زیر استـ4ماده 
  .ویبهای ملی مرتبط با مدیریت جامع بحران کشور و اقدام قانونی الزم جهت تص ـ تدوین سیاستها و برنامه1 
  .ـ تنظیم بودجه تفصیلی نظام مدیریت جامع بحران کشور و پیشنهاد برای درج در الیحه بودجه ساالنه کشور جهت تصویب2 
هـا و سـازمانهای دولتـی، نهادهـای عمـومی غیردولتـی، شـوراهای          ـ اقدام قانونی الزم جهت تصویب وظایف دقیق و نقش وزارتخانـه           3 

شرکتهایی که شمول قانون برآنها مـستلزم ذکـر نـام اسـت، نیروهـای نظـامی و انتظـامی و کلیـه نهادهـا و                          اسالمی، شهرداریها، سازمانها و     
های گروهی، تـشکلهای مـدنی و مردمـی           دستگاههای تحت نظر مقام معظم رهبری، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران و رسانه              

  .مرتبط با مدیریت بحران در مجلس شورای اسالمی
ذ تدابیر راهبردی، هماهنگی، هدایت و تشویق فعالیتهـای پژوهـشی و اجرائـی در راسـتای کـاهش خطرپـذیری ناشـی از زلزلـه،            ـ اتخا 4 

  .مخاطرات آب و هوایی و موادشیمیایی خطرناک
رایط بحـران   ـ اقدام قانونی الزم جهت تصویب سامانه مدیریت بحران کشور و تعیین فرماندهی عملیات مقابله با بحران متناسب با شـ  5 

  .در مجلس شورای اسالمی
رسانی از طریق سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران   ـ اقدام قانونی الزم جهت تصویب سیاستهای آموزشی، تبلیغاتی و اطالع6 

  .های گروهی در مجلس شورای اسالمی و سایر رسانه
 درباره اقدامات احتیاطی پس از دریافت اطالعات مبنی بر احتمال وقوع ـ اقدام قانونی الزم جهت تصویب ضوابط و دستورالعملهای الزم7 

  .بینی نشده در کشور حوادث پیش
های سازمانی متناسب در استانها و شهرستانها به پیـشنهاد    ـ اقدام قانونی الزم جهت تصویب ساختار، تشکیالت تفصیلی سازمان و رده 8 

  .سازمان
  .ضوابط، مقررات و دستورالعملهای مرتبط با این قانونـ اقدام قانونی الزم جهت تصویب 9 
عالی به ریاست رئیس جمهور و با عضویت وزرای اطالعات، کشور، اموراقتصادی و دارایی، مسکن و شهرسـازی، دفـاع و     ـ شورای 5ماده 

یرو، جهادکشاورزی، ارتباطـات و فنـاوری       پشتیبانی نیروهای مسلح، رفاه و تأمین اجتماعی، راه و ترابری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ن               
اطالعات، علوم، تحقیقات و فناوری، آموزش و پرورش، شهردار تهران، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، فرمانـده نیـروی انتظـامی جمهـوری                       

جلـس شـورای اسـالمی،      اسالمی ایران، فرمانده کل سپاه پاسداران، فرمانده کل ارتش، فرمانده نیروی مقاومت بسیج، یکی از نواب رئـیس م                  
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احمـر    ریزی کشور و صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران، رئیس جمعیت هـالل              معاون اول قوه قضائیه، رؤسای سازمانهای مدیریت و برنامه        
ان و  ، ریاست سازمان هواشناسی کشور، رئیس بنیاد مسکن انقالب اسالمی ایر          )ره(جمهوری اسالمی ایران، سرپرست کمیته امداد امام خمینی         

  .گردد رئیس سازمان تشکیل می
گردد و مصوبات ایـن شـورا         تشکیل می ) مقام  به عنوان قائم  (عالی در غیاب رئیس جمهور به ریاست وزیر کشور             جلسات شورای  ـ1تبصره 

  .االجراء است پس از تأیید رئیس جمهور الزم
  .رسد وزیران می ای خواهد بود که به تصویب هیأت نامه  آئینعالی برابر  نحوه اداره، اتخاذ تصمیمات و ابالغ مصوبات شورایـ2تبصره 
  .این ماده انتخاب خواهد شد) 2(عالی در سازمان مستقر بوده و دبیر آن مطابق تبصره   دبیرخانه شورایـ3تبصره 
  فصل سوم ـ سازمان مدیریت بحران کشور 
شود بـه منظـور ایجـاد مـدیریت یکپارچـه در امـر        زمان نامیده می ـ سازمان مدیریت بحران کشور که در این قانون به اختصار سا 6ماده 

رسـانی متمرکـز و نظـارت بـر مراحـل مختلـف               های اجرائی و پژوهشی، اطالع      ریزی، ایجاد هماهنگی و انسجام در زمینه        سیاستگذاری، برنامه 
هـا، مؤسـسات و شـرکتهای     زم مورد نیـاز وزارتخانـه  دیده و استفاده از همه امکانات و لوا         مدیریت بحران و ساماندهی و بازسازی مناطق آسیب       

های دولتی، نیروهای نظامی و انتظامی، مؤسسات عمومی غیردولتی، شوراهای اسالمی، شهرداریها، تـشکلهای                دولتی و عمومی، بانکها و بیمه     
ی و نیروهـای مـسلح در صـورت         مردمی، مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، دستگاههای تحت امر مقام معظـم رهبـر                  

بینـی نـشده    ای و محلی در مواجهه با حوادث طبیعی و سوانح پـیش  مندی بهینه از توانمندیهای ملی منطقه   له، جهت بهره    تفویض اختیار معظم  
  .گردد تشکیل می

و حکـم وزیـر کـشور منـصوب         عـالی      سازمان، وابسته به وزارت کشور بوده و رئیس آن به پیشنهاد وزیر کـشور و تأییـد شـورای                   ـ7ماده 
  .گردد می

  .گردد های سازمانی متناسب در استانها و شهرستانها به ترتیب زیر نظر استاندار و فرماندار تشکیل می رده
  : ـ وظایف سازمان به شرح زیر است8ماده 
هت ایجاد و امکان اسـتفاده از کلیـه         ریزی ج   ها و سیاستهای اجرائی مربوط به مراحل چهارگانه مدیریت بحران و برنامه             مشی  ـ تهیه خط  1 

امکانات و توانمندیهای مورد نیاز اعم از دولتی، غیردولتی و نیروهای مسلح در طول زمان عملیات آمادگی و مقابله با حادثه و ارائـه آن جهـت                           
  .وزیران تصویب هیأت

  .مدیریت بحرانـ ایجاد هماهنگی و انسجام میان دستگاههای مختلف کشور درخصوص مراحل چهارگانه 2 
رسـانی و تمرینـی در مراحـل          های جامع فرهنگی، پژوهـشی، آموزشـی، تبلیغـاتی، اطـالع            ـ بررسی، تدوین و پیشنهاد سیاستها و برنامه       3 

  .عالی  چهارگانه مدیریت بحران به شورای
فنـی کـشورها و مؤسـسات خـارجی و          المللی، تبادل نظـر و اسـتفاده از تجربیـات و دانـش                ای و بین    ـ تقویت زمینه همکاریهای منطقه    4 
  .ربط المللی با هماهنگی و همکاری دستگاههای ذی المللی مربوط به مراحل چهارگانه مدیریت بحران و نمایندگی کشور در مجامع بین بین

  . ـ مستندسازی حوادث، اقدامات و تجزیه و تحلیل آنها5 
تشکلهای مردمـی، نهادهـای غیردولتـی و نیروهـای بـسیجی و داوطلـب       ریزی و هماهنگی جهت سازماندهی و آموزش کلیه   ـ برنامه 6 

  .مردمی در مراحل چهارگانه مدیریت بحران
  .عالی ـ پیگیری اجراء مصوبات و تصمیمات شورای7 
 و ای سـاختمانها، زیرسـاختها   سازی و بهسازی لـرزه   ـ هماهنگی و نظارت در زمینه ایجاد و گسترش سیستمهای مؤثر پیشگیری، مقاوم 8 

ها، حمایتهای مالی و  ابنیه و شریانهای حیاتی و مهم و بازسازی و بهسازی بافتهای فرسوده، روشهای اتکائی و جبرانی خسارت نظیر انواع بیمه         
  .ربط سازوکارهای تشویقی، تسهیالت ویژه و صندوقهای حمایتی با همکاری دستگاههای ذی
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ای فعال و استفاده از همکاریهای آنها به منظور استانداردسازی و بهبود کیفیـت               ـ کمک به توسعه و گسترش مؤسسات علمی و مشاوره         9 
  .ارتقاء و کنترل ایمنی کاالها و خدمات، ساختمانها و تأسیسات زیربنایی کشور و نظارت بر رعایت استانداردهای مصوب

ها، سازمانها، نهادها و مؤسسات مرتبط    اری وزارتخانه ـ تدوین نظام تقسیم کار ملی برای ارتقاء فرهنگ ایمنی برای آحاد جامعه با همک              10 
  .وزیران جهت تصویب با امر مدیریت بحران و ارائه آن به هیأت

  .ـ تدوین ضوابط مربوط به تعیین سطوح، حالت اضطرار و شیوه اعالم بحرانهای ناشی از حوادث غیرمترقبه11 
و احتیاطی در هنگام وقوع و یا احتمال وقوع حوادث غیرمترقبه به دسـتگاههای              ـ ابالغ دستورالعملهای نحوه انجام اقدامات اضطراری        12 
  .ربط جهت اجراء ذی

های الزم جهت دراختیار گرفتن کلیه امکانات و توانمندیهای مـورد نیـاز مـدیریت بحـران کـشور اعـم از دولتـی و                           ـ انجام هماهنگی  13 
  .قابله با بحراننهادهای عمومی غیردولتی و نیروهای مسلح در طول زمان م

ربـط و مؤسـسات       ـ تدوین مقررات و ضوابط مربوط به رسیدگی به تخلفات و تخطی و اهمال مقامات دولتی در کلیه دستگاههای ذی                   14 
عمومی غیردولتی، نیروهای نظامی و انتظامی و کلیه نهادها و دستگاههای تحت نظـر مقـام معظـم رهبـری در اجـراء دسـتورات و مـصوبات                

وزیـران جهـت تـصویب و      و سازمان در مواقع بروز بحران با همکاری قوه قضائیه و ستاد کل نیروهای مسلح و ارائه آن به هیـأت                 عالی  شورای
  .پیگیری اجراء آنها

 کنندگان، آشوبگران و غارتگران در زمان بروز        ـ تدوین پیشنهاد ضوابط و مقررات مربوط به اقدامات پیشگیرانه و برخورد با سوءاستفاده             15 
  .وزیران جهت تصویب، پیگیری و نظارت بر اجراء آنها حوادث با همکاری قوه قضائیه و ستاد کل نیروهای مسلح و ارائه آن به هیأت

المللی با همکـاری      های مربوط به چگونگی جذب، توزیع و استفاده از کمکهای مردمی، خارجی و بین               نامه  ـ تدوین دستورالعملها و آئین    16 
  .وزیران جهت تصویب و پیگیری آنها ط و ارائه آن به هیأترب دستگاههای ذی

ربط و سازمانهای اجرائـی مـسؤول و    های اطالعاتی مراکز علمی ـ تحقیقاتی ذی  ـ ایجاد نظام مدیریت جامع اطالعات به کمک شبکه17 
رسـانی دقیـق و بـه         دثه احتمالی و اطـالع    تشکیل مرکز مدیریت اطالعات حوادث وابسته به سازمان به منظور هشدار به موقع قبل از وقوع حا                

  .هنگام در زمان وقوع حادثه به مسؤوالن و مردم
و ) به ویژه آمادگی و مقابله    (ربط درخصوص مراحل چهارگانه مدیریت بحران         ـ نظارت عالیه و ارزیابی اقدامات دستگاههای اجرائی ذی        18 

  .ارائه گزارش به شورای عالی
الیتهای دستگاهها و نهادها در امر مدیریت جامع بحران، به ویـژه در مراحـل آمـادگی و مقابلـه، تـدابیر و                        به منظور هماهنگی فع    ـ9ماده 

  :اقدامات زیر الزم و ضروری است
ربط بر حسب ضرورت و با تصویب هیـأت وزیـران    ها و دستگاههای ذی  الف ـ واحد سازمانی مناسب در امر مدیریت بحران در وزارتخانه 

  .تشکیل خواهد شد
االختیـار در سـطح معاونـت دسـتگاهها و       ب ـ شورای هماهنگی مدیریت بحران به ریاست رئیس سازمان و با عـضویت نماینـدگان تـام    

  .شود ربط به منظور هماهنگی فعالیتهای مربوط به مراحل چهارگانه مدیریت بحران تشکیل می نهادهای ذی
ست استاندار و در شهرستانها به ریاست فرماندار، بـا عـضویت کلیـه دسـتگاههای      ج ـ شورای هماهنگی مدیریت بحران در استانها به ریا 

  .شود ربط تشکیل می ذی
 د ـ با توجه به شرایط ویژه و اهمیت شهر تهران به عنوان پایتخت جمهوری اسالمی ایران شورای هماهنگی مدیریت بحران شهر تهران  

  .گردد به ریاست شهردار تهران تشکیل می
عاون امور عمرانی استاندار و معاون فرماندار به ترتیب جانشین استاندار و فرماندار در شورای هماهنگی مدیریت بحران استان                    م ـ1تبصره 

  .باشند و شهرستان خواهند بود و جملگی موظف به هماهنگی و پاسخگویی به سازمان می
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هـای    نامـه   ت در مجلس شورای اسالمی به عمل آورده و آئـین           اقدام قانونی الزم در رابطه با تصویب اهداف، وظایف و تشکیال           ـ2تبصره 
  .اجرائی مورد نیاز جهت اجراء این ماده به پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید

  فصل چهارم ـ سایر مقررات 
ی جمهـوری اسـالمی ایـران       قانون برنامه چهارم توسعه، اقتـصادی، اجتمـاعی و فرهنگـ          ) 160( کلیه دستگاههای موضوع ماده      ـ10ماده 

بـا اذن فرمانـدهی معظـم       ( و مؤسسات عمومی غیردولتی از جمله دستگاههای تحت نظر مقام معظم رهبری و نیروهای مسلح                 1383مصوب  
ر ، شهرداریها و واحدهای سازمانی زیر نظر شهرداریها و نیز سازمانها، تشکلها و بنگاههای فعـال در بخـشهای خـصوصی و تعـاونی، د                   )کل قوا 

موظفند در چهارچوب وظایف و ضوابط محوله عمل نموده، گزارش عملکرد خود را از              ) به ویژه در مرحله آمادگی    (مراحل مدیریت جامع بحران     
  .ربط در مقاطع زمانی که تعیین خواهد شد به سازمان ارائه دهند طریق مراجع دولتی ذی

هـای از     ر این ماده موظفند بنا به اعالم ریاست شورای عـالی طبـق برنامـه               در هنگام بروز بحران، تمامی دستگاههای مذکور د        ـ1تبصره 
توقف و خاتمه   . پیش تعیین شده در عملیات مقابله با بحران شرکت نمایند و گزارش اقدامات خود را از طرق معمول به اطالع سازمان برسانند                     

  .گیرد عملیات مقابله، با اعالم ریاست شورای عالی صورت می
نمایـد،    در مواردی که بخش خصوصی یا بخش تعاونی براساس تکالیف تعیین شده از سوی مراجع قانونی خدماتی را ارائه مـی                     ـ2تبصره 

  .گردد پس از انجام مأموریت پرداخت خواهد شد هزینه خدمات ارائه شده آنان براساس دستورالعملی که از سوی سازمان ابالغ می
تمهیدات و اقدامات مؤثر پیشگیرانه و افزایش آمادگی و ارتقاء توان مقابله بـا حـوادث بـه سـازمان                     با توجه به اهمیت مطالعات،       ـ11ماده 

 را در این خصوص 1380قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب      ) 10(شود هر ساله درصدی از اعتبارات موضوع ماده         اجازه داده می  
  .هزینه نماید

  .هر سال برحسب نیاز و برآورد انجام شده در سازمان به تصویب هیأت وزیران خواهدرسید) 11( ـ درصد مذکور در ماده تبصره 
از %) 2/1(بینی نشده معـادل یـک و دو دهـم درصـد            شود در صورت وقوع حوادث طبیعی و سوانح پیش           به دولت اجازه داده می     ـ12ماده 

ند تا به صورت اعتبارات خارج از شمول با پیشنهاد شورای عالی و تأیید            گردان خزانه تأمین ک     بودجه عمومی هر سال را از محل افزایش تنخواه        
  .رئیس جمهور هزینه گردد

موظف است به منظور بازسازی و جبـران خـسارات ناشـی از حـوادث طبیعـی و                  ) بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران    ( دولت   ـ13ماده 
بـه ویـژه اقـشار      (دیـدگان     نه و سایر منابع بانکی، تسهیالت موردنیاز آسیب       الحس  دیده از محل منابع قرض      بینی نشده مناطق آسیب     سوانح پیش 

التفاوت نرخهای ترجیحی را جهت بازپرداخت بـه         را با نرخهای ترجیحی مصوب از طریق سیستم بانکی در اختیار آنان قرار دهد و مابه               ) محروم
  .بانکها در لوایح ساالنه بودجه کل کشور لحاظ نماید

رسـد، تـسهیالت بـانکی موردنیـاز          نامه پیشنهادی شورای عالی که به تصویب هیأت وزیران مـی            وظف است طبق آئین    دولت م  ـ1تبصره 
سازی ساختمانهای مسکونی شهری و روستایی را از طریق بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و سیستم بانکی با شـرایط مناسـب در                       مقاوم

  .اختیار متقاضیان قرار دهد
باشـد و     سازی و حُسن انجام امور به عهده معاونین هماهنگی امور عمرانی اسـتانداریها مـی                عالیه بر روند عملیات مقاوم     نظارت   ـ2تبصره 

  .گزارش عملکرد باید به صورت فصلی به سازمان ارسال گردد
  .ثر استاال باشد و قوانین و مقررات مغایر این قانون ملغی االجراء می  این قانون از زمان تصویب الزمـ14ماده 
  .رسد نامه اجرائی این قانون حداکثر ظرف سه ماه با پیشنهاد وزارت کشور به تصویب هیأت وزیران می  آئینـ15ماده 

 کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی طبق اصل هشتاد         31/2/1387 قانون فوق مشتمل بر پانزده ماده و ده تبصره در جلسه مورخ             
 بـه تأییـد     20/3/1387 گردید و پس از موافقت مجلس با اجراء آزمایشی آن به مدت پـنج سـال، در تـاریخ                   قانون اساسی تصویب  ) 85(و پنجم 

  .شورای نگهبان رسید
  رئیس مجلس شورای اسالمی ـ علی الریجانی
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  تاس نظریه شورای نگهبان راجع به دعاوی اشخاص حقیقی یا حقوقی که در قوانین و مقررات کشورشان مرور زمان پذیرفته شده

  1387/4/4 -27426/30/87شماره
  جناب آقای دکتر الهام
 وزیر محترم دادگستری

 در رابطـه بـا      12/5/1371 مورخ   3506گردد که نظریه شماره        بدینوسیله اعالم می   1/4/1387 مورخ   5457/02/111 عطف به نامه شماره     
عـاوی اشـخاص حقیقـی یـا حقـوقی کـه در قـوانین و           شورای نگهبان راجع به د     27/11/1361 مورخ   7257عدم شمول اطالق نظریه شماره      

  .مقررات کشورشان مرور زمان پذیرفته شده است
  .باشد  همچنان به قوت باقی است و قابل استناد می

  دبیر شورای نگهبان ـ احمد جنتی
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  قانون جنگلها و مراتع) 56(قانون اصالح قانون تعیین تکلیف اراضی اختالفی موضوع اجراء ماده 

 29/3/1387 18793/125شماره

  نژاد جناب آقای دکتر محمود احمدی
  ریاست محترم جمهوری اسالمی ایران

قـانون اساسـی جمهـوری اسـالمی     ) 123( در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم 5/12/1381 مورخ 61674/25283 عطف به نامه شماره   
قانون جنگلها و مراتع که با عنوان الیحه الحاق یـک تبـصره   ) 56 (ایران قانون اصالح قانون تعیین تکلیف اراضی اختالفی موضوع اجراء ماده 

قانون جنگلها و مراتع به مـجلس شـورای اسـالمی تقـدیم گردیــده بـود، بـا       ) 56(به قانون تعیین تکلیف اراضی اختالفی موضوع اجراء ماده      
  .گردد ه پیوست ابالغ می و تأیید شـورای محترم نگهبان ب5/3/1387تصـویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 

  رئیس مجلس شورای اسالمی ـ علی الریجانی
  11/4/1387 46160شماره

  وزارت جهاد کشاورزی
قانون جنگلها و مراتع که در جلسه علنـی روز یکـشنبه مـورخ              ) 56( قانون اصالح قانون تعیین تکلیف اراضی اختالفی موضوع اجراء ماده           

 به تایید شورای نگهبـان رسـیده و         22/3/1387د و هفت مجلس شورای اسالمی تصویب و در تاریخ           پنجم خرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتا       
  .گردد است به پیوست جهت اجراء ابالغ می  مجلس شورای اسالمی واصل گردیده29/3/1387 مورخ 18793/125طی نامه شماره 

  نژاد رئیس جمهور ـ محمود احمدی
  قانون جنگلها و مراتع) 56(اختالفی موضوع اجراء ماده قانون اصالح قانون تعیین تکلیف اراضی 

ـ   » )آئین دادرسی کیفری(، )مکرر284(و ) 284(االجراء خواهدبود مگر در موارد سه گانه شرعی مذکور در مواد  الزم«  عبارت ماده واحده 
رأی ... «حـذف و عبـارت      » 22/6/1367تع مصوب   قانون جنگلها و مرا   ) 56(تعیین تکلیف اراضی اختالفی موضوع اجراء ماده        « از متن قانون    

تواند از خبرگان محلی و غیررسـمی بـه عنـوان کارشـناس               هیأت می . باشد  قاضی هیأت، قابل اعتراض در شعب دادگاه بدوی و تجدیدنظر می          
  .گردد جایگزین آن می» استفاده نماید

م خردادماه یکهزار و سیـصد و هـشتاد و هفـت مجلـس شـورای       قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ پنج    
  . به تأیید شورای نگهبان رسید22/3/1387اسالمی تصویب و در تاریخ 

  رئیس مجلس شورای اسالمی ـ علی الریجانی
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ده قوانین و مقررات کشورشان مرور زمان پذیرفته ش وی اشخاص حقیقی و یا حقوقی که درنظریه شورای نگهبان راجع به دعا
  است

 :توضیح ضروری روزنامه رسمی کشور

 بلحاظ عدم ارسال متن استعالم وزیر محترم دادگستری صرفاً مبـادرت            13/4/1387 مورخ   18450 نظر به اینکه در روزنامه رسمی شماره        
  .گردد  و منتشر میاست، لهذا مجدداً متن سوال و جواب جهت مزید آگاهی درج به درج و انتشار جوابیه شورای محترم نگهبان گردیده

  19/4/1387 27525/30/87شماره 
  روزنامه رسمی جمهوری اسالمی ایران

  .گردد الذکر بمنظور درج در روزنامه رسمی ارسال می  به پیوست نظریه شورای نگهبان در خصوص مرور زمان، ذیل
  4/4/1387 مورخ 27426/30/87نظریه شماره 

  دبیر شورای نگهبان ـ احمد جنتی
  4/4/1387 27426/30/87شماره 

  جناب آقای دکتر الهام
  وزیر محترم دادگستری
 در رابطـه بـا      12/5/1371 مورخ   3506گردد که نظریه شماره        بدینوسیله اعالم می   1/4/1387 مورخ   5457/02/111 عطف به نامه شماره     

حقیقـی یـا حقـوقی کـه در قـوانین و       شورای نگهبان راجع به دعـاوی اشـخاص          27/11/1361 مورخ   7257عدم شمول اطالق نظریه شماره      
  .باشد است، همچنان به قوت باقی است و قابل استناد می شده مقررات کشورشان مرور زمان پذیرفته
  دبیر شورای نگهبان ـ احمد جنتی

  1/4/1387 5457/02/111شماره
  شورای محترم نگهبان

 در پاسخ به اسـتعالم شـورای عـالی قـضایی در             1361 بهمن   27 مورخ   7357رساند، آن مرجع محترم طی نظریه شماره           به استحضار می  
  :است خصوص مرور زمان اعالم نموده

دادرسی مدنی به بعد در مورد مرور زمان در جلسه فقهای شورای نگهبان مطـرح و مـورد بحـث و بررسـی قـرار                            قانون آیین  731مواد   « 
) ده سال ـ بیست سال ـ سه سال ـ یک سال و غیـره    ( پس از گذشتن مدتی دارد گرفت و به نظر اکثریت فقهای شورا مواد مزبور که مقرر می

  ».شود، مخالف با موازین شرع تشخیص داده شد دعوی در دادگاه شنیده نمی
 در خـصوص دامنـه      1371 مـرداد    13 مورخ   3506 همچنین متعاقباً در پاسخ به استعالم ریاست محترم جمهوری وقت طی نظریه شماره              

  :است  اعالم شده1361 بهمن 27 مورخ 7357ه شمول نظریه شمار
 در خصوص نظریه شورای نگهبان راجع به مرور زمان موضوع در جلسات شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفـت نظـر فقهـای                         

  :شود شورا بدین شرح اعالم می
 یـا حقـوقی کـه در قـوانین و مقـررات         شورای نگهبان شامل دعاوی اشخاص حقیقـی و        27/11/1361 مورخ   7357 اطالق نظریه شماره    

  .شود است نمی  شده  کشورشان مرور زمان پذیرفته
 1379 فـروردین  21های عمومی و انقالب در امـور مـدنی مـصوب     دادرسی دادگاه   با عنایت به مراتب فوق و با توجه به اینکه قانون آیین  

هـای عمـومی و    دادرسی دادگـاه   رغم سکوت فنون آیین     رمایند که آیا علی   است، مستدعی است در پاسخ اعالم ف        درباره مرور زمان سکوت کرده    
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 آن مرجع محترم همچنان در رابطه با دعـاوی خارجیـان            1371 مرداد   12 مورخ   3506 نظریه شماره    21/1/1379انقالب در امور مدنی مصوب    
  قابلیت استناد دارد یا خیر؟

  وزیر دادگستری ـ غالمحسین الهام
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  دار ده به قانون مجازات اسالمی در خصوص نحوه نظارت بر مجرمین سابقهقانون الحاق یک ما

 29/2/1387 12245/182شماره 

  نژاد جناب آقای دکتر محمود احمدی
  ریاست محترم جمهوری اسالمی ایران

ی اسـالمی   قانون اساسی جمهـور   ) 123( در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم          11/12/1381 مورخ   62879/24322 عطف به نامه شماره     
دار که با عنوان الیحه نظـارت بـر سـارقان     ایران قانون الحاق یک ماده به قانون مجازات اسالمی در خصوص نحوه نظارت بر مجرمین سابقه  

 و تأییـد شـورای محتـرم    17/2/1387شـنبه مـورخ    بود، با تصویب در جلسه علنـی روز سـه        دار به مجلس شورای اسالمی تقدیم گردیده        سابقه
  .گردد  به پیوست ابالغ مینگهبان،

  رئیس مجلس شورای اسالمی ـ غالمعلی حدادعادل
  5/3/1387 30091شماره 

  وزارت کشور ـ وزارت دادگستری
شـنبه مـورخ      دار که در جلسه علنی روز سـه          قانون الحاق یک ماده به قانون مجازات اسالمی در خصوص نحوه نظارت بر مجرمین سابقه              

 بـه تاییـد شـورای نگهبـان     25/2/1387ر و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسالمی تصویب و در تـاریخ      هفدهم اردیبهشت ماه یکهزا   
  .گردد است، به پیوست جهت اجراء ابالغ می  مجلس شورای اسالمی واصل گردیده29/2/1387 مورخ 12245/182رسیده و طی نامه شماره 

  نژاد رئیس جمهور ـ محمود احمدی
  دار به قانون مجازات اسالمی در خصوص نحوه نظارت بر مجرمین سابقهقانون الحاق یک ماده 

  .شود  الحاق می1370مکرر به قانون مجازات اسالمی مصوب ) 48( متن زیر به عنوان ماده ماده واحده ـ 
کـاب جـرم عمـدی    باشند در صورت ارت   کسانی که به دلیل ارتکاب جرم عمدی حداقل دو بار سابقه محکومیت مؤثر داشته              مکررـ48ماده 

تواند به تناسب سوابق و خصوصیات روحی و اخالقی و شخصیت محکومـان و علـل وقـوع              کننده ضمن صدور حکم می      دیگر، دادگاه رسیدگی  
  .این قانون ملزم نماید) 29(جرم، آنان را برای مدتی که از دو سال متجاوز نباشد به اجراء یک یا چند دستور از دستورات موضوع ماده 

تواند اجراء دستورات مورد حکم را حسب مورد به سازمان بهزیستی یا سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی و یا                        دادگاه می  ـ1تبصره 
  .نیروی انتظامی محول نماید

جراء دسـتور   در صورتی که محکوم علیه بدون عذر موجه از اجراء دستور دادگاه تخلف نماید در نوبت اول تا شش ماه به مدت ا                       ـ2تبصره 
  .شود افزوده خواهدشد و در صورت تکرار تخلف، باقیمانده مدت به حبس تبدیل می

  . دستور دادگاه از حیث قابلیت اعتراض تابع حکم اصلی استـ3تبصره 
د و هفت شنبه مورخ هفدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتا           قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه علنی روز سه             

  . به تأیید شورای نگهبان رسید25/2/1387مجلس شورای اسالمی تصویب و در تاریخ 
  رئیس مجلس شواری اسالمی ـ غالمعلی حدادعادل
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  1375 و اصالحیه آن مصوب 1360قانون اصالح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 

  1387/5/5 -25717/23شماره
  نژاد  احمدیجناب آقای دکتر محمود

  ریاست محترم جمهوری اسالمی ایران
قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران قانون اصالح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسـی  ) 123( در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم       

 در جلـسه مـورخ    بـود،    که با عنوان طرح به مجلـس شـورای اسـالمی تقـدیم گردیـده               1375 و اصالحیه آن مصوب      1360کل کشور مصوب    
قـانون اساسـی جمهـوری اسـالمی ایـران          ) 85( کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسالمی مطابق اصل هشتاد و پنجم              17/4/1387

 و تأیید شورای محترم نگهبان، بـه  3/11/1386تصویب و پس از موافقت مجلس با اجراء آزمایشی آن به مدت پنج سال در جلسه علنی مورخ      
 .گردد میپیوست ابالغ 

  رئیس مجلس شورای اسالمی ـ علی الریجانی
  12/5/1387 70356شماره

  وزارت دادگستری
 که در جلسه مـورخ هفـدهم     1375 و اصالحیه آن مصوب      1360 قانون اصالح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب          

قـانون اساسـی    ) 85(ورای اسالمی طبق اصل هـشتاد و پـنجم          تیرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس ش             
مـاه   مدت پنج سال در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ سوم بهمـن           جمهوری اسالمی ایران تصویب گردیده و مجلس با اجرای آزمایشی آن به           

 مـورخ   25717/23ه و طی نامه شـماره        به تائید شورای نگهبان رسید     25/4/1387یکهزار و سیصد و هشتاد و شش موافقت نموده و در تاریخ             
  . گردد پیوست جهت اجراء ابالغ می است به  مجلس شورای اسالمی واصل گردیده5/5/1387

  رئیس جمهور ـ محمود احمدی نژاد
  1375و اصالحیه آن مصوب  1360قانون اصالح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 

اضافه و یک تبصره به شـرح  » قوه قضائیه« قبل از عبارت  » رئیس« کیل سازمان بازرسی کل کشور کلمه       قانون تش ) 1(در ماده   ـ  1ماده 
  :گردد زیر به آن الحاق می

ـ   آوری اطالعـات   منظـور جمـع    نظارت و بازرسی از نظر این قانون عبارت است از مجموعه فعالیتهای مستمر و منظم و هدفدار بهتبصره 
این قانون، تجزیه و تحلیل آنها، تطبیق عملکرد دستگاه با اهداف ) 2( حین و بعد از اقدامات دستگاههای مشمول ماده الزم درباره مراحل قبل،

  .و تکالیف قانونی و ارائه پیشنهادهای مناسب در جهت حسن جریان امور
  :شود قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور به شرح زیر اصالح می) 2(ماده ـ 2ماده 
  .گردد اضافه می» وظایف« بعد از کلمه » و اختیارات« عبارت : ر مادهـ در صد1 
و امـور اداری و مـالی دادگـسـتری، سازمــانها و     « و عبـارت  » بازرسـی « بعـد از کلمـه   » نظارت« عبارت و ): الف(ـ در سطر اول بند      2 

  .شود اضافه می» ادارات« بعد از کلمه » دستـگاههای تابعه قـوه قـضائیه
قـانون  ) 90(کمیسیون اصل نود    « به عبارت   » قانون اساسی ) 90(و نودم   ) 88(کمیسیون اصول هشتاد و هشت      « عبارت  ): ب(بند  ـ در   3 

  .یابد تغییر می» اساسی
  .گردد جایگزین می» ربط وزیر ذی« حذف و عبارت » وزارت امور اقتصادی و دارایی« عبارت ): ج(ـ در بند 4 

  .یابد تغییر می) 90(اصل نود « به ) 90(و نود ) 88(اصول هشتاد و هشت «  عبارت 
  :گردد به شرح زیر اصالح می) د( ـ بند 5 
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 د ـ در مواردی که گزارش بازرسی متضمن اعالم وقوع جرمی است، چنانچه جرم دارای حیثیت عمومی باشد، رئیس سازمان یـا مقامـات    
ربوط برای تعقیب و مجازات مرتکب به مرجع صالح قضائی ارسال و موضـوع  مأذون از طرف وی یک نسخه از گزارش را با دالیل و مدارک م  

ربط مـنعکس نمـوده و    را تا حصول نتیجه نهایی پیگیری نمایند و در مورد تخلفات اداری، انضباطی و انتظامی مستقیماً مراتب را به مراجع ذی      
  . و جهت حضور را به اطالع سازمان بازرسی کل کشور برسانندکننده مکلفند وقت رسیدگی مراجع رسیدگی. پیگیری الزم را به عمل آورند

  :گردد الحاق می) د(به بند ) 1( ـ متن زیر به عنوان تبصره 6 
 در مورد جرائم منتهی به ورود خسارت به اموال دولتی و حقوق عمومی و تضییع آنها دادستان ضمن تعقیب کیفـری مـتهم یـا                          ـ1تبصره 

رت احراز ورود خسارت و ضرر و زیان، رأساً جبران آن را بدون پرداخت هزینـه دادرسـی از دادگـاه درخواسـت                       متهمان در دادگاه صالح در صو     
  .نماید می

  .باشند آوری دالیل و مدارک و پیگیری موضوع می ربط موظف به همکاری با دادستان در جمع  دستگاههای ذی
  .شود تبدیل می) 2(به تبصره ) د(ـ تبصره ذیل بند 7 
  :گردد و تبصره ذیل آن اضافه می) هـ(ن زیر به عنوان بند  ـ مت8 

 هـ ـ در مواردی که گزارش بازرسی متضمن اعالم تخلف اداری مدیران کل ادارات و مقامات باالتر تا سطح وزراء و همطراز آنـان باشـد    
نعکس و تـا حـصول نتیجـه پیگیـری          سازمان بازرسی کل کشور موضوع را جهت رسیدگی به هیأت تخلفات اداری نهاد ریاست جمهـوری مـ                 

  .خواهدنمود
ـ    رسیدگی به تخلفات مقامات و کارکنان قوای قضائیه و مقننه و نیروهای مسلح، شورای نگهبان و دسـتگاههای زیـر نظـر مقـام     تبصره 

  .معظم رهبری از شمول این ماده مستثنی است
  :گردد ازمان بازرسی کل کشور اضافه میقانون تشکیل س) 3(به ماده ) 3(متن زیر به عنوان تبصره ـ 3ماده 
  .تواند رأساً از افراد بازنشسته با حداقل مدرک کارشناسی و واجد صالحیت در امور تخصصی استفاده کند  سازمان میـ3تبصره 

صوب سـالیانه   الزحمـه آنـان از محـل اعتبـارات مـ            کارگیری افراد مذکور در این ماده از مقررات عمومی استخدامی مستثنی بوده و حق                به
  .سازمان پرداخت خواهدشد

  :گردد قانون بازرسی کل کشور به شرح زیر اصالح و تبصره آن ابقاء می) 6( ماده ـ4ماده 
 گزارشهای سازمان در مراجع قضائی، هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری، انضباطی و انتظامی، خارج از نوبـت و حـداکثر ظـرف                     ـ6ماده   

ها بیش از مدت معین نیاز به وقت داشته باشد، مراجع مذکور باید جهات و دالیل                  چنانچه رسیدگی به پرونده   . دشدمدت سه ماه رسیدگی خواه    
  .آن را در پرونده درج و تصریح نمایند

  :شود به شرح زیر اصالح می) 8( تبصره ماده  ـ5ماده 
ـ   تا شش ماه یا انفصال موقت از خدمات دولتی و عمـومی   تخلف از تکلیف مندرج در این ماده موجب حبس از سه ماه و یک روز تبصره 

  .از سه ماه تا یک سال خواهدبود
  :گردد قانون به شرح زیر اصالح می) 9( ماده ـ6ماده  
چنانچه بازرس و هیأت بازرسی، در ضمن بازرسی و برای حسن انجام بازرسـی و یـا حـسن جریـان امـور در دسـتگاه مـشمول                            ـ  9ماده   

یا چند نفر از کارکنان را تا پایان بازرسی ضروری تشخیص دهند، باید با ذکر جهات و علل، درخواست تعلیـق را از طریـق             بازرسی، تعلیق یک    
وزیر یا رئیس دستگاه مربوط موظف است ظرف مدت ده روز نسبت به تعلیق آن کارمند                . سازمان به وزیر یا رئیس دستگاه مربوط اطالع دهند        

  . عذر این که درخواست مدلل نیست و یا دالیل غیرکافی است، از انجام تقاضا خودداری کندتواند به اقدام نماید و نمی
 در صورت عدم اجراء پیشنهادهای مذکور با اعالم مراتب و پس از رسیدگی و احراز استنکاف غیرموجـه در دادگـاه، مـشمول مفـاد مـاده                           

  .قانون مجازات اسالمی خواهدبود) 576(
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  :گردد قانون الحاق می) 10(ماده تبصره زیر به ـ 7ماده 
ـ   قـانون  ) 576( عدم اجراء پیشنهادهای قانونی سازمان بدون عذر موجه با رسیدگی و احراز در دادگاه صالح، مشمول مجازات ماده تبصره 

  .مجازات اسالمی خواهدبود
  :گردد بازرسی کل کشور می قانون تشکیل سازمان) 11( متن زیر جایگزین ماده ـ8ماده 
  :تواند در موارد زیر نیز اقدام نماید سازمان میـ 11ادهم 

گیری از توان تشکلهای غیردولتی و مردم نهاد و اشخاص واجد شرایط در بخشهای علمی، تخصـصی، صـنفی و مردمـی بـه       الف ـ بهره 
  .منظور انجام وظایف محوله
ارتی کشور با حفظ استقالل و اختیارات قانونی و ذاتـی هـر   های الزم، مستمر و منظم با مسئووالن دستگاههای نظ  ب ـ ایجاد هماهنگی 

دستگاه، به منظور ارتقاء کیفی و کمی و افزایش اثربخشی اقدامات نظارتی و پرهیز از کارهای موازی و غیرضرور و تقویت مـدیریت کـشور و                          
  .گانه ارائه گزارش نتایج حاصله به رؤسای قوای سه

گیر در معامالت دستگاههای دولتی و عمومی غیردولتی و دستگاههای مشمول بازرسی  اهای تصمیم ج ـ معرفی نماینده به مجامع و شور 
  .به عنوان ناظر بدون حق رأی در جهت انجام وظیفه نظارتی

  .ربط موظفند زمان تشکیل جلسات مجامع و شوراهای موردنظر را به اطالع سازمان برسانند  مسئووالن ذیتبصره ـ 
  .ی نظارتی هشداردهندۀ به هنگام به مقامات مسئوول جهت پیشگیری از وقوع جرم، تخلف و سوء جریانات احتمالی د ـ ارائه گزارشها

های عمومی به منظور ارتقاء سالمت نظام اداری و مقابله با فـساد، بـا رعایـت     رسانی و آگاهی بخشی عمومی از طریق رسانه  هـ ـ اطالع 
 و الحاق سه تبصره به آن 1378ون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مصوب        قان) 188(ماده  ) 1(قانون اصالح تبصره    

  .1385مصوب خرداد 
  :شود قانون به شرح زیر اصالح می) 12(ماده ـ 9ماده 
العـات و  چنانچه بازرسان قانونی مؤسسات و شرکتهای مشمول بازرسی، مسئوولین سـازمان حـسابرسی دولتـی، حفاظـت و اط          ـ  12ماده 

ها و دستگاههای مشمول بازرسی، به سوء جریانی در رسیدگی بـه عملکـرد مـالی و اداری دسـتگاههای      حراست و نظارت و بازرسی وزارتخانه    
اجرائی و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت برسند که مربوط به وظایف سازمان بازرسی است، باید مراتب را به اطالع سازمان بازرسـی کـل                          

  .رسانندکشور ب
  .قانون مجازات اسالمی محکوم خواهدشد) 606(مستنکف به مجازات مقرر در ماده 

  :شود قانون به شرح زیر اصالح می) 14(ماده ـ 10ماده 
  .تصویب رئیس قوه قضائیه خواهدرسید نامه اجرائی این قانون توسط سازمان بازرسی کل کشور تهیه و به آئینـ 14ماده 

ه ماده در جلسه مورخ هفدهم تیرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت کمیسیون قضائی و حقوق مجلس شـورای                   قانون فوق مشتمل بر د    
قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران تصویب گردید و پس از موافقت مجلس با اجراء آزمایشی آن به ) 85(اسالمی طبق اصل هشتاد و پنجم 

  .رای نگهبان رسید به تأیید شو25/4/1387مدت پنج سال، در تاریخ 
  رئیس مجلس شورای اسالمی ـ علی الریجانی
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  قانون شوراهای حل اختالف

  1378/5/26 -29675/20شماره
  نژاد جناب آقای دکتر محمود احمدی

  ریاست محترم جمهوری اسالمی ایران
اساسی جمهوری اسالمی ایـران     قانون  ) 123( در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم          10/5/1384 مورخ   28498/241 عطف به نامه شماره     

 کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسالمی مطابق اصل هشتاد و پنجم       18/4/1387قانون شوراهای حل اختالف مصوب جلسه مورخ        
قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران که با عنوان الیحه شوراهای حل اختالف و نهاد قاضی تحکیم به مجلس شورای اسالمی تقـدیم                      ) 85(

 و تأیید شورای محتـرم نگهبـان،        29/2/1387بود، پس از موافقت مجلس با اجراء آزمایشی آن به مدت پنج سال در جلسه علنی مورخ                    گردیده
 . گردد به پیوست ابالغ می

   رئیس مجلس شورای اسالمی ـ علی الریجانی
  5/6/1387 84429شماره

  وزارت دادگستری
مورخ هجدهم تیرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت کمیـسیون قـضایی و حقـوقی مجلـس                    قانون شوراهای حل اختالف که در جلسه        

قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران تصویب گردیده و مجلس با اجراء آزمایشی آن به مدت               ) 85(شورای اسالمی طبق اصل هشتاد و پنجم        
 بـه  16/5/1387ار و سیصد و هشتاد و هفت موافقت و در تـاریخ  پنج سال در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و نهم اردیبهشت ماه یکهز          

است، بـه پیوسـت جهـت          مجلس شورای اسالمی واصل گردیده     26/5/1387 مورخ   29675/20تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره         
  . گردد اجراء ابالغ می

  نژاد جمهور ـ محمود احمدی رئیس
  قانون شوراهای حل اختالف

  قررات عمومیم: مبحث اول 
 به منظور حل اختالف و صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی شوراهای حل اختالف کـه در ایـن قـانون بـه                           ـ1ماده   

  .گردد شود، تحت نظارت قوه قضائیه و با شرایط مقرر در این قانون تشکیل می اختصار شورا نامیده می
  .باشد را در هر حوزه قضائی به عهده رئیس همان حوزه قضائی می تعیین محدوده فعالیت جغرافیایی شوتبصره ـ 
  .تواند برای رسیدگی به امور خاص به ترتیب مقرر در این قانون شوراهای تخصصی تشکیل دهد  رئیس کل دادگستری استان میـ2ماده 
  ترکیب اعضاء و چگونگی انتخاب: مبحث دوم 
تواند برای انجام وظایف خود دارای یک دفتـر باشـد کـه               البدل است و می     نفر عضو علی   هر شورا دارای سه نفر عضو اصلی و دو           ـ3ماده 

  .شود ربط وی صادر می مسؤول آن توسط رئیس شورا پیشنهاد و ابالغ آن از سوی رئیس کل دادگستری استان یا معاون ذی
شوند مطابق مقررات ایـن قـانون انجـام وظیفـه              در هر حوزه قضائی یک یا چند نفر قاضی دادگستری که قاضی شورا نامیده می               ـ4ماده 
  .دار امور چند شورا باشد تواند همزمان عهده قاضی شورا می. نمایند می

ـ 5ماده  قضائیه از میان قضات شاغل منصوب خواهدشد و احکام انتصاب سایر اعضاء شورا پـس از احـراز     قاضی شورا با ابالغ رئیس قوه 
  .شود گردد، صادر می ا شخصی که توسط ایشان تعیین میشرایط توسط رئیس قوه قضائیه و ی

  شرایط عضویت: مبحث سوم 
  : اعضاء شورا باید متدین به دین مبین اسالم بوده و دارای شرایط زیر باشند ـ6ماده 
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  . الف ـ تابعیت جمهوری اسالمی ایران
  .طلقه فقیه ب ـ اعتقاد و التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و والیت م

  . ج ـ حسن شهرت به امانت و دیانت و صحت عمل
  .گردان یا سکرآور  د ـ عدم اعتیاد به مواد مخدر یا روان

  . سال تمام35 هـ ـ دارا بودن حداقل 
  . و ـ دارا بودن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت از خدمت

  .تالف شهر ز ـ دارا بودن مدرک کارشناسی جهت اعضاء شوراهای حل اخ
  . ح ـ متأهل بودن

  .ماه و تداوم سکونت پساز عضویت  ط ـ سابقه سکونت در محلشورا حداقل به مدت شش
  . ی ـ نداشتن سابقه محکومیت مؤثر کیفری و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی

لهیـات بـا گـرایش فقـه و مبـانی           های حقوق قضائی یا ا       برای عضویت در شورا دارندگان مدرک دانشگاهی یا حوزوی در رشته           ـ1تبصره 
  .حقوق اسالمی در اولویت هستند

  . برای عضویت در شوراهای مستقر در روستا، داشتن حداقل سواد خواندن و نوشتن الزامی استـ2تبصره  
انون قـ ) 13(تواند برای صلح و سازش در دعاوی احوال شخصیه اقلیتهای دینی موضوع اصـل سـیزدهم                    رئیس قوه قضائیه می    ـ3تبصره 

  .اساسی جمهوری اسالمی ایران شورای حل اختالف خاص تشکیل دهد
  .اعضاء این شورا باید متدین به دین خود باشند

، کارکنان دادگستری، وکالء و مشاوران حقوقی و پرسنل نیروی انتظامی و اطالعاتی تا زمانی کـه    )به استثناء قضات شورا   (قضات  ـ  7ماده 
  .عضویت در شورا را ندارنددر سمتهای شغلی خود هستند حق 

  صالحیت شورا:  مبحث چهارم
  :نماید  در موارد زیر شورا با تراضی طرفین برای صلح و سازش اقدام می ـ8ماده 

  . الف ـ کلیه امور مدنی و حقوقی
  . ب ـ کلیه جرائم قابل گذشت

  . ج ـ جنبه خصوصی جرائم غیرقابل گذشت
خواست یکی از طرفین صورت پذیرد و طرف دیگر تا پایان جلـسه اول عـدم تمایـل خـود را     در صورتی که رسیدگی شورا با درتبصره ـ   

  .نماید برای رسیدگی در شورا اعالم نماید شورا درخواست را بایگانی و طرفین را به مرجع صالح راهنمایی می
  :نماید  شورا در موارد زیر رسیدگی و مبادرت به صدور رأی میـ9ماده 

ـ  ازدارنده و اقدامات تأمینی و تربیتی و امور خالفی از قبیل تخلفات راهنمایی و رانندگی کـه مجـازات نقـدی قـانونی آن     در جرائم ب  الف 
  .ریال و یا سه ماه حبس باشد) 30,000,000(حداکثر و مجموعاً تا سی میلیون 

   ب ـ تأمین دلیل
  .باشد  شورا مجاز به صدور حکم حبس نمیتبصره ـ 
  . قابلیت طرح در شورا را حتی با توافق طرفین ندارد دعاوی زیرـ10ماده 

  . الف ـ اختالف در اصل نکاح، اصل طالق، فسخ نکاح، رجوع، نسب
  . ب ـ اختالف در اصل وقفیت، وصیت، تولیت

  .به حجر و ورشکستگی  ج ـ دعاوی راجع
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  .به اموال عمومی و دولتی  د ـ دعاوی راجع
  .باشد در صالحیت مراجع اختصاصی یا مراجع قضائی غیر دادگستری می هـ ـ اموری که به موجب قوانین دیگر 

  .نماید  قاضی شورا در موارد زیر با مشورت اعضاء شورای حل اختالف رسیدگی و مبادرت به صدور رأی میـ 11ماده 
  .ریال) 50,000,000(ریال و در شهر تا پنجاه میلیون ) 20,000,000(ـ دعاوی مالی در روستا تا بیست میلیون 1 
  .ـ کلیه دعاوی مربوط به تخلیه عین مستأجره به جز دعوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه2 
  . صدور گواهی حصر وراثت، تحریر ترکه، مهر و موم ترکه و رفع آنـ 3 
  .به در صورتی که شورا نسبت به اصل دعوی رسیدگی کرده باشد ـ ادعای اعسار از پرداخت محکوم4 
تواند با توجه به کیفیت دعوی یا اخـتالف و            کننده می   خانوادگی و سایر دعاوی مدنی دادگاه رسیدگی         کلیه اختالفات و دعاوی    درـ  12ماده 

  .امکان حل و فصل آن از طریق صلح و سازش فقط یک بار برای مدت حداکثر تا دو ماه موضوع را به شورای حل اختالف ارجاع نماید
راء ماده فوق برای حل و فصل دعوی یا اختالف و ایجاد صلح و سازش تالش کنـد و نتیجـه را اعـم از    شورا مکلف است در اج    ـ  13ماده 

کننده برای تنظیم گزارش اصالحی یا ادامه رسیدگی مستنداً اعـالم             حصول یا عدم حصول سازش در مهلت تعیین شده به مرجع قضائی ارجاع            
  .نماید
فظ اموال صغیر، مجنون، شخص غیررشید کـه فاقـد ولـی یـا قـیم باشـد و همچنـین غایـب          شورا باید اقدامات الزم را برای ح       ـ14ماده 

  .مفقوداالثر، ماترک متوفای بالوارث و اموال مجهول المالک به عمل آورد و بالفاصله مراتب را به مراجع صالح اعالم کند
  .شورا حق دخل و تصرف در هیچ یک از اموال مذکور را ندارد

  :شود تالف در صالحیت محلی شوراها به ترتیب زیر اقدام می در صورت اخـ15ماده 
  . الف ـ در مورد شوراهای واقع در یک حوزه قضائی، حل اختالف با شعبه اول دادگاه عمومی همان حوزه است

ضائی های قضائی یک شهرستان یا اسـتان، حـل اخـتالف بـا شـعبه اول دادگـاه عمـومی حـوزه قـ           ب ـ در مورد شوراهای واقع در حوزه 
  .شهرستان مرکز استان است

 ج ـ در مورد شوراهای واقع در دو استان، حل اختالف با شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان مرکز استانی است که ابتـدائاً بـه صـالحیت     
  .است شورای واقع در آن استان اظهارنظر شده

ردادگستری در یک حوزه قضائی، حل اختالف با شـعبه اول           در صورت بروز اختالف در صالحیت شورا با سایر مراجع قضائی غی           ـ  16ماده 
های قضائی مختلف یک استان، شعبه حل اختالف با اول دادگاه عمومی شهرستان مرکـز                 دادگاه عمومی حوزه قضائی مربوط است و در حوزه        

این قـانون   ) 15(ماده  » ج« مقرر در بند    در صورت تحقق اختالف شورا با مراجع قضائی واقع در حوزه دو استان، به ترتیب                . همان استان است  
  .عمل خواهدشد

  .االتباع است در صورت بروز اختالف در صالحیت بین شورا و مرجع قضائی، نظر مرجع قضائی الزمـ 17ماده 
  مبحث پنجم ـ ترتیب رسیدگی در شورا

صـورتمجلس قیـد و بـه امـضاء خواهـان یـا             درخواست شفاهی در    . آید   رسیدگی شورا با درخواست کتبی یا شفاهی به عمل می          ـ18ماده 
  .رسد متقاضی می

  :درخواست رسیدگی متضمن موارد زیر استـ 19ماده 
  .ـ نام و نام خانوادگی، مشخصات و نشانی طرفیت دعوا1 
  .ـ موضوع خواسته یا درخواست یا اتهام2 
  .ـ دالیل و مستندات درخواست3 
  .دادرسی مدنی و کیفری است د تابع مقررات قانون آئین رسیدگی قاضی شورا از حیث اصول و قواعـ20ماده 
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اصول و قواعد حاکم بر رسیدگی شامل مقررات ناظر به صالحیت، حق دفاع، حضور در دادرسی، رسیدگی به دالیل و مانند آن                      ـ  1تبصره 
  .است
رر در ماده فوق مستثنی و تابع این قانون         دادرسی، از حکم مق      مقررات ناظر به وکالت، صدور رأی، واخواهی، تجدیدنظر و هزینه          ـ2تبصره 
  .است
  . رسیدگی شورا تابع تشریفات آئین دادرسی مدنی نیستـ21ماده 
منظور از تشریفات، رسیدگی در این ماده مقررات ناظر به شرایط شکلی دادخواست، نحوه ابالغ، تعیین اوقات رسـیدگی، جلـسه        ـ  1تبصره 

  .دادرسی و مانند آن است
ای ارسال نکند و ایـن دعـوت مطـابق مقـررات آئـین                چه خوانده با دعوت شورا در جلسه رسیدگی حاضر نشود و یا الیحه             چنان ـ2تبصره 

  .دادرسی مدنی راجع به ابالغ نباشد، شورا مکلف است او را با ارسال اخطاریه دعوت کند
خارج باشد رسیدگی بـه هـر دو دعـوی در مرجـع              در مواردی که دعوی طاری یا مرتبط با دعوی اصلی از صالحیت ذاتی شورا                ـ22ماده 

  .آید قضائی صالح به عمل می
تواند تحقیق محلی، معاینه محل، تأمین دلیل را نیز با ارجاع رئـیس شـورا توسـط                   شورا عالوه بر رسیدگی به دالیل طرفین می       ـ  23ماده 

  .یکی از اعضاء به عمل آورد
ریال به عنوان هزینه    ) 5000(ریال و در امور کیفری پنج هزار        ) 000/30(هزار    خت سی رسیدگی شورا در امور مدنی مستلزم پردا      ـ  24ماده 

  .دادرسی است
آن طبـق بودجـه سـاالنه بـه شـوراهای حـل اخـتالف               %) 100( درآمد حاصل از هزینه دادرسی و موارد دیگر به خزانه واریز و صددرصد              

  .های شورا صرف شود یابد تا در جهت تأمین هزینه اختصاص می
   مبحث ششم ـ اتخاذ تصمیم و صدور رأی

در صورت حصول سازش میان طرفین، چنانچه موضوع در صالحیت شورا باشد گزارش اصالحی صادر و پـس از تأییـد قاضـی             ـ  25ماده 
 مراتب  شود، در غیر این صورت موضوع سازش و شرایط آن به ترتیبی که واقع شده است در صورتمجلس منعکس و                     شورا به طرفین ابالغ می    

  .شود به مرجع قضائی صالح اعالم می
در صالحیت شورا باشد قاضی شورا پس از مشورت با اعـضاء            ) 12( در صورت عدم حصول سازش، چنانچه موضوع مطابق ماده           ـ26ماده 

نظـر اعـضاء    . سـت کند و در این صورت تنها نظر قاضی مالک اخذ تصمیم و صدور رأی ا                شورا و أخذ نظریه کتبی آنها رأی مقتضی صادر می         
  .شورا و مستندات باید ثبت و در پرونده منعکس شود

  .توانند شخصاً در شورا حضور یافته یا از وکیل استفاده نمایند  طرفین میـ27ماده 
رأی صادره از سوی قاضی شورا حضوری است مگر این که محکوم علیه یا وکیل او در هیچ یک از جلسات رسـیدگی بـا عـذر                           ـ  28ماده 

  .باشد اضر نشده و به طور کتبی نیز دفاع ننموده باشد و یا اخطاریه ابالغ واقعی نشدهموجه ح
محکوم علیه غایب حق دارد به رأی غیابی ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابالغ واقعی، اعتراض نماید این اعتـراض واخـواهی                  ـ  29ماده 

  .شود و قابل رسیدگی است نامیده می
  .باشد و قطعی است ا قابل اعتراض نمیگزارش اصالحی شورـ 30ماده 
مرجع . باشد این قانون ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل تجدیدنظر خواهی می) 11(و ) 9( کلیه آراء صادره موضوع مواد     ـ31ماده 

  تجدیدنظر از آراء شورا، قاضی شورا و 
چنانچه مرجع تجدیدنظر آراء صادره را نقض نمایـد رأسـاً   . باشد می مرجع تجدیدنظر از آراء قاضی شورا دادگاه عمومی همان حوزه قضائی       

  .نماید مبادرت به صدور رأی می
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ای یا اضافه شـدن آن و یا اشتباه در محاسبه صورت   هرگاه در تنظیم یا نوشتن رأی سهو قلم رخ بدهد مانند از قلم افتادن کلمه               ـ32ماده 
کند و رأی تصحیح شده  نفع رأی را تصحیح می است، قاضی شورا با درخواست ذی      اعتراض نشده گرفته باشد تا وقتی که نسبـت به آراء مذکور          

  .تسلیم رونوشت رأی اصلی بدون رأی تصحیح شده ممنوع است. به طرفین ابالغ خواهدشد
ه مطابق مقررات مربوط به     نفع و با دستور قاضی شورا پس از صدور برگه اجرائی            اجراء آراء قطعی در امور مدنی به درخواست ذی        ـ  33ماده 

  .آید اجراء احکام دادگاهها توسط واحد اجراء احکام دادگستری محل به عمل می
نفع و دستور قاضی مراتب جهـت    چنانچه محکوم علیه، محکوم به را پرداخت نکند و اموالی از وی به دست نیاید با تقاضای ذی     ـ34ماده 

  .شود  اجراء احکام دادگستری اعالم میاعمال قانون نحوه اجراء محکومیتهای مالی به
  مبحث هفتم ـ سایر مقررات 
لیکن قوه قضائیه به تناسب فعالیت و میزان همکاری قضات، اعضاء و کارکنـان شـورا پـاداش                  .  عضویت در شورا افتخاری است     ـ35ماده 

  .کند مناسب پرداخت می
  .شود البدل با دعوت رئیس حوزه قضائی جایگزین عضو مذکور می  در صورت فوت یا استعفاء یا عزل اعضاء شورا عضو علیـ36ماده 
  .دار وظیفه وی خواهدشد البدل عهده در غیاب عضو شورا با دعوت رئیس شورا عضو علیـ 37ماده 
قانونی خود مرتکب تخلف شوند و یا حضور و مشارکت مناسـب در جلـسات شـورا نداشـته              چنانچه اعضاء شورا در انجام وظایف      ـ38ماده 

هیـأت تخلفـات اعـضاء شـورا اعـالم       قضائی مراتب را مستنداً جهت رسیدگی به   عضویت در شورا را از دست بدهند رئیس حوزه          باشند یا شرایط  
  .کند می

ای از سوی دادسرای انتظامی قضات، رئیس شـورای حـل اخـتالف اسـتان و                  کننده به تخلفات مرکب از نماینده       هیأت رسیدگی ـ  39ماده 
  . اطالعات دادگستری استان خواهدبودمسؤول حفاظت و

  .شوند و انتخاب مجدد آنان بالمانع است قضائیه برای مدت سه سال منصوب می  اعضاء هیأت رسیدگی کننده با ابالغ رئیس قوهـ40ماده 
یط عـضویت یـا     کننده پس از دعوت از عضو شورا و شنیدن اظهارات و دفاعیات وی فقدان یکی از شـرا                   چنانچه هیأت رسیدگی  ـ  41ماده 

  .کند، این حکم قطعی است غیبت غیرمجاز او را احراز نماید حکم به عزل وی صادر می
قـضائی یـا هیـأت        چنانچه قاضی شورا در انجام وظایف قانونی مربوط به شورا، مرتکب تخلف شود مراتب توسط رئـیس حـوزه                  ـ  42ماده 

  .شود تا مطابق مقررات مربوط به تخلفات و جرائم قضات رسیدگی شود میانتظامی قضات اعالم  این قانون به دادسرای) 40(موضوع ماده
چنانچه اعضاء شورا در مقابل دریافت وجه یا سند پرداخت وجه یا مال یا ارائه خدمت به نفع یکی از طرفین اظهارنظر کنند، بـه                         ـ  43ماده 

  .خواهندشد محکوم 2/3/1375قانون مجازات اسالمی مصوب ) 588(مجازات بزه موضوع ماده 
چنانچه اعضاء شورا در آزمون استخدام قضات، وکالت دادگستری، مشاور حقوقی یا کارشناس رسمی دادگستری پذیرفته شوند و ـ 44ماده 

حداقل سه سال سابقه همکاری با شورا داشته باشند و حسن سابقه آنان به تأییـد رئـیس کـل شـوراهای حـل اخـتالف اسـتان برسـد مـدت                                
  .ه نصف، تقلیل خواهدیافتکارآموزی آنان ب

هایی که تا زمان اجراء این قانون منتهی به اتخاذ تصمیم نشده باشد، با رعایت مقـررات ایـن قـانون در شـوراهای حـل                             پرونده ـ45ماده 
  .اختالف رسیدگی و نسبت به آنها اتخاذ تصمیم خواهدشد

قـانون  ) 609(بت آن توهین شود، مرتکب به مجازات بزه موضوع مـاده  چنانچه به اعضاء شورا در مقام انجام وظیفه و یا به مناس            ـ46ماده 
  . محکوم خواهدشد2/3/1375مجازات اسالمی مصوب 

کند رعایت مقررات مربوط بـه داوری          در مواردی که شورا به عنوان داور مورد توافق طرفین به دعاوی و اختالفات رسیدگی می                ـ47ماده 
  .ه عمومی و انقالب الزامی استمطابق قانون آئین دادرسی مدنی دادگا
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ها و سازمانها و نهادهای دولتی و عمومی و قضائی ملزم به همکاری با ایـن نهـاد، بـه                       جهت تقویت و توسعه شوراها، وزارتخانه      ـ48ماده 
  .ویژه تأمین و تخصیص نیروی اداری و قضائی الزم از طریق مأمور به خدمت شدن کارکنان دولت در شوراها هستند

کنـد، تـأمین      بینی می   قضائیه در قالب ردیف مستقل پیش       دولت هرساله بودجه موردنیاز شوراها را براساس بودجه پیشنهادی قوه         ـ  49ماده 
   .قضائیه است امکانات اداری و تجهیزات و مکان و امور مالی و پشتیبانی شوراهای حل اختالف به عهده قوه

ت سه ماه از تاریخ تصویب توسط وزیر دادگستری تهیه و به تصویب رئـیس قـوه قـضائیه    نامه اجرائی این قانون ظرف مد آئین ـ  50ماده 
  .رسد می

  .گردد االثر اعالم می  کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون ملغی ـ51ماده 
هفت کمیسیون قضائی و    قانون فوق مشتمل بر پنجاه و یک ماده و ده تبصره در جلسه مورخ هجدهم تیر ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و                        

قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران تصویب گردید و پس از موافقت مجلس   ) 85(حقوقی مجلس شورای اسالمی طبق اصل هشتاد و پنجم          
  . به تأیید شورای نگهبان رسید16/5/1387با اجراء آزمایشی آن به مدت پنج سال، در تاریخ 

  مجلس شورای اسالمی ـ علی الریجانی رئیس
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  قانون تعیین تکلیف هیأت منصفه مطبوعات

 7/6/1387 31178/117شماره

  نژاد جناب آقای دکتر محمود احمدی
  ریاست محترم جمهوری اسالمی ایران

قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ) 123( در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم 3/2/1387 مورخ 12993/39484 عطف به نامه شماره 
 هیأت منصفه مطبوعات که با عنوان الیحه تمدید قانون فعال نمودن هیأت منصفه مطبوعات برای جلـوگیری از تعطیلـی               قانون تعیین تکلیف  

 به مجلس شورای اسالمی تقدیم گردیده بود، بـا تـصویب            1384اصل یکصد و شصت و هشتم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران مصوب             
  .گردد تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابالغ می و 20/5/1387در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 

  رئیس مجلس شورای اسالمی ـ علی الریجانی
  14/6/1387 93620شماره

  وزارت دادگستری ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
هـشـتاد و هفـت      قانون تعیین تکلیف هیأت منصفه مطبوعات که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیستـم مرداد مـاه یکهزار و سیصد و                     

 7/6/1387 مـورخ    31178/117 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامـه شـماره             30/5/1387مجلس شورای اسالمی تصـویب و در تاریخ        
  .گردد مجلس شورای اسالمی واصل گردیده است، به پـیوست جهت اجـراء ابالغ می

  نژاد رئیس جمهور ـ محمود احمدی
   مطبوعاتقانون تعیین تکلیف هیأت منصفه

ـ    لغـو و مـواد مربـوط بـه هیـأت منـصفه       24/12/1382 از تاریخ تصویب این قانون، قانون هیأت منصفه مطبوعات مـصوب  ماده واحده 
  .شود االجرا می  الزم30/1/1379مطبوعات از قانون اصالح قانون مطبوعات مصوب 

تم مرداد ماه یکهزار و سیصد و هـشتاد و هفـت مجلـس شـورای      قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیس 
  . به تأیید شورای نگهبان رسید30/5/1387اسالمی تصویب و در تاریخ 

  رئیس مجلس شورای اسالمی ـ علی الریجانی
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  آراء وحدت رویه و اصراری 

  هیأت دیوان عالی کشور 
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  لی کشور دائر به اینکه تقسیط مهریه مسقط حق حبس زوجه نیست هیأت عمومی دیوان عا708رأی وحدت رویه شماره 

  1387/6/16 -هـ/6012شماره
 بسمه تعالی

  مقدمه: الف
 22/5/1387شنبه مـورخ       بامداد روز سه   10 وحدت رویه، رأس ساعت      87/3 جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده ردیف           

آبادی دادستان کل کـشور و شـرکت اعـضای            اهللا دری نجف    عالی کشور و با حضور حضرت آیت      اهللا مفید رئیس دیوان       به ریاست حضرت آیت   
اهللا مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح  شعب مختلف دیوان عالی کشور در سالن اجتماعات دادگستری تشکیل و پس از تالوت آیاتی از کالم

ماع نظریه جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل مـنعکس             و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص مورد و است           
  . منتهی گردید22/5/1387ـ 708گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره  می

  گزارش پرونده: ب
 رئیس کل محترم حـوزۀ قـضایی اسـتان اصـفهان، از شـعب شـشـم و                  12/12/1386ـ43028براساس گزارش   : دارد   احتراماً معروض می  

 پرونـدۀ   4/9/1386ــ   75 و   86/1220 پرونـدۀ کالسـه      13/8/1386ــ   1370های    های تجدیدنظر این استـان به موجب دادنامه        دهم دادگاه نوز
  .گردد  قانون مدنی آراء مختلف صادر گردیده است که خالصه جریان امر ذیالً منعکس می1085، در استنباط از ماده 86ـ105کالسه 

 شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان، آقای بهنام توسـلی فرزنـدعباس بـه طرفیـت     1220 ـ 86سه ـ طبق محتویات پرونده کال1 
خانم الهه بابایی دارگـانی فرزند نوراهللا به خواسته الزام به تمکین و ادامه زندگی مشترک اقامه دعوی نمـوده، کـه موضـوع در شـعبه بیـستم                            

  : منتهی گردیده است27/5/1386 ـ 860997035200021ر دادنامه دادگاه عمومی حقوقی اصفهان به شرح ذیل به صدو
است، نظـر بـه اینکـه     با عنایت به اینکه زوجه صراحتاً تمکین خود را منوط به دریافت کل مهریه نموده و به حق حبس استناد نموده          ...  « 

 حکم به تقسیط صادرشده و خواهان در حال پرداخت اقساط نامبرده مهریه را مطالبه نموده و با احراز اعسار خواهان از پرداخت یکجای مهریه،             
است، لذا تمسّک به حق حبس و اناطه تمکین بـه دریافـت               است و حسب استعالم از اجرای احکام، خوانده نسبت به وصول اقساط اقدام نموده             

نظـر  .  موجب حرج برای زوج خواهدبود     ها طول خواهد کشید، عمالً      کل مهریه با وضعیت اعسار خواهان از پرداخت یک جای مهریه، که مدت            
به اینکه حکم موضوع منوط نمودن تمکین، وصول مهریه در چنین حالتی اعسار خواهان و صدور حکم تقـسیط بـه وسـیله دادگـاه در قـانون                            

آیـات محمـدتقی بهجـت،     قانون اساسی و با توجه به فتاوای مراجع عظام تقلید از جمله حضرات 167باشد، لذا به استناد اصل       مدنی مبهم می  
گردد، لذا دادگاه دعوی خواهان       ناصر مکارم شیرازی، سید عبدالکریم موسوی اردبیلی، حسین نوری همدانی، در این مورد حق حبس ساقط می                

  ».گردد را وارد دانسته، حکم به الزام خوانده به تمکین از زوج صادر و اعالم می
 به لحاظ اینکه با صدور حکم اعـسار و تعیـین اقـساط              13/8/1386ـ  1370 موجب دادنامه     این رأی در شعبه ششـم تجدیدنظر استـان به       

برای پرداخت مهریه، زوج باید فقط اقساط معینه را پرداخت نماید و مهریه صرفاً نسبت به همان مقدار حال و مابقی مؤجل است و بـا وصـف                            
تواند از حق حبس موضوع ماده مذکور استفاده نماید، مورد             و زوجه نمی   شود   محقق نمی  1085تقسیط مهریه شرط مذکور در قسمت اخیر ماده         

  .است تأیید قرار گرفته
 شعبه نوزدهم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان، شعبه بیستم دادگاه عمومی و حقوقی، در              86ـ105ـ به حکایت محتویات پروندۀ کالسه       2 

اهللا، به خواسته الـزام خوانــده بـه تمکـین، طـی               بهناز الصاق شهرضـا فرزند فضل    مورد دعوی آقای سعید نفری فرزند کریم به طرفیت خانم           
 عیناً با استداللی که در دادنامه مذکور در بند اول این گزارش معروض گردیده است، حکم بـه  25/5/1386 ـ  8609970352000709دادنامه 

 دادگـاه تجدیـدنظر در مقـام رسـیدگی بـه تجدیـدنظر              19ت، که شعبه    الزام خوانده به تمکین از زوج و ایفای وظایف زوجیت، صادر نموده اس            
  :است  به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده4/9/1386ـ75خواهی محکومٌ علیها، طی دادنامه 
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حال  قانون مدنی صراحتاً نسبـت به موضوع تعیین تکلیف نموده و چنانچه مهریه              1085قانونگذار در ضمـن ماده     : نظر به اینکه اوالً   ...  « 
 قـانون اساسـی خـارج بـوده و     167باشد به زوجه حق داده تا از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع نماید و موضوع از شمول اصـل        

مهریه به در ماده قانونی مارالذکر پرداخت : ثانیاً. توان با وجود صراحت قانونی به استناد فتاوی، غیر از حکم قانونگذار را مورد حکم قرار داد نمی
تصمیم دادگـاه، مبنـی     : ثالثاً. تواند نافی حق حبس زوجه گردد       طور مطلق عنوان شده و بر کل مهریه اطالق دارد و پرداخت قسمتی از آن نمی               

زمـانی  : رابعاً. نماید  اند تبدیل به مؤجل نمی      بر تقسیط مهریه، وصف حال بودن مهریه را که در زمان انعقاد عقد نکاح طرفین بر آن توافق کرده                  
باشند و با آگاهی از این حق، زوجین نسبت به انعقاد عقد              گردد فرض بر این است که آحاد جامعه نسبت به قانون عالم می              که قانون منتشر می   

نمایـد  تواند حق مذکور را ضایع  اند و به عنوان یک حق مکتسب برای زوجه، تصمیم بعدی دادگاه مبنی بر تقسیط مهریه نمی نکاح اقدام نموده 
تواند حق زوجه را در این خصوص ساقط       است و عدم بضاعت وی نمی       مضافاً، زوج با علم و اطالع از چنین حقوقی اقدام به تعیین مهریه نموده             

  ».نماید لذا ضمن نقض دادنامه معترض عنه حکم به رد دعوی صادر و اعالم می.... نماید 
 قانون مدنی از دو شعبه تجدیدنظر استان اصفهان به شرح مرقوم آراء مختلف              1085ماده  فرمایند با استنباط از        همان طور که مالحظه می    
 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری، تقاضای طرح موضوع را جهت بررسی            270صادر گردیده، که به استناد ماده       

  .و صدور رأی وحدت رویه قضایی دارد
  قضایی دیوان عالی کشورحسینعلی نیّری ـ معاون 

  نظریه دادستان کل کشور: ج
 نـسبت  87/3 در مورد طرح گزارش وحدت رویه ردیـف  22/5/1387 با احترام در خصوص جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور مورخه            

مدنی نظر اینجانب   قانون1085به اختالف نظر فیمابین شعب محترم ششم و نوزدهم دادگاههای تجدیدنظر استان اصفهان در استنباط از ماده        
گیری جهت استحضار حضرتعالی و قضات محترم حاضـر در جلـسه           به عنوان دادستان کل کشور در دو بند به شرح ذیل شامل مقدمه و نتیجه              

  .گردد اعالم می
 مطروحه به خواسـته  طوری که در طرح گزارش جلسه اعالم گردیده شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان در پرونده        همان :مقدمه 

بـا عنایــت بـه اینکـه زوجـه          ... « اسـت     الزام به تمکین و ادامه زندگی مشتـرک زوج به طرفیت زوجـه نظر خـود را این گـونه اعالم نمـوده                 
لبه نمـوده و بـا      است، نظر به اینکه نامبرده مهریه را مطا         صراحتاً تمکین خود را منوط به دریافت کل مهریه نموده و به حق حبس استناد نموده               

احراز اعسار خواهان از پرداخت یک جای مهریه، حکم به تقسیط صادر شده و خواهان در حال پرداخت اقساط است و حسب استعالم از اجرای 
است، لذا تمـسّک بـه حـق حـبس و اناطـه تمکـین بـه دریافـت کـل مهریـه بـا وضـعیت                         احکام، خوانده نسبت به وصول اقساط اقدام نموده       

  .ها طول خواهدکشید، عمالً موجب حرج برای زوج خواهدبود هان از پرداخت یکجای مهریه، که مدتاعسارخوا
 نظر به اینکه حکم موضوع منوط نمودن تمکین به وصول مهریه در چنین حالتی اعسار خواهان و صدور حکم تقسیط به وسیله دادگاه در                        

ساسی و با توجه به فتاوای مراجع عظـام تقلیـد از جملـه حـضرات آیـات محمـدتقی                     قانون ا  167باشد، لذا باستناد اصل       قانون مدنی مبهم می   
گردد لذا دادگـاه دعـوی        بهجت، ناصر مکارم شیرازی، سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی، حسین نوری همدانی، دراین مورد حق حبس ساقط می               

  ».گردد م میخواهان را وارد دانسته حکم به الزام خوانده به تمکین از زوج صادر و اعال
  :است  در دعوی مشابه شعبه نوزدهم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان این چنین اتخاذ تصمیم شده

 قانون مدنـی صراحتاً نسبـت به موضوع تعیین تکلیف نموده و چنانچه مهریه حال              1085نظر به اینکه اوالً قانونگـذار در ضمن ماده         ...  « 
 قـانون اساسـی خـارج بـوده و     167 وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع نماید و موضوع از شمول اصـل  باشد به زوجه حق داده تا از ایفای      

ثانیاً در ماده قانونی مارالذکر پرداخـت مهریـه   . گذار را مورد حکم قرار داد      توان با وجود صراحت قانونی به استناد فتاوی، غیر از حکم قانون             نمی
ثالثاً تصمیم دادگاه مبنی    . توان نافی حق حبس زوجه گردد       مهریه اطالق دارد و پرداخت قسمتی از آن نمی        به طور مطلق عنوان شده و به کل         

رابعـاً  . تواند تبدیل به مؤجـل نمایـد        اند نمی   بر تقسیط مهریه وصف حال بودن مهریه را که در زمان انعقاد عقد نکاح طرفین بر آن توافق کرده                  
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باشند و با آگاهی از این حق، زوجین نسبت به انعقاد   براین است که آحاد جامعه نسبت به قانون عالم میگردد فرض زمانی که قانون منتشر می
تواند حق مـذکور را ضـایع         اند و به عنوان یک حق مکتسب برای زوجه، تصمیم بعدی دادگاه مبنی بر تقسیط مهریه نمی                  عقدنکاح اقدام نموده  

تواند حق زوجه را در این خـصوص          است و عدم بضاعت وی نمی       ین حقوقی اقدام به تعیین مهریه نموده      نماید، مضافاً زوج باعلم و اطالع از چن       
  :نماید با توجه به مراتب به شرح ذیل نظریه خود را اعالم می» ...ساقط نماید

شروط براینکه مهر او حال باشـد و        تواند تا مهریه او تسلیم نشده از ایفای وظائفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند م                  زن می : ـ نظریه 2 
  ) قانون مدنی1085ماده . (این امتناع مسقط حق نفقه نخواهدبود

 یجوز ان یعجل المهر کله حاالً ـ ای بالاجل ـ و مؤجالً و ان یجعل بعضه حاالً و بعضه مؤجالً، و للزوجـه مطالبـۀ الحـال فـی کـل حـال         
سواء کان الزوج موسراً اومعسراً، نعم لـیس        . التمکین و تسلیم نفسها حتی تقبض مهرها الحال        بشرط مقدرۀ الزوج و الیسار، بل لها ان تمتنع من         

  )11تحریر الوسیله ـ جلد دوم ـ کتاب النکاح ـ فصل فی مهر ـ مسأله(لها االمتناع فیما لوکان کله اوبعضه موجالً و قد اخذت بعضه الحال 
سیط دین اعم از مهر یا غیر آن یا با توافق طرفین است و یا طبق قـانون اعـسار کـه در    تق. باشد  پرداخت دین نقداً یا به اقساط ممکن می    

اصل مهریه حق مکتسب است نه حال بودن آن و پرداخت مهریه شرعاً و عرفاً منـوط   . این صورت مدیون باید مطابق قانون اعسار عمل نماید        
حال بودن در زمان عقد نیز اوالً صحت ندارد و بفرض صحت شامل اثبات اعسار ادعای توافق بر . به مطالبه و عندالقدره و عنداالستطاعه است

ایـن قبیـل    . شود، در عرف جامعه نیز اصل بر عدم حال بودن مهریه است بلکه بر حال شدن مهریه عندالمطالبه داللـت دارد                      و تقسیط آن نمی   
.  بهانه اجمال یا ابهام قانون به تفسیرهای گوناگون اسـتناد نمـود       توان به   موارد احکام شرعی است و معیارهای شرعی بر آن حاکم است و نمی            

کند که با اثبات اعسار و تقسیط پرداخت مهریه زوجه به  مصالح اجتماعی و تحکیم پیوندهای خانوادگی و پرهیز از طالق و فساد نیز ایجاب می
شود بعالوه حق تمکـین از لـوازم و شـرائط             م تمکین زوجه نمی   تکالیف و وظایفی که در مقابل زوج دارد عمل نماید و تقسیط مهریه مجوز عد              

و عقدنکاح را نباید به مفهوم معاوضه و مبادله مهـر           . باشد و تمکین حق مطلق است جز در مواردی که خالف آن احراز شود               ذاتی عقدنکاح می  
  .با بضع تفسیر و تبیین نمود

ق خاص است و محدود به شرایط امکان است و در صورت شک و یـا ابهـام    موضوع تفاضای مهر و اعسار زوجه و عدم امکان پرداخت ح          
باشد، وانگهی قانون اعسار قانون خـاص         رود و دلیلی بر نفی حق مطلق و وظایف ذاتی و احکام اولیه ازدواج و نکاح نمی                  حق مطلق از بین نمی    

باشد و در محدوده خاص بـه اعـسار            زوج با تکالیفی مواجه نمی     و از عناوین ثانویه است و حاکم بر قوانین عامه است و در صورت اعسار عمالً               
کند نه اینکه قوانین اولیه را از جهات دیگر منهای جهت اعسار محدود نماید و فرض آن است که حکـم اعـسار نیـز طبـق قـانون و                                عمل می 

شرایط ضمن عقـد و راهکارهـای دیگـر برطـرف     استفاده نیز باید توسط      های غیرمتعارف و سوء     توسط محکمه اصدار یافته است مشکل مهریه      
کند که ارتبـاط زناشـوئی برقـرار     شود در این مورد نیز امکان عسر و حرج برای زوجه نیز میسّر است و مصالح خانوادگی و اجتماعی ایجاب می                

  .باشد
ساط است و حسب استعالم از اجرای        ضمناً در این مورد مطالبه نسبت به اقساط مهریه است نه اصل مهریه و خواهان در حال پرداخت اق                  

 19های شـعبه    است و استدالل     تجدیدنظر آمده  6است همانطور که قسمت اخیر در رأی شعبه         احکام خوانده نسبت به وصول اقساط اقدام نموده       
گوید که حـال      ق را می   صراحت ندارد در مورد پرونده و تقسیط براساس حکم محکمه و بلکه بصورت مطل              1085اوالً ماده   . نماید  نیز موجه نمی  
و قـانون صـراحت نـدارد واال    ) متن شرایع و نظر صاحب جواهر نیز مربوط به صورت مطلق است نه موضـوع مـورد بحـث مـا            (باشد یا مؤجل    

  .اختالف شعب نیز معنا نداشت لذا ادعای صراحت بالوجه است
تواند نافی حق حبس زوجه گـردد اول الکـالم            اخت قسمتی نمی  و ادعای اینکه پرد   . شود   استنباط اینکه مهریه نیز برکل مهریه اطالق می       

اینکه گفته تصمیم دادگاه مبنی بر تقسیط مهریه وصف حال بودن مهریه که در زمان عقد نکاح طرفین بر                   . است بلکه ادعای بدون دلیل است     
بودن مهریه و توافق طرفین بر آن شامل صورت         باشد، چون وصف حال       تواند تبدیل به مؤجل نماید، این هم صحیح نمی          آن توافق دارند، نمی   

شود نوعاً امکان پرداخت بصورت حال را ندارنـد و توافـق نیـز معلـوم                  ها ذکر می    های اخیر در دفترچه     هایی که در دهه     شود و مهریه    اعسار نمی 
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ق مکتسب اسـت، تردیـدی در حـق مکتـسب           اینکه انتشار قانون دلیل بر علم به قانون است و یا ح           . نیست، بلکه عندالقدره و االستطاعه است     
شود تا زوجه فرد  چطور عدم بضاعت زوج موجب می. شود باشد، بلکه فرض تقسیط توسط مرجع ذیصالح است و حقی نیز ضایع نمی         بودن نمی 

  .غیر ملئی را زندانی کند
 واجد نبوده و یا دچـار سـانحه و حادثـه            و فرض این است که زوج از اول نیز        .  زندان کردن فردی که مالئت ندارد، خود خالف شرع است         

در هـر صـورت نظــر بـه جهـات      . زدائی نیـز منافــات دارد   های حبـس این با سیاسـت. نمـاییـم شده، آیا باز حکم به محبوس کردن زوج می     
  .یگر پیگیری شودباشد، سایر مسائل باید براساس مقررات د یادشده، نظر شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان مورد تأیید می

   وحدت رویه هیأت عمومی22/5/1387ـ 708رأی شماره : د
تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند، مـشروط بـر                        قانون مدنی زن می    1085 به موجب ماده    

با توجـه بـه حکـم قـانونی        . که مهر را به نحو اقسـاط پرداخت کند       توانـد    ضمناً در صورت احراز عسرت زوج، وی می       . اینکه مهر او حال باشد    
ماده مذکور که مطلق مهر مورد نظر بوده و با عنایت به میزان مهر که با توافق طرفین تعیین گردیده، صدور حکم تقسیط که صـرفاً ناشـی از                             

سازد،   مخدوش و حاکمیت اراده وی را متزلزل نمی      عسر و حرج زوج در پرداخت یک جای مهر بوده مسقط حق حبس زوجه نیست و حق او را                  
ثانیاً موضوع مهر در مـاده مزبـور        . مگر به رضای مشارالیها، زیرا اوالً حق حبس و حرج دو مقوله جداگانه است که یکی در دیگری مؤثر نیست                   

ی آنچه مورد نظر زوجه در هنگام عقد نکـاح          داللت صریح به دریافت کل مهرداشته و اخذ قسط یا اقساطی از آن دلیل بر دریافت مهر به معنا                  
  .شود  دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان که موافق با این نظر است منطبق با قانون تشخیص می19بنابه مراتب رأی شعبه . بوده، نیست

ها و شعب دیوان      ای دادگاه دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری در موارد مشابه بر              قانون آیین  270 این رأی بر طبق ماده      
  .باشد االتباع می عالی کشور الزم
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  آراء وحدت رویه هیأت عمومی 
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  العاده کارانه  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص فوق902رأی شماره 

  1387/3/11 -85/552/شماره هـ
  29/8/1386:  تاریخ

  902:  شماره دادنامه
  85/552: ه پرونده کالس

  .هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:  مرجع رسیدگی
  .آقای اسماعیل گلشنی:  شاکی

  . تجدیدنظر دیوان عدالت اداری9 و 2 بدوی و 12اعالم تعارض آراء صادره از شعب :  موضوع شکایت و خواسته
ـ :  مقدمه وع شـکایت مرتـضی اردبیلـی حقیقـی بـه طرفیـت،        موضـ 80/2063ـ شعبه سیزدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کالسه 1الف 

 به مأخذ کامل، به شرح 1378ـ 1377 ـ  1376ـ 1375دانشگاه علوم پزشکی مشهد به خواسته، درخواست پرداخت حق کارانه در فاصله زمانی 
ود اعالم کرده است، به استناد    چنین رأی صادر نموده است، اداره خوانده در الیحه دفاعیه تقدیمی خ            21/11/1381 مورخ   2410دادنامه شماره   

 سـازمان امـور اداری و اسـتخدامی         25/2/1375 مـورخ    2/د/7800العاده کارانه موضوع بخشنامه شماره        ضوابط پرداخت فوق   3ردیف  ) پ(بند  
اعتبـار جداگانـه    العاده کارانه توسط دستگاهها صرفاً از محل صرفه جوئی و دستگاه ذیربط مجاز بوده و در این خـصوص                     کشور و پرداخت فوق   

اند، لـذا    گیری نموده   های انجام پذیرفته و میزان عملکرد و افراد تصمیم         جوئی منظور نگردیده و مسئولین وقت دانشگاه در حد اعتبارات و صرفه          
 پرداخـت   در حال حاضر با توجه به کسری بودجه و عدم امکان تامین آن و عدم برآورد کیفیت و کمیت فعالیت وی در سنوات مـذکور امکـان                          

با توجه به دفاعیات غیرموجه اداره خوانده و تجویز قانون و ارائه اسناد و مدارک از سوی شـاکی، شـکایت               . پذیر نیست   مطالبات متقاضی امکان  
. گـردد  باشد، علیهذا شکایت نامبرده وارد تشخیص و حکم به ورود شکایت مشارالیه صادر و اعالم مـی                 نامبرده دارای اعتبار قانونی و موجه می      

ـ   موضوع تقاضای تجدیدنظر آقای مرتضی اردبیلی حقیقی نسبت به 82/429ـ شعبه نهم تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کالسه 2الف 
 چنـین رأی صـادر   1/9/1382 مـورخ  1335 صادره از شعبه سیزدهم دیوان به شرح دادنامـه شـماره            21/11/1381 مورخ   2410دادنامه شماره   

 به اینکه از طرف تجدیدنظرخواه نسبت به دادنامه تجدیدنظرخواسته ایراد و اعتراض موجه و مؤثری بعمل نیامـده اسـت و از                       نموده است، نظر  
عنه مـردود اعـالم شـده        طرفی مطالب مطروحه در تجدیدنظرخواهی، تکرار همان مطالب معنونه در مرحله بدوی است که در دادنامه معترض                

 امر بر کیفیت رسیدگی و اعمال مقررات ایراد و اشکالی که فسخ دادنامه بدوی را ایجاب نماید متـصور نیـست،     است، بنابراین با بررسی سوابق    
ـ . گردد لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید و استوار می ـ شعبه دهـم دیـوان در رسـیدگی بـه پرونـده کالسـه       1ب 

رفیت دانشگاه علوم پزشکی مشهد به خواسته، درخواست پرداخت حق کارانه در فاصله زمانی  موضوع شکایت اسماعیل گلشنی به ط83/2215
 چنین رأی صادر نمـوده اسـت، نظـر بـه        11/12/1383 مورخ   3236 به مأخذ کل حقوق مبنا، به شرح دادنامه شماره           1378 الی   1375سالهای  

 و 5درمانی که از مشاغل خاص است، ارائه ننموده است و با توجه بـه مـاده   اینکه خوانده دلیلی بر اینکه شغل خواهان جزو پرسنل بهداشتی و  
گونـه دلیلـی     مجلس شورای اسالمی و اینکه خوانـده هـیچ  13/6/1370های آن از قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب       تبصره

کارکنان آن نیاورده است، لذا بـا توجـه بـه    % 50اهان و العاده شغل کارکنان محل اشتغال خو     مجموع حقوق و فوق   % 30مبنی بر پرداخت مبلغ     
ـ . گردد باشد، حکم به ورود دعوای خواهان صادر و اعالم می جمیع جهات معنونه و اینکه الیحه جوابیه نیز دفاعیاتی بی وجه می ــ شـعبه   2ب 

شگاه علوم پزشکی نسبت به دادنامـه شـماره          موضوع تقاضای تجدیدنظر دان    84/338دوازدهم تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کالسه         
 چنـین رأی صـادر نمـوده اسـت، نظـر بـه دادخواسـت                21/6/1384 مورخ   935 شعبه دهم، به شرح دادنامه شماره        11/12/1383 مورخ   3236

رسـد   ه به نظـر مـی    تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه مبنی بر اینکه حق کارانه تجدیدنظر خوانده، به شرح مدارک ارائه شده پرداخت گردیده ک                
در پرداخـت کارانـه بـا توجـه بـه           ) تجدیدنظرخواه(کارانه اعتراض نموده و از آنجا که سازمان متبوع          % 100تجدیدنظر خوانده به عدم پرداخت      
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نچـه مبلغـی    باشد علیهذا با توجه به میـزان بودجـه و چنا           می% 100میزان بودجه و کارائی کارمندان سلطنت دارد و حداکثر پرداخت کارانه نیز             
رسـد، اعتـراض     عنـه بنظـر نمـی      به شاکی پرداخت گردیده باشد، منطبق با موازین قـانونی بـوده و تخلفـی از ناحیـه مـشتکی                   % 100کمتر از   

تجدیدنظرخواه به نظر موجه تشخیص و شعبه تجدیدنظر دیوان ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکـم بـه رد شـکایت صـادر و اعـالم                         
ـ . گردد می  موضوع شکایت آقای اسماعیل ثنایی ذاکر به طرفیت، دانـشگاه  83/1251عبه هجدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کالسه ـ ش1ج 

 به مأخذ کل حقوق مبنا بـه شـرح          1378 لغایت   1375علوم پزشکی مشهد به خواسته، درخواست پرداخت حق کارانه در فاصله زمانی سالهای              
 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولـت  5نین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه حسب ماده          چ 11/4/1384 مورخ   610دادنامه شماره   

العاده کارانه باید معادل حقوق مبنای مستخدمین در هر ماه پرداخت شـود در حالیکـه طبـق                    مجلس شورای اسالمی فوق    13/6/1370مصوب  
 برمبنـای حقـوق     1378 لغایت   1375شگاه در باب پرداخت حق کارانه شاکی از سال          اسناد و مدارک تقدیمی از جمله اسناد هزینه به وسیله دان          

نگرفته و این موضوع موجب تقلیل مبلغ ریالی حق کارانه شاکی گردیده و توجهاً به اینکه با پرداخت حق کارانه به وسـیله   مبنای شاکی صورت  
شده انجام وظیفه نموده است، علیهذا حکم بـه ورود شـکایت و الـزام             تعییندانشگاه به شاکی در حقیقت تایید گردیده شاکی بیش از استاندارد            

 شاکی بر اساس حقـوق مبنـا در حـق شـاکی صـادر و اعـالم                  1378 لغایت   1375العاده کارانه سالهای     دانشگاه طرف شکایت به پرداخت فوق     
ـ  . گردد می وع تقاضای تجدیدنظرخواهی دانشگاه علـوم پزشـکی    موض84/809ـ شعبه دوم تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کالسه2ج 

 چنین رأی صـادر نمـوده       15/9/1384 مورخ   1703 به شرح دادنامه شماره      18 صادره از شعبه     11/4/1384 مورخ   610مشهد نسبت به دادنامه     
گردیـده و از طـرف دانـشگاه    است، نظر به اینکه دادنامه تجدیدنظرخواسته براساس محتویات پرونده و جهـات و دالیـل مقیـده در آن صـادر                    

تجدیدنظرخواه اعتراض موثری نشده و دلیلی که فسخ رأی صادره را ایجاب نماید، ارائه نکرده است، علیهذا دادنامه تجدیدنظرخواسته خالی از                     
ن و دادرسـان    هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فـوق بـا حـضور رؤسـا و مستـشارا                 . شود اشکال تشخیص و با رد اعتراض تایید می       

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

  رأی هیأت عمومی
ایط العاده کارانه در صورت اجتمـاع شـر         فوق 1370 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب         5 به صراحت حکم مقرر در ماده       

نظر به اینکه حکم مقنن مفید الزام واحدهای دولتی مشمول قانون مزبور به             . مقرر در ماده مذکور حداکثر معادل حقوق مبنا قابل پرداخت است          
ن  شعبه دوازدهم تجدیدنظر دیـوا     21/6/1384 مورخ   935العاده کارانه به میزان حداکثر حقوق مبنا نیست، بنابراین دادنامه شماره             پرداخت فوق 

العاده مذکور به میزان حداکثر مقرر در قانون را مردود اعـالم داشـته اسـت،                 که با نقض دادنامه بدوی، شکایت شاکی به خواسته پرداخت فوق          
 قـانون دیـوان عـدالت اداری بـرای شـعب            43 و ماده    19 ماده   2این رأی به استناد بند      . شود موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می       

  .االتباع است سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه الزمدیوان و 
  فرد عدالت اداری ـ مقدسی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان
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   هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص خدمات رفاهی و تشویقی و کمک هزینه مسکن مستخدمان دولت1139رأی شماره 

  1387/3/11 -86/399/شماره هـ
  2/10/1386:  تاریخ

  1139:  شماره دادنامه
  86/399:  کالسه پرونده
  .هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:  مرجع رسیدگی

  .سازمان آموزش و پرورش استان کرمانشاه:  شاکی
  .ریاعالم تعارض آراء صادره از شعب اول، دوم، سوم، چهارم و دوم تجدیدنظر دیوان عدالت ادا:  موضوع شکایت و خواسته

 موضوع شکایت آقای اکبر نجفی به طرفیت سازمان آموزش و پـرورش  85/2643الف ـ شعبه سوم در رسیدگی به پرونده کالسه  :  مقدمه
 چنـین رأی صـادر نمـوده        29/3/1386 مورخ   345کرمانشاه به خواسته، پرداخت کمک هزینه مسکن به صورت نقدی به شرح دادنامه شماره               

 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقـررات مـالی             40ت کمک هزینه مسکن به صورت نقدی طبق ماده          است، نظر به اینکه پرداخ    
دولت، اجازه پرداخت کمک هزینه مسکن به طور نقدی اعطاء گردیده و اینکه جواز پرداخت برابر رویه و عرف اداری برای مستخدمین دولـت                        

نماید، لذا با وارد دانستن شکایت شاکی حکم به الزام خوانده به             الی اداری، افاده تکلیف و الزام می      نماید و لفظ جواز در مقررات م       ایجاد حق می  
ـ . گردد پرداخت کمک هزینه مسکن به صورت نقدی در حق شاکی وفق مقررات صادر و اعالم می ـ شعبه چهارم در رسیدگی به پرونـده  1ب 

یت، سازمان آموزش و پرورش استان کرمانشاه به خواسـته پرداخـت کمـک هزینـه                 موضوع شکایت آقای اکبر عبدی به طرف       85/353کالسه  
تواند مسقط حقـوق مکتـسبه        با توجه به اینکه عدم تامین اعتبار نمی        18/4/1385 مورخ   1867مسکن به صورت نقدی به شرح دادنامه شماره         

ـ . شاکی باشد حکم به ورود شکایت صادر نموده است  موضـوع تقاضـای   85/1263ر رسیدگی به پرونده کالسـه  ـ شعبه دوم تجدیدنظر د2ب 
 دیوان به شرح    4 شعبه   18/4/1385 مورخ   1867تجدیدنظر سازمان آموزش و پرورش استان کرمانشاه به خواسته تجدیدنظر در دادنامه شماره              

ادی بـه قـانون تنظـیم بخـشی از      قانون الحـاق مـو  40 چنین رأی صادر نموده است، حسب مفاد ماده         20/8/1385 مورخ   1222دادنامه شماره 
 صرف اعتبارات برنامه خدمات رفاهی برای تسهیالت رفاهی از جمله کمک هزینه مسکن به صورت نقـدی                 1384مقررات مالی دولت مصوب     

حتویات پرونده ریزی تنظیم گردد، و با توجه به اینکه حسب م ای خواهد بود که با سازمان مدیریت و برنامه   یا صور دیگر بر اساس موافقت نامه      
و مفاد الیحه جوابیه بـا وصف درخواست سازمان تجدیدنظرخواه توافقنامه مذکور تحقق نیافتـه اسـت و اصــوالً میـزان مبلـغ پرداختـی نیـز                           
 مشخص نشده است و از طرف تجدیدنظرخوانده نیز دلیلی که حاکی از تنظیم توافقنامه مذکور بین اداره تجدیدنظرخواه و سـازمان مـدیریت و                     

ریزی باشد، ارائه نگردیده است و در دادخـواست مرحله بـدوی نیز سازمان اخیرالذکر، طرف شکایت قرار گرفتـه اسـت، علیهـذا دادنامـه             برنامه
 85/1990ج ـ شعبه چهارم در رسیدگی به پرونـده کالسـه     . شود تجدیدنظرخواسته مخدوش تشخیص و با فسخ آن قرار رد شکایت صادر می

ای موسی علی حسینی به طرفیت سازمان آموزش و پرورش استان کرمانشاه به خواسـته پرداخـت کمـک هزینـه مـسکن                       موضوع شکایت آق  
 مـورخ   4173 بـه شـرح دادنامـه شـماره          1380 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مـالی دولـت مـصوب                 40موضوع ماده   

ریـزی    اجرای قانون مستلزم تنظیم و مبادله موافقتنامه با سازمان مـدیریت و برنامـه               چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه        25/11/1385
تواند طرف دعوی قرار گیرد در شـرایطی کـه اعتبـار الزم را               باشد و برای اجرای آن صرفاً سازمان آموزش و پرورش نمی           کشور و یا استان می    

دــ شـعبه سـوم در       . گردد  حاضر مسموع نیست، لذا قرار رد دادخواست صادر می         دریافت نکرده باشد، بنابراین با شرایط مذکور شکایت در حال         
 موضوع شکایت آقای پرویز مروت به طرفیت، سازمان آموزش و پرورش اسـتان کرمانـشاه بـه خواسـته،     85/1821رسیدگی به پرونده کالسه     

بایستی بر علیه سازمان متبوع   با توجه به اینکه می20/4/1386 مورخ 437هزینه مسکن به صورت نقدی به شرح دادنامه شماره          پرداخت کمک 
ـ ـ شعبه چــهارم در    ه. شد، دعوی را قابل استماع ندانسته و قرار رد آن را صادر نموده است ریزی طرح شکایت می و سازمان مدیریت و برنامه
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 بـه  3وزش و پرورش اسـتان کرمانـشاه ناحیـه     موضوع شکایت آقای بهمن شیروانی به طرفیت سازمان آم85/990رسیدگی به پرونده کالسه    
 بـه  1380 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مـالی دولـت مـصوب            40خواسته پرداخت کمک هزینه مسکن موضوع ماده        

ر و طـرف شـکایت قـرار    ریزی کـشو   با توجه به عدم مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه6/9/1385 مورخ 3541شرح دادنامه شماره  
وـ شعبه دوم در رسیدگی به پرونده کالسـه  . گرفتن سازمان آموزش و پرورش شکایت را مسموع ندانسته و قرار رد دعوی را صادر نموده است         

 موضوع شکایت آقای علی باقر کرمی مال امیری به طرفیت سازمان آموزش و پرورش اسـتان کرمانـشاه بـه خواسـته، الـزام طـرف                           85/313
 بـه   1380 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب              40کایت به پرداخت کمک هزینه مسکن موضوع ماده         ش

ریـزی   بایست به طرفیت سازمان متبوع و سازمان مـدیریت و برنامـه             با توجه به اینکه دعوی می      30/7/1385 مورخ   1346شرح دادنامه شماره    
 موضـوع شـکایت     85/1937 و   85/2011های کالسـه     زـ شعبه اول در رسیدگی به پرونده      . شکایت را صادر نموده است    شد، قرار رد     مطرح می 

آقایان جهاندار ملکی و صفدر مرادی بیستونی به طرفیت سازمان آمـوزش و پرورش استان کرمانشاه به خواسته الزام طرف شکایت به پرداخت 
های  التفاوت آن به شرح دادنامه      لحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و مابه            قانون ا  40کمک هزینه مسکن موضوع ماده      

ریزی و دسـتگاه     نامه بین سازمان مدیریت و برنامه        با توجه به عدم تبادل موافقت      7/5/1386 مورخ   754 و شماره  3/5/1386 مورخ   731شماره  
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق . نسته و قرار رد شکایت را صادر نموده استاجرائی شکایت را در شرایط فعلی قابل استماع ندا

البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بــه شـرح آتـی                       با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی       
 .نماید مبادرت بـه صدور رأی می

  رأی هیأت عمومی
اجـازه داده   «  تـصریح شـده اسـت کـه          1384 الحاقی به قانون موادی از قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مـصوب                40ه   در ماد 

شود اعتبارات برنامه خدمات رفاهی کارکنان دولت منظور در قوانین بودجه سنواتی برای ارائه تسهیالت رفاهی و تشویقی کارکنان و کمک            می
ریزی کشـور و یا استان مبادله خواهد شد،  ای که با سازمان مدیریت و برنامه نامه یا صور دیگر بر اساس موافقتهزینه مسکن به صورت نقدی  

الذکر  نظر به اینکه قانونگذار برخورداری مستخدمان دولت از خدمات رفاهی و تشویقی و کمک هزینه مسکن مقرر در ماده فوق                   » استفاده شود 
ها با سازمان مدیریت و برنامه نموده کـه حـسب الیحـه جوابیـه اداره آمـوزش و پـرورش کرمانـشاه تـاکنون                 را موکول به تبادل موافقت نامه     

 مـورخ   754موافقتنامه مزبور مبادله نشده و بودجه آن در اختیار واحدهای دولتی ذیصالح قرار نگـرفته است، بنـابراین مفـاد دادنامـه شــماره                        
 قانون دیوان عـدالت     43 و ماده    19 ماده   2این رأی به استناد بند      . ایت صحیح و موافق قانون است      شعـبه اول مبنی بر قرار رد شک       7/5/1386

  .االتباع است اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع در موارد مشابه الزم
  فرد عدالت اداری ـ مقدسی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان
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العاده جذب و نگهداری مستخدمین قانون استخدام کشوری   دیوان عدالت اداری درخصوص فوق هیأت عمومی723 ـ85رأی شماره 
  کنند و مقررات استخدامی شرکتهای دولتی که در مناطق محروم و دورافتاده و جنگی انجام وظیفه می

  1387/3/11 -259و85/357/شماره هـ
  22/8/1386:  تاریخ

  723ـ85:  شماره دادنامه
  357، 85/259:  کالسه پرونده
  .هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:  مرجع رسیدگی

  .راه آهن جمهوری اسالمی ایران:  شاکی
  . دیوان عدالت اداری19 و 18، 17، 2اعالم تعارض آراء صادره از شعب :  موضوع شکایت و خواسته

نیـا بـه طرفیـت، راه آهـن      لک علـی فـروتن   موضوع شکایت آقای م82/1579الف ـ شعبه هفدهم در رسیدگی به پرونده کالسه  :  مقدمه
 هیـأت عمـومی دیـوان عـدالت اداری          5/12/1380 مـورخ    382ــ 383جمهوری اسالمی ایران به خواسته، عدم اجـرای رأی هیـأت عمـومی              

 مـورخ  1488 بـه شـرح دادنامـه شـماره     1368درخصوص قانون جذب نیروی انسانی در مناطق محروم و دورافتاده و مناطق جنگـی مـصوب          
 چنین رأی صادر نموده است، شاکی متقاضی برخورداری از یک ماه مرخصی موضـوع قـانون جـذب نیـروی انـسانی در منـاطق                          28/7/1383

 هیـأت  5/12/1380 مـورخ  382ــ 383هـای شـماره    باشد که توجهاً به دادنامـه   می1379 تا 1368محروم و دورافتاده و مناطق جنگی از سال    
عنـه مبنـی بـر اینکـه        مقام تعارض بین آراء شعب دیوان اصدار یافته با اعالم ورود شکایت و اینکه مشتکی               عمومی دیوان عدالت اداری که در     

 جزء مناطق محروم شناخته شده موجه نبوده بلکه مصوبه مزبـور      1380طبق مصوبه هیأت وزیران از سال       ) اندیمشک(شهرستان محل خدمت    
 حکم به ورود شکایت و الزام طرف شکایت به پرداخت مطالبات شاکی و اجـرای قـانون                  باشد، کاشف از محرومیت شهرستان مزبور از قبل می       

ـ . گردد  صادر و اعالم می1368جذب نیروی انسانی نسبت به نامبرده از سال  ـ شعبه نهم تجدیـدنظر در رسـیدگی بـه پرونـده کالسـه      2الف 
 مـورخ   91 شعبه هفدهم بـه شـرح دادنامـه شـماره            28/7/1383  مورخ 1488 موضوع تقاضای تجدیدنظر راه آهن نسبت به دادنامه          83/1683
 موضـوع شـکایت آقـای سـهراب     82/1565ب ـ شعبه نوزدهم در رسیدگی به پرونده کالسه  .  دادنامه بدوی را تایید نموده است27/1/1384

نیـروی انـسانی بـه منـاطق محـروم و           قالوند به طرفیت، نیروی انسانی راه آهن جمهوری اسالمی ایران به خواسته، عدم اجرای قانون جذب                 
 چنین رأی صادر نموده است، قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم که از               22/9/1383 مورخ   1939مناطق جنگی به شرح دادنامه شماره       

ظیمـی از ناحیـه      قابلیت اجرائی داشته است در صورتی قابل اجراء خواهد بود که محل جغرافیائی خدمت مستخدم برابر فهرست تن                  1368سال  
شـوند از   مراجع ذیصالح به عنوان نقطه محروم شناخته شده باشد و آن دسته از نقاطی که پس از تاریخ مذکور جزء نقاط محروم شـناخته مـی             

شوند در شمول قانون مزبور قرار خواهند گرفت و از طرفی چـون شهرسـتان اندیمـشک قبـل از                     تاریخی که در زمره نقاط محروم شناخته می       
 بـرای شـاغلین     1368االشعار قرار نگرفته است، لذا ادعای شـاکی مبنـی بـر اعمـال قـانون از سـال                      در شمول قانون فوق    1380تدای سال   اب

. شـود  لذا رأی به رد شکایت صادر می      . شهرستان اندیمشک قابلیت اجرائی ندارد و از شمول رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان خارج است               
 موضوع شکایت آقای عباس افتخاری به طرفیت، نیروی انسانی و امور مالی راه آهن به                82/2472ی به پرونده کالسه     دـ شعبه دوم در رسیدگ    

 چنین رأی صادر نموده است، 1/10/1383 مورخ 2034خواسته، عدم اجرای مصوبه مجلس و رأی هیأت عمومی دیوان به شرح دادنامه شماره 
 و دورافتاده و مناطق جنگی در زمانی قابل اجرا خواهد بود که محل جغرافیـایی خـدمت مـستخدم                    قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم      

شوند در شمول قانون     بنابراین تاریخی که در زمره نقاط محروم شناخته می        . برابر فهرست تعیین شده به عنوان نقاط محروم شناخته شده باشد          
فلـذا  . اد شده قبل از محروم شناخته شدن محل خدمت مستخدم فاقد وجاهت قانونی اسـت              مزبور قرار خواهند گرفت از این رو اجرای قانون ی         

هیأت عمومی دیوان عـدالت اداری در تـاریخ فـوق بـا حـضور رؤسـا و                  . گردد شکایت را غیروارد تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعالم می            
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شرح آتی مبادرت به صدور رأی   و انجام مشاوره با اکثریت آراء بهالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی مستشاران و دادرسان علی
 .نماید می

  رأی هیأت عمومی
 به منظور جذب و نگهداری      1367 قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی مصوب               2 مطابق مادتین یک و     

قررات استخدامی شرکتهای دولتی که در نقاط محروم و دور افتاده و مناطق             نیروی انسانی به مستخدمین مشمول قانون استخدام کشوری و م         
العاده جذب و نگهداری قابل پرداخت است و مستخدمین مزبور عـالوه بـر مرخـصی                 ای به عنوان فوق    العاده کنند، فوق  جنگی انجام وظیفه می   

دمت در نقاط محروم حق استفاده از یک ماه مرخـصی در ازای             گیرد به نسبت مدت خ     استحقاقی که بر اساس مقررات مربوط به آنان تعلق می         
هر چند نقاط محروم و دورافتاده به پیـشنهاد مراجـع قـانونی ذیـصالح و                . باشند العاده مربوطه را دارا می     هرسال خدمت با دریافت حقوق وفوق     

 مذکور، عناصر تقسیمات کشوری و وجود شرایط و         شود، لیکن با عنایت به اینکه مدت تشخیص و تعیین نقاط           تصویب هیأت وزیران اعالم می    
موقعیت نقاط مزبور از جهات مورد نظر مقنن است و مصوبه هیأت وزیران موجد اوصاف مقرر در قانون نیست، بلکه کاشف از وجود آن اسـت،                          

هجدهم دیوان مبنـی بـر تاییـد         شعبه   12/10/1383 مورخ   1921 شعبه هفدهم و شماره      28/7/1383 مورخ   1488های شماره    بنابراین دادنامه 
. شـود  الذکر موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می ادعای شاکیان و استحقاق آنان به استفاده از مزایای قانونی مندرج در مادتین فوق     

ـ                   43 و ماده    19 ماده   2این رأی به استناد بند       ربط در مـوارد مـشابه       قانون دیوان عـدالت اداری بـرای شـعب دیـوان و سـایر مراجـع اداری ذی
  .االتباع است الزم

  فرد عدالت اداری ـ مقدسی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان
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آمیز   هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص استخدام متعهدین خدمت به آموزش و پرورش با اتمام موفقیت926رأی شماره 
  دوره مربوطه

  1387/3/7 -85/252/شماره هـ
  4/9/1386:  تاریخ

  926:  شماره دادنامه
  85/252:  کالسه پرونده
  .هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:  مرجع رسیدگی

  .آقای صمد عجم:  شاکی
  .اعالم تعارض آراء صادره از شعب اول، یازدهم، سیزدهم و یازدهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری:  موضوع شکایت و خواسته

ـ :  مقدمه  موضوع شکایت آقای عبد آزمانی فرزند حسن بـه طرفیـت،   80/235سیزدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کالسه ـ شعبه 1الف 
 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکـه      10/5/1381 مورخ   851اداره آموزش و پرورش به خواسته، بازگشت به کار به شرح دادنامه شماره              

تواند سالب حق دیگران گردد و در نتیجه ادعای شاکی موجه و قانونی تـشخیص و                 خدامی نمی لغو تعهد خدمت به لحاظ عدم وجود ردیف است        
 حکم به ورود شکایت و ابطال اقـدامات  14/4/1376 مورخ 37ـ 36ـ 35ـ  34ـ  33مستنداً به رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره           

ـ . گردد اداره ذیربط صادر و اعالم می  موضوع تقاضای تجدیـدنظر  81/767یدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کالسه ـ شعبه هشتم تجد2الف 
 مـورخ  573 شعبه سیزدهم به شرح دادنامه شماره   10/5/1381 مورخ   851مدیریت آموزش و پرورش شهرستان المرد نسبت به دادنامه شماره           

بت به دادنامه تجدیدنظرخواسته اعتراض موجه و مـؤثری   چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه از طرف تجدیدنظرخواه نس    19/10/1381
بعمل نیامده و با بررسی سوابق امر بر کیفیت رسیدگی و اعمال مقررات نیز ایراد و اشکالی که فسخ دادنامـه بـدوی را ایجـاب نمایـد مـشهود                      

به یـازدهم دیـوان در رسـیدگی بـه پرونـده کالسـه       ب ـ شع . گردد نیست بنابراین با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه بدوی عیناً تایید و استوار می
 موضوع شکایت صمد عجم به طرفیت، سازمان آموزش و پرورش استان فارس به خواسته، بازگشت به کار و اخذ سند تعهد خدمت                       80/2039

جوابیه اظهـار داشـت،     طرف شکایت به شرح الیحه      ...  چنین رأی صادر نموده است،       26/12/1381 مورخ   2352مجدد به شرح دادنامه شماره      
 قانون متعهدین خـدمت بـه وزارت آمـوزش و           8ای درخواست لغو تعهد خدمت خود نموده که به دلیل عدم نیاز به استناد ماده                 شاکی طی نامه  
 مجلس شورای اسالمی بـا درخواست ایشان موافقـت و بـدون دریافـت غرامـت و بــا تحویـل گواهینامـه پایـان                         8/3/1369پرورش مصوب   

ت سند تعهد خدمت وی در وزارت آموزش وپرورش لغو گردید نظر به مراتب مـذکور چـون شـاکی شخـصاً بـه شـرح اوراق پرونـده                              تحصیال
ـ . نماید درخواست لغو تعهد خدمت را نموده است، لذا شکایت نامبرده موجه نبوده و حکم به رد شکایت شاکی صادر می ـ شـعبه سـیزدهم   1ج 

 موضوع شکایت آقای اکبر سعیدی به طرفیـت، اداره آمـوزش و پـرورش شهرسـتان المـرد بـه                     82/567سه  دیوان در رسیدگی به پرونده کال     
 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه اداره خوانده در پاسخ بـه               12/6/1383 مورخ   1272خواسته، بازگشت به کار به شرح دادنامه شماره         

دم بکارگیری ایشان به دلیل درخواست شاکی صورت گرفته است، مضافاً اصل بـر عـدم                شکایت شاکی اعالم کرده است، با عنایت به اینکه ع         
باشد با توجه به مراتب که اقدامات اداره خوانده در            مجلس شورای اسالمی می    8/3/1369 قانون متعهدین خدمت مصوبه      8نیاز بر اساس ماده     

هذا شکایت شاکی فاقد جایگاه قانونی و غیر وارد تشخیص و حکـم بـه               راستای مقررات صورت گرفته و حقی از وی تضییع نگردیده است، علی           
ـ . گردد رد آن صادر و اعالم می  موضوع تقاضای تجدیدنظرخواهی اکبـر  83/1395ـ شعبه یازدهم تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده 2ج 

 چنین رأی صـادر     8/12/1383 مورخ 1140امه شماره شرح دادن    شعبه سیزدهم دیوان به    12/6/1383 مورخ 1272سعیدی نسبت به دادنامه شماره    
 وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و سایر آرای قطعی            37 الی   33اقدام آموزش و پرورش المرد بر اساس مفاد رأی        ... نموده است، 

تواند موجبات تضییع حقوق اشـخاص   یصادره از شعبه دیوان عدالت اداری، اخراج به دلیل عدم وجود ردیف خالی، فاقد وجاهت قانونی بوده نم          
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. دارد گردد، علیهذا بنابه مراتب موصوف حکم به ورود شکایت و بازگشت شاکی با سمت قبلی و احتساب ایام اشتغال وی را صادر و اعالم مـی                         
 آمـوزش و پـرورش       موضوع شکایت آقای مهران رضائیان بـه طرفیـت، اداره کـل            79/865دـ شعبه اول دیوان در رسیدگی به پرونده کالسه          

نظر به اینکه هـسته گـزینش      ..  چنین رأی صادر نموده است،       9/6/1379 مورخ   1396اصفهان به خواسته، اعاده به کار به شرح دادنامه شماره           
توانـد سـالب    درخصوص لغو حکم استخدامی اظهار نظر نکرده و از سوی دیگر لغو حکم استخدامی به لحاظ عدم وجود ردیف استخدامی نمـی   

ق دیگران گردد در نتیجه ادعای شاکی محمول بر صحت تشخیص حکم به ورود شکایت به نفع شاکی و ابطال اقدامات اداره ذیربط صـادر                         ح
البدل شـعب دیـوان تـشکیل و         هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی               . گردد و اعالم می  

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

  رأی هیأت عمومی
 آن قانون مبین ضرورت تدارک      6 به ویژه حکم مذکور در ماده        1369 مقررات قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب           

 طریق استخدام رسمی برای ارائـه خـدمات آموزشـی در وزارت آمـوزش و          نیروی انسانی مجرب و متخصص مورد نیاز به منظور جذب آنان از           
آمیز دوره آموزشی مربوط و تحقق و اجتماع سـایر شـرایط قـانونی، جهـت           بنابراین با وجود سپردن تعهد خدمت و اتمام موفقیت        . پرورش است 

خدامی و پایـان دادن بـه خـدمت افـراد واجـد شـرایط               استخدام قطعی افراد واجد شرایط، تمسک به معاذیر غیر موجه از قبیل فقد ردیف اسـت               
های صادره از شعب دیوان مبنی بر ورود شکایت شاکیان در حـدی           استخدام رسمی در وزارت آموزش و پرورش وجاهت قانونی ندارد و دادنامه           

 قـانون دیـوان عـدالت اداری        43 مـاده     و 19 مـاده    2این رأی به استناد بند      . باشد که مبین این معنی است، موافق اصول و موازین قانونی می          
  .االتباع است  در موارد مشابه برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط الزم1385مصوب 

  فرد عدالت اداری ـ مقدسی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان
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  مین از آزمایشی به رسمی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص تبدیل وضعیت مستخد928رأی شماره 

  1387/3/7 -84/770/شماره هـ
  4/9/1386:  تاریخ

  928:  شماره دادنامه
  84/770:  کالسه پرونده
  .هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:  مرجع رسیدگی

  .آقای بهروز عبدیل زاده:  شاکی
  .یوان عدالت اداری تجدیدنظر د9 و 6 و 31اعالم تعارض آراء صادره از شعب :  موضوع شکایت و خواسته

ـ :  مقدمه زاده به طرفیـت، وزارت    موضوع شکایت آقای بهروز عبدیل78/1172ـ شعبه هجدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کالسه 1الف 
ره  مدیرکل امور اداری وزارت بازرگانی به شرح دادنامـه شـما           3/8/1378 مورخ   25273/21بازرگانی به خواسته، اعتراض به مدلول نامه شماره         

 طبق نظریه هیأت محترم گزینش رسماً از خـدمت برکنـار            1/7/1373 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه شاکی از تاریخ             12/8/1379
 لغایـت  28/6/1373 صـادر گردیـده اسـت نـامبرده از تـاریخ          14/11/1377شده و سپس بعد از مدتی حکم اعاده خدمت وی از تاریخ اجـرای               

. گـردد  ه کار نداشته لذا پرداخت حقوق در این مدت مجوز قانونی و شرعی ندارد و بلکه اکل مال به باطل محسوب می                      اشتغال ب  14/11/1377
شده از ناحیه مدیریت کل امور اداری وزارت بازرگانی تخلف از مقررات مشهود نیـست و شـکایت شـاکی بنحـو مطروحـه                          لذا از اقدامات انجام   

 موضـوع تقاضـای تجدیـدنظر    79/926ـ شعبه ششم تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کالسـه  2ـالف  . موجه نبوده محکوم به رد است
 چنـین   12/6/1380 مـورخ  692 شعبه هجدهم دیوان به شرح دادنامه شـماره        12/8/1379 مورخ   966زاده نسبت به دادنامه شماره        بهروز عبدیل 

کور اشتغال به کار نداشته است، لذا با رد تجدیـدنظرخواهی دادنامـه بـدوی را                رأی صادر نموده است، نظر به اینکه تجدیدنظرخواه در مدت مذ          
نژاد به طرفیت، وزارت   موضوع شکایت نادر شرافت76/441ـ شعبه اول دیوان در رسیدگی به پرونده کالسه 1ب ـ. گردد عیناً تایید و استوار می

 چنین رأی صادر نموده اسـت،  27/2/1377 مورخ 198 شرح دادنامه شماره    به 4/4/1374ـ  21269بازرگانی به خواسته، لغو حکم اخراج شماره        
 به استخدام آزمایشی درآمده و حداکثر مـدت خـدمت   1/9/1370 با تاریخ اجرای 11/12/1370 ـ  59750نظر به اینکه شاکی به موجب حکم 

ان دوره خدمت آزمایشی، مستخدم در حکم مستخدم        باشد و پس از پای      الیحه قانونی استخدام کشوری دو سال می       18آزمایشی به موجب ماده   
های گزینش هیأت مرکزی گزینش فارغ از رسیدگی است و نظـر بــه اینکـه هیـأت مرکـزی گـزینش در تـاریخ                          رسمی قطعی تلقی و هسته    

عـدالت اداری رأی     وحدت رویه دیـوان      7/12/1369 مورخ   243لذا مستنداً به رأی     .  با استخدام قطعی شاکی مخالفت نموده است       26/8/1373
ـ . گردد عنه و بازگشت به کار سابق صادر و اعالم می به ابطال حکم اخراج معترض ـ شعبه سوم هیأت تجدیدنظر دیـوان در رسـیدگی بـه    2ب 

 صـادره از شـعبه اول بـه         27/2/1377 مورخ   198 موضوع تقاضای تجدیدنظر وزارت بازرگانی نسبت به دادنامه شماره           77/636پرونده کالسه   
ـ .  رأی به رد تجدیدنظرخواهی و تایید دادنامه بدوی صادر نموده است4/9/1377 مورخ 1092رح دادنامه شماره ش ـ شـعبه دوم دیـوان در   1ج 

 موضوع شکایت سید جعفر آذرافروز به طرفیت، وزارت بازرگانی به خواسـته، محاسـبه سـنوات و حقـوق و                     82/202رسیدگی به پرونده کالسه     
 چنین رأی صادر نموده است،      24/5/1383 مورخ   1210ج شده بر اساس رأی اعاده به خدمت دادگاه، به شرح دادنامه شماره              مزایای دوران اخرا  

 اصداری از شعبه دوم تجدیدنظر دیـوان عـدالت اداری           78/503 موضوع کالسه پرونده   18/5/1378 مورخ   561با عنایت به مفاد دادنامه شماره       
می تلقی فرموده و اخراج وی را پس از اتمام دوره آزمایشی فاقد وجاهـت دانـسته، علیهـذا حکـم بـه ورود                        که شاکی را در حکم کارمندان رس      

ـ . گردد شکایت صادر و اعالم می  موضوع تقاضای تجدیـدنظر امـور   83/1431ـ شعبه نهم تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کالسه 2ج 
 مـورخ   1819 شعبه دوم به شـرح دادنامـه شـماره           24/5/1383 مورخ   1210دادنامه شماره   کارکنان و خدمات اداری وزارت بازرگانی نسبت به         

هیأت عمـومی دیـوان عـدالت اداری در تـاریخ فـوق بـا       .  ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه بدوی را تایید و استوار نموده است  24/11/1383



  59/آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری : بخش سوم
 

 

ز بحث و بررسی و انجام مشاوره بـا اکثریـت آراء بــه شـرح آتـی                  البدل شعب دیوان تشکیل و پس ا       حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی      
 .نماید مبادرت بـه صدور رأی می

  رأی هیأت عمومی
 شعبه اول دیوان به خواسته اعتـراض نـسبت بـه لغـو              76/441 اوالً، با توجه به تفاوت موضوع شکایت و خواسته شاکی در پرونده کالسه              

استه سایر شاکیان بین دادنامه صادره از شعبه اول دیوان که مورد تایید شعبه سوم تجدیدنظر نیز               حکم اخراج از خدمت با موضوع شکایت و خو        
 و  78/1172ثانیاً نظر به محتویات پرونده کالسـه        . های صادره از شعبه هجدهم و دوم دیوان تناقضی مشهود نیست           قرار گرفته است با دادنامه    
ادره از شعبه هجدهم دیوان و دادنامه صادره از شعبه دوم دیوان که به ترتیب مورد تایید شعبه       بین دادنامه ص   82/202محتویات پرونده کالسه    

 قانون استخدام کشوری حـداقل خـدمت آزمایـشی          18ثالثاً، طبق ماده    . ششم وشعبه نهم تجدیدنظر دیوان قرار گرفته است تناقض وجود دارد          
افرادی که در دوره آزمایشی لیاقت و کاردانی        «  قانون مزبور تصریح شده است که        19شش ماه و حداکثر آن دو سال تعیین گردیده و در ماده             

و عالقه به کار از خود نشان بدهند در پایان دوره آزمایشی به موجب حکم وزارتخانه یا موسسه استخدام کننده و تایید سـازمان امـور اداری و                            
اد مستخدمین رسمی منظور و از حقوق و مزایـای قـانونی آن برخـوردار خواهنـد                استخدامی کشور از لحاظ تطبیق با مقررات استخدامی در عد         

آمیز دوره خدمت آزمایشی، استخدام افراد به صورت رسمی و قطعی و برخورداری آنان از حقوق و مزایـای                     نظر به اینکه با اتمام موفقیت     » .شد
های گزینش مبنی بر عدم صالحیت مـستخدم         است و اظهارنظر هسته   متعلقه به عنوان حق مکتسب قانونی به حکم مقنن تایید و تثبیت شده              

دولت پس از پایان دوره خدمت آزمایشی موثر در مقام نیست و اخراج افراد مذکور بدون تمسک به نص قانونگذار و یـا حکـم قطعـی مراجـع                             
ده بلکه معلول حکم اخراج خالف قـانون بـوده   ذیصالح وجاهت قانونی ندارد و عدم اشتغال به خدمت شاکیان موصوف مستند به فعل آنان نبو               

 شعبه دوم بدوی دیوان مبنی بر تایید ادعا و استحقاق شاکی که به شرح دادنامه شماره                 24/5/1383 مورخ   1210بنابراین دادنامه شماره    . است
وافـق اصـول و مـوازین قـانونی      شعبه نهم تجدیدنظر دیوان تاییدشده و قطعیت یافته و متضمن این معنی اسـت م 24/11/1383 مورخ   1819
 در موارد مشابه بـرای شـعب دیـوان و مراجـع             1385 قانون دیوان عدالت اداری مصوب       43 و ماده    19 ماده   2این رأی به استناد بند      . باشد می

  .االتباع است اداری ذیربط الزم
  فرد عدالت اداری ـ مقدسی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان
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 شورای اسالمی شهر 24/7/1382 مورخ 543 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال مصوبه شماره 1299شماره رأی 
  شاندیز

  1387/3/6 -84/972/شماره هـ
  9/11/1386:  تاریخ

  1299:  شماره دادنامه
  84/972:  کالسه پرونده
  .هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:  مرجع رسیدگی

  .دوست ایزدیآقای حسین :  شاکی
  . شورای اسالمی شهر شاندیز24/7/1382 مورخ 543ابطال مصوبه شماره :  موضوع شکایت و خواسته

، 24/7/1382 مـورخ  543شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعالم داشته است، شورای اسالمی شهر شاندیز طی مـصوبه شـماره               :  مقدمه
ـ به استناد تبصره ذیل ماده      1. یک را تصویب نموده که به دالیل ذیل غیرقانونی است         اخذ مبلغ دو هزار ریال عوارض از فروش هر سیخ شیشل          

نامه اجرائی نحوه وضـع و وصـول عـوارض توسـط              آیین 12 و همچنین ماده     1375 قانون تشکیالت شوراهای اسالمی شهر، مصوب سال         77
عوارض را ظرف یـک هفتـه از تـاریخ تـصویب بـه همـراه                ای از مصوبات مربوط به       شوراهای اسالمی بخش و شهرک شوراها مکلفند نسخه       

استانداریها مکلفند حداکثر ظرف دو هفته پس       . مستندات و گزارش توجیهی آن جهت ارسال به وزارت کشور به استانداری محل ارسال نمایند              
بـه وزارت کـشور     ) نامـه  از آیین  و تبصره یک همان ماده       12موضوع ماده   (از وصول چنین مصوباتی در محدوده شهر، بخش و شهرک مربوط            

چنانچه مصوبات مزبور در مدت یک ماه از تاریخ وصول به وزارت کشور مورد ایراد یا لغو توسط وزیر کشور واقع نـشد، شـوراها                         . ارسال نمایند 
ر اعالمیه یا هـر طریـق دیگـری    مکلفند مصوبه را از طریق درج آگهی در روزنامه و جراید محلی و یا در روزنامه کثیراالنتشار یا از طریق انتشا   

در تعیین و تصویب عوارض مـورد شـکایت         . عوارض مربوط از تاریخ اعالن قابل وصول است       . که اعالم عمومی دارد به آگاهی عموم برسانند       
نامـه    آیـین  15 و   14ـ شورای اسالمی شهر شاندیز در مصوبه عوارض فروش شیـشلیک رعایـت مـواد                2. الذکر نشده است   رعایت قوانین فوق  

داران  اند و عوارض مضاعفی را عالوه بر عوارض صنفی و شغلی که رسـتوران     اجرائی نحوه وضع و وصول عوارض و بندهای ذیل آن را ننموده           
مضافاً به اینکه عوارض محلی برای واحدهای تولیدی در قـانون برنامـه             . داران تحمیل نموده است     نمایند بر رستوران   به شهرداری پرداخت می   

توسعه و قانون تجمیع عوارض ذکر شده در حالی که رستوران داران واحد تولیدی نیستند که شورای اسالمی شهر شاندیز بـرای فـروش                        سوم  
 24/7/1382 مـورخ    543با عنایت به مطالب معروض ابطال مصوبه شـماره          .  ریال عوارض تصویب نموده است     2000هر سیخ شیشلیک مبلغ     

رئــیس شــورای اســالمی شــهر شــاندیز، در پاســخ بــه شــکایت مــذکور طــی نامــه   .  تقاضــا اســتشــورای اســالمی شــهر شــاندیز مــورد 
توانند   شهرداریها می  1378ـ طبق ماده یک قانون نحوه وضع ووصول عوارض مصوب سال            1اند،    اعالم داشته  11/10/1386مورخ1646شماره

 خـدماتی، اداری و عمرانـی بـا رعایـت ضـوابط، ترتیبـات و        هـای  برای تامین بخشی از هزینه شهر، بخش و یا شهرک مربوط اعـم از هزینـه               
نامـه محـدود بـه واحـدهای       همان قانون، عوارض موضوع این آیـین     3طبق ماده . نامه مورد نظر، عوارض وضع نمایند      سیاستهای موضوع آیین  

عنایـت  . باشد  است که قابل وصول می     تولیدی نبوده و شامل اماکن، واحدهای صنفی، تولیدی، خدماتی، صنعتی و هرگونه منبع درآمدی دیگر              
 همان قانون نیز وصول عوارض شهری مورد نظر بر عهـده شـهرداری و عـوارض مـانحن فیـه توسـط        5 و   4به موارد فوق و با توجه به ماده         
 کـشور، شـورای      قانون تشکیالت و وظایف و اختیارات شوراهای اسالمی        77بدین منظور و نظر به ماده       . گردد شورای اسالمی شهر تعیین می    

های خدماتی و    توانند نسبت به وضع و تعیین عوارض متناسب با تولیدات و درآمدهای اهالی به منظور تامین بخشی از هزینه                   اسالمی شهر می  
یـارات  با عنایت بمراتب فوق این شورا بـه موجـب اخت          . نامه مصوب هیأت وزیران اقدام نماید      عمرانی مورد نیاز شهر و روستا طبق آخرین آیین        

نـسبت  ) 77 و   71موضوع مـواد     (1375محوله موضوع قانون تشکیالت وظایف و انتخابات شورای اسالمی کشور و انتخاب شهرداران مصوب               
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نامـه اجرائـی نحـوه        آیین 12 قانون موصوف و ماده      80 اقدام نموده و بر اساس ماده        24/7/1382 مورخ   544به تعیین عوارض موضوع مصوبه      
هیـأت  .  مراتب را جهت تصویب نهائی و طی مراحل قانونی به استانداری خراسان رضوی ارسـال نمـوده اسـت                   1378 وصول عوارض مصوب  

البدل شعب دیوان تشکیل و پـس از بحـث و بررسـی و               عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی              
 .نماید بادرت بـه صدور رأی میانجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی م

  رأی هیأت عمومی
 طبق ماده یک قانون اصالح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتمـاعی و فرهنگـی جمهـوری اسـالمی ایـران و چگـونگی                          

، برقـراری و    1382ای سـال    دهندگان خدمات و کاالهـای وارداتـی از ابتـد           برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کاال، ارائه          
دهندگان خدمات و همچنین کاالهای وارداتی  دریافت هرگونه وجوه از جمله مالیات وعوارض اعم از ملی و محلی از تولیدکنندگان کاالها، ارائه

وص بـه اسـتثناء مـوارد       الذکر مجاز اعالم شده و کلیه مقررات مغایر و اختیارات مراجع ذیصالح در ایـن خـص                 صرفاً در قلمرو احکام قانون فوق     
الذکر برقراری هرگونه عوارض و سایر وجـوه بـرای انـواع کاالهـای وارداتـی و                   قانون فوق  5مصرح در ماده مزبور لغو گردیده و به شرح ماده           

 شـهر    قانون و همچنین برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات توسط شورای اسالمی             4کاالهای تولیدی و خدمات موضوع ماده     
الذکر اخذ عوارض بدون ارائه خدمت خاص و یا دریافت عوارض مضاعف به واسطه ارائه یک خدمت معین              بنا به مراتب فوق   . ممنوع شده است  
 2000االشعار و برقراری عوارض بـه میـزان           قانون فوق  5بنابراین تمسک شورای اسالمی شهر شاندیز به تبصره یک ماده           . جواز قانونی ندارد  

 شورای اسالمی شهر شاندیز خالف هـدف و حکـم       24/7/1382 مورخ   543ای فروش هر سیخ کباب شیشلیک به شرح مصوبه شماره           ریال بر 
 قـانون اساسـی     170شود و مستنداً بـه قـسمت دوم اصـل            قانونگذار و خارج از حدود اختیارات شورای اسالمی شهر شاندیز تشخیص داده می            

  .گردد  ابطال می1385 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 42 و ماده 19د یک ماده جمهوری اسالمی ایران و ماده یک و بن
  فرد عدالت اداری ـ مقدسی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان
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  العاده اشتغال خارج از کشور  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص فوق1036رأی شماره 

  1387/2/23 -85/978/شماره هـ
  25/9/1386: ریخ تا

  1036:  شماره دادنامه
  85/978:  کالسه پرونده
  .هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:  مرجع رسیدگی

  .آقای هاشم کیانی:  شاکی
  . تجدیدنظر دیوان عدالت اداری10 و 5اعالم تعارض آراء صادره از شعب :  موضوع شکایت و خواسته

ـ :  مقدمه  موضـوع شـکایت هاشـم کیـانی بـه طرفیـت، وزارت جهـاد        81/1317ه پرونده کالسه ـ شعبه ششم دیوان در رسیدگی ب1الف 
 مـورخ   3063کشاورزی به خواسته، صدور حکم به سمت همترازی در رتبه دبیر سومی و ابطال احکام کارگزینی مغایر، به شرح دادنامه شماره                      

آالت    در سـازمان متبـوع بـه عنـوان کارشـناس ماشـین             1377 چنین رأی صادر نموده است، شاکی عنوان نموده است در سال             23/12/1382
کشاورزی و به عنوان همترازی به عنوان دبیرسومی به کشور تانزانیا اعزام گردیده و مدتی بر همین مبنا حقوق دریافت نموده است لیکن پس                        

العاده شـغل    وابسته تغییر یافته و مبلغ فوق    از حدود یک سال و نیم به موجب حکم کارگزینی صادره از وزارت متبوع همترازی ایشان به عنوان                 
بر همین مبنا تعیین و تاریخ اجراء ابتداء حکم ماموریت تعیین شده است و با این استدالل که پرداختهای قبلی بر اساس احکام قانونی صـورت                     

بـه اینکـه طـرف شـکایت اعـالم نمـوده            نظـر   . گرفته و برای ایشان ایجاد حق نموده است به حکم کارگزینی و اقدامات مذکور اعتراض دارد               
 9/10/1371 مـورخ       ه 461ت299290 مـصوبه شـماره      6الحساب صورت گرفته و از آنجا که بر طبق مفاد بند              پرداختهای قبلی به عنوان علی    

مـاموران  (شـوند   ها و سازمانهای دولتی که جهت اشتغال به خارج از کشور اعزام شده یـا مـی            هیأت وزیران تطبیق وضع مستخدمان وزارتخانه     
شود و کمیـسیون     توسط کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت امور خارجه، سازمان امور اداری و استخدامی و دستگاه مربوط تعیین می                 ) ثابت

کر عمـل  مذکور کارمند دفتری را برای مشارالیه همترازی نموده است و وزارت جهاد کشاورزی نیز قانوناً باید مطابق مصوبه کمیـسیون مارالـذ            
ـ  . گـردد  عنه موافق موازین و مقررات اداری به نظر رسیده، علیهذا قرار رد شکایت صادر و اعالم مـی  نماید در نتیجه اقدامات معترض ــ  2الـف 

 3063 موضوع تقاضای تجدیدنظر هاشم کیانی نسبت بـه دادنامـه شـماره              84/64شعبه پنجم تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کالسه          
 چنین رأی صادر نموده است، نظـر بـه اینکـه میـزان              13/7/1384 مـورخ   711 شعبه ششم دیوان بـه شرح دادنامه شماره       23/12/1382مورخ  
 6اند، براسـاس عنـوان شـغلی همتـرازی تعیـین شـده از کمیـسیون مـاده                العاده شغل کارکنان دولت که به خارج از کشور ماموریت یافته           فوق
شود و هرگونه حکمی بر خـالف نظـر           قانون استخدام کشوری محاسبه می     39ماده  ) ج(ل خارج از کشور موضوع بند       العاده اشتغا  نامه فوق  آیین

کمیسیون مزبور فاقد جایگاه قانونی است، و چون کمیسیون عنوان شغل همترازی وی را به عنوان کارمند دفتری معین نمـوده لـذا ضـمن رد                          
 شعبه ششم دیوان باستدالل مارالذکر حکم به رد شکایت شاکی صادر            23/12/1382ـ3063اره  تجدیدنظرخواهی مطروحه و اصالح دادنامه شم     

ـ . گردد می پـور بـه طرفیـت، وزارت جهـاد       موضوع شکایت شعبان عبـاس 81/1479ـ شعبه دوازدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کالسه 1ب 
ت همترازی در رتبه دبیر سومی با ابطـال احکـام بـه شـرح دادنامـه          کشاورزی به خواسته، تقاضای صدور حکم به اصالح احکام صادره به سم           

 چنین رأی صادر نموده است، چون صـدور حکـم ماموریـت اولیـه از سـوی معاونـت اداری و مـالی بـه شـماره                            9/3/1383 مورخ   445شماره  
سوی عالیترین مقـام وزارت جهـاد    از 13/8/1377 مورخ 30261/9 به موجب حکم ماموریت صادره به شماره 29/9/1377 ـ  11005/180/43

تواند امتیازات و حـق و حقـوق         نمی) وابسته و دفتری  (کشاورزی وقت صورت پذیرفته و صدور احکام تعیین همترازی جدید به سمت و عنوان               
نی صـادره بـه      زایل سازد لهذا شعبه خواسته شاکی مبنی بر اصالح حکم کـارگزی            22/12/1378 لغایت   29/9/1377مکتسبه شاکی را از تاریخ      

سمت همترازی در رتبه دبیرسومی را موجه و وارد تشخیص و حکم به اصالح احکام صادره در سمت دبیرسومی منحـصراً در تـاریخ مـذکور و       
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دارد و نـسبت بـه آن قـسمت از      صـادر و اعـالم مـی   22/12/1378 لغایـت  29/9/1377العاده شغل به نامبرده در تـاریخ فـوق را از      اعاده فوق 
 بوده شعبه با توجه به قانونی بودن ابالغ احکام 22/12/1378 مورخ 19440ت شاکی که مربوط به بعد از صدور ابالغ کارگزینی شماره درخواس

ـ . دارد کارگزینی صادره موجه و وارد ندانسته و حکم به رد آن صادر و اعالم می ـ شعبه دهم تجدیـدنظر دیـوان در رسـیدگی بـه پرونـده      2ب 
 مـورخ   445 موضوع تقاضای تجدیدنظر شعبان عباسپور و وزارت جهاد کشاورزی نـسبت بـه دادنامـه شـماره                   83/480 و   83/456های   کالسه

 با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه بدوی را عیناً تایید و          4/5/1384 مورخ   477 و   478های    شعبه دوازدهم دیوان به شرح دادنامه شماره       9/3/1383
البدل شـعب دیـوان تـشکیل و         یوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی             عمومی د   هیأت. استوار نموده است  

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

  رأی هیأت عمومی
تطبیق وضـع مـستخدمان     «  هیأت وزیران    9/10/1371 دولت مصوب    العاده اشتغال خارج از کشور مستخدمان      نامه فوق   آیین 6 طبق ماده   

 پیوست توسـط    2شوند با عناوین مندرج در جدول شماره         ها و سازمانهای دولتی که جهت اشتغال به خارج از کشور اعزام شده یا می               وزارتخانه
العاده آنان طبق جدول      و دستگاه مربوط تعیین و فوق      کمیسیون مرکب از نمایندگان وزارت امور خارجه، سازمان امور اداری و استخدامی کشور            

العـاده اشـتغال خـارج از        الذکر در تعیین فوق    نظر به اینکه عدم رعایت مقررات فوق      » .نامه قابل پرداخت خواهد بود     یاد شده و مقررات این آیین     
الذکر بـا رعایـت مقـررات        العاده فوق  عیین فوق نامه مذکور موجد حق مکتسب قانونی خاصی نیست و ت          کشور درخصوص مورد و بر اساس آیین      
 تجدیـدنظر کـه     5 شعبه   13/7/1384 مورخ   711االشعار است، بنابراین دادنامه شماره       نامه فوق   آیین 6مربوط به عهده کمیسیون مقرر در ماده        

قـانون دیـوان عـدالت اداری بـرای شـعب            43 و ماده    19 ماده   2این رأی به استناد بند      . باشد مفید این معنی است، صحیح و موافق قانون می        
  .االتباع است دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه الزم

  فرد عدالت اداری ـ مقدسی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان
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  ی مصوب هیأت وزیران هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال موادی از اساسنامه شرکتهای زراع1421رأی شماره 

  1387/2/29 -82/662/شماره هـ
  5/12/1386:  تاریخ

  1421:  شماره دادنامه
  82/662:  کالسه پرونده
  .هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:  مرجع رسیدگی

  .آقای محمدرضا رعنایی:  شاکی
  .ابطال موادی از اساسنامه شرکتهای زراعی مصوب هیأت وزیران:  موضوع شکایت و خواسته

شاکی به شرح دادخواست تقدیمی و لوایح تکمیلی آن اعالم داشته است، شرکتهای زراعی بدون جلب رضـایت و موافقـت خـرده                  :  مقدمه
اند و مطابقت آن را با احکـام مزارعـه توجیـه            اراضی را به اجبار تصرف نموده      1364مالکین به پشتوانه عنوان دولتی بودن این شرکتها از سال           

در احکام شراکت و مزارعـه مالـک بایـد بـا قـصد و      ) ره( از رساله حضرت امام خمینی 2229 و  2145الی که طبق مساله شماره      کنند در ح   می
 غیر شرعی بودن این نوع شـراکت        1364واگذار نماید در حالی که صورت جلسه ابقای شرکت در سال            ) شرکت زراعی (اختیار زمین را به زارع      

تواننـد بـدون هـیچ        اساسنامه شرکتهای زراعی گفته شده که سهامداران مـی         61 و   25 قانون شرکتها و     9این ماده   کند و عالوه بر      را تایید می  
گونه محدودیت سهام خود را به فرزندان منتقل نمایند و سپس گفته شده است که در هر صورت انتقال سهام منوط به موافقت هیـأت مـدیره                           

قید بدون محدودیت و سپس بیان دو محدودیت تناقضی آشکار است که نهایتـاً        .  روستاها خواهد بود   شرکت و اخذ تایید از وزارت تعاون و امور        
 هکتـار زمـین داشـته باشـد تـا           20در جایی دیگر بیان شده که هر سهامدار باید حداقل           . شود موجب تضییع حقوق کشاورزان و سهامداران می      

باشـند و حتـی میـزان     یکه بسیاری از سهامداران شرکت دارای ده سـهم و یـا کمتـر مـی         بتواند سهام خود را به فرزندان منتقل نماید در صورت         
 قانون اساسی وحرمـت مالکیـت افـراد         47رسد و لذا آمار و ارقام با واقعیتهای موجود مطابقت ندارد و با اصل                 هکتار هم نمی   5مالکیت آنها به    

دهد که عملیات اجرایی و اقتصادی شرکت را نظارت و بازرسی نمایند سپس در پایان   اساسنامه ابتدا به بازرسان اجازه می61ماده . تناقض دارد
 اساسنامه، سهامداران شرکت، 71 قانون و 10طبق ماده . گفته شده که انجام وظایف خود به هیچ وجه نباید در امور جاری شرکت دخالت کنند    

 به شرکت حق تصرف مطلق و دائمی اراضی خرده مـالکین  71تبصره ماده سپس در  . کشاورزان و خرده مالکین هستند که تمایل داشته باشند        
از طرفی تفکیک سهام پدر فقـط بـه یـک           . تناقض دارد ) در احکام شراکت  ( قانون مدنی    583 قانون اساسی و ماده      47را واگذار نموده با اصل      

الـذکر طـی الیحـه شـماره         ولت در پاسخ به شکایت فوق     مشاور و مدیرکل دفتر امور حقوقی د      . کند فرزند هم قانون شرعی وراثت را نقض می       
 سـال بـه   5 به مـدت  1346اند، با توجه به اینکه قانون تشکیل شرکتهای سهامی زراعی که در سال   اعالم داشته16/11/1384 مورخ   54386

سیده و از طرفـی قانونگـذار بـا          به صورت دائمی به تصویب مجلسین ر       1352طور آزمایشی به تصویب رسیده بود با اندک اصالحاتی در سال            
 در مورد کیفیت واگذاری سهام شرکتهای 1347 قانون اصالح قانون تجارت مصوب      41 و   40علم به وجود قوانین مدنی وتجارت به ویژه مواد          

 کـه در مـاده      شـود  بنابراین قانون مزبور یک قانون خاص تلقی می       . سهام تجاری، قانون تشکیل شرکتهای سهام زراعی را تصویب کرده است          
توانند سهام خود را بدون هیچ گونه محدودیتی به شرکت یا به سهامداران              نهم آن تصریح شده است، سهامداران شرکتهای سهامی زراعی می         

دیگر همان شرکت و یا فرزندان خود منتقل نمایند و در هر مورد انتقال منوط به موافقت هیأت مدیره شرکت سهامی زراعی مربوطـه و تاییـد                           
به هر حال هدف این خواهد بود که سهامداران از سهام مربوط به بیست هکتار زمین آبی تحـت کـشت    . باشد وزارت تعاون و امور روستاها می     

بنابراین قانونگذار صراحتاً عدم تمایل خود را نسبت به خردشدن اراضـی بـه کمتـر از بیـست هکتـار و همچنـین مـشروط بـودن              . کمتر نباشد 
در «  چنـین مقـرر شـده اسـت،          10در مـاده    . کت به موافقت کتبی هیأت مدیره و تایید وزارتخانه مربوط اعالم نموده است            واگذاری سهام شر  

صورت فوت هر یک از سهامداران، از طرف شرکت نسبت به اداره سهم متوفی اقدام و وراث به نسبت سـهم االرث از عوایـد سـهام اسـتفاده                             
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تواند طبق اساسنامه خود نسبت به خرید سهام و تادیـه بهـای آن و    وراث و یا وارث، شرکت سهامی می   ضمناً در صورت تقاضای     . خواهند کرد 
 طریـق ذیـل     3درخصوص سهام متوفی قانوناً یکـی از        » .به عنوان قائم مقام متوفی اقدام نماید      ) باتفاق سایر وراث  (یا انتخاب یک نفر از ورثه       

ــ  2. ث قانونی و شرعی مطابق گواهی انحصار وراثت از عواید سهام به نسبت سـهم االرث خـود          ـ استفاده ورا  1: مورد عمل قرار خواهد گرفت    
ـ انتخاب یک نفر از وراث به قائم مقامی قانونی آنها بـه شـرط رضـایت همـه     3. فروش سهام متوفی به شرکت طبق رضایت نامه کلی وراثت    

 قـانون تـشکیل شـرکتهای       9تقال سهام سهامداران شرکت بر اسـاس مـاده          ان«  اساسنامه شرکت سهامی زراعی آمده است،        25در ماده   . آنان
سهامی زراعی منحصراً به شرکت یا سهامدار دیگر همان شرکت یا فرزندان خود پس از موافقت کتبی وزارت تعاون و امور روستاها مجاز بوده                        

تملک هر یک از سهام شرکت متضمن مقررات ایـن اساسـنامه            . و در هر مورد باید انتقال مزبور در دفاتر شرکت و وزارت مذکور به ثبت برسد               
فقهای محترم شورای نگهبان درخصوص ادعای خالف شرع بودن مـوادی از اساسـنامه              . لذا تقاضای رد دادخواست خواهان را دارد      » .باشد می

 اساسنامه شـرکت    25، موضوع ماده    اند  اعالم داشته  3/10/1386 مورخ   24857/30/16شرکتهای زراعی مصوب هیأت وزیران طی نامه شماره         
با توجه به اینکـه در دادخواسـت آقـای          .  فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت         15/10/1386زراعی خضری، در جلسه مورخ      

برخـی از   و نیز خالف شرع بودن      ) 1352سال  (رعنایی ادعاء خالف شرع بودن مواد متعددی از قانون شرکتهای سهامی مصوب زمان طاغوت               
مواد اساسنامه شرکت سهامی زراعی خضری شده است، فلذا فقهای محترم شورا نیز هم مواد قانون و هـم برخـی از مـواد اساسـنامه شـرکت               

ـ در ماده دوم قـانون کـه سـهامداران          1: اند الذکر که مبتنی بر قانون مزبور هست را مورد رسیدگی قرار داد و بدین شرح اعالم نظر نموده                  فوق
ـ زارعانی که در اجـرای قـوانین و مقـررات     1: سهامداران زراعی اشخاص ذیل خواهند بود     « گوید،   شمارد می  می زراعی این شرکتها را می     سها

و چون روشن است که در بسیاری از موارد از راه           » .اصالحات ارضی و قوانین تقسیم و فروش خالصجات مالک یا مستأجر زمین شده یا بشوند              
شدند بناء علیه تشکیل شرکت سهامی زراعی بـا          ین اصالحات ارضی زمان طاغوت اشخاص شرعاً مالک یا مستأجر زمین نمی           به اصطالح قوان  

در مناطقی که تشکیل شـرکتهای  « : گوید  قانون می6ـ در ماده 2. باشد ای امکان نخواهد داشت و چنین شرکتی شرعاً باطل می        چنین سرمایه 
ورتی که حداقل پنجاه و یک درصد از اشخاص مذکور در ماده دوم این قانون عضویت شـرکت را قبـول و                      شود در ص   سهامی زراعی اعالم می   

بقیه از امضاء اوراق و اسناد و دفاتر مربوط به تشکیل شرکت امتناع نمایند وزارت تعاون و امور روستاها به قائم مقامی مستنکفین اقدام الزم را                       
اند حکم کـردن بـه اینکـه وزارت          ای از سهامداران از عضویت در شرکت امتناع نموده         ین است که عده   چون مفروض ماده ا   » .انجام خواهد داد  

اند چنـین   تعاون و امور روستاها به قائم مقامی از آنان اقدام به قبول عضویت آنان کنند با اینکه این افراد وزارت مزبور را قائم مقام خود ننموده      
رسـیدگی بـه اخـتالف سـهامداران و کارکنـان شـرکتهای       « : گوید  قانون می8ـ در ماده  3. ل خواهد بود  شود و بـاط   شرکتی شرعاً محقق نمی   

سهامی زراعی با شرکت و مدیران شرکت و یا بالعکس نسبت به امر اشتغال و یا فعالیتهـای کـشاورزی و غیرکـشاورزی درحـوزه شـرکت، بـا                     
هد بود، تصمیم هیأتهای مزبور قطعی، و بـه تقاضـای ذینفـع مـامورین ژانـدارمری                  نفری منتخب وزارت تعاون و امور روستاها خوا        3هیأتهای  

ارجاع دادن حل این اختالف به این هیأت و ارجاع دادن آن به قاضی و همچنین قطعی دانـستن رأی ایـن                      » ... .باشند مکلف به اجرای آن می    
سـهامداران شـرکتهای    « :  قانون آمده اسـت    9ـ در ماده    4. باشد یله یا علیه به دادگاه صالح خالف شرع م          هیأت و ندادن حق شکایت محکوم     

توانند سهام خود را بدون هیچ گونه محدودیتی به شرکت یا سهامداران دیگر همان شرکت و یا فرزندان خود منتقـل نماینـد، و در                          سهامی می 
مـشروط  » .باشـد   وزارت تعاون و امـور روسـتاها مـی         هر مورد انتقال منوط به موافقت کتبی هیأت مدیره شرکت سهامی زراعی مربوط و تایید              

باشـد مگـر اینکـه در        کردن انتقال سهام به موافقت کتبی هیأت مدیره شرکت و به تایید وزارت تعاون و امور روستاها هر دو خالف شرع مـی                      
دار اقساط بدهی خود از بابت بهای اراضی چنانچه زارعان سهام« :  قانون آمده است12 ـ در ماده  5. اساسنامه با رضایت سهامداران آمده باشد

را که طبق قوانین و مقررات اصالحات ارضی به آنها منتقل یا اجاره داده شده به موقع پرداخت ننمایند بدهی آنها وسیله شرکت سهامی زراعی 
سـهامداران چنـین اراضـی، اطـالق     در این ماده با قطع نظر از مالک و یا ذیحـق نـشدن     » .مربوط پرداخت و به حساب آنها منظور خواهد شد        

تجویز پرداخت بدهی این زارعان به وسیله شرکت سهامی و منظور نمودن آن پرداخت را به حساب آنان نسبت به موردی که خود آنان راضی                         
. ینی شده باشـد   ب اند این مطلب پیش    باشد مگر اینکه در اساسنامه شرکت سهامی زراعی که با رضایت به آن ملحق شده               نباشند خالف شرع می   
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های  وزارت تعاون و امور روستاها با اعطاء وام و همچنین کمکهای مالی و فنی بالعوض و پرداخت هزینه« :  قانون آمده است13 ـ در ماده  6
رکتهای هـای پرداختـی بـه شـ        میزان بهره وام  : تبصره... نماید بنیادی شرکت سهامی زراعی را در اجرای وظائفی که به عهده دارند حمایت می             

این ماده نیز چون صریحاً تجویز و اخـذ         » .های پرداختی به شرکتهای تعاونی روستائی خواهد بود        سهامی زراعی حداکثر معادل میزان بهره وام      
 قانون که حکم به خریداری سهام سهامداران زراعـی کـرده اسـت در               16ـ اطالق ماده    7. باشد نماید خالف موازین شرع می     وامهای ربوی می  

دی که این سهامداران راضی به فروش سهام خود نباشند خالف شرع است مگر اینکه در اساسنامه شرکتـشان کـه بـا رضـایت عـضو آن                           مور
باشد که به دلیل عدم نیاز به ذکر  الزم به تذکر است که مواد دیگری نیز از این قانون خالف شرع می. بینی شده باشد اند چنین امری پیش شده

در واحدهای روستائی مناطقی که     « : ـ در ماده یک اساسنامه آمده است      1: و اما در اساسنامه این شرکتها     . شود  خودداری می  آنها از شمردنشان  
وزارت تعاون و امور روستاها مقتضی بداند و اکثریت اشخاص مذکور در قانون تشکیل شرکتهای سهامی زراعی در این واحدها داوطلب قبـول                       

اشند وزارت نامبرده به استناد قانون مذکور براساس مقررات این اساسنامه در آن نقاط اقدام به تشکیل شرکت            عضویت شرکت سهامی زراعی ب    
در این ماده حکم به تشکیل شرکت سهامی زراعی با داوطلبـی اکثریـت اشـخاص سـهامداران نمـوده و بـالطبع                       » .سهامی زراعی خواهد کرد   

 قانون آمده بود وزارت تعاون قائم مقام        6داند و المحاله همانگونه که در ماده          حتمی می  حصول این شرکت را حتی در صورت استنکاف اقلیت        
باشد و قهراً اساسنامه خالف شرع خواهد         قانون گذشت این ماده نیز خالف شرع می        6مستنکفین خواهد بود از این جهت همانطور که در ماده           

 قـانون تـشکیل شـرکتهای سـهامی زراعـی تـشکیل             6اردی که شرکت به استناد ماده       در مو « :  اساسنامه آمده است   2ـ در تبصره ماده   2. بود
 این اساسنامه به قائم مقامی کشاورزان مستنکف در انتخاب اعـضاء کمیـسیون              2شود نماینده وزارت تعاون و امور روستایی مذکور در ماده            می

شـرع اسـت و شـرکتی کـه هـم           قانون کرده است خـالف     6 ماده صدر این تبصره که تصریح به تشکیل شرکت به استناد         . شرکت خواهند کرد  
ذیل آن هم که نماینده وزارت تعاون را قائم مقام مستنکفان قرار داده با اینکه ابداً آنها رضایت ندارنـد                    . اینگونه تشکیل گردد شرعاً باطل است     

 2 خاطر خالف شرع بودن ماده یک و تبصره ماده بطالن شرکت سهامی زراعی خضری به دلیل بطالن اساسنامه آن به          . نیز خالف شرع است   
 قانون شرکتهای 6روشن است و اساسنامه اگرچه مواد خالف شرع دیگر هم دارد اما با توجه به خالف شرع بودن بند یک ماده دوم و نیز ماده 

نیـست و از نظـر شـرع ایـن      اساسنامه شکی در باطل بودن شرکت سهامی زراعـی خـضری   2سهامی و خالف شرع بودن ماده یک و تبصره         
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فـوق بـا           . شرکت محکوم به بطالن است و نیازی به بررسی سایر مواد قانون و یا اساسنامه نیست               

شـرح آتـی    البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریـت آراء بــه                     حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی      
 .نماید مبادرت بـه صدور رأی می

  رأی هیأت عمومی
 اساسنامه شرکت سهامی    2 فقهای محترم شورای نگهبان ماده یک و تبصره ماده           3/11/1386مورخ24857/30/16 به شرح نظریه شماره     

رکت مذکور به لحـاظ غیرشـرعی        هیأت وزیران مغایر احکام شرع و در نتیجه ش         3/12/1346 مورخ   57438نامه شماره    زراعی موضوع تصویب  
بودن آن محکوم به بطالن شناخته شده و موردی برای اظهارنظر پیرامون سایر مقررات اساسـنامه مزبـور وجـود نداشـته اسـت بنابـه جهـات                  

  .شود االشعار ابطال می  قانون دیوان عدالت اداری اساسنامه فوق41الذکر مستنداً به ماده یک و ماده  فوق
  عدالت اداری ـ رهبرپور ان عدالت اداری معاون قضایی دیوانهیأت عمومی دیو
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 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص عدم جواز قانونی دائر به پرداخت بهاء و یا معوض اراضی که در 715رأی شماره 
  گردد به مالکان قبلی آنها  قانون جنگلها و مراتع کشور ملی اعالم می56اجرای ماده 

 1387/3/11 -84/601/شماره هـ

  
  22/8/1386:  تاریخ

  715:  شماره دادنامه
  84/601:  کالسه پرونده
  .هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:  مرجع رسیدگی

  .سازمان مسکن و شهرسازی خراسان:  شاکی
  .اعالم تعارض آراء صادره از شعب هجدهم و یازدهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری:  موضوع شکایت و خواسته

ـ : ه مقدم  موضوع شکایت آقای رضا سنجری به طرفیـت، سـازمان مـسکن و    83/2637ـ شعبه بیستم در رسیدگی به پرونده کالسه1الف 
 2730شهرسازی استان خراسان به خواسته، الزام به واگذاری معوض ملک تصرف شده یا بهای آن با لحاظ خسارات وارده بـه شـرح دادنامـه                          

حه جوابیه مبنی بر ملی بودن اراضی ادعایی و واگذاری آن از سوی اداره منابع طبیعی به سازمان خوانده                    ضمن اشاره به الی    5/12/1383مورخ  
ـ شعبه یازدهم تجدیدنظر در رسیدگی 2الف ـ. های شاکی را در قلمرو صالحیت دادگاه عمومی حقوقی تشخیص داده است رسیدگی به خواسته

 مـورخ   2730ظر سازمان مسکن و شهرسازی استان خراسـان نـسبت بـه دادنامـه شـماره                  موضوع تقاضای تجدیدن   84/520به پرونده کالسه    
 شعبه بیستم چنین رأی صادر نموده است، با عنایت به اینکه مراتب تصرف و تملیک ملـک شـاکی از ناحیـه تجدیـدنظر خوانـده                    5/12/1383

 مستندی بعمل نیامده علیهذا ضـمن نقـض دادنامـه بـدوی             محرز و مسلم بوده و نسبت به شکایت و ادعای مطروحه ایراد و اعتراض موجه و               
ـ . دارد حکم به ورود شکایت درخصوص واگذاری زمین معوض با شرایط مقرر در قانون صادر و اعالم می ـ شعبه هجدهم در رسیدگی بـه  1ب 

راسان به خواسـته، ابطـال       موضوع شکایت آقای فریدون محمدخان سرتیپ به طرفیت سازمان مسکن و شهرسازی خ             80/671پرونده کالسه   
با توجه بـه اینکـه ملـی        : ...  چنین رأی صادر نموده است     18/1/1382 مورخ   89سند زمین و برگشت زمین به اینجانب به شرح دادنامه شماره            

 کـه  22/8/1363  مـورخ 91 الی 74 دادنامه شماره 9بودن اراضی مورد ترافع براساس احکام مراجع قضائی قطعیت یافته و با توجه به مفاد بند       
 65 مـاده    9ملی شدن زمین شاکی در اجرای قانون جنگلها و مراتع کشور بوده که اخص از قانون اراضی شهری است و بنـد                       ... «اعالم داشته   

شده   هنامه اجرائی قانون اراضی شهری برای این قبیل مالکین که زمین آنها ملی شده اولویتی برای واگذاری یک قطعه زمین در نظرگرفت                      آیین
و سازمان زمین شهری و سازمان مسکن و شهرسازی تکلیفی برای واگذاری زمین معوض در مقابل اراضی ملی شده براساس قـانون اراضـی                        

. شود شهری نداشته و ندارد، لذا از اقدامات سازمان مسکن و شهرسازی خراسان تخلف از مقررات قانونی مشهود نیست وشکایت شاکی رد می                     
ـ   موضوع تقاضای تجدیدنظر آقای فریدون محمدخان سرتیپ نسبت بـه  84/244دهم تجدیدنظردر رسیدگی به پرونده کالسه ـ شعبه یاز2ب 

 بـا رد تجدیـدنظرخواهی، دادنامـه        27/4/1384 مورخ   1177 شعبه هجدهم دیوان به شرح دادنامه شماره         18/1/1382 مورخ   89دادنامه شماره   
ـ . ستبدوی را عیناً تایید و استوار نموده ا  موضوع شکایت آقای محمد وحـدتی بـه   79/217ـ شعبه هجدهم در رسیدگی به پرونده کالسه 1ج 

 مـورخ   1267 قـانون زمـین شـهری بـه شـرح دادنامـه شـماره                65 مـاده    9طرفیت سازمان مسکن و شهرسازی مشهد به خواسته اجرای بند           
برداری از جنگلهـا      قانون حفاظت و بهره    56توسط کمیسیون ماده     1352چون زمین شاکی در سال      :  چنین رأی صادر نموده است     1/11/1380

 تکلیفی برای سازمان زمین شهری جهت اعطاء        22/8/1363 مورخ   91 الی   74و مراتع ملی اعالم گردیده با استناد به رأی وحدت رویه شماره             
ـ . معوض تشخیص نداده و شکایت را رد نموده است ـ   2ج   موضـوع تقاضـای   81/58ه پرونـده کالسـه   ـ شعبه اول تجدیـدنظر در رسـیدگی ب

 مـورخ   541 شعبه هجدهم دیوان بـه شـرح دادنامـه شـماره             1/11/1380 مورخ   1267تجدیدنظر آقای محمد وحدتی نسبت به دادنامه شماره         
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فـوق بـا حـضور    هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ .  ضمن رد اعتراض تجدیدنظرخواه دادنامه بدوی را تأیید نموده است       23/4/1382
البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه  رؤساء و مستشاران و دادرسان علی

 :نماید صدور رأی می

  رأی هیأت عمومی
جنگلها و مراتع کشور و قانون تعیین تکلیـف         برداری از     قانون حفاظت و بهره    56 نظر به اینکه اراضی مورد ادعای شاکیان در اجرای ماده           

اراضی اختالفی به موجب آراء و احکام مراجع اداری و قضائی ذیصالح، ملی شناخته شده و در مالکیت دولـت قـرار گرفتـه و بـا ایـن کیفیـت                        
واز قـانونی نـدارد، بنـابراین       مالکیت شاکیان نسبت به اراضی مذکور منتفی شده است و پرداخت بهاء و یا معوض اراضی مزبور به شـاکیان جـ                     

 شعبه هجدهم مبنی بر رد شکایت شاکیان که متضمن این معنی            18/1/1382 مورخ   89 و شماره    1/11/1380 مورخ   1267های شماره    دادنامه
 برای شعب 1385 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 43 و ماده    19 ماده   2این رأی به استناد بند      . باشد است موافق اصول و موازین قانونی می      

  .االتباع است دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه الزم
  فرد عدالت اداری ـ مقدسی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان
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   هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص تبدیل وضع مستخدم پیمانی به رسمی937رأی شماره 

  1387/3/19 -85/609/شماره هـ
  6/9/1386:  تاریخ

  937:  شماره دادنامه
  85/609:  کالسه پرونده
  .هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:  مرجع رسیدگی

  .سازمان اتوبوسرانی شهرکرد:  شاکی
  . بدوی و اول و دهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری3 و 2اعالم تعارض آراء صادره از شعب :  موضوع شکایت و خواسته

ـ :  مقدمه  موضـوع شـکایت آقـای خـدامراد کرفـسی بـه طرفیـت سـازمان         81/1856ـ شعبه بیستم در رسیدگی به پرونده کالسـه  1الف 
:  چنین رأی صادر نمـوده اسـت       2/4/1383 مورخ   478اتوبوسرانی شهرکرد و حومه به خواسته، الزام به استخدام رسمی به شرح دادنامه شماره               

 مجلس شورای اسالمی و ماده   27/10/1366وه تعدیل نیروی انسانی دستگاههای دولتی مصوب         قانون نح  7 ماده   2نظر به اینکه طبق تبصره      
 سال سابقه خدمت پیمانی شده اسـت و         8 هیأت وزیران تبدیل به استخدام رسمی منوط به داشتن           19/4/1367نامه اجرائی آن مصوب       آیین 6

ل به استخدام رسمی را فاقد است، بنـابراین حکـم بـه رد شـکایت صـادر                  خواهان مستخدم قراردادی غیرپیمانی است و در نتیجه شرایط تبدی         
ـ . شود می  موضوع تقاضای تجدیدنظر آقای خدامراد کرفـسی نـسبت بـه    83/653ـ شعبه دهم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کالسه 2الف 

:  چنــین رأی صــادر نمــوده اســت15/6/1384 مــورخ 701 شــعبه بیــستم بــه شــرح دادنامــه شــماره 2/4/1383 مــورخ 478دادنامــه شــماره 
به خدمات : ثانیاً.  سابقه خدمت دارد10/11/1371به اقرار تجدیدنظرخوانده وی از : تجدیدنظرخواهی آقای خدامراد کرفسی وارد است، زیرا اوالً       

وضـعیت پیمـانی بـه رسـمی        رابعاً تبدیل وضعیت استخدامی مـستخدم از        . نامبرده در پست بالتصدی مسئول دفتر مدیر اعالم نیاز شده است          
عنه حکم به ورود شـکایت و تکلیـف          از این رو با نقض دادنامه معترض      . باشد عنه تصریح شده نمی    منحصراً متوقف به آنچه در دادنامه معترض      

ـ . شود تجدیدنظرخوانده به تبدیل وضعیت استخدامی تجدیدنظرخواه به رسمی صادر می السـه  ـ شعبه بیـستم در رسـیدگی بـه پرونـده ک    1ب 
 موضوع شکایت خانم رقیه شریفی به طرفیت سازمان اتوبوسرانی شهرکرد و حومه به خواسته، صدور حکم کارمندی به شرح دادنامـه               81/351

نامـه اسـتخدام      آیـین  6 قانون استخدام کـشوری و مـاده         4با توجه به تبصره ماده      :  چنین رأی صادر نموده است     4/6/1382 مورخ   799شماره  
نامه استخدام پیمانی و نظر به اینکه مشارالیها طبق مقررات قانون کار اشـتغال بـه کـار پیـدا کـرده و         آیین 4 و ماده    1347سالپیمانی مصوب   

کارگر شناخته شده و در مانحن فیه قانون حاکم، قانون کار و مقررات تامین اجتماعی است و نظر به اینکـه خواهـان مـستخدم پیمـانی تلقـی            
 نسبت به ایشان قابل اعمال باشـد، بنـابراین          1366 قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاههای دولتی مصوب          7ماده   2گردد تا تبصره     نمی

ـ . شود حکم به رد دعوی صادر می  موضوع تقاضای تجدیدنظر خـانم رقیـه   82/960ـ شعبه اول تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کالسه 2ب 
 بـا رد    23/5/1383 مـورخ  1033 شـعبه بیـستم بـه شـرح دادنامـه شـماره            4/6/1386 مـورخ    799شریفی شهرکرد نسبت بـه دادنامـه شـماره          

 موضوع شکایت آقـای ابـراهیم   81/277ج ـ شعبه دوم در رسیدگی به پرونده کالسه  . تجدیدنظرخواهی دادنامه بدوی را عیناً تایید نموده است
 بـا  25/3/1381 مـورخ  699دور حکم کارمندی به شرح دادنامه شـماره   طاهری به طرفیت سازمان اتوبوسرانی شهرکرد و حومه به خواسته، ص          

باشد، حکم به ورود   سال می8 و با توجه به سابقه خدمت وی که بیش از       1366 قانون تعدیل نیروی انسانی مصوب       7 ماده   2عنایت به تبصره    
شکایت آقـای علـی کبیـری بـه طرفیـت، سـازمان              موضوع   83/1961دـ شعبه سوم در رسیدگی به پرونده کالسه         . شکایت صادر نموده است   

نامـه    آیـین 14 قانون تعدیل نیـروی انـسانی و مــاده        7 ماده   2اتوبوسرانی شهرکرد وحومه به خواسته، صدور حکم کارمندی در اجرای تبصره            
ـ ـ   ه.  نمـوده اسـت   حکم به ورود شـکایت صـادر  14/9/1383 مورخ 2260 به شرح دادنامه شماره 24/12/1381اصالحی شهرداریها مصوب 

 موضوع شکایت آقای داود کریمیان و آقای سـعید اسـکندری بـه طرفیـت       80/610 و   80/1542های کالسه    شعبه سوم در رسیدگی به پرونده     



  )1387  تابستان 11شماره (فصلنامه قضایی / 70
 

 

 1366 قانون تعدیل نیروی انـسانی مـصوب   7 ماده 2سازمان اتوبوسرانی شهرکرد و حومه و به خواسته صدور حکم کارمندی به استناد تبصره        
هیـأت عمـومی دیـوان    . انـد   حکم به ورود شکایت صادر نمـوده     1/11/1380 مورخ   1461 و   5/6/1381 مورخ   959های شماره     شرح دادنامه  به

البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مـشاوره   عدالت اداری در تاریخ فـوق با حضور رؤساء و مستشاران و دادرسان علی       
 :نماید شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی میبا اکثریت آراء بـه 

  رأی هیأت عمومی
 کلیه دستگاهها و مؤسسات و شرکتهای دولتی 1370 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب شهریور ماه 12 به موجب ماده 

شرکتها و مؤسساتی که شـمول قـانون بـر          باشند، بانکها و شهرداریها و نیز        و نهادهای انقالب اسالمی که دارای مقررات خاص استخدامی می         
نامه استخـدامی کارکنان شهـرداریهای     آیین 50 مـاده   2باشند و مطابق تبصره      آنها مستلزم ذکر نام است، تابع ضوابط و مقررات این قانون می           

 و اصـالحات بعـدی   1366کشـور مستخدمان شهرداری در هر حال مشمول قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی در دستگاههای دولتی مـصوب     
الذکر و اینکه سازمان اتوبوسرانی شهر کرد و حومه تابع           نظر به مراتب فوق   . آن و قوانین مربوط به اصالح مقررات بازنشستگی و وظیفه هستند          

 2حـسب تبـصره     باشـد و      و اصالحات بعدی آن می     1366الذکر و نتیجتاً مشمول قانون تعدیل نیروی انسانی مصوب           نامه استخدامی فوق   آیین
 سال سابقه ذیحق به تبدیل وضع به مستخدم رسـمی هـستند، بنـابراین               8 قانون اخیرالذکر مستخدمین پیمانی به شرط داشتن حداقل          7ماده  

 شـعبه دوم و     25/3/1381 مـورخ    699 شـعبه سـوم و شـماره         1/11/1380 مورخ   1461 و شماره    14/9/1383 مورخ   2260های شماره    دادنامه
 شعبه دهم تجدیدنظر دیوان که حسب لوایح جوابیه با تصویب چارت سازمانی مربوط و وجـود پـست سـازمانی               15/6/1384رخ   مو 701شماره  

باشند و استحقاق تبدیل به مـستخدم رسـمی را دارنـد، موافـق اصـول و قـوانین و مقـررات مربـوط                        مناسب، مورد نیاز سازمان متبوع خود می      
 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجـع اداری ذیـربط            43 و ماده    19 ماده   2ناد بند   این رأی به است   . شود تشخیص داده می  

  .االتباع است در موارد مشابه الزم
  رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ علی رازینی
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ال مأموریت ثابت خارج از العاده اشتغ  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص عدم امکان پرداخت فوق1125رأی شماره 
  باشند کشور به کارکنان وزارت امور خارجه که فاقد مدرک تحصیلی دیپلم می

  1387/3/4 -86/218/شماره هـ
  2/10/1386: تاریخ

  1125:  شماره دادنامه
  86/218:  کالسه پرونده
  .هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:  مرجع رسیدگی

  .آقای غالمحسین فدوی:  شاکی
  .اعالم تعارض آراء صادره از شعبه سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری: شکایت و خواسته موضوع 
 موضوع شکایت محمـدعلی مـضیفیان بـه طرفیـت وزارت امـور      80/613الف ـ شعبه ششم دیوان در رسیدگی به پرونده کالسه  :  مقدمه

عاده اشتغال مأموریت ثابت به خارج از کـشور بـه شـرح دادنامـه شـماره          ال خارجه، اداره کل امور اداری به خواسته، الزام خوانده به پرداخت فوق           
 سال سابقه خدمت با عنوان متصدی امور دفتـری و      16شاکی عنوان نموده با داشتن      :  چنین رأی صادر نموده است     13/10/1382 مورخ   2340

 مراجعت نموده اسـت، لـیکن       1369ام شده و در سال      نویس به مأموریت ثابت در سفارت جمهوری اسالمی ایران در پکن اعز             بایگانی و ماشین  
با توجه به محتویات پرونده هر چند ...  اساسنامه وزارت امور خارجه استنکاف دارد     82العاده اشتغال بر مبنای ماده       دستگاه متبوع از پرداخت فوق    

ه منجر به صدور حکم انتصاب شاکی به عنـوان          الذکر نیست لیکن با صدور حکم مأموریت ک         قانون فوق  75ورود به خدمت شاکی مطابق ماده       
متصدی امور دفتری و بایگانی در سفارت جمهوری اسالمی ایران در پکن منصوب گردید الزاماً با این حکم امتیازات مرتبط نیز به عنوان حـق          

د و استثنائی که دائره شـمول آن را        مرقوم وصف اطالق داشته و در آن هیچ گونه قی          82گیرد و از طرفی مفاد ماده        مکتسب به شاکی تعلق می    
الجمله در الیحه دفاعیه طرف شکایت دفاع قانونی و منطقی که مـسقط               شود و فی   از جهت مذکور در الیحه دفاعیه محدود کند، مالحظه نمی         

العـاده   حاسبه پرداخت فـوق   و نافی حق مکتسبه شاکی بشرح فوق باشد ارائه و ابرازنشده لذا حکم به ورود شکایت مطروحه و الزام خوانده به م                     
 مقررات تشکیالتی اسـتخدامی مـالی و انـضباطی وزارت امـور             82شغل شاکی نسبت به مدت ماموریت مبحوث عنه در محدوده مقررات ماده             

ـ . گردد خارجه صادر و اعالم می زارت  موضوع شکایت ابراهیم پارسا به طرفیت و83/199 دیوان در رسیدگی به پرونده کالسه 19ـ شعبه 1ب 
شاکی مدعی است   :  چنین رأی صادر نموده است     5/2/1385 مورخ   163امور خارجه به خواسته اعاده حقوق پایمال شده به شرح دادنامه شماره             

العـاده خـارج از کـشور بـه وی            سال سابقه خدمت در مأمـوریت بروکسل طبق اساسنامه باید به مأخذ دبیـر اولـی فـوق                 23علیرغم دارا بـودن  
شد که اینگونه نشده است و به مأخذ کارمند دفتری بـه وی پرداخت شده است کـه نظـر بـه شـرح شـکایت شـاکی و توجـه بـه                                 پرداخت می 

العاده مأموریت به دبیر اول مجدد حکم به ورود شکایت           مستندات پیوست و توجه به اقرار و اذعان خوانده به حقانیت وی به برخورداری از فوق               
ـ . التفاوت مأخذ دفتری مجدد تا دبیر اول مجدد به شاکی پرداخت گـردد   تا با حسابرسی دقیق مابهگردد شاکی صادر و اعالم می ــ شـعبه   2ب 

 موضوع تقاضای تجدیدنظرخواهی اداره کل حقوقی وزارت امور خارجه نسبت به            85/299سوم تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کالسه         
با توجـه  :  چنین رأی صادر نموده است30/11/1385 مورخ 1562 دیوان به شرح دادنامه شماره 19 شعبه 5/2/1385 مورخ   163دادنامه شماره   

ـ . گـردد  با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه بدوی تأیید و اسـتوار مـی  ...  اساسنامه وزارت امور خارجه 82 ماده 6به بند   دیـوان در  18ــ شـعبه   1ج 
 2511مهر به طرفیت وزارت امور خارجه به شـرح دادنامـه شـماره                 اسکندر بهرامی   موضوع شکایت آقای   83/2652رسیدگی به پرونده کالسه     

 مقررات استخدامی وزارت امور خارجه به کارمندانی کـه          82 ماده   6نظر به اینکه حسب بند      :  چنین رأی صادر نموده است     27/10/1385مورخ  
العاده دبیر اول باید پرداخت شود و توجهاً به اینکه شـاکی              مأخذ فوق  العاده مأموریت به    سال سابقه خدمت رسمی داشته باشند، فوق       22بیش از   

ای نشده و بـه       سال سابقه خدمت داشته و در این ماده قانونی به مدرک تحصیلی اشاره             22در هنگام اعزام به ماموریت خارج از کشور بیش از           
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العـاده   العاده ماموریت شاکی به مأخذ فـوق      خارجه به پرداخت فوق   صـورت کلی وضع گردیده علیهـذا حکم به ورود شکایت و الزام وزارت امور              
ـ ... گردد  صادر و اعالم می20/4/1374 لغایت 1/1/1372 و از مورخ 1371 تا پایان 15/12/1370دبیر اول از مورخ  ـ شـعبه شـشم بـدوی    1د 

عنه به  ارت امور خارجه به خواسته، الزام مشتکی موضوع شکایت غالمحسین فدوی به طرفیت وز  85/287دیوان در رسیدگی به پرونده کالسه       
اند به شـرح دادنامـه        هیأت وزیران که بر اساس مصوبات قبلی محاسبه کرده         1371العاده اشتغال خارج از کشور بر اساس مصوبه          پرداخت فوق 

 تـا   17/6/1373نکـه از تـاریخ       چنین رأی صادر نموده است، بـا بررسـی مـدارک ابـرازی شـاکی دائـر بـر ای                    14/6/1385 مورخ   1098شماره  
های مربوطه به عنوان متصدی امور تشریفات و مسئولیت دفتر سفیر و ترجمه مالقاتهای ایـشان در                   طبق احکام صادره و ابالغیه     17/5/1378

ـورخ  مـ    ه46/ت29920بایـستی بـر اسـاس مـصوبـه شـماره            العـاده اشـتغالم کـه مـی        ام و میـزان فـوق      خارج از کشور انجـام وظیفـه نمـوده        
 محاسبه نموده که تفاوت زیادی دارد و تقاضای محاسبه و پرداخت مابـه التفـاوت                1371هیأت وزیران طبق مصوبات قبل از سال        9/10/1371

 را دارم و احراز اشتغال و مأموریت شاکی در خارج از کشور و شمول مصوبه مذکور نسبت به وی از جهت زمان و احکام            1371براساس مصوبه   
باشـد و    عنه در الیحه که عمدتاً حول محور عدم تأمین اعتبار و بودجه مورد تقاضای شاکی می                بوطه و عدم تأثیر مدافعات مشتکی     مأموریت مر 

 دیوان عدالت اداری که عدم تأمین اعتبار را مانع و عـذر ندانـسته و نیـز رأی وحـدت رویـه      10/2/1373ـ17نهایتاً به رأی وحدت رویه شماره     
 مبنـی بـر اسـتحقاق وی ایـن شـعبه شـکایت شـاکی را وارد دانـسته و         2/12/1382 ـ  458ن عـدالت اداری به شـماره  هـیأت عمـومی دیوا

 ـ   هــ 46/ت29920العاده اشتغال خارج از مرکـز غالمحـسین فـدوی براسـاس مـصوبه شـماره        عنه را ملزم بر محاسبه و پرداخت فوق مشتکی
 موضوع تقاضای تجدیـدنظرخواهی     85/685 تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کالسه         ـ شعبه سوم  2دـ. نماید  به نامبرده می   9/10/1371

 چنین 12/9/1385 مورخ 1228 شعبه ششم دیوان به شرح دادنامه شماره      14/6/1385 مورخ   1098وزارت امور خارجه نسبت به دادنامه شماره        
یت براساس احکام صـادره از وزارت امـور خارجـه بـوده لـیکن پرداخـت                 رأی صادر نموده است، علیرغم اینکه مأموریت مشارالیه به کشور کو          

 اساسنامه وزارت امور خارجه خارج بـوده  82العاده اشتغال خارج از کشور به لحاظ اینکه مدرک تحصیلی وی زیر دیپلم بوده از شمول ماده                فوق
باشد فلـذا اعتـراض تجدیـدنظرخواه نـسبت بـه            ورد تقاضا نمی   اساسنامه مذکور به کیفیت یادشده مجوز قانونی پرداخت م         79و مستند به ماده     

هیأت عمومی دیوان . نماید حکم به رد شکایت مطروحه صادر می... دادنامه تجدیدنظرخواسته موجه و موثر تشخیص ضمن فسخ دادنامه بدوی        
 و پس از بحث و بررسی و انجام مـشاوره بـا   البدل شعب دیوان تشکیل عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی  

 .نماید اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می

  رأی هیأت عمومی
های صـادره از   الذکر وجود تناقض بین دادنامه صادره از شعبه سوم تجدیدنظر دیوان با دادنامه های فوق  الف ـ با توجه به محتویات پرونده 

 مقـررات تـسهیالتی، اسـتخدامی، مـالی و انـضباطی وزارت امـور خارجـه مـصوب         75ب ـ ثانیاً طبق مـاده   .  است دیوان محرز18 و 6شعب 
 داوطلبان ورود به خدمت در رسته اداری وزارت امور خارجه عالوه برداشتن شرایط مـذکور در آن مـاده بایـد حـداقل دارای دیـپلم                     7/3/1352

الذکر بـه وزارت امور خارجه اجازه داده شده است کـه کارمندان رسـته اداری را کـه حـداقل                    ق مقررات فو  79کامل متوسطه باشند و در مـاده       
دیپلم کامل متوسطه داشته باشند بعد از چهار سال توقف و اشتغال در سازمان مرکزی به مأموریت ثابت خارج از کشور اعزام نماید و به تجویز                 

هـای   نظـر بـه اینکـه شـاکیان پرونـده         .  مقررات مذکور به آنـان بپـردازد       30دول موضوع ماده    العاده مأموریت آنان را بر اساس ج        فوق 82ماده  
العاده ثابت آنان در خارج از کشور به مأخذ مورد ادعا جواز قـانونی               باشند، پرداخت فوق   الذکر فاقد مدرک تحصیلی دیپلم کامل متوسطه می        فوق
 شعبه سوم تجدیدنظر دیوان که مبین این معنی است صحیح و موافق قانون تـشخیص       12/9/1385 مورخ   1228بنابراین دادنامه شماره    . ندارد

 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجـع اداری ذیـربط در مـوارد     43 و ماده    19 ماده   2این رأی به استناد بند      . شود داده می 
  .االتباع است مشابه الزم

  فرد عدالت اداری ـ مقدسی ون قضائی دیوانهیأت عمومی دیوان عدالت اداری معا



  73/آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری : بخش سوم
 

 

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص صالحیت دیوان عدالت اداری به رسیدگی به شکایت 1450، 1449، 1448رأی شماره 
  شرکت صنایع شیر ایران...... از تصمیمات و اقدامات

  1387/3/20 -84/572/شماره هـ
  7/12/1386:  تاریخ

  1450، 1449، 1448:  شماره دادنامه
  85/969، 560، 84/572:  کالسه پرونده
  .هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:  مرجع رسیدگی

  .شرکت صنایع شیر ایران:  شاکی
  .اعالم تعارض آراء صادره از شعب دوم بدوی و هشتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری:  موضوع شکایت و خواسته

ـ :  مقدمه  موضوع شکایت آقای محمدسخی به طرفیت، شـرکت سـهامی صـنایع    81/436یدگی به پرونده کالسه ـ شعبه چهاردهم در رس1الف 
ادعـای  ...  چنین رأی صادر نمـوده اسـت،  31/4/1382 مورخ 966شیر ایران به خواسته ابطال استعفای اجباری و اعاده به کار به شرح دادنامه شماره           

بول و پذیرش نبوده و در نتیجه شکایت موجه تشخیص نگردیده حکم به رد آن صادر و اعـالم                   شاکی مبنی بر مکره بودن و استعفای اجباری قابل ق         
ـ . گردد می  موضوع تقاضای تجدیـدنظر محمـد سـخی بـه طرفیـت شـرکت       83/1224ـ شعبه هشتم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کالسه 2الف 

 29/10/1383 مورخ   1231 شعبه چهاردهم به شرح دادنامه شماره        31/4/1382 مورخ   966سهامی شیر ایران به خواسته تجدیدنظر در دادنامه شماره          
 قـانون تـسهیالت اسـتخدامی و اجتمـاعی جانبـازان جنـگ              4ضمن فسخ دادنامه تجدیدنظر خواسته مستنداً به ماده         ... چنین رأی صادر نموده است    

ق و در سمت تـشکیالتی یـا مـشابه قبلـی صـادر و اعـالم               مجلس شورای اسالمی حکم به بازگشت شاکی به محل کار ساب           1374تحمیلی مصوب   
خواه به طرفیت شرکت سهامی صنایع شیر ایـران    موضوع شکایت خانم زهرا وفایی82/2793ب ـ شعبه دوم در رسیدگی به پرونده کالسه  . گردد می

ق بازنشستگی در این ایـام بـه شـرح دادنامـه            به خواسته لغو حکم مرخصی بدون حقوق به مدت سه سال و پنج ماه و بیست و سه روز و پرداخت ح                     
دارد، شرکت خوانـده بـه بخـش غیـر       چنین رأی صادر نموده است، با عنایت به مضمون الیحه جوابیه که اشعار می3/10/1383 مورخ   2017شماره  

 به اداره کـل  1/9/1375مبرده از تاریخ گردد و اضافه نموده نا  قانون محاسبات عمومی دولتی محسوب نمی  4دولتی واگذار گردیده است و طبق ماده        
 به اداره یاد شده ارسال شده است، بنا به مراتب معروضه و اینکه              14/9/1375آموزش و پرورش استان فارس منتقل و پرونده نامبرده طی نامه مورخ             

هیـأت عمـومی   . گـردد   رد آن صادر و اعالم می قانون دیوان عدالت اداری تشخیص گردید نتیجتاً قرار11العنوان خارج از مصادیق ماده     شکایت فوق 
البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجـام مـشاوره                دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی             

 .نماید با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می

  رأی هیأت عمومی
 درصد سـرمایه و سـهام شـرکت صـنایع شـیر ایـران متعلـق بـه صـندوق بازنشـستگی کـشوری و شـرکت                            50اوز از    نظر به اینکه متج   

گذاری صندوق بازنشستگی کشوری از توابع سازمان بازنشستگی کشوری است و امور مهم شرکت مزبور توسط مـسئولین و مـأمورین                       سرمایه
 13مـاده   ) الف(راین شرکت صنایع ایران در زمره شرکتهای دولتی مذکور در بند            شود و بخش خصوصی در آن نقشی ندارد، بناب         دولت اداره می  

شـود و شـکایت از تـصمیمات و اقـدامات یـا تـرک فعـل آن شـرکت در قلمـرو مـاده                           محسوب می  1385قانون دیوان عدالت اداری مصوب      
 صـادره از  29/10/1383 مورخ 1231رد و دادنامه شماره االشعار از جمله در امور استخدامی در صالحیت شعب دیوان عدالت اداری قرار دا              فوق

 19 ماده 2باشد این رأی به استناد بند  شعبه هشتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که بر این اساس صادر شده است صحیح و موافق قانون می
  .االتباع است الزم قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه 43و ماده 

  عدالت اداری ـ رهبرپور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان
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 مدیر امور 7/4/1385 مورخ 180/25426 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بخشنامه شماره 965رأی شماره 
  اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان

  1387/3/20 -85/841/شماره هـ
  11/9/1386:  تاریخ

  965:  شماره دادنامه
  85/841:  کالسه پرونده
  .هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:  مرجع رسیدگی

  .آقای محمدابراهیم شرف الدین:  شاکی
 مـدیر امـور اراضـی سـازمان جهـاد کـشاورزی اسـتان               7/4/1385 مورخ   180/25426ابطال بخشنامه شماره    :  موضوع شکایت و خواسته   

  .اصفهان
شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعالم داشته است، مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان با صدور بخـشنامه     :  مقدمه

بـه منظـور    (مورد شکایت وارد حریم قانونگذاری شده است، در بخشنامه مورد شکایت و در موضـوع تقاضـای دیوارکـشی چنـین آورده شـده                         
در بند  . باشد... بند یک، زمین مورد درخواست دارای سند مالکیت، مفروز، مشعر به درختان میوه              ) اضی زراعی و باغها   جلوگیری از خرد شدن ار    

ـ در اراضی مشاع و مشجر مجوز   3بند  . گردد ، در اراضی دارای سند مفروزی ششدانگ که به صورت زراعی باشد مجوز دیوارکشی صادر نمی               2
 قـانون مـدنی   31 و 30 و مـواد  1374خشنامه مغایر با قانون حفظ کاربری اراضـی زراعـی و باغهـا مـصوب                این ب . گردد دیوارکشی صادر نمی  

مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان در پاسخ به شکایت مذکور طـی نامـه شـماره                   . لذا تقاضای ابطال آن را دارد     . باشد می
 سـازمان  14/10/1381 مـورخ  135261/026/53مه مورد شکایت در راستای بخشنامه شماره  اند، نا   اعالم داشته  9/3/1386 مورخ   180/21172

 مقـام  10/2/1376الذکر نیز با عنایت به دستورالعمل اجرائـی مـورخ      بخشنامه فوق . امور اراضی اصدار یافته و مغایرتی با بخشنامه مذکور ندارد         
 ماده یک و تبصره یـک       3 و   2های   لعمل اجرائی مذکور نیز با عنایت به تبصره       همچنین دستورا . عالی وزارت کشاورزی وقت اصدار یافته است      

هیـأت عمـومی دیـوان    . نامه اجرائی قانون مذکور تنظیم شـده اسـت    آیین4 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و با رعایت ماده   2ماده  
لبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مـشاوره بـا   ا عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی  

 .نماید اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می

  رأی هیأت عمومی
 از تاریخ تصویب قانون مزبور کاربری اراضی زراعی و باغهـا در             1374 مطابق ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب            

 ماده مزبـور تغییـر کـاربری اراضـی          2وده قانونی شهرها و شهرکها جز در موارد ضروری ممنوع شده وحسب قسمت اخیر تبصره                خارج از محد  
بنـابراین احـداث هرگونـه بنـا و         . باشـد  موضوع قانون مزبور در روستاها طبق ضوابطی که وزارت جهاد کشاورزی تعیین خواهد کرد، مجاز می               

بری اراضی مذکور بدون کسب مجوز قانونی خالف هدف و حکم مقنن در باب حفظ کاربری اراضی زراعـی و  دیوارکشی و تفکیک و تغییر کار    
 مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان که در تبیین حکم مقنن 7/4/1385 مورخ 180/25426باغها است و بخشنامه شماره      

  .باشد خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نیز نمیتنظیم و صادر شده است، مغایرتی با قانون ندارد و 
  رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ علی رازینی



  75/آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری : بخش سوم
 

 

 شورای اسالمی شهر 26/7/1382 مورخ 698 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال مصوبه شماره 1475رأی شماره 
  طرقبه

  1387/3/20 -84/974/شماره هـ
  12/12/1386:  تاریخ

  1475: ماره دادنامه ش
  84/974:  کالسه پرونده
  .هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:  مرجع رسیدگی

  .سیدعباس باغبان عنبران:  شاکی
  . شورای اسالمی شهر طرقبه26/7/1382 مورخ 698ابطال مصوبه شماره :  موضوع شکایت و خواسته

ی اسالمی شهر طرقبه براسـاس پیـشنهاد شـهرداری طرقبـه مـصوبه              شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعالم داشته است، شورا        :  مقدمه
فروشند، تصویب نمـوده      مبنی بر اخذ مبلغ دوهزار ریال عوارض برای هر سیخ شیشلیک که رستوران داران می               26/7/1382 مورخ   698شماره  

 و 1375کیالت شوراهای اسالمی مصوب سـال      قانون تش  77ـ به استناد تبصره ذیل ماده       1. که مصوبه مذکور به دالیل ذیل غیر قانونی است        
ای از  نامه اجرائی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسالمی شهر، بخش و شهرک شـوراها مکلفنـد نـسخه             آیین 12همچنین ماده   

ت کـشور بـه     مصوبات مربوط به عوارض را ظرف یک هفته از تاریخ تصویب به همراه مستندات و گزارش توجیهی آن جهت ارسـال بـه وزار                       
استانداریها مکلفند حداکثر ظرف دو هفته پس از وصول چنین مصوباتی مصوبه شورا و ضمائم آن را بـه همـراه   . استانداری محل ارسال نمایند 

موضوع ماده (نظرات کارشناسی خود و همچنین فهرستی از عوارض محلی وضع شده و قابل وصول در محدوده شهر، بخش و شهرک مربوط        
چنانچه مصوبات مزبور در مدت یک مـاه از تـاریخ وصـول بـه وزارت          . به وزارت کشور ارسال نمایند    ) نامه ه یک همان ماده از آیین      و تبصر  13

هـا و جرایـد محلـی یـا در           کشور مورد ایراد یا لغو توسط وزیر کشور واقع نشد، شـوراها مکلفنـد مـصوبه را از طریـق درج آگهـی در روزنامـه                         
عوارض مربـوط از    . شار یا از طریق انتشار اعالمیه و یا هر طریق دیگری که اعالن عمومی دارد به آگاهی عموم برسانند                  های کثیراالنت  روزنامه

 رعایت موضوع فوق را تاکید نموده است کـه          13/2/1382در این خصوص وزیر کشور نیز طی بخشنامه مورخ          . تاریخ اعالن قابل وصول است    
الذکر نگردیده و شورای محترم شهر طرقبه و شهرداری مدعی هستند که وزیر کشور به استاندار خراسان                  در مصوبه مذکور رعایت قوانین فوق     

ثانیاً، در بخشنامه مذکور قید گردیده رونوشتی از مصوبه عوارض جهت . تفویض اختیار نموده که این تفویض اختیار محمل قانونی نداشته است
ی وزارت کشور جهت اقدامات قانونی بعدی اعالم دارندکه به اقرار اطالع چنین اقدامی درخصوص ضبط در سوابق به اداره کل امور شهرداریها

گیری راجع به عوارض عالوه بر توصیه به سیاستهای کلی            ـ شورای اسالمی شهر موظفند به هـنگام تصمیم       2. عوارض شیشلیک نـشده است   
نامه اجرایی نحوه وضـع    آیین14شود و همچنین سیاستهای عمومی دولت و ماده     می های پنج ساله و قوانین بودجه سالیانه که اعالم         در برنامه 

 و  15 و   14و وصول عوارض و بندهای ذیل آن را رعایت نمایند که شورای اسالمی شهر طرقبه در مصوبه عـوارض شیـشلیک رعایـت مـاده                          
نماینـد، تـصویب     داران به شهرداری پرداخت مـی       رستورانبندهای ذیل آن را ننموده و عوارض مضاعفی عالوه بر عوارض صنفی و شغلی که                

افزایش داده از طرفی اثرات سوء تبعاتی را بـر اقتـصاد محـل نیـز     % 50داران را نیز  مضافاً به اینکه تعرفه عوارض صنفی رستوران    . نموده است 
جمیـع عـوارض ذکـر شـده در حـالی کـه             خواهد گذاشت و عوارض محلی برای واحدهای تولیدی در قانون برنامـه سـوم توسـعه و قـانون ت                   

 ریال عوارض تـصویب نمـوده       2000داران واحد تولیدی نیستند که شورای اسالمی شهر شاندیز برای فروش هر سیخ شیشلیک مبلغ                  رستوران
 شـورای   698اره  لذا مصوبه شم  . نماید باشد و عوارض شغلی، شهرداری اخذ می       دهی به مردم می     داران طبخ غذا و سرویس      اقدام رستوران . است

نامه   آیین14یک از قوانین و ماده  الذکر را رعایت نکرده و عوارض تصویبی شورای شهر طرقبه با هیچ    اسالمی شهر طرقبه مقررات قانونی فوق     
با عنایت به مطالب معروض ابطـال مـصوبه شـماره           . وضع و وصول عوارض و بندهای ذیل آن و همچنین قانون تجمیع عوارض مطابق ندارد              
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رئیس شورای اسالمی شهر . الذکر صادر گردیده مورد استدعا است  شورای اسالمی شهر طرقبه که مغایر با قوانین فوق26/7/1382 مورخ 698
ـ شورای اسالمی شهر طرقبه براساس تجویز مندرج در 1اند،   اعالم داشته7/3/1385 مورخ 213/4طرقبه در پاسخ به شکایت فوق طی الیحه 

 تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور حق دارد اقدام به وضع عوارض متناسب با تولیدات و درآمدهای اهـالی                      قانون 77ماده  
بـراین اسـاس شـورای      . نامه هیأت وزیران نمایـد     های خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر و روستا بر طبق آیین            به منظور تامین بخشی از هزینه     

ــ در اجـرای     2. نماید  ریال برای هر سیخ می     2000 اقدام به وضع عوارض شیشلیک به مبلغ         23/7/1382ه مورخ   اسالمی شهر طرقبه در جلس    
 شورای اسالمی شهر طرقبـه      7/7/1378نامه نحوه وضع و وصول عوارض توسط شورای اسالمی شهر، بخش و شهرک مصوب                 آیین 12ماده  

.  از عدم اعتراض و ایراد آنها درمدت قانونی به اسـتانداری ارسـال نمـوده اسـت                 مصوبه خود را پس از تصویب به مراجع ذیصالح ارسال وپس          
 وزیـر کـشور بـا وصـول عـوارض      21/3/1379 به استناد اختیارات حاصله از تفویض اختیار مورخ 14/11/1382استانداری نیز طبق نامه مورخ     

ای که در نقاط مختلـف سـطح شـهر نـصب             به وسیله اطالعیه  نماید و متعاقباً موضوع تصویب عوارض از جمله عوارض شیشلیک            موافقت می 
 قانون تشکیالت شوراهای اسالمی کشور، شهرداری حق دارد با توجـه بـه              77براساس قوانین از جمله ماده      . رسد گردد به اطالع عموم می     می

راری عوارض براساس درآمد اهالی بوده که ایـن         فلذا با عنایت به تجویز مقنن در برق       . تولیدات و درآمدهای اهالی اقدام به وضع عوارض نماید        
های خدمات شهری پیشنهاد وضع عوارض را مطرح و مـورد تـصویب شـورای اسـالمی شـهر و سـایر مقامـات                         شهرداری جهت تامین هزینه   

بـدل شـعب دیـوان      ال هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسـان علـی                 . ذیصالح قرار گرفته است   
 .نماید تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می

  رأی هیأت عمومی
 قانونگذار به شرح ماده یک قانون اصالح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهـوری اسـالمی ایـران و                         

، 1382دهنـدگان خـدمات و کاالهـای وارداتـی از ابتـدای سـال                 اری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کاال، ارائه          چگونگی برقر 
دهنـدگان خـدمات و همچنـین     برقراری و دریافت هرگونه وجوه از جمله مالیات و عوارض اعم از ملی و محلی از تولیدکنندگان کاالهـا، ارائـه                  

 آن 4 بر اساس احکام مقرر در قانون مذکور مجاز اعالم داشته و ضمن تعیین میزان عوارض خدمات مندرج در مـاده               کاالهای وارداتی را صرفاً   
الذکر، برقراری هرگونه عـوارض و        قانون فوق  5قانون، قوانین و مقررات مغایر جز در موارد مصرح در ماده یک قانون را لغو و به صراحت ماده                    

 قانون و همچنین برقراری عوارض بـه درآمـدهای مأخـذ    4ی وارداتی و کاالهای تولیدی و خدمات موضوع ماده   سایر وجوه برای انواع کاالها    
الذکر اخذ عوارض بـدون ارائـه خـدمت خـاص و یـا دریافـت                 بنابه جهات فوق  . محاسبه مالیات را توسط شورای اسالمی شهر منع کرده است         

 قانون 5بنابراین تمسک شورای اسالمی شهر طرقبه به تبصره یک ماده     . انونی ندارد عوارض مضاعف به واسطه ارائه یک خدمت معین جواز ق         
 شـورای   26/7/1382 مـورخ    698 ریال برای فروش هر سیخ شیشلیک به شرح مصوبه شماره            2000االشعار و برقراری عوارض به میزان        فوق

شـود و بـه تجـویز        نی شورای اسالمی آن شهر تـشخیص داده مـی         اسالمی شهر طرقبه خالف احکام قانونگذار و خارج از حدود اختیارات قانو           
 قـانون دیـوان عـدالت اداری مـصوب          42 و ماده    19 قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و ماده یک و بند یک ماده              170قسمت دوم اصل    

  .گردد  مصوبه مذکور ابطال می1385
  ی ـ رهبرپورعدالت ادار هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان



  77/آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری : بخش سوم
 

 

 3/10/1380 مصوبه یکصدو یازدهمین جلسه مورخ 4 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بند 1358رأی شماره 
  شورای اسالمی شهر اراک

  1387/3/20 -85/619/شماره هـ
  16/11/1386:  تاریخ

  1358:  شماره دادنامه
  85/619:  کالسه پرونده
  .ان عدالت اداریهیأت عمومی دیو:  مرجع رسیدگی

  .آقای جمشید زند:  شاکی
  .3/10/1380 مصوبه یکصدو یازدهمین جلسه شورای اسالمی شهر اراک مورخ 4ابطال بند :  موضوع شکایت و خواسته

شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعالم داشته است، شهرداری اراک بدهی اینجانب را بابت جریمه کمیسیون ماده صد در اجرای           :  مقدمه
 مقـررات مـالی شـهرداریها اسـت بـه شـش قـسط تقـسیـم و مبلـغ                    32 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که اصالح مـاده             73ماده  
 مقـررات مـالی شـهرداریها اجـازه تقـسیط بـدهی بـه               32با عنایت به اینکه مـاده       .  ریال را به عنوان کارمزد منظور نموده است        000/370/67

 قانون تنظـیم بخـشی از   73بایست مستند به قانون باشد، دریافت مبلغ مذکور مخالف با ماده  هرگونه وجه دیگری میشهرداریها را داده و اخذ   
 در قـسمت    3/10/1380مقررات مالی دولت و اختیار مندرج در آن است و ابطال مصوبه یکصد و یازدهمین جلسه شورای اسالمی اراک مورخ                     

 32 و   30اند، برابر ماده      اعالم داشته  4/11/1385 مورخ   51249پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره        شهردار اراک در    . مربوط را تقاضا دارم   
 بوده است و چنانچه مودیـان قـادر   77قانون شهرداریها، شهرداری مجاز به تقسیط مطالبات خود ناشی از عوارض به تشخیص کمیسیون ماده    

 سال تجاوز نکند بـا بهـره   3ه در این صورت ممکن است بدهی مودی برای مدتی که از به پرداخت تمام بدهی خویش به طور یکجا نباشند ک     
هیأت عمومی دیوان   . ولی در هر حال صدور مفاصاحساب موکول به وصول کلیه بدهی خواهد بود            . متداول بانک ملی ایران تقسیط خواهد شد      

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

  رأی هیأت عمومی
 عالوه بر اینکه طبق ماده یک قانون اصالح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایـران و                   

 اخـذ   1/1/1382دهندگان خدمات و کاالهـای وارداتـی از تـاریخ             رقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کاال، ارائه          چگونگی ب 
هرگونه مالیات و عوارض و سایر وجوه از کاالهای وارداتی یا تولیدی یا امور خدماتی صرفاً در قلمرو قانون مذکور تجویز شده است، اساساً بـه                          

نامه مـالی شـهرداریها بـه تـصویب       آیین32 که در مقام اصالح ماده 1380 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب   73موجب ماده   
رسیده به شهرداریها اجازه داده شده تا مطالبات خود را با اقساط حداکثر سی و شش ماهه مطابق دستورالعملی کـه بـه پیـشنهاد شـهردار بـه                             

نظر به اینکه اخذ هرگونه وجـه از اشـخاص اعـم از حقیقـی و حقـوقی از جملـه        . رسد، دریافت دارند   وطه می تصویب شورای اسالمی شهر مرب    
کارمزد تقسیط بدهی اشخاص منوط به حکم قانونگذار یا مأذون از قبل مقنن است، وضع قاعده آمره توسط شورای اسالمی شهر اراک مبنـی                        

شود و مستنداً به قـسمت دوم        انون و خارج از حدود اختیارات آن شورا تشخیص داده می          بر دریافت کارمزد تقسیط مطالبات شهرداری خالف ق       
 قـانون دیـوان عـدالت اداری ابطـال          42 و مـاده     19اصل یکصد و هفتاد قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و ماده یک و بنـد یـک مـاده                    

  .گردد می
  رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ علی رازینی



  )1387  تابستان 11شماره (فصلنامه قضایی / 78
 

 

 الحاقی به ماده 6نامه اجرائی و تبصره   آیین2 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال ماده 1586 الی 1564اره رأی شم
  ه35329ت/116ـ33واحده قانون انتقال مراقبین بهداشت مدارس به واحدهای آموزشی تابعه وزارت آموزش و پرورش به شماره 

   هیأت وزیران18/9/1385مورخ 

  1387/3/20 -86/159/شماره هـ
  26/12/1386:  تاریخ

  1586 الی 1564:  شماره دادنامه
  ...و 86/158:  کالسه پرونده
  .هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:  مرجع رسیدگی

ـ       :  شاکی  خانم فاطمه بدیعی ـ فخری عموسلطانی ـ مرضیه قانعی ـ زهرا عظیمی ـ فاطمه فدائی ـ زینت بنیان جوزانی ـ الهام دولتشاهی 
اعظم زمانی ـ سمیه رفیعی فروشانی ـ مرضیه استکی ـ نجمه تاجمیر ریاحی ـ فاطمه ماندگاری ـ لیال بهادرانی ـ آسیه حاجیان ـ ثریـا آذری ـ      

  .زاده ـ زهرا رضایی ـ فاطمه سلمانی ـ زهراه ذوالفقاری ـ هاجر پورقاسم ـ مرضیه سلیمان دیری ـ مرضیه توکلی ـ زهرا مختاری شهین کرم
 الحاقی به ماده واحده قانون انتقـال مـراقبین بهداشـت مـدارس بـه      6نامه اجرائی و تبصره    آیین 2ابطال ماده   : وع شکایت و خواسته    موض

  . هیأت وزیران18/9/1385 مورخ  ه35329ت/116ـ33واحدهای آموزشی تابعه وزارت آموزش و پرورش به شماره 
 الحاقی به ماده واحده قانون انتقـال        6نامه اجرائی تبصره     اند، ماده دوم از آیین      داشته های تقدیمی اعالم   شکات به شرح دادخواست   :  مقدمه

مراقبین بهداشت مدارس به واحدهای آموزشی تابعه و وزارت آموزش و پرورش، صرفاً مراقبین بهداشت را کارشناس این رشـته یعنـی مقطـع                        
ت جاریه در آموزش عالی و وزارتخانه مربوطه است، چرا که تازمان تـصویب ایـن           تغییر کرده که مخالف با قانون و مقررا       ) لیسانس(کارشناسی  

توانستیم در ارگانهای    شد و اینجانب و همکارانم می      های مربوطه پیراپزشکی می    مراقبین بهداشت شامل مقطع کاردانی این رشته و دیگر رشته         
لذا طی این مصوبه، وزارت آموزش و پرورش و وزارت بهداشت از پـذیرش              . تابعه آموزش و پرورش و خود وزارتخانه نیز مشغول فعالیت باشیم          

نیز حق ارتقاء درجه و مقطع رااز       ) آموزش عالی (مقطع کاردانی مراقبین بهداشت خودداری و استنکاف کرده و این در حالی است که وزارتخانه                
توانیم نه ارتقاء درجه پیدا کنـیم و موفـق      ذف نموده لذا نمی    ح 1386کاردانی به کارشناسی در آزمون سراسری چند سال اخیر و همچنین سال             

. نامـه مـذکور را دارم       آیـین  2لذا تقاضای ابطال مـاده    . به اخذ مدرک کارشناسی در رشته بهداشت شویم و نه با مقطع کاردانی جذب کار شویم               
انـد،    اعـالم داشـته    3/11/1386 مـورخ    149999/1972مشاور و مدیر کل دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت فوق طی الیحه شماره                 

 براساس پیشنهاد وزارت آمـوزش و پـرورش در دسـتور کـار              18/9/1385ـ مورخ   ه35329ت/116ـ33نامه شماره   تصویب 2موضوع اصالح ماده  
ریخ فوق بـا حـضور     هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تا      . هیأت وزیران قرار دارد که در صورت تصویب، موضوع شکایت منتفی خواهد شد            

البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شـرح آتـی مبـادرت                        رؤسا و مستشاران و دادرسان علی     
 .نماید بـه صدور رأی می

  رأی هیأت عمومی
 تـصریح شـده     1370آموزش و پـرورش مـصوب        در ماده واحده قانون انتقال مراقبین بهداشت مدارس به واحدهای آموزشی تابعه وزارت              

 در مـدارس عـالی بهداشـت وابـسته بـه وزارت      1357از تاریخ تصویب این قانون آن دسته ازمراقبین بهداشت مدارس که تاپایان سال          « است  
 مفیـد لـزوم انتقـال    نظر به اینکه حکم مقنن» گردند اند از وزارت بهداشت، درمان و آموزش و پرورش منتقل می         آموزش و پرورش تربیت شده    

 2الذکر فارغ از میزان مـدرک تحـصیلی آنـان اسـت، بنـابراین مفـاد مـاده         مطلق مراقبین بهداشت مدارس به شرح مذکور در ماده واحده فوق         
 هیأت وزیران که اجرای حکـم قانونگـذار را درخـصوص انتقـال مـراقبین بهداشـت                  18/9/1385هـ مورخ   35329ت/116ـ33نامه شماره    آیین
نامـه کـرده و بـا ایـن کیفیـت        آیـین 2های مندرج در ماده   س مقید و مشروط به داشتن حداقل مدرک تحصیلی لیسانس در یکی از رشته             مدار



  79/آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری : بخش سوم
 

 

شود و مـستنداً بـه       االشعار تشخیص داده می    موجبات تضییق دایره شمول قانون را فراهم ساخته است، خالف عموم و اطالق ماده واحده فوق               
 قـانون دیـوان عـدالت اداری مـصوب          42 و ماده    19ون اساسی جمهوری اسالمی ایران و ماده یک و بند یک ماده              قان 170قسمت دوم اصل    

  .گردد  ابطال می1385
  عدالت اداری ـ رهبرپور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان



  )1387  تابستان 11شماره (فصلنامه قضایی / 80
 

 

  هـ/19969ت/1816به شمارهمصو  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال1468، 1466،1467رأی شماره 
   هیأت وزیران17/3/1378مورخ

  1387/3/21 -86/14/شماره هـ
  12/12/1386:  تاریخ

  1468، 1467، 1466:  شماره دادنامه
  14، 15، 86/19:  کالسه پرونده
  .هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:  مرجع رسیدگی

  . بهروزیـ اردشیر3ـ بهروز پیشدادی مطلق 2ـ علی عباس اقدم 1:  شکات
  . هیأت وزیران17/3/1378 مورخ هـ/19969ت/1816مصوبه شماره ابطال:  موضوع شکایت و خواسته

 در مجلـس شـورای   20/1/1368اند، قانون حفاظـت در برابـر اشـعه در تـاریخ      شکات به شرح دادخواستهای تقدیمی اعالم داشته    :  مقدمه
 وزارت بهداشـت و     29/2/1369 مـورخ       ه 57ت/112026 طی نامه شماره     2/2/1369ریخ  نامه اجرائی آن در هیأت وزیران به تا        اسالمی و آیین  

 بـا شـکایت     1/6/1378 یعنی تـاریخ تـصویب مجلـس تـا تـاریخ             20/1/1368درمان ابالغ شده است که طبق مصوبه هیأت وزیران از تاریخ            
 قـانون حفاظـت در      4 بنـد    2در فصل پنجم ماده     .  است  دیوان عدالت اداری پرداخت شده     10/8/1383 مورخ   371پرتوکاران و با رأی عمومی      

العاده کار با اشعه تعیین گردیده است ولی هیأت وزیران بـه              درصد حقوق و مزایا به عنوان فوق       50نامه اجرائی آن پرداخت تا       برابر اشعه و آیین   
« عبـارت   » حقوق و مزایـا   « غییر داده و به جای کلمات       العاده کار با اشعه را ت      مبنای محاسبه فوق  ) 4 بند   20ماده  (جای مصوبه قانونی مجلس     

لـذا  .  به بعد گردیده است  1/6/1378العاده کار با اشعه از تاریخ        را جایگزین نموده و باعث تضییع حقوق در مورد فوق         » العاده شغل  حقوق و فوق  
 روح قـوانین مخـالف باشـد، خواسـتار لغـو مـصوبه       دارد مصوبات دولت نبایـد بـا مـتن و     قانون اساسی کشور که مقرر می138به استناد اصل  

 4باشم، چون مصوبه مذکور بنـد        العاده کار با اشعه می      هیأت وزیران مبتنی بر تغییر مبنای محاسبه فوق        17/3/1378 مورخ     ه/19969ت/1816
فتر حقوقی و امور مجلس سازمان انرژی       معاون مدیرکل د  .  قانون حفاظت در برابر اشعه را به لحاظ شکلی و محتوایی تغییر داده است              20ماده  

 قانون حفاظت در برابر اشعه تصریح کرده است که به افرادی که بـه طـور   20 ماده  4اند، بند    اتمی ایران در پاسخ به شکایت فوق اعالم داشته        
با اشعه کـار دارنـد    نونگذار به واحدهائی که قا. العاده کار با اشعه تعلق بگیرد    درصد حقوق مزایا به عنوان فوق      50کنند تا    مستمر با اشعه کار می    

همـان  23مـاده (رسـد،   ای که توسط سازمان انرژی اتمی تهیه و به تصویب هیأت دولـت مـی   نامه طبق آیین است که  این تکلیف را تعیین کرده 
نامه قانون داده است که از یک  یب کننده آیین  قانونگذار اختیاررا به تهیه کننده وتصو     . العاده رابه این دسته از کارکنان پرداخت کنند        فوق) قانون

نامـه اسـت، لـذا       با توجه به این که قانون دارای آیـین        . العاده را بر حسب نوع و میزان کار کارمند با اشعه تعیین کند             درصد تا پنجاه درصد فوق    
العاده کار بـا اشـعه تـا         ذاشته است، و تعیین درصد فوق     نامه خواهد بود که قانونگذار خود به اختیار هیأت دولت گ           تعیین نوع مزایا به عهده آیین     

مـشاور مـدیرکل دفتـر امـور حقـوقی دولـت در پاسـخ بـه شـکایت فـوق طـی الیحـه                         .  درصـد از اختیـارات هیـأت دولـت اسـت           50سقف  
 20 ماده   4ندرج در بند    م» تا پنجاه درصد حقوق و مزایا     « در عبارت   » تا« ـ کلمه   1اند،    اعالم داشته  10/10/1386 مورخ 100100/1074شماره

العاده اشعه دارد و طبعاً بسته به نـوع شـغل کارکنـان و                داللت بر مراتب مختلف پرداخت فوق      1368قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب سال        
العاده  اری از فوقالعاده اشعه به آنان متفاوت است و چون، ضوابط و مراتب برخورد          میزان اشعه تا سقف معین شده در قانون میزان پرداخت فوق          

بدون آنکـه نـوع آن مـشخص شـده باشـد، در      » مزایا« ـ با توجه به آنکه کلمه   2. شود نامه معین می   مزبور در قانون معین نشده لزوماً در آیین       
 شود و به همین جهت      نامه قانون مرتفع    قانون باید در آیین    23قانون به صورت مطلق ذکر شده بنابراین ابهام به وجود آمده نیز به استناد ماده                

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حـضور           .  قانون مزبور، به تصویب رسانده است      23دولت با توجه به اختیارات حاصله از ماده         



  81/آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری : بخش سوم
 

 

آتـی مبـادرت    البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شـرح                     رؤسا و مستشاران و دادرسان علی     
 .نماید بـه صدور رأی می

  رأی هیأت عمومی
العاده کـار بـا اشـعه ایکـس حقـوق و مزایـای                مالک محاسبه فوق   1368 قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب        20 ماده   4 به صراحت بند    

 تعریف و ماهیت و عوامـل مـوثر در          العاده شغل از حیث    نظر به تفاوت وجوه افتراق و تمایز فوق       . دریافتی مستخدم واجد شرایط ذکر شده است      
 که مبنای محاسبه و     17/3/1378 مورخ     ه/199969ت/1816نامه شماره    برقراری و پرداخت آن با سایر مزایای قانونی مستخدم دولت تصویب          

 مقـنن تـشخیص داده      العاده شغل تعیین کرده است خالف حکم       العاده کار با اشعه ایکس را به جای حقوق و مزایـا، حقوق و فوق              پرداخت فوق 
 قـانون دیـوان عـدالت      42 و   19 قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و ماده یک و بند یک مـاده               170شود و به استناد قسمت دوم اصل         می

  .شود  ابطال می1385اداری مصوب 
  عدالت اداری ـ رهبرپور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان



  )1387  تابستان 11شماره (فصلنامه قضایی / 82
 

 

هـ مورخ 3350ت/ک22686نامه شماره   ماده یک تصویب7ی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال تبصره  هیأت عموم5رأی شماره 
   هیأت وزیران6/3/1385

  1387/3/26 -85/679/شماره هـ
  18/1/1387:  تاریخ

  5:  شماره دادنامه
  85/679:  کالسه پرونده
  .هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:  مرجع رسیدگی

  .دیخانم مریم محم:  شاکی
  . هیأت وزیران6/3/1385هـ مورخ 3350ت/ک22686نامه شماره   ماده یک تصویب7ابطال تبصره :  موضوع شکایت و خواسته

 قـانون اصـالح مقـررات       2تبصره یک مـاده     ) ب(است، براساس قانون اصالح بند       شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعالم داشته      :  مقدمه
 سال سـابقه خـدمت و بـدون شـرایط سـنی             20لس شورای اسالمی، مستخدمان زن با دارا بودن          مج 2/10/1370بازنشستگی وظیفه مصوب    

نامه اجرایی قانون اصـالح قـانون نحـوه بازنشـستگی جانبـازان انقـالب                 ماده یک آیین   7از طرفی بر اساس تبصره      . توانند بازنشسته شوند   می
 هیأت وزیران، حـداقل شـرط سـنی بـرای     10/2/1385آور مصوب  زیاناسالمی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و             

مشاور و مدیرکل دفتر امـور حقـوقی        . الذکر را دارم   نامه فوق   ماده یک تصویب   7 سال تعیین شده لذا تقاضای ابطال تبصره         45مستخدمان زن   
 مورخ  85/ص/15724سال تصویر نظریه شماره      مبادرت به ار   3/5/1386 مورخ   70379/319دولت در پاسخ به شکایت فوق طی الیحه شماره          

ـ مـاده واحـده قـانون    1 معاونت توسعه مدیریت و امور مجلس وزارت رفاه و تامین اجتماعی نموده است در این نامه آمده است،       23/11/1385
 1/9/1367آور مـصوب      ناصالح نحوه بازنشستگی جانبازان انقالب اسالمی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیـا                  

هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکـر نـام     شرکتها، موسسات دولتی، شهرداریها، بانکها و موسسات و شرکتها و سازمان      ها، کلیه وزارتخانه 
 بیمـاران ناشـی از      اعم از جانبازان انقالب اسالمی ایران و جنگ تحمیلی، معلولین حـوادث ناشـی از کـار،                (توانند مستخدمین معلول     است، می 

به شرط داشـتن حـداقل   ) به جز کارگران مشمول قانون کار(رسمی یا ثابت یا دارای عناوین مشابه خود را      ) شرایط خاص کار و معلولین عادی     
 که  سال تمام سابقه خدمت براساس درخواست کتبی آنان و تصویب شورای امور اداری و استخدامی کشور با افزودن سنوات خدمت ارفاقی20

مدت آن ذیالً بر حسب نوع و درجه معلولیت و یا بیماری مشخص گردیده است، به مدت خدمت آنان بدون پرداخـت کـسور و فقـط از لحـاظ        
 سال این افراد قابل محاسبه نبوده و در تعیین حقوق بازنشستگی آنان آخـرین  30احتساب حقوق بازنشستگی، بازنشسته نمایند، خدمت زاید بر  

 قانون اصالح نحوه بازنشـستگی جانبـازان انقـالب اسـالمی و جنـگ               5طبق تبصره   ... گیرد  بازنشستگی مبنای محاسبه قرار می     حقوق قبل از  
 قـانون اصـالح مقـررات       2 ماده   2اجتماعی با لحاظ تبصره       ، جانبازان و آزادگان کارگر مشمول قانون کار و تامین         22/2/1383تحمیلی مصوب   

 سـال بـا     50 مشمول این قانون خواهند بود و مشمول حداقل شرط سنی            13/12/1368تخدام کشوری مصوب    بازنشستگی و وظیفه قانون اس    
، 13/12/1368 قانون اصـالح مقـررات بازنشـستگی و وظیفـه اسـتخدام کـشوری مـصوب                  2برابر ماده   . باشند  سال سابقه کار نمی    30داشتن  

ها، موسسات، شرکتهای دولتی، شهرداریها و موسسات دولتی که شمول     رتخانهبازنشستگی مستخدمین رسمی، ثابت و دارای عناوین مشابه وزا        
قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، با حداقل سی سال سابقه خدمت قابل قبول از لحاظ بازنشستگی طبق مقررات مربوط خواهد بود و طبـق                          

ند با دارا بودن شرایط زیر و موافقت دستگاه دولتی متبوع خـود             توان تبصره یک ماده مذکور مستخدمین رسمی و یا ثابت مشمول این قانون می            
 سال سابقه خدمت 25 سال سن و 45ب ـ مستخدمین زن با .  سال سابقه خدمت25 سال سن و 50بازنشسته شوند، الف ـ مستخدمین مرد با 

آور و    یلی، معلولین، شاغلین مشاغل سخت و زیان       همین ماده آمده است، صرفاًَ بازنشستگی جانبازان انقالب اسالمی، جنگ تحم           2و در تبصره    
 قانون استخدام کشوری از شمول حکم این ماده مستثنی بوده و تـابع مقـررات مربـوط بـه خـود و                74ماده  ) الف( و بند    77نیز مشمولین ماده    
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شـستگی جانبـازان انقـالب اسـالمی     نامه اجرایی قانون اصـالح قـانون نحـوه بازن          ماده یک آیین   6تبصره  . حداقل سن بازنشستگی خواهد بود    
نامه در صورتی که مدت خدمت مبنای بازنشستگی آنهـا بـا             کلیه جانبازان و آزادگان مشمول این آیین       «6/3/1385نامه مورخ    موضوع تصویب 

داقل سـن    سال تمام باشـد از احـراز شـرط حـ           30)  سال 10حداکثر  (و سنوات ارفاقی    ) سال20حداقل  (احتساب مجموع سنوات سابقه خدمت      
نامه اجرایی قانون اصالح مقـررات بازنشـستگی و وظیفـه قـانون               آیین 4بازنشستگی معاف خواهند بود در غیر این صورت با رعایت مفاد ماده             

 سـال و    50مـردان حـداقل     ( دارا بودن شرط سنی برای آنان        18/7/1369 مورخ   267ت/80523نامه شماره    استخدام کشوری موضوع تصویب   
نامه اجرایی با ارجاع موضوع به قانون اصالح نحوه بازنشستگی جانبازان انقـالب اسـالمی و                  آیین 6تبصره  . »الزام است )  سال 45زنان حداقل   

 سال سـابقه  30نماید این افراد به شرط داشتن      بیان می  1/9/1367آور مصوب   جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان          
هیـأت عمـومی    . گردنـد  بدون در نظرگرفتن شرط سنی بازنشسته می      )  خدمت و با افزودن سنوات خدمت ارفاقی        سال سابقه  20حداقل(خدمت  

البدل شعب دیوان تشکیل و پـس از بحـث و بــررسی و انجـام               دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی             
 .نماید  صدور رأی میمشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه

  رأی هیأت عمومی
 حکم مقرر در ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقالب اسالمی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سـخت و                 

ستخدمین  در بـاب نحـوه بازنشـستگی مـ    1383الـذکر مـصوب     آن و همچنین مقررات اصالحی قانون فوق   3 و تبصره    1367آور مصوب     زیان
اعم ازجانبازان انقالب اسالمی ایران و جنگ تحمیلی، معلولین حوادث ناشی از کار، بیماران ناشی از شـرایط خـاص کـار و معلـولین                         (معلولین  
شود مقید و مشروط به      های جسمی و روحی می     آور که وظایف مربوط به شغل آنان باعث بروز ناراحتی           و شاغلین مشاغل سخت و زیان     ) عادی
حـداقل سـن   « الـذکر کـه مقـرر داشـته      نامه اجرائی قانون اصالح قانون فـوق   ماده یک آیین  7 سنی خاصی نشده است، بنابراین تبصره        شرط

آور   بازنشستگی برای کلیه معلولین عادی، بیماران ناشی از شرایط خاص کار، معلولین حوادث ناشی از کار و شـاغلین مـشاغل سـخت و زیـان                         
آور  نحوه بازنشستگی جانبازان انقالب اسالمی و جنگ تحمیلی و معلولین عـادی و شـاغلین مـشاغل سـخت و زیـان                  قانون   3مشمول تبصره   

و با افزایش شرط سنی مـذکور دایـره شـمول قـانون را تـضییق و                 » باشد  سال می  45 سال و    50 به ترتیب برای مردان و زنان        1367مصوب  
شـود و تبـصره      زحدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده مـی           محدود کرده است، خالف هدف و حکم مقنن و خارج ا          

 قانون دیوان عدالت اداری مـصوب       42 و ماده    19 قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و ماده یک و بند یک ماده              170مزبور به تجویز اصل     
  .گردد  ابطال می1385

  نیرئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ علی رازی
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 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال مصوبه هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران مندرج در نامه 115رأی شماره 
   هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران4/6/1374 مورخ 201/1022 ـ 16970شماره 

  1387/3/26 -84/791/شماره هـ
  29/2/1387:  تاریخ

  115:  شماره دادنامه
  84/791:  کالسه پرونده
  .هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:  مرجع رسیدگی

  .آقای محسن دیالمه:  شاکی
 4/6/1374 مورخ   201/1022ـ16970ابطال مصوبه هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران مندرج در نامه شماره             :  موضوع شکایت و خواسته   

  .هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران
 هیـأت  4/6/1374 مـورخ  201/1022ــ 16970ود معنون داشته است که، به موجب مصوبه شماره شاکی در دادخواست تقدیمی خ   :  مقدمه

 سال 25 سال و اناث 30مدیره شرکت ملی نفت ایران، پاداش پایان خدمت کارکنان آن شرکت تنها به کارکنانی تعلق می گیرد که افراد ذکور 
بـه آنهـا   ) پاداش پایان خـدمت (ز مقداری که مندرج در این مصوبه بازنشسته گردند  تمام سابقه داشته باشند و چنانچه کارکنان با سابقه کمتر ا          

. باشد و موجب تضییع حقوق کارکنان گردیده است گردد که این امر بر خالف نص صریح قوانین و مقررات جاری بازنشستگی می            پرداخت نمی 
 3ها و سایر کارکنان ماده یک و بند یـک مـاده              ، بانوان شاغل، خانواده   ای از مقررات مربوط به بازنشستگی       قانون اصالح پاره   7به موجب ماده    

 به  16/8/1376 و اصالحیه آن مصوب      26/2/1375های ضروری کارکنان دولت مصوب       قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه        
شستگی، از کارافتادگی یـا فـوت در مقابـل کلیـه سـوابق              االشاره هنگام بازن    کارکنان شاغل مذکور در قوانین فوق     : گردد ترتیب زیر اصالح می   

های دریافتی که مالک کسور بازنشـستگی اسـت بـه عنـوان پـاداش       العاده خدمت دولتی به ازای هر سال معادل یک ماه آخرین حقوق و فوق   
ده یـک قـانون نظـام هماهنـگ          همان قانون، دایره شمول آن را بـه کلیـه مـشمولین منـدرج در مـا                 10شود و ماده     پایان خدمت پرداخت می   

 تسری داده شده است و به عبارت دیگر متن قانون کلیه دستگاههای مشمول قـانون نظـام         23/6/1373های آن مصوب     بازنشستگی و تبصره  
آن از تـاریخ     تعیین و کلیه قوانین و مقررات مغایر با          1/10/1379هماهنگ پرداخت کارکنان دولت را دربرگرفته و تاریخ الزم االجراء شدن آن             

 کلیـه دسـتگاهها   13/6/1370 قانون نظام هماهنگ پرداخت مـصوب  12ـ براساس ماده   2.  لغو گردیده است   13/2/1379تصویب قانون یعنی    
باشند، بانکها و شهرداریها که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام  موسسات و نهادهای انقالب اسالمی که دارای شرایط خاص استخدامی می         

 قانون برنامه سوم توسعه دولت موظف گردیده از برنامه سوم یعنی 3ماده)  ه(وفق بند . ازجمله شرکت نفت مشمول قانون اخیرالذکر استاست 
 به کارکنان رسمی و ثابت مشمول نظام هماهنگ در هنگـام بازنشـستگی بـه ازاء هـر سـال خـدمت یـک مـاه آخـرین حقـوق و                                1378سال
اجرای قوانین و مقررات مغایر بـا مفـاد ایـن           .  این قانون آورده است    199اداش پایان خدمت پرداخت نماید و در ماده         ها را به عنوان پ     العاده فوق

 1383 تا 1378 هم وجود نداشت در سالهای 3 و 2یعنی اگر قانون مذکور در بندهای یک، . گردد قانون در طی سالهای برنامه سوم متوقف می
ضمناً این بند دسـتگاههای اجرایـی را        . باشد  می 3 ماده   5ام مشمول بند      که اینجانب بازنشست شده    1380 اجرای مصوبه هیأت مدیره در سال     

 قانون بودجـه    29 تبصره   4 به کارکنان رسمی و ثابت مشمول نظام هماهنگ پرداخت، همچنین در جزء              1379نماید از ابتدای سال      موظف می 
م بازنشستگی، ازکارافتادگی و فوت به ازای هر سال خدمت یک ماه آخرین حقوق و مزایـا را                  نامه اجرایی آن هنگا     و ماده یک آیین    1380سال  

با توجه به مراتب فوق نظر قانونگذار مبنی بر پرداخت پاداش پایان خدمت به ازای هر سال یـک                . به عنوان پاداش پایان خدمت پرداخت نماید      
 قانون اصالح پرداخت پاداش پایان خدمت به ازای هر بار محکومیت اداری در ده 2ده ماه فارغ از سابقه کاری است همانگونه که در اصالح ما          

شود به عبارت دیگر این کسر نوعی مجازات محسوب شده که آنهم بدون حکم مراجـع ذیـصالح                   سال آخر یک ماه از پاداش خدمت کسر می        
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امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران در مقام دفـاع طـی            . باشد ذکر می ال لذا با توجه به مراتب فوق متقاضی ابطال مصوبه فوق         . غیر قانونی است  
 منصرف 13/6/1370 قانون نظام هماهنگ پرداخت مصوب 12اند که ماده     بیان نموده  20/12/1384 مورخ   4017/1659ـ403/نامه شماره ح د   

 قانون اساسنامه شرکت ملـی  57باشد و ماده    می از عبارت دستگاههای مستلزم تصریح نام یا تصریح نام شرکت ملی نفت ایران در متن قانون               
هـا    شرکت را جز در مواردی که صریحاً مقرر شده باشد از شمول مقررات و قوانین عمومی مربوط به وزارتخانه       17/3/1356نفت ایران مصوب    

دارد که قوانین و مقرراتی که کالً یـا           نیز موکداً اشعارمی   66و شرکتهای دولتی و موسسات دولتی و وابسته به دولت مستثی کرده است و ماده                
لذا به جهت عدم شمول تاکنون اجرا نگردیده و در اجرای مفـاد             . بعضاً مغایر با مقررات این اساسنامه باشد، نسبت به شرکت مجری نخواهدبود           

ضـمناً  . باشد ی شرکت ملی نفت ایران می      قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران از اختیارات قانون         35ماده  ) ز( و بند    22ماده  ) ک( و بند  7ماده  
 تصویب نمودنـد کـه ضـوابط و مقـررات           19/11/1377ـ مـورخ     ه19636ت/م/77ـ5076نامه شماره    هیأت وزیران در پاسخ به موجب تصویب      

تانهای آن واحـد   قانون دیوان محاسبات کشور، دادس26در اجرای ماده . اداری و استخدامی شرکت ملی نفت ایران کما کان مجری خواهد بود      
 قانون شـرکت ملـی      66 و   57 به استناد مواد     27/5/1381د مورخ   /8969/10موضوع را از ریاست مجلس استفاده نموده و ایشان نیز طی نامه             

نفت تصریح نمودند، شمول قوانین و مقررات عمومی به شرکت ملی نفت مستلزم آوردن صریح نام شرکت ملی نفت در متن قوانین و مقررات                        
 قـانون برنامـه چهـارم       160 و ماده    27/11/1380 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب          30 و   4عالوه بر این مواد     . ومی است عم

قانونگذار در مورد شمول قـوانین و مقـررات عمـومی دسـتگاههای دولتـی نـسبت بـه شـرکتها و         . توسعه و نیز قوانین از این قبیل اشاره نمود     
ل تفکیک دقیقی از حیث شمول یا عدم شمول قوانین به شرکتهای مستلزم ذکر نام یا تصریح نام قائل گردیده که بـه                       موسسات خارج از شمو   

همین اعتبار قانون نظام هماهنگ به شرکت ملی نفت ایران شمول نداشته و اجراء نیز نشده است و کارکنـان شـرکت نفـت تـابع مقـررات و                             
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستـشاران و               . باشند خود می ضوابط استخدامی شرکت متبوعه محل خدمت       

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

  رأی هیأت عمومی
 شرکتها و موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر           1370گ پرداخت کارکنان دولت مصوب       قانون نظام هماهن   12به صراحت ماده    

هـای ضـروری بـه     باشند و طبق ماده یک قانون پرداخت پاداش خدمت و بخشی از هزینه نام است نیز تابع ضوابط و مقررات قانون مذکور می       
العاده شغل به عنوان پاداش خدمت        ماه آخرین دریافتی بابت حقوق و فوق       2 آن، پرداخت    1376 و اصالحیه سال     1375کارکنان دولت مصوب    

هنگام بازنشستگی به مستخدمین بازنشسته مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت به شرط رضایت از خدمت آنان تجویز شـده          
 سال کمتر باشـد پـاداش مزبـور بـه نـسبت             30م از   که به صراحت تبصره یک ماده یک قانون اخیرالذکر در صورتی که سابقه خدمت مستخد              

ای از مقـررات مربـوط بـه بازنشـستگی، بـانوان شـاغل،         قانون اصالح پــاره 7سالهای خدمت قابل محاسبه و پرداخت است و به موجب ماده   
هـای دریـافتی ماخـذ کـسور         عادهال  ماه آخرین حقوق و فوق       دو ماه پاداش خدمت مزبور به میزان یک        1379ها و سایر کارکنان مصوب       خانواده

نظر به شمول ضوابط و مقررات قانون نظام هماهنگ پرداخت       .  سال افزایش یافته است    30بازنشستگی به ازاء هرسال خدمت حداکثر به مدت         
مقرر در قـانون  کارکنان دولت به شرکت ملی نفت ایران از جمله مقررات قانونی مربوط به پرداخت پاداش خدمت هنگام بازنشستگی به میزان     

 مـورخ   201/1022ــ 16970به نسبت سنوات خدمت مستخدم بازنشسته، مصوبه هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران منـدرج در نامـه شـماره                     
الـذکر از دریافـت پـاداش خـدمت بـه واسـطه               به جهت اینکه مفهم سلب حق مستخدمین بازنشسته مشمول قانون اصالحی فوق            4/6/1374

 قـانون اساسـی     170شـود و مـستنداً بـه قـسمت دوم اصـل               خدمت است، مغایر حکم صریح قانون تشخیص داده می          سال سابقه  30نداشتن  
  .شود  قانون دیوان عدالت اداری ابطال می42 و ماده 19جمهوری اسالمی ایران و ماده یک و بند یک ماده 

  دفر عدالت اداری ـ مقدسی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان
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   سازمان امور مالیاتی کشور3/2/1386 مورخ 7110بخشنامه شماره  اداری درخصوص ابطال عدالت  هیأت عمومی دیوان53رأی شماره

  1387/3/28 -86/391/شماره هـ
  1/2/1387:  تاریخ

  53:  شماره دادنامه
  86/391:  کالسه پرونده
  .هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:  مرجع رسیدگی

  .ایران خودروشرکت :  شاکی
  . سازمان امور مالیاتی کشور3/2/1386 مورخ 7110ابطال بخشنامه شماره :  موضوع شکایت و خواسته

نامه تقدیمی اعالم داشته است، رئیس سازمان امور مالیاتی کـشور در ارتبـاط بـا اجـرای قـانون نحـوه تـامین                         شاکی طی شکایت  :  مقدمه
 1380 از موارد الحاقی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مـالی دولـت مـصوب          64 و ماده    1372های ضروری اتاقهای بازرگانی مصوب       هزینه

 مبنی بر اخذ سه در هزار درآمد قطعی شـده       3/2/1386 مورخ   7110پس از چند سال اجراء، مبادرت به صدور بخشنامه شماره           ) 1384مصوب  (
با توجه بـه مـشکالت ایجـاد        . ر واقع عطف بماسبق نمودن مفاد آن نموده است        از دارندگان کارت بازرگانی اعم از مشمول مالیات و معاف و د           

 قـانون مالیاتهـای مـستقیم، مغـایرت مفـاد      186شده در اجرای مفاد بخشنامه صادره در سطح کل کشور از جمله اخذ گـواهی مقـرر در مـاده        
 مورخ  7110به قوانین یاد شده، ابطال بخشنامه     »  کسر معافیت  قبل از « بخشنامه با مقررات مصوب و احراز تعبیر و تفسیر غیر معقول و الحاق              

مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه              .  سازمان امور مالیاتی کشور مورد تقاضا است       3/2/1386
 رئیس شورای عالی مالیاتی اعـالم       11/9/1386 مورخ   12128/201 ضمن ارسال تصویرنامه شماره      11/12/1386 مورخ   110579/212شماره  
کـل  «  چنین بیان شده کـه درآمـد مـشمول مالیـات عبـارت از                106 و   94اند، با مالحظه تعریف درآمد مشمول مالیات مصرحه در مواد            داشته

هـا و اسـتهالکات    فروش کاال و خدمات به اضافه سایر درآمدهای مودی که مشمول مالیات فصول دیگر شناخته نـشده پـس از کـسر هزینـه          
 قـانون  97 قانون یاد شده و در موارد مذکور در ماده 95ماده ) الف( و بند 94مربوطه و از طریق رسیدگی به دفاتر قانونی بر طبق مقررات ماده       

و مبنا و مأخـذ     در تعاریف ذکر شده در قانون هیچ گونه تصریحی راجع به معافیت مالیاتی ندارد               » .گردد الراس تشخیص می    مذکور به طور علی   
های مودیان قبل از وضع هرگونه معافیت مالیاتی مالک عمل برای محاسبه سه              مورد نظر مقنن درآمد مشمول مالیات محاسبه شده در پرونده         

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درتـاریخ فـوق باحـضور رؤسـاو مستـشاران و دادرسـان                 . در هزار سهم اتاقهای بازرگانی و معادن خواهدبود       
 .نماید البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می علی

  رأی هیأت عمومی
 و اصـالحیه آن، وزارت امـور اقتـصادی و           11/2/1372های ضروری اتاقهای بازرگانی مـصوب         طبق ماده واحده قانون نحوه تامین هزینه      

کلف شده است که عالوه بر وصول مالیاتهای مقرر معادل سه درهزار درآمد مشمول مالیات دارنـدگان کـارت بازرگـانی را بـه عنـوان      دارائی م 
نظـر بـه اینکـه مقـصود مقـنن از درآمـد       . سهم اتاقهای بازرگانی و صنایع و معادن ایران وصول و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نمایـد   

به سیاق عبارت قانون در باب وصول سه در هزار آن بابت سهم اتاق بازرگـانی و صـنایع و معـادن ایـران، عـالوه بـر                          مشمول مالیات با توجه     
باشد، بنابراین بخشنامه شـماره      وصول مالیاتهای مقرر در واقع و نفس االمر مالیات قطعی شده قابل وصول پس از کسر معافیتهای قانونی می                  

 مالیاتی کشور که منظور از درآمد مشمول مالیات را درآمد مشمول مالیات قطعی شده مودیان ذیربط قبل                   سازمان امور  3/2/1386 مورخ   7110
شود و مستنداً به قـسمت دوم اصـل یکـصد و             از کسر معافیتهای مقرر قانونی اعالم داشته است، خالف هدف و حکم مقنن تشخیص داده می               

  .شود  قانون دیوان عدالت اداری ابطال می42 و ماده 19ک و بند یک ماده هفتاد قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و ماده ی
  فرد عدالت اداری ـ مقدسی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان
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  العاده شغل  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص پرداخت فوق10رأی شماره 

  1387/3/26 -86/614/شماره هـ
  18/1/1387:  تاریخ

  10: شماره دادنامه 
  86/614:  کالسه پرونده
  .هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:  مرجع رسیدگی

  .آقای حسن فرهنگ نو:  شاکی
  .اعالم تعارض آراء صادره از شعب دوم و هفدهم بدوی و پنجم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری:  موضوع شکایت و خواسته

 موضوع شکایت حسن فرهنگ فـر بـه طرفیـت، دانـشگاه علـوم      82/3185 پرونده کالسه الف ـ شعبه دوم دیوان در رسیدگی به :  مقدمه
العاده شـغل و ثانیـاً تغییـر رشـته بـر خـالف               فوق% 10پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار به خواسته، اوالً احقاق حق در مورد کسری               

نظر به اینکه خوانـده خـود را        ...  چنین رأی صادر نموده است،       25/3/1383 مورخ   526ضوابط و مقررات قانونی موجود به شرح دادنامه شماره          
هـای اصـداری     رسد، چرا که تا چندی که بخشنامه       های اصداری از سوی وزارتخانه متبوع دانسته که موجه به نظر می            ملزم به اجرای بخشنامه   

 ملحوظ نظـر قـرار نگرفـت کـه حکایـت از زوال اثـر از آن       مورد تخدیش و ابطال قرار نگرفته باشد و معیار عمل خواهد شد و دلیل در پرونده       
بنابه مراتب معروضه و اینکه تخلفی از سوی خوانده محرز و مسلم نگردید مĤالً شکایت فوق التوصیف را غیر وارد تشخیص و حکم بـه      . بنماید

 موضوع شکایت آقای سید ابوالفضل احمـدی  84/2708ب ـ شعبه هفدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کالسه  . گردد رد آن صادر و اعالم می
العاده شغل و مزایا به رشته شغلی مدیر اداری          به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی سبزوار به خواسته، الزام دانشکده علوم پزشکی به پرداخت فوق              

 چنـین رأی  20/12/1385مـورخ   3885 و افزایشهای بعدی به شـرح دادنامـه شـماره         10گروه% 100 بر مبنای    1380 تا   1371و مالی از سال     
نامه   آیین14 قانون نظام هماهنگ پرداخت و ماده 4 و با توجه به مفاد ماده    23/1/1385صادر نموده است، با مالحظه پاسخ اداره خوانده مورخ          

العاده شغل   نامه فوق  یین آ 13 و   12،  11العاده شغل مشاغل موضوع مواد       اجرائی قانون مذکور میزان دستمزد جهت تعیین حداقل و حداکثر فوق          
 صـادره از  25/4/1384 بـه تـاریخ   345 محرز بوده و مفاد دادنامه شـماره  1/1/1371 از تاریخ 10حقوق مبنا در گروه     % 100و مزایای خواهان    

کـم بــه ورود     باشد، فلذا دعوی مطروحه شـاکی را وارد تـشخیص و ح           شعبه پنجم تجدیدنظر دیوان نیز مؤید حقانیت افراد مشابه خواهان می          
 موضوع تقاضای تجدیدنظر سیدعلی 81/1437ج ـ شعبه پنجم تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کالسه . گردد شکایت صادر و اعالم می

 چنین رأی صـادر  25/4/1384 مورخ  345 شعبه اول به شرح دادنامه شماره        15/10/1381 مورخ   3389اکبر شهرآئینی نسبت به دادنامه شماره       
 قانون دیوان عدالت اداری ادعای تضییع حقوق استخدامی مستخدمین دوائر قابل رسـیدگی در        11 ماده   3 است نظر به اینکه مطابق بند        نموده

 شـعبه اول دیـوان مبنـی بـر عـدم صـالحیت دیـوان جهـت رسـیدگی بـه شـکایت               1/9/1381ــ 3389دیوان است در نتیجه دادنامه شـماره        
نامه   آیین14 قانون نظام هماهنگ پرداخت و در اجرای ماده 4ر ماهیت قضیه نظر به اینکه به موجب ماده شود و اما د تجدیدنظرخواه نقض می

 و 12 و 11العاده شغل مشاغل موضوع مواد  اجرائی قانون مذکور و مالحظه مصوبه شورای حقوق و دستمزد جهت تعیین حداقل و حداکثر فوق      
 در لیست مدیریت امور اداری و مالی بیمارستان امداد وابسته به شبکه بهداشت و درمـان سـبزوار                   العاده شغل تجدیدنظرخواه   نامه فوق   آیین 13

 به  9حقوق مبنای گروه    % 90باشد در صورتی که مشارالیه از         محرز می  1/1/1371 از تاریخ    10حقوق مبنای گروه ورودی وی در گروه        % 100
است و تجدیدنظرخوانده در طی تحقیقات به عمل آمده در دفاع از ادعای مطروحه صرفاً به    العاده شغل مواد استنادی برخوردار بوده        عنوان فوق 

این که تجدیدنظرخواه در ایام اعالمی خود مسئول امور اداری بوده بسنده نمـوده و ایـن مطلـب موجـب سـلب حقـوق حقـه تجدیـدنظرخواه                            
% 100العاده شغل تجدیدنظرخواه بر اسـاس        ده به پرداخت مابه التفاوت فوق     گردد، لذا در اجرای مواد استنادی حکم به الزام تجدیدنظرخوان          نمی

هیـأت عمـومی دیـوان    . گـردد   و احتساب افزایش بعدی آن تا زمان بازنشستگی صادر و اعالم مـی         1/1/1371 از تاریخ    10حقوق مبنای گروه    
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ب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مـشاوره بـا   البدل شع عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی  
 .نماید اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می

  رأی هیأت عمومی
العاده شغل مستخدمین شاغل حـداقل برابـر بـا           ، میزان فوق  1370 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب         4 به موجب ماده    

گردد که با در نظر گرفتن نوع کار و وظـایف و مـسئولیتها بـه منظـور ایجـاد همـاهنگی در پرداختهـا                          ربوط تعیین می  حقوق مبنا گروه م   % 50
العـاده   نامه اجرائی قانون مـذکور تعیـین فـوق     آیین 14نظر به اینکه هیأت وزیران به موجب ماده         . حقوق مبناء آنان قابل افزایش است     % 150تا

نامه اجرائی قانون را با توجه به عوامل مؤثر مندرج در این ماده بین حـداقل و حـداکثر تعیـین شـده بـه                          ین آی 13 و   12و  11شغل موضوع مواد  
، صددرصد حقوق مبنای گروه ورودی 10العاده شغل مورد تصدی شاکیان را در گروه  شورای حقوق و دستمزد محول نموده و آن شورا نیز فوق          

الـذکر    موافـق مقـررات فـوق      1/1/1371العاده شغل مورد ادعا از تاریخ        التفاوت فوق   به دریافت مابه  است بنابراین استحقاق شاکیان       تعیین کرده 
 شعبه هفدهم دیوان که مبین 20/12/1385 مورخ 3885 شعبه پنجم تجدیدنظر و دادنامه شماره 25/4/1384 مورخ 345است و دادنامه شماره 

 قانون دیوان عـدالت اداری      43 و ماده    19 ماده   2این رأی به استناد بند      . شود اده می این معنی است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص د         
  .االتباع است برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه الزم
  فرد عدالت اداری ـ مقدسی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان
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 قانون نظام هماهنگ پرداخت 8 درخصوص نحوه اجرای مقررات مذکور درماده  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری9رأی شماره
  کارکنان دولت

  1387/3/26 -83/274/شماره هـ
  18/1/1387:  تاریخ

  9:  شماره دادنامه
  83/274:  کالسه پرونده
  .هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:  مرجع رسیدگی

  .حسین بهرامیان ـ علی مهاجر:  شاکی
  . تجدیدنظر دیوان عدالت اداری10 و 8 و 5اعالم تعارض آراء صادره از شعب :  خواسته موضوع شکایت و

ـ :  مقدمه  موضـوع شـکایت علـی مهـاجر و حـسین      80/1786 و 80/1788ـ شعبه دوازدهم دیوان در رسیدگی بـه پرونـده کالسـه    1الف 
یـزی کـشور بـه خواسـته، برقـراری احکـام همتـرازی طبـق             ر بهرامیان به طرفیت سازمان جنگلها و مراتع کشورـ سازمان مـدیریت و برنامـه             

 چنین رأی صادر نموده 30/5/1381 مورخ 761 و 763های   قانون نظام هماهنگ از تاریخ استحقاق به شرح دادنامه8دستورالعمل اجرائی ماده 
باشد و با    ه تکمیلی دانشکده منابع طبیعی می     مندی از مزایای همترازی با عنایت به گذراندن دور         است، نظر به اینکه اساس خواسته شاکی بهره       

 8 چه از نظر استحقاق و چه از نظر پست سازمانی مشمول ضوابط مربوطه بوده و بر اساس مفاد ماده                     1378توجه به اینکه شاکی قبل از سال        
ن امـور اداری و اسـتخدامی کـشور         قانون نظام هماهنگ پرداخت کلیه مدارک استخدامی و سوابق علمی و آنچه که ضرورتاً الزم برای سازما                

 مجدداً مورد تایید قرار گرفته و سازمان خوانده با توجه به آراء قطعی دیوان عدالت                30/11/1378 مورخ   62663/43/2بوده به شرح نامه شماره      
ررسیهای الزم و تطبیق اقدامات     اداری مکلف به رعایت مفاد رأی و اجراء آراء مورد نظر بوده و سازمان امور اداری و استخدامی کشور پس از ب                     

تواند براساس اقدامات  نماید که وزارتخانه می ای مدارک را عودت و اعالم می های اجرائی صادره طی نامه انجام شده با دستورالعمل و بخشنامه  
م سـازمان امـور اداری و اسـتخدامی         قبلی انجام شده در رابطه با کارکنان ذینفع اقدام نماید و سازمان جنگلها نیز پس از تفویض اختیار مستقی                  

 نیـز در تـاریخ      1378 احکام همتـرازی صـادر و افـزایش سـال            1378 تا   1373پس از تطبیق نسبت به صدور احکام همترازی اقدام و از سال             
حیه سـازمان   باشد و لغو بعدی احکام صادره از نا         برای کلیه مشمولین بر همین اساس صادر که متضمن حقوق مکتسبه شاکی می             19/4/1378

ای آثار حقوقی آراء قطعـی دیـوان         توانسته طی بخشنامه   باشد و سازمان خوانده نمی     جنگلها و مراتع کشور فاقد مستند و توجیه قانونی الزم می          
 مـصوبه  باشدکه هیأت وزیران نیز به منظور رعایت حقوق مکتسبه مستخدمین ذینفع با تـصویب     عدالت اداری را نادیده بگیرد، الزم به ذکر می        

 8 ضوابط و مقررات فعلی مشمول امر همتـرازی موضـوع مـاده              1/1/1378 حقوق مستخدمینی که قبل از تاریخ        12/2/1379ت مورخ   /4651
 واقع نشوند مابه التفـاوتی بـه آنهـا          8اند محفوظ و مقرر داشته چنانچه با وضع ضوابط جدید مشمول همترازی ماده               قانون نظام هماهنگ بوده   

تواند عطف   ریزی نمی  باشد با توجه به اینکه بخشنامه صادره توسط سازمان مدیریت و برنامه            که نشان دهنده استحقاق شاکی می     پرداخت شود   
بنا علیهذا با عنایت به مراتب فوق و اوراق و محتویات پرونده و مفاد الیحه دفاعیـه                 . به ماسبق گردیده و حقوق مکتسبه شاکی را تضییع نماید         

. گـردد  ص و حکم به الزام ادارات خوانده به پذیرش دعوی شاکی و صدور احکام همترازی جهت مشارالیه صادر و اعالم مـی                     شاکی وارد تشخی  
ـ   موضوع تقاضـای تجدیـدنظر سـازمان مـدیریت و     81/1091 و 81/1055ـ شعبه پنجم تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کالسه 2الف 
 مـورخ   1014 شـعبه دوازدهـم دیـوان بـه شـرح دادنامـه شـماره                30/5/1381 مـورخ    771 و   763اره  ریزی کشور نسبت به دادنامه شـم       برنامه

 قانون نظـام  8نامه اجرائی ماده   آیین16 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه برطبق ماده    26/6/1382 مورخ   880 و شماره    22/7/1382
های ذیل آن تعیین مراکز و واحدهای آموزشی و تحقیقـاتی و واحـدهای               ره و تبص  1370هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب شهریور ماه        

مطالعاتی و مشاغل آموزشی و مطالعاتی و تحقیقاتی حسب مورد به عهده وزارت علوم تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آمـوزش          
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نامه و دستورالعمل اجرائی مربوط      ط مقرر در قانون و آیین     پزشکی و سازمان امور اداری و استخدامی کشور محول شده و تحقق و اجتماع شرای              
 سازمان تجدیدنظرخواه   17/10/1380در مورد شاکی به تایید مراجع صالحه مذکور نرسیده است، بنابه مراتب و با توجه به الیحه جوابیه مورخ                    

 هیأت عمـومی دیـوان عـدالت اداری در مـوارد        9/6/1382ـ  210 و   30/10/1381ـ  312و مستنداً به آراء وحدت رویه     ... و مندرجات دادخواست  
 صادره از شعبه دوازدهـم دیـوان عـدالت اداری حکـم بـه رد شـکایت تجدیدنظرخوانـده        30/5/1381 مورخ 763مشابه با فسخ دادنامه شماره     

ـ . نماید صادر می) شاکی( کبر شـجاعی بـه طرفیـت،     موضوع شکایت سیدا81/1276ـ شعبه سیزدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کالسه 1ب 
 8ریزی کشور به خواسته، برقراری احکام همترازی طبـق دسـتورالعمل اجرائـی مـاده               سازمان جنگلها و مراتع کشورـ سازمان مدیریت و برنامه        

انـده در    چنین رأی صادر نموده اسـت، اداره خو        4/6/1382 مورخ 1085قانون نظام هماهنگ پرداخت از تاریخ استحقاق به شرح دادنامه شماره            
 و 23/11/1372 ـ  6723هـای شـماره    الیحه دفاعیه تقدیمی خود اعالم کرده است، سازمان امور اداری و اسـتخدامی کـشور طـی بخـشنامه    

 قـانون نظـام   8 دستورالعمل ضـوابط برقـراری همتـرازی موضـوع مـاده      7/8/1374ـ 42/2ـ12596 و شماره 22/4/1373 ـ  1802/32شماره
بـه لحـاظ مـشکالتی کـه در اجـرای دسـتورالعمل فـوق آمـده بـود،                   . صویب شورای حقوق و دستمزد رسانده اسـت       ت  هماهنگ را تدوین و به    

دستورالعمل مذکور مورد اصالح قرار گرفت که به واسطه آن تعدادی از مستخدمین دستگاههای دولتی و احتماالً شاکی براساس ضوابط جدید                    
 احکام همترازی به    1372 قانون نظام هماهنگ پرداخت از سال        8رده است در اجرای ماده      اند و شاکی اعالم ک     مشمول همترازی شناخته نشده   

ام، سپس بر اساس بخشنامه صـادره از طریـق سـازمان جنگلهـا و مراتـع                   بهره برده  1377نام اینجانب صادر و از مزایای مربوط تا پایان سال           
ام و سازمان مربوطه در رابطه با آرای شاکی دفاعی  بحث تاکنون محروم گردیده احکام همترازی را قطع و از مزایای مورد    1378کشور از سال    

با این وصف حقی برای شاکی وجود داشته و سالها اجرا شده است و طبق قانون اسـتحقاق دریافـت مزایـای همتـرازی را                        . بعمل نیاورده است  
ابت محروم نماید و لغـو بعـدی احکـام صـادره از ناحیـه سـازمان                 داشته و سازمان با تمسک به بخشنامه جدید شاکی از حقوق ایجاد شده و ث              

علیهذا با توجه به مراتب شکایت شاکی را موجه و دارای اعتبار قـانونی تـشخیص و حکـم بـه     . جنگلها و مراتع کشور فاقد مستند قانونی است   
ـ . گردد ورود شکایت دائر بر صدور احکام همترازی جهت نامبرده صادر و اعالم می شعبه هشتم تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونـده  ـ 2ب 

 بـه شـرح     4/6/1382 مـورخ    1085ریزی کشور نسبت به دادنامه شماره         موضوع تقاضای تجدیدنظر سازمان مدیریت و برنامه       82/945کالسه  
ن حکـم کـارگزینی   چـون بـا بررسـی سـوابق امـر و مالحظـه مـت       ...  چنـین رأی صـادر نمـوده اسـت،        10/2/1383 مورخ   184دادنامه شماره   

 قانون نظام هماهنگ کارکنان دولت در وضعیت مشارالیه پیداست و اینکـه بـر               8 و   6تجدیدنظرخوانده که وجود شرایط مندرج در مواد قانونی         
عنـه باشـد ارائـه نـشده اسـت، بنـابراین بـا رد                کیفیت رسیدگی و اعمام مقررات ایراد و اشکالی کـه باعـث فـسخ و گـسیختن رأی معتـرض                   

ـ . نماید دنظرخواهی دادنامه بدوی را عیناً تایید و استوار میتجدی  الـی  80/1357ـ شعبه چهاردهم دیوان در رسـیدگی بـه پرونـده کالسـه     1ج 
زاده و غیره به طرفیت، سازمان جنگلها و مراتـع کـشور و        موضوع شکایت آقای مهدی قاسم     1367 و   1368 و   1369 و   85/1370 و   80/1347

 قانون نظام هماهنـگ پرداخـت کارکنـان         8ریزی کشور به خواسته، برقراری همترازی طبق دستورالعمل اجرائی ماده          امهسازمان مدیریت و برن   
 از طریق سازمان جنگلها و مراتع کشور از تاریخ استحقاق در مورد یازده دوره از فارغ التحصیالن مدرسه عالی منابع                     1370دولت مصوب سال    

.  حکم به ورود شکایت شاکی صادر نموده است        12/8/1381 مورخ 1741 الی   1756 آن به شرح دادنامه شماره     مندشدن از مزایای   طبیعی و بهره  
ـ   موضـوع تقاضـای تجدیـدنظر سـازمان     82/228 الـی  82/242 و 81/1166ـ شعبه دهم تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کالسه 2ج 

 الـی  343 شعبه چهاردهم به شرح دادنامه شـماره  12/8/1381 مورخ 1756 لغایت 1741ریزی کشور نسبت به دادنامه شماره   مدیریت و برنامه  
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فـوق با حـضور           .  با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه بدوی را تایید نموده است         26/3/1382 مورخ   328

و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبـادرت بـه               البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث          رؤسا و مستشاران و دادرسان علی     
 .نماید صدور رأی می
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  رأی هیأت عمومی
 ناظر به دارندگان مدارک تحصیلی دکتـری        1370 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب شهریور ماه           8 حکم مقرر در ماده     

 تشخیص مراجع ذیـصالح اسـت کـه در مراکـز یـا واحـدهای آموزشـی، مطالعـاتی و                     و فوق لیسانس و مدارک همتراز از لحاظ استخدامی به         
هـای آموزشـی     تحقیقاتی دستگاههای مشمول قانون مذکور اشتغال به کار دارند و تعمیم و تسری حکم قانونگذار به افرادی که بـا طـی دوره                      

انـد و     دارندگان مدرک تحصیلی فوق لیـسانس برخـوردار شـده          خاص مرتبط با پست ثابت سازمانی خود، منحصراً از ارتقاء گروه شغلی همانند            
های آموزشی مخصوص، توسط مراجع ذیصالح از نظر علمی، فوق لیسانس یا معادل و همتراز آن شناخته نشده است،                    تحصیالت آنان در دوره   

 شعبه پنجم تجدیدنظر دیوان مبنـی بـر         26/6/1382 مورخ   880 و شماره    22/7/1382 مورخ   1014محمل قانونی ندارد بنابراین دادنامه شماره       
الذکر به علت نداشتن مدرک تحـصیلی الزم صـحیح و موافـق               قانون فوق  8رد شکایت شاکی به خواسته برخورداری از حقوق مندرج در ماده            

جـع اداری مربـوط در مـوارد         قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مرا          43 و ماده    19 ماده   2این رأی به استناد بند      . قانون است 
  .االتباع است مشابه الزم

  فرد عدالت اداری ـ مقدسی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان
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   کل کشور1375 قانون بودجه سال 35تبصره) الف( هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص اجرای بند 1148رأی شماره 

  1387/3/28 -85/669/شماره هـ
  4/10/1386: خ تاری

  1148:  شماره دادنامه
  85/669:  کالسه پرونده
  .هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:  مرجع رسیدگی

  .آموزش و پرورش استان کرمان:  شاکی
  .اعالم تعارض آراء صادره از شعب یازدهم و سیزدهم دیوان عدالت اداری:  موضوع شکایت و خواسته

آبادی  رحمت  موضوع شکایت موضوع شکایت، بتول محمدیان83/2849 رسیدگی به پرونده کالسه الف ـ شعبه سیزدهم دیوان در :  مقدمه
 کل کشور به شرح دادنامه شماره 1375 قانون بودجه سال35تبصره ) الف(به طرفیت، سازمان آموزش و پرورش کرمان به خواسته، اجرای بند      

 کـل کـشور منـوط بـه         1375 قانون بودجه سـال      35نکه اعمال و اجرا تبصره       چنین رأی صادر نموده است، نظر به ای        26/5/1384 مورخ   868
نامه اجرائی وضع نگردیده به این اساس خواسته به کیفیت مطروحه قابلیت پـذیرش و                نامه اجرائی است و در مانحن فیه نیز آیین         تصویب آیین 

ـ . شود استماع را نداشته قرار رد شکایت صادر می  موضـوع شـکایت خـانم    83/1657در رسیدگی به پرونده کالسـه  ـ شعبه یازدهم دیوان 1ب 
 بـه شـرح     1375 قانون بودجه سـال      35تبصره  ) الف(زاده به طرفیت، آموزش و پرورش کرمان به خواسته، الزام به اجرای بند                مهشید کازرونی 
 دولت مکلف بوده که در      1375ون بودجه سال     چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه در اجرای قان           22/3/1384 مورخ   512دادنامه شماره   

 به کارکنان شاغل و بازنشسته و عائله تحت تکفل آنان به ازاء هر نفر معادل یک دهم حقوق مبنا جـدول قـانون نظـام هماهنـگ                 1375سال  
امه اجرائی مربوطه به تـصویب      ن پرداخت کارکنان دولت ماهانه پرداخت نماید، لیکن در الیحه جوابیه طرف شکایت اعالم گردیده تاکنون آیین               

نامه موجب اسقاط  با توجه به محتویات پرونده و دالئل ابرازی و کلیات مقررات قانونی و اینکه نداشتن آیین. هیأت محترم وزیران نرسیده است
انون بودجـه در حـق       قـ  35تبـصره   ) الف(بنابراین دعوای مطروحه وارد تشخیص حکم به پرداخت حقوق و مزایا موضوع بند              . حق نخواهد شد  

ـ . گردد مشارالیه صادر و اعالم می  موضوع تقاضای تجدیدنظرخواهی 84/1611ـ شعبه اول تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کالسه2ب 
 مــورخ   2041 شعبه یازدهم به شـرح دادنامــه شـماره           22/3/1384 مورخ   512سازمان آموزش و پرورش استان کرمان نسبت به رأی شماره           

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فـوق بـا حـضور رؤسـا و                .  با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه بدوی را تایید نموده است         10/10/1384
البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور                       مستشاران و دادرسان علی   

 .نماید رأی می

  رأی هیأت عمومی
. الذکر محرز است   های فوق  های شاکیان و سایر شرایط الزم وجود تناقض بین دادنامه           اوالً، با توجه به مشابهت موضوع شکایت و خواسته        

 و   به کارکنان شـاغل و بازنشـسته       1375 کل کشور دولت مکلف شده بود که در سال           1375 قانون بودجه سال     35تبصره  ) الف(ثانیاً طبق بند    
موظف و عائله تحت تکفل آنها و وراث کارمندان متوفی به ازاء هر نفر معادل یک دهم حداقل حقوق مبنـای جـدول قـانون نظـام هماهنـگ            
پرداخت کارکنان دولت ماهانه پرداخت نماید تا از طریق تعاونیهای مصرف کارکنان دولت به صورت کاال و مایحتاج ضـروری در اختیـار آنـان            

نامه اجرایی مربوط توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور با            تبصره مزبور تصریح شده بود که آیین      ) الف(ر قسمت آخر بند     قرار گیرد و د   
الذکر تنظیم و تصویب نشده  نامه اجرایی فوق نظر به اینکه آیین. همکاری وزارتین بازرگانی و تعاون تهیه شود و به تصویب هیأت وزیران برسد   

 868ای قانون فراهم نگردیده است، بنابراین اجابت خواسته شاکیان در این خصوص موقعیـت قـانونی نـدارد و دادنامـه شـماره            و موجبات اجر  
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 و  19 مـاده  2استناد بنـد    این رأی به  .  شعبه سیزدهم دیوان مبنی بر رد شکایت صحیح و موافق اصول و موازین قانونی است               26/5/1384مورخ  
  .االتباع است  در موارد مشابه برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط الزم1385داری مصوب قانون دیوان عدالت ا43ماده

  فرد عدالت اداری ـ مقدسی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان



  )1387  تابستان 11شماره (فصلنامه قضایی / 94
 

 

   هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص پاداش پایان خدمت کارکنان دولت1006رأی شماره

  1387/3/26 -86/269/شماره هـ
  20/9/1386:  تاریخ

  1006:  شماره دادنامه
  86/269:  کالسه پرونده
  .هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:  مرجع رسیدگی

  .اداره کل امور اداری و استخدامی کارکنان قوه قضائیه:  شاکی
  . اداری دیوان عدالت24 و 21، 19، 17، 4اعالم تعارض آراء صادره از شعب :  موضوع شکایت و خواسته

 موضوع شکایت آقای حاجی قدیر کریمی آغداش به طرفیت، 83/3884ـ شعبه چهارم دیوان در رسیدگی به پرونده کالسه 1الف ـ:  مقدمه
 چنین رأی صادر نموده اسـت، نـامبرده در          7/10/1384 مورخ   2164وزارت دادگستری به خواسته، پاداش پایان خدمت به شرح دادنامه شماره            

 هیأت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفـات اداری دادگـستری در          27/1/1380 مورخ   4 بازنشسته گردیده است و برابر رأی شماره         1/4/1380تاریخ  
خدمت    قانون پرداخت پاداش پایان    2آخرین سال خدمت به مجازات توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی محکوم شده است و مطابق ماده                   

 به مستخدمینی که در سال آخر خدمت محکومیت اداری داشته باشـند، پـاداش               1375کارکنان دولت مصوب  ضروری به     های و بخش از هزینه   
ـ  . گردد بنابراین خواسته موجه نیست، لذا حکم به رد شکایت شاکی صادر می. شود خدمت پرداخت نمی پایان ــ شـعبه دهـم تجدیـدنظر     2الـف 

 مـورخ   2164آغـداش نـسبت بـه دادنامـه شـماره             ی تجدیدنظر آقای قدیر کریمی     موضوع تقاضا  85/788دیوان در رسیدگی به پرونده کالسه       
 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه دادخواست تجدیدنظر           11/9/1385 مورخ   1018 دیوان به شرح دادنامه شماره       4 شعبه   7/10/1384

است، علیهذا بـه علـت عـدم قابلیـت طـرح موضـوع قـرار رد                 در خارج از مهلت بیست روزه مقرر در قانون دیوان عدالت اداری تقدیم گردیده               
ـ . شود تجدیدنظرخواهی صادر و اعالم می  موضـوع شـکایت اصـغر    81/1123ـ شعبه بیست و یکم دیوان در رسیدگی به پرونده کالسـه  1ب 

داخت پـاداش پایـان خـدمت     در باب پر5/2/1381 ـ  3545کمی به طرفیت دادگستری استان گلستان به خواسته، اجرای مصوبه شماره  بردی
با توجه  ...  چنین رأی صادر نموده است،       12/10/1383 مورخ   1788 به شرح دادنامه شماره      18/2/1381 مورخ   16658منتشر در روزنامه رسمی   

 ایـن وصـف      ماه نموده کـه بـا      15 آن اقدام به تفکیک پاداش مذکور از حالت کلی به            4تبصره  ) و( در بند    1378به مقررات قانون بودجه سال      
.  سال انجام خدمت صادقانه محروم نمود      29توان وی را از       سال خدمت تنها با یک تخلف آنهم در یک سال نمی           30کارمندی که به فرض از      

 کل کشور به ازاء هر سال خدمت یک ماه پاداش سنوات بـدون تخلـف را                 1379 قانون بودجه سال     4تبصره  )هـ(مضافاً به اینکه به موجب بند     
بنابه مراتب .  را فسخ ضمنی نموده است1375 قانون پرداخت پاداش پایان خدمت سال    2رسد مقررات مارالذکر ماده      شته لذا به نظر می    مقرر دا 

ـ . گردد حکم به ورود شکایت و الزام طرف شکایت به پرداخت پاداش ساالنه وفق ضوابط قانونی صادر و اعالم می ـ شعبه اول تجدیدنظر 2ب 
 موضوع تقاضای تجدیدنظر اداره کل امور اداری و استخدامی قوه قضائیه نسبت به دادنامه شـماره                84/64 به پرونده کالسه     دیوان در رسیدگی  

 چنین رأی صادر نموده است، اداره کـل امـور اداری و اسـتخدامی قـوه     1/5/1384 مورخ 831 به شرح دادنامه شماره    12/10/1383 مورخ 1788
 قانون آیین دادرسـی مـدنی       32واهی ندارد و به فرض هم اگر نمایندگی داشته باشد که با توجه به ماده                قضائیه سمتی برای طرح تجدیدنظرخ    

ـ . گردد  آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر می20ماده ) الف(قابل پذیرش نیست، فلذا به استناد بند  ـ شـعبه  1ج 
 موضوع شکایت احمدعلی شهنازی به طرفیت وزارت دادگـستری بـه خواسـته،              83/3360ه کالسه   بیست و چهارم دیوان در رسیدگی به پروند       

 و 1380 چنین رأی صادر نموده است، خواهان پرونده در سـال    17/11/1383 مورخ   1506پرداخت پاداش پایان خدمت به شرح دادنامه شماره         
هـای ضـروری بـه کارکنـان دولـت           پایـان خـدمت و بخـشی از هزینـه          قانون پرداخت پـاداش      2 قانون اصالح ماده     2در زمان حکومت ماده     

 69تجدیدنظر رسیدگی به تخلفـات اداری کارکنـان دادگـستری بـه شـماره            به درجه بازنشستگی نائل و رأی قطعی هیأت        26/2/1375مصوب
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دید و با عنایت به تاثیر قـوانین    اعمال و اجرا گر    16/11/1380 مورخ   8006730 در حق وی به موجب حکم کارگزینی شماره          7/8/1380مورخ  
ـ . نماید رأی به رد دعوی مطروحه صادر می...  اصالحی به معطوف شدن آن به گذشته و 2نسبت به آتیه و عدم صراحت در ماده  ـ شـعبه  2ج 

 1506ه شـماره     موضوع تقاضای تجدیدنظر احمدعلی شهنازی نسبت به دادنامـ         84/426هفتم تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کالسه         
 رأی بـه رد تجدیـدنظرخواهی و   4/7/1384 مورخ   1073 شعبه بیست و چهارم دیوان عدالت اداری به شرح دادنامه شماره             17/11/1383مورخ  

 موضـوع شـکایت آقـای خلیـل زنـد           81/1968ـ شعبه نوزدهم دیوان در رسیدگی بـه پرونـده کالسـه           1دـ. تایید رأی بدوی صادر نموده است     
 چنـین   30/11/1381 مـورخ    2031 پاداش بازنشستگی به شرح دادنامه شماره        خواسته، پرداخت   اره کارگزینی وزارت دادگستری به    طرفیت، اد  به

رأی صادر نموده است، شاکی در سال آخر خدمت که منتهی به بازنشستگی گردیده حسب رأی هیأت رسیدگی به تخلفات اداری محکومیـت                        
باشـد، حکـم بـه رد        تضییع حقی متـصور نمـی     ... های ضروری کارکنان دولت    نون پرداخت بخشی از هزینه     قا 2قطعی یافته لذا به موجب ماده       

 موضوع تقاضـای تجدیـدنظرخواهی      82/107ـ شعبه دهم تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کالسه           2دـ. گردد شکایت صادر و اعالم می    
 چنین رأی صادر 16/7/1382 مورخ 805 شعبه نوزدهم به شرح دادنامه شماره 30/11/1381 مورخ 2031آقای خلیل زند نسبت به رأی شماره 

 که در 26/2/1375های ضروری به کارکنان دولت مصوب   قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه2نموده است، به موجب ماده 
های ضـروری     پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه         قانون 2تاریخ بازنشستگی تجدید نظرخواه و تا زمان تصویب قانون اصالح ماده            

 قابل اجرا بوده به مستخدمانی که در سال آخر خدمت محکومیـت اداری داشـته باشـند پـاداش پایـان                      21/1/1381به کارکنان دولت مصوب     
گی بـه تخلفـات اداری بـه     بـه موجـب رأی هیـأت تجدیـدنظر رسـید          1378نظر به اینکه تجدیـدنظرخواه در سـال         . شود خدمت پرداخت نمی  

محکومیت بازنشستگی با تقلیل یک گروه محکوم و بازنشسته شده است لذا مستحق دریافت پاداش یادشده نبوده با رد اعتراض دادنامه بدوی                     
رفیـت، اداره   ط  آقـاجری بـه     زاده   موضوع شکایت علی حسین    82/578ـ شعبه هفدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کالسه            ه. گردد عیناً تایید می  

 سال سـابقه خـدمتی در       25امور بازنشستگی دادگستری جمهوری اسالمی ایران به خواسته، الزام خوانده به پرداخت پاداش آخر خدمت بعد از                  
شاکی به لحاظ داشـتن محکومیـت اداری از         ...  چنین رأی صادر نموده است،       5/10/1383 مورخ   2293دستگاه قضائی به شرح دادنامه شماره       

وــ شـعبه هفـدهم      . گـردد  بنابراین شکایت شاکی وارد نیست، حکم به رد آن صادر و اعالم مـی             . باشد افت پاداش پایان خدمت محروم می     دری
 موضوع شکایت آقای محسن رحیمی به طرفیت، دادگستری اصفهان به خواسته، مطالبه پاداش  82/2357دیوان در رسیدگی به پرونده کالسه       

 بازنشسته شده و در این 1/5/1379 چنین رأی صادر نموده است، شاکی در تاریخ25/8/1384 مورخ 1728امه شماره پایان خدمت به شرح دادن
منجـر بـه صـدوررأی محکومیـت        13/10/1379تاریخ پرونده وی در هیأت رسیدگی به تخلفات اداری تحت رسیدگی بوده تا اینکه در تـاریخ                  

 قـانون پرداخـت پـاداش پایـان خدمــت و        2ک سال گردیده است بنابراین وفق مـفاد مـاده          العاده شغل به مدت ی     کسر حقوق و فوق    شاکی به 
 شاکی استحقاق دریافت پاداش پایان خدمت را نداشته و ندارد لذا شکایت 26/2/1375های ضروری به کارکنان دولت مصوب      بخشی از هزینه  

 به صورت ماده    28/1/1381ضمناً ماده قانونی استنادی در تاریخ       . رددگ وی غیر وارد تشخیص گردیده و حکم به رد شکایت صادر و اعالم می             
واحده در مجلس شورای اسالمی اصالح شده به این صورت که به ازای هر بار محکومیت اداری در ده سال آخر خدمت یـک مـاه از پـاداش                             

 ولی شاکی در زمان حاکمیت قانون سابق محکوم و شود شود که از تاریخ تصویب این ماده واحده وفق مفاد آن عمل می     پایان خدمت کسر می   
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تـاریخ فـوق بـا حـضور رؤسـا و مستـشاران و       . باشد بازنشسته شده است و مشمول قانون اخیرالذکر نمی      

آتـی مبـادرت بــه صـدور رأی     البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره بـا اکثریـت آراء بــه شـرح          دادرسان علی 
 .نماید می

  رأی هیأت عمومی
 به مـستخدمانی کـه در سـال       1375های ضروری به کارکنان دولت مصوب         قانون پرداخت پاداش خدمت و بخشی از هزینه        2 طبق ماده   

الذکر در سـال پایـان       های فوق  نظر به اینکه شاکیان پرونده    . شود آخر خدمت، محکومیت اداری داشته باشند، پاداش پایان خدمت پرداخت نمی          
انـد و تـسری       بازنشـسته شـده    21/1/1381الذکر در تاریخ      قانون فوق  2خدمت به مجازات اداری محکوم و قبل از تصویب قانون اصالح ماده             
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 مـورخ  2293، شماره  شعبه چهارم 7/10/1384 مورخ   2164های شماره    بنابراین دادنامه . مقررات اصالح مزبور نسبت به آنان جواز قانونی ندارد        
 17/11/1383 مـورخ  1506 شعبه نـوزدهم و شـماره  30/11/1381 مورخ 2031 شعبه هفدهم، شماره 25/8/1384 مورخ 1728 و   5/10/1383

ایـن  . شعبه بیست و چهارم دیوان مبنی بر رد شکایت شاکیان به خواسته پاداش پایان خدمت به جهات یاد شده صحیح و موافق قـانون اسـت                
االتبـاع    قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مـشابه الزم                 43 و ماده    19 ماده   2ستناد بند   رأی به ا  

  .است
  فرد عدالت اداری ـ مقدسی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان
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  حل خدمت کارگر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص تعیین م1554رأی شماره

  1387/3/25 -86/251/شماره هـ
  26/12/1386:  تاریخ

  1554:  شماره دادنامه
  86/251:  کالسه پرونده
  .هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:  مرجع رسیدگی

  .آقای بابک شهبازی گیگلو:  شاکی
  .ن عدالت اداری و دهم تجدیدنظر دیوا23، 9اعالم تعارض آراء صادره از شعب :  موضوع شکایت و خواسته

ـ :  مقدمه راد بـه طرفیـت، اداره کـار و امـور       موضوع شکایت عزیز حیدری84/666ـ شعبه نهم دیوان در رسیدگی به پرونده کالسه 1الف 
 13/9/1384 مـورخ    1885 هیأت حل اختالف اداره کار به شرح دادنامه شـماره            16/3/1386اجتماعی شمالشرق تهران به خواسته، ابطال رأی        

عنه و مد نظر قـرار        رأی صادر نموده است، نظر به جمیع محتویات و مندرجات اوراق پرونده و با عنایت به آخرین پاسخ سازمان مشتکی                    چنین
دادن اظهارات شاکی به شرح مضبوط در پرونده و اینکه سوابق طوالنی کار خود را بیان نموده و سپس رابطه کاری وی قطعـی شـده و سـایر             

ضمن نقض رأی اداره کار شایسته است با اهتمام و دقت نظر بیشتری در هیأت               . باشد رسد خواسته موجه می    جود به نظر می   اوضاع و احوال مو   
ـ . حل اختالف همعرض موضوع مجدداً رسیدگی و اظهار نظر شود  85/163ـ شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کالسه 2الف 

 شـعبه نهـم   13/9/1384 مـورخ  1885ای استان تهران نسبت به دادنامه شماره  ار و آموزش فنی و حرفهموضوع تقاضای تجدیدنظر سازمان ک    
ـ .  ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه بدوی را تایید نموده اسـت 28/3/1385 مورخ 445دیوان به شرح دادنامه شماره   30 و 23ــ شـعبه   1ب 

 موضوع شکایت علی دیناروند و بابک شهبازی گیگلو بـه طرفیـت، اداره کـار و            84/935 و   84/1415های   دیوان در رسیدگی به پرونده کالسه     
 هیأت حل اختالف 17/9/1382 مورخ  2467 و رأی شماره     16/3/1383امور اجتماعی شمالشرق تهران به خواسته اعتراض و نقض رأی مورخ            

...  چنین رأی صـادر نمـوده اسـت،          21/12/1384 مورخ   861 و   2/12/1384 مورخ   1981اداره کار شمال شرقی تهران به شرح دادنامه شماره          
 قانون دیوان عدالت اداری دادخواست صدرالتوصیف موجه تـشخیص و حکـم بـه ورود آن صـادر و اعـالم                      14 و   11علیهذا مستنداً به مادتین     

قرار گیرد سـپس هیـأت همعـرض بـا          دارد در این حد که پرونده در هیأت همعرض حل اختالف اداره کار با حضور خواهان مورد رسیدگی                    می
ـ . تدقیق الزم اصدار رأی فرمایند  موضوع تقاضای تجدیدنظر سازمان 85/143ـ شعبه دوم تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کالسه 2ب 

 مـورخ   173 بـه شـرح دادنامـه شـماره        23 شـعبه  2/12/1384 مـورخ  1983ای استان تهران نسبت به دادنامـه شـماره           کار و آموزش فنی حرفه    
ـ .  تقاضای تجدیدنظر را خارج از مهلت مقرر قانونی دانسته و رأی به رد درخواست صادر نموده است18/2/1385 ـ شعبه دهم تجدیـدنظر  3ب 

ای استان تهران نـسبت بـه رأی          موضوع تقاضای تجدیدنظر، سازمان کار و آموزش فنی و حرفه          85/174دیوان در رسیدگی به پرونده کالسه       
 چنین رأی صادر نموده است، تعیـین محـل   26/4/1385 مورخ 534ام دیوان به شرح دادنامه شماره         شعبه سی  21/12/1384 مورخ 861شماره  

آبـاد مغـان اسـتخدام شـده و بـا زوال احتیـاج کارفرمـا بـه کـار                     خدمت کارگر با کارفرماسـت، تجدیـدنظرخواه نخـست بـرای کـار در پـارس               
باشـد و بـا خـودداری او از          آباد مـی    در تهران وی مکلف به حضور در محل کارخانه شرکت در پارس           تجدیدنظرخوانده در دفتر مرکزی شرکت      

باشـد از سـوئی دلیلـی بـر مغـایرت رأی شـماره               بازگشت به محل کار تعیین شده از سوی کارفرما نامبرده نـاقض تعهـدات کـاری خـود مـی                   
ان با مقررات قانونی و محتویات پرونده اقامه نگردیده است از این رو و بـا                 هیأت حل اختالف اداره کار و امور اجتماعی تهر         3/9/1382ـ2467

هیأت عمومی دیـوان عـدالت      . گردد عنه حکم به رد شکایت نخستین صادر و اعالم می          احراز ورود تجدیدنظرخواهی و با نقض دادنامه معترض       
 دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت البدل شعب  اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی           

 .نماید آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می
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  رأی هیأت عمومی
هـای    شعبه دهم تجدیدنظر با سایر دادنامه      26/4/1385ـ534الذکر وجود تناقض بین دادنامه شماره        های فوق   اوالً، با توجه به مفاد دادنامه     

انـد، اساسـاً بـا     آبادمغان به کار گمارده شـده   ثانیاً، عالوه بر اینکه شاکیان در بدایت امر به منظور اشتغال در پارس            . رسد رز به نظر می   مذکور مح 
تعطیل دفتر مرکزی شرکت کشت و صنعت دامپروری مغان در تهران و نتیجتاً پایان فعالیت آن شرکت و فقد هـر گونـه شـغل و کـار جهـت                              

 قانون  165آبادمغان رأی قطعی هیأت حل اختالف کار که به تجویز ماده              یان در تهران و امتناع آنان از انجام خدمت در پارس          واگذاری به شاک  
 26/4/1385 مـورخ    534کار مبین قطع رابطه همکاری کارگران مذکور با کارفرما است صحیح و موافق قانون کار بوده است و دادنامه شماره                     

ایـن  . شـود  اعتراض شاکی را نسبت به آن رأی وارد ندانسته و رد کرده است موافق اصول و قانون تشخیص داده می شعبه دهم تجدیدنظر که     
  .االتباع است  قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه الزم43 و ماده 19 ماده 2رأی به استناد بند 

  عدالت اداری ـ رهبرپور  معاون قضائی دیوانهیأت عمومی دیوان عدالت اداری



  99/آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری : بخش سوم
 

 

  آور  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص مشاغل سخت و زیان1369رأی شماره 

  1387/3/25 -86/558/شماره هـ
  21/11/1386:  تاریخ

  1369:  شماره دادنامه
  86/558:  کالسه پرونده
  .هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:  مرجع رسیدگی

  .ای عبدالحسین امینیآق:  شاکی
  . و شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری32، 17، 15، 4، 2اعالم تعارض آراء صادره از شعب :  موضوع شکایت و خواسته

 موضـوع  85/633، 85/640، 85/632، 85/635، 84/2736، 85/638هـای کالسـه    الف ـ شعبه هفدهم در رسـیدگی بـه پرونـده    :  مقدمه
 در مورد 12/4/1368آور استان تهران به خواسته اجرای مفاد صورتجلسه مورخ  ت کمیته بررسی کارهای سخت و زیان شکایت شکات به طرفی   

 مـورخ  2165 و شـماره  5/10/1385 مـورخ  3007هـای شـماره    آور بودن کلیه مشاغل کارخانه سیمان تهران بـه شـرح دادنامـه       سخت و زیان  
 مـورخ   3193 و شـماره     20/10/1385 مـورخ    3189 و شماره  20/1/1385 مورخ 3194ماره و ش  20/10/1385 مورخ 3191 و شماره    13/8/1385
 از قـانون تـامین      76 الحـاقی بـه مـاده        2 چنین رأی صادر نموده است، با عنایت به اینکه الزمه برخورداری از مزایـای تبـصره                  20/10/1385

 استانی بر مبنای گزارش بازرسـان وزارت کـار و امـور اجتمـاعی و                آور بودن شغل در کمیته استانی بوده و کمیته          اجتماعی احراز سخت و زیان    
نامه اجرائی ماده مذکور و سایر مـدارک و مـستندات در    ای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با لحاظ آیین کارشناسان بهداشت حرفه 

آور بـودن کلیـه        دایر بر سخت و زیـان      12/4/1368ورخ  نماید و با توجه به اینکه صورتجلسه م        آوری مشاغل اعالم نظر می      مورد سخت و زیان   
 سال قبل مورد استناد خواهان بوده و در وضعیت فعلی با توجه به تهمیدات اتخـاذی از جانـب مـسئولین     17مشاغل کارخانه سیمان مربوط به      

توان نظریه کمیته اسـتانی مربـوط بـه     یآوری بسیاری از مشاغل حذف یا کاهش یافته و مضافاً نم        کارخانه سیمان تهران شرایط سخت و زیان      
علیهذا .  سال قبل که منطبق بر اوضاع و احوال و شرایط خاصه آن زمان کارخانه بوده به وضعیت فعلی و کنونی کارخانه مذکور تعمیم نمود17

آور    مـشاغل سـخت و زیـان       با توجه به اینکه کمیته فنی علیرغم بازدید مجدد از کارخانه توسط کارشناسـان وضـعیت شـغلی خواهـان را جـز                      
ـ . دارد تشخیص ننموده، فلذا دعوی مطروحه را غیروارد تشخیص و حکم بـه رد آن صادر و اعالم می ـ شعبه دوم در رسیدگی بـه پرونـده  1ب 

جرای مفاد آور استان تهران به خواسته، ا بابا به طرفیت کمیته بررسی کارهای سخت و زیان        موضوع شکایت آقای علی حاجی     83/598کالسـه  
 چنین رأی صـادر نمـوده       4/7/1383 مورخ   1429آور به شرح دادنامه شماره         در ارتباط با کارهای سخت و زیان       12/4/1368صورتجلسه مورخ   

آور که به اتفاق آراء کلیه مـشاغل موجـود در کارخانـه                کمیته بررسی کارهای سخت و زیان      12/4/1368با توجه به صورتجلسه مورخ      .. است،  
 مرکـز   8/10/1366 مـورخ    4775آور و نامـه شـماره         نامه کارهای سـخت و زیـان        آیین 3 و   2 و   1 تهران را با عطف توجه به مفاد مواد          سیمان

تحقیقات و تعلیمات حفاظت و بهداشت کار که بیان داشته، مادامی که کارخانه سیمان تهران در جـوار کارخانـه ایرانیـت قـرار دارد، سـخت و                            
دارد و    فنی را در مورد آنان بالمـانع اعـالم مـی           577 قانون بازنشستگی پیش از موعد منضم به بخشنامه          4جرای تبصره   آور تشخیص و ا     زیان

التفاتاً به اینکه دلیل و مدرکی در پرونده مشهود و معلوم نگردید که حکایت از بکارگیری تمهیدات بهداشتی، ایمنی و تدابیر فنی مناسب توسط 
وری آن را منتفی نموده باشد و چنین ادعائی نیز از سوی خوانده صورت نگرفته، بناء علیهذا و با امعان نظر به تحقیقات                    آ  کارفرما سختی و زیان   

معموله توسط مرکز تحقیقات وزارت کار، کماکان کارخانه سیمان تهران از حیث رعایت مـوارد اسـتاندارد کـار بـرای کـارگران شـاغل در آن                            
ه و مواردی که معروض افتاد حاکی از آن است که صورتجلسه موضوع خواسته در ستون دادخواست بـه قـوت                     غیراستاندارد تشخیص داده شد   

ـ شعبه نهم تجدیدنظر در رسیدگی به 2ب ـ. گردد گردد از این رو حکم به ورود شکایت صادر و اعالم می خود باقی و شامل حال شاکی نیز می
 204 شعبه دوم به شرح دادنامـه شـماره          4/7/1383 مورخ   1429 نسبت به دادنامه شماره       موضوع تقاضای تجدیدنظر   83/1550پرونده کالسه   
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 موضوع شـکایت آقـای   84/1118ج ـ شعبه پانزدهم در رسیدگی به پرونده کالسه  .  دادنامه بدوی را عیناً تایید نموده است21/2/1384مورخ 
 استان تهران به خواسته اعتراض به نظریه کمیته بررسی مشاغل سخت آور سیداصغر طباطبائی به طرفیت کمیته بررسی مشاغل سخت و زیان

دــ شـعبه چهـارم در رسـیدگی بـه      .  حکم به ورود شکایت شاکی صادر نموده اسـت 9/5/1385 مورخ  1186آور به شرح دادنامه شماره        و زیان 
آور اسـتان تهـران بـه خواسـته           سخت و زیان   موضوع شکایت آقای خسرو جاللی به طرفیت، کمیته بررسی کارهای            84/1443پرونده کالسه   

.  حکم به ورود شکایت شاکی صادر نمـوده اسـت          16/2/1385 مورخ   611 به شرح دادنامه شماره      12/4/1368اجرای مفاد صورت جلسه مورخ      
بت بـه دادنامـه    موضوع تقاضای تجدیدنظر آقای امیـر باخداقمـصری نـس       85/1829ـ شعبه اول تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کالسـه            هـ  

دلیل و مدرکی ...  چنین رأی صادر نموده است26/7/1385 مورخ 1608 شعبه سیزدهم به شرح دادنامه شماره 24/7/1384 مورخ 1150شماره 
ود آور آن را منتفی نموده باشد، مشه        که حکایت از به کارگیری تمهیدات بهداشتی ایمنی و تدابیر فنی مناسب توسط کارفرما که سختی و زیان                 

باشد و دلیلی بر از بین رفتن همجواری کارخانه ایرانیت با کارخانه سیمان که از علل مهم به شمار آمدن مشاغل کارخانه سیمان در عـداد                           نمی
لذا ضمن نقض دادنامـه بـدوی حکـم بـه ورود شـکایت شـاکی صـادر و اعـالم                     . گردد آور است در پرونده مشاهده نمی       کارهای سخت و زیان   

 موضوع شکایت علی حاجی هزدارانی به طرفیت کمیته بررسی کارهای           85/13581 دیوان در رسیدگی به پرونده کالسه        32 شعبه   وـ. گردد می
 چنـین رأی صـادر نمـوده    29/9/1385 مورخ 13581 به شرح دادنامه شماره12/4/1368آور به خواسته اجرای صورتجلسه مورخ  سخت و زیان  

 مصون از تعرض باقی مانده و با توجه به اعتبار قانونی ایجاد حق مکتسبه بـرای شـاغلین بـه                     12/4/1368است، با توجه به اینکه صورتجلسه       
کارهای مذکور در کارخانه سیمان و اینکه از سوی مراجع قانونی دلیلی برای نفی چنین حقی تصویب نشده است بنـابراین شـکایت شـاکی در        

هیأت عمومی دیوان عدالت . گردد اده نماید، وارد و حکم به ورود شکایت صادر و اعالم می  آور استف   این حد که از مزایای مشاغل سخت و زیان        
البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت   اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی           

 .نماید  مبادرت بـه صدور رأی میالذکر بـه شرح آتی آراء ضمن تشخیص تعارض در آراء فوق

  رأی هیأت عمومی
 مطلق مشاغل کارخانه سـیمان تهـران فـارغ از ماهیـت آنهـا را بلحـاظ                  12/4/1368 هرچند کمیته استانی ذیصالح به شرح نظریه مورخ         

شخیص داده و در مدت اعتبار خود واجد    آور ت   مجاورت با کارخانه ایرانیت و آثار زیانبار ناشی از فعالیت آن کارخانه از نوع مشاغل سخت و زیان                 
آثار قانونی مربوط است، لیکن کمیته صالحیتدار مربوط با توجه به اتخاذ تدابیر الزم در جهت تدارک امکانات حفـاظتی و بهداشـتی و فنـی و                           

ه برخـی از مـشاغل کارخانـه    آور نسبت ب ایمنی و اعمال روشهای مناسب و مطلوب کـه موجب انتفاء زمینـه و موقعیت و شرایط سخت و زیان         
 فهرست مـشاغلی را     24/10/1381آور سیمان تهران تجدیدنظر به عمل آورده و به شرح تصمیم مورخ               شده در فهرست مشاغل سخت و زیان      

 و  12/4/1368آور نبوده از فهرست قبلی مستثنی نموده است، بنـابراین اسـتناد بـه تـصمیم مـورخ                     که با عنایت به ماهیت آنها، سخت و زیان        
آور شناخته نشده اسـت از         سخت و زیان   24/10/1381آور بر اساس مشاغلی که در مورخ          برخورداری از امتیازات قانونی کارهای سخت و زیان       

 20/10/1385 مورخ   3194 و   3193،  3191،  3189،  3007 و   13/8/1385 مورخ 2165های شماره  تاریخ اخیرالذکر محمل قانونی ندارد و دادنامه      
ایـن رأی بـه     . شـود  م مبنی بر رد شکایت شاکیان در حدی که متضمن این معنی است، موافق اصول و موازین قانونی شناخته می                   شعبه هفده 
  .االتباع است  قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه الزم43 و ماده 19 ماده 2استناد بند 

  فرد عدالت اداری ـ مقدسی الت اداری معاون قضائی دیوانهیأت عمومی دیوان عد
  



  101/آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری : بخش سوم
 

 

 شماره هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص عدم احتساب ایام تعطیالت تابستان 1563رأی
  التدریس برای آموزگاران حق

  1387/3/25 -86/615/شماره هـ
  26/12/1386:  تاریخ

  1563:  شماره دادنامه
  86/615:  کالسه پرونده

  .هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:  رسیدگی مرجع
  .سازمان آموزش و پرورش تهران:  شاکی

  . دیوان عدالت اداری32 و 4اعالم تعارض آراء صادره از شعب :  موضوع شکایت و خواسته
سازمان آمـوزش   موضوع شکایت خانم نوریه صیادی به طرفیت، 86/356الف ـ شعبه چهارم دیوان در رسیدگی به پرونده کالسه  :  مقدمه

 396 و ایام نوروز به عنوان سابقه خدمت به شرح دادنامـه شـماره               1368 لغایت   1364و پرورش تهران به خواسته، احتساب تعطیالت تابستان         
داد التدریس بوده است و برای فصل تابستان قرار         چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه نامبرده نیروی قراردادی و حق             30/4/1386مورخ  

 هیـأت عمـومی   8/8/1384 ـ  401 و 20/9/1369 ـ  212اشتغال هم حقوق دریافت نکرده است و موضـوع رأی شـماره    نداشته و به علت عدم
باشد که باید ایام تعطیالت را به عنوان طبع کار آموزش برای کادر رسمی               دیوان هم صرفاً مربوط به مستخدمین رسمی آموزش و پرورش می          

باشد، لذا حکـم بـه رد شـکایت شـاکی             و سابقه منظور نمایند، بنابراین خواسته موجه نیست و تخلف از مقررات ثابت نمی              ثابت حقوق پرداخت  
 موضوع شکایت حمیـد بابـائی بـه طرفیـت وزارت آمـوزش و      86/437دوم دیوان در رسیدگی به پرونده کالسه  ب ـ شعبه سی . گردد صادر می

 چنـین  18/6/1386 مورخ 983التدریس به شرح دادنامه شماره  اء شغلی و احتساب سنوات خدمتی حق   پرورش به خواسته تقاضای پرداخت ارتق     
 هیأت وزیران و دستورالعمل مسیر ارتقاء شـغلی معلمـان           26/1/1383 مورخ   29933ت/2552رأی صادر نموده است، با توجه به مصوبه شماره          

عنـه شـکایت شـاکی وارد        ریزی کشور و مدافعات نماینده وزارت مشتکی       رنامه سازمان مدیریت و ب    10/3/1383 مورخ   38611/1800به شماره   
تشخیص و حکم به الزام وزارت مشتکی به اجرای خواسته شاکی از زمان احراز معلم ارشد توسط مراجـع ذیـصالح مـصوبات مـذکور صـادر و        

ه عنوان سنوات خدمت بـا توجـه بـه آراء وحـدت رویـه               نماید و درخصوص خواسته دیگر خواهان مبنی بر احتساب سه ماه تابستان ب             اعالم می 
 10/1 که اقدام به ابطال بند یک بخشنامه شـماره           8/8/1384 مورخ   401 و   9/11/1369 مورخ 90هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره        

) اداره کـل امـور اداری   (17/8/1385ـ62/710عنه طی بخشنامه شماره       وزارت آموزش و پرورش گردیده و وزارت مشتکی        30/1/1362مـورخ  
در اجرای آراء وحدت رویه مذکور احتساب فصلی سه ماه تابستان را جزء سنوات خدمتی مستخدمینی که خـدمت تمـام وقـت انجـام داده و از                      

التدریـسی    قعنه که بیان داشـته، نیروهـای حـ         بودجه دولتی حقوق دریافت نموده بالمانع اعالم داشته است و اظهارات نماینده وزارت مشتکی             
از آنجـائی کـه تعطـیالت سـه ماهـه      . دارنـد  وزارت آموزش و پرورش به عنوان مستخدم غیررسمی تلقی و از وزارت مذکور حقوق دریافت می   

باشد، مگر  تابستانی طبع کار آموزش بوده و مستخدم در آن دخالتی نداشته و قطع یا کسر حقوق و مزایای مستخدم به جهت مذکور ممنوع می       
عنه به احتساب ایام تعطیالت تابـستانی در      م صریح مقررات قانونی بنا به مراتب مذکور شکایت شاکی وارد حکم به الزام وزارت مشتکی               به حک 

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فـوق بــا حـضور             . دارد التدریس وی به عنوان سنوات خدمتی نامبرده صادر و اعالم می           دوران حق 
البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه                      ن و دادرسان علی   رؤسا و مستشارا  
 .نماید صدور رأی می
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  رأی هیأت عمومی
ر قـسمت   دیـوان د   32 شـعبه    18/6/1386 مورخ   983 و دادنامه شماره     30/4/1386 مورخ   396 اوالَ وجود تناقض بین مفاد دادنامه شماره        

ثانیاً، نظر به اینکه شاکیان با تنظیم قرارداد بـه          . رسد مربوط به احتساب و عدم احتساب ایام تعطیالت تابستان مدارس دولتی محرز به نظر می              
 انـد و وزارت     ماه به خدمت گمارده شده و در ایام تعطـیالت تابـستان مـصدر خـدمتی نبـوده                  9التدریس به مدت     عنوان آموزگار به صورت حق    

آموزش و پرورش نیز نسبت به مدت اخیرالذکر تعهدی به پرداخت حقوق و مزایا به آنان نداشته است، بنابراین احتساب ایام تعطیالت تابستان                       
 شعبه چهارم 30/4/1386 مورخ 396جزو سابقه خدمت دولتی و پرداخت حقوق و مزایای این مدت به آنان مجوز قانونی ندارد و دادنامه شماره   

 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب 43 و ماده 19 ماده 2این رأی به استناد بند  . شود ن زمینه صحیح و موافق قانون تشخیص داده می        در ای 
  .االتباع است دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه الزم

  عدالت اداری ـ رهبرپور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان



  103/آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری : بخش سوم
 

 

   هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص حقوق بازنشستگی1470أی شمارهر

  1387/3/20 -85/831/شماره هـ
  12/12/1386:  تاریخ

  1470:  شماره دادنامه
  85/831:  کالسه پرونده
  .هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:  مرجع رسیدگی

  .آقای اصغر محمودزاده:  شاکی
  . تجدیدنظر دیوان عدالت اداری7 بدوی و 20 و 19، 14، 10، 4ارض آراء صادره از شعب اعالم تع:  موضوع شکایت و خواسته

ـ :  مقدمه ـ دانشگاه علوم 1 موضوع شکایت مرتضی باجغلی به طرفیت، 81/1622ـ شعبه بیستم دیوان در رسیدگی به پرونده کالسه 1الف 
 چنین رأی   5/10/1383 مورخ   2534تگی کشور به شرح دادنامه شماره     ـ سازمان بازنشس  2پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان اصفهان         

 قانون استخدام کشوری هر ماه هشت و نیم درصد از جمع حقوق تفاوت تطبیق حقوق و مزایای مـستمر                    71صادر نموده است، اوالً طبق ماده       
ثانیـاً بـه داللـت محتویـات پرونـده          . گردد  می های مستخدمین رسمی و آزمایشی کسر و به صندوق بازنشستگی کشوری پرداخت            العاده و فوق 

العاده جذب به خواهان پرداخت شد ثالثاً بر اساس پاسخ اخیر واصله از سوی خوانده ردیـف                   فوق 1375 لغایت   1368شده از سال      پرسنلی ارسال 
صندوق بازنشستگی واریز گردید که     العاده جذب و حق اشعه به ایشان پرداخت و بابت این عناوین حق بازنشستگی کسر و به حساب                    یکم فوق 

ها و   العاده  مذکور بر فوق   71العاده جذب و حق اشعه بنا به قرار دانشگاه به مراتب مذکور و شمول ماده                 با توجه به کسر حق بازنشستگی از فوق       
 قرار دانشگاه محل خدمت مستخدم      العاده جذب و حق اشعه بنا به       جواز کسر حق بازنشستگی از آنها و با توجه به کسر حق بازنشستگی از فوق              

بنـا  . گـردد  ها در تعیین حقوق بازنشستگی می العاده و نظر به اینکه با کسر حق بازنشستگی، سازمان متبوع مستخدم مکلف به احتساب آن فوق            
ـ ... گردد به مراتب مذکور دادخواست مطروح وارد تشخیص می  84/2170رونده کالسه ـ شعبه یازدهم تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پ2الف 

 مـورخ  2534 موضوع تقاضای تجدیدنظرخواهی سازمان بازنشستگی کشوری ـ دانشگاه علوم پزشـکی اصـفهان نـسبت بـه دادنامـه       2259و 
 رأی بـه رد تجدیـدنظرخواهی صـادر و اعـالم نمـوده              23/11/1384 مورخ   3265 و   3266 صادره از شعبه بیستم به شرح دادنامه         5/10/1383

ـ . است  موضوع شکایت علـی بلوریـان بـه طرفیـت سـازمان بازنشـستگی       83/402ـ شعبه چهاردهم دیوان در رسیدگی به پرونده کالسه1ب 
العاده حق جـذب پرداخـت شـده بـه           ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به خواسته اصالح حقوق بازنشستگی به لحاظ فوق              2کشوری  

 5/8ین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه مستندات پیوسـتی دادخواسـت حکایـت از کـسر                    چن 25/12/1383 مورخ   15شرح دادنامه شماره    
درصد بازنشستگی از حق جذب خواهان در زمان اشتغال دارد و بـا کـسر حـق بازنشـستگی از حـق جـذب بایـد ایـن حـق در تعیـین حقـوق                        

 اسـت، بنـابراین دادخواسـت مطروحـه وارد تـشخیص و       قانون استخدام کشوری مویـد ایـن حـق   71بازنشستگی لحاظ و اعمال گردد و ماده        
ـ . شـود  خواندگان ملزم به احتساب و اعمال حق جذب در تعیین حقوق بازنشستگی خواهان از تاریخ شـروع بازنشـستگی او مـی    ــ شـعبه   2ب 

ـ دانـشگاه  2تگی کشوری  موضوع تقاضای تجدیدنظرخواهی سازمان بازنشس     84/2151یازدهم تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کالسه         
 1/12/1384 مورخ   3370 و   3371 شعبه چهاردهم دیوان به شرح دادنامه شماره         25/12/1383 مورخ   15علوم پزشکی نسبت به دادنامه شماره       

ـ . رأی به رد تجدیدنظرخواهی را صادر نموده است مد  موضوع شکایت آقای مح83/902ـ شعبه دهم دیوان در رسیدگی به پرونده کالسه 1ج 
سوزنگر به خواسته، اصالح حقوق بازنشستگی به طرفیت سازمان بازنشستگی کشوری و وزارت بهداشـت و درمـان علـوم پزشـکی بـه شـرح                          

های مـستمر بـوده      العاده العاده جذب مذکور جزو فوق     نظر به اینکه فوق   ...  چنین رأی صادر نموده است،       11/4/1384 مورخ   710دادنامه شماره   
انون استخدام کشوری به آن اشاره شده و از طرفی جزو مستثنیات ماده مذکور هم قرار نگرفتـه لـذا حکـم بـه ورود خواسـته               ق 71که در ماده    

ـ . گردد خواهان صادر و اعالم می  موضـوع تقاضـای   1127 و 84/1118ـ شعبه نهم تجدیـدنظر دیـوان در رسـیدگی بـه پرونـده کالسـه       2ج 
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 شـعبه دهـم     11/4/1384 مورخ   710هان و سازمان بازنشستگی کشوری نسبت به دادنامه شماره          تجدیدنظرخواهی دانشگاه علوم پزشکی اصف    
ــ شـعبه یـازدهم      1دـ.  با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه بدوی را تایید نموده است         8/12/1384 مورخ   1991ـ1992دیوان به شرح دادنامه شماره      

اله سالکی به طرفیت، سازمان بازنشستگی کـشوری، وزارت بهداشـت و               موضوع شکایت حجت   78/1371دیوان در رسیدگی به پرونده کالسه       
 چنین رأی صادر نموده اسـت، بـا         27/5/1380 مورخ   827درمان و علوم پزشکی به خواسته، اصالح حقوق بازنشستگی به شرح دادنامه شماره              

 توجه به محتویات پرونده و اظهـارات شـاکی بـه موجـب              العاده جذب از حقوق شاکی مبتنی بر اشتباه بوده علیهذا با           عنایت به اینکه کسر فوق    
العاده جذب در حقوق بازنشـستگی فاقـد    دادخواست تقدیمی و مستندات ارائه شده مندرجات الیحه تقدیمی طرف شکایت، احتساب کسور فوق   

وارد تشخیص و حکم به رد آن صادر و         مجوز قانونی بوده و از ناحیه شاکی نیز ایراد و اعتراض موجه و موثری بعمل نیامده شکایت شاکی غیر                  
اله ملکـی    موضوع تقاضای تجدیدنظرخواهی حجت81/1790ـ شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کالسه      2دـ. گردد اعالم می 

رأی صـادر نمـوده      چنین   14/5/1382 مورخ   543 شعبه یازدهم دیوان به شرح دادنامه شـماره         27/5/1380 مورخ 827نسبت به دادنامه شماره     
 درصـد از جمـع حقـوق و         5/8ها و موسسات دولتی مکلفند هـر مـاه            قانون استخدام کشوری وزارتخانه    71است، نظر به اینکه به موجب ماده        

العـاده تـضمین و اضـافه کـار و کـسر             های مستخدمین رسمی و آزمایشی را به استثناء فوق         العاده تفاوت تطبیق حقوق و مزایای مستمر و فوق       
قـانون اصـالح قـوانین و    ) ب(صندوق و روزانه و کارانه کم کرده و بابت سهم مستخدمین به صندوق بازنشستگی کشوری بپردازند و نیز بنـد            

 قانون اصـالح مقـررات   8ماده ) ج(مقررات بازنشستگی و وظیفه مقرر نموده و در احتساب حقوق وظیفه و بازنشستگی موضوع ماده یک و بند                
هـائی کـه از بابـت آنهـا کـسور       العـاده  العاده شغل و سایر فـوق  یفه قانون استخدام کشوری حقوق، تفاوت تطبیق حقوق، فوقبازنشستگی و وظ 

از آنجا که دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشـکی اسـتان اصـفهان طـی نامـه مـورخ                   . شود، مورد محاسبه قرار گیرد     بازنشستگی دریافت می  
 5/8تگی کشوری گواهی نموده که از حق جذب پرداختی به شاکی عضو هیأت علمی در زمان اشـتغال      خطاب به سازمان بازنشس    29/9/1378

ریزی  درصد بازنشستگی کسر و به صندوق سازمان بازنشستگی واریز گردیده است و معاونت امور مجلس و استانهای سازمان مدیریت و برنامه      
آوری کـسر کـسورات       نی حقـوقی و امـورمجلس وزارت علـوم، تحقیقـات و فـن              خطاب به معاونت پشتیبا    10/4/1380کشور طی نامه مورخه     

بنابـه  . العاده جذب اعضاء هیأت علمی را قانونی دانسته و مورد مالک عمل در تعیین حقوق بازنشستگی اعالم داشته اسـت           بازنشستگی از فوق  
دیدنظرخواهی را وارد تـشخیص داده بـا فـسخ دادنامـه            علیهذا تج . شود مراتب مذکور شاکی نسبت به خواسته معنونه محق تشخیص داده می          

 81/1726ـ شعبه یازدهم دیوان در رسـیدگی بـه پرونـده کالسـه     1ـ ه. گردد تجدیدنظر خواسته حکم به ورود شکایت شاکی صادر و اعالم می      
ی به خواسـته اصـالح حقـوق    موضوع شکایت فریدون سهرابی به طرفیت، سازمان بازنشستگی کشوری، وزارت بهداشت، درمان و علوم پزشک     

 چنین رأی صادر نموده است، با عنایت بـه اینکـه حـق              19/5/1383 مورخ   963العاده جذب به شرح دادنامه شماره        بازنشستگی و پرداخت فوق   
وهشی در   به تصویب هیأتهای امنای دانشگاهها و مراکز پژ        1/3/1379 قابل پرداخت بوده که در تاریخ        1/1/1379جذب اعضاء هیأت علمی از      

 بازنشسته گردیده کـه بـا ایـن وصـف مـشمول شـرایط وی                15/5/1378پنجمین اجالس مشترک رسیده و با توجه به اینکه شاکی در تاریخ             
علیهذا بنا به مراتب موصوف حکم بـه رد شـکایت مطروحـه    . بایست به وی مسترد گردد گردد و در صورت برداشت کسور بازنشستگی می     نمی

 موضوع شکایت حسین فرید معیر به طرفیـت، سـازمان   81/2524وـ شعبه چهارم بدوی در رسیدگی به پرونده کالسه    . ددگر صادر و اعالم می   
 چنـین رأی صـادر نمـوده      5/12/1381 مـورخ    3353بازنشستگی کشوری و غیره بخواسته، اصالح حقوق بازنشستگی به شرح دادنامه شـماره              

ت و ضوابط قانونی انجام پذیرفته و تخلفی صورت نگرفته لذا ادعای مشارالیه غیرموجه تلقی، حکـم                 نظر به اینکه اقدامات برابر مقررا     ... است،  
 موضوع شکایت کامبیز حـاذقی بـه طرفیـت          81/1541زـ شعبه نوزدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کالسه          . گردد به رد آن صادر و اعالم می      

 1014موزش پزشکی به خواسته، اصالح حقوق بازنشستگی به شرح دادنامه شـماره  سازمان بازنشستگی کشوری ـ وزارت بهداشت، درمان و آ 
 چنین رأی صادر نموده است، با عنایت به مندرجات دادخواست تقدیمی شاکی و ضمائم مربـوط و الیحـه جوابیـه واصـله از                         6/7/1382مورخ  

 مسئول امور حقوقی دانـشگاه علـوم پزشـکی و           17/11/1381 و مورخ    23/10/1381مدیریت امور حقوقی سازمان بازنشستگی کشوری مورخ        
 قـانون تـشکیل   7ماده ) ی(و با عنایت به اینکه بند ) 13/6/1375(خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان توجهاً به تاریخ بازنشستگی شاکی        



  105/آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری : بخش سوم
 

 

قالب فرهنگـی بـه هیـأت امنـای          شورای عالی ان   23/12/1367 و   9هیأتهای امناء دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی مصوب جلسات مورخ           
هایی را جهت اعضای هیأت علمی و غیره را داده حق جـذب مـورد نظـر صـرفاً از                     العاده دانشگاهها و موسسات آموزش عالی اختیار وضع فوق       

ذا مجـوز   ل) 1/3/1379مصوبه پنجمین اجالس مشترک هیأتهای امنای دانشگاهها و مراکز پژوهشی مصوب            ( برقرار گردیده    1/1/1379تاریخ  
باشد و لذاتضییع حقی مشهود نیـست وحکـم بـه رد شـکایت صـادر و       موجد نمی) 1375سال (توجیهی برای برقراری آن برای قبل از مصوب    

البدل شعب دیوان تشکیل و پـس     هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی               . گردد اعالم می 
 .نماید رسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی میاز بحث و بر

  رأی هیأت عمومی
 نظر به اختیارات قانونی هیأت امناء دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی در وضـع مقـررات اسـتخدامی اعـضاء هیـأت علمـی          

عضاء هیأت علمی و غیر هیأت علمی دانشگاهها و موسسات آمـوزش عـالی و اجـازه                 های ا  العاده واحدهای مذکور و از جمله تعیین میزان فوق       
الذکر بر اساس اختیار مذکور به شرح پنجمین اجالس مـشترک هیأتهـای امنـاء دانـشگاهها و مراکـز              پرداخت به آنان و اینکه هیأت امناء فوق       

 مـورخ   3353بنـابراین مفـاد دادنامـه شـماره         . یز کـرده اسـت     تجـو  1/1/1379العاده حق جـذب را از         پرداخت فوق  1/3/1379پژوهشی مورخ   
 شعبه نوزدهم دیـوان     6/7/1382 مورخ   1014 شعبه یازدهم و دادنامه شماره       19/5/1383 مورخ   963 شعبه چهارم، دادنامه شماره      5/12/1381

این رأی بـه    . یح و موافق قانون است    مبنی بر رد شکایت شاکیان به خواسته اصالح حقوق بازنشستگی و احتساب حق جذب در تعیین آن صح                 
  .االتباع است  قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه الزم43 و ماده 19 ماده 2استناد بند 

  عدالت اداری ـ رهبرپور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان



  )1387  تابستان 11شماره (فصلنامه قضایی / 106
 

 

  یوان عدالت اداری درخصوص پرداخت حقوق بیمه بیکاری هیأت عمومی د924رأی شماره

  1387/3/20 -83/693/شماره هـ
  4/9/1386: تاریخ

  924:  شماره دادنامه
  83/693:  کالسه پرونده
  .هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:  مرجع رسیدگی

  .آقای علی اکبر جوانمردی:  شاکی
  . شعب دیوان عدالت اداریاعالم تعارض آراء صادره از:  موضوع شکایت و خواسته

ـ :  مقدمه  موضوع شکایت علی اکبر جوانمرد بـه طرفیـت، شـعبه    79/1398ـ شعبه هفتم بدوی دیوان در رسیدگی به پرونده کالسه 1الف 
خ  مـور 421سوم سازمان بیمه و تأمین اجتماعی تهران به خواسته، الزام خوانده به پرداخـت حقـوق بیمـه بیکـاری بـه شـرح دادنامـه شـماره                             

 چنین رأی صادر نموده است، با توجه به اینکه شاکی در دادخواست تقدیمی خروج خود را از شرکت پخش جمشید ناشی از عـدم                         23/2/1380
 کمیته بررسی وضعیت نیروی انسانی شرکت فوق که در پنج بنـد نوشـته   19/8/1377نیاز و تورم پرسنلی عنوان نموده و در صورتجلسه مورخ    

 به کمیته بررسی ارائه کـه  19/9/1377باشد که داوطلبانه درخواست کتبی خود را تا تاریخ   جدول فوق مشمول افرادی میشده تصریح گردیده  
پس از تصویب و موافقت مدیرعامل قابل اجرا خواهد بود و این امر تحقیقتاً مبین این حقیقت است که بازخریدی و نهایتاً اخراج شـاکی ناشـی        

ه بوده است بنابراین با موجه تشخیص دادن اقدامات خوانده در قطع مستمری بیمـه بیکـاری شـاکی و احـراز عـدم      از درخواست کتبی مشارالی  
ـ  . گـردد  وقوع تخلف از مقررات از ناحیه خوانده در قضیه معنونه قرار رد شکایت شاکی در این پرونده صادر و اعالم می ــ شـعبه شـشم    2الـف 

 مـورخ  421 موضوع تجدیدنظرخواهی علی اکبر جـوانمرد نـسبت بـه دادنامـه شـماره      80/486السه تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده ک  
 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکـه از طـرف تجدیـدنظرخواه نـسبت بـه            26/5/1381 مورخ   688 به شرح دادنامه شماره      23/2/1380

 بررسی سوابق امر بر کیفیت رسیدگی و اعمال مقررات نیز ایراد و اشکالی              دادنامه تجدیدنظر خواسته اعتراض موجه و مؤثری بعمل نیامده و با          
ـ . گردد که فسخ دادنامه بدوی را ایجاب نماید، مشهود نیست بنابراین با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه بدوی عیناً تایید و استوار می ـ شـعبه  1ب 

 تهـران بـه   3ی محمدی به طرفیت، سازمان تـامین اجتمـاعی شـعبه            موضوع شکایت عل   79/1486بیستم دیوان در رسیدگی به پرونده کالسه      
 چنین رأی صادر نمـوده اسـت، شـکایت مطروحـه شـاکی در      10/3/1383 مـورخ  365خواسته، برقراری بیمه بیکاری بـه شرح دادنامه شماره         

 کارفرما بوده وارد است، چون کارگر شاکی با         ای که حکایت کند بیکاری وی ناشی از توافق با          دیوان بـه دلیل عدم وجود مدرک و دلیل و بینه         
محل کار سابق خود اگر تسویه حساب کرده ولی مدارکی در زمینه بازخریدی وی وجود ندارد و ارائه نشده است و شاکی به دلیل اینکه خود را                         

رقراری مستمری بیمه بیکاری و پس از صـدور  ای برای ب اخراج شده اعالم کرده و به اداره کار شکایت کرده است و اداره کار به این دلیل نامه         
درحال حاضر شکایت بنحو مطروحه بنظر وارد بوده، حکم به ورود شکایت شاکی صـادر و اعـالم                  . رأی به سازمان طرف شکایت ارسال داشته      

ـ . نماید می ان تامین اجتماعی اداره  موضوع تجدیدنظرخواهی سازم80/669ـ شعبه چهارم تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کالسه 2ب 
 شعبه بیستم تهران چنین رأی صادر نموده اسـت، نظـر بـه اینکـه از طـرف      10/3/1380 مورخ 365کل تهران بزرگ نسبت به دادنامه شماره      

مـال  تجدیدنظرخواه نسبت به دادنامه تجدیدنظرخواسته اعتراض موجه وموثری بعمل نیامده و با بررسی سوابق امر بـر کیفیـت رسـیدگی و اع                      
مقررات نیز ایراد و اشکالی که فسخ دادنامه بدوی را ایجاب نماید، مشهود نیست بنابراین با رد تجدیدنظرخواهی دادنامـه بـدوی عینـاً تاییـد و              

ـ . گردد استوار می  اله آهنگر به طرفیت، سازمان بیمه و  موضوع شکایت حبیب79/1673ـ شعبه چهارم دیوان در رسیدگی به پرونده کالسه 1ج 
 چنین رأی صادر نموده است،      25/2/1380 مورخ   348 تهران به خواسته، پرداخت حقوق بیمه بیکاری به شرح دادنامه            3تأمین اجتماعی شماره    

 به استخدام شرکت پخش جمشید درآمده که به علت تورم           1/9/1378 لغایت   6/9/1351خالصه شکایت شاکی حکایت دارد به اینکه از تاریخ          



  107/آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری : بخش سوم
 

 

 از شرکت اخراج شده و با مراجعه به اداره کار، هیأت تشخیص با تایید اخراج به علت غیرارادی بودن به تجویز                      1/9/1378اریخ  و عدم نیاز در ت    
 قانون تأمین اجتماعی جهت اخذ حقوق بیمه بیکاری وی را به سازمان معرفی و پس از بررسی مبادرت به پرداخت مـستمری بیکـاری                         4ماده  
. اند و با توضیحاتی تقاضای اقـدام شایـسته را نمـوده اسـت     دی به دلیل واهی از پرداخت مستمری ممانعت بعمل آورده     اما پس از چن   . اند نموده

بـا عنایـت بـه محتویـات پرونـده و           . سازمان تأمین اجتماعی با عنوان مطالبی اخراج مشارالیه را ارادی تلقی، رد شکایت را تقاضا کـرده اسـت                  
. تواند دلیلی بر ارادی بـودن باشـد        ند اخراج مشارالیه ارادی نبوده و تسویه حساب پس از تعطیل شرکت نمی            رسا مستندات ابرازی شاکی که می    

 مرقـوم در ذیـل شـکوائیه و رأی شـماره     2در مانحن فیه شکایت موجه تشخیص با رد ادعای سازمان موصوف مستنداً به ماده اشاره و تبصره      
ـ . گردد ت له شاکی صادر و اعالم می هیأت عمومی دیوان حکم به ورود شکای77/183 ـ شعبه چهارم تجدیـدنظر دیـوان در رسـیدگی بـه     2ج 

 مـورخ  348 موضوع تقاضای تجدیدنظرخواهی سازمان تامین اجتماعی اداره کل تهران بزرگ نسبت به دادنامه شـماره      80/536پرونده کالسه   
نکه از طرف تجدیـدنظرخواه نـسبت بـه دادنامـه تجدیـدنظر خواسـته                شعبه چهارم بدوی چنین رأی صادر نموده است، نظر به ای           25/2/1380

اعتراض موجه و موثری بعمل نیامده و با بررسی سوابق امر بر کیفیت رسیدگی و اعمال مقررات نیز ایراد و اشکالی که فسخ دادنامه بـدوی را                           
ـ . گردد یید و استوار میایجاب نماید مشهود نیست، بنابراین با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه بدوی عیناً تا ـ شعبه نوزدهم دیوان در رسـیدگی  1د 

 تهـران بـه خواسـته نقـض رأی          3 موضوع شکایت سهراب امیر فغانی به طرفیت، سازمان تامین اجتماعی شـعبه              79/1346به پرونده کالسه    
ین رأی صادر نموده اسـت، عنایتـاً بـه           چن 18/2/1380 مورخ   254ک و برقراری مستمری بیمه بیکاری به شرح دادنامه شماره           /71290شماره  

 اخراج کارگر را به دلیل تعطیلی محل کار دانسته که میـل و اراده کـارگر در آن                   20/1/1379اینکه اوالً هیأت تشخیص اداره کار و رأی مورخ          
ات خدمت بوده، آنهم پس از اخراج دخالتی نداشته ثانیاً توافق اشاره شده بین کارگر و کارفرما در رأی هیأت تشخیص موصوف در رابطه با سنو      

 استان تهران شاکی را به اعتبار اشتغال در شـرکت           15ثالثاً در بند یک الیحه جوابیه مرقوم گردیده اداره کار و خدمات اشتغال شماره               . باشد می
هران معرفی نموده و تا تـاریخ   تامین اجتماعی ت28 بیکار شناخته و جهت دریافت مقرری بیکاری به شعبه     1/10/1378پخش جمشید از تاریخ     

 مقرری دریافت نموده که این خود دلیل دیگری است بر استحقاق ادامه دریافت مقرری بیمه بیکاری شاکی و با در نظـر گـرفتن                         1379خرداد  
ـ . گردد التوصیف را وارد تشخیص و حکم به ورود شکایت معنون صادر و اعالم می مراتب یاد شده شکایت فوق ارم تجدیـدنظر  ـ شعبه چهـ 2د 

 موضوع تقاضای تجدیدنظرخواهی سازمان تامین اجتماعی اداره کل تهران بزرگ نسبت بـه رأی             80/437دیوان در رسیدگی به پرونده کالسه       
 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه از طـرف تجدیـدنظرخواه           7/11/1381 مورخ   1707 به شرح دادنامه شماره      18/2/1380 مورخ   254

ه دادنامه تجدیدنظر خواسته اعتراض موجه و موثری بعمل نیامده و با بررسی سوابق امر برکیفیت رسیدگی واعمال مقررات نیز ایراد و                      نسبت ب 
ـ 1ـ ـ ه. گردد اشکالی که فسخ دادنامه بدوی را ایجاب نماید مشهود نیست بنابراین با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه بدوی عیناً تایید و استوار می

ه بیست و یکم دیوان در رسیدگی به شکایت آقای صفر نجدامینی به طرفیت، سازمان تأمین اجتماعی به خواسـته پرداخـت حقـوق بیمـه                          شعب
 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه اداره کار و خدمات اشـتغال شـهرری شـخص                   8/1/1381 مورخ   24بیکاری به شرح دادنامه شماره      

 تـامین  3 بیکار شناخته و جهت دریافت مقرری بیمه بیکاری به شعبه 1/12/1378 در شرکت پخش جمشید از تاریخ       شاکی را به اعتبار اشتغال    
 ماه به شرحی که در الیحه جوابیه اعالم شـده موجـه             50اجتماعی تهران معرفی نموده است، لذا قطع آن را با وجود استحقاق شاکی به مدت                

گردد و بر ایـن   نامه اجرائی آن حکم به ورود شکایت صادر و اعالم می      قانون بیمه بیکاری و آیین     7اده  م) الف(تشخیص نداده در استناد به بند       
)  مـاه  50(اساس طرف شکایت ملزم به برقراری و پرداخت مقرری بیمه بیکاری نسبت به شـاکی از تـاریخ قطـع آن لغایـت مـدت اسـتحقاق                            

ـ   ه. باشد می  موضوع تقاضای تجدیدنظرخواهی سازمان تأمین اجتماعی 81/271گی به پرونده کالسهـ شعبه دوم تجدیدنظر دیوان در رسید2ـ 
 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکـه دادنامـه            29/6/1382 مورخ 827 به شرح دادنامه شماره    8/1/1381 مورخ 24نسبت به دادنامه شماره   

ئل مقیده در آن صادر شده و از طرف تجدیدنظرخواه اعتراض موثری       تجدیدنظر خواسته بر اساس سوابق امر و محتویات پرونده و جهات و دال            
که مورد امعان نظر قرار گیرد بعمل نیامده و دلیلی که فسخ رأی صادره را ایجاب نماید ارائه نکرده است، بنابراین دادنامه تجدیـدنظر خواسـته                          
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عـدالت اداری در تـاریخ فـوق بـا حـضور رؤسـا و مستـشاران و                  هیأت عمومی دیوان    . شود خالی از اشکال تشخیص و با رد اعتراض تایید می         
 .نماید البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می دادرسان علی

  رأی هیأت عمومی
 قـانون بیمـه بیکـاری مـصوب         3اند به شرح ماده      اده خود بیکار شده   ای که بدون میل و ار       قانونگذار در مقام حمایت از کارگران بیمه شده       

 این قانون بیمه شده مشمول قـانون  2 بیمه بیکاری را به عنوان یکی از حمایتهای تأمین اجتماعی اعالم داشته است و به صراحت ماده        1369
الـذکر و     قانون فـوق   4 شده و آماده کار باشد و مستنداً به ماده           ای قلمداد کرده است که بـدون میل و اراده خود بیکار           مزبور را کارگر بیمه شده    

نامه اجرائی آن، تشخیص بیکاری بدون میل و اراده و تاریخ وقوع آن و معرفی به سازمان تأمین اجتماعی را به عهده واحد کـار و                            آیین 3ماده  
 مزبور و شرایط مندرج در آن استحقاق کارگران موصوف را به      قانون 6امور اجتماعی محول کرده و در جهت تامین معاش آنان به موجب ماده              
 آن قانون مسئولیت پرداخت مقـرری مـذکور را بـه عهـده سـازمان                3دریافت مقرری بیمه ایام بیکاری مورد تایید قرار داده است و طبق ماده              

الذکر از جمله ادعـا و اعـالم کارفرمـا مبنـی بـر          فوقنظر به اینکه اسناد و مدارک و سایر محتویات پرونده           . تأمین اجتماعی محول نموده است    
نامه واحد کار و امور اجتماعی مؤیـد و مثبـت             تعدیل و تعطیل شرکت پخش جمشید به ویژه آراء مراجع حل اختالف کارگر و کارفرما و معرفی                

یر اداری کارگران موصوف نیست، بنـابراین       باشد و دریافت حقوق ومزایای قانونی مغیر ماهیت بیکاری غ          بیکاری غیر ارادی کارگران شاکی می     
های صادره از شعب دیوان مبنی بر تایید استحقاق آنان به دریافت مقرری بیمه بیکاری ایام بیکاری صحیح و موافق اصـول و مـوازین                          دادنامه

 برای شعب دیوان و سایر      1385صوب   قانون دیوان عدالت اداری م     43 و ماده    19 ماده   2این رأی به استناد بند      . شود قانونی تشخیص داده می   
  .االتباع است مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه الزم

 عدالت اداری ـ رهبرپور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان
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   هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص اخراج کارگران از خدمت1474 و 1473رأی شماره

  1387/3/21 -86/461/شماره هـ
  12/12/1386:  تاریخ

  1474، 1473:  شماره دادنامه
  461، 86/459:  کالسه پرونده
  .هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:  مرجع رسیدگی

  .ـ بهناز ثنائی2ـ رمضان مفتاحی 1:  شکات
  . دیوان عدالت اداری20 و 19اعالم تعارض آراء صادره از شعب :  موضوع شکایت و خواسته

اله جعفریان بـه طرفیـت، هیـأت حـل       موضوع شکایت حجت85/1197ه نوزدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کالسه الف ـ شعب :  مقدمه
 هیأت حل اختالف به شرح دادنامه شماره 29/4/1385مورخ 12721اختالف ادارۀ کار و امور اجتماعی ساوجبالغ به خواسته، نقض رأی شماره         

 که مخاطب آن نیز مشخص نیـست،  20/2/1385نظر به اینکه بعد از استعفاء مورخ ...  است،  چنین رأی صادر نموده   31/5/1386 مورخ   1575
 و به فاصله یک روز از تاریخ مذکور شاکی با مراجعه به اداره کار و امور اجتمـاعی در                    21/2/1385تسویه حساب بعمل نیامده است و در تاریخ         

مر ظهور و داللت بر انـصراف از اسـتعفاء دارد، مـضافاً در رأی صـادره از هیـأت حـل                      مقام شکایت و درخواست بازگشت به کار برآمده و این ا          
عنه مخـدوش تـشخیص و بـا         بنابراین رأی معترض  . اختالف مطالبات شاکی احتساب نگردیده است و سنوات خدمت نیز مشخص نشده است            

 85/2491بیستم دیوان در رسیدگی به پرونده کالسه ب ـ شعبه  . گردد نقض آن حکم به ورود شکایت و رسیدگی در هیأت همعرض صادر می
 هیـأت حـل     17/8/1385موضوع شکایت بهناز ثنائی به طرفیت، اداره کار و اجتماعی شهرستان ساوجبالغ به خواسته اعتراض به رأی مـورخ                    

ج ـ شـعبه بیـستم    . مـوده اسـت   دعوی مطروحه را غیر وارد تشخیص و مردود اعالم ن1/7/1386 مورخ 1661اختالف به شرح دادنامه شماره 
 موضوع شکایت رمضان مفتاحی به طرفیت، اداره کار و امور اجتمـاعی هـشتگرد بـه خواسـته،                   85/2647دیوان در رسیدگی به پرونده کالسه       

ود  دعوی مطروحـه را غیـر وارد و مـرد          1/7/1386 مورخ   1662 هیأت حل اختالف به شرح دادنامه شماره         24/8/1385اعتراض به رأی مورخ     
البدل شعب دیـوان تـشکیل و        هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی               . اعالم نموده است  

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

  رأی هیأت عمومی
 هیأت عمومی دیوان که در مقام ایجاد وحدت رویه انشاء 30/2/1374 مورخ 22 و دادنامه شماره    1369  قانون کار مصوب   27 مطابق ماده   

باشد، قطع رابطه همکاری کارگر و اخراج او از خدمت           االتباع می  شده و برای شعب دیوان و همچنین مراجع حل اختالف کارگر و کارفرما الزم             
با عنایت به اینکه نظریه مثبت شورای اسالمی کار درخصوص تایید اخراج کـارگر       . ین باب است  منوط به نظریه مثبت شورای اسالمی کار در ا        

 قانون تشکیل شوراهای اسالمی کار ابطال و منتفی شده است، بنابراین بـه لحـاظ ابطـال                  22از خدمت به موجب تصمیم هیأت موضوع ماده         
 قانون کار اخراج کارگران شاکی از خدمت، محمـل قـانونی نداشـته اسـت و                 27نظریه مثبت شورای اسالمی کار و انتقاء شرط مندرج در ماده            

. شود  شعبه نوزدهم دیوان در حدی که مبین این معنی است، صحیح و موافق قانون تشخیص داده می            31/5/1386 مورخ   1575دادنامه شماره   
 شـعب دیـوان و سـایر مـراج اداری ذیـربط در مـوارد مـشابه         قانون دیـوان عـدالت اداری بـرای   43 و ماده  19 ماده   2این رأی مستنداً به بند      

  .االتباع است الزم
  عدالت اداری ـ رهبرپور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان
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العاده شغل به عنوان پاداش به آن   هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص پرداخت یکماه مجموع حقوق و فوق940رأی شماره 
  کنند ز مستخدمانی که داوطلبانه در دهستانها خدمت میدسته ا

  1387/4/8 -83/430/شماره هـ
  6/9/1386:  تاریخ

  940:  شماره دادنامه
  83/430:  کالسه پرونده
  .هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:  مرجع رسیدگی

  .مدیرکل حقوقی وزارت آموزش و پرورش:  شاکی
  .راء صادره از شعب یازدهم و سیزدهم دیوان عدالت اداریاعالم تعارض آ:  موضوع شکایت و خواسته

ـ :  مقدمه  موضوع شـکایت آقـای محمـد اسـفندیاری بـه طرفیـت، وزارت       82/2749ـ شعبه سیزدهم در رسیدگی به پرونده کالسه 1الف 
 چنـین رأی    11/1/1383خ   مـور  58 و غیربومی و حق مسکن به شرح دادنامـه شـماره             41آموزش و پرورش به خواسته، پاداش روستائی ماده         

ـ . نماید صادر نموده است، با توجه به بومی بودن شاکی پرداخت پاداش به وی مجوز ندارد و حکم به رد شکایت صادر می ـ شـعبه دهـم   2الف 
 58 موضوع تقاضای تجدیدنظر آقای محمد اسـفندیاری نـسبت بـه دادنامـه شـماره      83/1558تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کالسه       

 قرار رد تجدیدنظرخواهی را به لحاظ خارج از مهلـت           12/9/1384 مورخ   1579 شعبه سیزدهم دیوان به شرح دادنامه شماره         11/1/1383مورخ  
 موضوع شـکایت آقـای علـی فالحتـی بـه طرفیـت، اداره       82/3092ب ـ شعبه یازدهم در رسیدگی به پرونده کالسه  . بودن صادر نموده است
 چنـین رأی صـادر نمـوده    21/2/1383 مـورخ  304ن مازندران به خواسته پاداش مناطق محروم به شرح دادنامه شماره        آموزش و پرورش استا   

 مـورخ   9/710/100 هیأت وزیران و بخشنامه شماره       12/6/1373 مورخ   215ت/23347 مصوبه شماره    3است، با عنایت به اینکه به استناد بند         
العاده شغل به عنوان پاداش مناطق محروم بایـد پرداخـت    معادل یک ماه مجموع حقوق و فوق      وزارت آموزش و پرورش هر سال        26/1/1374

 قانون استخدامی کشوری در پایان نیمه اول هر سال به آن دسته از مـستخدمان رسـمی و ثابـت کـه داوطلبانـه در               41گردد و به استناد ماده      
شده و ذکر بـومی یـا غیربـومی     ایست پرداخت شود در آن مطلق مستخدم تصریح     ب مناطق محروم اشتغال دارند، مزایای مذکور تعلق گرفته می        

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در      . دارد بعمل نیامده، لذا حکم به ورود شکایت و الزام آموزش و پرورش به پرداخت آن را صادر و اعالم می                   
 تشکیل و پس ازبحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریـت آراء بــه       البدل شعب دیوان   تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی         

 .نماید شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می

  رأی هیأت عمومی
 مقـررات  22 قـانون اسـتخدام کـشوری و مـاده     41 که به استناد ماده 12/6/1373 مورخ   215/ت/23347نامه شماره     تصویب 3 طبق بند   

یب هیأت وزیران رسیده مقرر گردیده است، که به آن دسته از مستخدمان رسمی و ثابت که داوطلبانـه در                    استخدامی شرکتهای دولتی به تصو    
العاده شغل   کنند با رعایت مقررات مربوط برابر یک ماه مجموع حقوق و فوق            نامه مذکور خدمت می    دهستانهای موضوع جدول پیوست تصویب    

رداخت پاداش مذکور به منظور جذب و نگهداری مطلق مستخدمین رسمی و ثابـت داوطلـب                نظر به اینکه پ   . شود به عنوان پاداش پرداخت می    
 شعبه  21/2/1383 مورخ   304خدمت در دهستانهای موردنظر فارغ از شرط غیربومی بودن آنان تجویز شده است، بنابراین مفاد دادنامه شماره                  

 قـانون دیـوان   43 و مـاده    19 ماده   2این رأی به استناد بند      . باشد نی می یازدهم دیوان که متضمن این معنی است موافق اصول و موازین قانو           
  .االتباع است  در موارد مشابه برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط الزم1385عدالت اداری مصوب 

  رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ علی رازینی
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وص دادگاههای عمومی دادگستری مرجع صالح برای رسیدگی به  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخص997رأی شماره 
  باشند اعتراض مؤسس یا مؤسسان مدارس غیرانتفاعی نسبت به تصمیم شورای نظارت می

  1387/4/8 -85/792/شماره هـ
  18/9/1386:  تاریخ

  997:  شماره دادنامه
  85/792:  کالسه پرونده
  .هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:  مرجع رسیدگی

  .سازمان آموزش و پرورش استان تهران:  شاکی
  .اعالم تعارض آراء صادره از شعب اول و سوم بدوی و دوازدهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری:  موضوع شکایت و خواسته

 کـل   موضوع شکایت آقای یوسف علـی نظیفـی بـه طرفیـت، اداره    77/1432الف ـ شعبه دوازدهم در رسیدگی به پرونده کالسه  :  مقدمه
 مـورخ  481آمـوزان و لغـو حکـم مـدیریت مدرسـه بـه شـرح دادنامـه شـماره           آموزش و پرورش تهران به خواسته، ممانعت از ثبت نام دانـش    

ب ـ شعبه سوم در رسیدگی بـه   .  عمل اداره طرف شکایت را مطابق قوانین جاریه دانسته و حکم به رد شکایت صادر نموده است16/4/1379
 موضوع شکایت آقای یوسف علی نظیفی به طرفیت اداره کل آموزش و پرورش تهران به خواسته ابطال تـصمیم اداره                     80/810پرونده کالسه   

 بـا توجـه بـه آگهـی تاسـیس شـرکت       11/1/1380 مورخ 1590مذکور مبنی بر انحالل مجتمع آموزشی دخترانه متین به شرح دادنامه شماره            
 و عدم حق اقامه دعوی از ناحیه شاکی به تنهائی شکایت را قابل استماع ندانـسته و قـرار رد                     تعاونی فرهنگی آموزشی دبیرستان دخترانه متین     

ـ . شکایت وی را صادر نموده است  موضـوع شـکایت آقـای یوسـف علـی نظیفـی بـه        80/811ـ شعبه سوم در رسیدگی به پرونده کالسه 1ج 
ی نظارت درخصوص انحالل مجتمع آموزشی پسرانه متین بـه شـرح            طرفیت اداره کل آموزش و پرورش تهران به خواسته ابطال نظریه شورا           

ـ .  با توجه به فقـد سمت شاکـی جهت اقامه و طرح دعوی قرار رد شکایت را صـادر نمـوده اسـت   6/6/1380 مورخ 719دادنامه شماره  ــ  2ج 
علی نظیفی نسبت بـه دادنامـه شـماره          موضوع تقاضای تجدیدنظر آقای یوسف       80/1191شعبه اول تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کالسه         

ـ شـعبه سـوم در   1دـ.  دادنامه بدوی را تایید نموده است28/1/1382 مورخ 68 شعبه سوم دیوان به شرح دادنامه شماره  6/6/1380 مورخ   719
 نظـارت اداره     موضوع شکایت آقای یوسف علی نظیفی به طرفیت اداره کل آموزش و پرورش و شـورای                80/1701رسیدگی به پرونده کالسه     

 بـا توجـه بـه دادنامـه     14/6/1381 مورخ 1048مذکور به خواسته ابطال اقدامات آموزش و پرورش در لغو و تغییر مدیر به شرح دادنامه شماره           
مـوده   آیین دادرسی دیوان قرار رد شـکایت را صـادر ن           20ماده  ) ت( و به جهت اعتبار امر مختوم مستنداً به بند           16/4/1379 مورخ   481شماره  
علی نظیفی نسبت به دادنامه   موضوع تقاضای تجدیدنظر آقای یوسف82/220ـ شعبه هفتم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کالسه  2دـ. است

 با رد تجدیـدنظرخواهی دادنامـه بـدوی را عینـاً     19/11/1382 مورخ 1219 شعبه سوم به شرح دادنامه شماره        14/6/1381 مورخ   1048شماره  
 موضوع شکایت آقای یوسف علـی نظیفـی بـه طرفیـت اداره کـل      83/1263ـ ـ شعبه سوم در رسیدگی به پرونده کالسه   ه. استتایید نموده 

 مـورخ   3122 بـه شـرح دادنامـه شـماره          18/4/1380آموزش و پرورش، شورای نظارت مرکزی به خواسته نقض مصوبه شورای نظارت مورخ              
 تـصریح  1367 قانون تاسیس مدارس غیرانتفاعی مصوب 17 اینکه در تبصره یک ذیل ماده   چنین رأی صادر نموده است، نظر به       3/11/1383

باشـد و   گردیده، مرجع قانونی بـرای رسیـدگی به شـکایات از آراء و تصمیمات شورای نظارت مرکزی بر مدارس غیرانتفاعی دادگاه صالح مـی               
 اظهـار   1/12/1368 مـورخ    531ان عدالت اداری در رأی وحدت رویه شـماره        دیوان عالی کشور در مقام رفع اختالف فیمابین دادگستری و دیو          

باشد، علیهـذا بـا توجـه بـه مراتـب مارالـذکر قـرار عـدم                  دارد، منظور از دادگاه صالحه در متون قانونی، دادگاههای عمومی دادگستری می            می
شـعبه اول دیـوان در رسـیدگی بـه پرونـده کالسـه           وــ   . شـود  صالحیت در رسیدگی و به صالحیت محاکم عمومی دادگستری اظهار نظر می           

 موضوع شکایت خانم منیژه فیروزه ایرانی و آقای یوسف علی نظیفی به طرفیـت، شـورای نظـارت مرکـزی و اداره کـل آمـوزش و               83/6956
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 324نامـه شـماره    مبنی بر انحالل دبیرستان دخترانه متـین بـه شـرح داد   16/3/1380پرورش به خواسته، نقض مصوبه شورای مرکزی مورخ      
 قانون تأسـیس مـدارس غیـر انتفـاعی مـصوب            17 چنین رأی صادره نموده است، نظر به اینکه به استناد تبصره یک ماده               30/1/1385مورخ  
 537باشد، با عنایت به وحدت مالک رأی وحدت رویـه شـماره               رأی صادره شورای نظارت قابل شکایت و اعتراض در دادگاه صالح می            1367
لذا رسیدگی به خواسته خارج از حدود اختیارات        .  دیوان عالی کشور دادگاه صالح ظهور بر دادگاههای عمومی دادگستری دارد           1/8/1369مورخ  

ح ـ  . گـردد  و صالحیت دیوان بوده قرار عدم صالحیت به شایستگی رسیدگی دادگاههای عمومی حقوقی شهرستان تهران صادر و اعـالم مـی  
 موضوع تقاضای تجدیدنظر آقای یوسف علی نظیفی نسبت به دادنامه           655 و   84/656 رسیدگی به پرونده کالسه      شعبه دوازدهم تجدیدنظر در   

 چنین رأی صادره نموده است، پس 24/8/1384 مورخ 1351 و 1352 شعبه سوم دیوان به شرح دادنامه شماره 14/6/1381 مورخ 1048شماره
ضـمن  ... ه مذکور در هیأت عمومی دیوان پرونده به این شعبه ارجاع گردیده اسـت شـعبه                 از اعالم اشتباه قاضی شعبه هفتم و نقض رأی شعب         

 شعبه سوم دیوان شکایت شاکی را موجه و وارد تـشخیص و حکـم بـه ورود شـکایت و ابطـال                       14/6/1381 مورخ   1048فسخ دادنامه شماره    
ابطه با لغو موافقت اصولی و تغییر مدیریت مدرسه غیـر انتفـاعی        اقدامات آموزش و پرورش و شورای نظارت بر مدارس غیرانتفاعی تهران در ر            

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا           . نماید پسرانه متین و لغو مدیریت عامل شرکت تعاونی متین صادر و اعالم می            
ام مشاوره با اکثریت آراء بـه شـرح آتـی مبـادرت بــه              البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انج            و مستشاران و دادرسان علی    

 .نماید صدور رأی می

  رأی هیأت عمومی
 در صورتی که موسس یا موسسان فاقد برخی از شـرایط مـذکور در               1367 قانون تأسیس مدارس غیر انتفاعی مصوب        17 به موجب ماده    

هـای آموزشـی،     ذکرات مسئولین آمـوزش و پـرورش، تخلفـاتی در زمینـه            این قانون شوند و یا در اجرای مقررات آن با بی توجهی به ت              3ماده  
تواند پروانه و یا مجوز تاسیس این گونه مدارس را لغو نمایـد و تـا پایـان سـال                 تربیتی و اداری به طور مکرر مرتکب شوند، شورای نظارت می          

در صورتی که موسس یا موسسان نسبت « الذکر  اده فوقتحصیلی، ادامه کار مدرسه بعهده آموزش و پرورش خواهد بود و به صراحت تبصره م
» دادگاه صالح « نظر به اینکه مستنبط از عبارت       » .توانند به دادگاه صالح شکایت کنند      به رأی صادره شورای نظارت اعتراض داشته باشند، می        
حیت دیوان به اعتبار شایستگی دادگـاه عمـومی         هائی که متضمن صدور قرار عدم صال       دادگاه عمومی دادگستری است، بنابراین مدلول دادنامه      

 قـانون دیـوان     43 و مـاده     19 مـاده    2این رأی با استناد به بند       . شود دادگستری تهران است، موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می          
  .االتباع است عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه الزم

  أت عمومی دیوان عدالت اداری ـ علی رازینیرئیس هی



  113/آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری : بخش سوم
 

 

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ذخیره گردیدن مرخصی مستخدمین رسته آموزشی و دیگر 942رأی شماره 
نمایند منوط به درخواست مرخصی مازاد مدت تا یکماه در طول سال و عدم موافقت  مستخدمینی که از تعطیالت فصلی استفاده می

  باشد یصالح میمقام ذ

  1387/4/8 -85/777/شماره هـ
  6/9/1386:  تاریخ

  942:  شماره دادنامه
  85/777:  کالسه پرونده
  .هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:  مرجع رسیدگی

  .مدیرکل امور اداری وزارت آموزش و پرورش:  شاکی
  .چهاردهم دیوان عدالت اداریاعالم تعارض آراء صادره از شعب اول، یازدهم و :  موضوع شکایت و خواسته

 موضوع شکایت آقـای محمدرضـا عروجـی بـه طرفیـت آمـوزش و       81/375الف ـ شعبه چهاردهم در رسیدگی به پرونده کالسه  :  مقدمه
 چنین رأی صـادر     18/1/1383 مورخ   22پرورش به خواسته، درخواست حقوق و مزایای مرخصی ذخیره در ایام تابستان به شرح دادنامه شماره                 

 هیأت عمومی دیوان اعمال مـاده واحـده قـانون مـصوب،             30/2/1364 مورخ   3موده است، با عنایت به اینکه حسب رأی وحدت رویه شماره            ن
ها اجازه ذخیره مرخصی به مستخدم دولتی     نامه مرخصی   آیین 9باشد و ماده     سالب حق استفاده از مرخصی استحقاقی ذخیره شده مستخدم نمی         

 خطاب به آموزش و پـرورش ورامـین   3/4/1378 مورخ 168 خرداد ورامین طی نامه شماره 15 به اینکه مدرسه راهنمائی را داده است و توجهاً   
 مشغول انجام وظیفه بوده و به علت حجم زیاد کار و نداشتن دفتردار دیگر در ایام                 15/7/1370 لغایت   1/7/1359گواهی نموده شاکی از مورخ      

ه ننموده است و با التفات به اینکه شاکی بازنشسته گردیده و قانوناً در هنگام بازنشستگی باید تمامی حقوق و              تابستان از مرخصی فصلی استفاد    
های ذخیره شـده ایـن پرداخـت صـورت نگرفتـه اسـت،        فیه در باب مرخصی مزایای مورد مطالبه مستخدم پرداخت گردد ولی در قضیه مانحن     

 15/7/1370 لغایـت    1/7/1359های ذخیره شده فصلی از مـورخ           به دریافت حقوق و مرخصی     علیهذا حکم به ورود شکایت و استحقاق شاکی       
ـ . گردد صادر و اعالم می  موضوع تقاضای تجدیدنظر اداره کل امـور اداری  83/275ـ شعبه نهم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کالسه 2الف 

 صـادره از  18/1/1383 مـورخ  22ان تهران نسبت بـه دادنامـه شـماره    وزارت آموزش و پرورش ـ سازمان آموزش و پرورش شهرستانهای است 
ـ .  دادنامه بدوی را عیناً تایید نموده است6/8/1383 مورخ 1176شعبه چهاردهم به شرح دادنامه شماره  ـ شعبه یـازدهم در رسـیدگی بـه    1ب 

ن تهران بـه خواسـته، مطالبـه وجـوه مربـوط بـه        موضوع شکایت آقای بیژن صادقی به طرفیت، آموزش و پرورش استا           84/80پرونده کالسه   
 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکـه          3/5/1384 مـورخ   841مرخصی های مورد طلب دوران مدیریت و معاونت به شرح دادنامه شماره             

نند، مدت مزبور در همان سال      ک استفاده می ) تیر و مرداد  (ها مستخدمین واحدهای آموزشی از تعطیالت فصلی          نامه مرخصی   آیین 17طبق ماده   
بایست در همان سال  چنانچه به عللی از تعطیالت فصلی استفاده ننماید، می. به حساب مرخصی استحقاقی تا میزان یک ماه منظور خواهد شد      

انده و سایر قـرائن و      با توجه به عدم دفاع موثر خو      . تحصیلی از مرخصی استفاده کنند، در صورت عدم استفاده برای سال بعد ذخیره خواهد شد              
های نامبرده حقـوق مکتـسبه تلقـی     ذخیره شده مرخصی) مدیریت و معاونت(محتویات پرونده با عنایت به مسئولیت نامبرده در پست سازمانی      

 خواسـته بـه     عنه به اجابت   بنا به مراتب مذکور حکم به ورود شکایت مشارالیه و الزام مشتکی           . گردد که قابل احتساب و پرداخت خواهد بود        می
ـ . گردد شرح متن دادخواست صادر و اعالم می  موضـوع تقاضـای   84/1055ـ شعبه یازدهم تجدیـدنظر در رسـیدگی بـه پرونـده کالسـه      2ب 

 مـورخ   2078 شعبه یازدهم دیوان به شرح دادنامـه شـماره           3/5/1384 مورخ   841تجدیدنظر آموزش و پرورش تهران نسبت به دادنامه شماره          
 موضوع شـکایت آقـای بیـت الـه     84/79ج ـ شعبه یازدهم در رسیدگی به پرونده کالسه  . امه بدوی را عیناً تایید نموده است دادن13/7/1384

 846سرمست به طرفیت وزارت آموزش و پرورش به خواسته، مطالبه ذخیره مرخصی یک ماه از سال برای مدیران بـه شـرح دادنامـه شـماره                 
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نامه اجرائـی مـدارس مـصوب شـورای       آیین96ه است، در الیحه جوابیه طرف شکایت آمده برابر ماده         چنین رأی صادر نمود    3/5/1383مورخ  
فقط روزهای دوشنبه و چهارشنبه برای اسـتفاده مـستخدم از مرخـصی             ) تیر و مرداد  (عالی آموزش و پرورش، مدارس در ایام تعطیالت فصلی          

لذا تخلفی از مقررات و قوانین نشده حقـی از نـامبرده تـضییع نـشده دعـوی                  . ردماده مذکور امکان داشته و ذخیره شدن مرخصی مفهومی ندا         
 83/5923ـ شـعبه اول در رسـیدگی بـه پرونـده کالسـه      1دـ. گردد مطروحه غیر وارد تشخیص حکم به رد شکایت مشارالیه صادر و اعالم می        

ته اعتراض به عدم دریافت حق مرخصی ذخیـره سـالیانه   موضوع شکایت آقای علی قاسمی به طرفیت اداره آموزش و پرورش ورامین به خواس 
 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه برابر مفاد           14/12/1384 مورخ   4890در دوران خدمت در آموزش و پرورش به شرح دادنامه شماره            

نامـه    آیـین  17و چـون براسـاس مـاده        الیحه جوابیه، شاکی قبل از بازنشستگی، متصدی امور دفتری در یک واحد آموزشی در ورامـین بـوده                   
شـود و چنانچـه مـستخدمی در     ها تعطیالت فصلی تا میزان یک ماه درسال به حساب مرخصی استحقاقی در همان سال منظـور مـی     مرخصی

ن استفاده از   باشد که با درخواست مرخصی و عدم قبول و موافقت رئیس اداره با آن امکا               طول سال از تعطیالت فصلی استفاده ننماید ملزم می        
آن مرخصی برای سال بعد به عنوان ذخیره را فراهم نماید در حالی که در پرونده استخدامی شاکی، درخواستی که متضمن تقاضای استفاده از                        

و این راهکار قانونی باشد رویت نگردیده و وجود ندارد و بدین ترتیب این ترک فعل نامبرده مستوجب تضییع حقـوق اسـتخدامی وی گردیـده                        
مسئولیتی در این خصوص متوجه سازمان طرف شکایت نبوده است و به همین جهت حکم به رد شکایت مطروحه در ایـن خـصوص صـادر و      

 موضوع تقاضای تجدیدنظر آقای علـی قاسـمی نـسبت بـه             85/241ـ شعبه اول تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کالسه          2دـ. گردد اعالم می 
 بـا رد تجدیـدنظرخواهی دادنامـه        18/4/1385 مـورخ    647 شعبه اول دیوان به شرح دادنامه شـماره          14/12/1384 مورخ   4890دادنامه شماره   

البـدل   هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستـشاران و دادرسـان علـی            . بدوی را عیناً تایید و استوار نموده است       
 .نماید جام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی میشعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و ان

  رأی هیأت عمومی
 شـعبه چهـاردهم و      18/1/1383 مـورخ    22های شماره    الذکر وجود تناقض بین دادنامه     های فوق   اوالً، با توجه به مجموع محتویات پرونده      

ت و دعوی شاکیان به خواسته دریافت حقوق و مزایـای مرخـصی ذخیـره ایـام      شعبه یازدهم مبنی بر ورود شکای   3/5/1384 مورخ   841شماره  
 شـعبه اول    14/12/1384 مـورخ    4890 شعبه یـازدهم و      3/5/1383 مورخ   846های شماره    با دادنامه ) تعطیالت فصلی واحد آموزشی   (تابستان  

 50نامه مرخصی ها که به تجویز مـاده           اصالحی آیین  17ده  ثانیاً، در ما  . الذکر محرز است   مشعر بر رد شکایت و دعوی شاکیان به خواسته فوق         
قانون استخدام کشوری به تصویب هیأت وزیران رسـیده تـصریح شـده اسـت کـه، تعطـیالت فـصلی مـستخدمین رسـته آموزشـی و دیگـر                              

 در همـان سـال منظـور        کنند تا میزان یک ماه در سال به حساب مرخصی اسـتحقاقی آنـان              مستخدمینی که از این نوع تعطیالت استفاده می       
باشـند بـا درخواسـت       این قبیل مستخدمین چنانچه در طول سال به عللی به میزان کمتر از تعطیالت فصلی استفاده نمایند، ملزم می                  . شود می

انچه رئیس  نامه استفاده نمایند وچن    مرخصی، مازاد مدت تا یک ماه را در طول سال تحصیلی از مرخصی استحقاقی با رعایت مقررات این آیین                  
اداره یا معاون اداری و مالی وی بنابه مصالح اداری با درخواست مرخصی مزبور موافقت ننماید و بدین وسیله امکان استفاده از این مرخصی تا                         

صوب نامه اجرایی مدارس، م     آیین 96پایان سال تحصیلی برای فرد فراهم نگردد، این مرخصی برای سال بعد ذخیره خواهد شد، و حسب ماده                   
شورای عالی آموزش و پرورش فقط کادر اداری شامل مدیر، معاون، متصدی امور دفتری و خدمتگذار مکلفند روزهای دوشنبه و چهارشـنبه در          

الـذکر مثبـت     های فوق  نظر به اینکه اسناد و مدارک شاکیان و سایر محتویات پرونده          .  حضور داشته باشند   12هفته در محل کار خود تا ساعت        
اجتماع شرایط مندرج در مقررات مذکور از جمله درخواست شاکیان به استفاده از مرخصی مورد ادعا و عدم موافقت مسئولین ذیصالح                     تحقق و   

 شـعبه اول    14/12/1384 مـورخ  4890 شعبه یازدهم و دادنامه شماره     3/5/1383 مورخ   846با تقاضای آنان نیست، بنابراین مفاد دادنامه شماره         
 قانون 43 وماده 19 ماده 2این رأی به استناد بند . باشد شکایت و ادعای شاکیان صحیح و موافق اصول و موازین قانونی میدیوان مبنی بر رد    

  .االتباع است  در موارد مشابه برای شعب دیوان و مراجع اداری ذیربط الزم1385دیوان عدالت اداری مصوب 
  رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ علی رازینی



  115/آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری : بخش سوم
 

 

آمیز   هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص متعهدین خدمت به آموزش و پرورش پس از فراغت موفقیت1495أی شماره ر
  باشند از تحصیل و احراز کلیه شرایط الزم استحقاق استخدام به قطعی و رسمی را دارا می

  1387/4/5 -86/240/شماره هـ
  14/12/1386:  تاریخ

  1495:  شماره دادنامه
  86/240: ه پرونده کالس

  .هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:  مرجع رسیدگی
  .آقای عبداهللا نجاتی درچه:  شاکی

  .اعالم تعارض آراء صادره از شعب هفتم بدوی و چهارم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری:  موضوع شکایت و خواسته
ـ :  مقدمه  موضـوع شـکایت حـسینعلی بـاروتی و عبـداهللا      81/3575 و 81/3525ـ شعبه هفتم دیوان در رسیدگی به پرونده کالسـه  1الف 

 1945 و   1919 سال سابقه به شرح دادنامه شـماره         3نجاتی به طرفیت، آموزش و پرورش اصفهان به خواسته، الزام طرف شکایت به احتساب               
 مـورخ  127 و 14/4/1376 مـورخ   33ــ 37 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه طبق آراء هیأت عمومی به شـماره                 30/10/1383مورخ  

 قانون متعهدین خدمت بـه آمـوزش و پـرورش مـصوب             7 و ماده    26/8/1381 مورخ   303 و   304 و   8/3/1379 مورخ   105 و   106 و   21/6/77
باشـد، فلـذا شـکایت بـه کیفیـت            اقدام طرف شکایت به لغو ابالغ پس از استخدام خالف مقررات بوده و مکلف به احتساب سوابق مـی                   1369

ـ . گردد  سال خدمت شاکی صادر و اعالم می3طروحه در پرونده وارد است و حکم به ورود شکایت و الزام طرف شکایت بر احتساب م ــ  2الف 
 موضوع تجدیدنظرخواهی سازمان آموزش و پـرورش اصـفهان نـسبت بـه              84/78شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کالسه          

 چنین رأی صادر نموده اسـت، نظـر     4/5/1384 مورخ   718 شعبه هفتم دیوان به شرح دادنامه شماره         30/10/1383 مورخ   1945دادنامه شماره   
 و خارج از مهلت بیـست       24/1/1384 ابالغ و دادخواست تجدیدنظر در تاریخ        25/12/1383به اینکه حسب سوابق امر دادنامه مذکور در تاریخ          

یم گردیده است علیهذا به علت عدم قابلیت طرح موضوع، قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر و اعـالم                 روز مقرر در قانون دیوان عدالت اداری تقد       
ـ . شود می  موضـوع تجدیـدنظرخواهی آمـوزش و پـرورش اصـفهان      84/20ـ شعبه چهارم تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کالسه1ب 

 چنین رأی صادر نموده     25/4/1384 مورخ   1012ه شرح دادنامه شماره      شعبه هفتم بدوی ب    30/10/1383 مورخ   1919نسبت به دادنامه شماره     
 1/2868/710 و   21/2/1373 مـورخ    3/2204/710های   های مدیرکل امور اداری وزارت آموزش و پرورش به شماره          است، با توجه به بخشنامه    

بـه لحـاظ عـدم وجـود ردیـف اسـتخدامی            آموزش و پرورش اصفهان      18/2/1373ج مورخ   /5503/710 و بخشنامه شماره     20/2/1373مورخ  
التدریس مشغول کار بوده است و حقوق آن را نیز دریافت             النهایه به صورت حق   . بالفاصله بعد از فراغت از تحصیل به استخدام در نیامده است          

شـاکی دوران بیکـاری را      . اداره طرف شکایت بعد از دریافت مجوز از مقام ذیصالح اقدام به استخدام رسمی شـاکی نمـوده اسـت                   . کرده است 
نظر به اینکه عدم استخدام شاکی مستند به بخشنامه وزارتی          . خالف مقررات دانسته و احتساب آن را از حیث سابقه خدمت مطالبه نموده است             

رش اصـفهان  های مذکور نیز اثبات نشده است و اداره کـل آمـوزش و پـرو       های آن فوقاً ذکر شده بوده است و بی اعتباری بخشنامه           که شماره 
التدریس اشتغال داشته و ایام اشتغال نیز جـزو           قانوناً ملزم به اجرای بخشنامه بوده است و نظر به اینکه شاکی طی مدت بیکاری به عنوان حق                 

 سال تاخیر در استخدام رسمی فاقد مجوز قانونی است و اقـدام آمـوزش و پـرورش در اسـتخدام                     3سابقه خدمت محسوب شده است احتساب       
گردد، لذا ضمن فسخ دادنامه شعبه بدوی حکم بـه رد شـکایت شـاکی        بعد از دریافت مجوز اجراء آراء هیأت عمومی دیوان محسوب می           شاکی

البدل شعب دیوان تشکیل  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی              . گردد صادر و اعالم می   
 .نماید ی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی میو پس از بحث و بررس
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  رأی هیأت عمومی
ب ـ  . هـای مـذکور محـرز اسـت     های صادره در پرونـده  الذکر وجود تعارض در مدلول دادنامه های فوق  الف ـ با توجه به محتویات پرونده 

 1369 قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش مـصوب            6 و   3واد یک و    الذکر شاکیان بر اساس م     های فوق  حسب محتویات پرونده  
انـد و    العاده شغل مستخدم آزمایشی برخوردار شده      اند و از حقوق و فوق      با سپردن خدمت تعهد در آن وزارتخانه به تحصیل در دانشسرا پرداخته           

انـد و عـدم صـدور         استحقاق استخدام به طور قطعی و رسمی را دارا بوده          الذکر آمیز از تحصیل و احراز کلیه شرایط فوق         پس از فراغت موفقیت   
بنابراین دادنامه شماره   .  قانون مذکور نبوده است    6التدریس موافق ماده      ابالغ استخدامی رسمی آنان و یا استفاده از خدمت آنان به صورت حق            

 شاکی به استخدام رسمی پس از طی دوره مزبور و احـراز شـرایط               شعبه هفتم بدوی دیوان مبنی بر تایید استحقاق        30/10/1383 مورخ   1945
 2این رأی بـه اسـتناد بنـد    . شود الزم و احتساب سـوابق خدمت بر مبنای قانون فوق االشعار موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می                

  .االتباع است ذیربط در موارد مشابه الزم قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری 43 و ماده 19ماده 
  عدالت اداری ـ رهبرپور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان



  117/آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری : بخش سوم
 

 

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص تعمیم مقررات مربوط به حقوق و سودگمرکی کاالی ورود 146ـ 1296رأی شماره 
ی درخصوص مورد را دارد به کاالیی که پس از ورود و تکمیل به مصرف موقت که به حکم مقنن اختصاص به کاالی صادرات

  داخلی رسیده است فاقد وجاهت قانونی است

  833 1387/3/11 - 85/832/شماره هـ
  8/3/1387 ـ 9/11/1386: تاریخ

  146 ـ 1296:  شماره دادنامه
  85/833 ـ 85/832:  کالسه پرونده
  .داریهیأت عمومی دیوان عدالت ا:  مرجع رسیدگی

  . دیوان15آقای تورج قدسی زاد ـ مستشار شعبه :  شاکی
  . تجدیدنظر دیوان عدالت اداری7 و 6، 5، 4اعالم تعارض آراء صادره از شعب :  موضوع شکایت و خواسته

ـ :  مقدمه رفیـت،  یاسـمنج بـه ط    موضوع شـکایت محمـدابراهیم نـاوکی   83/681ـ شعبه چهارم دیوان در رسیدگی به پرونده کالسه 1الف 
 چنـین رأی صـادر نمـوده    21/7/1383 مـورخ  1784گمرک جمهوری اسالمی ایران به خواسته، استرداد وجوه دریافتی به شرح دادنامه شماره            

 شعبه دوم ویژه قاچاق کاال      16/1/1383 مورخ   16/1/83/8نظر به اینکه درخصوص اتهام نامبرده دایر بر قاچاق کاال برابر رأی شماره              ... است،  
ز تعزیرات حکومتی تبریز قرار منع تعقیب صادر گردیده است، بنابراین با ورود کاالی مجاز مطالبه حقوق گمرکی و سود بازرگانی براسـاس        و ار 

الـف  . گردد رسد، لذا حکم به ورود شکایت شاکی و اجابت خواسته صادر می باشد و اعتراض موجه به نظر می   های سال جاری قانونی نمی     تعرفه
 موضوع تقاضای تجدیدنظر دفتر حقـوقی گمـرک ایـران نـسبت بـه               83/611پنجم تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کالسه         ـ شعبه   2ـ

 بـا رد تجدیـدنظرخواهی دادنامـه        31/2/1384 مـورخ    173 شعبه چهارم دیوان به شرح دادنامه شماره         21/7/1383 مورخ   1784دادنامه شماره   
ـ . بدوی را تایید نموده است ابللـو بـه     موضوع شـکایت بـایرامعلی نریمـانی   84/1076عبه پانزدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کالسه ـ ش1ب 

 2194عنه به محاسبه قیمت روز و ورود کاال به شرح دادنامه شـماره               طرفیت، گمرک جمهوری اسالمی ایران به خواسته، الزام گمرک مشتکی         
 صـادره از    2/6/1382ـ210 و   30/8/1378ـ317به اینکه حسب مستفاد از دادنامه شماره         چنین رأی صادر نموده است، نظر        7/12/1384مورخ  

 مـورخ   8/14/55ـ  20ـ306 و   8/4/1379 مورخ   61559/418/109/54های شماره     بخشنامه 3هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در ابطال بند         
در نتیجه مجاز محسوب شدن ورود آن به کشور با تبدیل بـه            گمرک ایران و قاچاق شناخته نشدن کاالی ورود موقت موصوف و             19/1/1374

های تقدیم اظهارنامه تبدیل به قطعی شدن ورود کـاال           قطعی شدن ورود موقت این کاال مطالبه حقوق گمرکی و سود بازرگانی براساس تعرفه             
ا کاشفیت بر عدم قاچاق بودن آن داشته، منطبق          صورت گرفته و از ابتد     26/1/1380موجه نبوده بلکه بر مبنای تعرفه ورود موقت که در مورخ            

 11بند یک ماده ) پ(عنه مستنداً به قسمت اخیر شق  با موازین قانونی تشخیص در نتیجه با عدم دفاع موثر و موجهی از سوی گمرک مشتکی
ود بازرگانی بر مبنای تعرفـه ورود       قانون دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت شاکی و الزام گمرک خوانده به احتساب حقوق گمرکی و س                  

ـ . دارد موقت کاال صادر و اعالم می  موضـوع تقاضـای تجدیـدنظر    85/91ـ شعبه ششم تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونـده کالسـه   2ب 
 چنین رأی 27/4/1385 مورخ 499 شعبه پانزدهم بدوی دیوان به شرح دادنامه شماره          7/12/1384 مورخ   2194گمرک ایران نسبت به دادنامه      

 29/3/1384 مـورخ    134،  133های   صادر نموده است، نظر به اینکه به شرح آراء صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه                  
 مدیرکل دفتر صادرات گمرک ایران مغایرتی با قانون نداشته و در اجرای مقررات              30/2/1383 مورخ   48974/113/14/71/82بخشنامه شماره   

قانونی مربوط تنظیم و صادر گردیده است و نظر به اینکه براساس مندرجات بخشنامه مذکور اشاره بـه حقـوق ورودی بـر مبنـای روز تبـدیل                            
باشـد یعنـی پرداخـت حقـوق گمرکـی و سـود              اظهارنامه از حالت ورود موقت به قطعی گردیده است، بنابراین آنچه که مورد نظر گمرک مـی                

تواند مغایرتی  ض متعلقه به مأخذ زمان تبدیل اظهارنامه از حالت ورود موقت به قطعی و وسیله صاحبان شکر وارداتی نمی  بازرگانی و سایر عوار   
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با قانون داشته نتیجتاً شکایت و خواسته شاکی تجدیدنظرخوانده فعلی وارد نبوده با این وصف تجدیدنظرخواهی وارد است ضـمن اعـالم ورود                       
ـ . گردد لیه حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعالم میع آن و نقض دادنامه معترض ـ شعبه نوزدهم دیوان عـدالت اداری در رسـیدگی بـه    1ج 

 موضوع شکایت خداداد قره ضیاءالدین به طرفیت گمرک سهالن تبـریز به خواسته، محاسبه طبـق جــدول حقـوقی                   82/2216پرونده کالسه   
با عنایت به مفاد رأی شـماره یـک   ...  چنین رأی صادر نموده است، 28/11/1383 مورخ 2655گمرکی زمان ورود کاال به شرح دادنامه شماره   

کلیه اشخاصی کـه  «  هیأت وزیران که مقرر نموده 11/8/1382 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و همچنین مصوبه مورخ   18/1/1382مورخ  
اند و    اقدام به ورود موقت کاال نموده      1372 صادرات و واردات مصوب       قانون مقررات  12 با استفاده از تسهیالت موضوع ماده        1379پایان سال   

 فرصت دارند تا نسبت به ثبت سفارش کاال و پرداخت حقوق ورودی زمان              1382حکم قضائی قطعی برای آنها صادر نشده است تا پایان سال            
ق نمودن مقررات بدون اذن قانونگذار تجـویز نگردیـده و از   ماسب اینکه عطف به و با التفات به  » ترخیص قطعی مبادرت نموده و رفع تعهدنمایند      

طرفی در مقام تردید و عدم وجود مقررات صریح در مورد مطالبات و حقوق مالی بایستی به قدر متیقّن و مسلم اکتفاء نمود و نهایتاً با در نظـر                             
باشد نه زمان محاسبه و رسیدگی، لذا شکایت بـه           ف می گرفتن فتوای مقام معظم رهبری در اینکه مالک در محاسبات جرائم، زمان وقوع تخل             

 1382کیفیت مطروحه موجه و وارد است و اقدام گمرک در تقویم محاسبه حقوق گمرکی و عوارض متعلقه بر مبنـای تعرفـه و جـدول سـال                            
دول حقـوقی گمرکـی سـال ورود    باشد و بالنتیجه رأی به ورود شکایت و الزام گمرک به محاسبه مورد براساس ج         خالف ضوابط و مقررات می    

ـ . گردد صادر و اعالم می) 1380سال (  موضـوع تقاضـای   84/1486ـ شعبه چهـارم تجدیـدنظر دیـوان در رسـیدگی بـه پرونـده کالسـه        2ج 
 صادره از شعبه نوزدهم به شـرح دادنامـه          28/11/1383 مورخ   2655تجدیدنظرخواهی اداره کل گمرک سهالن تبریز نسبت به دادنامه شماره           

 چنین رأی صادر نموده است، اظهارنظر مدیرکل امور واردات داللت صریح بر تشخیص عوارض گمرک هنگام                 26/4/1385 مورخ   654شماره  
علیه نیست و چون مطـابق       لذا ایرادات ابرازی اداره طرف شکایت به دادنامه شعبه بدوی موجب فسخ دادنامه معترض             . ورود موقت داشته است   
ــ شـعبه چهـاردهم دیـوان در         1دــ . گـردد  ر شده است ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته تایید می          مقررات و صحیحاً صاد   

زاد به طرفیت، گمرک شهید رجایی و گمرک شـهریار بـه خواسـته، اعمـال                   موضوع شکایت تورج قدسی    82/1522رسیدگی به پرونده کالسه     
 4/12/1383 مـورخ    3065رود موقت جهت تبدیل آن به قطعی به شرح دادنامـه شـماره              عوارض گمرکی و سود بازرگانی زمان صدور پروانه و        

نامه اجرائـی قـانون مـذکور کـاالی       آیین142 قانون امور گمرکی و ماده     19چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه طبق تبصره یک ماده             
یص موقت بوده مگر اینکه در زمان تبدیل پروانه ورود موقت به            ورود موقت مشمول حقوق گمرکی سود بازرگانی عوارض و مقررات زمان ترخ           

قطعی شرایط و مقررات به نفع صاحب کاال تغییر نموده باشد که در این صورت تسهیالت برقرار شده قابل اعمال خواهد بود، فلذا با عنایت به                          
ـ شعبه هفتم تجدیدنظر در رسیدگی بـه  2دـ. گردد الم میمراتب یاد شده شکایت مطروحه را وارد تشخیص داده و حکم به ورود آن صادر و اع         

 شـعبه   4/12/1383 مـورخ  3065موضوع تقاضای تجدیدنظر گمرک جمهوری اسالمی ایران نسبت بـه دادنامـه شـماره               84/146پرونده کالسه 
 موثر گمرک و مفاد رأی شماره  چنین رأی صادر نموده است، با توجه به دفاع3/11/1384 مورخ 1814چهاردهم دیوان به شرح دادنامه شماره   

 بـه  4/12/1383 مـورخ  3065عنه مخدوش بوده علیهذا ضمن فسخ دادنامه شـماره      هیأت عمومی رأی معترض    29/3/1384 مورخ   133،  134
ریخ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تـا       . گردد علت فقد دلیل شکایت شاکی را غیر وارد تشخیص و حکم به رد شکایت صادر و اعالم می                 

البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بــه شـرح                     فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی        
 .نماید آتی مبادرت بـه صدور رأی می

  رأی هیأت عمومی
هائی که بـه صـورت ورود موقـت وارد         هیأت عمومی دیوان تصریح شده است، کاال       29/3/1384 مورخ   133ـ134 همانطور که در دادنامه     

کشور شده لیکن پس از تکمیل یا تولید توسط واردکننده از کشور خارج نشده بلکه به مصرف داخلی رسـیده اسـت، مـشمول تعریـف کـاالی                            
م مقررات مربـوط    بنابراین تعمی . شود مصرف شده در داخل کشور و تابع قوانین و مقررات امور گمرکی مربوط به این قبیل کاالها محسوب می                  

به حقوق و سود گمرکی کاالی ورود موقت که به حکم مقنن اختصاص به کاالی صادراتی درخصوص مورد دارد به کاالئی که پس از ورود و                          



  119/آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری : بخش سوم
 

 

 499 شعبه هفتم تجدیدنظر و شماره       3/11/1384 مورخ   1814های شماره    تکمیل به مصرف داخلی رسیده فاقد وجاهت قانونی است و دادنامه          
این رأی بـه اسـتناد      . باشد  شعبه ششم تجدیدنظر دیوان مبنی بر رد شکایت شاکیان در این مورد صحیح و موافق قانون می                 27/4/1385 مورخ
  .االتباع است  قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه الزم43 و ماده 19 ماده 2بند 

  فرد عدالت اداری ـ مقدسی دالت اداری معاون قضائی دیوانهیأت عمومی دیوان ع
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 شورای اسالمی 8/4/1381 مورخ 93/11975 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال مصوبه شماره 1484رأی شماره 
  شهر تبریز

  1387/3/21 -84/921/شماره هـ
  12/12/1386:  تاریخ

  1484:  شماره دادنامه
  83/654:  کالسه پرونده
  .هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:  مرجع رسیدگی

  .آقایان سید حمزه، آقای میرحسن سیدابراهیم، آقای میرعلی و خانم صدیقه همگی زارع نژاد:  شکات
  . شورای اسالمی شهر تبریز8/4/1381 مورخ 93/11975ابطال مصوبه شماره :  موضوع شکایت و خواسته

 و  5781 و   5783/2 و   5779/2 تبریز کلیه پالکهای ثبتـی       4اند، شهرداری منطقه     یمی اعالم داشته  شکات به شرح دادخواست تقد    :  مقدمه
 تبریز که به اینجانبان به ارث رسیده به استناد مصوبه مـورد شـکایت و در اجـرای                   6 واقع در بخش     5776 و   5777الباقی سهم ارثی از پالک      

باشد، تقاضای رسـیدگی    غیر قانونی می  8/4/1381 مورخ   93/11975 اینکه مصوبه شماره     با در نظر گرفتن   .  الیحه قانونی تصرف نماید    9ماده  
 اعالم  16/10/1386ت مورخ   /ش/3ـ3516رئیس شورای اسالمی شهر تبریز در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره              . و ابطال آن را داریم    

 الیحـه قـانونی     9 قانون شهرداری و مواد یـک و         55 ماده   25 و   9 یک و    اند، شهرداری تبریز در راستای اجرای وظایف مقرر در بندهای          داشته
 شورای انقـالب و قـانون       17/11/1358های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب         نحوه خرید و تملک اراضی و امالک برای اجرای برنامه         

اقع شدن امـالک تعـداد زیـادی از مـالکین در مـسیر               و به لحاظ و    27/8/1380نحوه تقویم ابنیه امالک و اراضی مورد نیاز شهرداریها مصوب           
. بازگشائی خیابانهای شهرک جدیداالحداث نظام پزشکی به صورت توافق با شهرداری حقوق قانونی و شرعی آنـان را پرداخـت نمـوده اسـت                       

گیری از وقفـه و رکـود اجـرای طـرح و            لذا شهرداری به منظور جلو    . نمودند از انجام توافق امتناع می    )  نفر 127(لیکن تعداد معدودی از مالکین      
 به شورای اسالمی شهر تبریز تـصویب آن را          8/4/1381 مورخ   93/11975الذکر با ارائه الیحه شماره       استمرار آن با استناد به مواد قانونی فوق       

 23 و 5 و 4 طبـق بنـدهای   بنابراین مصوبه شورای اسالمی شـهر بـر   . خواستار گردید که پس از تصویب جهت اجرا به شهرداری ابالغ گردید           
 قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و در راستای عمران و آبادانی شهر کامالً منطبق بر مقررات قانونی بوده                  71ماده  
یل و پس از بحث     البدل شعب دیوان تشک    هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تـاریخ فوق بـا حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی               . است

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

  رأی هیأت عمومی
 شورای اسالمی شهر تبریز قبالً مورد رسیدگی قرار گرفتـه و بـه دالیـل و        8/4/1381 مورخ   93/11975 اعتراض نسبت به مصوبه شماره      

 هیأت عمومی دیوان مبنی بر عدم تحقق و اجتماع شرایط مندرج در قانون قابل طرح 25/10/1384 مورخ 606جهات مندرج در دادنامه شماره 
نظر به اینکه شکایت شاکی در این پرونده نیز متضمن اعالم صریح موارد اعتراض به مصوبه مزبور بـر اسـاس       . و رسیدگی شناخته نشده است    

الـذکر   باشد و اعتراض شاکی از ایـن حیـث مـشمول مـدلول دادنامـه فـوق                 تخاذ تصمیم نمی  قانون نیست، بنابراین اعتراض قابل رسیدگی و ا       
  .باشد می

  عدالت اداری ـ رهبرپور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان



  121/آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری : بخش سوم
 

 

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص پرداخت هزینۀ مسکن به مستخدمین رسمی یا ثابت به شروط 1150رأی شماره 
های سازمانی با موافقت باالترین مقام دستگاه اجرایی بوده و هزینۀ سفر نیز به کارکنان  غیربومی بودن و عدم سکونت در خانه

  باشد غیربومی واجد شرایط قابل پرداخت می

  1387/3/26 -85/151/شماره هـ
  4/10/1386:  تاریخ

  1150:  شماره دادنامه
  85/151:  کالسه پرونده
  .هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:  مرجع رسیدگی

  .خانم پروین نوری:  شاکی
  . تجدیدنظر دیوان عدالت اداری8 و 6، 2اعالم تعارض آراء صادره از شعب :  موضوع شکایت و خواسته

منابع  موضوع شکایت آقای حسین نوری به طرفیت اداره کل 83/1715ـ شعبه بیستم دیوان در رسیدگی به پرونده کالسه 1الف ـ:  مقدمه
طبیعی مازندران به خواسته، دریافت حقوق و مزایای کامل و یک ماه مرخصی نقاط محروم، پاداش هر شش ماه یکبار، حـق مـسکن، هزینـه                          

 مـورخ   3031 تا پایان مرحله اجراء بـه شـرح دادنامـه شـماره              1368سفر، کمکهای غیر نقدی، پول لباس و سایر مزایای نقاط محروم از سال              
ـ 4ـ حق مسکن 3ـ پاداش یک ماه به ازاء هر شش ماه خدمت  2ـ یک ماه مرخصی نقاط محروم       1ن رأی صادر نموده است،       چنی 4/11/1383

 و 16/6/1370 مـورخ  215ت23188نامـه هیـأت وزیـران بـه شـماره        ـ کمکهای غیر نقدی با عنایت به تصویب 6 ـ هزینه سفر  5پول لباس 
نامه ماده یـک قـانون و رأی هیـأت عمـومی دیـوان                و آیین  1367ی به نقاط محروم مصوب       قانون جذب نیروی انسان    2همچنین مواد یک و     

 درخصوص یک ماه مرخصی نقاط محروم، حق مسکن، پول لباس، هزینه سفر مستنداً به مـاده                 5/12/1380 مورخ   382ـ383عدالت به شماره    
 و درخصوص پاداش یـک مـاه بـه ازاء هـر شـش مـاه خـدمت و                    نماید  قانون دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت صادر و اعالم می            11

ـ  . نمایـد  کمکهای غیر نقدی به جهت عدم احراز مبنای قانونی شاکی حکم به رد شکایت شاکی صادر می ــ شـعبه دوم تجدیـدنظر در    2الـف 
دران و آقای حسین نوری نـسبت        موضوع تقاضای تجدیدنظر اداره کل منابع طبیعی استان مازن         84/478 و   84/206رسیدگی به پرونده کالسه     

 چنـین رأی صـادر نمـوده        1/6/1384 مـورخ    930ـ931 شعبه بیستم دیوان به شرح دادنامه شماره         4/11/1383 مورخ   3031به دادنامه شماره    
ه پـاداش   است، اوالً در موضوع تجدیدنظر خواهی شاکی بدوی به قسمتی از دادنامه تجدیدنظر خواسته در زمینـه رد شـکایت در مـورد مطالبـ                        

 هیأت وزیران با توجه به مدلول مصوبه مذکور، اسـتحقاق تجدیـدنظرخواه بـه               12/6/1383 مورخ   215ت/23347 مصوبه شماره    3موضوع بند   
مطالبه فقط یک بار پاداش درظرف یک سال وارد تشخیص و با فسخ این قسمت ازدادنامه تجدیدنظرخواسته حکم بـه ورود شـکایت در ایـن                          

ثانیاً درخصوص تجدیدنظرخواهی اداره کل منابع طبیعی استان مازندران نسبت به قسمتی از دادنامه تجدیدنظرخواسته               . شود مورد نیز صادر می   
در مورد الزام اداره مذکور به پرداخت پول لباس به تجدیدنظرخوانده، نظر به اینکه این قسمت از دادنامـه مـستند بـه ادلـه قـانونی نبـوده لـذا                             

شـود و    و با فسخ این قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته، حکم به رد شکایت تجدیدنظرخوانده در این مورد صادر مـی                  اعتراض وارد تشخیص    
ـ . گردد در سایر موارد تجدیدنظرخواهی اداره مذکور موجه نبوده و مردود اعالم می  82/130ـ شعبه هجدهم در رسیدگی به پرونده کالسه 1ب 

 به طرفیت اداره کل منابع طبیعی استان مازندران به خواسـته، مطالبـه مزایـای منـاطق محـروم از تـاریخ                       پور  موضوع شکایت آقای احمد ربیع    
 از جمله حق مسکن، جیره نقدی، هزینه سفر سالی یکبار، پاداش و حقوق یک ماه مرخصی و پول لباس به شرح دادنامـه شـماره                          25/1/1368

ظر به اینکه اوالً، به موجب ماده یک قانون جذب نیروی انسانی بـه نقـاط محـروم و                    چنین رأی صادر نموده است، ن      16/7/1383 مورخ   1119
العاده به عنوان جـذب و نگهـداری قابـل           نمایند، فوق   به مستخدمینی که در مناطق مذکور خدمت می        1367دورافتاده و مناطق جنگی مصوب      

العـاده مـذکور از تـاریخ         فـوق  1373ذب نیروی انسانی مارالـذکر مـصوب      نامه اجرائی ماده یک قانون ج       آیین 3ثانیاً، حسب ماده    . پرداخت است 
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از تاریخ  «  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری جمله        17/3/1376 مورخ   19ثالثاً، حسب رأی وحدت رویه شماره     .  باید پرداخت شود   25/1/1368
 روز پـس از انتـشار در        15 قانون مـدنی، قـوانین       2اده  رابعاً، حسب م  .  حذف گردید  1374نامه اجرائی مصوب      آیین 3از متن ماده    » 1/1/1374

کلمـه  . خامساً، قانونگدار در ماده یک قانون جذب مذکور از دو کلمه جذب و نگهداری اسـتفاده نمـوده اسـت                   . سراسر کشور الزم االجراء است    
 کـه در حـال خـدمت در آن          جذب خاص نیروهای جدید داوطلب خدمت در مناطق محروم بوده و کلمه نگهداری خـاص مـستخدمینی اسـت                  

العاده جـذب    علیهذا تفاوتی میان نیروهای داوطلب خدمت و نیروهای قدیمی موجود در آن مناطق از لحاظ برخورداری از فوق                 . باشد مناطق می 
اخت حق مسکن و سابعاً، پرد. سادساً، منطقه ولوپی جزو مناطق محروم بوده و شاکی در این منطقه خدمت نموده است            . و نگهداری وجود ندارد   

جیره نقدی و حقوق یک ماه مرخصی سالیانه مناطق محروم و پاداش منطقه محروم از تکالیف اداره طرف شکایت بوده ولی به این تکالیف در                     
العـاده جـذب منطقـه محـروم از تـاریخ            دریافـت فـوق    مورد شاکی عمل نشده است، علیهذاحکم به ورود شکایت شاکی و استحقاق شاکی بـه              

 حق مسکن، جیره نقدی، پول لباس، حقوق یک ماه مرخصی سالیانه مناطق محروم، هزینه سفر و پاداش منطقه محروم صـادر و                       25/1/1368
ـ . گردد اعالم می  موضوع تقاضای تجدیـدنظر، اداره کـل منـابع طبیعـی     83/1012ـ شعبه ششم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کالسه 2ب 

 دادنامـه  9/12/1383 مـورخ  1484 شعبه هجدهم به شـرح دادنامـه شـماره        16/7/1383 مورخ   1119ه شماره   استان مازندران نسبت به دادنام    
ـ . بدوی را عیناً تایید نموده است  موضوع شکایت خانم پـروین نـوری بـه طرفیـت،     83/1724ـ شعبه بیستم در رسیدگی به پرونده کالسه 1ج 

حقوق و مزایای کامل و یک ماه مرخصی نقاط محروم، پاداش هر شش مـاه یکبـار، حـق                   اداره کل منابع طبیعی مازندران به خواسته، دریافت         
 تا پایان مرحله اجراء به شـرح دادنامـه شـماره            1368مسکن، هزینه سفر، کمکهای غیر نقدی، پول لباس و سایر مزایای نقاط محروم از سال                

ـ یـک مـاه   1 در مستندات شاکی و همچنین پاسخ خوانده درخصوص  شعبه با مداقه  ....  چنین رأی صادر نموده است،     4/11/1383 مورخ   3040
 ـ کمکهای غیرنقـدی بـا    6 ـ هزینه سفر  5ـ پول لباس 4ـ حق مسکن 3ـ پاداش یک ماه به ازاء هر شش ماه خدمت 2مرخصی نقاط محروم 

 قانون جذب نیروی انسانی به نقـاط        2 و همچنین مواد یک و       16/6/1370 مورخ   215ت/23188نامه هیأت وزیران به شماره     عنایت به تصویب  
 درخصوص یک ماه 5/12/1380 مورخ 382ـ383نامه ماده یک قانون فوق و رأی هیأت عمومی دیوان به شماره      و آیین  1367محروم مصوب   

صادر و اعـالم   قانون دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت 11مرخصی نقاط محروم، حق مسکن، پول لباس، هزینه سفر، مستنداً به ماده    
نماید و درخصوص پاداش یک ماه به ازاء هر شش ماه خدمت و کمکهای غیر نقدی به جهت عدم احراز مبنای قانونی شاکی حکـم بـه رد                   می

ـ . نماید شکایت شاکی را صادر و اعالم می  موضـوع تقاضـای   84/52 و 84/197ـ شعبه هشتم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونـده کالسـه   2ج 
 شـعبه بیـستم چنـین       4/11/1383 مورخ   3040داره کل منابع طبیعی استان مازندران و خانم پروین نوری نسبت به دادنامه شماره               تجدیدنظر ا 

 و مواد یک    16/6/1370 مورخ   215ت/23188نامه هیأت وزیران به شماره       مقررات موضوعه و مندرج در متن تصویب      ... رأی صادر نموده است   
نامه مربوط ناظر به کارمندانی که بومی باشند و در محل سـاکن باشـند، حـق مـسکن و                      و آیین  1367 مصوب    قانون جذب نیروی انسانی    2و  

لذا اعتراض تجدیدنظرخواه در این حد وارد تشخیص و با فسخ و اصالح رأی تجدیدنظرخواسته در مورد هزینه سفر . گیرد هزینه سفر تعلق نمی   
ستم رأی صادره را خالی از اشکال تشخیص داده و چون ایراد و اشکالی بـر آن وارد نیـست،       و حق مسکن نسبت به مابقی حکم صادر شعبه بی         

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران             . نماید بنابراین دادنامه بدوی را در حد صدور آن تایید و استوار می           
ث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بــه شـرح آتـی مبـادرت بــه صـدور رأی             البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بح        و دادرسان علی  

 .نماید می

  رأی هیأت عمومی
نامه شماره    هیأت وزیران پرداخت هزینه مسکن موضوع تصویب       12/6/1373 مورخ   215ت/23347نامه شماره     به موجب بند یک تصویب    

ثابت مشمول قانون استخدام کشوری یـا مقـررات اسـتخدامی شـرکتهای دولتـی                به مستخدمین رسمی یا      16/6/1370 مورخ   215ت/43188
های سازمانی بـا موافقـت بـاالترین مقـام           شاغل در دهستانهای مندرج در جدول مربوط به شرط غیر بومی بودن آنان و عدم سکونت در خانه                 

نامه نیز پرداخت هزینه سـفر بـه کارکنـان غیـر              تصویب 2الذکر تجویز شده است و طبق بند         اجرائی دستگاه متبوع مستخدم واجد شرایط فوق      



  123/آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری : بخش سوم
 

 

الـذکر مویـد و      های فـوق   نظر به اینکه اسناد و مدارک و سایر محتویات پرونده         . بومی واجد شرایط مندرج در این بند مجاز اعالم گردیده است          
 مـورخ  1012ــ 1013این مفـاد دادنامـه شـماره    االشعار نیـست، بنـابر   نامه فوق  تصویب2مثبت تحقق و اجتماع شرایط مقرر در بندهای یک و          

 شعبه هشتم تجدیدنظر دیوان مبنی بر رد شکایت شاکی به خواسته حق مسکن و هزینه سفر صـحیح و موافـق مقـررات قـانونی      30/7/1384
دیوان و سایر مراجـع   برای شعب 1385 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 43 و ماده 19 ماده 2این رأی به استناد بند   . شود تشخیص داده می  

  .االتباع است اداری ذیربط در موارد مشابه الزم
  فرد عدالت اداری ـ مقدسی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان
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لیسانس و دکتری و   هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص برخورداری دارندگان مدرک تحصیلی فوق936رأی شماره 
العاده شغل مقرر مشروط به اشتغال آنان به خدمت در مراکز و یا واحدهای  اظ استخدامی از حقوق و فوقمدارک همتراز از لح

  آموزشی مطالعاتی و تحقیقاتی دستگاههای مشمول است

  1387/4/8 -84/537/شماره هـ
  6/9/1386:  تاریخ

  936:  شماره دادنامه
  84/537:  کالسه پرونده
  .عدالت اداریهیأت عمومی دیوان :  مرجع رسیدگی

  .آقای محمدتقی رادشهیدی:  شاکی
  . تجدیدنظر دیوان عدالت اداری11 و 8 بدوی و 19اعالم تعارض آراء صادره از شعب :  موضوع شکایت و خواسته

ـ :  مقدمه  موضـوع شـکایت آقـای محمـدتقی رادشـهیدی بـه طرفیـت وزارت        81/1783ـ شعبه دهم در رسیدگی به پرونده کالسه 1الف 
ریزی کشور به خواسته احتساب سوابق خدمت آموزشی در همترازی   پرورش ـ دفتر امور فرهنگی و آموزش سازمان مدیریت و برنامه آموزش و

 چنین رأی صادر نموده است، با عنایت بـه          24/8/1382 مورخ   1857با هیأت علمی دانشگاهها و صدور حکم همترازی به شرح دادنامه شماره             
 هماهنگ پرداخت حقوق، برقراری حقوق همتراز را مشروط به اشـتغال کارمنـد در مراکـز و یـا واحـدهای آموزشـی،                         قانون نظام  8اینکه ماده   

مطالعاتی و تحقیقاتی دستگاههای مشمول قانون دانسته است و محل کار شاکی طبق اعالم سازمان مدیریت که مرجع تشخیص ایـن مراکـز         
 9/10/1358د مـورخ    757/1عاتی و آموزشی نیست و از طرفی اسـتناد شـاکی بـه مـصوبه                است، محل کار شاکی جزء مراکز تحقیقاتی و مطال        

 از کـادر آموزشـی بـه کـادر اداری           22/11/1357 آموزش و پرورش مبنی بر احتساب سوابق کسانی که بعد از             230شورای انقالب و بخشنامه     
د موضوعی غیر از واحد آموزشی است و الیحه مذکور داللتی بـر             اند به عنوان تجربه آموزشی صحیح نیست، زیرا سوابق تجربی فر           منتقل شده 

اند را صرفاً آموزشـی تلقـی        باشند، بلکه سوابق معلمان شاغل که منتقل شده        این ندارد که کلیه واحدهای اداری آموزش و پرورش آموزشی می          
ـ . علیهذا شکایت شاکی غیر وارد تشخیص و محکوم به رد است. نموده است هشتم تجدیدنظر در رسـیدگی بـه پرونـده کالسـه     ـ شعبه 2الف 

 شـعبه دهـم بـه شـرح         24/8/1382 مـورخ    1857 موضوع تقاضای تجدیدنظر آقای محمدتقی رادشهیدی نسبت به دادنامه شـماره             82/1331
 78/745ه کالسـه  ب ـ شـعبه یـازدهم در رسـیدگی بـه پرونـد      .  دادنامه بدوی را عیناً تایید نموده است12/9/1383 مورخ 982دادنامه شماره 

ــه        ــرح دادنام ــه ش ــوابق ب ــساب س ــته، احت ــه خواس ــرورش ب ــوزش وپ ــت وزارت آم ــه طرفی ــعیدی ب ــانعلی س ــای قرب ــکایت آق موضــوع ش
لیسانس و دکتری در رشته مدیریت آموزشی و رأی هیأت عمومی دیـوان بـه                  با توجه به مدرک تحصیلی فوق      15/11/1380مورخ1666شماره

یحه قانونی راجع به استفاده کارکنان کادر اداری وزارت آموزش و پرورش که برای خدمت معلمی استخدام         و ال  6/11/1375 مورخ   222شماره  
 قـانون نظـام هماهنـگ       8 شورای انقـالب و مـاده        1358اند از طرح طبقه بندی مشاغل معلمان کشور و احتساب سوابق تجربی مصوب               شده

 موضـوع  81/1284ج ـ شعبه نوزدهم در رسیدگی بـه پرونـده کالسـه     . نموده استپرداخت حقوق کارکنان دولت حکم به ورود شکایت صادر 
مندی از مزایـای مـصوبه    شکایت آقای محمدابراهیم مرادپور به طرفیت اداره کل امور اداری وزارت آموزش و پرورش به خواسته تقاضای بهره   

 بـا توجـه بـه       30/2/1382 مـورخ    272شرح دادنامه شـماره      درصد مراتب اعضای هیأت علمی دانشگاه به         80شورای انقالب جهت همترازی     
 وزارت آموزش و پرورش اذعـان سـازمان طـرف شـکایت بـه               6/12/1358 مورخ   230/1 شورای انقالب و مفاد بخشنامه       17/9/1358مصوبه  

 موضـوع   81/1408ـ شعبه نـوزدهم در رسـیدگی بـه پرونـده کالسـه              1دـ. ذیحق بودن شاکی حکم به ورود شکایت شاکی صادر نموده است          
مندی از مزایای مصوبه     آباد به طرفیت، اداره کل امور اداری وزارت آموزش و پرورش به خواسته، تقاضای بهره                شکایت غالمرضا رمضانی خلیل   

 مـورخ  271 درصد مراتب اعضاء هـیأت علمی دانشگاه به شرح دادنامـه شـماره   80شورای انقالب درخصوص تجربه آموزشی جهت همترازی  



  125/آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری : بخش سوم
 

 

 وزارت آموزش و پرورش و 6/12/1358 مورخ 230/1 شورای انقالب و مفاد بخشنامه17/9/1358 با توجه به مفاد و داللت مصوبه30/2/1382
ـ شعبه یـازدهم تجدیـدنظر در رسـیدگی بـه پرونـده             2دـ. اذعان طرف شکایت به ذیحق بودن شاکی حکم به ورود شکایت صادر نموده است             

 دادنامه  30/2/1382 مورخ   271ی تجدیدنظر اداره کل امور اداری آموزش و پرورش نسبت به دادنامه شماره               موضوع تـقاضا  83/2301کالسه  
البـدل شـعب دیـوان       بدوی را تایید نموده است هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسـان علـی                      

 .نماید با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی میتشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره 

  رأی هیأت عمومی
های مذکور وجـود تناقض بـین دادنامـه صـادره از شـعبه              اوالً، با توجه به مشابهت موضوع شکایت و خواسته شاکیان و محتویـات پرونده            

های صادره از سایر شعب دیوان       نظر دیوان قرار گرفته و دادنامه     دهم بدوی دیوان مبنی بر رد شکایت شاکی که مورد تایید شعبه هشتم تجدید             
 13/6/1370 قـانون نظـام هماهنـگ پرداخـت کارکنـان دولـت مـصوب          8ثانیاً، بـه موجـب مـاده        . مبنی بر ورود شکایت شاکیان محرز است      

العـاده شـغل مقـرر در مـاده          حقوق و فوق  لیسانس و دکتری و مدارک همتراز از لحاظ استخدامی از             برخورداری دارندگان مدرک تحصیلی فوق    
نظـر بـه    . مذکور مشروط به اشتغال آنان به خدمت در مراکز و یا واحدهای آموزشی، مطالعاتی و تحقیقاتی و دستگاههای مشمول قانون است                    

 وظـایف آموزشـی،     الـذکر بـا    اینکه هدف و حکم مقنن مبتنی بر تشابه ماهیت وظایف و مسئولیتهای علمی دارندگان مـدارک تحـصیلی فـوق                   
مطالعاتی و تحقیقاتی اعضاء هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور بوده است و تعمیم و تسری آن به افرادی کـه عمـالً بـه                     

بنـابراین  . خدمت در مراکز و واحدهای آموزشی مطالعاتی و تحقیقاتی به تشخیص مراجع ذیصالح، اشتغال ندارند، فاقد وجاهت قـانونی اسـت                    
العـاده شـغل     شعبه دهم بدوی دیوان مبنی بر رد شکایت شاکی به خواسته برخورداری از حقوق و فوق24/8/1382 مورخ 1857دادنامه شماره  
 مـورخ   982 قانون فوق االشعار به جهت عدم اشتغال به خدمت در مراکز و واحـدهای مـذکور کـه بـه شـرح دادنامـه شـماره                            8موضوع ماده   

 2این رأی به اسـتناد بنـد   . تجدیدنظر دیوان تایید شده و قطعیت یافته صحیح و موافق اصول و موازین قانونی است          شعبه هشتم    12/9/1383
  .االتباع است  در موارد مشابه برای شعب دیوان و مراجع اداری ذیربط الزم1385 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 43 و ماده 19ماده 

  فرد عدالت اداری ـ مقدسی  قضائی دیوانهیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون
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برداری   دستورالعملهای واگذاری حق بهره37 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بند یک ماده 1003رأی شماره 
  از اراضی ملی و دولتی

  1387/4/9 -85/75/شماره هـ
  20/9/1386:  تاریخ

  1003:  شماره دادنامه
  85/75:  کالسه پرونده

  .هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: جع رسیدگی مر
  .سازمان بازرسی کل کشور:  شاکی

  .برداری از اراضی ملی و دولتی  دستورالعملهای واگذاری حق بهره37ابطال بند یک ماده :  موضوع شکایت و خواسته
 47511/5/1نامه تقدیمی به شـماره       ایتمعاون نظارت و بازرسی امور تولیدی و کشاورزی سازمان بازرسی کل کشور به شرح شک              :  مقدمه

بـرداری از      دستورالعمل مربوط به ضوابط و شـرایط واگـذاری حـق بهـره             37اند، نظر به اینکه مفادی از ماده          اعالم داشته  27/12/1384مورخ  
حیـای اراضـی در جمهـوری       نامه اجرائی الیحه قانونی اصـالح الیحـه قـانونی واگـذاری و ا               آیین 32 و   31اراضی ملی و دولتی، موضوع مواد       

 رئیس وقت سازمان جنگلها و مراتـع        13/7/1379 مورخ   5/8147 شورای انقالب منضم به بخشنامه شماره        31/2/1359اسالمی ایران مصوب    
  قانون وصول برخی از درآمدهای دولت انطباق نداشته، موضوع به شرح گزارش تنظیمی مورد نقـد و تجزیـه و تحلیـل قـرار                        84کشور با ماده    

در گزارش پیوست   . گرفته است، علیهذا با ارسال گزارش مزبور خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به ابطال موارد خالف قانون اقدام نمایند                  
کلیه امور مربـوط بـه حفـظ، احیـاء و      « 1369های کشاورزی و جهاد سازندگی در سال  آمده است، با تصویب قانون تفکیک وظایف وزارتخانه       

) و به تبع قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی به وزارت اخیرالذکر          (به عهده وزارت جهاد سازندگی      » ...برداری از منابع طبیعی     هرهگسترش و ب  
برداری از اراضی منابع ملی       دستورالعمل اصالحی ضوابط و شرایط واگذاری بهره      « منتقل و محول گردیده است، متعاقب انتقال وظایف مزبور،          

 وزیر وقت جهاد سازندگی بـه مبـادی ذیـربط ابـالغ شـده      18/12/1370 ـ  16000/10/9 تدوین و منضم به بخشنامه شماره »و طبیعی کشور
 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین به تـصویب رسـیده و                   28/12/1373شایان ذکر است که در مورخه       . است

نامه اجرائی قانون اصـالحی الیحـه         آیین 31ـ اراضی موضوع ماده     1زارت جهاد سازندگی اجازه داده،       قانون مرقوم به و    84قانونگذار ذیل ماده    
 شورای انقالب که با رعایت ضـوابط واگذارشـده یـا            31/2/1359قانونی واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسالمی ایران مصوب            

ــ  2. واریز نماید .... تخفیف نسبت به قیمت ارزیابی روز به فروش رسانده        %) 50(اه درصد   برداری با اعمال حداکثر تا پنج       شود را پس از بهره     می
نامه اجرائی الیحه قانونی اصالح الیحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در حکومـت جمهـوری اسـالمی ایـران                      آیین 32اراضی موضوع ماده    

برداری با اعمال حداکثر تا پنجاه درصد تخفیف نسبت به            شود را پس از بهره      شورای انقالب که با رعایت ضوابط واگذارشده یا می         31/2/1359
« االشـعار از سـوی وزیـر وقـت جهـاد سـازندگی                با در نظر گـرفتن مقـررات قـانونی فـوق          . واریز نماید ... قیمت ارزیابی روز به فروش رسانده     

نامه اجرائی الیحه قانونی      آیین 32 و   31 ملی و دولتی موضوع مواد       برداری از اراضی   دستورالعمل مربوط به ضوابط و شرایط واگذاری حق بهره        
بـه ضـمیمه نامـه شـماره        »  شـورای انقـالب    31/2/1359اصالح الیحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در جمهوری اسالمی ایران مـصوب              

ع کشور و سایر مبادی ذیربط جهت اجراء ابـالغ           و به عنوان جایگزین دستورالعمل قبلی به سازمان جنگلها و مرات           13/6/1379و مورخ   /20875
 مـورخ   5/8147شده است، ضمناً رئیس سازمان جنگلها و مراتع کشور نیز تصویر بخشنامه و دستورالعمل مزبور را منضم به بخـشنامه شـماره                       

تصمیم در مورد انتقال قطعی اراضی «  دستورالعمل مذکور آمده است، 37ذیل ماده .  به ادارات کل منابع طبیعی ابالغ نموده است      13/7/1379
 مجلس شورای اسالمی و 28/12/1373 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب 84 به استناد ماده 32 و 31ملی و دولتی موضوع مواد 

ری رسـیدن طـرح،     بـردا   زمین واگذار شده طبق قرارداد پس از اجراء یا بهره         . گیرد بر اساس شرایط ذیل توسط کمیسیونهای مربوط صورت می        



  127/آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری : بخش سوم
 

 

 دسـتورالعمل   37کننـدگان مـاده       کننده یا تدوین    شود، تدوین  در این صورت مالحظه می    » .گردد گذاری و قیمت روز به مستاجر اعالم می         قیمت
 برخی از    قانون وصول  84 ماده   2 و   1بر خالف نظر قانونگذار، دامنه شمول مفاد بندهای         » اجراء یا «مزبور با اعمال نظر و اضافه کردن عبارت         

اند، بطوری که با کمترین اقدام ولو در حد شروع به اجرای طرح امکان واگذاری قطعی بر خالف نظر قانونگـذار       درآمدهای دولت را توسعه داده    
 37از بنـد یـک مـاده      » اجـراء یـا   « علیهـذا ابطـال و حـذف عبـارت          . برداری دارد میسر شده است      که تاکید و تصریح به واگذاری پس از بهره        

مدیرکل دفتر حقوقی سازمان جنگلها و مراتـع و  . ستورالعمل مزبور که برخالف قانون در بند مذکور گنجانیده شده است مورد درخواست است        د
اند، دستورالعمل مـورد شـکایت        اعالم داشته  19/10/1385 مورخ   70994/18/85آبخیزداری کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره           

 الیحه واگذاری اراضی به سازمان امور اراضی و ابالغ دستورالعمل جدید ضوابط واگذاری اراضی منابع ملـی                  32 و   31ات مواد   با تفویض اختیار  
بـا عنایـت بـه اینکـه موضـوع      . یکن و ملغی شده است لم و دولتی برای طرحهای کشاورزی و غیرکشاورزی توسط وزیر محترم کشاورزی کان   

برداری رسیدن طـرح      عبارت اجراء یا به بهره    ) ب( فصل پنجم تبصره یک بند       21 دستورالعمل جدید صفحه      در 32فروش و انتقال قطعی ماده      
هیـأت  . جایگزین شده است  » برداری رسیدن   پس از اجرای طرح و به بهره      «  دستورالعمل سابق حذف و به جای آن عبارت          37مندرج در ماده    

البدل شعب دیوان تشکیل و پـس از بحـث و بررسـی و               ؤسا و مستشاران و دادرسان علی     عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور ر         
 .نماید انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می

  رأی هیأت عمومی
داری کـشور بنـد یـک        دفتر حقوقی سازمان جنگلها، مراتع و آبخیز       19/10/1385 مورخ   70994/18/85اوالً، به شرح الیحه جوابیه شماره       

 ملغی شده و با این کفیـت اعتـراض          1385برداری از اراضی ملی و دولتی به موجب دستورالعمل سال              دستورالعمل واگذاری حق بهره    37ماده  
 84اده   مـ  2ثانیاً، مدلول بندهای یک و      . شاکی سالبه به انتفاء موضوع است و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در این قسمت وجود ندارد                 

نامه   آیین 32 و   31 مصرح در فروش اراضی موضوع مادتین        1373قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب              
 شورای انقالب، پـس از  1359اجرائی الیحه قانون اصالح الیحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسالمی ایران مصوب        

 دسـتورالعمل ضـوابط واگـذاری اراضـی ملـی و دولتـی بـرای                32مـاده   ) الف(بنابراین بند   . ز طرح با رعایت مقررات مربوط است      برداری ا   بهره
بـرداری     که فروش اراضی مورد نظر مقنن پس از اجراء یـا بهـره             25/7/1385طرحهای کشاورزی و تولیدی و طرحهای غیرکشاورزی مصوب         

قلمرو اجرای حکم قانونگذار را توسعه بخـشیده اسـت، مغـایر هـدف و               » اجراء یا « و با افزودن عبارت      رسیدن کامل طرح را مجاز اعالم داشته      
 قانون اساسی جمهوری اسالمی 170شود و مستنداً به قسمت دوم اصل      حکم مقنن و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط تشخیص داده می           

 دسـتورالعمل مـورد     32مـاده   ) الـف (از متن بنـد     » اجراء یا «ن دیوان عدالت اداری عبارت       قانو 42 و ماده    19ایران و ماده یک و بند یک ماده         
  .شود اعتراض ابطال و حذف می

  عدالت اداری ـ مقدسی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان
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اری به رأی و اینکه اعمال  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص عدم جواز تشدید مجازات متخلف اد1004رأی شماره 
  مجازات تنزل مقام و نتیجتاً محرومیت ارتقاء شغل در تمام طول مدت خدمت نیست

  1387/4/9 -83/724/شماره هـ
  20/9/1386:  تاریخ

  1004:  شماره دادنامه
  83/724:  کالسه پرونده
  .هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:  مرجع رسیدگی

  .آموزش و پرورش استان همدان خلفات اداری کارمندانبدوی رسیدگی به ت هیأت:  شاکی
  .اعالم تعارض آراء صادره از شعب اول و چهارم دیوان عدالت اداری:  موضوع شکایت و خواسته

ـ :  مقدمه  موضوع شکایت خانم نیره معلی به طرفیت، هیأت بدوی رسـیدگی  80/1566ـ شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کالسه 1الف 
 مـورخ  1539، بـه شـرح دادنامـه    9/4/1380 ـ  2091 اداری آموزش و پرورش استان همدان به خواسته، اعتراض بـه رأی شـماره   به تخلفات

 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه شاکی اعتراض مؤثری ننموده و رأی نیز برابر مقررات قانونی و ضـوابط اصـدار یافتـه             26/8/1380
ـ . گردد  غیروارد تشخیص حکم به رد آن صادر و اعالم میبنابه مراتب ادعای مشارالیها ـ شعبه اول دیوان در رسیدگی به پرونـده کالسـه   1ب 

 موضوع شکایت فاطمه غالمی به طرفیت، هیأت رسیدگی به تخلفات اداری وزارت آموزش و پرورش به خواسته ابطـال رأی شـماره                       80/938
شـاکیه بـه موجـب رأی       ...  چنـین رأی صـادر نمـوده اسـت،         1/8/1380 مـورخ    1148 هیأت بدوی به شـرح دادنامـه         9/4/1380 مورخ   2092

 مجلس شورای اسالمی به تنزل مقام به مدت سه          7/9/1373 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب        9ماده  ) و(عنه و به استناد بند       معترض
کننـده در ایـن       بینی نکرده و در واقع هیأت رسیدگی         مقام پیش  مذکور قانونگذار مدتی را جهت تنزل     ) و(سال محکوم گردیده در حالیکه در بند        

 ـ  2092مورد خارج از اختیارات قانونی اصدار رأی نموده بنابه مراتب شـکایت شـاکی وارد تـشخیص و حکـم بـه ابطـال رأی قطعـی شـماره         
ـ . گردد ی هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان آموزش و پرورش همدان صادر و اعالم م9/4/1380 ــ شـعبه دوم تجدیـدنظر    2ب 

 موضوع تقاضای تجدیدنظرخواهی نماینده وزیر آموزش و پرورش و مـدیرکل دفتـر همـاهنگی              80/1426دیوان در رسیدگی به پرونده کالسه       
 15/5/1381رخ  مو616 شعبه اول به شرح دادنامه شماره       1/8/1380 مورخ   1148هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری نسبت به دادنامه شماره          

 وجود یا   1372نامه اجرائی قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب         آیین 21قطع نظر از اینکه با توجه به ماده         ... چنین رأی صادر نموده است،      
فقدان سوءنیت شاکی با توجه به مـدافعات تجدیـد نظرخوانــده در صـدور رأی هیـأت ملحـوظ نگردیـده اسـت و نظـر بــه اینکـه دادنامـه                                 

دیدنظرخواسته براساس محتویات پرونده و سوابق امر و مفاد الیحه جوابیه در مرحله بدوی و علل و جهـات و دالیـل مقیـده در آن صـادر                            تج
بنابراین دادنامه صادره خالی از اشکال تشخیص ... گردیده و از طرف تجدیدنظرخواه اعتراض موثری که مورد امعان نظر قرار گیرد بعمل نیامده

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

  رأی هیأت عمومی
 قـانون دیـوان عـدالت اداری،        11 مـاده    2و بنـد    ) پ( قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و قسمت دوم بند           173ول اصل مستفاد از مدل  

مسئولیت شعب دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایات و اعتراضات مردم از تصمیمات و اقدامات واحـدهای دولتـی و مـامورین آنهـا و آراء                          
الـذکر و اصـول      بنـابراین مقـررات فـوق     . ض قوانین و مقررات و اعاده حقوق تضییع شده آنان است          قطعی مراجع اختصاصی اداری به جهت نق      

 قـانون رسـیدگی بـه تخلفـات اداری مـصوب      9مـاده  ) و(مسلم حقوقی در باب عدم جواز تشدید مجازات متخلف معترض به رأی و اینکه بند    
ت ارتقاء شغل در تمام طول خدمت نیست و تعیین مدت در اعمـال مجـازات              مصرح در اعمال مجازات تنزل مقام و نتیجتاً محرومی         9/2/1372



  129/آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری : بخش سوم
 

 

 شـعبه چهـارم دیـوان       26/8/1380 مـورخ    1539مذکور از طرف هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری منع قانونی ندارد، بنابراین دادنامه شماره               
در حدی که متضمن این معنی است، موافق اصول و مـوازین            مبنی بر رد اعتراض شاکی و نتیجتاً تایید رأی هیأت رسیدگی به تخلفات اداری               

 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سـایر مراجـع اداری              43 و ماده    19 ماده   2این رأی به استناد بند      . شود قانون تشخیص داده می   
  .االتباع است ذیربط در موارد مشابه الزم

   عدالت اداری ـ مقدسی یوانهیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی د
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 مورخ 36/710 بخشنامه شماره 3ماده ) 2/3 (2 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بند1061رأی شماره 
  وزارت آموزش و پرورش25/7/1378

  1387/4/9 -83/103/شماره هـ
  27/9/1386:  تاریخ

  1061:  شماره دادنامه
  83/103:  کالسه پرونده
  .هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: ی مرجع رسیدگ

  .آقای محمود ثابت نژاد:  شاکی
  . وزارت آموزش و پرورش25/7/1378 مورخ 36/710 بخشنامه شماره 3ماده ) 2/3 (2ابطال بند :  موضوع شکایت و خواسته

قانون نظـام هماهنـگ پرداخـت        8شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعالم داشته است، وزارت آموزش و پرورش در اجرای ماده                :  مقدمه
حقـوق و   « دارد    قانون مذکور مقرر مـی     8در ماده   . باشد  آن مخالف قانون می    3 ماده   2ای تصویب کرده است که بند        کارکنان دولت، بخشنامه  

حـدهای آموزشـی،   لیسانس و مدارک همتراز از لحاظ استخدامی که در مراکز و یـا وا            العاده شغل دارندگان مدارک تحصیلی دکتری و فوق        فوق
العاده شغل کارکنان مـشابه       درصد مجموع حقوق و فوق     80مطالعاتی و تحقیقاتی دستگاههای مشمول این قانون اشتغال به کار دارند، نباید از              
 است  نامه اجرائی قانون موصوف نیز آورده       آیین 16ماده  » .مشمول قانون اعضای هیأت علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کمتر باشد           

العاده شغل متصدیان دارای مدرک تحـصیلی دکتـری و کارشناسـی ارشـد و معـادل آن کـه در مـشاغل مطالعـاتی،                         همترازی حقوق و فوق   « 
 قانون بر اساس    8العاده شغل موضوع ماده      نمایند با مراتب اعضای هیأت علمی برای تعیین حقوق و فوق           تحقیقاتی و آموزشی انجام وظیفه می     

سـازمان  » .رسد، خواهد بود   ه به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب شورای حقوق و دستمزد می                 دستورالعملی ک 
فرمایید در هیچ یک از مصوبات فوق        همانگونه که مالحظه می   .  را تصویب نموده است    8امور اداری و استخدامی نیز دستورالعمل اجرائی ماده         

 و تحقیقات در سطح ملی برای بهره مندی از امتیاز همترازی وجود ندارد، بلکه دارا بودن سـنوات و تجربـه و مـدارک                         شرط دارا بودن تالیفات   
 چنـین شـرطی را برقـرار کـرده          25/7/1378 مورخ   36/710اما وزارت آموزش و پرورش طی بخشنامه شماره         . مرتبط کافی دانسته شده است    

باشند، از جمله اینجانب را از حق قانونی خود محـروم            اری از افرادی را که دارای حق مکتسب می        باشد و بسی   است که خالف شرع و قانون می      
مدیرکل امـور   .  وزارت آموزش و پرورش را دارم      25/7/1378 مـورخ   36/710 بخشنامه شماره    3 ماده   2/3بنابراین تقاضای ابطال بند     . سازد می

اند، دستورالعمل اجرائـی    اعالم داشته18/6/1383 مورخ 42/42695کور طی نامه شماره  اداری وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به شکایت مذ         
لیـسانس،    العاده شـغل دارنـدگان مـدارک تحـصیلی فـوق            قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت موضوع همترازی حقوق و فوق           8ماده  

العاده شغل اعضای هیأت علمی دانشگاهها       حقوق و فوق  % 80د، با   دکتری، که در مشاغل آموزشی، مطالعاتی، تحقیقاتی به خدمت اشتغال دارن          
 سـازمان مـدیریت و      26/4/1378 مـورخ    2676/11 و   31/6/1378 مـورخ    34037/2/2منوط به رعایت شـرایط منـدرج در بخـشنامه شـماره             

تجربه در زمینه پست مورد تصدی بعد از  سال 16لیسانس با حداقل  ـ دارا بودن مدرک تحصیلی فوق1باشد از آن جمله،  ریزی کشور می برنامه
 امتیاز ارزشیابی به عمل آمده در سه سال متوالی یا پنج سال متناوب متصل به سال همترازی در         27ـ کسب حداقل    2لیسانس    اخذ مدرک فوق  

یـابی مـشاغل تخصـصی و       ـ گروه استحقاقی شغلی مستخدم در هنگام تطبیق با این مقررات با طرح ارز             3لیسانس    مورد دارندگان مدرک فوق   
ــ دارا بـودن تالیفـات و تحقیقـات و یـا طرحهـای ارزنـده کـه در سـازمان مربوطـه یـا                4.  بوده باشد  15لیسانس گروه     تحقیقی با مدرک فوق   

ت  ـ عملکـرد مـستخدم مـورد تاییـد رضـای      5. دستگاههای دیگر و یا در مراکز علمی و صنعتی و فرهنگی مورد استفاده یا استناد قرار گرفتـه 
نامـه مزبـور     معاون اداری و مالی وزارت متبوع متاثر از شـیوه 25/7/1378 مورخ 36/710با این وصف بخشنامه شماره . مسئولین مربوطه باشد  

دبیـر محتـرم    . با امعان نظر به مراتب فوق تضییع حقی از وی مشهود نبوده تقاضای رد شکایت و تایید مفاد بخشنامه مزبور را دارد                     . بوده است 



  131/آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری : بخش سوم
 

 

 وزارت آموزش و پرورش طی      25/7/1378 مورخ   36/710 بخشنامه   3ماده  ) 2/3(ای نگهبان درخصوص ادعای خالف شرع بودن بند دوم          شور
 وزارت  25/7/1378 مـورخ    36/710 بخـشنامه    3مـاده   ) 2/3(اند، موضـوع بنـد دوم         اعالم داشته  3/9/1384 مورخ   13898/30/84نامه شماره   

هیـأت عمـومی   .  فقهای محترم شورای نگهبان مطرح شد که خالف موازین شرع شـناخته نـشد      2/9/1384آموزش و پرورش در جلسه مورخ       
البدل شعب دیوان تشکیل و پـس از بحـث و بــررسی و انجـام               دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی             

 .نماید  میمشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی

  رأی هیأت عمومی
 36/710 بخـشنامه شـماره      3 مـاده    2/3 فقهای محترم شورای نگهبان بند       3/9/1384 مورخ   13898/30/84اوالً، به موجب نظریه شماره      

ون نامـه اجرائـی قـان       آیین 16ثانیاً، به موجب ماده     .  وزارت آموزش و پرورش خالف موازین شرع تشخیص داده نشده است           25/7/1378مورخ  
العاده شـغل    حقوق و فوق  « وزیران رسیده مقرر گردیده است         به تصویب هیأت   8/11/1370نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت که در تاریخ       

 قانون که دارای مـدرک تحـصیلی دکتـری و کارشناسـی ارشــد یـا                 8کارکنان مراکز و واحدهای آموزشی، مطالعاتی، تحقیقاتی موضوع ماده          
العـاده شـغل     درصد حقوق و فـوق  80باشند و تصدی مشاغل آموزشـی، مطالعاتی و تحقیقاتی را به عهده دارند، به میزان                مدارک همترازی می  

شـاغل و   ) آموزشـی و پژوهـشی    (ای از مقررات مربوط به پایه حقوق اعـضاء رسـمی هیـأت علمـی                 کارکنان مشابه مشمول قانون اصالح پاره     
 به موجب دستورالعملی که به پیشنهاد مشترک سازمان امـور اداری و اسـتخدامی               1368الی مصوب بازنشسته دانشگاهها و موسسات آموزش ع     

الـذکر و    نظـر بـه مراتـب فـوق       » .شود رسد، تعیین می   کشور و وزارت علوم تحقیقات و فناوری تهیه و به تصویب شورای حقوق و دستمزد می               
العاده شغل موضوع مـاده      ولت و اینکه تعیین شرایط برخورداری از حقوق و فوق          قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان د      8عنایت به مفاد ماده     

 وزارت  25/7/1378 مورخ   36/710 بخشنامه شماره    3 ماده   2/3مذکور توسط وزارت آموزش و پرورش متکی به اذن مقنن نیست، بنابراین بند              
الـذکر خـارج از اختیـارات آن          قـانون فـوق    8شـغل مقـرر در مـاده        العاده   آموزش و پرورش در زمینه تعیین شرایط برخورداری از حقوق و فوق           

 و 19 قانون اساسی و ماده یـک و بنـد یـک مـاده    170شود و مستنداً به قسمت دوم اصل     وزارتخانه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می       
  .شود عدالت اداری ابطال می  قانون دیوان42ماده

  عدالت اداری ـ مقدسی ئی دیوانهیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضا
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 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص تمسک هیأتهای حل اختالف کار به اعالم نظر مثبت شورای 1151رأی شماره 
  باشد قانون کار می) 27(اسالمی کار پس از فسخ قرارداد کار توسط کارفرما مغایر ماده 

  1387/4/9 -85/723/شماره هـ
  4/10/1386:  تاریخ

  1151:  شماره دادنامه
  85/723:  کالسه پرونده
  .هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:  مرجع رسیدگی

  .خانم مژگان علیمردانی:  شاکی
  .اعالم تعارض آراء صادره از شعب سوم، نهم و چهاردهم دیوان عدالت اداری:  موضوع شکایت و خواسته

ـ :  مقدمه  موضوع شکایت زهرا شریفیان پور به طرفیت، هیأت حل اختالف 81/491 کالسه ـ شعبه چهاردهم در رسیدگی به پرونده1الف 
 869 هیأت حل اختالف به شرح دادنامه شماره         14/7/1380 مورخ   572اداره کار و امور اجتماعی استان اصفهان به خواسته، نقض رأی شماره             

رای اسالمی کار بعد از اخراج شاکیه تـشکیل شـده و اظهـارنظر در     چنین رأی صادر نموده است، با عنایت به اینکه اوالً شو   22/4/1382مورخ  
ثانیاً، علت موجهی از جانب کارفرما جهت اخراج بیان نشده          . مورد شاکیه نموده در حالیکه قانوناً باید در همان زمان اخراج اظهارنظر کرده باشد             

لت عدم نیاز استدالل در مورد اخراج شاکیه نمـوده و در جـائی دیگـر             گوئی شده در جائی به ع       و کارفرما در مورد بیان علت اخراج دچار تناقض        
. نداشتن اخالق کاری و انضباطی، ثالثاً کارفرما از نیروی جایگزین در مورد شاکیه استفاده نموده لذا موضوع ادعای عدم نیاز منتفی بوده اسـت                       

ی مجدد در هیأت حـل اخـتالف همعـرض صـادر و اعـالم                هیأت حل اختالف و رسیدگ     14/7/1380ـ  572علیهذا حکم به نقض رأی شماره       
ـ . گردد می  موضــوع تقاضـای تجدیــدنظر اداره کـل کـار و امــور       83/293ـ شعبه دوازدهم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کالسـه  2الف 

 مـورخ  316مـه شـماره    شـعبه چهـاردهم دیـوان بـه شـرح دادنا     22/4/1382 مـورخ  869اجتـماعی استـان اصفهان نسبت به دادنامه شـماره   
ـ .  با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه بدوی را عیناً تایید و استوار نموده است4/3/1384 ـ شعبه سوم دیوان در رسـیدگی بـه پرونـده کالسـه     1ب 

 رأی   موضوع شکایت انسیه ایمانی به طرفیت، هیأت حل اختالف اداره کل کار و امور اجتماعی استان اصـفهان بـه خواسـته، ابطـال                        81/577
 چنین رأی صادر نموده است، نظر بـه اینکـه در   3/9/1381 مورخ 1561 هیأت حل اختالف به شرح دادنامه شماره 14/7/1380 ـ  571شماره 

عنه به نظریه شورای اسالمی کار استناد گردیده و در حالیکه وفق سوابق موجود در پرونده، شورای اسالمی کار در تـاریخ اخـراج                         رأی معترض 
تبار قانونی نداشته است و پس از چند ماه از اخراج اظهارنظر نموده است، لذا فقط از این جهت رأی مورد اعتراض مخدوش تشخیص                      شاکیه اع 

ـ . گردد و رأی به ورود شکایت و رسیدگی مجدد در هیأت همعرض هیأت حل اختالف اداره کار اصفهان صادر و اعالم می ـ شعبه هـشتم  2ب 
 موضوع تقاضای تجدیدنظر اداره کل کار و امور اجتماعی استان اصفهان نـسبت بـه                81/1507ی به پرونده کالسه     تجدیدنظر دیوان در رسیدگ   

 با رد تجدیدنظرخواهی دادنامـه بـدوی را تاییـد    28/4/1382 مورخ 497 شعبه سوم به شرح دادنامه شماره  3/9/1381 مورخ   1561رأی شماره   
ـ . نموده است مرادی به طرفیت هیأت حل اخـتالف    موضوع شکایت مژگان علی81/524گی به پرونده کالسه ـ شعبه نهم دیوان در رسید1ج 

 چنین 3/12/1382 مورخ 1694اداره کل کار و امور اجتماعی استان اصـفهان به خواسته ابطال رأی هیأت حل اختالف به شرح دادنامه شماره             
داره کار و با توجه به آخرین پاسخ اداره کار و عنایتاً به نظریه شـورای اسـالمی                  رأی صادر نموده است، نظر به مندرجات پرونده استنادی فنی ا          

باشد، اساساً ادلـه نقـضی دال بـر غیرقـانونی       که مضبوط در پرونده استنادی فنی اداره کار می    12/7/1380 مورخ   110/9ـ4کار که طی شماره     
ـ . شـود  وی وارد نیست به رد آن اظهارنظر میبودن رأی هیأت حل اختالف اقامه و ابراز نشده است، المحاله دع ــ شـعبه دوم تجدیـدنظر    2ج 

 مـورخ   1694مـرادی نـسبت بـه دادنامـه شـماره              موضوع تقاضای تجدیدنظرخواهی مژگان علی     83/156دیوان در رسیدگی به پرونده کالسه       
امه تجدیدنظرخواسته را تاییـد و اسـتوار نمـوده           با رد تجدیدنظرخواهی دادن    27/11/1383 مورخ   1831 شعبه نهم به شرح دادنامه       3/12/1382



  133/آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری : بخش سوم
 

 

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

  رأی هیأت عمومی
های انضباطی کار را پس از تذکرات        نامه  هرگاه کارگر در انجام وظایف محوله قصور ورزد و یا آیین           1369 قانون کار مصوب     27بق ماده   ط

کتبی نقض نماید، کارفرما حق دارد در صورت اعالم نظر مثبت شورای اسالمی کار نسبت به پرداخت حقوق معوقه و مطالبـات قـانونی وحـق        
نظر به اینکه حکم مقنن مفید جواز اعمال حق کارفرما در فسخ قرارداد کار پـس از  . ر قانون اقدام و قرارداد کار را فسخ نماید       سنوات کارگر براب  

اعالم نظر مثبت شورای اسالمی کار است و تمسک هیأتهای حل اختالف کار به اعالم نظر مثبت شورای اسالمی کار پس از فسخ قراردادکار                    
 مـورخ   869 شعبه سـوم بـدوی و دادنامـه شـماره            3/9/1381 مورخ   1561بنابراین دادنامه شماره    . باشد کم قانونگذار می  توسط کارفرما مغایرح  

 قانون کار در این     27 شعبه چهاردهم بدوی دیوان مبنی بر نقض آراء هیأتهای حل اختالف کار به لحاظ عدم رعایت مدلول ماده                    22/4/1382
هم و شعبه هشتم تجدیدنظر دیوان تایید شده و قطعیت یافته است، موافق اصول و موازین قانونی تشخیص                  زمینه که به ترتیب در شعبه دوازد      

 در موارد مشابه برای شعب دیوان و مراجع         1385 قانون دیوان عدالت اداری مصوب       43 و ماده    19 ماده   2این رأی به استناد بند      . شود داده می 
  .االتباع است اداری ذیربط الزم

   عدالت اداری ـ مقدسی ومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوانهیأت عم
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آن عدم جواز قصور در انجام وظایف ) 27( هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با توجه به قانون کار از جمله ماده 1152رأی شماره 
  نامه انضباطی کار از طرف کارگران متعیّن است محوله و لزوم رعایت آئین

  1387/4/9 -85/720/شماره هـ
  4/10/1386:  تاریخ

  1152:  شماره دادنامه
  85/720:  کالسه پرونده
  .هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:  مرجع رسیدگی

  .آقای علی اکبر پرتوی:  شاکی
  .اعالم تعارض آراء صادره از شعب هشتم، دهم و یازدهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری:  موضوع شکایت و خواسته

ـ ا:  مقدمه  موضوع شکایت حـسین رضـازاده و شـهریار    83/3677 و 83/3799های کالسه  ـ شعبه سوم دیوان در رسیدگی به پرونده1لف 
 هیأت حل اختالف به شرح دادنامـه    30/3/1383اختالف اداره کار نوشهر به خواسته، اعتراض به رأی مورخه             کیاالشکی به طرفیت، هیأت حل    

اند، چون شکایت شاکی به شـرح مـنعکس در دادخواسـت              چنین رأی صادر نموده    27/11/1383مورخ 3660 و   4/12/1383 مورخ 3836شماره
رسد، بنابمراتب در جهت بررسی اعتراض و رسیدگی به حقوق مورد ادعای شـاکی               مفید رسیدگی و بررسی مجدد پیرامون ادعای وی بنظر می         

ی درخصوص مورد ادعای وی رسـیدگی و پـس از بررسـی دالیـل و     شود تا هیأت همعرض با دعوت از شاک رأی هیأت حل اختالف نقض می  
ـ . مدارک مثبت ادعا مبادرت به صدور رأی مستدل و مستند نماید ـ شعبه یـازدهم تجدیـدنظر دیـوان در رسـیدگی بـه پرونـده کالسـه        2الف 

 شـعبه دوم بـه شـرح    4/12/1383ورخ  مـ 3836 موضوع تقاضای تجدیدنظرخواهی اداره کار و امور اجتماعی نوشهر نسبت به دادنامه           84/868
ـ .  با رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه بدوی را تایید و استوار نموده است13/6/1384 مورخ 1870دادنامه شماره  ــ شـعبه دهـم تجدیـدنظر     3الف 

 3660رأی شـماره   موضوع تقاضای تجدیدنظر اداره کل کار و امور اجتماعی نوشـهر نـسبت بـه             84/806دیوان در رسیدگی به پرونده کالسه       
 چنین رأی صادر نموده است، مستندات ارائه شـده از سـوی             24/11/1384 مورخ   2158 شعبه سوم به شرح دادنامه شماره        27/11/1383مورخ  

ه کارفرما از قبیل نامه دایره انتظامات و بازرسی کارخانه، نامه کارگران نوبت شب، گزارش غیبت ناموجه کارگران نوبت شب، صورتجلسه کمیت                    
با اعتقاد به انضباط کاری و ضرورت تمکین کـارگر در  . نماید انضباط کار، غیبت و نافرمانی تجدیدنظرخوانده و نیز اختالل در تولید را محرز می 

اه، حدود مقررات قانون کار و ضـوابط وزارت کار و امور اجتماعی و سایر مصوبات ناظر بـه مورد و عدم جواز اخالل بـه تعطیلی کشاندن کارگـ              
از این . گردد  هیأت حل اختالف اداره کار و امور اجتماعی نوشهرـ چالوس با مقررات موضوعه مالحظه نمی          30/3/1383مغایرتی در رأی مورخ     

ـ . گردد عنه حکم به رد شکایت نخستین صادر و اعالم می رو با احراز ورود صحت تجدیدنظرخواهی و نقض دادنامه معترض ـ شعبه سـوم  1ب 
اختالف مستقر در اداره کار نوشهر بـه           موضوع شکایت فرامرز صفررضوی به طرفیت هیأت حل        83/1970رسیدگی به پرونده کالسه     دیوان در   

حسب مقـررات   ...  چنین رأی صادر نموده است،       29/9/1383 مورخ   2486 به شرح دادنامه شماره      30/3/1383خواسته، اعتراض به رأی مورخ      
هـای انـضباطی کارگـاه       نامه ر و فسخ قرارداد کار صرفاً در صورت قصور در انجام وظایف محوله و یا نقض آیین                 قانون کار اخراج کارگ    27ماده  

عنه نیز مدرکی در ایـن خـصوص ارائـه           توسط کارگر و یا اعالم نظر هیأت شورای اسالمی کار مجاز شناخته شده است و در مدافعات مشتکی                 
عنـه   لذا شکایت به نحو مطروحه وارد تشخیص ضمن نقض رأی معترض          . رسد  قانونی به نظر نمی    نگردیده و با اخراج شاکی منطبق با موازین       

ـ . گردد جهت رسیدگی مجدد به هیأت همعرض حل اختالف اداره کار نوشهر احاله می ـ شعبه هشتم تجدیـدنظر دیـوان در رسـیدگی بـه     2ب 
 مـورخ   2486مور اجتماعی شهرسـتان نوشـهر نـسبت بـه رأی شـماره               موضوع تقاضای تجدیدنظرخواهی اداره کار و ا       84/317پرونده کالسه   

 با رد تجدیدنظرخواهی دادنامـه بـدوی را عینـاً تاییـد و اسـتوار      15/8/1384 مورخ 1056 شعبه سوم بدوی دیوان به شرح دادنامه  29/9/1383



  135/آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری : بخش سوم
 

 

البدل شعب دیوان تـشکیل و پـس از    ادرسان علیهیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و د     . نموده است 
 .نماید الذکر با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت به صدور رأی می های فوق بحث و بـررسی و انجام مشاوره و احراز تناقض دادنامه

  رأی هیأت عمومی
هـای   ف کـار و سـایر محتویـات پرونـده    اوالً، با توجه به وحدت موضوع و شکایت شاکیان به خواسته نقض رأی قطعی هیأت حـل اخـتال              

 1056 شعبه دهم تجدیدنظر دیوان مبنی بر رد اعتراض شاکیان با دادنامه شـماره  24/11/1384 مورخ  2158های شماره    الذکر بین دادنامه   فوق
های  ی بر تایید دادنامه    شعبه یازدهم تجدیدنظر دیوان مبن     13/6/1384 مورخ   1870 شعبه هشتم تجدیدنظر و دادنامه شماره        15/8/1384مورخ  

 1369ثانیاً، با عنایت به مقررات قانون کار مـصوب          . شعبه بدوی مشعر بر نقض رأی هیأت حل اختالف کار و تایید ادعای شاکیان محرز است               
ارگران و اینکه   نامه انضباطی کار از طرف ک       آن قانون درخصوص عدم جواز قصور در انجام وظایف محوله و لزوم رعایت آیین              27از جمله ماده    

نامه دایره انتظامات و بازرسی کارخانه و گزارش غیبت ناموجه کارگران شیفت شب کارخانه ایران تافته و صورتجلـسه کمیتـه انـضباطی کـار                         
مؤید تمرد کارگران موصوف در انجام وظیفه و ایجاد اختالل در امر تولیـد و تعطیـل کارگـاه اسـت و رأی قطعـی هیـأت حـل اخـتالف کـار                                 

صوص تحقق شرایط الزم در جهت قطع رابطه همکاری کارفرما و کارگران موصوف منطبق با ضوابط و مقررات مربـوط در قلمـرو مـاده                         درخ
 شـعبه دهـم     24/11/1384 مـورخ    2158باشد، بنابراین دادنامه شـماره        قانون کار صادر شده است و متضمن نقض قوانین و مقررات نمی            165

های بدوی و رد شکایت و اعتراض شاکیان به خواسته نقض رأی حل اخـتالف کـار صـحیح و موافـق                        دادنامه تجدیدنظر دیوان مبنی بر فسخ    
 در موارد مشابه برای شعب 1385 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 43 و ماده 19 ماده 2این رأی به استناد بند . اصول و موازین قانونی است    

  .ستاالتباع ا دیوان و مراجع اداری ذیربط الزم
   عدالت اداری ـ مقدسی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان



  )1387  تابستان 11شماره (فصلنامه قضایی / 136
 

 

العاده ویژه به معلمان مربیان مدیران و معاونین واجد   هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص پرداخت فوق1154رأی شماره 
  شرایط مدارس قبل از تصویب هیأت ممیزه جواز قانونی ندارد

  1387/4/8 -86/106/شماره هـ
  4/10/1386:  تاریخ

  1154:  شماره دادنامه
  86/106:  کالسه پرونده
  .هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:  مرجع رسیدگی

  .خانم زهرا قماشی:  شاکی
  .اعالم تعارض آراء صادره از شعب چهارم و سی ودوم دیوان عدالت اداری:  موضوع شکایت و خواسته

 موضوع شکایت زری حـسنی،  85/18068 و 85/18447 و 85/18010های کالسه  ر رسیدگی به پروندهالف ـ شعبه سی و دوم د  :  مقدمه
العاده ویژه و طرح مـسیر ارتقـای شـغلی           سعیده شمیم، مهرنوش آمدی به طرفیت وزارت آموزش و پرورش و به خواسته، اجراء و پرداخت فوق                

چنین رأی صادر نمـوده     10/12/1385 مورخ   17959 و   26/12/1385 مورخ   18421و  10/12/1385 مورخ   17913های   معلمان به شرح دادنامه   
شده از سوی شاکی که در ابالغ صادره نامبرده به عنوان معلم ارشد شناخته شده است، با توجه  نظر به محتویات پرونده و مدارک ارائه    ... است،  

 مـورخ   38611/1800 مسیر ارتقاء شغلی معلمان به شـماره          هیأت وزیران و دستورالعمل    26/1/1383 مورخ   29933ت/2552به مصوبه شماره    
عنه شکایت شاکی وارد تشخیص و حکم به الـزام وزارت            ریزی کشور و مدافعات نماینده وزارت مشتکی        سازمان مدیریت و برنامه    10/3/1383

 چهارم دیوان در رسیدگی به پرونـده کالسـه   ب ـ شعبه . نماید عنه به اجرای خواسته شاکی از زمان احراز معلم ارشد صادر و اعالم می مشتکی
 و  1/1/1380 موضوع شکایت زهرا قماشی به طرفیت وزارت آموزش و پرورش به خواسته، اجرای طرح مسیر ارتقاء شغلی از تـاریخ                      85/2106

وضوع برابر مصوبه شـماره      چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه م         28/1/1386 مورخ   70پرداخت مطالبات معوقه به شرح دادنامه شماره        
 هیأت وزیران برای مربیان، مدیران و معاونین مدارس و معلمانی که به طور تمام وقت به تدریس اشتغال                   26/1/1383 مورخ     ه2993ت/2552

 از مـشمولین  نامه مذکور تاریخ اجرای آن در مورد هـر یـک          تصویب 8داشته باشند، براساس عواملی مورد تصویب قرار گرفته است و برابر بند             
العاده مربوطه قبل از تصویب مصوبه و اظهارنظر هیأت ممیزه قانونی نیست بنابراین              بنابراین مطالبه فوق  . باشد پس از تصویب هیأت ممیزه می     

 در هیأت عمـومی دیـوان عـدالت اداری   . گردد لذا حکم به رد شکایت شاکی صادر می       . باشد و تخلف از مقررات ثابت نیست       خواسته موجه نمی  
البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجـام مـشاوره و احـراز تنـاقض            تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی         

 .نماید الذکر با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می های فوق دادنامه

  رأی هیأت عمومی
 32هـای صـادره از شـعبه     ته شاکیان و مقررات قانونی حاکم بر آن تعارض بـین دادنامـه  الف ـ با توجه به وحدت موضوع شکایت و خواس 

 شـعبه   28/1/1386 مـورخ    70 با دادنامه شـماره    1/1/1380العاده ویژه مورد ادعا از تاریخ      دیوان مبنی بر تایید استحقاق شاکیان به دریافت فوق        
 مـورخ   ه/29933ت/2552نامـه شـماره     تـصویب 8ب ـ بـه موجـب بنـد     . استچهارم دیوان مشعر بر رد شکایت شاکی در همان زمینه محرز 

 بـه تـصویب رسـیده، اجـرای         1370 قانون نظام هماهنگ پرداخـت کارکنـان دولـت مـصوب             6 هیأت وزیران که به تجویز ماده        26/1/1383
د شرایط مدارس از تاریخ تـصویب هیـأت ممیـزه           العاده ویژه به معلمان، مربیان، مدیران و معاونین واج         نامه مزبور موضوع پرداخت فوق     تصویب

الـذکر قبـل از تـصویب     العاده ویژه مذکور به هریک از مستخدمین مشمول مصوبه فوق معین و مقرر گردیده است و با این وصف پرداخت فوق      
ی است موافق اصول و مـوازین        شعبه چهارم دیوان که متضمن این معن       28/1/1386 مورخ   70هیأت ممیزه جواز قانونی ندارد و دادنامه شماره         



  137/آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری : بخش سوم
 

 

 در موارد مـشابه بـرای شـعب دیـوان و            1385 قانون دیوان عدالت اداری مصوب       43 و ماده    19 ماده   2این رأی به استناد بند      . باشد قانونی می 
  .االتباع است سایر مراجع اداری ذیربط الزم

   یعدالت اداری ـ مقدس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان
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 اداره تربیت بدنی 30/9/1384 مورخ 1/27403 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بخشنامه شماره14رأی شماره 
  شهرستان شیروان

  1387/4/9 -85/697/شماره هـ
  18/1/1387:  تاریخ

  14:  شماره دادنامه
  85/697:  کالسه پرونده
  .هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:  مرجع رسیدگی

  .آقای حیدر غالمحسینی:  شاکی
  . اداره تربیت بدنی شهرستان شیروان30/9/1384 مورخ 1/27403ابطال بخشنامه شماره :  موضوع شکایت و خواسته

اداره . باشـم   مترمربـع مـی    1500است، اینجانب مالک یک قطعه زمین به مساحت          شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعالم داشته      :  مقدمه
 50، با توجه به اینکه عرصه دارای کاربری ورزشی است، مدعی 30/9/1384 مورخ 1/27403روان با استناد به بخشنامه شماره تربیت بدنی شی

تـوان از   اوالً مطابق قـانون هـیچ مـالی را نمـی     . گردند درصد آن هستند و در غیر این صورت مانع از هرگونه اقدام و تصرف مالکانه شاکی می                
 قانون اساسی جمهوری اسـالمی ایـران تعـرض بـه حقـوق و مـال                 22د مگر به حکم قانون و با عنایت به اصل           تصرف صاحب آن بیرون کر    

ثانیاً، مطابق ماده واحده قانون طرحهای دولتـی و شـهرداریها، دسـتگاههای    . اشخاص ممنوع است مگر در مواردی که قانون معین کرده است      
 ماه نسبت به خرید اراضی با کاربری مشخصه اقدام نمایند و پس از گذشت مدت مقرره 18دولتی مکلفند از تاریخ تصویب نقشه حداکثر ظرف    

مجاز خواهد بود و در قانون هم نیامده است که مالک قسمتی از ملک خود را به رایگـان در اختیـار             .... مالک نسبت به فروش، رهن، احداث و        
 از طرفی عالوه بر مقررات ماده واحده قانون تعیین وضعیت امـالک واقـع در طرحهـای     ادارات در این گونه موارد قرار دهد و یا واگذار نماید و           

 سال تقلیل، بطوری که با توجه به اتمام عمر    5 سال به    10دولتی مصوب مجلس شورای اسالمی در مصوبه اخیر مدت زمان اجرای طرح را از               
سرپرسـت دفتـر    . لذا تقاضای ابطـال بخـشنامه مـذکور را دارم         . داردطرح و مصوبه اخیر مجلس دیگر چیزی به عنوان کاربری ورزشی وجود ن            

 اعـالم   25/10/1386 مورخ   14/34664ارزیابی عملکرد و پاسخگوئی به شکایات استانداری ایالم در پاسخ به شکایت فوق طی الیحه شماره                 
 و اصالحیه بعدی آن     1367 شهرداریها مصوب سال     اند، ماده واحده قانون تعیین وضعیت اراضی با کاربری عمومی در محدوده شهرها و              داشته

 30/9/1384مـورخ   1/27403مالک را مجاز نموده از حق مالکانه خود با حفظ کاربری ورزشی استفاده نمایند، و به استناد تفاهم نامـه شـماره                       
 بدنی پس از مطـرح شـدن موضـوع در     درصد از زمین مورد نظر به سازمان تربیت       50استانداری ایالم در صورت رضایت مالک مبنی بر اهداء          

هیأت عمومی دیـوان عـدالت اداری   . تواند از مابقی اراضی خود در راستای دیگر کاربریها استفاده نماید  و موافقت استاندار می5کمیسیون ماده  
نجام مشاوره بـا اکثریـت آراء   البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و ا         در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی          

 .نماید بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می

  رأی هیأت عمومی
 و تبـصره یـک اصـالحی آن،         1367مطابق ماده واحده قانون تعیـین وضـعیت امـالک واقـع در طرحهـای دولتـی و شـهرداریها مـصوب                     

هـای   مالک واقع در طرحهای مصوب و اجـرای طـرح در مهلـت   دستگاههای اجرائی ذیربط مکلفند با رعایت قانون نسبت به تملک اراضی و ا 
مقرر در قانون اقدام نمایند و در صورت عدم امکان اجرای طرح و یا انتفاء آن، اراضی و امالک مزبور را به منظور اعمال انحاء حقـوق مالکانـه               

 اسـتاندار   30/9/1384ــ 1/27403 طریق بخشنامه شماره      که از  28/8/1384 صورتجلسه مورخ    3بنابراین بند   . در اختیار مالکین آنها قرار دهند     
ایالم به اداره کل تربیت بدنی آن استان ابالغ شده و به شرح آن درخصوص زمینهای واقع در طرحهای ورزشی ترتیب دیگری اتخاذ نمـوده و                  

 مالک از طریق تغییر کاربری زمین مورد  درصد اراضی واقع در طرح به سازمان تربیت بدنی و واگذاری بقیه آن به50متضمن واگذاری حداقل 



  139/آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری : بخش سوم
 

 

شود و مستنداً به اصـل       نظر است، مخالف هدف و حکم صریح مقنن و خارج از اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می                    
  .گردد  ابطال می1385ب  قانون دیوان عدالت اداری مصو42 و ماده 19 قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و ماده یک و بند یک ماده 170

   عدالت اداری ـ مقدسی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان
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نامه اجرائی برگزاری دومین دوره انتخابات   آیین56 ماده 2 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بند46رأی شماره
   سازمان نظام پرستاریهیأت مدیره نظام پرستاری شهرستانها و اعضای شورای عالی

  1387/4/9 -85/914/شماره هـ
  1/2/1387:  تاریخ

  46:  شماره دادنامه
  85/914:  کالسه پرونده
  .هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:  مرجع رسیدگی

  .آقای زمان محمدی فر:  شاکی
پرسـتاری شهرسـتانها و       مدیره نظـام    خابات هیأت نامه اجرائی برگزاری دومین دوره انت       آیین 56 ماده 2ابطال بند :  موضوع شکایت و خواسته   

  .عالی سازمان نظام پرستاری اعضای شورای
های  مدیره  نامه مورد شکایت عضویت در یکی از هیأت         آیین 56 ماده 2شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعالم داشته است، در بند         :  مقدمه

در حالی که شرایط داوطلبان عضویت در شورای عالی . ستاری اعالم شده استنظام پرستاری را یکی از شرایط داوطلبین شورای عالی نظام پر
توانـد در     قانون ایجاد سازمان نظام پرستاری آمده است و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نمی               22از سوی قانونگذار در پنج بند ماده        

نامـه    آیـین  56 ماده   2با توجه به مراتب مذکور ابطال بند        . گری را بیاورد  نامه اجرائی مفاد قانون را تغییر دهد و شرطی را حذف و شرط دی              آیین
اجرائی برگزاری دومین دوره انتخابات هیأت مدیره نظام پرستاری شهرستانها و اعضای شورای عـالی سـازمان نظـام پرسـتاری را بـه لحـاظ                          

مور حقوقی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در پاسخ بـه          مدیرکل دفتر ا  . مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات مورد تقاضا است          
انـد، در روز برگـزاری دومـین دوره انتخابـات سـازمان نظـام                 اعالم داشته  14/12/1386ن مورخ   /ح/450138شکایت مذکور طی نامه شماره      

ی اجرایـی را بـر عهـده داشـته و           معاونت سالمت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشـکی مـسئولیت سـتاد مرکـز               1385پرستاری در سال    
مسئولیت اجرای قانون و تطبیق موارد پیش آمده با قوانین و مقررات با اعضای هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات سازمان نظام پرستاری مورد                       

نامه اجرائی   بار آیین نظر بوده است و بر این اساس درخواست آقای محمدی فر در جلسه هیأت مرکزی نظارت بررسی گردیده و با توجه به اعت                      
. نامه درخواست مشارالیه قابل استناد نبوده است، لذا با توجه به موارد مذکور و دعوی خواهان مـورد اسـتدعا اسـت                       آیین 56و با استناد به ماده      

پـس از بحـث و      البـدل شـعب دیـوان تـشکیل و           هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی               
 .نماید بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت بـه نموده است صدور رأی می

  رأی هیأت عمومی
 شرایط انتخاب شوندگان هیأتهای مدیره نظام پرستاری شهرستانها و          1380 قانون ایجاد سازمان نظام پرستاری مصوب        22به موجب ماده    

نامـه اجرائـی برگـزاری دومـین دوره انتخابـات             آیین 56 ماده   2بنابراین بند   . در پنج بند تبیین و احصاء شده است       شورای عالی نظام پرستاری     
 وزارت بهداشت، درمـان و آمـوزش پزشـکی کـه            1385هیأت مدیره نظام پرستاری شهرستانها و اعضای شورای عالی نظام پرستاری مصوب             

های نظام پرستاری در نتیجـه کـسب آراء الزم را از جملـه شـرایط داوطلبـین        از هیأت مدیره عالوه بر شرایط مقرر در قانون عضویت در یکی        
 قـانون  22شورای عالی نظام پرستاری قلمداد کرده و با این کیفیت موجبات تضییق دایره شمول قانون را فـراهم سـاخته اسـت، مغـایر مـاده               

شود و بند مـذکور مـستنداً بـه قـسمت دوم اصـل               مقررات دولتی تشخیص داده می    الذکر و خارج از حدود اختیارات آن وزارتخانه در وضع            فوق
  .گردد  قانون دیوان عدالت اداری ابطال می42 و ماده 19یکصد و هفتاد قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و ماده یک و بند یک ماده 

   عدالت اداری ـ مقدسی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان
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 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص عدم تقلیل دریافتی شاغلین در یک وزارتخانه که به وزارتخانه دیگری 54رأی شماره
ای با تخصیص آنان در گروه شغلی  اند مالزمه بندی مشاغل خاص وزارتخانه مزبور تطبیق وضع یافته انتقال یافته و با طرح طبقه

   وزارتخانه مبدأ نداردبندی متفاوت مبتنی بر طرح طبقه

  1387/4/9 -87/26/شماره هـ
  1/2/1387:  تاریخ

  54:  شماره دادنامه
  87/26:  کالسه پرونده
  .هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:  مرجع رسیدگی

  .اداره کل راه و ترابری استان کردستان:  شاکی
  .زدهم و سیزدهم دیوان عدالت اداریاعالم تعارض آراء صادره از شعب یازدهم، دوا:  موضوع شکایت و خواسته

 موضوع شکایت آقای قربانعلی پرویزی نصرت به طرفیت اداره کـل  84/1580الف ـ شعبه دوازدهم در رسیدگی به پرونده کالسه  :  مقدمه
انونی به شرح دادنامه شماره     راه و ترابری استان کردستان به خواسته، اعتراض به تنزیل گروه و الزام اداره خوانده به اعطاء گروه استحقاقی و ق                    

 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه انتقال شاکی از سازمان جهاد کـشاورزی اسـتان کردسـتان بـه اداره راه و                         14/6/1386 مورخ   936
 جهـاد    وزارتـین  26/6/1381وزیـران بـر اسـاس توافقنامـه مـورخ            هیـأت  25/4/1381ترابری استان کردستان به موجب قانون و مصوبه مورخ        

 توافقنامـه   9ریزی کشور انجام گردیـده و بـر اسـاس مـاده              کشاورزی و راه و ترابری و معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه              
مرقوم هیچ گونه کاهشی در حقوق و مزایای مستمر خدمت قابل قبول و سابقه خدمت کاری کارکنان منتقلـه، منـدرج              ) ب(الذکر مفاد بند     فوق

 قانون استخدام کشوری نیز انتقال مستخدم رسمی را از خـدمت یـک وزارتخانـه یـا موسـسه                 10 کارگزینی نباید صورت گیرد و ماده        در حکم 
 مارالذکر نیـز    36 ماده   2دولتی به خدمت وزارتخانه و یا موسسه دولتی دیگر با حفظ گروه و پایه و پیشینه خدمت تعریف نموده است و تبصره                       

تر به او ارجاع کرد و از آنـجا که بر اساس حکم کارگزینی               توان پـستی در گروه پایین     ورت ضرورت با رضایت مستخدم می     دارد، در ص   مقرر می 
 قـرار داشـته اسـت،       7 سازمان جهاد کشاورزی کردستان، شاکی حین انتقال در رسته نقلیه و ترابری طبقه               28/12/1381 مورخ   18218شماره  

 31/4/1382 مـورخ    14/11026/14 انتقال به اداره راه و ترابری استان کردستان مطابق حکم کارگزینی شماره              بنابراین تقلیل گروه وی بعد از     
بایست با انتقـال نـامبرده بـه اداره راه و ترابـری اسـتان                االشعار می   فاقد وجاهت قانونی است و بر اساس مواد قانونی فوق          8 و گروه    6به طبقه 

 قانون دیوان حکم به ورود شـکایت  13 و شکایت شاکی از این جهت موجه تشخیص و مستنداً به ماده     گردید  حفظ می  12کردستان گروه وی    
ب ـ شعبه سیزدهم در رسـیدگی بـه    . گردد صادر و اعالم می) 12(و الزام اداره کل راه و ترابری استان کردستان به اعطاء گروه استحقاقی وی 

طاهر کریمی پور به طرفیت اداره کل راه و ترابری استان کردستان به خواسته اعتـراض   موضوع شکایت آقای محمد    84/1767پرونده کالسه   
 چنـین رأی صـادر      30/11/1385 مـورخ    1952به تنزیل گروه و الزام اداره کل خوانده به اعطاء گروه قانونی استحقاقی به شرح دادنامه شماره                  

 در اداره متبوع سابق خویش اشتغال داشته، تنزل گـروه مـستخدم در دسـتگاه    9 نموده است، با توجه به اینکه شاکی قبل از استحقاق در گروه       
 منطبق با قوانین و مقررات موضوعه نبوده شعبه بر این اساس شکایت مطروحه را صحیح تشخیص، حکم بـه ورود شـکایت و          7 به   9جدید از   

ای بـرای وی گردیـده را صـادر          ه منجر به ایجاد حق مکتسبه     الزام اداره طرف شکایت به تخصیص گروه و استفاده از حقوق و مزایای سابق ک              
 موضوع شکایت آقای باقر محمدی بـه طرفیـت، اداره کـل راه و ترابـری     84/1760ج ـ شعبه یازدهم در رسیدگی به پرونده کالسه  . نماید می

 مـورخ   735اسـتحقاق بـه شـرح دادنامـه شـماره           استان کردستان به خواسته، اعتراض به تنزیل گروه و الزام خوانده به اعطاء گروه قـانونی و                  
 قانون استخدام کشوری مبنی بـر عـدم تنـزل           10 چنین رأی صادر نموده است، خوانده در الیحه دفاعیه اعالم داشته است، ماده               14/7/1386

ز دسـتگاه مـشمولی بـه       باشند و ا   گروه مستخدمین به هنگام انتقال مربوط به دستگاههائی است که تحت پوشش قانون استخدام کشوری می               
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باشند و  در حالی که مستخدمین شاغل در وزارت راه و ترابری مشمول قانون حمایتی استخدام کشوری می. دستگاه مشمول دیگر مصداق دارد
ی بر اساس صورتجلسه کمیته اجرائی طرح طبقه بندی مشاغل با در نظر گرفتن مدرک تحصیلی، سوابق تجربی، رشته شغلی راننـده ماشـینها     

 قرار گرفته و هیچ گونه کاهشی در حقوق و مزایای شاکی در حکم تطبیـق وضـع بـه نـسبت حکـم انتقـال                          8راه سازی و ساختمانی در گروه       
نظر به اینکه هیچ گونه حقی از شاکی تضییع نگردیده است و در تبدیل وضع و انتقال از جهاد کشاورزی بـه راه و ترابـری                          . گردد مشاهده نمی 

هیأت عمومی دیوان عدالت . گردد ات مشاهده نگردید، لذا شکایت را غیر موجه تشخیص و رأی به رد شکایت صادر و اعالم می      تخلفی از مقرر  
البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مـشاوره و احـراز                  اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی           

 .نماید اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی میالذکر با  تناقض آراء فوق

  رأی هیأت عمومی
نظر به اینکه شاکیان در مدت خدمت در وزارت جهاد کشاورزی مـشمول مقـررات اسـتخدامی و طـرح طبقـه بنـدی خـاص مـشاغل آن                             

اند، لذا با توجه به      ارتخانه اخیرالذکر تطبیق وضع یافته    اند و با انتقال به وزارت راه و ترابری با طرح طبقه بندی مشاغل خاص وز                وزارتخانه بوده 
عدم تقلیل دریافتی آنان و تفاوت شرایط و ضوابط مربوط به گروههای رشته شغلی مورد تصدی شاکیان در دو وزارتخانه مذکور و اینکه انتقال                 

ارت جهاد کشاورزی ندارد، بنـابراین دادنامـه شـماره          ای با تخصیص آنان در گروه شغلی مبتنی بر طرح طبقه بندی متفاوت وز              شاکیان مالزمه 
این رأی بـه اسـتناد      .  شعبه یازدهم دیوان مبنی بر رد شکایت شاکی در این زمینه موافق اصول و موازین قانونی است                 14/7/1386 مورخ   735
االتبـاع   داری ذیربط در موارد مـشابه الزم       برای شعب دیوان و سایر مراجع ا       1385 قانون دیوان عدالت اداری مصوب       43 و ماده    19 ماده   2بند  
  .است

   عدالت اداری ـ مقدسی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان
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اصالحی ماده ) 2(تبصره ) ب( هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص حکم مقنن مقرر در شق یک از بند 55رأی شماره 
  رباره افراد مشمول مقیّد به شرط خاصی نیست د1380 قانون تأمین اجتماعی مصوب سال 76

  1387/4/8 -87/5/شماره هـ
  1/2/1387:  تاریخ

  55:  شماره دادنامه
  87/5:  کالسه پرونده
  .هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:  مرجع رسیدگی

  .آقای رسول شاددل:  شاکی
  .یوان عدالت اداریاعالم تعارض آراء صادره از شعب سوم و نوزدهم د:  موضوع شکایت و خواسته

ـ :  مقدمه  موضوع شکایت آقـای رسـول شـاددل بـه طرفیـت سـازمان تـأمین        84/1551ـ شعبه سوم در رسیدگی به پرونده کالسه 1الف 
 چنین رأی صادر نموده است، اقدامات انجام شده 16/2/1385 مورخ 577آباد به خواسته متن دادخواست به شرح دادنامه شماره  اجتماعی پارس

ه شاکی کالً در قلمرو قوانین و مقررات مربوط بوده بنابه مراتب تخلف در مانحن فیه قابل مالحظه نیست، شکایت بـه کیفیـت مطروحـه                 دربار
ـ . شود موجه نیست و رد می  موضوع تقاضـای تجدیـدنظر آقـای رسـول     85/430ـ شعبه هشتم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کالسه 2الف 

 بـا رد    21/9/1385 مـورخ    1145 شـعبه سـوم دیـوان بـه شـرح دادنامـه شـماره                16/2/1385 مـورخ    577ماره  شاددل نسبت بـه دادنامـه شـ       
ـ . تجدیدنظرخواهی دادنامه بدوی را عیناً تایید و استوار نموده است  موضـوع  84/1146ـ شـعبه نـوزدهم در رسـیدگی بـه پرونـده کالسـه      1ب 

آباد به خواسته تقاضای بازنشستگی کارهای سـخت و           جتماعی شعبه شهرستان پارس   ا  پیرلو به طرفیت سازمان تأمین      شکایت میرحسین میرزاده  
 سـال سـابقه     20 چنین رأی صادر نموده است، با عنایت به اینکه افرادی که حـداقل               13/8/1385 مورخ   1889آور به شرح دادنامه شماره        زیان

 داشته باشند و در هر مورد حق بیمه مدت مزبور را به سازمان تـأمین               آور   سال متناوب در کارهای سخت و زیان       25اشتغال به طور متوالی و یا       
 25960ت/85325نامه شماره     تصویب 14 جزء ماده  5توانند تقاضای مستمری بازنشستگی نمایند، بنابراین طبق بند        اجتماعی پرداخته باشند، می   

ن مذکور در مقام تعیین آن تنظیم و تصویب شده و مقرر داشته ماده واحده قانو) ب( جزء 5 هیأت وزیران که به تجویز بند 27/12/1380مورخ  
 سال متناوب سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشند و یا در آینده شرایط مـذکور را                 25 سال متوالی و یا      20شدگان شاغل که حداقل       است، بیمه 

.  سازمان تأمین اجتماعی تسلیم نمایند، مغایرتی با قانون ندارد          این ماده به   3توانند درخواست بازنشستگی خود را با رعایت بند          احراز نمایند، می  
آور    کارهای سخت و زیـان     1/4هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که در مقام ابطال بخشنامه شماره            7/8/1385همچنان که مفاد دادنامه مورخ    

نی بازنشستگی بیش از موعد متوالیاً یا متناوباً بـا تکمیـل            عنه صادر گردیده که مفاداً در صورتی که بیمه شده واجد شرایط قانو             سازمان مشتکی 
بنـابراین بـا    . سابقه زمانی باشد، نیازمند اینکه در زمان تقاضا لزوماً در کارهای موصوف اشتغال داشته باشد نبوده که موید همین استنباط است                    

آور در زمره کارهای مزبور بوده و  مشاغل سخت و زیاناحراز حقانیت شاکی حسب مستندات ابرازی که شغل وی به تشخیص کمیته شناسایی       
 قانون دیوان عدالت اداری حکم بـه ورود شـکایت           11بند یک ماده    ) پ(با عدم دفاع موثر و موجه سازمان خوانده مستنداً به قسمت اخیر شق              

ـ . دارد ادر و اعـالم مـی  آور ص عنه به صدور ابالغ بازنشستگی شاکی در مشاغل سخت و زیان شاکی و الزام سازمان مشتکی ــ شـعبه دوم   2ب 
 1889 موضوع تقاضای تجدیدنظر سازمان تامین اجتماعی اردبیل نسبت به دادنامـه شـماره               86/199تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کالسه       

 بـدوی را عینـاً تاییـد و         با رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه    31/2/1386 مورخ   397 شعبه نوزدهم دیوان به شرح دادنامه شماره         13/8/1385مورخ  
البدل شعب دیـوان تـشکیل و        هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی               . استوار نموده است  

 .نماید پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می
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  رأی هیأت عمومی
ب ـ قانونگـذار   . های صادره در پرونده مذکور محرز است الذکر وجود تعارض در مدلول دادنامه های فوق با توجه به محتویات پروندهالف ـ  

در مقام حمایت از کارگرانی که تحت تاثیر عوامل فیزیکی، شیمیایی، مکانیکی و بیولـوژیکی محـیط کـار، در معـرض مخـاطرات و تنـشهای                           
 قـانون تـأمین اجتمـاعی    76 اصـالحی مـاده   2تبصره ) ب(اند، به شرح شق یک از بنـد        های طبیعی قرار گرفته     فیتجسمی و روحی زائد برظر    

مخـل  (آور  افرادی که حداقل بیست سال متوالی و بیست و پنج سـال متنـاوب در کارهـای سـخت و زیـان     «  مقرر داشته است 1380مصوب  
تواننـد تقاضـای مـستمری بازنشـستگی         ه مدت مزبور را به سازمان پرداختـه باشـند، مـی           اشتغال داشته باشند و در هر مورد حق بیم        ) سالمت
نظر به اینکه حکم مقنن درباره افراد مشمول قانون مقید به شرط خاصی نیست و قطع رابطه همکاری با کارفرما بـه هـر عنـوان و                            » ...نمایند

باشد،  کتسب قانونی استفاده از بازنشستگی و حقوق مترتب بر آن نمی       همچنین عدم اشتغال به خدمت هنگام تقاضای بازنشستگی سالب حق م          
 شعبه نوزدهم مبنی بر تایید ادعا و استحقاق شاکی درخصوص مورد موافق اصـول و مـوازین                  13/8/1385 مورخ   1889بنابراین دادنامه قطعی    

 برای شعب دیوان و سایر      1385دیوان عدالت اداری مصوب      قانون   43 و ماده    19 ماده   2این رأی به استناد بند      . شود قانونی تشخیص داده می   
  .االتباع است مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه الزم

   عدالت اداری ـ مقدسی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان



  145/آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری : بخش سوم
 

 

ا تغییر وضعیت  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص پایان دادن به خدمت مستخدم آزمایشی و ی56رأی شماره 
  استخدامی او به پیمانی بدون تمسک به حکم قانونگذار جواز قانونی ندارد

  1387/4/9 -86/437/شماره هـ
  1/2/1387:  تاریخ

  56:  شماره دادنامه
  86/437:  کالسه پرونده
  .هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:  مرجع رسیدگی

  .خانم پروانه صالحی فارسانی:  شاکی
  .اعالم تعارض آراء صادره از شعب سوم و ششم و بیستم دیوان عدالت اداری: و خواسته موضوع شکایت 

ـ :  مقدمه  موضوع شکایت خانم پروانه صالحی به طرفیت، سازمان مدیریت و 84/1994ـ شعبه بیستم در رسیدگی به پرونده کالسه 1الف 
 چنین رأی صادر نمـوده اسـت، بـا عنایـت بـه              25/7/1385 مورخ   2407ریزی کشور به خواسته استخدام رسمی به شرح دادنامه شماره            برنامه

 11 شکایت شاکیه وارد تشخیص نگردیـد و مـشمول شـقوق مـاده               1345 قانون استخدام کشوری مصوب      19محتویات پرونده و مدلول ماده      
ـ . گردد باشد، حکم به رد آن صادر و اعالم می قانون دیوان عدالت اداری نمی دیـدنظر در رسـیدگی بـه پرونـده کالسـه      ـ شـعبه دوم تج 2الف 

 شعبه بیـستم دیـوان بـه شـرح دادنامـه            25/7/1385 مورخ 2407 موضوع تقاضای تجدیدنظر خانم پروانه صالحی نسبت به دادنامه           85/2955
 رسیدگی به پرونـده  ب ـ شعبه سوم در .  با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه بدوی را عیناً تایید و استوار نموده است27/4/1386 مورخ 1161شماره

ریزی کشور   موضوع شکایت خانم فرنگیس حیدری به طرفیت معاونت امور مدیریت و منابع انسانی سازمان مدیریت و برنامه 84/1365کالسه  
 چنین رأی صادر نموده است، ماحصل ادعای شاکی این اسـت کـه              11/2/1385 مورخ   460به خواسته متن دادخواست به شرح دادنامه شماره         

 بر اساس مجوزهای استخدامی سازمان مدیریت در آزمون استخدامی در رشته پرستاری ثبت نام و با حکم رسمی آزمایشی                    1381 در سال    وی
 هیأت وزیران از استخدام رسمی وی امتناع و نظر به اسـتخدام             24/6/1381مشغول به کار گردیده اما سازمان مدیریت به استناد مصوبه مورخ            

نظر به اینکه تبدیل وضعیت استخدامی وی از رسمی به پیمانی نافی حقوق مکتسب وی بـوده و بـا توجـه بـه اینکـه تبـدیل                     پیمانی او داشته    
 هیـأت عمـومی   9/12/1383 مـورخ   652 الی   597 هیأت وزیران طبق آراء شماره       24/6/1381وضعیت شاکی به پیمانی موضوع مصوبه مورخ        

ج ـ شعبه ششم دیوان در رسیدگی بـه پرونـده کالسـه     . گردد ه ورود خواسته شاکی اظهارنظر میدیوان عدالت اداری نقض گردیده است، لذا ب
   موضوع شکایت خانم زینب امیریان به طرفیت سازمان مدیریت و83/1233

اینکـه   چنین رأی صادر نموده است، نظر بـه          22/8/1385 مورخ   1719ریزی کشور به خواسته متن دادخواست بشرح دادنامه شماره           برنامه
 هیأت وزیران ابطال گردیده است و همچنین برخی 24/6/1381 مورخ     ه 2726ت/29981نوع مجوز استخدام رسمی بوده و نیز مصوبه شماره          

از احکام نامبرده از سوی ادارات محل خدمت به عنوان رسمی آزمایشی شناخته شـده اسـت و از طرفـی بـیش از دو سـال از خـدمت رسـمی                    
 هیأت عمـومی  7/12/1379 مورخ 379 و   7/12/1369 مورخ   243 شده است، بنابراین مستنداً به آراء وحدت رویه شماره         آزمایشی ایشان سپری  

. گـردد  دیوان عدالت اداری خواسته شاکیه موجه تشخیص و رأی به ورود شکایت ایشان و الزام خوانده به اجابت خواسته وی صادر و اعالم می 
البـدل شـعب دیـوان تـشکیل و پـس از بحـث و                 تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی          هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در     

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

  رأی هیأت عمومی
ب ـ در مـاده   . دره در پرونده مذکور محـرز اسـت  های صا الذکر وجود تعارض در مدلول دادنامه های فوق الف ـ با توجه به محتویات پرونده 

 آن قـانون تـصریح شـده اسـت،     20 قانون استخدام کشوری حداقل مدت آزمایشی شش ماه و حداکثر آن دو سال تعیین شـده و در مـاده         18
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 آنان از طرف وزارتخانه یـا  افرادی که در طی یا پایان دوره آزمایشی صالح برای ابقاء در خدمت مورد نظر تشخیص داده نشوند، حکم برکناری        
الذکر در صورت ابراز لیاقت و کـاردانی در پایـان دوره آزمایـشی در عـداد                قانون فوق  19شود و به حکم ماده       موسسه استخدام کننده صادر می    

یمانی بدون تمسک به    بنابراین پایان دادن به خدمت مستخدم آزمایشی و یا تغییر وضعیت استخدامی او به پ              . گیرند مستخدمین رسمی قرار می   
 مـورخ   1719 شـعبه سـوم و دادنامـه شـماره           11/2/1385 مـورخ    460الذکر جواز قانونی ندارد و دادنامـه شـماره           حکم قانونگذار به شرح فوق    

 2این رأی بـه اسـتناد بنـد         . شود  شعبه ششم دیوان که متضمن این معنی است، موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می                22/8/1385
  .االتباع است  برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه الزم1385 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 43 و ماده 19ماده 

   عدالت اداری ـ مقدسی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان



  147/آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری : بخش سوم
 

 

 10/2/1385 مورخ 9778/2020دستور اداری شماره  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بند یک 60رأی شماره 
  معاونت مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در امور اداری و مالی

  1387/4/9 -86/22/شماره هـ
  8/2/1387:  تاریخ

  60:  شماره دادنامه
  86/22:  کالسه پرونده
  .هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:  مرجع رسیدگی

ـ محسن 7پور   ـ علی حسن 6 ـ محمود جوینده  5ـ غالمرضا ثباتی 4ـ عباس پورآقاجان 3هرابیگم بهفر ـ ز2ـ علی اکبر عظامی 1:  شاکی
  .ـ هما یاسیی10ـ محمدمهدی محمدی 9 ـ فاطمه مکانی 8ضامنیان 

تماعی  معاونت مدیرعامل سازمان تامین اج10/2/1385 مورخ 9778/2020ابطال بند یک دستور اداری شماره :  موضوع شکایت و خواسته
  .در امور اداری و مالی

اند، سازمان تأمین اجتماعی در مرحله اول پاداش پایان خدمت با کارکنان سازمان              شکات به شرح دادخواست تقدیمی اعالم داشته      :  مقدمه
 مورخ 85011/2020ماره ایم برابر دستور اداری ش  به افتخار بازنشستگی نایل گردیده1383 لغایت اسفند 1379که در فاصله زمانی از فروردین  

هـای شـغل و      العـاده   معاونت مدیرعامل در امور اداری ومالی به ازای هر سال خدمت معادل یـک مـاه از آخـرین حقـوق و فـوق                        15/9/1379
ی بـه   در مرحله دوم همان معاونت بر اساس رأی هیأت عمومی دیـوان عـدالت ادار              . اند العاده جذب محاسبه و به اینجانبان پرداخت نموده        فوق

 مابه التفاوت پاداش پایان خدمت ما کارکنان بازنشسته در فاصله زمانی فوق را برابر بند یـک دسـتور                    27/9/1384 مورخ   500 الی   478شماره  
 مبنی بر متوسط مزایای مشمول کسر حق بیمه شش ماهه آخر خـدمت همکـاران موصـوف تـا                    10/2/1385 مورخ   9778/2020اداری شماره   

 و  7همانگونه که مستحضرند طبق مفاد مادتین       . التفاوت خواهد بود، اقدام نموده است        سال مالک محاسبه و تعیین مابه      سقف حق بیمه در هر    
 پاداش پایان خـدمت     1379ها و سایر کارکنان مصوب       ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل، خانواده           قانون اصالح پاره   10

های دریافتی که مالک کسور بازنشستگی است بـه عنـوان پـاداش     العاده مت معادل یک ماه آخرین حقوق و فوقکارکنان به ازای هر سال خد 
 10/2/1385 مـورخ    9778/2020بنابمراتب ابطال بند یک دستور اداری شـماره         . گونه سقفی مقرر نگردیده است      شود، هیچ  خدمت پرداخت می  

 مـورخ   34389وی سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به شـکایت مـذکور طـی نامـه شـماره                  مدیرکل دفتر امور حقوقی و دعا     . مورد تقاضا است  
 قانون پرداخـت    3 قانون مورد استناد شکات، اصالح ماده یک و بند یک ماده             7اند، هدف قانونگذار از تصویب ماده         اعالم داشته  26/10/1386

 بوده که در بخش اول      1376 و اصالحیه مربوطه مصوب      1375مصوب  های ضروری به کارکنان دولت       پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه      
االشاره هنگام بازنشستگی، از کارافتـادگی یـا فـوت در مقابـل کلیـه سـوابق          به کارکنان شاغل مذکور در قوانین فوق      « آن مقرر گردیده است     

تی که مالک کسور بازنشـستگی اسـت بـه عنـوان            های دریاف  العاده خدمت دولتی به ازای هر سال خدمت معادل یک ماه آخرین حقوق و فوق             
نماید   قانون نظام هماهنگ پرداخت که دامنه شمول آن قانون را تعیین می12با توجه به اینکه در ماده » .شود پاداش پایان خدمت پرداخت می  

باشند، بانکها و شهرداریها و       می فقط دستگاهها و موسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای انقالب اسالمی که دارای مقررات خاص استخدامی               
اند و از آنجائی که سـازمان        نیز شرکتها و موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، تابع ضوابط و مقررات مذکور قرار داده شده                    

 بـوده و    13/2/1348ی مـصوب    نامـه اسـتخدام    باشد، فلذا کارکنان سازمان تـابع آیـین        تامین اجتماعی مشمول هیچ یک از عناوین مذکور نمی        
بنـابراین سـازمان    . بایست در چهارچوب مقررات مزبور صورت پذیرد       پرداخت هرگونه وجهی از جمله پاداش حُسن خدمت کارکنان سازمان می          

 مـورخ  8652/1100نامه استخدامی و مقررات مربوطه و مصوبه شـماره   تامین اجتماعی، پاداش حُسن خدمت کارکنان رسمی خود را وفق آیین     
 به کلیه مـشمولین حـائز شـرایط دریافـت           1384مدیره و بر اساس دستورالعمل پرداخت پاداش پایان خدمت از ابتدای سال              هیأت 10/2/1384
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التفـاوت    سازمان مبنـی بـر پرداخـت مابـه    1385 قانون بودجه سال 4تبصره ) ط(در این ارتباط و در اجرای بند . مستمری پرداخت نموده است   
 سازمان تأمین اجتماعی مبـادرت بـه تنظـیم دسـتور اداری شـماره               1383 لغایت اسفند    1379 خدمت جهت دوره زمانی فروردین       پاداش حُسن 

ای از    قـانون اصـالح پـاره      10 و   7 متنازع فیه نموده که در این راستا شکات پاداش سنوات خود را وفق مـواد                 10/2/1385 مورخ   9778/2020
العاده شغل و جذب و سـایر مزایـای مـشمول            فوق+ حقوق  ( و بر اساس یک ماه آخرین        1379مصوب.... یمقررات مربوط به حقوق بازنشستگ    
انـد، لـیکن از مفـاد        تا سقف مĤخذ کسر حق بیمه هـر سـال دریافـت نمـوده             )  ماهه آخر قبل از بازنشستگی     6کسر حق بیمه براساس میانگین      

در این رابطه الزم بـه      . اند های مقرر در ماده یاد شده را شامل اضافه کار نیز دانسته            هالعاد شود که آنها فوق    دادخواست شکات چنین استنباط می    
 سـاعت  120ذکر است که اعتبار اضافه کار براساس بودجه هر سال که توسط شورای عالی تامین اجتماعی تصویب گردیده و حداکثر تا سقف             

العـاده مـستمر     فلذا بـه دلیـل یادشـده اضـافه کـار از فـوق             . رداخت خواهد بود  و مشروط به انجام کار اضافی و حضور فیزیکی کارکنان قابل پ           
باشد که از این حیث خواسته شکات وجاهت قانونی نداشته و  نشده زیرا تحقق آن مشروط به کار اضافی و حضور فیزیکی کارکنان می محسوب

البـدل شـعب دیـوان تـشکیل و      ؤسا و مستشاران و دادرسان علی     هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور ر          . باشد قابل رد می  
 .نماید پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می

  رأی هیأت عمومی
هها و موسـسات و      تصریح شده است که کلیه دسـتگا       1370 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب شهریور ماه           12در ماده   

باشند، بانکها و شهرداریها و سایر شرکتها و موسساتی که           شرکتهای دولتی و نهادهای انقالب اسالمی که دارای مقررات خاص استخدامی می           
ط و مقـررات    باشد، تابع ضواب   الذکر می  شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است از جمله سازمان تأمین اجتماعی که از مصادیق بارز ماده فوق                  

در صورتی که حقوق بازنشستگی      « 1373بازنشستگی و وظیفه مصوب     الذکر هستند و مطابق ماده یک قانون نظام هماهنگ حقوق          قانون فوق 
و وظیفه ازکارافتادگی و وظیفه وراث در نیروهای مسلح و کلیه دستگاههای مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و مشموالن                     

 قانون یاد شده تجاوز کند، مبلغ مازاد عالوه بر حداکثر مزبور به عنوان حقوق بازنشـستگی و                  16أمین اجتماعی از حداکثر مقرر در ماده        قانون ت 
های ضـروری بـه      الذکر و عنایت به شمول قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه              بنابه مراتب فوق  » .وظیفه قابل پرداخت است   

 7نامه استخدامی خاص سازمان تامین اجتمـاعی و اینکـه طبـق مـاده                 و اصالحیه آن به کارمندان مشمول آیین       1375 مصوب   کارکنان دولت 
 قـوانین اخیرالـذکر در      1379ها و سـایر کارکنـان مـصوب          ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل، خانواده          قانون اصالح پاره  

پایان خدمت و مبانی احتساب آن اصالح شده اسـت و کارمنـدان سـازمان تـأمین اجتمـاعی نیـز بـه شـرح                         قسمت مربوط به پرداخت پاداش      
باشند، بنابراین بند یک دستورالعمل شماره       الذکر می  مشمول مقررات فوق  27/9/1384 مورخ   500 الی   478االشعار و مدلول دادنامه شماره        فوق

التفـاوت پـاداش حُـسن خـدمت          سازمان تأمین اجتماعی که تحت عنوان پرداخـت مابـه          معاون اداری و مالی      10/2/1385 مورخ   9778/2020
همکاران، ترتیبی غیر از حکم صریح مقنن معین کرده است، خالف هدف و حکم قانونگذار وخارج از حدود اختیارات سازمان تـأمین اجتمـاعی            

 و  19سی جمهوری اسالمی ایران و ماده یک و بنـد یـک مـاده               شود و به استناد قسمت دوم اصل یکصد و هفتاد قانون اسا            تشخیص داده می  
  . شود  ابطال می1385 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 42ماده 

   عدالت اداری ـ مقدسی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان
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می اعاده شوندگان به خدمت پس  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص تعیین تکلیف قطعی وضعیت استخدا61رأی شماره 
  باشد از ابطال ابالغ بازخریدی آنان منوط به طرح شکایت و اقامه دعوی در دیوان عدالت اداری می

  1387/4/8 -86/420/شماره هـ
  8/2/1387:  تاریخ

  61:  شماره دادنامه
  86/420:  کالسه پرونده
  .هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:  مرجع رسیدگی

  . محمدرضا قائمیآقای:  شاکی
  . دیوان عدالت اداری6 و 5اعالم تعارض آراء صادره از شعب :  موضوع شکایت و خواسته

 موضوع شکایت آقای محمدرضا قائمی به طرفیـت، سـازمان شـهربانی    67/401الف ـ شعبه ششم در رسیدگی به پرونده کالسه  :  مقدمه
 چنین رأی صادر نموده اسـت،  31/6/1369 مورخ   549ربانی به شرح دادنامه شماره      جمهوری اسالمی ایران به خواسته، اعاده به خدمت در شه         

 قانون 104 ماده 8 و تبصره 199 و 136 به استناد ماده    16/6/1367با توجه به محتویات پرونده و پاسخ واصله دایر بر اینکه مشارالیه در تاریخ               
فرماندهی کل از خدمت بازخرید گردیده است که به جهات ذیل شکایت شـاکی              ارتش جمهوری اسالمی ایران و بر اساس اختیارات قائم مقام           

 قانون ارتش جمهوری اسالمی ناظر به اعمال تنبیهات بوده در حالی که در پرونده امر مـدرکی کـه                    104 ماده   8زیرا اوالً تبصره    . باشد وارد می 
 سـال  4دارد، پرسنلی که تـا    به صراحت بیان می7/7/1366رتش مصوب  قانون جدید ا126حکایت از این امر باشد مشهود نیست و ثانیاً ماده       

پس از حداقل مدت توقف در درجه یا رتبه صالحیت نیل به ترفیع را به دست نیاورند که همچنین پرسنلی که فاقد توانائی الزم بـرای انجـام                            
خدمت آنها نیز به مصلحت ارتش نبوده و در حد اخراج نباشد وظایف متناسب با درجه و یا رتبه تخصیصی مربوط باشند و نیز پرسنلی که ادامه            

 این قانون از خدمت معاف گردیده و در حالی کـه اوالً مـشخص نیـست و بازخریـد خـدمت                      104با تشخیص هیأتهای رسیدگی موضوع ماده       
ثانیـاً  . ین دفاعی به عمـل نیـاورده اسـت     سال توقف بوده و اداره طرف شکایت نیز چن         4شاکی به خاطر عدم نیل درجه و یا رتبه باالتر پس از             

باشد به عبارت دیگر وقتـی        قانون ارتش جمهوری اسالمی می     104 هیأتهای رسیدگی موضوع ماده      126مرجع تشخیص موارد مذکور در ماده       
 در زمینه عدم نیل به درجه  قبالً نسبت به وی104 مستخدمی را بازخرید یا بازنشسته کرد که هیأتها موضوع ماده  126توان به استناد ماده      می

 سال یا عدم مصلحت ادامه خدمت وی اظهارنظر کرده باشند و حال آنکه در پرونده امر مدرکی که حاکی از ایـن اقـدام                         4باالتر پس از توقف     
بـر اسـاس اختیـارات    دارد و اینکـه وزیـر کـشور           قانون که اختیارات فرماندهی کـل را بیـان مـی           199ثالثاً استناد به ماده     . باشد مشهود نیست  

علیه به عنوان قائم مقامی فرماندهی کل بازخریـد خـدمت شـاکی را تـصویب کـرده کـه بـا         تعالی اهللا شده از ناحیه حضرت امام رضوان  تفویض
الی بدین وسیله به جنابعـ ... «باشد   که بدین شرح می22/8/1364مالحظه اختیارات تفویض شده به آقای محتشمی وزیر وقت کشور در تاریخ       

شود تا با مشورت آقای رئیس جمهور محترم از اختیارات فرماندهی کل قوا در امور نیروهای انتظامی مزبور تـا اصـالح مقـررات                         اجازه داده می  
استفاده کرده و نسبت به ترفیع و تشویق افسران و درجه داران و سایر موادی که از اختیارات فرماندهی نیروها اسـت اقـدام مقتـضی معمـول                            

باشد زیرا در حکم مزبور به صراحت اشاره شده که با مشورت ریاست جمهـوری از اختیـارات فرمانـدهی کـل قـوا در امـور                            موجه نمی » ییدنما
نیروهای انتظامی استفاده کرده در حالی که دلیل و مدرکی که حکایت از مشورت و موافقت قبل از تصویب باشد، ارائـه نگردیـده و از طرفـی                            

 اصـالح و بـه تـصویب مجلـس          7/7/1366شده محدود بوده و تا زمان اصالح مقررات و چون قانون جدید ارتـش در تـاریخ                  اختیارات واگذار   
 قـانون ازنظـر امـور       204 الزم االجراء گردیده و شهربانی و ژاندارمری جمهوری اسالمی نیز وفق ماده              7/9/1366شورای اسالمی و در تاریخ      

 قانون بوده لذا با اصالح مقررات مهلت استفاده از اختیارات تفـویض شـده بـه پایـان رسـیده و مـدرک                        استخدامی و پرسنلی تابع مقررات این     
علیهـذا نظـر بـه مراتـب فـوق شـکایت شـاکی وارد         . دیگری که از تفویض اختیار مجدد براساس مقررات جدید شده باشد ارائه نگردیده است             
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 84/1386ب ـ شـعبه پـنجم در رسـیدگی بـه پرونـده کالسـه        . گردد اعالم میتشخیص و رأی به ابطال حکم بازخرید خدمت شاکی صادر و 
ایام انفکـاک در  (موضوع شکایت آقای محمدرضا قائمی به طرفیت نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران به خواسته محاسبه سنوات خدمت                 

 نظر به اینکه از سوی شاکی دلیل و مـدرک کـافی              چنین رأی صادر نموده است،     31/3/1385 مورخ   610به شرح دادنامه شماره     ) بازنشستگی
عنه از قوانین و مقررات مربوطه باشد، ابراز نگردیده و خواسته شاکی قابلیت اجابت ندارد، قرار رد شکایت صادر نموده                     که مثبت تخلف مشتکی   

رفیـت نیـروی انتظـامی بـه خواسـته       موضوع شکایت آقای نصراله اکبـری بـه ط  73/87ج ـ شعبه پنجم در رسیدگی به پرونده کالسه  . است
 1/9/1366شاکی اعالم نموده از تاریخ      .  چنین رأی صادر نموده است     23/7/1373 مورخ   797احتساب مدت بازخریدی به شرح دادنامه شماره        

 به  26/7/1372تاریخ   از خدمت بازخرید شده که در اجرای رأی دیوان عدالت اداری مبنی برلغو بازخرید از                 1358به استناد ماده واحده مصوب      
خدمت اعاده شده است تقاضای رسیدگی و پرداخت حقوق و مزایای ایام برکناری و ترفیع درجات معوقه را نموده است بـا بررسـی منـدرجات                          

عدالت  شعبه پنجم دیوان 6/7/1373 دیوان عدالت اداری و توجهاً به توضیحات نماینده نیروی انتظامی در جلسه مورخ 68/238پرونده کالسه 
 بـه خـدمت اعـاده گردیـده         26/7/1372 با الغاء حکم بازخریدی از تاریخ        8/9/1369 مورخ   1203اداری نظر به اینکه در اجرای دادنامه شماره         

ریخ تا تا) 5/10/1368(بنابراین شاکی استحقاق دریافت حقوق و مزایای ایام برکناری را از تاریخ تقدیم دادخواست اولیه به دیوان عدالت اداری 
 با پرداخت کسور بازنشستگی جـزء سـنوات خـدمت شـاکی             1/9/1366اشتغال مجدد به خدمت را دارا است و سوابق برکناری شاکی از تاریخ              

درخصوص درخواست شاکی دایر بـه اعطـاء        . گردد منظور خواهد شد، لذا حکم به ورود شکایت شاکی درخصوص موارد فوق صادر و اعالم می               
نامه اجرائی آن است لذا الزام نیـروی    قانون آجا و آیین    79ینکه ترفیع پرسنل نیروهای مسلح تابع شرایط مذکور در ماده           درجات معوقه نظر به ا    

هیـأت عمـومی    . گـردد  انتظامی به عدم رعایت شرایط مذکور فاقد وجاهت قانونی است، لذا حکم به رد شکایت وی در این خصوص صادر می                    
البدل شعب دیوان تـشکیل و پـس از بحـث و بررسـی و انجـام                 با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی        دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق     

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

  رأی هیأت عمومی
ـ           31/3/1385 مورخ   610اوالً، دادنامه شماره     ام عـدم اشـتغال بـه خـدمت جـزء سـابقه           شعبه پنجم با توجه به اینکه خواسته شاکی احتساب ای

 به ترتیب صادره از شعب ششم و پـنجم  23/7/1373 مورخ 797 و شماره 31/6/1369 مورخ 549های شماره   بازنشستگی بوده است با دادنامه    
 شـعبه شـشم و      31/6/1369 مـورخ    549هـای شـماره    ثانیاً وجود تناقض بین دادنامه    . به لحاظ تفاوت موضوع شکایت و خواسته تناقضی ندارد        

هـای قطعـی ابطـال       هر چند ابالغ بازخرید خدمت شاکیان به موجب دادنامه        . رسد  شعبه پنجم محرز به نظر می      23/7/1373 مورخ   797شماره  
اند، لیکن نظر به اینکه تعیین تکلیف قطعی وضعیت استخدامی آنان منوط به طـرح شـکایت و اقامـه     شده و نامبردگان به خدمت اعاده گردیده      

عوی در دیوان عدالت اداری بوده است و تاخیر در آن مستند به فعل شخص شاکی بوده و پرداخت حقوق و مزایای قـانونی ایـام بالتکلیفـی                          د
 شعبه پنجم دیوان در حدی که متضمن ایـن معنـی   23/7/1373 مورخ 797قبل از طرح شکایت مجوزی نداشته است، بنابراین دادنامه شماره         

 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب 43 و ماده 19 ماده 2این رأی به استناد بند . شود موازین قانونی تشخیص داده میاست، موافق اصول و 
  .االتباع است دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه الزم

   عدالت اداری ـ مقدسی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان
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 قانون ثبت اسناد و امالک کشور اثبات مالکیت 48 و 47 و 22أت عمومی دیوان عدالت اداری با عنایت به مواد  هی68رأی شماره 
  در عین یا منافع اموال غیرمنقول منوط به ارائه سند مالکیت و یا سند انتقال رسمی است

  1387/4/9 -83/759/شماره هـ
  8/2/1387:  تاریخ

  68:  شماره دادنامه
  83/759 : کالسه پرونده
  .هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:  مرجع رسیدگی

  .شهردار کرج:  شاکی
  .اعالم تعارض آراء صادره از شعب سیزدهم و چهاردهم دیوان عدالت اداری:  موضوع شکایت و خواسته

 5 شـهرداری منطقـه    موضوع شکایت آقای حسین مشایخ به طرفیت،80/2146الف ـ شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کالسه  :  مقدمه
 چنـین رأی صـادر نمـوده    28/12/1382 مـورخ  2841کرج به خواسته اعتراض به رأی کمیسیون تجدیدنظر ماده صد به شرح دادنامه شـماره          

.  مورد تنفیذ مراجع قضائی قرار نگرفتـه اسـت         31/1/1378 مورخ   53290است، صرفنظر از اینکه شاکی سند مالکیت ندارد ومبایعه نامه عادی            
االشعار به طرفیت آقای علی مهدوی صادر گردیده و شاکی سمت قانونی برای تـسلیم دادخواسـت نـدارد و فاقـد وکالتنامـه از                           ن رأی فوق  چو

باشد، بنابراین به علت عدم احراز سمت قانونی شکایت در حال حاضـر قابـل اسـتماع نیـست و قـرار رد شـکایت شـاکی صـادر                           مالک هم می  
فر به طرفیت، شهرداری منطقـه    موضوع شکایت آقای فرزاد رضائی80/1948 دیوان در رسیدگی به پرونده کالسه ب ـ شعبه چهارم . گردد می

 چنین رأی صـادر نمـوده       19/11/1382 مورخ   2578 کرج به خواسته، اعتراض به رأی کمیسیون تجدیدنظر ماده صد به شرح دادنامه شماره                5
 معتـرض گردیـده اسـت از    13/5/1379ردیده است و شاکی با ارائه مبایعه نامه عادی مورخ       است، رأی مذکور علیه آقای علی مهدوی صادر گ        

بنابراین شکایت در حال حاضر قابل استماع نیست و         . باشد مالک وکالتنامه ندارد و اسناد عادی هم بدون تایید و تنفیذ مراجع قانونی معتبر نمی              
ـ . گـردد   هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت شاکی صادر مـی 28/7/1375 مورخ 166استناداً به رأی وحدت رویه شماره  ــ  1ج 

 کرج به خواسته،  5 موضوع شکایت آقای مصطفی کاشی به طرفیت، شهرداری منطقه           80/1274شعبه چهاردهم در رسیدگی به پرونده کالسه        
 چنین رأی صادر نموده است، با عنایت به اینکه در پرونده 28/5/1382 مورخ 1196 به شرح دادنامه شماره 24/5/1377اعتراض به رأی مورخ 

 اعالم داشته و فاصله زمـانی فیمـابین         1376 شده است در حالی که شهرداری سال وقوع تخلف را            1360شهرداری ادعای ساخت بنا در سال       
کارشـناس رسـمی دادگـستری کـه مـوثر در         این در زمان بسیار طوالنی بوده و جهت احراز قدمت بنا و سال ساخت نیـاز بـه ارجـاع امـر بـه                         

ولی هر دو کمیسیون به این موضوع توجه ننموده و با استعالم از شرکتهای آب و برق در مورد اولین نصب کنتـور                       . باشد گیری بوده می    تصمیم
تراض شاکی وارد اسـت و حکـم        توان به زمان ساخت بنا با توجه به نظریه کارشناس پی برد ولی این استعالم نیز صورت نگرفته علیهذا اع                    می

 کمیسیون تجدیدنظر ماده صد شهرداری و رسیدگی مجدد در کمیسیون تجدیدنظر همعرض صـادر و اعـالم                  24/5/1377به نقض رأی مورخ     
ـ . گردد می  موضوع تقاضای تجدیدنظر شهرداری کرج نـسبت بـه دادنامـه    82/873ـ شعبه هفتم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کالسه 2ج 
 چنین رأی صادر نموده است، با عنایـت         14/5/1383 مورخ   466 شعبه چهاردهم دیوان به شرح دادنامه شماره         28/5/1382 مورخ   1196ارهشم

عنه صادره از کمیسیون ماده صد به طرفیت آقای علی مهدوی و غیره صادر گردیده از آنجا که اطـراف دعـوی و افـراد                          به اینکه رأی معترض   
 توسط کمیسیون ماده صد باید با ذکر نام و نام خانوادگی مشخص و معین باشد رأی مذکور از این جهت که با ذکر کلمـه                   ذینفع در آراء صادره   

عنه متضمن این است که سـاختمان موضـوع پرونـده مغـایر بـا اصـول                  باشد و نیز رأی معترض     غیره در این باب بسنده نموده دارای ابهام می        
از . در الیحه تجدیدنظرخواهی پالک موضوع پرونده مانحن فیه را فاقد استحکام نیز اعالم نموده است              شهرسازی است، لیکن شهرداری کرج      
بایست ضرورت قلع به صورت منجز مستنداً به یکی از جهات سه گانه تبصره یک ماده صد با بررسـی                     آنجا که به موجب مقررات موضوعاً می      
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و رسیدگی همه جانبه احراز گردد که در رأی مذکور این امر رعایت نشده است کـه بـه                   ) ااخذ نظریه کارشناس در باب عدم استحکام بن       (جامع  
رسد، علیهذا با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته در حدی که متضمن حکم به  عنه مخدوش به نظر می جهات مذکور رأی معترض

باشـد،    کمیسیون همعرض از حیث عدم توجه به مراتـب مـذکور مـی   عنه و احاله رسیدگی مجدد موضوع به ورود شکایت و نقض رأی معترض    
پـور   علی زاده و فریبا نبات  موضوع شکایت آقای علی عرب81/711 و 80/1120دـ شعبه سیزدهم در رسیدگی به پرونده کالسه    . گردد تایید می 

 745 ـ  744دیدنظر ماده صد به شرح دادنامه شماره  کرج بخواسـته ابطال آراء صادره از کمیسیون بدوی و تج5به طرفیت، شهرداری منطقـه 
 آیین دادرسی دیـوان  20ماده ) الف( قانونی ثبت اسناد و امالک و بند     28،  47،  22 به لحاظ فقد سمت شکات مستنداً به مواد          4/5/1382مورخ  

البدل شعب   ؤسا و مستشاران و دادرسان علی     هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق بـا حضور ر          . قرار رد شکایت را صادر نموده است      
 .نماید دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می

  رأی هیأت عمومی
 19/11/1382رخ  مـو 2578 و 28/12/1382 مـورخ 2841 شعبه سیزدهم و 4/5/1382 مورخ  744ـ745های   اوالً وجود تعارض بین دادنامه    

رسـد ثانیـاً، عـالوه بـر اینکـه آراء قطعـی               شعبه چهاردهم محـرز بـه نظـر مـی          28/5/1382 مورخ   1196شعبه چهارم دیوان با دادنامه شماره       
 قانون ثبـت اسـناد و       48 و   47 و   22کمیسیونهای تجدیدنظر ماده صد قانون شهرداری به طرفیت شاکیان صادر نشده اساساً با عنایت به مواد                 

امالک کشور اثبات مالکیت در عین یا منافع اموال غیرمنقول منوط به ارائه سند مالکیت و یا سند انتقال رسمی است واال اسناد عادی در هیچ                          
های صادره از شـعب دیـوان کـه شـکایت       بنابراین مفاد دادنامه  . باشد یک از ادارات و محاکم جز در موارد مصرح در قانون قابل ترتیب اثر نمی              

کیان را به دلیل عدم ارائه اسناد مالکیت رسمی معتبر فاقد سمت الزم برای طرح شکایت و اعتراض نسبت به آراء قطعی کمیسیونهای ماده                        شا
این رأی به . باشد  قانون شهرداری اعالم داشته و متضمن صدور قرار رد شکایت به جهات مذکور است، موافق اصول و موازین قانونی می          100

  .االتباع است  قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه الزم43 و ماده 19 ماده 2استناد بند 
   عدالت اداری ـ مقدسی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان
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ه عوارض و بهای خدمات و سایر  از تعرف431 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال ردیف 65 ـ 66رأی شماره 
  نامه مالی شهرداری بندرعباس  آیین30درآمدهای موضوع ماده 

   1387/4/8 -691 ـ 84/516/شماره هـ
  8/2/1387:  تاریخ

  65 ـ 66:  شماره دادنامه
  691، 84/516:  کالسه پرونده
  .هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:  مرجع رسیدگی

  . و قشمشرکت پاالیش گاز سرخون:  شاکی
نامـه مـالی      آیـین  30 از تعرفه عوارض و بهای خـدمات و سـایر درآمـدهای موضـوع مـاده                  431ابطال ردیف   :  موضوع شکایت و خواسته   

  .شهرداری بندرعباس
 1382است، با تصویب قـانون موسـوم بـه تجمیـع عـوارض از ابتـدای سـال              های تقدیمی اعالم داشته    شاکی به شرح دادخواست   :  مقدمه

دهنـدگان خـدمات و همچنـین       و دریافت هرگونه وجوه از جمله مالیات و عوارض اعم از ملی و محلـی از تولیدکننـدگان کـاال، ارائـه                      برقراری
 قانون مذکور از محل فروش گاز تولیدی پاالیـشگاهها     4ماده  ) ج(به موجب بند    . پذیرد کاالهای وارداتی صرفاً به موجب این قانون صورت می        

در . شود  درصد بهای مصرفی آنها با درج در سند فروش از خریداران اخذ و به حساب شهرداری پرداخت می        3رسد   ن می که به مصرف مشترکی   
 ایـن قـانون معـین شـده         4 این قانون هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کاال و خدمات که تکلیف مالیات و عوارض آن در ماده                      5ماده  

شورای اسالمی شهر بندرعباس و متعاقـب آن اسـتانداری هرمزگـان بـه              . راجع ممنوع اعالم شده است    است، توسط شورای اسالمی و سایر م      
 قانون تجمیع عوارض که تکلیف عوارض گاز تولیدی را معین کرده است و بر خـالف                 4ماده  ) ج(نمایندگی از وزارت کشور بدون توجه به بند         

پاالیـشگاه  « تحت اسم و عنوان دیگری لیکن بـا موضـوع و احـراز گـاز تولیـدی                   این قانون اقدام به وضع عوارض مجدد         5نص صریح ماده    
اند و بین عوارض گاز مصرفی و گاز تولیدی تفاوت قائلند در   ریال در هر متر مکعب نموده5با ماخذ  » گاز تولیدی پاالیشگاه  « به نام   » سرخون

 درصد بهای مصرفی آن توسط فروشـنده        3رسد   کننده می    دست مصرف  حالی که مطابق قانون تجمیع عوارض گازی که در پاالیشگاه تولید و           
شود به عبارت دیگر در چرخـه تولیـد گـاز تـا مـصرف، قانونگـذار                  گاز با درج در سند فروش از خریدار اخذ و به حساب شهرداری پرداخت می              

ولیدی پاالیشگاهها بر خالف هـدف قانونگـذار و         کننده را مسئول پرداخت عوارض قرار داده است بنابراین وضع عوارض جدید بر گاز ت                مصرف
 از مجموعـه    341با عنایت به مراتب ابطال مـصوبه ردیـف        .  این قانون است   4ماده) ج( قانون تجمیع عوارض و خارج از بند         5نص صریح ماده    

یال در هر متـر مکعـب مـورد     ر5 شهرداری بندرعباس در مورد عوارض گاز تولیدی پاالیشگاه گاز سرخون به ماخذ     1383تعرفه عوارض سال    
 80انـد، مطـابق مـاده       اعالم داشـته   2/10/1384 مورخ   1/35711استاندار هرمزگان در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره           .باشد تقاضا می 

ه پـس   مصوبات کلیه شوراهای موضوع این قانون در صورتی ک        ) 1382اصالحی(قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور         
باشد و تاکنون هیچ اعتراض و شکایتی از سوی شرکت پاالیش گاز سرخون              االجراء می   از دو هفته از تاریخ ابالغ مورد اعتراض قرارنگیرد الزم         

گیـری    شده مورد رسیدگی و تصمیم      بینی  و قشم به هیأت حل اختالف و رسیدگی به شکایات استان واصل نگردیده است که برابر ضوابط پیش                 
البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث         دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی               عمومی  هیأت. یردقرارگ

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

  رأی هیأت عمومی
ز قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگـی جمهـوری اسـالمی ایـران و                 قانونگذار به شرح ماده یک قانون اصالح موادی ا        

، از ابتـدای    1381دهندگان خدمات و کاالهـای وارداتـی مـصوب            چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کاال، ارائه           
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دهنـدگان خـدمات و       عم از ملی و محلی از تولیدکنندگان کاالها، ارائه         برقراری و دریافت هرگونه وجوه از جمله مالیات و عوارض ا           1382سال  
همچنین کاالهای وارداتی را صرفاً به موجب قانون مزبور مجاز اعالم داشته و مقررات و اختیارات مراجع مختلف در وضع مالیـات و عـوارض                         

 قانون، بـه  4 و 2عوارض میزان مقرر از موارد مصرح در مادتین جزء در موارد مصرح در ماده مذکور را لغو نموده است و ضمن تعیین جواز اخذ    
الذکر کاالهای تولیدی مشمول پرداخت عوارض را قید انحصار مشخص و درمورد شمول قـانون بـه محـصوالتی کـه                 قانون فوق  3شرح ماده   

یشنهاد کار گروهی و تـصویب هیـأت        تهیه فهرست آن را به تشخیص و پ       ) به استثنای محصوالت بخش کشاورزی    (امکان مصرف نهائی دارد     
 همان قانون برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انـواع کاالهـای وارداتـی و کاالهـای     5وزیران محول کرده است و به صراحت ماده       

 از  431براین بنـد    بنـا .  قانون را توسط شورای اسالمی شهر و سایر مراجع ممنوع اعالم نمـوده اسـت               4تولیدی و خدمات مندرج مقرر در ماده        
تعرفه عوارض و بهای خدمات و سایر درآمدهای شهرداری بندرعباس مصوب شورای اسالمی شهر بندرعباس درخصوص تعیین عوارض تولید     

شـود و بـه اسـتناد        گاز پاالیشگاه خالف هدف و حکم مقنن به شرح فوق االشعار و خارج از حدود اختیارات شورای مزبور تـشخیص داده مـی                      
 قـانون دیـوان عـدالت اداری ابطـال     42 و مـاده  19 قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و ماده یک و بند یک مـاده         170وم اصل   قسمت د 

  .گردد می
   عدالت اداری ـ مقدسی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان



  155/آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری : بخش سوم
 

 

 سازمان ثبت اسناد و 8/7/1361 مورخ 5167/10 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بخشنامه 75رأی شماره
  امالک کشور

  1387/4/9 -83/550/شماره هـ
  8/2/1387:  تاریخ

  75:  شماره دادنامه
  83/550:  کالسه پرونده
  .هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:  مرجع رسیدگی

  .آقای سیدعلیرضا یوسفی:  شاکی
  . سازمان ثبت اسناد و امالک کشور8/7/1361 مورخ 5167/10ابطال بخشنامه:  موضوع شکایت و خواسته

شاکی به شرح دادخواست تقدیمی و الیحه تکمیلی اعالم داشته است، جهت ثبت شرکت به اداره کـل ثبـت شـرکتها و مالکیـت                        :  مقدمه
 خواسته شـرعی   صادره از سوی سازمان ثبت اسناد و امالک کشور از8/7/1361 مورخ 5167/10صنعتی مراجعه نمودم که به استناد بخشنامه        

ثبت نام شرکت با نام شرکت نفـت خلـیج فـارس یـا        . لذا به دالیل زیر تقاضای ابطال بخشنامه موصوف را دارم         . و قانونی اینجانب سرباز زدند    
« و » قـبح عقـاب بالبیـان   « فارس هیچ گونه مغایرتی با قانون تجارت و قانون ثبت شرکتها ندارد و با توجه به قاعده         شرکت نفت و گاز خلیج    

امتناع از ثبت نام پیشنهادی فاقد وجاهت قانون است و نیز طبق قاعده الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم و قاعده                     » التکلیف اال بعدالبیان  
دام تواند باعث تضرر دیگران شود در صورتی که این اقـ  االسالم علی المومنین هیچ شخص و یا نهاد و اداره حکومتی نمی    الضرر و الضرار فی   

 3 اصـل  9 و بنـد     28 قانون اساسی و اصل      4 سال باعث بیکاری و ضرر و زیان اینجانب شده و همچنین با استناد به اصل                 5/1بالوجه، قریب   
 قانون اساسـی وضـع   71طبق اصل . باشد بایست بر اساس موازین اسالمی بوده و تبعیضات ناروا ممنوع می  قانون اساسی قوانین و مقررات می     

مدیرکل دفتر حقـوقی و امـور       . منحصراً توسط مجلس شورای اسالمی جایز دانسته که در این مورد، مجلس وضع قانون ننموده است               قانون را   
انـد، بـا      اعـالم داشـته    6/12/1386 مورخ   10255/11الملل سازمان ثبت اسناد و امالک کشور در پاسخ به شکایت فوق طی الیحه شماره                 بین

جهـت شـرکت در   ) فـارس  نفـت خلـیج  ( توسط اداره حقوقی شرکت ملی نفت مبنی بر عدم تایید نام 5/5/1383خ عنایت به پاسخ استعالم مور    
شرف تاسیس، اساساً هرگونه اشتغال اشخاص و موسسات خصوصی در امور مربوط به نفت را منوط به موافقت شرکت مذکور نموده لذا بـدین                        

و همچنین تأسی به مفاد بخشنامه مارالذکر وفـق مقـررات و قـوانین صـورت گرفتـه                  وصف اقدام اداره کل ثبت شرکتها براساس شرح مذکور          
البدل شعب دیوان تشکیل وپـس ازبحـث و          هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤساو مستشاران و دادرسان علی              . است

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

  رأی هیأت عمومی
نظر به اینکه وضع قاعده آمره موجد یا سالب حق و تکلیف و ایجاد شرایط خاص برخورداری از حقوق قانونی برای اشخاص اختصاص بـه                      

 مبنـی بـر      سازمان ثبت اسناد و امالک کشور      7/7/1361 مورخ   5167/10حکم مقنن یا ماذون از قبل قانونگذار دارد، بنابراین بخشنامه شماره            
ضرورت کسب موافقت شرکت ملی نفت ایران در مورد ثبت نام شرکتهای در شرف تاسیس یا تغییر نام شرکتهای ثبت شده با استناد از کلمـه                          

الذکر وظایف سازمان مزبور درخصوص ثبت یا تغییر نـام شـرکتهای مـذکور               که متضمن وضع قاعده آمره است با عنایت به مراتب فوق          ) نفت(
 قـانون   170شود و مستنداً به قـسمت دوم اصـل           ون و خارج از حدود اختیارات سازمان ثبت اسناد و امالک کشور تشخیص داده می              خالف قان 

  .شود  ابطال می1385 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 43 و ماده 19اساسی جمهوری اسالمی ایران و ماده یک و بند یک ماده 
   عدالت اداری ـ مقدسی  قضائی دیوانهیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون



  )1387  تابستان 11شماره (فصلنامه قضایی / 156
 

 

ماده واحده قانون چگونگی و ) 22( هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص تعمیم حکم مقرر در تبصرۀ 86رأی شماره
  آالت راهسازی وارداتی و ساخت داخل به عوارض فروش مجوزی ندارد انواع خودرو و ماشین..... محاسبه و وصول حقوق گمرکی و

 1387/4/8 -85/822/ـشماره ه

  15/2/1387:  تاریخ
  86:  شماره دادنامه
  85/822:  کالسه پرونده
  .هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:  مرجع رسیدگی

  .شرکت مهندسی سنگین کار صنعت:  شاکی
  .اعالم تعارض آراء صادره از شعبه هفتم دیوان عدالت اداری:  موضوع شکایت و خواسته

 موضوع شکایت شـرکت مهندسـی سـنگین کـار صـنعت بـه طرفیـت        82/1217تم در رسیدگی به پرونده کالسه الف ـ شعبه هف :  مقدمه
 چنین رأی صادر نموده 27/6/1384 مورخ 1086 قانون شهرداری به شرح دادنامه 77شهرداری هشتگرد به خواسته نقض رأی کمیسیون ماده 

عنه گردد ابـراز و اقامـه نگردیـده و از طرفـی رأی اصـداری        نقض رأی معترض است، نظر به اینکه ایراد و اعتراض موثر و موجهی که موجب           
صحیحاً صادر و هیچگونه مباینت و مغایرتی با موازین قانونی نداشته و تمسک شاکی به موارد اعالمی فاقد ادله اثباتی است، علیهذا با عنایت                        

 و 14 و 11ییع حقوق شاکی گردیده باشد مشهود نیست، مستنداً به مـواد  به مراتب موصوف و با توجه به اینکه تخلفی از قوانین که موجب تض     
 موضـوع  83/806ب ـ شعبه هفتم در رسیدگی بـه پرونـده کالسـه     . گردد  قانون دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعالم می18

م مبنی بر خـالف بـودن تـصمیم شـهرداری           شکایت شرکت مهندسی سنگین کار صنعت به طرفیت شهرداری هشتگرد به خواسته صدور حک             
 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه         11/2/1385 مورخ   196 به شرح دادنامه     14/4/1383فروش مورخ   % 1هشتگرد در مطالبه عوارض     

اء و هـیچ گونـه    عنه باشد اقامه نگردیده و از طرفی رأی اصـداری صـحیحاً انـش              ایراد و اعتراض موثر و موجهی که موجب نقض رأی معترض          
مغایرتی با موازین قانونی ندارد و تمسک شاکی به موارد اعالمی فاقد ادله اثباتی است، بنا علیهذا و با توجه به اینکه تخطی و تخلفی از قوانین 

 مطروحـه    قانون دیوان عدالت اداری حکـم بـه رد شـکایت           18 و   14 و   11که موجب تضیع حقوق شاکی باشد مشهود نیست، مستنداً به مواد            
 موضوع شـکایت شـرکت سـنگین کـار صـنعت بـه طرفیـت        84/1266ج ـ شعبه هفتم در رسیدگی به پرونده کالسه . گردد صادر و اعالم می

 و 1020 قانون شهرداریها به شرح دادنامـه  77 کمیسیون ماده 4/3/1383 مورخ 48/7/1شهرداری هشتگرد به خواسته اعتراض به رأی شماره  
 ماده واحده قانون چگونگی محاسبه و وصـول حقـوق           22 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه مستنداً به تبصره           8/6/1384 مورخ   1021

 کـه از تـاریخ      2/10/1371آالت راهسازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آنها مصوب             گمرکی، سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو و ماشین        
 قوانین و مقررات مغایر با آن ملغی و همچنین اخذ هر نوع وجه دیگری مانند مالیات تولیـد خـودرو تحـت    االجراء شدن قانون مذکور کلیه  الزم

آالت راهـسازی و قطعـه        هر عنوان و یا عوارض شهرداری و یا هرنوع عوارض دیگر از تولیدکننـدگان واردکننـدگان، انـواع خـودرو و ماشـین                      
نشانی و نصب آنها بـر روی         ی که طبق اعالم شهرداری در رابطه با تجهیزات ماشینهای آتش          باشد، بناء علیهذا از شرکت     سازهای آن ممنوع می   
عنـه موجـه بنظـر     شود، مطالبه عوارض یک درصـد فـروش موضـوع رأی معتـرض     نماید و شرکت قطعه ساز تلقی می وسائط نقلیه فعالیت می   

هیأت عمـومی دیـوان عـدالت اداری در         . گردد یف صادر و اعالم می    رسد و نتیجتاً با پذیرش شکایت شاکی حکم به ابطال رأی صدرالتوص            نمی
البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بــه                   تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی         

 .نماید شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می



  157/آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری : بخش سوم
 

 

  رأی هیأت عمومی
ب ـ همـانطور   . های صادره در پرونده مذکور محرز اسـت  الذکر وجود تعارض در مدلول دادنامه های فوق ویات پروندهالف ـ با توجه به محت 

 ماده  22 هیأت عمومی دیوان که در مقام ایجاد وحدت رویه انشاء شده است، حکم مقرر در تبصره                  28/6/1377 مورخ 137که در دادنامه شماره   
آالت راهسازی وارداتی و ساخت داخـل و    حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو و ماشینواحده قانون چگونگی محاسبه و وصول 

سـازی آنهـا از       آالت راهـسازی و قطعـه        منحصراً مفید معافیت تولید کنندگان و واردکنندگان انواع خودرو و ماشـین            1371قطعات آنها مصوب    
بنـابراین  .  باب معافیت از پرداخت عوارض نسبت بـه عـوارض فـروش مجـوزی نـدارد                پرداخت هر نوع عوارض است و تعمیم حکم مذکور در         

 شعبه هفتم دیوان مبنی بر رد اعتراض شـاکی نـسبت بـه رأی قطعـی       11/2/1385 مورخ   196 و   27/6/1384 مورخ   1086های شماره    دادنامه
 قـانون دیـوان عـدالت اداری        43 و ماده    19 ماده   2ناد بند   این رأی به است   . باشد  قانون شهرداری صحیح و موافق قانون می       77کمیسیون ماده   

  .االتباع است  برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه الزم1385مصوب 
   عدالت اداری ـ مقدسی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان



  )1387  تابستان 11شماره (فصلنامه قضایی / 158
 

 

التحصیالن دانشگاههای  ن شرایط و اعطاءامتیازات خاصی به فارغ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص تعیی93رأی شماره
التحصیالن دانشگاه آزاد با شرایط مشابه از امتیازات مذکور از مقوله  دولتی از حیث استخدام آنها بطور پیمانی و محرومیت فارغ

  باشد اعمال تبعیض ناروا می

  1387/4/9 -85/119/شماره هـ
  22/2/1387:  تاریخ

  93: نامه شماره داد
  85/119:  کالسه پرونده
  .هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:  مرجع رسیدگی

  .خانم زهره حکیم زاده:  شاکی
  .اعالم تعارض آراء صادره از شعب پانزدهم بدوی و یازدهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری:  موضوع شکایت و خواسته

 موضوع شکایت خانم مژگان رضوانفر به طرفیت سازمان مـدیریت و  83/1061سه الف ـ شعبه پانزدهم در رسیدگی به پرونده کال :  مقدمه
 چنـین رأی    4/3/1384 مـورخ    556ریزی کشور به خواسته صدور حکم به پذیرش استخدام پیمانی در سازمان مربوطه به شرح دادنامـه                   برنامه

 مـورخ   123048/1800رت بخشنامه استنادی شاکیه به شماره       صادر نموده است، با مداقه و امعان نظر به مندرجات منطوق و مفهوم ظاهر عبا              
 سـال سـابقه   3توانند دارندگان مدارک لیسانس و بـاالتر را کـه حـداقل دارای              که بر مبنای این بخشنامه دستگاههای دولتی می        31/6/1382

استخدامی در قالب سهمیه استخدامی موضوع     اند در صورت مجوز      خدمت تمام وقت در همان دستگاه بوده و در امتحانات ادواری پذیرفته شده            
 هیأت وزیران بدون انتشار آگهی اسـتخدامی بـه اسـتخدام            29/5/1380 مورخ     ه/25086ت/35296 قانون برنامه سوم و مصوبه شماره        3ماده  

متحانـات ادواری معـاف    سـال سـابقه خـدمت و ا     3لیسانس و باالتر از شرط        پیمانی درآورند و فقط آن دسته از دارندگان مدرک تحصیلی فوق          
نماینـد و مفـاداً      باشند، اقدام به استخدام پیمانی آنها نمایند، ظهور در مطلق دانشگاههای کشور داشته که مبادرت به کنکور سراسـری مـی                     می

ایـن دانـشگاهها   گردد، زیرا هیچ گونه تقیید بـه دولتـی بـودن فـارغ التحـصیالن       انصراف به دانشگاههای دولتی از این بخشنامه استنباط نمی     
اند، منـصرف بـه    های ممتاز را کسب نموده     آموختگانی که در کنکور سراسری دانشگاهها رتبه        نگردیده و اطالق عبارت مندرجه نسبت به دانش       

نماینـد،   تمامی کسانی است که از دانشگاههای کشور با برگزاری کنکور سراسری پذیرش شده و مشغول تحصیل گردیده و فراغت حاصل می                    
بنابراین شمول بخشنامه استنادی منعی در مورد فارغ التحصیالن دانشگاه آزاد اسالمی نداشته کـه مویـد ایـن اسـتنتاج صـدور رأی           . باشند می

 100ــ 203 دیوان عدالت اداری در ابطال مصوبه هیأت مدیره شرکت فوالد خوزستان بـه شماره            22/9/1383 مورخ   466هیأت عمومی شماره    
هـای دانـشگاهی دانـشگاه آزاد اسـالمی          االتباع حکم مقرر در ماده واحده قانون تاییـد رشـته           باشد که طی این رأی الزم       می 23/3/1379مورخ

 مصرح در تکلیف وزارت فرهنگ و آمـوزش عـالی و وزارت بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـکی در زمینـه بررسـی مـدارک                             1367مصوب  
ارک تحصیلی آنان با رعایت مقررات مربوط و نتیجتاً مبین و مثبـت ارزش و اعتبـار تحـصیلی                   التحصیالن دانشگاه آزاد اسالمی و تایید مد        فارغ

التحصیالن دانشگاههای دولتی است، که عدم رعایت آن خالف           التحصیالن آن دانشگاه همانند مدارک تحصیلی فارغ        گواهینامه تحصیلی فارغ  
ت ابرازی شاکی از جمله تایید رتبه اولی وی از سوی دانشگاه متبوعه بـه شـرح   باشد و در نتیجه نظر به مستندا   اهداف و حکم صریح مقنن می     

مضبوط در پرونده و اینکه داشتن مجوز استخدام پیمانی شرط مربوط به مخاطب یعنی سازمان استخدام گیرنده است استخدام شوند و با لحاظ     
اداری الزمه را در جهت تبدیل وضعیت خود بـه پیمـانی صـورت داده و                این مطلب که شاکیه قبل از انقضاء اعتبار بخشنامه استنادی اقدامات            

تواند نافی و مسقط حقوق اکتسابی که بـرای شـاکیه بـه موجـب مقـررات و مـصوبات        تاخیر سازمان متبوعه وی در اجابت خواسته شاکی نمی    
یه و حقانیت وی شـکایت مطروحـه از سـوی ایـشان را      قانونی برایش حق مکتسبه ایجاد نموده، باشد، بنابراین با احراز واجد شرایط بودن شاک             

 قانون دیوان عـدالت اداری حکـم بـه ورود شـکایت شـاکیه و الـزام                  11بند یک ماده    ) پ(مقرون به صحت و محرز دانسته و مستنداً به شق           
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د اشـتغال وی بـا رعایـت سـایر          عنه به صدور اجازه اقدام به تبدیل وضعیت استخدامی شاکیه به پیمانی در محل سازمان مـور                 سازمان مشتکی 
ـ . دارد مقررات موضوعه صادر و اعالم می  موضـوع شـکایت زهـره حکـیم زاده بـه      83/1893ـ شعبه سوم در رسیدگی به پرونده کالسـه  1ب 

 2072  آن سازمان به شرح دادنامه27/2/1383مورخ  24523/1803ریزی کشور به خواسته ابطال نامه شماره         طرفیت سازمان مدیریت و برنامه    
اند که با مالحظه مندرجات دادخواست تقدیمی و مدارک پیوست آن و توضیحات طرف شکایت بـه                   چنین رأی صادر نموده    28/8/1383مورخ  

عنه که موجب     از حیث نقض قوانین و مقررات و یا مخالفت با آن تخلفی از ناحیه مشتکی               18/8/1383 مورخ   5157شرح الیحه جوابیه شماره     
ـ . گردد شود، لذا شکایت بنحو مطروحه غیر وارد و رأی به رد شکایت صادر و اعالم می ه شده باشد مشاهده نمیتضییع حق شاکی ـ شـعبه  2ب 

اردکـانی بـه طرفیـت سـازمان مـدیریت و       زاده  موضوع شکایت خانم زهـرا حکـیم  83/1665یازدهم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کالسـه       
 11/5/1384 مـورخ    1452 حکم به پذیرش استخدام پیمانی در سازمان مربوطه به شـرح دادنامـه شـماره                 ریزی کشور به خواسته صدور     برنامه

 شعبه سوم دیوان اعتـراض موجـه و         28/8/1373 مورخ   2072اند، نظر به اینکه تجدیدنظرخواه نسبت به دادنامه شماره           چنین رأی صادر نموده   
 رسیدگی و اعمال مقررات نیز ایراد و اشکالی که فـسخ دادنامـه بـدوی را ایجـاب نمایـد                     موثری بعمل نیامده و با بررسی سوابق امر بر کیفیت         

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فـوق بـا           . گردد مشهود نیست، بنابراین با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه بدوی عیناً تایید و استوار می            
 تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریـت آراء بــه شـرح آتـی                     البدل شعب دیوان   حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی      

 .نماید مبادرت بـه صدور رأی می

  رأی هیأت عمومی
ب ـ نظـر بـه    . های صادره در پرونده مذکور محرز اسـت  الذکر وجود تعارض در مدلول دادنامه های فوق الف ـ با توجه به محتویات پرونده 

هـای   تحـصیلی شـاکیان پرونـده    هـای   رشـته 1367دانشگاهی دانشگاه آزاد اسـالمی مـصوب   های واحده قانون تایید رشتهاینکه در اجرای ماده     
هـای   الذکر توسط مراجع ذیصالح وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مورد ارزیابی و تایید قرار گرفته و در نتیجه واجد ارزش و اعتبار رشـته                        فوق

التحصیالن   های سراسری دولتی کشور است، بنابراین تعیین شرایط و اعطاء امتیازات خاص به فارغ              انشکدهالتحصیالن د   تحصیلی همسان فارغ  
التحصیالن دانشگاه آزاد اسالمی با شرایط مشابه از امتیازات مذکور            دانشگاههای دولتی از حیث استخدام آنان به طور پیمانی و محرومیت فارغ           

 اصـل سـوم قـانون اساسـی         9 به صورت پیمانی از مقوله اعمال تبعیض ناروا و خالف حکم مقـنن و بنـد                  و نتیجتاً محرومیت از استخدام آنان     
 شعبه پانزدهم دیوان مبنی بر ورود شکایت شاکی و تایید اسـتحقاق             4/3/1384 مورخ   556بدین جهت دادنامه شماره     . جمهوری اسالمی است  

 قـانون دیـوان عـدالت اداری        43 و مـاده     19 مـاده    2این رأی به استناد بنـد       . باشد او به استخدام به صورت پیمانی صحیح و موافق قانون می          
  .االتباع است  برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه الزم1385مصوب 

   عدالت اداری ـ مقدسی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان
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دالت اداری درخصوص صدور مجوز ارتقاء گروه شغلی کارمندان وزارت امور اقتصادی و  هیأت عمومی دیوان ع94رأی شماره 
   بوده است1346 تا 1340التحصیالن دوساله آموزشگاه عالی وزارت دارایی در فاصله بین سالهای  دارایی مختص فارغ

  1387/4/9 -87/56/شماره هـ
  22/2/1387:  تاریخ

  94:  شماره دادنامه
  87/56:  کالسه پرونده
  .هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:  مرجع رسیدگی

  .خانم فرحناز اسالمی پور:  شاکی
  . بدوی و چهارم و پنجم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری16اعالم تعارض آراء صادره از شعب :  موضوع شکایت و خواسته

ـ :  مقدمه یت خانم فرحناز اسالمی پور به طرفیت وزارت امـور   موضوع شکا83/2498ـ شعبه شانزدهم در رسیدگی به پرونده کالسه 1الف 
اقتصادی و دارائی و سازمان امور اداری و استخدامی به خواسته تشخیص و تعیین طبقات شغلی نظیر دارندگان دانـشنامه لیـسانس بـه شـرح                          

 مـورخ   1735/21کـه مـصوبه     عـنهم و این     چنین رأی صادر نموده اسـت، بـا توجـه بـه پاسـخ مـشتکی                26/4/1384 مورخ   863دادنامه شماره   
 آموزشگاههای عالی اختصاصی وزارت دارایی سـابق بـود کـه بـه لحـاظ      1364 الی 1340التحصیالن سالهای    فقط در مورد فارغ    15/4/1356

مـورخ   65التحصیالن در رشته مورد نیاز بوده و مطابق رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره                   شرایط زمانی خاص نظیر کمبود فارغ     
 که تعیین شرایط احراز مشاغل مختلف و ارتقاء به طبقات باالتر و برخورداری از گروه آن از حیث مدارک تحصیلی و سوابق تجربی 2/3/1387

ـ  . و سایر عوامل مربوط به سازمان امور اداری و استخدامی است لذا حکم به رد شکایت صادر و اعـالم نمـوده اسـت    ــ شـعبه چهـارم    2الـف 
 863پور نسبت به رأی شماره         موضوع تقاضای تجدیدنظرخواهی خانم فرحناز اسالمی      84/855دیوان در رسیدگی به پرونده کالسه       تجدیدنظر  

.  با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه بدوی را تایید نمـوده اسـت        13/9/1384 مورخ   1851 شعبه شانزدهم بدوی به شرح دادنامه        26/4/1384مورخ  
ـ   موضوع شکایت خانم نادره روحی به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایـی و  81/2559یدگی به پرونده کالسه ـ شعبه شانزدهم در رس1ب 

سازمان امور اداری و استخدامی به خواسته تقاضای تشخیص و تسری مزایای طبقات شغلی نظیر دارندگان مدرک لیسانس به شـرح دادنامـه                       
ـ . اند فع شاکی اعالم و صادر نموده حکم به ورود شکایت به ن1/11/1382 مورخ 2066 ـ شـعبه پـنجم تجدیـدنظردیوان دررسـیدگی بـه      2ب 

 بـه شـرح     1/11/1382 مـورخ  2066 موضوع تقاضای تجدیدنظرخواهی وزارت امـور اقتصادی و دارایی نسبت بـه رأی              82/103پرونده کالسه   
 مـدیریت کـل تـشکیالت       2/3/1372 مـورخ    1299/21امه شماره   اند، نظر به اینکه در ن       چنین رأی صادر نموده    24/5/1383 مورخ   629دادنامه

اند و   ریزی کشور، اجازه ارتقاء گروه شغلی کارکنان که دوره دوساله عالی مالی را با موفقیت گذرانیده                آموزش و بودجه سازمان مدیریت و برنامه      
باشند داده شـده اسـت، لـذا محـروم           ر اقتصادی و دارای می    التحصیل دوره آموزشگاه عالی وزارت امو       دارای شرایط مشابه با کارکنانی که فارغ      

 مدیرکل امور اداری و رفاه بدان اشـاره شـده موجـه نبـوده بنـابراین بـا رد تقاضـای                      3454/3/243نمودن شاکیه به جهاتی که در نامه شماره         
 مدیران سازمان   6/3/1372 مورخ   1299/21تجدیدنظرخواه دادنامه بدوی در حدی که مفهم الزام طرف شکایت به رعایت دستورالعمل شماره               

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستـشاران و دادرسـان     . گردد ریزی است، تایید و استوار می      مدیریت و برنامه  
 .نماید به صدور رأی میالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت  علی

  رأی هیأت عمومی
ب ـ  . هـای مـذکور محـرز اسـت     های صـادره در پرونـده   الذکر وجود تعارض در مدلول دادنامه های فوق الف ـ با توجه به محتویات پرونده 

ی و سـوابق تجربـی و    الیحه قانونی استخدام کشوری، طبقه بندی مشاغل و شرایط احراز آنها از حیث مدرک تحصیل               36 و   30مطابق مادتین   
نظر بـه اینکـه صـدور مجـوز         . همچنین شرایط مربوط به ارتقاء گروه شغلی به عهده سازمان امور اداری و استخدامی کشور محول شده است                 
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ن التحصیالن دو سـاله آموزشـگاه عـالی وزارت دارایـی در فاصـله بـی                 ارتقاء گروه شغلی کارمندان وزارت امور اقتصادی و دارائی مختص فارغ          
اند، مجـوزی نـدارد،     بوده است و تعمیم و تسری آن به افرادی که در فاصله سالهای مذکور دوره موردنظر را نگذرانیده        1346 تا   1340سالهای  

 26/4/1384 مـورخ    863الذکر و عدم تحقق شرط مذکور در مورد شاکیان، دادنامه قطعی شماره              های فوق  بنابراین با توجه به محتویات پرونده     
 قـانون   43 و ماده    19 ماده   2این رأی به استناد بند      . باشد  شانزدهم مبنی بر رد شکایت آنان صحیح و موافق اصول و مقررات قانونی می              شعبه

  .االتباع است  برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه الزم1385دیوان عدالت اداری مصوب 
   عدالت اداری ـ مقدسی ن قضائی دیوانهیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاو
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 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص احتساب دوران آموزشی و تحصیلی جزو 116رأی شماره
  سابقه خدمت دولتی منوط به حکم صریح مقنن است

  1387/4/9 -87/286/شماره هـ
  29/2/1387:  تاریخ

  116:  شماره دادنامه
  87/286:  کالسه پرونده

  .هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: دگی مرجع رسی
  .اداره کل امور اداری و استخدامی کارکنان اداره قوه قضائیه:  شاکی

  .اداری عدالت  دیوان15 و 6آراء صادره از شعب اعالم تعارض:  موضوع شکایت و خواسته
ـ :  مقدمه چونقرالو به طرفیت اداره کل امـور   مدزاده موضوع شکایت علیرضا مح81/992ـ شعبه ششم در رسیدگی به پرونده کالسه 1الف 

 مـورخ   1780اداری و استخدامی قوه قضائیه به خواسته احتساب ایام تحصیل در دانشکده علوم قضائی جزء سنوات خدمت بـه شـرح دادنامـه                        
ات اداری بـوده و طبـق        چنین رأی صادر نموده است، با عنایت به اینکه نامبرده از دانشجویان دانـشکده علـوم قـضائی و خـدم                     10/10/1384

 تهران متعهد به خدمت با استفاده از امکانات تبصره یـک            4 تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره        9/11/1372 مورخ   126929تعهدنامه شماره   
یافـت   در رشته خدمات اداری بوده و کمک هزینه تحصیلی در          1364 قانون بودجه سال     60تبصره  ) ب( قانون استخدام کشوری و بند       13ماده  

 478/42های شـماره     باشد و نامه   غربی می   کرده و اکنون کارمند دادگستری استان آذربایجان        نموده و پس از دوران تحصیل به تعهد خود عمل         
 معاونت اداری و مالی حاکی از آن است و نیـز مفـاد رأی               31/2/1384 مورخ 68039 ریاست دانشکده علوم قضایی و شماره        31/6/1376مورخ  

عنـه در الیحـه     دیوان عدالت اداری از باب وحدت مالک و نهایتاً عـدم کفایـت مـدافعات مـشتکی             30/5/1384مورخ  239 شماره   وحدت رویه 
 این شعبه شکایت علیرضا محمدزاده جونقرالو را وارد دانسته وحکم بر الزام طـرف شـکایت بـه                   31/2/1384 مورخ   14032/4/60جوابیه شماره 

ـ . گردد علوم قضایی، جزء سنوات خدمت نامبرده صادر میاحتساب ایام تحصیل در دانشکده  ـ شعبه هشتم تجدیـدنظر در رسـیدگی بـه    2الف 
 شـعبه   10/10/1384 مـورخ    1780 موضوع تجدیدنظرخواهی اداره کل امور اداری و استخدامی نسبت به دادنامه شماره              85/281پرونده کالسه 

ب ـ شـعبه پـانزدهم در    . دنظرخواهی دادنامه بدوی را تایید و اسـتوار نمـوده اسـت    با رد تجدی11/9/1385 مورخ 1086ششم به شرح دادنامه 
 موضوع شکایت نادر احمدی به طرفیت وزارت دادگستری به خواسته تقاضای احتساب خدمت تحصیل در                83/992رسیدگی به پرونده کالسه     

 چنین رأی صادر نموده اسـت، نظـر بـه اینکـه بـر مبنـای                10/12/1384 مـورخ   2245دانشکده علوم قضائی و خدمات اداری به شرح دادنامه          
عمومات و مسلمات قانون استخدام کشوری ایجاد سوابق خدمتی مستخدم مستلزم ثبوت کسورات قانونی ماهیانه از حقوق مـالی مـستخدم و                      

ای کـه مؤیـد برداشـت     مـدرک مثبتـه  باشد و حال آنکه تا این مرحله از رسیدگی شاکی هیچ گونه دلیل و               واریز آن به صندوق بازنشستگی می     
کسورات قانونی در دوران تحصیالت وی در دانشکده متبوعه و واریز آن به صندوق مربوطه باشد، ارائه و ابراز ننمـوده فلـذا در وضـع موجـود                            

شکایت شاکی را غیـر وارد      عنه   اجابت خواسته وی فاقد وجاهت قانونی تلقی و با عدم احراز وقوع تخلفی از مقررات از جانب وزارتخانه مشتکی                  
 قانون دیوان عدالت اداری حکـم بـه رد شـکایت            11بند یک ماده    ) پ(و ناموجه تشخیص و مستفاد از مفهوم مخالف مستنبط از مقررات شق             

ب دیـوان   البدل شع  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی               . گردد شاکی صادر و اعالم می    
 .نماید تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می

  رأی هیأت عمومی
ب ـ بـا   . های مـذکور محـرز اسـت    های صادره در پرونده الذکر وجود تعارض در مدلول دادنامه های فوق الف ـ با توجه به محتویات پرونده 

 قـانون   13 کل کشور منحصراً مبین عـدم ممنوعیـت اسـتخدام مـشمولین مـاده                1364 قانون بودجه سال     60تبصره  ) ب(ه بند   عنایت به اینک  



  163/آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری : بخش سوم
 

 

استخدام کشوری متعهد خدمت در واحدهای دولتی مربوط است و اشتغال به تحصیل با دریافت هزینه تحـصیلی، همچنـین تعهـد خـدمت در       
فسه متضمن حق استخدام از تاریخ شـروع بـه تحـصیل نیـست و احتـساب دوران آموزشـی و                     ن واحدهای دولتی پس از فراغت از تحصیل فی       

الذکر و اینکه احتساب مدت تحصیل دانشجویان خدمات  بنا به جهات فوق. تحصیلی جزو سابقه خدمت دولتی منوط به حکم صریح مقنن است
 مـورخ   2245 اداری جواز قانونی نـدارد، بنـابراین دادنامـه شـماره             اداری در دانشکده علوم قضائی و خدمات اداری به منظور اشتغال به خدمت            

 شعبه پانزدهم دیوان مبنی بر رد شکایت شاکی به خواسته احتساب دوره تحصیلی مذکور جزو سابقه خـدمت دولتـی صـحیح و                        10/12/1384
 برای شـعب دیـوان و سـایر مراجـع           1385 مصوب    قانون دیوان عدالت اداری    43 و ماده    19 ماده   2این رأی به استناد بند      . موافق قانون است  

  .االتباع است اداری ذیربط در موارد مشابه الزم
   عدالت اداری ـ مقدسی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان
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اد  ست14/10/1381ن مورخ /4/م/39/14/201 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بخشنامه شماره117رأی شماره 
  کل نیروهای مسلح

  1387/4/9 -84/426/شماره هـ
  29/2/1387:  تاریخ

  117:  شماره دادنامه
  84/426:  کالسه پرونده
  .هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:  مرجع رسیدگی

  .آقای محمد حسنوند:  شاکی
  . نیروهای مسلح ستاد کل14/10/1381ن مورخ /4/م/39/14/201ابطال بخشنامه شماره :  موضوع شکایت و خواسته

اند که، ستاد کل نیروهای مسلح دستورالعمل اجرائـی مقـررات اعطـاء     وکیل شاکی در دادخواست تقدیمی خود چنین معنون داشته        :  مقدمه
بـادی   بـه م   1375های ایثارگران، شهدا، مفقوداالثرها، آزادگان، رزمندگان و مشموالن دارای شرایط خاص را در سال                امتیازات ویژه به خانواده   

توانند یک فرزند ذکور خـود را از   ذیربط نیروهای مسلح ابالغ نمود که بر اساس این دستورالعمل افراد فوق در صورت داشتن شرایط خاص می         
های حق علیـه      ماه سابقه حضور در جبهه     50 آن شامل افرادی است که بیش از         7خدمت ضرورت معاف نمایند و یکی از این موارد برابر ماده            

اند و ثانیاً نفراتـی کـه از     مشغول به فعالیت بوده1/1/1358دارند و مبنای محاسبه نیز اشخاصی که اوالً در مقابله با ضد انقالب از تاریخ                باطل  
 نکـات قبلـی مـورد       1381در دستورالعمل الحـاقی در سـال        . باشد اند، می   در جنگ تحمیلی حضور داشته     27/5/1367 لغایت   1/7/1359تاریخ  

 ستاد کل نیروهای مسلح طی ابالغیه به ارتش اعـالم نمـود کـه               1381اندهی معظم کل قوا قرار گرفته است مع االسف در سال            تصویب فرم 
این در حالی است که از مصادیق اخذ معافیت، کارکنانی . اند، مشمول اعطاء امتیازات نخواهند شد  افرادی که به هر طریق از خدمت اخراج شده        

ستگی، بازنشـ (های نبرد حق علیه باطل را داشته باشند، بنـابراین خـروج از خـدمت نیروهـای مـسلح اعـم از                     جبهه  ماه حضور در   50است که   
تاثیری در حق مکتسبه ایجاد ننموده و در بررسی دستورالعمل ابالغی هیچ قید و شرطی درخصوص نـوع ونحـوه                    ) بازخرید، استعفاء و یا اخراج    

رهایی وجود ندارد و همچنین در رویه قانونگذاری نیز تصریح گردیده که شرایط اجرائی مقنن نباید توسط سازمانهایی محدود یا مشروط شـود                       
ر بررسی مانحن فیه نشانگر این است این نحوه خروج از خدمت بدون اخذ مجوز از سوی فرمانـدهی کـل قـوا بـه دسـتورالعمل تـصویبی                             و د 

لـذا تقاضـای ابطـال      . انـد  باشد و موجبات محرومیت موکل از امتیازات تصویبی معظم له شـده            تحمیل نموده که مغایر هدف و حکم مقنن می        
اندکه کارکنان اخراجـی زمـانی مـشمول مقـررات           معاونت نیروی انسانی نیروهای مسلح نیزدر مقام بیان نموده        . نماید الذکر را می   بخشنامه فوق 

باشند که علت اخراجی آن جاسوسی و محکومیت به مجازات محـارب نباشـد، زیـرا حـضور چنـین افـرادی در جبهـه، خـدمت تلقـی             فوق می 
علی ایحـال چنانچـه علـت اخراجـی شـخص           . تیازات فوق طبق ضوابط ابالغی خواهند شد      گردد، لیکن سایر کارکنان اخراجی مشمول ام       نمی

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تـاریخ فـوق بـا حـضور     . مذکور یکی از موارد معنونه نبوده و مشمول اعطای امتیازات فوق خواهد گردید      
 و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت بــه               البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث        رؤسا و مستشاران و دادرسان علی     

 .نماید صدور رأی می

  رأی هیأت عمومی
نظر به مندرجات دادخواست وکیل شاکی و مفاد الیحه جوابیه و سایر محتویات پرونده، مصوبه مقام معظم فرماندهی کل قوا متـضمن آن                       

اند، از امتیاز معافیت از خـدمت وظیفـه          های حق علیه باطل حضور داشته       ماه در جبهه   50دت  است که یکی از فرزندان ذکور کارکنانی که به م         
مند شوند مشروط بر اینکه کارکنان مزبور به علت ارتکاب بزه جاسوسی و یا محکومیت به مجازات محارب از خدمت اخراج                       دوره ضرورت بهره  

الذکر و تعیین شرایط و ضوابط آن از اختیارات مقام معظم فرماندهی کل قوا است،                فوقنظر به اینکه اعطاء امتیازات ویژه به شرح         . نشده باشند 



  165/آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری : بخش سوم
 

 

 معاون نیروی انسانی ستاد کل نیروهای مسلح که علت اخـراج            14/10/1381ن مورخ /4/م/39/14/201 بخشنامه شماره    3بنابراین اطالق بند    
ن را سالب حـق اسـتفاده از امتیـاز مـذکور اعـالم داشـته خـارج از حـدود          قانون ارتش جمهوری اسالمی ایرا129به هر طریق به استناد ماده   

 قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و مـاده یـک و            170اختیارات ستاد کل نیروهای مسلح است و بدین جهت مستنداً به قسمت دوم اصل               
  .شود  ابطال می1385 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 42 و 19بند یک ماده 

   عدالت اداری ـ مقدسی ی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوانهیأت عموم
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های دیوان عدالت اداری مشعر بر   هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص اعتبار و قابلیت اجرای دادنامه130رأی شماره 
ریخ صدور دادنامه بوده و تسری ابطال مصوبات دولتی از جهت مغایرت باقانون یا خروج آنها از حدود اختیارات قوه مجریه از تا

  های هیأت عمومی دیوان نسبت به قبل جایز نیست مدلول دادنامه

  1387/4/9 -87/76/شماره هـ
  5/3/1387:  تاریخ

  130:  شماره دادنامه
  87/76:  کالسه پرونده
  .هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:  مرجع رسیدگی

  .وزش و پرورشاداره کل مدارس خارج از کشور وزارت آم:  شاکی
  .اعالم تعارض آراء صادره شعب اول، سوم و چهارم دیوان عدالت اداری:  موضوع شکایت و خواسته

 موضوع شکایت آقای حسن هوشیار به طرفیت وزارت آمـوزش و  85/1966الف ـ شعبه اول دیوان در رسیدگی به پرونده کالسه  :  مقدمه
العاده شغل معلمین خـارج از کـشور بـه شـرح              درصد مابه التفاوت فوق    35خوانده به پرداخت    به خواسته الزام    ) مدارس خارج از کشور   (پرورش  
 چنین رأی صادر نموده است، بـا توجـه بـه مبلـغ پرداختـی بـر مبنـای مـصوبه هیـأت وزیـران بـه شـماره                              28/8/1386 مورخ   1796دادنامه  
رداخت مورد نظر شاکی را نداده و اینکه خواسته شاکی از سـال              صورت گرفته و مصوبه مذکور اجازه پ       29/12/1379 مورخ     هـ22526ت/5989
 86/884ب ـ شعبه سوم دیوان در رسیدگی به پرونده کالسـه   . گردد  به بعد بوده، علیهذا حکم به رد شکایت مطروحه صادر و اعالم می1380

ب در ماموریت اعزام به خارج از کشور مبنی بر          موضوع شکایت خانم معصومه عابدی به طرفیت آموزش و پرورش به خواسته اعاده حق اینجان              
 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه شـاکیه بعـد از   14/11/1386 مورخ 2349العاده شغل فوق به شرح دادنامه    التفاوت فوق   پرداخت مابه 

 هیـأت  11/10/1384 مـورخ  567ماره در حال ماموریت خارج از کشور بوده است و بنابراین بر اساس رأی وحدت رویه شـ    11/10/1384تاریخ  
لـذا حکـم بـه ورود       . العاده شغل اشتغال در خارج از کشور را دارا بوده است           عمومی دیوان عدالت اداری استحقاق برخورداری از صددرصد فوق        

 تـا   11/10/1384از تـاریخ    العاده ماموریت خارج از کشور تا میزان صددرصـد           التفاوت فوق   شکایت مطروحه در حد الزام خوانده به پرداخت مابه        
العاده اشتغال خـارج از کـشور قبـل از           التفاوت فوق   گردد و درخصوص خواسته شاکی مبنی بر مطالبه مابه         پایان ماموریت وی صادر و اعالم می      

د، رأی به رد    باش تاریخ صدور رأی هیأت عمومی چون مفاد رأی قابل تسری به قبل از رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می                     
تنکـابنی بـه     موضوع شکایت علیرضا ابراهیم احمدی86/1764ج ـ شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کالسه  . گردد شکایت صادر و اعالم می

 مــورخ  2162العاده شـغل معلمـین خـارج از کـشور بـه شـرح دادنامـه         درصد فوق35طرفیت اداره مدارس خارج از کشور به خواسته احتساب          
 هیـأت وزیـران برابـر رأی شـماره          28/12/1379 مورخ      هـ 22526ت/5989 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه مصوبه           30/11/1386

 شاغل بوده   27/6/1383حذف گردیده است و نامبرده که از تاریخ         ) حداکثر( هیأت عمومی دیوان عدالت اداری کلمه        11/10/1384 مورخ   567
بنابراین خواسته موجه است لذا حکـم  . باشد العاده اشتغال خارج از کشور می یران مستحق دریافت کامل فوق هیأت وز1371است، مطابق سال  

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تـاریخ فـوق بـا            . گردد العاده مذکور صادر و اعالم می      به ورود شکایت شاکی و پرداخت مابه التفاوت فوق        
البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریـت آراء بــه شـرح آتـی                        حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی      

 .نماید مبادرت بـه صدور رأی می

  رأی هیأت عمومی
ب ـ هـر   . های مذکور محـرز اسـت   های صادره در پرونده الذکر وجود تعارض در مدلول دادنامه های فوق الف ـ با توجه به محتویات پرونده 

نامـه    اصـالحی آیـین    2عمومی دیوان عبـارت حـداکثر از مـتن مـاده             هیأت 11/10/1384 مورخ 567ه موجب قسمت دوم دادنامه شماره       چند ب 



  167/آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری : بخش سوم
 

 

 ابطال و حذف شده است، لیکن با عنایت به تفسیر فقهـای محتـرم شـورای                 1379العاده اشتغال خارج از کشور مستخدمان دولت مصوب          فوق
های دیوان عدالت اداری مشعر بر ابطال مصوبات دولتی از جهت مغایرت با قانون یا خروج آنهـا         اجرای دادنامه  نگهبان مبنی بر اعتبار و قابلیت     

های هیأت عمومی دیـوان نـسبت بـه ماقبـل، پرداخـت       از حدود اختیارات قوه مجریه از تاریخ صدور دادنامه و عدم جواز تسری مدلول دادنامه            
 11/10/1384 قبـل از تـاریخ    28/12/1379ـ مـورخ       ه 22526ت/5989نامه شـماره     ماخذ مقرر در تصویب   العاده اشتغال خارج از کشور به        فوق

 شـعبه سـوم دیـوان کـه     14/11/1386 مـورخ   2349 شـعبه اول و شـماره        28/8/1386 مورخ   1796های شماره    محمل قانونی ندارد و دادنامه    
 قانون دیوان عدالت 43 و ماده 19 ماده 2این رأی به استناد بند . شود  میمتضمن این معنی است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده

  .االتباع است  برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه الزم1385اداری مصوب 
   عدالت اداری ـ مقدسی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان



  )1387  تابستان 11شماره (فصلنامه قضایی / 168
 

 

التدریس وزارت آموزش و   عدالت اداری در مورد حکم مقرر درخصوص استخدام معلمان حق هیأت عمومی دیوان134رأی شماره
پرورش و آموزشیاران نهضت سوادآموزی ظهور در شمول حکم مقنن به افرادی دارد که حداقل دارای گواهینامه دیپلم یا باالتر 

  باشند

  1387/4/8 -86/403/شماره هـ
  5/3/1387:  تاریخ

  134:  شماره دادنامه
  86/403:  کالسه پرونده
  .هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:  مرجع رسیدگی

  .خانم اقدس مصطفوی:  شاکی
  . بدوی و ششم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری18اعالم تعارض آراء شعب :  موضوع شکایت و خواسته

بتول برهـان بـه طرفیـت وزارت آمـوزش و      موضوع شکایت 83/1006الف ـ شعبه هجدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کالسه  :  مقدمه
اند، نظر بـه اینکـه        چنین رأی صادر نموده    1/11/1384 مورخ   2135پرورش به خواسته الزام طرف شکایت به استخدام رسمی به شرح دادنامه             

 6/11/1383مـورخ   4981/18/105 و شـماره     9/6/1384 مـورخ    2726/18/105های شـماره   مدیر نهضت سوادآموزی استان اصفهان طی نامه      
 سـال سـابقه خـدمت       4 دارای   31/6/1375خطاب به امور اداری سازمان آموزش و پــرورش اسـتان تاییـد نمـوده شاکــیه فـوق تـا تـاریخ                        

 قـانون  8تبـصره  ) د( بنـد  3/6التدریسی بوده و صالحیت وی توسط هسته گزینش تایید گردیده و با در نظر گرفتن اینکـه حـسب ردیـف        حق
 سال سـابقه تمـام وقـت    4ه معلمان حق التدریسی وزارت آموزش و پرورش و آموزشیاران نهضت سوادآموزی با حداقل           کلی 1376بودجه سال   

 سال سـابقه تـدریس تمـام وقـت و تعلـیم را دارا بـوده و                  4باید استخدام رسمی شوند و شاکیه دارای هر دو شرط مندرج در این قانون شامل                
ای بـه نـوع      در جوابیه استعالم نماینده مجلس بر این دو شرط تاکید کرده و در این قـانون اشـاره                 مدیرکل قوانین مجلس شورای اسالمی نیز       

مدرک تحصیلی نگردیده که نشان دهنده این است که نوع مدرک تحصیلی تاثیری در استخدام رسمی نداشته و حکم به ورود شکایت صـادر                        
ـ . نموده است  موضوع شکایت اقدس مصطفوی به طرفیـت آمـوزش و پـرورش و    78/362سه ـ شعبه دهم نیز در رسیدگی به پرونده کال1ب 

 2عنه ردیف  اند، مشتکی  چنین رأی صادر نموده9/8/1379 مورخ 1667نهضت سوادآموزی به خواسته الزام به استخدام رسمی به شرح دادنامه 
یف یک نیز هنوز پاسخ نـداده ولـی بـا توجـه بـه اسـناد و                  عنه رد  عنه ردیف یک نموده و مشتکی      در الیحه جوابیه خود کار را احاله به مشتکی        

 8تبـصره   ) د( بنـد    6ــ 3 سال قبل از تصویب قانون مورد استناد ردیف          4مدارک اشتغال شاکیه به عنوان حق التدریس به مدت بسیار بیشتر از             
ون بودجـه ذکـر شـده سالهاسـت تکلیـف،       در نهاد نهضت سوادآموزی شهرضا و با توجه به الزامـی کـه ازناحیـه قـان        1376قانون بودجه سال    

عنه ردیف یک است و معلوم نیست به چه علت به تکلیف خود عمل نکرده است و چون اطالـه بـیش از ایـن دادرسـی بـه مـصلحت                                مشتکی
ـ . گردد باشد و ضرورتی هم ندارد، حکم به ورود شکایت صادر و اعالم می نمی السـه  ـ شعبه ششم تجدیدنظر در رسـیدگی بـه پرونـده ک   2ب 
 شـعبه دوم بـه شـرح        9/8/1379 مـورخ    1667 موضوع تقاضای تجدیدنظر اداره کل امور اداری وزارت آموزش و پرورش از دادنامه               79/1024

 اساسنامه نهـضت سـوادآموزی و بـه لحـاظ           6اند، با توجه به ماده      بدین شرح اقدام به صدور رأی نموده       21/6/1380 مورخ   754دادنامه شماره   
باشد، لذا معرفی ایشان جهت استخدام رسمی به آموزش و پرورش مقدور نبوده است چـون                 اقد شرط مدرک تحصیلی دیپلم می     اینکه شاکیه ف  

 اساسـنامه نهـضت سـوادآموزی مـصوب         6ماده  ) ب(از شرایط استخدام رسمی آموزشیاران نهضت سوادآموزی در آموزش و پرورش طبق بند              
باشد و شاکیه پرونده بدوی فاقد چنـین   به باال می) دیپلم(گواهینامه پایان تحصیالت دبیرستانی      مجلس شورای اسالمی، دارا بودن       3/3/1363

شرطی بوده است و استحقاق استخدام رسمی را نداشته است و شعبه بدوی در مقام اصدار دادنامه به امر توجه ننموده است، لذا دادنامه مذکور                         
هیـأت  . گـردد  ی حکم به نقض دادنامه بدوی و رد شکایت شاکی پرونده بدوی صـادر مـی             باشد ضمن اعالم ورود تجدیدنظرخواه     مخدوش می 



  169/آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری : بخش سوم
 

 

البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحـث و بــررسی و              عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی              
 .نماید انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می

  رأی هیأت عمومی
ب ـ حکـم   . های مذکور محرز است های صادره در پرونده الذکر وجود تعارض در مدلول دادنامه های فوق الف ـ با توجه به محتویات پرونده 

رش و  التدریسی وزارت آموزش و پـرو        کل کشور درخصوص استخدام معلمان حق      1376 قانون بودجه سال   8تبصره  ) د( بند   6ـ3مقرر در ردیف    
 ظهور در شمول حکم مقنن به افـرادی         1363 اساسنامه نهضت سوادآموزی مصوب      6ماده  ) ب(آموزشیاران نهضت سوادآموزی با توجه به بند        

 شعبه ششم تجدیدنظر دیوان مبنـی بـر     21/6/1380 مورخ   754بنابراین دادنامه شماره    . دارد که حداقل دارای گواهینامه دیپلم یا باالتر هستند        
 19 مـاده  2این رأی به استناد بند  . دنامه بدوی و رد شکایت شاکی به لحاظ نداشتن مدرک تحصیلی الزم صحیح و موافق قانون است                فسخ دا 
  .االتباع است  برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه الزم1385 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 43و ماده 

  عدالت اداری ـ مقدسی داری معاون قضائی دیوانهیأت عمومی دیوان عدالت ا



  )1387  تابستان 11شماره (فصلنامه قضایی / 170
 

 

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص مشاغلی که استانداردشده و شاغلین مربوط بیش از حد استاندارد 141رأی شماره 
ده سازمان امور نمایند لیکن تعیین استاندارد مشاغل خاص به عه العاده کارانه دریافت می نمایند فوق تعیین شده انجام وظیفه می

  باشد اداری استخدامی می

  1387/4/9 -87/83/شماره هـ
  5/3/1387:  تاریخ

  141:  شماره دادنامه
  87/83:  کالسه پرونده
  .هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:  مرجع رسیدگی

  .خانم طاهره الچینیان:  شاکی
  .دالت اداریاعالم تعارض آراء شعب سوم و چهارم دیوان ع:  موضوع شکایت و خواسته

 موضوع شکایت طاهره الچینیـان بـه طرفیـت دانـشگاه علـوم      85/1844الف ـ شعبه چهارم دیوان در رسیدگی به پرونده کالسه  :  مقدمه
 و همچنـین پرونـده   23/12/1385 مورخ 4321 به شرح دادنامه شماره     1378 لغایت   1375پزشکی مشهد به خواسته حق کارانه معوقه از سال          

 قـانون نظـام     5 با این اسـتدالل کـه مطـابق مـاده            26/2/1386 مورخ   137 موضوع شکایت زهره آذرمنش به شرح دادنامه         85/2079کالسه  
شود که کار اضافی و بیش از حد معمول و با کیفیت             العاده کارانه شامل کارکنانی می      فوق 1370هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب سال       

اراکی ارائه نکرده که واجد شرایط مذکور بوده و کار اضافی انجام داده است، لـذا خواسـته شـکات را وارد                      مطلوب انجام داده باشند و شاکی مد      
 موضوع شکایت ماهرخ احمدی خلخـالی  85/2618ب ـ شعبه سوم در رسیدگی به پرونده کالسه  . نداشته و حکم به رد آنها صادر نموده است

 حکم به رد شکایت     7/9/1386 مورخ   1656العاده کارانه به شرح دادنامه شماره        مطالبه فوق به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی مشهد به خواسته         
 موضوع شکایت فریبا سعادتی بـه طرفیـت دانـشگاه علـوم پزشـکی           85/2877جـ شعبه سوم در رسیدگی به پرونده کالسه         . صادر نموده است  

 و همچنین در رسـیدگی بـه        30/5/1386 مورخ   682 شرح دادنامه شماره      به 1378 لغایت   1375مشهد به خواسته مطالبه معوقه کارانه از سال         
 موضـوع شـکایت     85/2529 و پرونده کالسه     31/5/1386 مورخ   700 موضوع شکایت صفیه تیموری به شرح دادنامه شماره          85/2531پرونده  

کایت صدیقه فرشـچی بـه شـرح دادنامـه           موضوع ش  85/2873 و پرونده کالسه     31/5/1386 مورخ   701فاضل مردانی به شرح دادنامه شماره       
 موضوع شکایت فرشته صباغ به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی کـشور بـه        85/3012 و همچنین پرونده کالسه      31/5/1386 مورخ   699شماره  

 تـا  1375 سالهای العاده کارانه در طی   خواسته مطالبه حق کارانه با این استدالل طرف شکایت که به علت عدم وجود اعتبار الزم پرداخت فوق                 
مـورخ  164نظر به اینکه به موجب رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه               . میسر نگردیده است  1378پایان سال   

عمـومی    هیـأت . باشد، لذا حکم به ورود شکایت مطروحه را صـادر نمـوده اسـت               عدم تامین اعتبار مسقط حق مسلم شاکی نمی        20/12/1370
البدل شعب دیوان تـشکیل و پـس از بحـث و بررسـی و انجـام                 عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی             دیوان

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

  رأی هیأت عمومی
ب ـ بـه   . های مذکور محـرز اسـت   های صادره در پرونده ول دادنامهالذکر وجود تعارض در مدل های فوق الف ـ با توجه به محتویات پرونده 

 به کارکنانی که مشاغل آنان استاندارد شده است و شاغلین مربـوط             1370 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب         5موجب ماده   
لعاده کارانه حداکثر معادل حقوق مبنای آنان و بـر حـسب            ا ای تحت عنوان فوق    العاده نمایند، فوق  بیش از استاندارد تعیین شده انجام وظیفه می       

 ماده مزبور تعیین استاندارد مـشاغل عمـومی و          2شود و مطابق تبصره      ارزش واحد استاندار کار و کار اضافی انجام شده در هر ماه پرداخت می             
نظر .  اداری و استخدامی کشور محول شده است       همچنین تعیین استاندارد مشاغل خاص با پیشنهاد دستگاههای مربوط به عهده سازمان امور            



  171/آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری : بخش سوم
 

 

الذکر در هر مورد به تشخیص مقامات و مراجع ذیصالح راجع اسـت و دالیـل و مـستندات      قانون فوق5به اینکه تحقق شرایط مندرج در ماده  
 و شـماره    23/12/1385 مورخ   4321اره  های شم  باشد، بنابراین دادنامه   العاده کارانه نمی   شاکیان مثبت تحقق شرایط مزبور در مدت مطالبه فوق        

 شعبه سوم دیوان مبنی بر رد شکایت شاکیان صحیح و موافـق اصـول و                7/9/1386 مورخ   1656 شعبه چهارم، شماره     26/2/1386 مورخ   137
 برای شعب دیوان    1385 قانون دیوان عدالت اداری مصوب       43 و ماده    19 ماده   2این رأی به استناد بند      . شود موازین قانونی تشخیص داده می    

  .االتباع است و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه الزم
   عدالت اداری ـ مقدسی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان



  )1387  تابستان 11شماره (فصلنامه قضایی / 172
 

 

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص مستخدمین تمام وقت واجد شرایط در سازمان تعزیرات 144 ـ 145رأی شماره 
 امکان تبدیل وضع آنان از قراردادی به 24/12/1381داشتن حداقل مدرک کاردانی و دو سال سابقه خدمت تا تاریخ حکومتی با 

  رسمی وجود خواهد داشت

  1387/4/9 -87  و88 و 87/89/شماره هـ
  5/3/1387:  تاریخ

  144 ـ 145:  شماره دادنامه
  89، 88، 87/87:  کالسه پرونده
  .وان عدالت اداریهیأت عمومی دی:  مرجع رسیدگی

  .پور ـ عیسی نجف3ـ شیرین پورتوکلی 2آبادی  ـ ابراهیم شمس1:  شاکی
  . دیوان عدالت اداری32 و 23اعالم تعارض آراء صادره از شعب :  موضوع شکایت و خواسته

 86/2045کالسـه  موضـوع شـکایت خـانم نـسرین پورتـوکلی و      86/2014الف ـ شعبه سی و دوم در رسیدگی به پرونده کالسه  :  مقدمه
پـور بـه طرفیـت سـازمان تعزیـرات حکـومتی و         موضوع شکایت عیسی نجف86/1974آبادی و کالسه      شمس  موضوع شکایت ابراهیم کریمی   

 و شـماره    23/10/1386 مورخ   2286های شماره    ریزی به خواسته تبدیل وضعیت قراردادی به رسمی به شرح دادنامه           سازمان مدیریت و برنامه   
 چنین رأی صادر نمـوده اسـت، بـا توجـه بـه اینکـه وضـعیت خریـد خـدمت                      23/10/1386 مورخ   2230 و شماره    23/10/1386 مورخ   2251

با توجه به دستورالعمل در استفاده از خدمات نیروی انـسانی مـورد نیـاز دسـتگاههای دولتـی بـه صـورت خریـد خـدمت مـصوب                             ) قراردادی(
یمانی را نداشته و وضعیت خرید خدمت یا قراردادی غیر از وضعیت پیمانی است که                هیأت وزیران وضعیت مذکور حکم وضعیت پ       11/3/1362

 هیـأت وزیـران درخـصوص       1/3/1378 مـورخ    17996ت/3591 قانون تعدیل نیروی انـسانی باشـد و مـصوبه شـماره              7 ماده   20مشمول بند   
ع مـذکور داشـته و ثانیـاً براسـاس مـصوبه            چگونگی تبدیل وضعیت استخدامی مستخدمان خرید خدمت به پیمانی داللت بـر صـحت موضـو               

 هیأت وزیران تنها به کسانی اجازه استخدام رسمی از نیروهای شاغل در سـازمان تعزیـرات حکـومتی                   24/5/1383 مورخ      ه 29299ت28064
 24/11/1381تاریخ   دارای دو شرط مدرک کاردانی و دو سال سابقه خدمت باشند از آنجائی که شاکی تا                  24/12/1381داده است که تا مورخ      

ب ـ شعبه بیـست و سـوم در    . گردد فاقد دو شرط مذکور در مصوبه بوده لذا شکایت وی منطبق با قانون نبوده و حکم به رد شکایت صادر می
شبانی به طرفیت سازمان تعزیرات حکومتی به خواسـته الـزام             شیخ   موضوع شکایت آقای سیداحمد احمدی     86/859رسیدگی به پرونده کالسه     

اند، با عنایـت بـه        مبادرت به صدور رأی به شرح ذیل نموده        9/8/1386 مورخ   1115تبدیل وضعیت استخدام پیمانی به رسمی به شرح دادنامه          
 که ساالنه با تایید صالحیت شـغلی و انجـام وظیفـه             23/4/1386ـ3214مجموع مراتب و احکام بازخریدی خدمت منعقده بـا شاکی با شماره            

کی ارائه نموده و سازمان تعزیرات حکومتی نیازمند خدماتش بوده و با تعیین سمت ثابت سازمانی برای وی به مدت بـیش از      مورد قبول که شا   
 قـانون اسـتخدام     6نامه استخدامی پیمـانی موضـوع تبـصره مـاده            اند و نیز توجهاً به مقررات آیین        سال استخدام پیمانی وی را تمدید نموده       8

 2 و تبصره    27/10/1366 از قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاههای دولتی مصوب           7ملحوظ داشتن ماده     و   1/6/1368کشوری مصوب   
 9/12/1383 مورخ   81/345االتباع شماره    ریزی کشور و متابعت از رأی الزم       آن دال بر اجازه استخدام رسمی با تایید سازمان مدیریت و برنامه           

 2 هــیأت وزیـران و لغـو بنــد           24/6/1381ـ مـورخ       ه 27026ت/29982نامه شـماره      ابطال تصویب  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که با      
 6377/1802 پیوسـت بخـشنامه شـماره        4 و نظریه مندرج در بنـد        27/11/1381 مورخ   268974/1800دستـورالعمل پیوست بخشنامه شماره     

 مـورخ  59084/1802ریـزی کـشور و بخـشنامه شـماره           و برنامـه    معاون امور مدیریت و منـابع انـسانی سـازمان مـدیریت            23/1/1382مورخ  
ریزی که مفاداً استخدام برای پـستهای ثابـت سـازمانی بـه صـورت                 مدیرکل دفتر نظامهای استخدامی سازمان مدیریت و برنامه        14/5/1383

شاره سازمان متبوع شاکی به عدم جواز رسمی شـدن  پیمانی را فاقد وجاهت قانونی دانسته و با امعان نظر به اینکه اثبات و اعالم معاذیر مورد ا         
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شاکی نافی قوانین آمره مذکوره و دادنامه صدرالذکر صادره از هیأت عمومی دیوان مذکور که با مبانی خود موید حقوق مکتسبه استخدامی که                       
باشد مضافاً براینکه شـاکی واجـد       ده نمی به رسمی را تجویز نمو    ) قراردادی(استحقاق مستخدم شاکی را به درخواست تبدیل وضعیت از پیمانی           

پست ثابت سازمانی به شرح مذکور در فوق بوده که با احراز حقانیت خواهان و عدم دفاع مـوثر و مـوجهی از جانـب سـازمانهای یـاد شـده و                                
جه مستنداً به مقـررات فـوق        قانون استخدام کشوری و تبصره آن در لزوم استخدام رسمی در مشاغل ثابت سازمانی و در نتی                 5مستفاد از ماده    
هیـأت عمـومی   .  قانون دیوان عدالت اداری دادخواست صدرالتوصیف موجه تشخیص و حکم به ورود آن صادر نموده اسـت                13االشعار و ماده    

انجـام  البدل شعب دیوان تشکیل و پـس از بحـث و بررسـی و              دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق بـا حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی             
 .نماید مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می

  رأی هیأت عمومی
اوالً، با توجه به وحدت موضوع شکایت و خواسته شاکیان و اسناد و مـدارک و احکام و مقررات قانونی مربوط وجود تناقض بـین دادنامـه                          

بر ورود شکایت شاکی به خواسـته تبـدیل وضـع اسـتخدامی از قـراردادی بـه         شعبه بیست و سوم دیوان مبنی        9/8/1386 مورخ   1115شماره  
 2ثانیاً، حکم مقـرر در تبـصره        . های صادره از شعبه سی و دوم دیوان مشعر بر رد شکایت شاکیان در همان زمینه محرز است                  رسمی با دادنامه  

خدمین پیمانی به رسمی با رعایت شـرایط قـانونی اسـت و              مصرح در جواز تبدیل وضع مست      1366 قانون تعدیل نیروی انسانی مصوب       7ماده  
نامه مالی، معامالتی، استخدامی و نظـام پرداخـت           آیین 2تسری آن به مستخدمان قراردادی مجوز قانونی ندارد و طبق تبصره الحاقی به ماده               

 وزیران به سازمان تعزیـرات حکـومتی         هیأت 24/12/1381ـ مورخ      ه 25973ت/52388نامه شماره    سازمان تعزیرات حکومتی موضوع تصویب    
اجازه داده شده است که مستخدمین تمام وقت واجد شرایط خود را با داشـتن حـداقل مـدرک کـاردانی و دو سـال سـابقه خـدمت تـا تـاریخ                                 

ه اسـت، بـه     الذکر اضافه شد    وزیران به متن تبصره فوق       هیأت 26/5/1383ـ مورخ    ه 29299ت/28064نامه شماره    که در تصویب   24/12/1381
اند تبدیل وضع اسـتخدامی آنـان از         الذکر فاقد مدرک تحصیلی کاردانی بوده      های فوق  نظر به اینکه شاکیان پرونده    . مستخدم رسمی تبدیل کند   

واسته های صادره از شعبه سی و دوم دیوان مبنی بر رد شکایت شاکیان به خ الذکر نبوده است و دادنامه    قراردادی به رسمی موافق مقررات فوق     
 قـانون   43 و ماده    19 ماده   2این رأی به استناد بند      . باشد تبدیل وضع از قراردادی به رسمی به جهت مذکور موافق اصول و موازین قانونی می              
  .االتباع است دیوان عدالت اداری برای شعبه دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه الزم

   عدالت اداری ـ مقدسی اون قضائی دیوانهیأت عمومی دیوان عدالت اداری مع
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 اداره کل مالیاتی 31/4/1386 مورخ 11083 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بخشنامه شماره 191رأی شماره 
  اصفهان

  1387/4/10 -86/398/شماره هـ
  26/3/1387:  تاریخ

  191:  شماره دادنامه
  86/398:  کالسه پرونده
  .أت عمومی دیوان عدالت اداریهی:  مرجع رسیدگی

  .آقای عبدالرزاق جامی فروشانی:  شاکی
  . اداره کل مالیاتی اصفهان31/4/1386 مورخ 11083ابطال بخشنامه شماره :  موضوع شکایت و خواسته

 27/11/1380  قانون مالیاتهای مستقیم اصالحی    187حسب تبصره یک ماده     « شاکی در دادخواست تقدیمی اعالم داشته است ،         :  مقدمه
چنانچه میزان مالیات مشخصه، مورد اختالف باشد، پرونده امر خارج از نوبت در مراجع حل اختالف مالیاتی موضوع این قانون رسیدگی خواهد                   

و شد و اگر مؤدی تمایل به اخذ گواهی قبل از رسیدگی و صدور رأی از طرف مراجع حل اختالف داشته باشد وصول مالیات مورد قبول مؤدی               
مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان بـه موجـب بخـشنامه شـماره             . »االختالف گواهی انجام معامله صادر خواهد شد        معادل مابه ... اخذ سپرده   

واریز وجه توسط مؤدیان به حساب سپرده مانع از احتساب جریمه تـا تـاریخ پرداخـت بـدهی                   «  اعالم نموده است     31/4/1386 مورخ   11083
 قانون مالیاتهای مستقیم تا تاریخ پرداخت یا ترتیـب پرداخـت مالیـات    190اب مربوطه نخواهد شد، الزم است جریمه وفق ماده  مالیاتی به حس  

و چون بخشنامه مورد شکایت به دالیل زیر مخالف تبصره مذکور و خارج از اختیارات مدیرکل مزبور است، تقاضـای                    » محاسبه و وصول گردد   
ـ مابه االختالف مالیات از تـاریخ واریـز بـه    2. گیرند ه وجه نقد یا مال دیگر است که به عنوان مجازات از مجرم می             ـ جریم 1. ابطال آن را دارد   

سود متعلق به آن هم از طریـق سیـستم بـانکی            . باشد حساب سپرده تا زمان قطعیت و انتقال به حساب مربوطه در اختیار بانک ملی ایران می               
 تفسیر قانون از وظایف مجلس شورای اسالمی است نه از وظایف طرف شکایت که بنابـه میـل شخـصی                     ـ3. شود عاید جمهوری اسالمی می   

 مبادرت  16/2/1387 مورخ   12118/212سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره             . خویش اقدام به این کار نماید     
 187ستان انتظامی مالیاتی نموده در این نامه آمده است، که طبق تبصره یـک مـاده    داد29/8/1386د مورخ  /272به ارسال تصویرنامه شماره     

قانون مالیاتهای مستقیم به مؤدیان اجازه داده تا در صورتی که نیاز به گواهی انجام معامله داشته باشند با پرداخت مالیات مورد قبـول و واریـز             
قطعاً هدف مقنن ایجاد تسهیالت برای مؤدیان و جلوگیری         . به تنظیم سند اقدام نمایند    مابه التفاوت به حساب سپرده، گـواهی را اخذ و نسبت           

 قـانون محاسـبات   30ــ طبـق مـاده    2. از تبعات ناشی از فسخ احتمالی معامالت ناشی از آماده نشدن مقدمات تنظیم سند رسمی بـوده اسـت   
و قراردادهای مربوطه است کـه درمورد مالیات ضبط سپرده زمانی میـسر   عمومی استرداد و ضبط سپرده تابع شرایط مقرر در قوانین و مقررات             

خواهد بود که به موضوع اختالف بین مؤدی و اداره امور مالیاتی رسیدگی و رأی قطعی توسط مراجع حل اختالف صادر شده باشد و از طرفی                           
دار مـؤدی     ق اسـتفاده از سـپرده را نداشـته و در واقـع امانـت              داری کل تا تعیین تکلیف سپرده به دلیل استرداد احتمالی آن به مؤدی حـ                خزانه
 درصد مالیات بـه ازای هـر        5/2ای معادل     قانون مالیاتهای مستقیم پرداخت مالیات پس از موعد موجب تعلق جریمه           190ـ در ماده    3. باشد می

 قانون 187ا مؤدی ذکر شده است که اصوالً در اجرای ماده     االختالف ب   مبداء احتساب آن نیز از تاریخ مطالبه نسبت به رقم مابه          . ماه خواهد بود  
 187گردد و به آن مقررات تبصره یـک مـاده            مالیاتهای مستقیم مالیات مربوط به ملک مورد انتقال از مؤدی ذیربط در زمان انتقال مطالبه می               

قیم مبدأ احتساب جریمه به صراحت تاریخ مطالبـه ذکـر            قانون مالیاتهای مست   190ضمن آنکه در ماده     . شود قانون مالیاتهای مستقیم اجراء می    
توانـد نـسبت بـه       ـ دولت صرفاً در بودجه سنواتی مـی       4. ای به احتساب جریمه از تاریخ صدور رأی هیأت حل اختالف نشده است             شده و اشاره  

وجوه غیـر قطعـی ماننـد سـپرده کـه بـه             ریزی نموده و درخصوص سایر       گردد برنامه  مالیاتهایی که به صورت قطعی به حساب خزانه واریز می         
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 ـ در  5. پس مالیات واریزی به حساب سپرده پرداخـت قطعـی نیـست   . ریزی ندارد گردد حق استفاده و برنامه صورت امانت به حساب واریز می
 نیز اشاره شـده اسـت و در         نامه، وثیقه ملکی     قانون مالیاتهای مستقیم عالوه بر سپرده به تضمین معتبر نظیر سفته، بیمه            187تبصره یک ماده    

ای از آنها بنماید و فاقد وصـف ذکـر    تواند استفاده های ذکر شده نیز صدور گواهی انجام معامله مجاز بوده و دولت نیز نمی              صورت ارائه تضمین  
یا تضمین است به دولت باشد و چنین تضمین های تصریح شده به دلیل اینکه فاقد مجوز استفاده از سپرده و  شده در دادخواست شاکی نیز می

گیرد و از طرفی در قانون برای سپرده به صورت مجزا حکم عدم تعلق جریمه وجود ندارد تا برای سایر تـضمین هـا حکـم مجـزای                             تعلق نمی 
مه در ای به عدم احتساب جری  قانون مالیاتهای مستقیم اشاره190 و 187همچنین تبصره یک ماده . دیگری مبنی بر وصول جریمه تعیین شود 

 190االخـتالف بـه اسـتناد مـاده           صورت واریز وجه به حساب سپرده یا ارائه تضمین نشده و پرداخت مالیات پس از موعد نسبت به مبلغ مابـه                    
هیـأت عمـومی دیـوان    . لذا با توجه بمراتب فوق تقاضای رد شکایت شاکی را نموده است         . قانون مالیاتهای مستقیم مشمول جریمه خواهد بود      

البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره بـا   داری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی عدالت ا 
 .نماید اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می

  رأی هیأت عمومی
ه میزان مالیات مشخصه، مورد اختالف باشد، پرونده چنانچ « 1380 اصالحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 187 طبق تبصره یک ماده 

امر خارج از نوبت در مراجع حل اختالف مالیاتی موضوع این قانون رسیدگی خواهد شد و اگر مؤدی تمایل به اخذ گواهی قبـل از رسـیدگی و                            
 تضمین معتبر از قبیل سفته، بیمه نامـه،  صدور رأی از طرف مراجع حل اختالف داشته باشد با وصول مالیات مورد قبول مؤدی و اخذ سپرده یا                

نظر به اینکه حکـم مقـرر در تبـصره مزبـور            » .معادل مبلغ مابه االختالف گواهی انجام معامله صادر خواهد شد         ... اوراق بهادار، وثیقه ملکی و      
نتیجتاً تعیـین میـزان مالیـات قطعـی     مبین تایید حق اعتراض مؤدی مالیاتی به میزان آن و ضرورت رسیدگی در مراجع حل اختالف مالیاتی و          

قابل وصول و همچنین لزوم وصول مالیات مورد قبول مؤدی و اخذ سپرده یا تضمین معتبر به منظور صدور گواهی انجام معامله معـادل مبلـغ        
الـذکر تـسویه و    شـرح فـوق  مابه االختالف است و با وصول مالیات مورد قبول مؤدی در مهلت قانونی، بدهی مالیاتی او تا میزان پرداختی بـه                    

الذکر که ناظر به تأخیر در پرداخت مالیات قـانونی پرداخـت     اصالحی قانون فوق190منتفی گردیده و مطالبه جریمه از بابت آن به استناد ماده       
 31/4/1386 مورخ   11083بنابراین اطالق بخشنامه شماره     .  ماه از تاریخ سررسید آن است، موافق ماده اخیرالذکر نیست          4نشده پس از انقضاء     

اداره کل مالیاتی اصفهان که مفهم اخذ جریمه از مالیات مورد قبول مؤدی که در مهلت قانونی پرداخت شده مغـایر قـانون و خـارج از حـدود                             
 170ل  شود و بخشنامه مورد اعتراض به جهت مزبور مـستنداً بـه قـسمت دوم اصـ                 اختیارات اداره کل امور مالیاتی اصفهان تشخیص داده می        

 .گردد  قانون دیوان عدالت اداری ابطال می42 و ماده 19قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و بند یک ماده 

  عدالت اداری ـ رهبرپور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان
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شهر اهواز درخصوص اخذ  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص تقاضای ابطال مصوبات شورای اسالمی 188رأی شماره
 های عبوری از پل سوم شهر اهواز عوارض غیر قانونی از محموله

  1387/4/10 -85/206/شماره هـ
  26/3/1387:  تاریخ

  188:  شماره دادنامه
  85/206:  کالسه پرونده
  .هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:  مرجع رسیدگی

  .شرکت سایپا پرس:  شاکی
های عبوری  قاضای ابطال مصوبات شورای اسالمی شهر اهواز درخصوص اخذ عوارض غیر قانونی از محموله  ت:  موضوع شکایت و خواسته   

  .از پل سوم شهر اهواز
شاکی در دادخواست تقدیمی خود اعالم داشته است، شرکت فرزین بار اقدام به حمل دستگاههای خریداری شـده بـرای شـرکت                      :  مقدمه

 شهر اهواز عبور نموده و شهرداری اهواز مبلغ بیست و شش میلیون ریال عوارض عبور را اخذ نموده است سایپا پرس نموده که این محموله از
لذا به دالیل زیر تقاضـای ابطـال ایـن مـصوبه را             . باشد  شورای اسالمی شهر می    9/8/1383 مورخ   26104/8و مالک استدالل مصوبه شماره      

ـ اخذ چنین با این استدالل که از بابت هزینه جبـران خـسارت وارده   2. باشد المی شهر میـ مصوبه خارج از اختیارات شورای اس1نموده است،  
به پل تصویب شده است که خالف قانون است و اگر چنانچه خسارتی وارد شده باشد دادگاه عمـومی بایـد رسـیدگی کنـد نـه مرجـع مزبـور                               

کاالهـای  : 2تبـصره «  آمـده اسـت،      11/4/1334ن شهرداری مصوب     قانو 55 ماده   26 بند   2ـ همچنین طبق تبصره     3). شورای اسالمی شهر  (
کـه شـهرداری    » .باشـد  شود از پرداخت هرگونه عوارض به شهرداریهای عرض راه معاف می           عبوری از شهرها که برای مقصد معین حمل می        

شـهرداری اهـواز   .  فوق را نموده است لذا تقاضای ابطال مصوبه   . بدون توجه به این تبصره خالف شورای اسالمی شهر اهواز عمل نموده است            
ـ بهای خدمات اخذشده بابت استفاده از خدمات پل برای حمل کاال از روی پل سوم اهواز موضوع مـصوبه  1. در مقام پاسخ معنون داشته است  

ــ  2. ابلیت اسـتماع نـدارد    باشد، لذا موضوع سالبه به انتفاع موضوع بوده و ق           شورای اسالمی شهر اهواز نمی     9/8/1383 مورخ   26104/8شماره  
اند که مصوبه خارج از حدود اختیارات شورای اسالمی شهر بوده در حالی که به تایید نهایی وزیـر کـشور و مـدیرکل                         وکالی شاکی ادعا نموده   

تی اسـت و    ـ از آنجا که پل سوم شهرستان اهواز یکی از شریانهای مهـم مواصـال              3. امور شهری و روستایی استانداری خوزستان رسیده است       
هایی الزم است که از بودجه ضعیف شهرداری اهـواز خـارج             تنها راه عبور ترانزیت از جنوب به شمال است جهت نگهداری و مرمت پل هزینه              

شـود   هایی برای حفظ آن وضع کند این عوارض از کاال و خدمات اخـذ نمـی                است لذا جهت حفظ و نگهداری پل شهرداری ناچار است مصوبه          
ـ مصوبه مورد نظر شورای اسالمی شهر اهواز بهـای خـدمات را             4. گردد دهد اخذ می   لک خودرویی که ماشین خود را از پل عبور می         بلکه از ما  

مورد تصویب و تنسیق قرار داده است و عوارض تصویب یا اخذ نشده که مورد خدشه و ایراد قرار داشته باشند لذا از این حیث از شمول تبصره                        
ـ در این خصوص که مصوبه خارج       1. عنه دوم در مقام دفاع معنون داشته است         اسالمی شهر اهواز نیز به عنوان مشتکی       شورای.  خارج است  2

ــ  2. باشـد   آیین دادرسی مـدنی مـی      194 قانون مدنی و ماده      1257باشد این امر خالف نص قانونی ماده         از اختیارات شورای اسالمی شهر می     
ادگاههای عمومی هستند، شورای اسالمی شهر باید گفت که مصوبات مزبور صـرفاً و فقـط نـاظر بـر                درخصوص اینکه مرجع تعیین خسارت د     

باشد و هرگز در آن ذکری از مقوله خسارت به میـان نیامـده اسـت، و بهـای خـدمات                      های آن می   بهای خدمات خودروهای عبوری و محموله     
 آیـین  194ـ درخصوص وجود آرای مخالف باید گفت کـه مـستفاد از مـاده    3. باشند کامالً از ماهیت حقوقی مقوله خسارت منفک و متمایز می   

باشـد در حـالی کـه         قانون مدنی رکن اساسی دلیل، همانا اثبات پدیده حقوقی در مانحن فیه دعوا توسـط آن مـی                  1257دادرسی مدنی و ماده     
ن دیگر صرف وجود چند رأی مخـالف در منـدرجات یـک             باشند به بیا   ای نمی  هرگز واجد چنین خصیصه   ) چند رأی مخالف  (مستند بهای وکال    
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) آثار نفوذ و اعتبار از منظر عالم حقوق       (تواند واجد آثار حقوقی      له آنها نگردد، نمی   ) مصوبه(مصوبه تا زمانیکه منجر به تحقق یک پدیده حقوقی          
د خودرو یا محموله آنها فشار شدیدی به ساختار پل          ـ خودروهایی که در هر نوبت عبور از پل به واسطه وزن بسیار سنگین ناشی از خو                4. گردد

 ـ النهایه ماهیت مصوبه مختلف فیه از نسخ ماهیت بهای خدمات مطمح نظر  5. گردند آورند بدینسان موجب فرسایش تدریجی آن می وارد می
باشد  نامه اخیرالذکر نمی    آیین 2دهای یک و    باشد و هرگز از این حیث از نسخ مقوله عوارض مندرج در بن             نامه شهرداری می    آیین 29 ماده   3بند  

 قانون شهرداری گردد این واقعیت از مداقه در نص ستون موضـوع و مـتن مـصوبه و                   55 ماده   26 بند 2تا بالمال مورد محذوریت حکم تبصره       
ـ     (فلذا مبنای دلیل مورد استناد وکالی مارالذکر        . گردد سوابق آن کامالً محرز می     کـامالً خـروج    ) سخ عـوارض اسـت    منظور ماهیت مصوبه از ن

هیـأت عمـومی دیـوان      . دارد) باشـد  مقوله غیر قانونی بودن مصوبه مذکور به لحاظ ابتنای بر عوارض مذکور می            (موضوعی در اثبات مدعی به      
جام مـشاوره بـا   البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و ان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی  

 .نماید اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می

  رأی هیأت عمومی
شـود از پرداخـت    کاالهای عبوری از شهرها که برای مقـصد معینـی حمـل مـی    «  قانون شهرداری 55 ماده  26 بند   2 به صراحت تبصره    

 قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شـوراهای  71 ماده 26ه مفاد بند نظر به اینک» .باشد هرگونه عوارض به شهرداریهای عرض راه معاف می      
شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته بـه آن            درخصوص جواز تصویب نرخ خدمات ارائه      1375اسالمی کشور و انتخاب شهرداران مصوب       

 بهای خدمات خاص بر اساس مقررات مربوط دارد و نامه مالی و معامالت شهرداریها ظهور در تسری حکم مقنن به تصویب نرخ با رعایت آیین
االطالق منصرف از وصول وجهی به عنوان بهای خدمات بابت تردد وسایط و یا باری برای استفاده از معابر عمومی شهری اعم از پلهـا و                         علی

بنـابراین مـصوبه مـورد    . باشـد   جدیـد مـی  های احداث و نگهداری معابر و پلهای خیابانها به قصد عبور و رسیدن به شهر مقصد و تأمین هزینه        
 قانون شهرداری   55 ماده   26 بند   2اعتراض از حیث تصویب نرخ بهای خدمات مورد ادعای شهرداری یا تقلیل و افزایش نرخ آن مغایر تبصره                   

ن اساسـی جمهـوری    قـانو 170شود و مـستنداً بـه قـسمت دوم اصـل      و خارج از حدود اختیارات شورای اسالمی شهر اهواز تشخیص داده می      
  .گردد  قانون دیوان عدالت اداری ابطال می42 و ماده 19اسالمی ایران و بند یک ماده 

  عدالت اداری ـ رهبرپور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان
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 نظام هماهنگ  قانون8 دستورالعمل اجرائی ماده 9 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال ماده 190رأی شماره
  پرداخت کارکنان دولت

  1387/4/10 -86/68/شماره هـ
  26/3/1387:  تاریخ

  190:  شماره دادنامه
  86/68:  کالسه پرونده
  .هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:  مرجع رسیدگی

  .آقای کامبیز کامرانی:  شاکی
  . نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت قانون8 دستورالعمل اجرائی ماده 9ابطال ماده :  موضوع شکایت و خواسته

 1370 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب سال8شاکی در دادخواست تقدیمی اعالم داشته است، به موجب ماده :  مقدمه
مـشمولین مزبـور   العاده شغل اعضاء هیأت علمـی همتـراز           درصد مجموع حقوق و فوق     80العاده شغل مشمولین این ماده نباید از         حقوق و فوق  

د /6723 دستورالعمل اجرایی این ماده ضـمن بخـشنامه شـماره      9در ماده   ) اداری و استخدامی سابق   (ریزی   سازمان مدیریت برنامه  . کمتر باشد 
  و اصالحات بعدی آن، خارج از حدود اختیارات وظایف قانونی خود اقدام به وضع مقرراتی نموده که باعث تـضییع حقـوق                      23/11/1372مورخ  

در » التفاوت همتـرازی  مابه« شود به عالوه سازمان مدیریت با خلق واژه جدیدی تحت عنوان     استخدامی و کسر حقوق و مزایای کارمندان می       
العاده شغل ناشی از اجـرای قـانون         هرگونه افزایش حقوق و فوق    «  همین دستورالعمل و دستورالعملهای اصالحی آن مقرر نموده است،           9ماده  

در حالی که در قانون نظام      » .گردد  این دستورالعمل کسر می    4نگ پرداخت کارکنان دولت، از مابه التفاوت همترازی مذکور در ماده            نظام هماه 
بنـابراین  .  درصد همتـراز نباشـد     80العاده شغل مشمولین کمتر از       هماهنگ پرداخت چنین الزامی وجود نداشته و برعکس حداقل حقوق و فوق           

 قـانون را بـه مـشمولین        8به عالوه با توجه به آنکه دولت حداقل مقرر در مـاده             .  است که اگر بیشتر شد منع قانونی ندارد        مفهوم این ماده آن   
 و 8 قانون ندارند وگرنـه بایـد پـذیرفت کـه بـا اجـرای مـاده        8تواند مانع افزایشها و دریافتها شود که اساساً ارتباطی با ماده  دهد دیگر نمی   می

 هستند، لغـو شـده در حـالی کـه وفـق گزارشـهای مـشروح        8موجب افزایشهای مالی برای کارکنان از جمله مشمولین ماده   مقررات دیگر که    
مجلس این ماده یک اقدام حمایتی است و قانونگذار برای جلوگیری از نیروهای مطالعاتی دولت اقـدام به این وضع نموده است، که یک اقدام                     

. ها که حق قانونی ایشان است خالف قانون بوده و تقاضای ابطال آن را دارد  از افزایش8رکنان مشمول ماده تنبیهی بنابراین محروم نمودن کا
 23 الی   22 و شماره    21/3/1385 مورخ   165 الی   163های شماره    ریزی با توجه به مفاد دادنامه      مدیرکل دفتر حقوقی سازمان مدیریت و برنامه      

هیـأت  . دالت اداری خواسته نامبرده را عمالً تحقق یافته دانسته و تقاضای رد شکایت را نموده است                هیأت عمومی دیوان ع    19/1/1386مورخ  
البدل شعب دیوان تشکیل و پـس از بحـث و بررسـی و               عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی              

 .نماید ه صدور رأی میانجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت ب

  رأی هیأت عمومی
 مشمولین ماده مذکور را ذیحق به دریافت حقـوق و           1370 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب         8 قانونگذار به شرح ماده     

زایـا بـه افـزایش دریـافتی     العاده شغل به میزان مقرر در آن ماده اعالم داشته است و با این کیفیت اطالق عنوان تفاوت تطبیق حقوق و م      فوق
. الذکر و در نتیجه احتساب و یا کسر آن بابت سایر دریافتی های قانونی اشخاص مذکور جواز قـانونی نـدارد                      قانون فوق  8ناشی از اجرای ماده     

العاده شغل   و فوق هرگونه افزایش حقوق    «  مورد اعتراض که مقرر داشته است        22/11/1372د مورخ   /6723 دستورالعمل شماره    9بنابراین بند   
مغـایر  » .گردد  این دستورالعمل کسر می    4التفاوت همترازی مذکور در ماده        ناشی از اجرای قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت از مابه          
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و بند یـک   قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران 170حکم مقنن و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط است و مستنداً به قسمت دوم اصل          
  .گردد  قانون دیوان عدالت اداری ابطال می42 و ماده 19ماده 

  عدالت اداری ـ رهبرپور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان
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 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص جمع سوابق خدمت غیرمشمول قانون تأمین اجتماعی با سابقه 187رأی شماره 
   سازمان مذکور به منظور تأمین حداقل نصاب سابقه پرداخت حق بیمه به آن سازمان عمل قانونی نداردپرداخت حق بیمه به

  1387/4/10 -84/200/شماره هـ
  26/3/1387:  تاریخ

  187:  شماره دادنامه
  84/200:  کالسه پرونده
  .هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:  مرجع رسیدگی

  .آقای شاهرخ عباس زاده:  شاکی
  .اعالم تعارض آراء صادره از شعب دوم و سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری: ع شکایت و خواسته موضو
 موضوع شکایت خانم هما والئی به طرفیت سازمان تأمین اجتمـاعی  81/1221الف ـ شعبه هفدهم در رسیدگی به پرونده کالسه  :  مقدمه

 چنین رأی صادر نمـوده اسـت، نظـر بـه اینکـه              30/9/1381 مورخ   1875ادنامه  به خواسته الزام به برقراری مستمری و بازنشستگی به شرح د          
اجتماعی منتقل شده است، از طرفی بنـد          عنه قبول دارد که کسورات صندوق بازنشستگی کشوری در رابطه با شاکیه به صندوق تأمین               مشتکی

سته نه پرداخت حق بیمه بـه سـازمان تـأمین اجتمـاعی کـه              اجتماعی را شرط دان      سابقه پرداخت حق بیمه مندرج در قانون تأمین        76یک ماده   
 سال است که با     2عنه این را مالک قرار داده و اعالم داشته که انجام خواسته مقدور نیست، بنابراین مالک پرداخت حق بیمه حداقل                      مشتکی

 قانون تحقـق    76 شرط شده بند یک ماده       توجه به انتقال حق بیمه پرداخت شاکی از صندوق بازنشستگی کشوری به صندوق تأمین اجتماعی              
 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خواست شـاکیه مبنـی بـر الـزام بـه      21/9/1378 مورخ 349 الی   341یافته بنابراین با عنایت به اراء شماره        

یـدنظر در رسـیدگی بـه    ب ـ شـعبه دوم تجد  . برقراری مستمری و بازنشستگی وارد تشخیص داده و رأی به ورود شکایت را صادر نموده است
 1875 موضوع شکایت خانم هما والئی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی به خواسته اعتـراض بـه دادنامـه شـماره                      81/1586پرونده کالسه   

 چنین رأی صادر نموده است، نظر بـه اینکـه انتقـال کـسور               11/8/1383 مورخ   1099 شعبه هفدهم دیوان به شرح دادنامه        30/9/1381مورخ  
نشستگی از صندوق بازنشستگی کشوری به صندوق سازمان تأمین اجتماعی و تنظیم قرارداد قبل از قانون ماده واحده نحـوه تـأثیر سـوابق                        باز

باشـد بـا توجـه بـه اینکـه دادنامـه              صورت گرفته است، لذا مقررات مصوبه اخیرالذکر قابل تسری به اقدامات ماقبل نمی             1380منتقله مصوب   
به جهات و دالیل مقیده در آن صادر گردیده و از طرف تجدیدنظرخواه اعتراض مؤثری نشده و دلیلی که فسخ رأی صادره                      تجدیدنظر خواسته   

ج ـ شعبـه دوم در رسـیدگی بـه پرونـده کالسـه      . شود را ایجاب نماید، بعمل نیاورده بنابراین با رد اعتراض دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید می
 مورخ 257زاده به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی به خواسته نقل و انتقال بیمه به شرح دادنامه  ی شاهرخ عباس موضوع شکایت آقا80/1505
 قـانون تـأمین     76 مجلس شورای اسالمی و بند یـک مـاده           29/2/1380 چنین انشاء رأی نموده است، حسب ماده واحده مصوبه           5/12/1381

 سال سابقه پرداخت حق بیمه مقرر را داشته باشند و پـس             10قبل از تاریخ بازنشستگی حداقل      اجتماعی، مشمولین قانون تأمین اجتماعی باید       
از بررسی محتویات پرونده و سوابق ارسالی مراد قانونگذار از حداقل پرداخت حق بیمه مندرج در قانون تأمین اجتمـاعی، کـسانی هـستند کـه                          

عنـه خـود نیـز اقـرار دارد          التفاوت آن که مشتکی     به انتقال حق بیمه و پرداخت مابه       با توجه .  سال باشد  10کلیه سوابق پرداخت حق بیمه آنان       
بنابراین خواسته شاکی وارد و حکم به ورود شـکایت را صـادر   . باشد  سال است و مشمول قانون می10سابقه پرداخت حق بیمه شاکی بیش از      

 موضوع تجدیـدنظرخواهی سـازمان تـأمین اجتمـاعی از دادنامـه             81/429دـ شعبه سوم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کالسه          . نموده است 
 ایـن گونـه رأی صـادر نمـوده اسـت،         16/8/1383 مورخ   1008 شعبه دوم دیوان عدالت اداری به شرح دادنامه          5/12/1381 مورخ   257شماره  

تبصره ) ب( از بند    3که حکم مقرر در شق       هیأت عمومی دیوان عدالت اداری       12/7/1383 مورخ   333 الی   324مستنبط از منطوق رأی شماره      
شدگان از حیـث      به سایر بیمه    شده ظهور در تسری آن نسبت        بیان 14/7/1380اجتماعی که ماده واحده مصوب       قانون تأمین  76 اصالحی ماده    2



  181/آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری : بخش سوم
 

 

 راسـتای قـانون مـذکور انجـام     افزایش سنوات پرداخت بیمه به منظور استفاده از مستمری بازنشستگی را دارد، لذا اقدامات سازمان مـذکور در              
پذیرفته بنا به مراتب اعتراض تجدیدنظر خواه نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته موجه تشخیص ضمن فسخ دادنامه بـدوی بنابـه جهـات و                        

عـدالت اداری در    هیأت عمومی دیـوان     . نماید دالئل مقیده ایراد و تخلفی بر اقدامات انجام یافته ملحوظ نبوده و حکم به رد شکایت صادر می                 
البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بــه                   تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی         

 .نماید شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می

  رأی هیأت عمومی
جتماعی برای استفاده از مزایای مقرر در قانون تأمین اجتماعی مـصوب  ا  طبق ماده واحده قانون نحوه تأثیر سوابق منتقله بر سازمان تأمین       

 سوابق خدمت غیر مشمول قانون تأمین اجتماعی بیمه شـدگان کـه بابـت آن حـق بیمـه یـا کـسور بازنشـستگی بـه صـندوق                       1354تیر ماه   
ای آن طبق قـوانین و       اوت براساس محاسبات بیمه   التف  بازنشستگی ذیربط پرداخت گردیده است، با انتقال حق بیمه یا کسور بازنشستگی و مابه             

باشد، مشروط بر آنکه افراد مزبـور در زمـان           مقررات موجود صرفاً در تعیین مستمری بازنشستگی از کارافتادگی و بازماندگان قابل احتساب می             
از حکم مقرر در قسمت اخیـر مـاده واحـده       مستنبط  . بازنشستگی دارای حداقل سابقه پرداخت حق بیمه مندرج در قانون تأمین اجتماعی باشند            

الذکر، جواز احتساب سوابق خدمت غیرمشمول قانون تأمین اجتماعی منتقله به سازمان تأمین اجتماعی با رعایت شرایط قانونی بـه                     قانون فوق 
قه پرداخـت حـق بیمـه منـدرج در          منظور تعیین مستمری بازنشستگی، ازکارافتادگی و بازماندگان بیمه شده متوفی، مقید به داشتن حداقل ساب              

باشد و با این وصف جمع سوابق خدمت غیر مشمول قانون تأمین اجتماعی بـا سـابقه پرداخـت          قانون تأمین اجتماعی در زمان بازنشستگی می      
ین دادنامه شـماره    بنابرا. حق بیمه به سازمان مذکور به منظور تأمین حداقل نصاب سابقه پرداخت حق بیمه به آن سازمان محمل قانونی ندارد                   

 شعبه هفـدهم بـدوی دیـوان کـه          30/9/1381 مورخ   1875 شعبه دوم تجدیدنظر دیوان مبنی بر تایید دادنامه شماره         11/8/1383 مورخ   1099
ت  قانون دیوان عدال43 و ماده 19 ماده 2این رأی به استناد بند . شود متضمن این معنی است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می

  .االتباع است  برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیـربط در موارد مشابه الزم1385اداری مصـوب 
  عدالت اداری ـ رهبرپور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان



  )1387  تابستان 11شماره (فصلنامه قضایی / 182
 

 

ی دولتی و  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص مرجع رسیدگی به شکایات اشخاص به طرفیت واحدها199رأی شماره 
شهرداریها در زمینه تملک اراضی و ابنیه واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها و همچنین صدور رأی براساس استحقاق و یا 

  عدم استحقاق مالکین اراضی مزبور به دریافت معوض و یا بهای آنها دیوان عدالت اداری است

  1387/4/8 -87/147/شماره هـ
  26/3/1387:  تاریخ

  199: نامه شماره داد
  87/147:  کالسه پرونده
  .هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:  مرجع رسیدگی

  .آقای محمود فرح بخش:  شاکی
  . دیوان عدالت اداری30 و 27اعالم تعارض آراء صادره از شعب :  موضوع شکایت و خواسته

آبـاد   بخش به طرفیت شهرداری دولت محمود فرح موضوع شکایت آقای 85/1173الف ـ شعبه سی در رسیدگی به پرونده کالسه  :  مقدمه
 چنین رأی صادر نموده است، با توجه به مفاد تبـصره یـک از مـاده    6/9/1386 مورخ 2124به خواسته الزام به تحویل معوض به شرح دادنامه  

ت بهـای امـالک و اراضـی یـا           قانون دیوان عدالت اداری، دیوان عدالت صرفاً مرجع تصدیق خسارت و احراز استحقاق اشخاص به دریافـ                 13
معوض بوده و محاکم قضائی مرجع الزام ادارات و سازمانهای دولتی به رد شکایت یا پرداخت بهای امالک و اراضی یا اعطـای معـوض بـوده                           

 28/3/1380 مـورخ  93 قانون دیوان عـدالت اداری و رأی وحـدت رویـه شـماره             13فلذا با توجه به موارد معنونه و مستفاد از تبصره یک ماده             
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صدور حکم مبنی بر الزام خوانده به استرداد و پرداخت قیمت فاقد وجاهت و محمل قانونی بـوده و قابلیـت                          

 موضـوع  85/1316ب ـ شعبه بیست و هفتم در رسـیدگی بـه پرونـده کالسـه      . طرح و استماع در دیوان را نداشته و مردود اعالم نموده است
 مـورخ   99آباد اصفهان به خواسته الزام به تحویل زمین معوض به شرح دادنامه               اصفهانی به طرفیت شهرداری دولت       آقای احمد اسامی   شکایت

 صادره از شعبه دادگاه     19/7/1385 مورخ   666 چنین رأی صادر نموده است، با توجه به اینکه پرونده با قرار عدم صالحیت شماره                 25/1/1386
آباد اصفهان به دیوان عدالت اداری ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده و با توضیحات نماینده حقوقی شهرداری در دادگاه  عمومی بخش دولت

 متری گردیده اسـت و      35عمومی و این شعبه مشخص گردیده ملک متنازع فیه در تملیک و تصرف شهرداری قرار گرفته و تبدیل به خیابان                     
اگر چه شهرداری مدعی    . زمین به شاکی پرداخت نگردیده است و زمین معوضی به وی تحویل نگردیده است             از طرفی هیچ گونه وجهی بابت       

است که وجه زمین را با فرد دیگری غیر از شاکی توافق نموده اما از آنجائی که مدارک دیگر اسناد عـادی اسـت و سـند مالکیـت شـاکی بـه               
باشد، فلـذا شـهرداری    باشد که قابل تعارض با اسناد رسمی نمی         اصفهان می  11ماره   سند رسمی دردفترخانه ش    7/9/1353 مورخ 30606شماره  

 و 7 قانون ثبت اسـناد و امـالک و مـواد          47 و   48 و   22فلذا شعبه مستنداً به مواد      . نمود نیز باید مطابق مدارک رسمی و معتبر قانونی اقدام می         
 با احراز مالکیت شاکی شکایت وی را موجه دانسته حکـم  27/3/1380 مورخ 93  قانون دیوان عدالت اداری و رأی هیأت عمومی به شماره   13

به ورود شکایت و استحقاق شاکی به دریافت بهای زمین مورد تملک شهرداری یا معوض آن و الزام طرف شکایت به پرداخـت بهـای زمـین                           
اریخ فوق بـا حـضور رؤسـا و مستـشاران و دادرسـان              هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در ت      . موصوف یا تحویل معوض آن صادر نموده است       

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

  رأی هیأت عمومی
 قـانون   13یح شده اسـت، بـه موجـب مـاده          هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تصر      27/3/1380 مورخ   93 همانطور که در دادنامه شماره      

 رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی از تصمیمات                  1385دیوان عدالت اداری مصوب     
 مربوط در صالحیت    و اقدامات واحدهای دولتی و مأموران آنها و یا خودداری اشخاص مذکور از انجام وظایف و تکالیف قانونی، اداری واجرائی                   



  183/آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری : بخش سوم
 

 

بنابراین مرجع رسیدگی به شکایات اشخاص به طرفیت واحدهای دولتی و شـهرداریها و سـایر مؤسـسات                  . شعب دیوان عدالت اداری قرار دارد     
ی الذکر در زمینه تملک اراضی و ابنیه واقـع در طرحهـای دولتـی و شـهرداریها و همچنـین صـدور رأ             قانون فوق  13ماده  ) الف(مذکور در بند    

دراساس استحقاق و یا عدم استحقاق مالکین اراضی و امالک مذکور به دریافت معوض و یا بهای اراضی و امالک واقع در طرحهای دولتی و                         
 مبنی بر ورود شکایت شاکی کـه متـضمن ایـن معنـی اسـت،                25/1/1386 مورخ   99شهرداریها به دیوان عدالت اداری است و دادنامه شماره          

 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سـایر مراجـع             43 و ماده    19 ماده   2این رأی به استناد بند      . ین قانونی است  موافق اصول و مواز   
  .االتباع است اداری ذیربط در موارد مشابه الزم

  عدالت اداری ـ رهبرپور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان
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الت اداری درخصوص تأخیر در صدور ابالغ انتصاب به شغل نافی حق استفاده از  هیأت عمومی دیوان عد195رأی شماره
  باشد العاده مزبور از تاریخ شروع بکار نمی فوق

  1387/4/8 -87/139/شماره هـ
  26/3/1387:  تاریخ

  195:  شماره دادنامه
  87/139:  کالسه پرونده
  .هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:  مرجع رسیدگی

  . مهدی امیریآقای:  شاکی
  . دیوان عدالت اداری18 و 14 و2اعالم تعارض آراء صادره از شعب :  موضوع شکایت و خواسته

 موضوع شکایت سیدمحمدتقی سیدحـسینی بـه طرفیـت سـازمان     83/3237الف ـ شعبه چهاردهم در رسیدگی به پرونده کالسه  :  مقدمه
 چنین رأی صادر نموده اسـت، نظـر   1/6/1385 مورخ1326 به شرح دادنامه 1381و   1380التفاوت سالهای     چای کشور به خواسته پرداخت مابه     

 صادر 5/5/1380 با پست سازمانی رئیس کارخانه چای سازی با تاریخ اجرای 25/12/1382م مورخ   /10553/8به اینکه حکم کارگزینی شماره      
به موجب مستند پیوست دادخواست صادر از اداره کل چای شمال           که به معنی تایید انتصاب از این تاریخ است و مطالبات سنواتی خواهان هم               

ب ـ شـعبه دوم در   . گـردد  التفاوت مطالبه شـده صـادر و اعـالم مـی     مورد تایید قرار گرفته بنابراین با پذیرش دادخواست حکم به پرداخت مابه
ای کشور به خواسته پرداخت مابه التفاوت سـالهای  راد به طرفیت سازمان چ  موضوع شکایت فرزاد فاضلی83/2827رسیدگی به پرونده کالسه  

م مـورخ   /10549/8 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه در حکم کارگزینی شماره              29/1/1386 مورخ   6 به شرح دادنامه     1381 و   1380
 تحـت عنـوان رئـیس اداره        355 از پست شـماره      15/9/1380 در شرح حکم آمده است که شاکی از تاریخ اجرای حکم یعنی از               25/12/1382

چای شهرستان سیاهکل بهره گرفته و منصوب گردیده است ولی به دلیل بار مالی ناشـی از آن حکـم اعمـال پرداخـت ریـالی حکـم را اداره                              
م اند و چون که وجود مدرک دیپلم برای صدور حکم ریاست اداره چای شهرستان سیاهکل مانع صدور حکـ  عنه به عهده تعویق گذارده   مشتکی

کرد و استدالل اینکه بار مالی ناشی از حکم صادره از کارگزینی باعـث               کارگزینی در آن پست نبوده واال بعداً سازمان مدیریت نیز موافقت نمی           
عدم موافقت شده نیز با توجه به رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری کافی برای پرداخت مبلغ ریالی تعیین شده در حکم شاکی کـارگزینی                         

ج ـ شعبه هجـدهم در   . گردد  گفته نیست لذا بنا به مراتب شکایت شاکی را وارد تشخیص داده و حکم به ورود شکایت صادر و اعالم میپیش
التفـاوت سـالهای    خواسـته پرداخـت مابـه     موضوع شکایت مهدی امیری به طرفیت سازمان چای کشور به    83/2798رسیدگی به پرونده کالسه   

ریزی بـا انتـساب     چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه سازمان مدیریت و برنامه        15/5/1385 مورخ   854امه   به شرح دادن   1381 و   1380
 وجـود   1381 و   1380 مبادرت به پرداخـت مطالبـات سـالهای          1/1/1382موردی شاکی فوق موافقت نموده و سازمان طرف شکایت از مورخ            

فقت سازمان مدیریت مجاز به پرداخت بوده که این پرداخت صورت گرفته علیهذا حکـم بـه   نداشته و سازمان طرف شکایت از تاریخ اعالم موا       
البدل  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی               . گردد رد شکایت مطروحه صادر و اعالم می      

 .نماید کثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی میشعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با ا

  رأی هیأت عمومی
العاده شغل مستخدمین رسمی دولت براساس اهمیت وظایف و مسئولیتهای پست ثابـت سـازمانی مـورد تـصدی آنـان                     نظر به اینکه فوق   

العـاده مزبـور از      نتصاب به شغل نافی حق اسـتفاده از فـوق         تعیین و از تاریخ اشتغال به شغل مزبور قابل پرداخت است و تأخیر در صدور ابالغ ا                
 شـعبه چهـاردهم     1/6/1385 مـورخ    1326 شـعبه دوم، شـماره       29/1/1386 مورخ   6های شماره    باشد، بنابراین دادنامه   تاریخ شروع به کار نمی    

من این معنـی اسـت، صـحیح و موافـق قـانون             العاده شغل مورد ادعا که متض      دیوان مبنی بر ورود شکایت شاکی به دریافت مابه التفاوت فوق          



  185/آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری : بخش سوم
 

 

 برای شعب دیوان و سایر مراجـع  1385 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 43 و ماده 19 ماده 2این رأی به استناد بند   . شود تشخیص داده می  
  .االتباع است اداری ذیربط در موارد مشابه الزم

   اداری ـ رهبرپورعدالت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان



  )1387  تابستان 11شماره (فصلنامه قضایی / 186
 

 

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص چنانچه شاکی مستخدم رسمی وزارت آموزش و پرورش نبوده و در 194رأی شماره 
  ایام تعطیالت فصلی مدارس متصدی شغلی نبوده احتساب آن بعنوان سابقه خدمتی مجوزی ندارد

  1387/4/8 -87/138/شماره هـ
  26/3/1387:  تاریخ

  194: دادنامه شماره 
  87/138:  کالسه پرونده
  .هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:  مرجع رسیدگی

  .آموزش و پرورش خوزستان:  شاکی
  . دیوان عدالت اداری32 و 4، 3اعالم تعارض آراء صادره از شعب :  موضوع شکایت و خواسته

وع شکایت آقای مهرزاد سلیمانی به طرفیت وزارت آمـوزش   موض86/1671الف ـ شعبه سی و دوم در رسیدگی به پرونده کالسه  :  مقدمه
 چنـین رأی صـادر      28/8/1386 مورخ   1671و پرورش به خواسته احتساب تعطیالت سه ماه تابستان به عنوان سنوات خدمت به شرح دادنامه                 

 مـورخ   401 و   9/11/1369ورخ   مـ  90نموده است، نظر به اینکه به موجب آراء وحدت رویه هیـأت عمـومی دیـوان عـدالت اداری بـه شـماره                        
عنـه طـی     وزارت آموزش و پرورش گردیده و وزارت مشتکی 30/1/1362د مورخ   10/1 که اقدام به ابطال بند یک بخشنامه شماره          8/8/1384

ن را جـزء  در اجرای آراء وحدت رویه مذکور احتساب فصلی سه ماهه تابستا) اداره کل امور اداری (17/8/1385 مورخ 62/710بخشنامه شماره   
سنوات خدمتی مستخدمینی که خدمت تمام وقت انجام داده و از بودجه دولتی حقوق دریافت نموده بالمانع اعـالم داشـته اسـت و اظهـارات                           

التدریس و وزارت آموزش و پرورش به عنوان مستخدم غیـر رسـمی تلقـی و از وزارت                    عنه که بیان داشته نیروهای حق      نماینده وزارت مشتکی  
دارند، از آنجائی که تعطیالت سه ماهه تابستانی طبع کار آموزشی بوده و مستخدم در آن دخالتی نداشـته و قطـع یـا                         وق دریافت می  مذکور حق 

باشد، مگر به حکم صریح مقررات قانونی، بنا به مراتب مذکور شکایت شاکی وارد و                کسر حقوق و مزایای مستخدم به جهت مذکور ممنوع می         
التدریس وی به عنوان سنوات خدمتی نامبرده صادر و اعالم            عنه به احتساب ایام تعطیالت تابستانی در دوران حق         مشتکیحکم به الزام وزارت     

باوردساد به طرفیت آموزش و پرورش   موضوع شکایت خانم صغری گنجعلی86/136ب ـ شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کالسه  . گردد می
 چنین رأی صادر نموده است، با توجه        30/8/1386 مورخ   1367التدریس به شرح دادنامه       مل سنوات حق  مسجد سلیمان به خواسته احتساب کا     

باشـد   التدریس با توجه به میزان فعالیت خود در طول سال تحصیلی و واریز وجه به حـساب صندوق بازنشستگی می            به اینکه احتساب ایام حق    
 قانون استخدام کـشوری نیز باید خدمت تمام وقـت باشـدکه بـا التفـات بـه مراتـب           150ه  و ایام عدم تدریس قابل محاسبه نیست و برابر ماد         

 روز که قبول دارد، محاسبه شده است، نسبت به بقیه ایام خواسته موجه نیـست، حکـم بـه رد شـکایت     27 ماه و  2 سال و    4مذکور و محاسبه    
موضوع شکایت فیض ذغالوی به طرفیت آموزش و پرورش اهـواز بـه    86/104ج ـ شعبه سوم در رسیدگی به پرونده کالسه  . گردد صادر می

 چنین رأی صادر نمـوده اسـت   16/8/1386 مورخ 1336خواسته احتساب تعطیالت فصلی سه ماه تابستان جزء سنوات خدمت به شرح دادنامه     
 است و به جهت عدم اشتغال حقوقی دریافت    نظر به اینکه شاکی نیروی قراردادی و حق التدریس بوده و برای فصل تابستان قراردادی نداشته               

 هیأت عمـومی دیـوان عـدالت اداری هـم صـرفاً مربـوط بـه        8/8/1384 مورخ 401 و 30/9/1369 مورخ212ننموده است و اینکه رأی شماره  
کننـد و    ت مـی  آیـد حقـوق دریافـ      باشد که ایام تعطیل را که با توجه به طبیعت کار آموزشی پیش می              مستخدمین رسمی آموزش و پرورش می     

دــ شـعبه   . گـردد  التدریس ندارد، لذا شکایت شاکی وارد تشخیص نگردید و رأی به رد آن صادر و اعـالم مـی                  ربطی به کارکنان قراردادی حق    
نژاد به طرفیت آموزش و پرورش عشایر خوزستان بـه خواسـته              موضوع شکایت روزعلی منصوری    86/344چهارم در رسیدگی به پرونده کالسه     

 و همچنین شعبه سوم در رسیدگی بـه         30/4/1386 مورخ   395ایام تعطیلی سه ماه تابستان جزء سابقه خدمت به شرح دادنامه شماره             احتساب  
التـدریس     ماه سـنوات حـق     28 موضوع شکایت علی کاظمی به طرفیت آموزش و پرورش عشایر خوزستان به خواسته مطالبه                86/491پرونده  



  187/آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری : بخش سوم
 

 

 401 و   20/9/1369 مـورخ    212 با این استدالل که موضوع رأی شماره         14/5/1386 مورخ   1760 دادنامه   تابستان جزء سنوات خدمت به شرح     
باشد که باید ایام تعطـیالت را بـه عنـوان             هیأت عمومی دیوان هم صرفاً مربوط به مستخدمین رسمی آموزش و پرورش می             8/8/1384مورخ  

باشد،  بنابراین خواسته موجه نیست و تخلف از مقررات ثابت نمی. بقه منظور نمایندطبع کار آموزش برای کادر رسمی ثابت حقوق پرداخت و سا
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فـوق بـا حـضور رؤسـا و مستـشاران و دادرسـان                     . اند لذا حکم به رد شکایت شاکی را صادر نموده        

الذکر با اکثریت آراء بــه شـرح آتـی           های فوق  ه و احراز تناقض دادنامه    البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاور             علی
 .نماید مبادرت بـه صدور رأی می

  رأی هیأت عمومی
التـدریس    اند و با تنظیم قرارداد حق      الذکر در عداد مستخدمین رسمی وزارت آموزش و پرورش نبوده          های فوق   نظر به اینکه شاکیان پرونده    

اند و در ایام تعطیالت فصلی آن وزارتخانه متصدی شغلی            خدمت آموزشی در وزارت آموزش و پرورش استخدام شده          ماه در سال به    9به مدت   
اند، احتساب ایام تعطیالت فصلی مدارس جزو سابقه خدمت دولتـی آن مجـوزی نـدارد و                  نبوده و خدمتی انجام نداده و حقوقی دریافت نداشته        

 مـورخ  1336 و 14/5/1386 مـورخ  1760 شـعبه چهـارم و شـماره       30/3/1386 مـورخ    395 و   30/8/1386 مـورخ    1367های شـماره     دادنامه
 قـانون   43 و مـاده     19 ماده   2این رأی به استناد بند      . باشد  شعبه سوم که مبین این معنی است موافق اصول و موازین قانونی می             16/8/1386

  .االتباع است  و مراجع اداری ذیربط الزم در موارد مشابه برای شعب دیوان1385دیوان عدالت اداری مصوب 
  عدالت اداری ـ رهبرپور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان



  )1387  تابستان 11شماره (فصلنامه قضایی / 188
 

 

العاده نوبت کاری به مستخدمین واجد شرایط برابرمقررات   هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در صورتیکه فوق197رأی شماره
   تعیین حقوق بازنشستگی محاسبه شودبایست در العادۀ موصوف می تعلق گیرد فوق

  1387/4/10 -87/141/شماره هـ
  26/3/1387:  تاریخ

  197:  شماره دادنامه
  87/141:  کالسه پرونده
  .هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:  مرجع رسیدگی

  .آقای پرویز احمدخان:  شاکی
  . تجدیدنظر دیوان عدالت اداری9 و  بدوی22 و 21اعالم تعارض آراء صادره از شعب :  موضوع شکایت و خواسته

بیگـی بـه طرفیـت سـازمان       موضوع شـکایت پرویـز احمـدخان   85/1358الف ـ شعبه بیست ودوم در رسیدگی به پرونده کالسه  :  مقدمه
 در زمان العاده نوبت کاری و سختی شرایط محیط کار و پرداخت نکردن بازنشستگی کشوری ـ وزارت نیرو به خواسته کسر بازنشستگی از فوق 

 چنین رأی صادر نموده است، وزارت نیرو دفاعاً اظهار داشته است، شاکی کارمند شرکت               19/9/1386 مورخ   1844بازنشستگی به شرح دادنامه     
باشـد، تقاضـای رد شـکایت     ای تهران بوده و شرکت مذکور دارای شخصیت مستقل است، خواسته وی متوجه وزارت نمـی     سهامی برق منطقه  

سازمان بازنشستگی در مقام دفاع بیان کرده است، کسورات این سازمان تعریف مشخص دارد با هرگونه پرداخت تحت عنوان . اردمطروحه را د
کند آمادگی داریم مبالغ پرداختی را استرداد کنیم دیوان از بررسی اوراق پرونده خواسـته شـاکی را غیرقابـل       کسور بازنشستگی تعهد ایجاد نمی    

ب ـ شـعبه بیـست و چهـارم در     . گـردد  وجه دانستن دفاعیات معنون، حکم به رد شکایت شاکی صـادر و اعـالم مـی   اجابت تشخیص ضمن م
ــ سـازمان مـدیریت و       2ـ سازمان بازنشستگی کـشوری    1 موضوع شکایت جهانگیر نمیرانیان به طرفیت        84/1364رسیدگی به پرونده کالسه     

 چنـین رأی    28/3/1385 مـورخ    948دفتر نیروی انسانی و نظام پرداخت به شرح دادنامه          ـ وزارت نیرو    3ریزی دفتر نظامهای استخدامی      برنامه
 سازمان امور اداری و استخدامی کشور       1/5/1375 مورخ   9د/2556 بخشنامه شماره    25 الی   21صادر نموده است، نظر به اینکه حسب بندهای         

ها جهت اجراء ابالغ گردیده و قانونـاً شـرکت بـرق مکلـف بـه اجـرای                   نهبینی گردیده و این بخشنامه به کلیه وزارتخا        عنوان نوبت کاری پیش   
بخشنامه بوده و بر همین مبنا درمورد شاکی اقدام نموده و سازمان طرف شکایت مذکور واریزی کسورات نوبت کاری و سختی شرایط محـیط            

رد و ثابـت تـشخیص و رأی بـه ورود شـکایت شـاکی و                االشعار خواسـته خواهـان را وا        علیهذا با عنایت به مراتب فوق     . کار شاکی نشده است   
ج ـ شـعبه   . گردد العاده نوبت کاری و سختی شرایط محیط کار در حقوق بازنشستگی صادر و اعالم می استحقاق خواهان در برخورداری از فوق

ریزی کشور نسبت به      و برنامه   موضوع شکایت و اعتراض سازمان مدیریت      85/1033و  85/1032نهم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کالسه        
 16/8/1385 مـورخ    1074 و   1073 صادره از شعبه بیست و چهارم دیوان عدالت اداری به شرح دادنامه              28/3/1385 مورخ   948دادنامه شماره   

 بعمل نیامـده و  چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه از طرف تجدیدنظرخواه نسبت به دادنامه تجدیدنظرخواسته اعتراض موجه و مؤثری  
با بررسی سوابق امر بر کیفیت رسیدگی و اعمال مقررات نیز ایراد شکلی که فسخ دادنامه بدوی را ایجاب نماید مشهود نیست بنـابراین بـا رد                           

ستـشاران و   هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حـضور رؤسـا و م              . گردد تجدیدنظرخواهی دادنامه بدوی عیناً تایید و استوار می       
البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره بـا اکثریـت آراء بــه شـرح آتـی مبـادرت بــه صـدور رأی              دادرسان علی 

 .نماید می

  رأی هیأت عمومی
 که در 1379نان مصوب ها و سایر کارک ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل، خانواده       قانون اصالح پاره   6 مطابق ماده   

 به تصویب رسیده است، معدل تمامی حقوق و مزایایی که مالک            1373مقام اصالح قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی و وظیفه مصوب           



  189/آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری : بخش سوم
 

 

کسور بازنشستگی است در دو سال آخر خدمت با اعمال آخرین ضریب حقوق سال بازنشستگی به عنوان مبنای تعیین حقوق بازنشـستگی یـا                        
 سازمان امور اداری و استخدامی کشور مبین جـواز تعلـق            10/5/1375 مورخ   9/د/2556نظر به اینکه بخشنامه شماره      . ه اعالم شده است   وظیف
العاده مزبور را بـه آنـان پرداخـت و کـسور بازنشـستگی               العاده نوبت کاری به مستخدمین واجد شرایط است و سازمان متبوع شاکیان فوق             فوق

العاده موصوف در  الذکر، فوق بنابراین به حکم قانون اصالحی فوق. العاده را به صندوق بازنشستگی کشوری واریز کرده است         مربوط به این فوق   
 24 و   21 شـعب    28/3/1385 مورخ   948 و   19/9/1386 مورخ   2319های شماره    تعیین حقوق بازنشستگی شاکیان باید محاسبه شود و دادنامه        

 قـانون دیـوان   43 و مـاده  19 ماده 2این رأی به استناد بند      . ن معنی است موافق اصول و موازین قانونی است        دیوان عدالت اداری که مبین ای     
  .االتباع است عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه الزم

  عدالت اداری ـ رهبرپور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان



  )1387  تابستان 11شماره (فصلنامه قضایی / 190
 

 

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص رسیدگی به یک تخلف تحت دو عنوان جرم و تخلف انضباطی بطور 192شمارهرأی 
  همزمان ممنوع است

  1387/4/10 -86/595/شماره هـ
  26/3/1387:  تاریخ

  192:  شماره دادنامه
  86/595:  کالسه پرونده
  .هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:  مرجع رسیدگی

  .قای یونس یافتیانآ:  شاکی
  . بدوی دیوان عدالت اداری6اعالم تعارض آراء صادره از شعب :  موضوع شکایت و خواسته

 موضوع شکایت امیرحسین زنگی به طرفیت بازرسی فرماندهی تهـران  84/2527الف ـ شعبه ششم در رسیدگی به پرونده کالسه  :  مقدمه
 31/2/1386 مـورخ    307لغو انتظار خدمت و احقاق حقوق از دست رفته به شـرح دادنامـه               بزرگ به خواسته انتظار خدمت قطع حقوق و مزایا،          

ورزی و بـدبین کـردن اشـخاص          چنین رأی صادر نموده است که نامبرده به علت ارتکاب تخلفات انضباطی ارائه گزارش خالف واقع و غرض                 
نامه انضباطی نیروهای مسلح و اختیار تفویضی         آیین 4 جدول شماره    14 قانون ناجا و بند      120ماده  ) ط(نسبت به نیروهای مسلح به استناد بند        

از طرف فرمانده نیرو به فرماندهان نواحی به سه ماه انتظار خدمت تنبیه گردیده است با توجه به اوراق پرونده خصوصاً صـدور قـوانین تعقیـب           
شده تنبیه مورد بحث از استحکام کافی برخوردار نیست و با لغـو آن            صادره از سوی بازپرسی شعبه دهم نظامی تهران در ارتباط با تخلفات یاد              

ب ـ  .  ماه مذکور به نحـو کامـل پرداخـت نمایـد    3عنه مکلف است حقوق و مزایای مستمر مشارالیه را در مدت  و ورود شکایت شاکی مشتکی
 نیـروی انتظـامی تهـران بـزرگ بـه خواسـته        موضوع شکایت یونس یافتیان به طرفیت بازرسـی 84/2526شعبه ششم در رسیدگی به پرونده      

 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکـه     21/11/1385 مورخ   2617اعتراض به انتظار خدمت و احقاق حقوق از دست رفته به شرح دادنامه              
ف صدور منع تعقیب از     عنه را فراهم آورد ارائه نداده است و از سوی دیگر صر            شاکی اعتراض موجه و مؤثری که موجب نقض تصمیم معترض         

باشد، لذا بر این اساس و به لحاظ اینکـه تخلفـی از قـوانین و مقـررات      مرجع قضائی مانع اعمال تنبیهات انضباطی از سوی مقامات صالح نمی   
ری در  هیـأت عمـومی دیـوان عـدالت ادا        . نماید قانونی در تصمیم مورد شکایت مشهود نیست، حکم به رد شکایت شاکی را صادر و اعالم می                

البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بــه                   تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی         
 .نماید شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می

  رأی هیأت عمومی
در مواردی که تخلـف      « 20/12/1382ران مصوب    قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ای       124 به صراحت تبصره یک ماده      

انضباطی کارکنان دارای عنوان مجرمانه نیز باشد، ابتدا به عنوان جرم توسط مراجع قضائی رسـیدگی و در صـورت محکومیـت، رسـیدگی بـه                     
ضائی مانع از رسـیدگی بـه       در غیر این صورت صدور قرار منع تعقیب یا رأی برائت از سوی مراجع ق              . عنوان تخلف انضباطی منتفی خواهد شد     

بهر حال رسیدگی به یک تخلف تحت دو عنوان جرم و تخلـف انـضباطی بطـور همزمـان ممنـوع         . موضوع تحت عنوان انضباطی نخواهد بود     
توجه نظر به اینکه اتهام منتسبه واجد عنوان تخلف انضباطی و جزائی بوده و صدور قرار منع تعقیب متهمان از جنبه کیفری موضوع با                        » .است

الذکر نافی جواز رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به جنبه تخلف انضباطی موضوع نیـست، بنـابراین دادنامـه شـماره                      به قسمت دوم تبصره فوق    
این رأی به استناد    . باشد  شعبه ششم دیوان در حدی که متضمن این معنی است، موافق اصول و موازین قانونی می                21/11/1385 مورخ   2617

  .االتباع است  در موارد مشابه برای شعب دیوان و مراجع اداری ذیربط الزم1385 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 43 و ماده 19 ماده 2بند 
  عدالت اداری ـ رهبرپور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان



  191/آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری : بخش سوم
 

 

  هضت سوادآموزی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص استخدام آموزشیاران ن1498رأی شماره 

  1387/4/16 -84/490شماره 
   14/12/1386:  تاریخ

   1498:  شماره دادنامه
  84/490:  کالسه پرونده
  .هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:  مرجع رسیدگی

  .سازمان نهضت سواد آموزی:  شاکی
  .ر دیوان عدالت اداریاعالم تعارض آراء صادره از شعب چهارم و هشتم و دهم تجدیدنظ:  موضوع شکایت و خواسته

 موضوع شکایت زهره مکاری نژاد بـه طرفیـت، نهـضت سـواد آمـوزی      82/684ـ شعبه سوم در رسیدگی به پرونده کالسه 1ـ  الف :مقدمه 
  کاشان ـ اداره آموزش و پرورش کاشان

 چنـین رأی صـادر نمـوده    22/5/1382ورخ  م1197 به خواسته، الزام به انجام تعهدات دایر بر استخدام در آن اداره به شرح دادنامه شماره    
است، نظر به اینکه شاکیه به صورت نیروی قراردادی با نهضت سوادآموزی همکاری داشته است و پس از انجام فعالیت قرارداد منعقده فسخ و  

ـ شعبه دهم   2ـ  الف. گردد م می گونه تعهدی در قبال یکدیگر ندارند از این رو شکایت موجه نبوده و رأی به رد شکایت صادر و اعال                     طرفین هیچ 
 مـورخ   1197نـژاد نـسبت بـه رأی شـماره             موضوع تقاضای تجدیدنظر خانم زهـره مکـاری        83/352تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کالسه       

اه در  چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه تجدیـدنظر خـو      31/3/1384 مورخ   361 شعبه سوم دیوان به شرح دادنامه شماره         22/5/1382
عنـوان آموزشـیار جـذب نهـضت           مکرر به اساسنامه نهضت سـوادآموزی بـه        6االجراء شدن قانون الحاق ماده         و قبل از الزم    1377اوایل سال   

 مکرر ناظر به وضعیت استخدامی تجدیدنظرخواه و امثال ایشان بوده کـه صـراحتاً در تبـصره مـذکور     6 ماده 3سوادآموزی شده است و تبصره    
اند از لحاظ استخدام کماکـان        االجراء شدن این قانون به خدمت آموزش نهضت سوادآموزی پذیرفته شده            افرادی که تا قبل از الزم     آمده است،   

 اساسنامه نهضت سوادآموزی مصوب خرداد سال 6بنا به مراتب مذکور و مستنداً به ماده ...  اساسنامه خواهند بود   6مشمول احکام مقرر در ماده      
دارد، کسانی که در نهضت سوادآموزی سابقه پنج سال خدمت آموزشی منظم و مداوم داشته باشند به عنوان معلـم رسـمی                       می که مقرر    1363

شوند، استحقاق تجدیدنظرخواه را به استخدام در آموزش و پرورش به عنوان معلم رسمی احراز نموده              در وزارت آموزش و پرورش استخدام می      
ـ شعبه سیزدهم دیـوان در رسـیدگی بـه پرونـده     1ـ ب. گردد کم به ورود شکایت مشارالیها صادر و اعالم می      ضمن فسخ دادنامه شعبه بدوی ح     

 شـرح دادنامه شـماره    خواسته استـخدام رسمی به طرفیت، نهضت سوادآموزی داراب به  موضوع شکایت خانم طیبه شهابی به    82/2868کالسه
 قانون لغـو  3، اداره خوانده در پاسخ به شکایت شاکیه اعالم کرده است، براساس تبصره  چنین رأی صادر نموده است 13/5/1383 مورخ   1049
 مجلس شورای اسالمی آموزشیارانی که قبل از تصویب 1380 مکرر اساسنـامه سازمان نهـضت سـوادآموزی مصوب آبان ماه سال      6 و   6مواد  

باشـند و چـون شـاکیه     اند، مشمول شرایط و ضوابط مربوطه مـی  اری نمودهاین قانون به صورت تمام وقت، مداوم و منظم با این سازمان همک    
بدیهی است نیروهای مذکور بنابه نیـاز و تـامین          . باشد، فلذا براساس قانون فوق الذکر با این گونه افراد رفتار خواهد شد             فاقد شرایط مذکور می   

بـا توجـه   . گونه تعهدی در قبال یکدیگر ندارند نعقده فسخ و طرفین هیچبودجه کافی با نهضت همکاری نموده و پس از اتمام فعالیت قرارداد م           
به دفاعیات اداره مشتکی عنه و عدم ارائه دلیل کافی از ناحیه شاکیه، شکایت نامبرده فاقد وجاهت قانونی و غیر وارد تشخیص و حکـم بـه رد                   

 موضوع تقاضای تجدیدنظر خانم طیبه شـهابی        83/806ه کالسه   ـ شعبه هشتم تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پروند        2ـ  ب. گردد آن صادر می  
 با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه 17/2/1384 مورخ 142 شعبه سیزدهم به شرح دادنامه شماره 13/5/1383 مورخ 1049نسبت به دادنامه شماره 

موضوع شکایت مهردخت زارع به طرفیت، سازمان        82/278ـ شعبه بیستم دیوان در رسیدگی به پرونده کالسه          1ـ  ج. بدوی را تایید نموده است    
 مـورخ  732نهضت سوادآموزی به خواسته، صدور حکم بر الزام خوانده به پذیرش خواهان به عنوان استخدام رسمی به شـرح دادنامـه شـماره                  



  )1387  تابستان 11شماره (فصلنامه قضایی / 192
 

 

 مکرر الحاقی اساسنامه    6 و   6 دولت در خصوص لغو مادتین       4/6/1380با عنایت به الیحه مورخ      ...  چنین رأی صادر نموده است،       14/5/1383
 از قـانون مـدنی اثـر        4نهضت سواد آموزی که به تصویب مجلس شورای اسالمی و تایید شورای نگهبان رسیده است، هر چند که طبق ماده                     

ثانیاً قانون منسوخ . قانون نسبت به آتیه است و به ماقبل اثر ندارد، اما اوالً خود قانون جدید مقررات خاصی نسبت به موضوع اتخاذ نموده است
 قانون مربوط به احتـساب سـوابق        40 آییننامه اجرائی ماده     2 سال خدمت منظم و مداوم ذکر نموده است و ماده            5نیز شرط استخدام را سابقه      

قـرارداد  تمدید  ( و تبصره ماده یک قانون مذکور منظور از خدمت تمام وقت و منظم را حداقل یک سال به طور متوالی                      1363مصوب... خدمتی
 از قـانون دیـوان   18 و 14لذا به استناد مـادتین  . باشد ذکر نموده است و با مالحظه پرونده، مشارالیها فاقد شرایط می         ) بدون قطع فاصله زمانی   

ـ . گردد عدالت اداری شکایت شاکیه غیر وارد تشخیص و مردود اعالم می نـده   تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرو4ـ شعبه 2ج 
 شـعبه بیـستم دیـوان بـه شـرح           14/5/1383 مـورخ    732 موضوع تقاضای تجدیدنظر مهردخت زارع نسبت به دادنامه شماره           83/379کالسه  

 چنین رأی صادر نموده است، با عنایت به اینکه مطابق رأی صـادره از هیـأت عمـومی دیـوان عـدالت                       10/3/1384 مورخ   760دادنامه شماره   
باشد، نظر به اینکه از طـرف تجدیـدنظرخواه نـسبت بـه دادنامـه تجدیـدنظر خواسـته                     الزام به استخدام قانونی نمی     اداری صدور رأی مبنی بر    

اعتراض موجه و موثری بعمل نیامده و با بررسی سوابق امر بر کیفیت رسیدگی و اعمال مقررات نیز ایراد و اشکالی که فسخ دادنامه بـدوی را                           
هــیأت عمـومی دیــوان      . گـردد  ـابراین با رد تجدیدنـظرخواهی دادنامه بـدوی عیناً تاییـد و استــوار مـی             ایـجاب نماید، مشهودی نیسـت، بن    

البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره بـا   عـدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی  
 .نماید أی میاکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور ر

  رأی هیأت عمومی
 6 و   6 هیأت عمومی دیوان تصریح شده است، طبق ماده واحده قانون لغو مـواد               9/10/1386 مورخ   1182طور که در دادنامه شماره         همان

 قـانون    استخدام آموزشیارانی که پس از تاریخ تـصویب        8/8/1380مکرر الحاقی اساسنامه نهضت سوادآموزی جمهوری اسالمی ایران مصوب          
االشعار، آموزشیارانی کـه    ماده واحده فوق3اند مشمول قانون مزبور خواهند بود و حسب تبصره    الذکر به خدمت نهضت سوادآموزی درآمده       فوق

طور تمـام وقـت، مـداوم و مـنظم بـه خـدمت نهـضت سـوادآموزی                     مکرر نهضت سوادآموزی به    6 و   6 براساس مواد    8/8/1380قبل از تاریخ    
اینکه مدارک و مستندات شاکیان و سایر محتویات پرونده، مثبت تحقق و اجتمـاع                نظر به . باشند ، مشمول شرایط و ضوابط مربوط می      اند  درآمده

 مـورخ   732 شـعبه سـیزدهم و شـماره         13/5/1383 مـورخ    1049های شماره     الذکر نیست، بنابراین دادنامه     شرایط مقرر در قانون به شرح فوق      
اند، صحیح و موافق اصـول و         تجـدیدنظر مورد تاییـد قرار گرفته     4 و   8م مبنی بر رد شکایت که به ترتیب در شعب            شعـبه بیسـت  14/5/1383

 قـانـون دیوان عدالت اداری برای شعب دیـوان و سـایر مراجـع اداری       43 و ماده    19 ماده   2این رأی به استناد بنـد      . باشـد مـوازین قانونی می  
  .االتباع است ذیربط در موارد مشابه الزم

  عدالت اداری ـ رهبرپور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان



  193/آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری : بخش سوم
 

 

نور به صدور مدرک تحصیلی معادل   هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص عدم امکان الزام دانشگاه پیام222رأی شماره
  ناسی معادلکارشناسی در صورت تعهد داوطلب تحصیل به عدم مطالبه مدرک تحصیلی کارش

  1387/4/16 -87/158/شماره هـ
  9/4/1387:  تاریخ

  222:  شماره دادنامه
  87/158:  کالسه پرونده
  .هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:  مرجع رسیدگی

  .دانشگاه پیام نور:  شاکی
  .داریاعالم تعارض آراء صادره از شعب اول بدوی و دوم تجدیدنظر دیوان عدالت ا:  موضوع شکایت و خواسته

بابلی به طرفیت دانشگاه پیام نور         موضوع شکایت خانم مژده زمانی     84/2975ـ شعبه اول دیوان در رسیدگی به پرونده کالسه            الف:  مقدمه
 چنین رأی صادر نموده 13/6/1386 مورخ 1015صدور مدرک کارشناسی رشته مدیریت بازرگانی به شرح دادنامه  مرکز بابل به خواسته الزام به

گونـه ادعـایی بـرای دریافـت          ، با عنایت به اینکه شاکیه با امضای تعهدنامه اعالم کرده اگر دانشگاه با ادامه تحصیل موافقت نماید، هیچ                  است
مدرک معادل نداشته و دانشگاه برای وی گواهی در قالب آموزشهای آزاد صادر نماید که دانشگاه نیز به همین ترتیب اقدام نموده و شاکیه بـا                          

شـود    این تعهد طبق قاعده اقدام به ضرر خویش اقدام نموده و خود مسئول این ضرر بوده و با علم به اینکه گواهی معادل صـادر نمـی        امضای
 موضوع  83/3609ـ شعبه هشتم در رسیدگی به پرونده کالسه           ب. ادامه تحصیل نموده، علیهذا حکم به رد شکایت مطروحه صادر نموده است           

 چنـین   28/5/1385 مـورخ    1099طرفیت دانشگاه پیام نور به خواسته صدور مدرک کارشناسی به شرح دادنامه               کردی به پور  شکایت مریم خلیل  
 دانشگاه پیام نور مرکز بابـل شـاکی کلیـه واحـدهای     16/7/1383 مورخ  3948/902رأی صادر نموده است، نظر به اینکه براساس نامه شماره           

 گذرانیده است و با عنایت به اینکه با گذرانیـدن واحـدهای             26/11واحد را با معدل کل      ) 135(سی  مصوب رشته علوم تربیتی در مقطع کارشنا      
باشد و با این وصف تصمیم دانشگاه طرف شکایت مبنی بر اعطای مدرک معـادل                مذکور شاکی استحقاق دریافت مدرک کارشناسی را دارا می        

گردد و با عنایت به اینکه دانشگاه مذکور نیـز در الیحـه تقـدیمی ایـراد و دفـاع                     میکاردانی به نامبرده غیرموجه و موجب تضییع حق نامبرده          
مؤثری در رد شکایت شاکی به عمل نیاورده لذا بر این پایه حکم به اجابت خواسته شاکی و الزام دانـشگاه طـرف شـکایت مبنـی بـر اعطـای                              

 موضـوع  85/1313ـ شعبه دوم تجدیدنظر دررسیدگی به پرونـده کالسـه           ج. نماید مدرک کارشناسی در رشته علوم تربیتی را صادر و اعالم می          
 چنـین رأی  13/4/1386 مورخ 927 شعبه هشتم به شرح دادنامه 28/5/1385 مورخ 1099تجدیدنظرخواهی دانشگاه پیام نور از دادنامه شماره  

 با رد تجدیدنظرخواهی حکم بـدوی خـالی از اشـکال            صادر نموده است، از آنجا که تجدیدنظرخواه اعتراض موجه و موثری بعمل نیاورده است             
البـدل شـعب دیـوان       هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسـان علـی                 . شود تشخیص و تایید می   

 .ایدنم تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می
  رأی هیأت عمومی

نظر به اینکه تحصیل در دانشگاه پیام نور بدون شرکت در آزمون مربوط و موفقیت در آن و خارج از ظرفیت دانـشگاه و بـر اسـاس تعهـد                     
ور شاکیان داوطلب تحصیل به عدم مطالبه مدرک کارشناسی معادل صورت پذیرفته است، ادعای آنان در باب الزام دانشگاه پیام نـور بـه صـد                        

بنـابراین  . مدرک تحصیلی معادل کارشناسی در رشته تحصیلی مربوط مغایر شرایط و تعهد آنان در زمینـه تحـصیل در دانـشگاه مزبـور اسـت                        
این . باشد  شعبه اول دیوان مبنی بر رد شکایت شاکی در این خصوص موافق اصول و موازین قانونی می         13/6/1386 مورخ 1015دادنامه شماره 

االتبـاع    قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مـشابه الزم                 43 و ماده    19 ماده   2بند  رأی به استناد    
  .است

  عدالت اداری ـ رهبرپور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان



  )1387  تابستان 11شماره (فصلنامه قضایی / 194
 

 

   ارتقاء شغلی معلمانالعاده ویژه  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص فوق224رأی شماره 

  1387/4/16 -87/160/شماره هـ
   9/4/1387:  تاریخ

   224:  شماره دادنامه
  87/160:  کالسه پرونده
  .هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:  مرجع رسیدگی

  .آقای محمدحسین بدخشان:  شاکی
  .ت اداریاعالم تعارض آراء صادره از شعب اول و چهارم دیوان عدال:  موضوع شکایت و خواسته

 موضوع شکایت آقای محمدحسین بدخشان به طرفیت آمـوزش و           85/2932ـ شعبه اول دیوان در رسیدگی به پرونده کالسه             الف :مقدمه 
 مـورخ  2482شرح دادنامـه    به1/4/1383پرورش دزفول به خواسته گرفتن حق ارتقا شغلی و الزام به احتساب امتیاز کارت سپاه دانش از تاریخ             

 هیـأت وزیـران در خـصوص برقـراری     26/1/1383نامه مورخ   تصویب8موجب بند   چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه به  3/11/1386
ارتقاء شغلی معلمان تاریخ اجرای این مصوبه در مورد هر یک از مشمولین پس از تصویب هیأت ممیزه اعالم شده و به داللت الیحـه دفاعیـه      

نامه ضمن خدمت سپاه دانش از طرف شـاکی           در برقراری ارتقاء شغـلی، تاخیر در ارائه مدرک مربوط به گواهی          اداره طرف شکایت علت تاخیر      
 جهت طرح در هیأت ممیزه تقدیم کـرده ارائـه           1/4/1383اعالم شده و نامبرده نیز دلیلی بر اینکه نامبرده مدارک و مستندات خود را در تاریخ                 

ــ   ب. گـردد  عنه محرز نبوده و حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعـالم مـی       و مقررات از طرف اداره مشتکی     ننموده، بنابراین تخلفی از قوانین      
 موضوع شکایت آقای عبدالحسین مایار به طرفیت آموزش و پـرورش دزفـول بـه                85/2141شعبه چهارم دیوان در رسیدگی به پرونده کالسه         

 چنین رأی   28/7/1376 مورخ   1042 به شرح دادنامه     1/4/1383 برقراری ارتقاء شغل از      احتساب امتیاز کارت سپاه دانش جهت       خواسته الزام به  
 1/1/1385گردد و وفق نظریه هیأت ممیزه اصل اسـتحقاق از            صادر نموده است، نظر به اینکه تاخیر در ارسال مدارک نافی حق مستخدم نمی             

تیازات کارت سپاه دانش در هیـأت ممیـزه جهـت برقـراری ارتقـاء شـغلی از                  احراز گردیده، بنابراین شکایت نامبرده در حدی که با احتساب ام          
ـ شعبه سوم در رسیدگی بـه پرونـده    ج. گردد  مطرح و رسیدگی گردد، خواسته موجه تشخیص و حکم به ورود آن صادر و اعالم می      1/4/1383

خواسـته الـزام بـه     مـوزش و پـرورش دزفـول بـه    طرفیت آ  درخصوص شکایت آقای عبدالرحیم شاه حیدر به 7/7/1386 مورخ 85/2965کالسه  
 چنین رأی صادر نموده اسـت، بـه موجـب           7/7/1386 مورخ   944 به شرح دادنامه     1/4/1383احتساب کارت سپاه دانش جهت ارتقاء شغلی از         

قـاء شـغلی، تـاریخ     هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر اینکه تاریخ استحقاق مستخدمین واجـد شـرایط ارت           26/1/1386 مورخ   21رأی  
تحقق و اجتماع شرایط قانونی است و تاخیر هیأت ممیزه مربوط در احراز شرایط نافی حق مکتسب افراد از تاریخ استحقاق قانونی آنان نیست،                        

غلی از تـاریخ    العاده ارتقـاء شـ     های مربوط حکم به الزام خوانده به برقراری فوق         لذا شکایت شاکی وارد تشخیص گردیده و با توجه به بخشنامه          
البـدل شـعب     هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی               . گردد  صادر و اعالم می    1/4/1383

 .نماید دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می

  رأی هیأت عمومی
العاده ویژه ارتقـاء شـغلی مقـرر در      هیأت وزیران برخورداری از فوق     26/1/1383ـ مورخ     ه/29933ت/2552نامه شماره     تصویب 8بق بند  ط

نظر بـه اینکـه مـسئولیت و آثـار     . مصوبه مزبور منوط به ارائه مدارک و اسناد مرتبط از طرف متقاضیان و تصویب آن توسط هیأت ممیزه است   
یر اشخاص ذینفع در ارائه مدارک و مستندات مرتبط و موثر در تصمیم هیأت ممیزه متوجه وزارت آموزش و پرورش نبوده و مالی مترتب بر تاخ

 3/11/1386 مـورخ    2482الذکر مستند به تاخیر و تعلل اشخاص ذینفع بوده است، بنـابراین دادنامـه شـماره                  های فوق  حسب محتویات پرونده  
 به استناد عدم ارائه مدارک الزم پس از تـاریخ یـاد            1/4/1383العاده مزبور از تاریخ      یت شاکی به خواسته فوق    شعبه اول دیوان مبنی بر رد شکا      



  195/آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری : بخش سوم
 

 

 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجـع            43 و ماده    19 ماده   2این رأی به استناد بند      . باشد شده صحیح و موافق قانون می     
  .االتباع است ماداری ذیربط در موارد مشابه الز

   عدالت اداری ـ رهبرپور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان
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 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص الزام سازمان تأمین اجتماعی به پذیرش حق بیمه براساس قرارداد 220رأی شماره 
   منعقده بین جهادسازندگی و سازمان مذکور13/7/1372مورخ 

  1387/4/16 -87/152/شماره هـ
  9/4/1387:  تاریخ

  220:  شماره دادنامه
  87/152:  کالسه پرونده
  .هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:  مرجع رسیدگی

  .آقای امراهللا عباسی:  شاکی
  . دیوان عدالت اداری17 و 7اعالم تعارض آراء صادره از شعب :  موضوع شکایت و خواسته

 موضوع شکایت بهرام زارعی به طرفیت اداره کـل امـور عـشایر              84/2065ن در رسیدگی به پرونده کالسه       ـ شعبه هفتم دیوا     الف:  مقدمه
پرداخـت حـق بیمـه از      سازمان تامین اجتماعی فارس به خواسته الزام خوانده ردیف اول بـه 2استان فارس و اداره کل تامین اجتماعی و شعبه        

 چنـین   5/3/1386 مـورخ    305وابق مذکور از ناحیه خواندگان دوم و سوم به شرح دادنامه             و قبول درج س    1/2/1370 لغایت   11/5/1363تاریخ  
رأی صادر نموده است، با توجه به مفاد الیحه ارسالی از ناحیه خوانده ردیف اول و اذعان به سابقه اشتغال شاکی در مدت مورد درخواست وی                          

اقدام از ناحیه تامین اجتماعی در راستای وظـایف قـانونی خـود و عـدم اجـرای        و اعالم آمادگی جهت پرداخت حق بیمه مربوطه و اعالم عدم            
 قانون تامین اجتماعی شکایت شاکی را وارد تشخیص و حکم به الزام خوانده              4 و   36 و   39 آن سازمان و مستنداً به مواد        605بخشنامه شماره   

. دارد ای شاکی صـادر و اعـالم مـی    م به پذیرش و درج در سوابق بیمهردیف اول به پرداخت حق بیمه مواعد مذکور و الزام خواندگان ردیف دو           
 مـورخ  288ضمناً با اعالم آمادگی اداره کل عشایر استان فـارس در پرداخـت حـق بیمـه شـاکی بـه شـرح فـوق رأی وحـدت رویـه شـماره                               

ماعی به شمول رأی وحدت رویه مذکور بـه          منصرف از موضوع این شکایت است و ارتباطی با موضوع ندارد، لذا دفاع تامین اجت               11/10/1379
 موضـوع شـکایت آقـای امـراهللا         84/2330ـ شعبه هفدهم دیوان دررسیدگی به پرونـده کالسـه           ب. گردد شکایت شاکی غیر وارد تشخیص می     

استه تقاضای صدور  طرفیت اداره کل امور عشایر استان فارس و مدیریت تامین اجتماعی استان فارس و تامین اجتماعی شیراز به خو                    عباسی به 
 و قبول و احتـساب آن در سـوابق مربوطـه از             29/12/1369 لغایت   1/11/1364حکم به الزام خوانده ردیف اول به پرداخت حق بیمه از تاریخ             

ه و   چنین رأی صادر نموده است، شعبه دیوان با توجه بـه محتویـات پرونـد               28/1/1386 مورخ   76ناحیه خواندگان دوم و سوم به شرح دادنامه         
نامـه فیمـابین جهـاد        مالحظه پاسخ طرف شکایت با توجه بـه اینکه رابطه کاری شاکی با اداره خـوانده ردیف اول قبل از تـاریخ شمول توافق                    

و سازمان تامین اجتماعی بوده و از بابت کسور بازنشستگی وجه دریافت نگردیده و قبل از شمول قانون تامین اجتماعی ) امور عشایر(سازندگی 
هیأت عمومی دیوان عـدالت اداری در تـاریخ   . گردد قطع رابطه کاری نموده بنابراین خواسته شاکی موجه نبوده و حکم به رد شکایت صادر می      

البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بــه شـرح                     فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی        
 .نماید بـه صدور رأی میآتی مبادرت 

  رأی هیأت عمومی
 نیز تصریح شده است، با توجه بـه وظـایف و مـسئولیتهای سـازمان تـأمین      15/7/1386 مورخ 517 ـ  518همانطور که در دادنامه شماره 

جهـاد سـازندگی و      منعقـده بـین      13/7/1372های اجتماعی و اینکه براساس قـرارداد مـورخ           اجتماعی در تعمیم و گسترش انواع مختلف بیمه       
انـد و حـسب       تحت پوشش مقررات قانون تامین اجتماعی قرار گرفتـه         22/11/1357سازمان تأمین اجتماعی کارکنان جهاد سازندگی از تاریخ         

 مدیرکل امور عشایر استان فارس جزء جهـاد سـازندگی، آن اداره کـل آمـادگی خـود را بـرای                      20/1/1385 مورخ   16351/213الیحه شماره   
حق بیمه کارکنان خود از تاریخ شروع به کار به سازمان تأمین اجتماعی اعالم داشته و امتناع سازمان اخیرالذکر از پذیرش حق بیمـه                        پرداخت  



  197/آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری : بخش سوم
 

 

 مبنی بر تاییـد شـکایت شـاکی         5/3/1386 مورخ   305مربوط و انجام تکالیف قانونی خود وجاهت قانونی نداشته است، بنابراین دادنامه شماره              
 قانون دیـوان عـدالت اداری بـرای شـعب دیـوان و سـایر       43 و ماده 19 ماده 2این رأی به استناد بند     . باشد موازین قانونی می  موافق اصول و    

  .االتباع است مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه الزم
  عدالت اداری ـ رهبرپور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان
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   دیوان عدالت اداری درخصوص اعتراض به رأی کمیسیون ماده صد شهرداری هیأت عمومی212رأی شماره 

  1387/4/16 -87/146/شماره هـ
   2/4/1387:  تاریخ

   212:  شماره دادنامه
  87/146:  کالسه پرونده
  .هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:  مرجع رسیدگی

  اداره کل حقوقی شهردار تهران:  شاکی 
  . دیوان عدالت اداری26 و 30عالم تعارض آراء صادره از شعب ا:  موضوع شکایت و خواسته

 5 موضوع شکایت احمدعلی امام جمعـه بـه طرفیـت شـهرداری منطقـه      85/825 ـ شعبه سی دررسیدگی به پرونده کالسه    الف:مقدمه  
 3/6/1386 مـورخ    1220دادنامه   کمیسیون ماده صد شهرداری به شرح        29/7/1383 مورخ   831028تهران به خواسته اعتراض به رأی شماره        

عنه گردد ابراز و اقامه نگردیده اسـت          چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه ایراد و اعتراض موثر و موجهی که موجب نقض رأی معترض                  
می فاقد ادلـه اثبـاتی   موارد اعال واز طرفی رأی اصداری صحیحاً صادر و هیچگونه مباینت و مغایرتی با موازین قانونی ندارد و تمسک شاکی به     

لذا باتوجه به مراتب فوق و با عنایت به اینکه تخلفی از قوانین که موجب تضییع حقوقی شاکی باشد، مشهود نیست، رای به رد شـکایت               . است
ری طرفیـت شـهردا      موضوع شکایت محمدرضا مومنی بـه      85/948ـ شعبه بیست وششم در رسیدگی به پرونده کالسه            ب. را صادر نموده است   

 مـورخ   2402 کمیسیون تجدیدنظر شهرداری به شرح دادنامـه         19/7/1383 تاریخ   831028 تهران به خواسته اعتراض به رأی شماره         5منطقه  
 چنین رأی صادر نموده است، با عنایت به محتویات پرونده و مستندات آن که داللت دارد براینکه ملک در محـل تجـاری، اداری     12/9/1386

 قانون شهرداری حکم به جمع آوری مستحدثات و قلـع و قمـع مـستحدثات        55 ماده   24عنه با استناد به تبصره بند         ی معترض قرار گرفته و رأ   
زائد و اعاده به وضع مجاز و تعطیل شده که فراتر از قانون است وجمع آوری و قلع و قمع، مستندی ندارد و رأی مخـدوش مـی باشـد و نظـر                          

 ابالغ شده اسـت، نـسبت بـه ارسـال پاسـخ      25/7/1385 تاریخ 85/948ار ابالغ و اخطار به این شعبه با شماره  عنه علیرغم دوب    اینکه مشتکی   به
 قـانون دیـوان عـدالت اداری و جهـات مارالـذکر حکـم بـه ورود شـکایت شـاکی و نقـض رأی                          22اقدامی نکرده است، علیهذا با استناد ماده        

ی دیوان در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی البـدل شـعب دیـوان         هیأت عموم . عنه را صادر واعالم نموده است         معترض
 . نماید شرح آتی مبادرت به صدور رأی می الذکر با اکثریت آراء به تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با احراز تناقص آراء فوق

  رأی هیأت عمومی
ن شهرداری درصورتی که برخالف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقـه غیرتجـاری محـل                قانو 55 ماده   24 به صراحت تبصره ذیل بند      

نماید و کمیـسیون       قانون مذکور مطرح می    100کسب یا پیشه و یا تجارت دایر شود، شهرداری مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره یک ماده                   
ید از دو ماه تجاوز نماید درمورد تعطیل محل کسب یا پیشه و یا تجارت               در صورت احراز تخلف مالک یا مستأجر یا تعیین مهلت مناسب که نبا            

نظر به اینکه کاربری واحدهای ساختمانی منتقله به شاکیان، مـسکونی و اسـتفاده تجـاری و اداری از    . کند ظرف مدت یکماه اتخاذ تصمیم می    
 قانون شـهرداری    100 پس از صدور گواهی پایان کار نیز با ماده           آنها خالف مندرجات پروانه ساختمانی بوده و ایجاد مستحدثات جدید در آنها           

مبنی بر الزام مالکین به اعاده ملک به وضعیت منطبق با پروانه ساختمانی و استفاده مسکونی از آن صـحیح و موافـق مقـررات بـوده اسـت و                              
ی بـه خواسـته نقـض رأی کمیـسیون مـاده صـد               شعبه سی دیوان مشعر بر رد اعتراض و شکایت شاک          3/6/1386 مورخ   1220دادنامه شماره   

 قـانون دیـوان عـدالت اداری        43 و مـاده     19 مـاده    2استناد بنـد      این رأی به  . صحیح و موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می شود            
  . برای شعب دیوان وسایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه الزم االتباع است1385مصوب 

  عدالت اداری ـ رهبرپور دالت اداری معاون قضائی دیوانهیأت عمومی دیوان ع



  199/آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری : بخش سوم
 

 

العاده خاص اعضاء   هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص عدم امکان تعمیم حکم مقنن به فوق215 ـ 216 ـ 217آراء شماره 
  1370 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب8هیأت علمی دانشگاهها به مشمولین ماده

  1387/4/16 -86/242/شماره هـ
  9/4/1387:  تاریخ

  217، 216، 215:  شماره دادنامه
  244، 243، 86/242:  کالسه پرونده
  .هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:  مرجع رسیدگی

  ـ مرتضی ادیب3ـ شهاب نوبخت 2ـ عبدالرضا مسلمی 1آقایان :  شکات
  . دیوان عدالت اداری32 و 8اعالم تعارض آراء صادره از شعب :  موضوع شکایت و خواسته

 موضـوع شـکایت آقایـان    86/18563 و 85/18564 و 85/18568ـ شعبه سی و دوم دیوان در رسیدگی بـه پرونـده کالسـه              الف  :  مقدمه
 ریزی به خواسته الزام خواندگان بـه برقـراری پرداخـت    عبدالرضا مسلمی و شهاب نوبخت و مرتضی ادیب به طرفیت سازمان مدیریت و برنامه       

، 25/2/1386 مـورخ    18480هـای  شرح دادنامه    هیأت وزیران به   15/10/1383 هـ مورخ    54102/31941العاده ویژه موضوع مصوبه شماره       فوق
اند، از آنجائی که نامبرده جزء اعضای هیـأت علمـی             چنین رأی صادر نموده    19/3/1386 مورخ   310 و دادنامه    21/3/1386 مورخ   311دادنامه  

العـاده شـغل دارنـدگان مـدارک تحـصیلی دکتـری و         قانون نظام هماهنگ پرداخت، قانونگـذار تنهـا حقـوق و فـوق             8ماده  نبوده و به موجب     
 درصد 80لیسانس و مدارک همتراز از لحاظ استخدامی که در مراکز یا واحدهای آموزشی و مطالعاتی و تحقیقاتی اشتغال داشته را کمتر از  فوق

اینکـه مـصوبه      ارکنان مشابه مشمول قانون اعضای هیأت علمی دانشگاهها ندانـسته اسـت و بـا توجـه بـه                  العاده شغل ک   مجموع حقوق و فوق   
العاده شغل نبوده که موجب  العاده مذکور شامل فوق العاده ویژه هیأت علمی که خاص هیأت علمی دانشگاه بوده و فوق الذکر به عنوان فوق فوق

ای بـوده کـه قانونگـذار در         های شغل تحت عناوین جداگانـه      العاده های خاص و فوق    العاده فوقتسری آن به غیر هیأت علمی گردد، هر یک از           
العاده ویژه و خاص به افراد غیر از موضوع مصوبه نیاز به تصریح مـصوبه و              موارد مختلف قانونی به آن اشاره و توجه داشته است و شمول فوق            

 قانون نظام هماهنگ نبوده که قابل اعمال و اجرا برای شاکی            8صوبه مشمول مقررات ماده     العاده خاص موضوع م    یا قانون داشته بنابراین فوق    
ــ شـعبه هـشتم     ب. بوده باشد و با توجه به مراتب فوق شکایت نامبرده منطبق با موازین قانونی نبوده وحکم به رد شکایت صادر نموده اسـت          

ریـزی کـشور و سـازمان        ی پرویز باریخی به طرفیت سازمان مدیریت و برنامه         موضوع شکایت آقا   86/55دیوان در رسیدگی به پرونده کالسه       
العاده   چنین رأی صادر نموده است، حقوق و فوق        4/2/1386 مورخ 156العاده ویژه هیأت علمی به شرح دادنامه       خواسته فوق   امور عشایر ایران به   

 درصـد حقـوق و      80تی و مطالعاتی اشتغال به کار دارند، نباید از          لیسانس که در مشاغل تحقیقا      شغل دارندگان مدارک تحصیلی دکتری و فوق      
العاده شغل اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کمتر باشد و سازمان خوانده نیز ضمن پـذیرش آن در مقـام اجـرای                          فوق
العاده شـغل اعـضای هیـأت      درصد حقوق و فوق80 العاده شغل وی به میزان  مارالذکر درباره شاکی به جای افزایش اصل حقوق و فوق       8ماده  

 8علمی بدون محاسبه دقیق فقط مبلغی را به عنوان تفاوت تطبیق همترازی در حکم کارگزینی منظور که ایـن اقـدام بـا نـص صـریح مـاده                              
ور تطبیـق وضـع کارکنـان    منظـ  قانونگذار به شرح ماده شش قانون مـذکور بـه دولـت اجـازه داده اسـت تـا بـه              . مارالبیان مغایرت داشته است   

العاده خاصی وضـع نمایـد و        دستگاههای مشمول مقررات خاص و جذب و نگهداری نیروهای مناسب برای مشاغل تخصصی و مدیریت، فوق               
العاده مورد بحث را تحت عنوان حق جذب با رعایت مقررات مربوط به عهده شورای حقـوق و دسـتمزد محـول                  هیأت دولت تعیین میزان فوق    

العـاده شـاغل    اند و شورای حقوق و دستمزد ماخذ و مبنای تعیین و پرداخت حق و جذب را به مستخدمین ذیحق مجموع حقـوق و فـوق      نموده
العاده شـغل کارکنـان مـشابه         درصد مجموع حقوق و فوق     80 قانون فوق االشعار به ترتیب در این ماده تعیین شده و نباید از               8مشمولین ماده   

العاده شغلی که بـه      بنابراین تجزیه وتفکیک حقوق و فوق     . یأت علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کمتر باشد        مشمول قانون اعضای ه   
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شود از جهت احتساب و تعیین حق جذب محمل قانونی ندارد، لذا شعبه هشتم با در نظر گـرفتن مراتـب فـوق                        ترتیب در ماده مزبور تعیین می     
 مجمع تشخیص مصلحت نظـام و       25/8/1385 قانون دیوان عدالت اداری مصوب       7با استناد به ماده     البیان شکایت شاکی را وارد تشخیص و        

 حکم به ورود شکایت و الزام خوانده به اصالح احکام کارگزینی خواهان با احتساب صحیح مابه                 21/3/1385 مورخ   163 و   164 و   165دادنامه  
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تـاریخ فـوق          . کند البیان صادر و اعالم می      ون فوق  قان 6 و   8العاده شغل مطابق مواد      التفاوت حقوق و فوق   

البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شـرح آتـی                      با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی       
 .نماید مبادرت بـه صدور رأی می

  رأی هیأت عمومی
العاده شغل مـشمولین مـاده مزبـور در           منحصراً حقوق و فوق    1370 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب         8ه  به موجب ماد  

العاده شغل کارکنان مشابه مشمول قانون اعـضاء هیـأت     درصد مجموع حقوق و فوق80صورت تحقق و اجتماع شرایط مقرر در قانون نباید از  
العاده ویژه خاص اعضاء هیـأت علمـی دانـشگاهها و            بنابراین تعمیم حکم مقنن به فوق     . الی کمتر باشد  علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش ع     

 310، شـماره    25/2/1386 مورخ   18480های شماره    الذکر مجوز قانونی ندارد و دادنامه       قانون فوق  8مؤسسات آموزش عالی به مشمولین ماده       
العاده ویژه مورد ادعا صـحیح      و دوم دیوان مبنی بر رد شکایت شاکیان به خواسته فوق           شعبه سی    21/3/1386 مورخ   311 و   19/3/1386مورخ  

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

  عدالت اداری ـ رهبرپور ت اداری معاون قضائی دیوانهیأت عمومی دیوان عدال
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پ /45516/10/16 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال دستورالعمل شماره1244رأی شماره
  معاونت پشتیبانی دانشگاه علوم پزشکی همدان11/11/1384مورخ

  1387/4/16 -85/62/شماره هـ
   25/10/1386:  تاریخ

   1244:  شماره دادنامه
  85/62:  کالسه پرونده
  .هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:  مرجع رسیدگی

  .آقای مسعود فخاریان، آقای محمد صالحی، خانم فاطمه عباسی:  شاکی
 معاونت پـشتیبانی دانـشگاه علـوم پزشـکی          11/11/1384پ مورخ   /45516/10/16ابطال دستورالعمل شماره    :  موضوع شکایت و خواسته   

  .همدان
 قـانون تنظـیم بخـشی از    88مـاده  ) الـف (اند، با امضاء فرم قرارداد که برابـر بنـد    کات به شرح دادخواست تقدیمی اعالم داشته ش :مقدمه 

عنوان پزشکان متخصص و عمومی با شبکه بهداشت و درمان شهرستان نهاوند به نمایندگی از دانـشگاه                   مقررات مالی دولت تنظیم گردیده به     
 قانون تـامین اجتمـاعی طـی دسـتورالعمل     38 و 28معاونت پشتیبانی دانشگاه با تفسیر به رأی مواد    . نمائیم  می علوم پزشکی همدان همکاری   

از کل کارانـه جهـت واریـز نمـودن بـه            % 20 پزشک را پیمانکار و کارفرما محسوب نموده و کسر           11/11/1384 مورخ   45516/10/16شماره  
شـود، زیـرا    ارداد منعقده بین پزشکان متخصص و عمومی با دانشگاه پیمانکاری تلقـی نمـی  قر. حساب تامین اجتماعی را ضروری دانسته است    

 قانون تـامین    38پیمانکار با توجه به اصطالحات قانون تامین اجتماعی شخصی است که عوامل و کارکنانی را در اختیار دارد و به موجب ماده                       
اسـتناد  . دهـد  ه پزشک با چنین عوامل و کارکنانی موضـوع قـرارداد انجـام نمـی          اجتماعی مکلف به بیمه نمودن کارکنان خود است، درحالی ک         

 قانون تامین اجتماعی پزشک را بیمه شـده محـسوب داشـته و شـبکه                28الذکر بر خالف تفسیر معاونت پشتیبانی برابر ماده          دستورالعمل فوق 
مبلـغ  % 7 تنهـا    28بایست برابر ماده     بدیهی است در این صورت می     بهداشت و درمان به نمایندگی از دانشگاه علوم پزشکی را کارفرما دانسته             

رأی هیـأت   .  درصد مبلغ را خود ضمیمه نمـوده و واریـز نماینـد            2 قانون یادشده    36بیمه سهم بیمه شده بود و کارفرما مکلف است برابر ماده            
ه صادر گردیده عنوان نموده است، حکم مقـرر در مـاده             که در مورد مشاب    58 به شماره دادنامه     25/5/1376عمومی دیوان عدالت اداری مورخ      

کننـد، بنـابراین تـسری و تعمـیم آن بـه        قانون تامین اجتماعی ناظر به پیمانکارانی است که در اجرای قرارداد از وجود کارگر اسـتفاده مـی   38
 معاونـت   11/11/1384پ مـورخ  /45516/10/16پیمانکاران فاقد کارگر انطباقی با هدف مقنن ندارد لذا تقاضـای ابطـال دسـتورالعمل شـماره                  

ریاسـت دانـشگاه علـوم پزشـکی و خـدمات           . از کل کارانه جهت واریز به حساب تامین اجتمـاعی را دارم           % 2پشتیبانی دانشگاه مبنی بر کسر      
اند، دانشگاههای   اشته اعالم د  5/5/1385پ مورخ   /26770/16بهداشتی درمانی استان همدان در پاسخ به شکایت فوق به شرح دادنامه شماره              

ضـمن آنکـه   .  قانون جبران نمایند88علوم پزشکی سراسر کشور مجاز هستند کمبود پزشکان مجموعه بهداشتی درمانی خود را از طریق ماده        
بینـی نـشده و    اند، در لوایح بودجـه اعتبـار پـیش    برای پرداخت حق بیمه این قبیل پزشکان که به عنوان پیمانکار مبادرت به عقد قرارداد نموده 

پرداخت آن بدون مجوز از سایر منابع نیز بر خالف قوانین و مقررات است و هنگام عقد قرارداد، طرفین دقیقـاً از نحـوه کـسر مبـالغی از حـق                           
لت اداری در   هیأت عمومی دیوان عدا   . نمایند شوند و با اطالع و رضایت کامل مبادرت به امضاء قرارداد می            کارانه بابت بیمه و مالیات مطلع می      

البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بــه                   تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی         
 .نماید شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می
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  رأی هیأت عمومی
نامـه اجرائـی آن      ن تنظیم بخشی از مقررات مـالی دولـت و آیـین            قانو 88 مفاد قرارداد خرید خدمت منعقده با پزشکان که در اجرای ماده            

شـده     درصد حق ویزیت پزشک طرف قرارداد در ازاء خدمات پزشکی به او اختصاص داده              50 آن قرارداد معادل     5تنظیم شده و به موجب ماده       
اء ویزیت بیماران محمل قانونی نـدارد، بنـابراین         است، واجد ماهیت حقوقی پیمانکاری نیست و اطالق پیمانکار به پزشکان طرف قرارداد در از              

 معاون پشتیبانی دانشگاه علوم پزشکی همدان که ظهور در کسر حق بیمه از مبلـغ               11/11/1384پ مورخ   /45516/10/16دستورالعمل شماره   
اعی و ضوابط مربوط به استخدام اشخاص بـه          قانون تامین اجتم   38 و   28قرارداد منعقده با پزشکان با تلقی پیمانکار از آنان دارد، مغایر مادتین             

شود و مستنداً بـه قـسمت دوم         طور بازخرید خدمت و خارج از حدود اختیارات معاون پشتیبانی دانشگاه علوم پزشکی همدان تشخیص داده می                
  .گردد اری ابطال می قانون دیوان عدالت اد42 و ماده 19 قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و ماده یک و بند یک ماده 170اصل 

  عدالت اداری ـ رهبرپور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان



  203/آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری : بخش سوم
 

 

های عمومی، عمرانی و نظامی   هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص تملک اراضی برای اجرای برنامه1403رأی شماره 
  دولت

  1387/4/16 - 84/158/شماره هـ
   30/11/1386:  تاریخ

   1403: ادنامه شماره د
  84/158:  کالسه پرونده
  .هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:  مرجع رسیدگی

  .آقای سیدحسن موسوی:  شاکی
  .اعالم تعارض آراء صادره از شعب ششم بدوی و دوم و چهارم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری:  موضوع شکایت و خواسته

ـ :مقدمه  رجبی به طرفیـت    موضوع شکایت آقای مهدی1658 و 81/2690 و 82/2164السه ـ شعبه ششم در رسیدگی به پرونده ک1 الف 
 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به خواسته، ابطال اقدامات و عملیـات  5شهرداری منطقه یک قزوین ـ کمیسیون ماده  

 13/8/1382 مـورخ  1806، 1807 و 1808دادنامـه شـماره    شهرداری قزوین مبنی بر تملک ملک مازاد بر طرح خیابان شهید انصاری به شرح               
چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه طرف شکایت به خروج ملک شاکی در طرح مبحوث عنه صراحتاً اذعان نمـوده و در مـورد اعمـال                          

ب و موقعیت محـل و ضـوابطی کـه           قانون نوسازی و عمران شهری از نظر رعایت شرایط مندرج در ماده مرقوم مبنی بر رعایت تناس                 24ماده  
ای   متر مـصوبه 36کند، توجیه و استدالل کافی و مقنع ابراز ننموده و در خصوص تعیین عرض طرح به میزان بیشتر از                    وزارت کشور تعیین می   

نونی بـه نظـر     از شورای عالی شهرسازی و معماری ارائه نکرده است و در نتیجه اقدامات شهرداری در تملک ملک مـذکور فاقـد وجاهـت قـا                        
ـ . گردد رسد، لذا حکم به ورود شکایت و ابطال اقدامات شهرداری قزوین در تملک ملک شاکی صادر و اعالم می می ــ شـعبه دوازدهـم    2الف 

 شـعبه   13/8/1382 مورخ   1806 و   1807 و   1808های شماره    تجدیدنظر در رسیدگی به تقاضای تجدیدنظر شهرداری قزوین نسبت به دادنامه          
ـ .  با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه بدوی را عیناً تایید و استوار نمـوده اسـت  26/4/1384 مورخ 569ان به شرح دادنامه شماره ششم دیو ــ  1ب 

 موضوع شکایت آقای ابوالفضل ثقفی یزدی و غیره به طرفیـت شـهرداری منطقـه یـک                  80/2020شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کالسه        
 چنـین رأی    17/2/1381 مـورخ    336دامات و تصمیمات شهرداری مبنی بر تصرف و تملک به شرح دادنامه شماره              قزوین به خواسته، ابطال اق    

 2صادر نموده است، با التفات به اینکه اقدامات براساس ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه و امالک و اراضی مورد نیاز شـهرداریها و تبـصره                           
ـ . گردد یت غیر موجه تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعالم می صورت پذیرفته، لذا شکا1370آن مصوب ـ شعبه دوم تجدیـد نظـر در   2ب 

 17/2/1381 مـورخ    336 موضوع تقاضای تجدیدنظر آقای ابوالفضل ثقفی و غیره نسبت به دادنامه شماره              81/409رسیدگی به پرونده کالسه     
 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه عرض خیابان شهید انصاری که              26/5/1381 مورخ   683شعبه چهارم دیوان به شرح دادنامه شماره        

باشد و مدارک ابرازی   متر می36 شورای عالی شهرسازی 5 کمیسیون ماده 23/7/1373ملک ما به النزاع در حریم آن قرار گرفته برابر مصوبه 
 قانون نوسـازی  24ر را ندارد و مواد استنادی شهرداری از جمله ماده     از ناحیه شهرداری داللتی بر افزایش عرض خیابان مندرج در مصوبه مزبو           

 صـرفنظر از  28/7/1370 و همچنین ماده واحده نحوه تقویم اراضی و امالک مورد احتیاج شـهرداریها مـصوب   1347و عمران شهری مصوب  
اندازه و اضافه بر مصوبه مذکور بـه امـالک اشـخاص            تواند مجوزی بر تملک شهرداری به بیش از          اینکه با موضوع معنونه مطابقت ندارد، نمی      

بناء علیهذا تجدیدنظر خواهی وارد تشخیص و با فسخ دادنامه بدوی حکم به ورود شـکایت و ابطـال اقـدامات و تـصمیمات شـهرداری                          . گردد
 2مربع از پـالک ثبتـی شـماره          متر 96/4قزوین نسبت به ملک موکلین وکیل تجدیدنظر خواه در اجرای طرح خیابان شهید انصاری اضافه بر                 

ـ . گردد  قزوین صادر و اعالم می2 اصلی بخش 399فرعی از   موضوع شـکایت آقـای   82/3223ـ شعبه دوم در رسیدگی به پرونده کالسه 1ج 
ـ          ه شـرح  سیدمهدی رزازهاشمی و غیره به طرفیت شهرداری قزوین به خواسته ابطال اقدامات شهرداری نسبت به مازاد پروژه شهید انـصاری ب
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دارد   که اشعار مـی    31/11/1381 چنین رأی صادر نموده است، با در نظر گرفتن مضمون الیحه جوابیه              31/2/1383 مورخ   297دادنامه شماره   
 الیحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضـی، ابنیـه و امـالک بـرای اجـرای                  8اقدامات معموله خوانده در تملک پالک متنازع فیه با استناد ماده            

 بوده و پس از ارزیابی ملک توسط هیأت سه نفره کارشناسان رسمی دادگـستری و          1358های عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب          مهبرنا
تودیع مبلغ به حساب سپرده ثبت، سند انتقال را به نام شهرداری قزوین و نسبت به خلع ید از ملک و متعاقباً قلع بنای احـداثی شـده اسـت و                               

 در حد تخریب قرار داشته و مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و        5عنه برابر نقشه مصوب کمیسیون ماده       تمامی ملک مبحوث    
ج . گـردد  مراتب شکایت غیر وارد تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعالم می              االجراء دانسته بنا به        تا وقتی باطل نشده الزم     5کمیسیون ماده   

 موضوع تقاضای تجدیدنظر آقای محسن آقازاده نسبت به دادنامـه شـماره             83/225 رسیدگی به پرونده کالسه      ـ شعبه چهارم تجدیدنظر در    2ـ
 چنین رأی صادر نموده است، ماده یک الیحه قانونی نحـوه  11/4/1384 مورخ  918 شعبه دوم به شرح دادنامه شماره        31/2/1383 مورخ   297

های عمومی و عمرانی و نظامی، خرید اراضی متعلقـه بـه اشـخاص حقـوقی یـا حقیقـی را                      خرید و تملک اراضی و امالک برای اجرای برنامه        
ـ 2. های عمومی، عمرانی، نظامی باشد     ـ برای اجرای برنامه   1ها، مؤسسات و شهرداریها دانسته است،        موکول به احراز شرایطی برای وزارتخانه     

هـای عمرانـی      شهرداری خارج از حدود نیاز خود برای تأمین زمین جهت برنامـه            در مانحن فیه  . ـ بودجه آن تأمین شده باشد     3. مورد نیاز باشد  
بدین معنی که خارج از حدود اراضی مورد نیاز شهرداری برای احداث اتوبـان و غیـرو از شـمول مقـررات قـانونی                        . اقدام به تملک نموده است    

های عمرانی نیـست مـستلزم اسـتفاده از مقـررات            ی اجرای برنامه  استنادی خارج است و هرنوع تصرف و تملک در آن میزان که مورد نیاز برا              
باشد علیهذا نظر به اینکه شهرداری زائد بر میزان مورد نیاز را مـستند بـه مقـررات                دیگر و یا آنکه با توافق طرفین براساس مقررات قانونی می          

ضمن فسخ دادنامه شعبه بدوی حکم بـه ورود شـکایت            تصرف و تملک نموده است،       1358قانونی الیحه قانونی نحوه خرید و تملک مصوب         
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فـوق  . گردد شاکی دائر بر ابطال اقدامات شهرداری نسبت به مازاد اراضی تملکی صادر و اعالم می        

 مشاوره با اکثریت آراء بــه شـرح آتـی           البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام            با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی       
 .نماید مبادرت بـه صدور رأی می

  رأی هیأت عمومی
های عمومی، عمرانـی و نظـامی         مصرحات حکم مقرر در ماده یک الیحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و امالک برای اجرای برنامه                 

 مبـین جـواز تملـک    1367در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب  و همچنین مقررات قانون تعیین وضعیت امالک واقع 1358دولت مصوب  
های عمومی و عمرانی شهری بر اساس       اراضی و ابنیه اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی در حد نیاز شهرداری در جهت اجرای برنامه                

لک اراضی و ابنیه زائـد بـرآن کـه تـابع     الذکر به منظور تم های مصوب مراجع و مقامات ذیصالح است و تمسک به قوانین فوق           طرحها و نقشه  
 با اصالحیه بعدی و مـاده       1347 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب        24احکام قانون مدنی است وجاهت قانونی ندارد و نظربه اینکه ماده            

 شعبه ششم بدوی،    13/8/1382 مورخ   1806 و   1807 و   1808های شماره     الیحه قانونی فوق االشعار منصرف از مورد است، بنابراین دادنامه          8
 شعبه چهارم تجدیدنظر مبنی بر ورود شکایت شاکیان بـه     11/4/1384 مورخ   918 شعبه دوم تجدیدنظر، شماره      26/5/1381 مورخ   683شماره  

 مـاده   و19 مـاده  2این رأی به استناد بند . خواسته ابطال تملک اراضی خارج از محدوده طرحهای مصوب موافق اصول و موازین قانونی است          
  .االتباع است  قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه الزم43

  عدالت اداری ـ رهبرپور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان



  205/آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری : بخش سوم
 

 

 امتیازات ایثارگری و  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص عدم تسری مقررات ماده یک قانون اعطای1407رأی شماره 
  اند  به افرادی که قبل از آن تاریخ بازنشسته شده1376اشتغال در مناطق جنگی و جنگزده به کارگران مشمول قانون کار مصوب

  1387/4/16 -84/946/شماره هـ
  30/11/1386:  تاریخ

  1407:  شماره دادنامه
  84/946:  کالسه پرونده
  .لت اداریهیأت عمومی دیوان عدا:  مرجع رسیدگی

  .شرکت آب و فاضالب اهواز:  شاکی
  .اعالم تعارض آراء صادره از شعبه دوازدهم دیوان عدالت اداری:  موضوع شکایت و خواسته

 موضـوع شـکایت آقایـان، کـریم رحمتـی      80/2515 و 80/2528و 80/2514الف ـ شعبه دوازدهم در رسیدگی به پرونده کالسه  :  مقدمه
العـاده جنگـی بـه     شوشتری به طرفیت، سازمان آب و فاضالب اهواز به خواسـته، مطالبـه فـوق            زاده  ی و عباس شمیل   عبدشاهی، یداله فرج    قلعه

 چنین رأی صـادر     28/5/1381 مورخ   716 و شماره    28/5/1381 مورخ   715، شماره   28/5/1381 مورخ   710های شماره    ترتیب به شرح دادنامه   
 3/9/1376زده و کارگران مشمول قانون کار مصوب  ت ایثارگری و اشتغال در مناطق جنگی، جنگنموده است، با توجه به قانون اعطای امتیازا

العاده اشتغال در مناطق جنگی وفق مقررات مربوط صادر  عنه به پرداخت فوق نامه استنادی، حکم به ورود شکایت و الزام مشتکی  آیین6و ماده  
زاده به طرفیـت شـرکت آب و     موضوع شکایت آقا رجبعلی دولتی82/919ه پرونده کالسه ب ـ شعبه دوازدهم در رسیدگی ب . گردد و اعالم می

 چنین رأی صادر نمـوده      6/6/1384 مورخ   728العاده جنگی به شرح دادنامه شماره        فاضالب اهواز به خواسته استفاده از بخشنامه برقراری فوق        
 بوده و شاکی پرونده قبل از تاریخ مذکور بازنشسته شده     14/11/1376نامه مذکور از     ننامه تاریخ اجراء آیی     آیین 9است، نظر به اینکه برابر ماده       

 بوده و طرح شکایت شاکی پرونده را فاقـد وجاهـت تـشخیص و حکـم بـه رد شـکایت                      9است، بنابراین نامبرده خارج از شمول مقررات ماده         
البـدل شـعب      تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستـشاران و دادرسـان علـی             هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در     . گردد مشارالیه صادر و اعالم می    

 .نماید دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می

  رأی هیأت عمومی
ب ـ بـه   . های مذکور محـرز اسـت   ادره در پروندههای ص الذکر وجود تعارض در مدلول دادنامه های فوق الف ـ با توجه به محتویات پرونده 

، 1376صراحت مـاده یک قانون اعطای امتیازات ایثارگری و اشتغال در مناطق جنگی و جنگزده بـه کـارگران مـشمول قـانون کـار مـصوب                           
 قانون فوق االشعار از تاریخ 4 ماده نامه اجرائی آن موضوع برخورداری کلیه ایثارگران مشمول قانون کار از امتیازات مقرر در ماده مذکور و آیین            

بنابراین تعمیم و تسری حکم مقنن به افرادی که قبل از آن تاریخ بازنشـسته شـده و رابطـه           . الزم االجراء شدن قانون مزبور تجویز شده است       
ازدهـم دیـوان مبنـی بـر رد          شـعبه دو   6/6/1384 مـورخ    728اشتغال آنان با موسسه متبوع قطع گردیده است، مجوزی ندارد و دادنامه شماره              

الـذکر   العاده مناطق جنگی به لحاظ بازنشستگی آنان قبل از تاریخ الزم االجراء شدن قـانون فـوق      شکایت شاکی به خواسته برخورداری از فوق      
 شـعب دیـوان و       قانون دیوان عـدالت اداری بـرای       43 و ماده    19 ماده   2این رأی به استناد بند      . شود صحیح و موافق قانون تشخیص داده می      

  .االتباع است سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه الزم
  عدالت اداری ـ رهبرپور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان



  )1387  تابستان 11شماره (فصلنامه قضایی / 206
 

 

   هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص احتساب سوابق در هنگام تبدیل وضعیت به هیأت علمی1408رأی شماره 

  1387/4/16 -86/552/شماره هـ
   30/11/1386:  تاریخ

   1408:  شماره دادنامه
  86/552:  کالسه پرونده
  .هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:  مرجع رسیدگی

  .خانم شراره صفوی:  شاکی
  .اعالم تعارض آراء صادره از شعب اول بدوی و اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری:  موضوع شکایت و خواسته

ـ :مقدمه   موضوع شکایت خانم شراره صفوی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی 84/3216 سوم در رسیدگی به پرونده کالسه ـ شعبه1 الف 
التفاوت حقـوق و مزایـای        و خدمات بهداشتی درمانی ایران به خواسته احتساب سوابق در هنگام تبدیل وضعیت به هیأت علمی و پرداخت مابه                  

 چنین رأی صادر نموده است، اقدامات انجام شده در مورد شاکی متضمن تضییع حق و                2/10/1385 مورخ   3783معوقه به شرح دادنامه شماره      
باشد، فلذا با احراز استحقاق شاکی نسبت به مورد ادعا شکایت شاکی را توجه به جمیع جهات قانونی موجه  نافی حقوق مکتسب قانونی وی می  

ـ الف. دارد تشخیص و رأی به ورود شکایت صادر و اعالم می ـ شعبه اول تجدیدنظر در رسـیدگی بـه تقاضـای تجدیـدنظر، دانـشگاه علـوم       2 
 1511 صادره از شعبه سوم به شرح دادنامه شـماره  2/10/1385 مورخ  3783پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران نسبت به دادنامه شماره           

 تـدریس و تحقیـق و تـألیف و کـسب تجربـه افـرادی کـه                   چنین رأی صادر نموده است، با توجه به اینکه احتساب سوابق           10/4/1386مورخ  
نامه استخدامی اعضاء هیأت علمی دانشگاه واجد شرایط احراز مرتبه مربی، آموزشیاری، استادیاری و دانشیاری و   آیین3 و 2براساس مواد یک، 

یص تناسب تدریس و تحقیق و تجربه داوطلب بـا          های مذکور و تشخ    باشند، بابت تمام یا قسمتی از مدت توقف در مرتبه          یا استادی بوده یا می    
نامه از اختیارات مدیر گروه و هیأت ممیزه رئیس دانـشگاه             آیین 5رشته مورد نظر و همچنین تخصص مورد قبول و تعیین پایه آنان، وفق ماده               

 خصوص شاکی احتساب سوابق مـورد   دانشگاه مبنی بر اینکه در16/12/1384باشد و یک امر تخصصی است و با عنایت به الیحه دفاعیه        می
موافقت هیأت ممیزه قرار نگرفته است، دادنامه بدوی مبنی بر ورود شکایت مخدوش تشخیص گردیده لذا با نقـض آن حکـم بـه رد شـکایت                   

نـشگاه   موضوع شکایت خانم شرافت بیگم مختارشاهی به طرفیـت، دا 84/3256ب ـ شعبه اول در رسیدگی به پرونده کالسه  . گردد صادر می
علوم پزشکی و خدمات درمانی بهداشتی ایران به خواسته الزام به احتساب سوابق در زمان تبدیل وضعیت بـه هیـأت علمـی و پرداخـت مابـه                           

 2 چنین رأی صادر نموده اسـت، نظـر بـه اینکـه حـسب مـاده                  19/3/1386 مورخ   331التفاوت حقوق و مزایای معوقه به شرح دادنامه شماره          
 به اعـضاء رسـمی      1368ای از مقررات مربوط به پایه حقوق اعضاء رسمی هیأت علمی مصوب               ماده یک قانون اصالح پاره     2ره  نامه تبص  آیین

در قبال هر یک سال خدمت قابل قبول در امور آموزشی و پژوهشی و یا مشاغل مدیریت یک پایـه ترفیـع                      ) آموزشی و پژوهشی  (هیأت علمی   
بارت است از حضور هیأت علمی در موسسه متبوع وانجام امور آموزشی و پژوهـشی و مـدیریت و سـایر                     گردد و خدمت قابل قبول ع      اعطاء می 

شود که حسب احکام کارگزینی تقدیمی از سـوی شـاکی شـرایط مزبـور شـامل حـال وی                     امور اجرائی که از طرف مؤسسه به وی محول می         
یلی به میان آید به طور کلی اعالم شده که پیشنهاد اعضای هیأت علمـی                صورتجلسه هیأت ممیزه بدون آنکه دل      7گردد و از طرفی در بند        می

انـد مطـرح و مـورد موافقـت قـرار            در خصوص احتساب سوابق آموزشی آن دسته از افرادی که تبدیل وضعیت به عضویت هیأت علمی یافتـه                 
 معاونت آموزشی دانـشگاه از      25/3/1382مورخ   3743همچنین حسب هامش نامه     . باشد نگرفت که از نظر حقوقی و قانونی قابل پذیرش نمی         

کننده در جهت تضییع حقـوق مـستخدم          جمله بار مالی را علت عدم اجابت خواسته معنونه بیان نموده است که این مورد نیز دلیل موجه و قانع                   
اکی قبـل از تبـدیل شـدن بـه          بناء علیهذا خواسته شاکی را موجه تشخیص و حکم به ورود شکایت وی از حیث احتساب سوابق شـ                  . باشد نمی

در خصوص قسمت دیگر خواسـته مبنـی بـر    . دارد هیأت علمی از زمان استحقاق و پرداخت مابه التفاوت حقوق و مزایای آن صادر و اعالم می                



  207/آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری : بخش سوم
 

 

کایت صادر  بوده و قرار رد ش1385 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 13پرداخت خسارات وارده از باب تسبیب موضوع خارج از مصادیق ماده            
ـ . گردد و اعالم می فر به طرفیت، دانـشگاه    موضوع شکایت خانم مهرآسا تمدن82/3596ـ شعبه اول دیوان در رسیدگی به پرونده کالسه 1ج 

علوم پزشکی و خدمات درمانی بهداشتی ایران به خواسته، الزام طرف شکایت به احتساب سوابق شاکیه در زمـان تبـدیل شـدن بـه عـضویت                   
 چنین رأی صادر نموده است، نظر       22/9/1384 مورخ   3134ی و پرداخت مابه التفاوت حقوق و مزایای معوقه به شرح دادنامه شماره              هیأت علم 

به اینکه حسب رونوشت حکم کارگزینی، دانشگاه طرف شکایت شاکیه را به عنوان عضو هیأت علمی دانشگاه پذیرفته است و بـا عنایـت بـه                          
نامه مربوطه مجوز تعیین و تکلیف سابقه خدمت قبل از عـضویت در هیـأت علمـی و احتـساب آن سـابقه بــه                          ییناینکه به موجب قوانین و آ     

گردد، علیرغم استحقاق شاکیه، عدم پذیرش سـوابق وی بـه دلیـل بـار                دانشگاه طرف شکایت داده شده از محتویات پرونده چنین مستفاد می          
م بوده توجهاً به اینکه صرف کمبود بودجه و عدم امکـان تـأمین بودجـه دلیـل موجـه و قـانع                     مالی ناشی از آن و عدم امکان تامین بودجه الز         

ای جهت تضییع حقوق مستخدم نخواهد بود، لذا شکایت شاکیه را وارد و موجه تشخیص و حکـم بـه ورود آن دائـر بـر الـزام دانـشگاه                               کننده
علمی از زمان استحقاق و پرداخت مابه التفاوت حقوق و مزایای آن صادر و         عنه به احتساب سوابق شاکیه قبل از تبدیل شدن به هیأت             مشتکی

ـ . گردد اعالم می  موضوع تقاضای تجدیدنظر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 85/84ـ شعبه اول تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کالسه 2ج 
 بـا رد    20/2/1385 مـورخ    270ه اول به شرح دادنامه شـماره         صادره از شعب   22/9/1384 مورخ   3134بهداشتی درمانی ایران نسبت به دادنامه       

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران             . تجدیدنظرخواهی دادنامه بدوی را عیناً تایید و استوار نموده است         
 .نماید ثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی میالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اک و دادرسان علی

  رأی هیأت عمومی
ب ـ بـه   . های مذکور محـرز اسـت   های صادره در پرونده الذکر وجود تعارض در مدلول دادنامه های فوق  الف ـ با توجه به محتویات پرونده 

 فـصل چهـارم     3حه جوابیه براساس اصالحات بعدی به مـاده         نامه استخدامی اعضاء هیأت علمی دانشگاه که به شرح الی           آیین 17موجب ماده   
گیرند، مگر   شوند در پایه یک مرتبه مربوط قرار می        نامه مذکور تبدیل شده است، اشخاصی که به خدمت هیأت علمی دانشگاه پذیرفته می              آیین

رت پایه آنان در هر یـک از مراتـب هیـأت علمـی     نامه مزبور داشته باشند که در این صو آنکه سوابق خدمت قابل قبول بر اساس مقررات آیین  
 5نظر به اینکه احتساب سوابق خدمت قبلی این قبیل افراد در امور تدریس یا تحقیق به شرح مـاده  . شود نامه تعیین می  طبق مقررات این آیین   

أت علمـی بـا رشـته مـورد نظـر و      الذکر منوط به تشخیص تناسب تدریس و تحقیق و تجربه داوطلب عضویت در هی     نامه فوق  فصل سوم آیین  
همچنین تخصص مورد قبول و تعیین پایه آنان بر اساس پیشنهاد مدیر گروه و تایید رئیس دانشکده و هیأت ممیزه و تصویب رئیس دانـشگاه                         

 شعبه اول   10/4/1386 مورخ   1151الذکر نیست، بنابراین دادنامه شماره       است و مدارک و مستندات شاکیان مثبت تحقق و اجتماع شرایط فوق           
این رأی بـه اسـتناد      . باشد االشعار است، موافق اصول و موازین قانونی می         تجدیدنظر دیوان مبنی بر رد شکایت شاکی که متضمن مراتب فوق          

  .االتباع است  قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه الزم43 و ماده 19 ماده 2بند 
  عدالت اداری ـ رهبرپور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان



  )1387  تابستان 11شماره (فصلنامه قضایی / 208
 

 

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص احتساب مدت تحصیل متعهدین خدمت به آموزش و پرورش جزء 938رأی شماره 
  سوابق دولتی آنان

  1387/4/15 -85/817/شماره هـ
   6/9/1386:  تاریخ

   938:  شماره دادنامه
  85/817:  کالسه پرونده
  .هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:  مرجع رسیدگی

  .خانم شیرین ذبیحیان:  شاکی
  .اعالم تعارض آراء صادره از شعبه چهارم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری:  موضوع شکایت و خواسته

ـ :مقدمه  م شیرین ذبیحیان به طرفیت، سازمان آموزش و  موضوع شکایت خان81/3572ـ شعبه هفتم در رسیدگی به پرونده کالسه 1 الف 
 چنین رأی صادر 30/10/1383 مورخ 1939پرورش اصفهان به خواسته، الزام طرف شکایت به احتساب سه سال سابقه به شرح دادنامه شماره            

 مـورخ  105 و 106و  21/6/1377 مـورخ  127 و 14/4/1376 مـورخ  37 الـی  33نموده است، نظر به اینکه طبق آراء هیـأت عمـومی شـماره        
 اقدام طرف شکایت به لغـو       1369 قانون متعهدین خدمت به آموزش و پرورش مصوب          7 و ماده    26/8/1381 مورخ   303 و   304 و   8/3/1379

باشد، فلذا شکایت وارد است و حکم به ورود شکایت و الـزام طـرف    ابالغ پس از استخدام، خالف مقررات بوده و مکلف به احتساب سوابق می         
ـ . گردد یت بر احتساب سه سال خدمت شاکی صادر میشکا  موضـوع  84/27ـ شعبه چهارم تجدیدنظر در رسـیدگی بـه پرونـده کالسـه     2الف 

 شعبه هفتم به شرح دادنامه شـماره        30/10/1383 مورخ   1939تقاضای تجدیدنظر سازمان آموزش و پرورش اصفهان نسبت به دادنامه شماره            
های وزارتـی بـوده اسـت و اداره          نظر به اینکه عدم استخدام شاکی مستند به بخشنامه        .  صادر نموده است    چنین رأی  25/4/1384 مورخ   1014

کل آموزش و پرورش اصفهان قانوناً ملزم به اجرای بخشنامه بوده است و نظر به اینکه شاکی طی مدت بیکـاری بـه عنـوان حـق التـدریس                             
حسوب شده است، احتساب سه سال تاخیر در استخدام رسمی فاقد مجوز قـانونی اسـت و             اشتغال داشته و ایام اشتغال نیز جزو سابقه خدمت م         

گردد، لذا ضمن فسخ دادنامه شعبه   اقدام آموزش و پرورش در استخدام شاکی بعد از دریافت مجوز اجراء آراء هیأت عمومی دیوان محسوب می                 
ـ . گردد بدوی حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعالم می  موضـوع شـکایت آقـای    81/3539فتم در رسیدگی به پرونده کالسه ـ شعبه ه1ب 

 30/10/1383 مـورخ    1942داود نصوحی به طرفیت، آموزش و پرورش اصفهان به خواسته احتساب سه سال سابقه به شـرح دادنامـه شـماره                      
 و 105 و 21/6/1377 مورخ 127 و 14/4/1376 مورخ 37 الی33چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه طبق آراء هیأت عمومی به شماره 

 اقـدام طـرف   1369 قانون متعهدین خدمت به آمـوزش و پـرورش مـصوب      7 و ماده    26/8/1381 مورخ   304 و   303 و   8/3/1379 مورخ   106
ود شـکایت   باشد، فلذا شکایت وارد است و حکم بر ور         شکایت به لغو ابالغ پس از استخدام خالف مقررات بوده و مکلف به احتساب سوابق می               

ـ . گردد و الزام طرف شکایت بر احتساب سه سال خدمت شاکی صادر می  84/16ـ شعبه چهارم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونـده کالسـه  2ب 
 شعبه هفتم دیوان بـه شـرح دادنامـه          3/10/1383 مورخ   1942موضوع تقاضای تجدیدنظر آموزش و پرورش اصفهان نسبت به دادنامه شماره            

هیأت عمومی دیوان عـدالت اداری      .  ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه بدوی را عیناً تایید و استوار نموده است            19/2/1384 مورخ   589شماره  
البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره بـا اکثریـت آراء            در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی          

 .نماید دور رأی میبـه شرح آتی مبادرت بـه ص

  رأی هیأت عمومی
 دانش آمـوزان دانشـسراها و دانـشجویان         8/3/1369 طبق مادتین یک و سه قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب               

 به وزارت   های دبیری، دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی مکلفند در آغاز تحصیل خود            مراکز تربیت معلم و دانشگاههای تربیت معلم و رشته        



  209/آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری : بخش سوم
 

 

 سال نباشد در هر     5آموزش و پرورش تعهد ثبتی بسپارند که پس از فراغت از تحصیل به میزان دو برابر مدت تحصیل که حداقل آن کمتر از                        
هـا و    نماید، خدمت کنند و قبل از اتمام خدمت مورد تعهد حق استخدام در هیچ یک از وزارتخانه                 محلی که وزارت آموزش و پرورش تعیین می       

 ایـن قـانون از   6 را ندارند و در قبال تعهد مزبور به موجـب مـاده   3ازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای انقالبی مذکور در ماده            س
العـاده شـغل مربـوط بـه مـدارک تحـصیلی الزم          آغاز تحصیل خود به استخدام آزمایشی وزارت آموزش و پرورش درآمده و از حقـوق و فـوق                 

 سال از مدت تحـصیلی جـزء سـابقه خـدمت     4 تا 2الذکر پس از استخدام رسمی حسب مورد    قانون فوق  7 و با توجه به ماده       برخوردار میشوند 
 758الـذکر و مـدلول دادنامـه شـماره           نظر به مراتب فوق   . قابل محاسبه خواهد بود   ) پایه، گروه بازنشستگی  (رسمی آنان منظور و از نظر ترفیع        

ی دیوان در باب استحقاق مشمولین قانون مزبور به استخدام قطعی پس از فراغت از تحصیل در دوره مربوط                    هیأت عموم  15/11/1385مورخ  
 شـعبه هفـتم   30/10/1383 مـورخ  1942و اینکه عدم اشتغال به خدمت متعهدین واجدشرایط مستند به فعل آنان نبوده است دادنامـه شـماره     

 مـورخ   589ساب مدت مورد ادعا جزو سوابق خدمت دولتـی کـه بـه شـرح دادنامـه شـماره                    بدوی دیوان مبنی بر تایید استحقاق شاکی به احت        
 2 شعبه چهارم تجدیدنظر دیوان مورد تایید قرار گرفته و قطعیت یافته موافق اصول و موازین قانونی است این رأی به استناد بند                        19/2/1384

  .االتباع است ارد مشابه برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط الزم در مو1385 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 43 و ماده 19ماده 
  رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ علی رازینی
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 20/5/1371د مورخ /2727االجراء بودن مفاد بخشنامه شماره   هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص الزم219رأی شماره
  در مورد کارکنان شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه آنواحد امور اداری و استخدامی کشور 

  1387/4/16 -86/575/شماره هـ
  9/4/1387:  تاریخ

  219:  شماره دادنامه
  86/575:  کالسه پرونده
  .هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:  مرجع رسیدگی

  .شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب:  شاکی
  . تجدیدنظر و ششم بدوی دیوان عدالت اداری5راء صادره از شعب اعالم تعارض آ:  موضوع شکایت و خواسته

شاللی به طرفیت وزارت نفت به   موضوع شکایت داریوش مرادی81/887الف ـ شعبه بیست و یکم در رسیدگی به پرونده کالسه  :  مقدمه
 چنـین رأی صـادر      26/4/1382 مـورخ    457مـه   اند، به شـرح دادنا     خواسته اعطاء حق جنگی کارکنانی که در منطقه جنگی مشغول به کار بوده            
 دفتر حقوقی سـازمان مـدیریت و   22/3/1382 مورخ  50264/1602نموده است، به لحاظ اشتغال به کار در مناطق جنگی با توجه به مفاد نامه                

 ملی نفت ایران حقانیت      سازمان مذکور در مورد مستخدمین شرکت      20/5/1371د مورخ   /2727ریزی کشور و قابل اجراء بودن بخشنامه         برنامه
عنه به اعطای حق جنگی مطـابق بخـشنامه مارالـذکر و             شاکی در شکایت مطروحه به نظر ثابت است و حکم به ورود شکایت و الزام مشتکی               

 موضـوع  82/530ب ـ شـعبه پـنجم تجدیـدنظر در رسـیدگی بـه پرونـده کالسـه         . شـود  جدول مربوطه در حق شـاکی صـادر و اعـالم مـی    
 صادره از شعبه بیست و یکم دیوان عدالت اداری بـه شـرح   26/4/1382 مورخ   457هی شرکت ملی نفت ایران نسبت به دادنامه         تجدیدنظرخوا

 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه اوالً به موجب ماده یک الیحه قانون تاسیس وزارت نفت مـصوب                     11/9/1383 مورخ   816دادنامه  
لی نفت ایران و شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت ملی گاز و شرکتهای تابعه در ابواب جمعی وزارت    شورای انقالب، شرکت م    1358مهر  

صفحه اول دادخواست تجدیدنظر مردود بـه نظـر         ) الف(گیرند و وابسته به آن خواهند بود، فلذا ایراد تجدیدنظرخواه مندرج در بند               نفت قرار می  
سـازمان  ( سـازمان امـور اداری و اسـتخدامی کـشور     20/5/1371د مـورخ  /2727بودن بخشنامه شـماره     الشمول    ثانیاً، با توجه به عام    . رسد می

باشـند بـه     مـی .... مربوطه به اعطاء گروه و مزایای شغلی به کلیه کارکنان دولت که دارای سـابقه حـضور در جبهـه و                      ) ریزی مدیریت و برنامه  
تهای دولتی و نهادهای انقالب اسالمی دارای مقـررات خـاص اسـتخدامی بانکهـا و     عبارتی شامل کارکنان کلیه دستگاهها و موسسات و شرک 

شهرداریها و نیز شرکتها وموسساتی که شمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت برآنها مستلزم ذکر نام است و با التفـات بـه نامـه                       
ر که مستخدمین موصـوف را مـشمول بخـشنامه یـاد شـده ایـن                ریزی کشو   سازمان مدیریت و برنامه    31/3/1382 مورخ   50264/162شماره  

ج ـ شـعبه   . نماید  شعبه بیست ویکم را تایید و استوار می26/4/1382 مورخ 457سازمان اعالم نموده است فلذا با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه 
 شـرکت ملـی نفـت بـه خواسـته اعطـای             زاده به طرفیت     موضوع شکایت مریم معماری حسین     84/1077ششم در رسیدگی به پرونده کالسه       

 چنین رأی صادر نمـوده اسـت، نظـر بـه اینکـه طبـق نامـه شـماره                    6/8/1385 مورخ   1518مزایای اشتغال در مناطق جنگی به شرح دادنامه         
 ریاست وقت مجلس شورای اسالمی در پاسخ استفسار رئیس وقت دیوان محاسبات درخصوص شمول قـانون                 27/5/1381د مورخ   /8969/10

ظام هماهنگ پرداخت به شرکت ملی نفت ایران آن را منوط به تصریح نام شرکت در متن قانون نموده اسـت و از طرفـی اجـرای بخـشنامه                       ن
استنادی شاکیه که از سوی سازمان امور اداری و استخدامی کشور وقت اصدار یافته است فرع بر اجرای اصل قانون در شرکت ملی نفت ایران 

اً به مراتب فوق تخلفی در اقدام خوانده ثابت نبوده بنابراین شکایت شاکی به کیفیت مطروحه غیر وارد تـشخیص و رأی بـه                  باشد، لذا توجه   می
البدل شعب   هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی               . گردد عدم ورود آن صادر و اعالم می      



  211/آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری : بخش سوم
 

 

الذکر با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صـدور رأی    و بـررسی و انجام مشاوره با احراز تناقض در آراء فوق    دیوان تشکیل و پس از بحث     
 .نماید می

  رأی هیأت عمومی
قانونگذار با هدف ایجاد تعادل و توازن متناسب و مطلوب در تعیین و پرداخت حقوق و مزایای کارکنان کلیه واحدهای دولتـی بـا در نظـر                           

 نمـوده   13/6/1370 ویژگیها و عوامل مرتبط و موثر شغل و شاغل، اقدام به وضع قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب                     گرفتن
کلیـه  «  آن قانون مقرر داشـته اسـت کـه    12و در جهت تحقق این هدف و تعمیم احکام قانون مزبور به مطلق واحدهای دولتی به شرح ماده             

باشند، بانکها و شـهرداریها و نیـز    تهای دولتی و نهادهای انقالب اسالمی که دارای مقررات خاص استخدامی می         دستگاهها و موسسات و شرک    
نظـر بـه اینکـه مقـنن بـه          » .شرکتها و موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، تابع ضوابط و مقررات این قانون خواهند بود                   

ه ذکر اسامی تمام شرکتها و موسساتی که دارای مقررات استخدامی خاص هـستند و یـا شـمول قـوانین                 منظور اجتناب از اطاله کالم به واسط      
استخدامی عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام آنها است و همچنین اجتناب از احتمال از قلم افتادن نـام برخـی از آنهـا از قیـد عبـارت                               

کند کـه مـصرح در ضـرورت تبعیـت           دف تعمیم و تسری قوانین عمومی بر آنها استفاده می         به ه » شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است       «
الـذکر شـرکت ملـی نفـت ایـران و همچنـین              بنابه جهـات فـوق    . شرکتها و مؤسسات دولتی اخیرالتوصیف از مقررات استخدامی عمومی است         

باشند و در نتیجه مفاد      ت، تابع ضوابط و مقررات این قانون می        قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دول      12شرکتهای تابعه آن به حکم ماده       
 واحد امور اداری و استخدامی کشور که به عنوان کلیه دستگاههای مشمول قانون نظام هماهنگ                20/5/1371د مورخ   /2727بخشنامه شماره   

کارکنان شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه آن         پرداخت کارکنان دولت صادر شده است و در زمره ضوابط قانون مزبور قرار دارد در مورد                 
 شعبه بیست و یکم کـه بـه شـرح دادنامـه             26/4/1382 مورخ   457خیز جنوب الزم االجراء است و دادنامه شماره           از جمله شرکت مناطق نفت    

ستحقاق شاکی به اسـتفاده از مقـررات    شعبه پنجم تجدیدنظر مورد تایید قرار گرفته است مبنی بر تایید ادعا و ا           11/9/1383 مورخ   816شماره  
 قـانون دیـوان     43 و مـاده     19 مـاده    2این رأی به استناد بنـد       . باشد بخشنامه مزبور با رعایت ضوابط و شرایط الزم صحیح و موافق قانون می            

  .االتباع است عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه الزم
  عدالت اداری ـ رهبرپور ان عدالت اداری معاون قضائی دیوانهیأت عمومی دیو
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 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص عدم تسری مقررات ماده یک قانون جذب نیروی انسانی در نقاط 225رأی شماره 
   به کارکنان وزارت جهاد کشاورزی1367محروم و دورافتاده و مناطق جنگی مصوب

  1387/4/16 -87/169/شماره هـ
  9/4/1387:  تاریخ

  225:  شماره دادنامه
  87/169:  کالسه پرونده
  .هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:  مرجع رسیدگی

  .وزارت جهاد کشاورزی:  شاکی
  .اعالم تعارض آراء صادره از شعبه چهارم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری:  موضوع شکایت و خواسته

 موضوع شکایت آقای محمد ملکی به طرفیت وزارت جهاد کشاورزی به 85/523ه پرونده کالسه الف ـ شعبه هشتم در رسیدگی ب:  مقدمه
 قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی مصوب              2خواسته الزام به پرداخت حقوق و مزایای موضوع مواد یک و            

در نموده است، با عنایت به اینکه دستگاه متبوع شاکی دارای مقررات خاص  چنین رأی صا4/4/1386 مورخ  566 به شرح دادنامه     7/12/1367
 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان به تصویب رسید 13/6/1370تا اینکه در مورخ . بوده لذا قانون جذب، شامل مستخدمین آن نبوده است        

 که مقررات خاص دارند، مشمول این قانون گردیده حـسب            آن کلیه دستگاهها و موسسات و شرکتهای دولتی حتی آنهایی          12که حسب ماده    
 قـانون جـذب نیـروی    2 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب مـادتین یـک و   5/12/1380 مورخ 383 و 382رأی وحدت رویه شماره     

و مقـررات اسـتخدامی    که در مقام جذب و نگهداری مستخدمین مشمول قانون استخدام کـشوری        1367انسانی به نقاط محروم مصوب سال       
العاده جذب و اعطاء یک ماه مرخـصی بـه نـسبت       شرکتهای دولتی شاغل در نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی انشاء شده پرداخت فوق              

ن مدت خدمت در نقاط مزبور عالوه بر مرخصی استحقاقی ساالنه با رعایت مقررات مربوط تجویز گردیده است و با عنایت به حکم صریح مقن                      
 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در باب شمول ضوابط و مقررات قانونی اخیرالذکر به مطلق دستگاهها           12به شرح مذکور در ماده      

باشند، نظر بـه اینکـه       و موسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای انقالب اسالمی و بانکها و شهرداریها که دارای مقررات خاص استخدامی می                  
 مشمول قانون جذب نیروی انسانی بـه نقـاط محـروم نبـوده           13/6/1370الذکر تا مورخ     دستگاه متبوع شاکی، حسب مقررات فوق     مستخدمین  

 13/6/1370العاده های مناطق محروم و مرخصی های آن را نداشته و در نتیجه در مورد خواسته شاکی تا مورخ                     علیهذا استحقاق دریافت فوق   
هـای   العـاده   به بعد حکم به ورود شکایت و الزام دستگاههای طرف شکایت به پرداخت کلیـه فـوق             13/6/1370حکم به رد شکایت و از مورخ        

ب ـ شـعبه چهـارم    . گـردد   به بعد در حق شاکی صادر و اعالم مـی 13/6/1370مناطق محروم و مزایای یک ماه مرخصی آن مناطق از مورخ 
 2045تقاضای تجدیدنظر آقای علی محمد حاج هاشمی نـسبت بـه دادنامـه شـماره                 موضوع   85/49تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کالسه       

 با توجه به احکام صـادره درخـصوص برقـراری حـق             9/2/1385 مورخ   109 شعبه دهم دیوان عدالت اداری به شرح دادنامه          8/9/1384مورخ  
باشد ضمن فـسخ دادنامـه بـدوی     ز نافی حق مکتسبه نمیجذب مناطق محروم بر تجدیدنظر خواه و ایجاد حق برای وی و اینکه نبود اعتبار نی        
ج ـ شعبه چهارم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کالسه  . حکم به ورود شکایت شاکی و برقراری حق جذب مناطق محروم صادر نموده است

 مـورخ   357ه شـماره     موضوع شکایت وزارت جهاد کشاورزی به طرفیت آقـای محمـد بخـشی بـه خواسـته تجدیـد نظـر در دادنامـ                        85/733
 چنین رأی صادر نموده است، با عنایت به اینکه به صراحت            3/5/1385 مورخ   748 شعبه دوم دیوان عدالت اداری به شرح دادنامه          13/2/1385

شمول ماده یکم قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی امتیازات مذکور در قانون مرقوم، شامل مستخدمین مـ                      
باشد و قابل تسری به دستگاههایی مثل وزارت جهاد کـشاورزی کـه دارای               قانون استخدام کشوری و مقررات استخدامی شرکتهای دولتی می        

شود، لذا با وارد دانستن تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه و فسخ دادنامه صادره از شعبه بدوی حکم به رد                  مقررات استخدامی خاص است، نمی    



  213/آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری : بخش سوم
 

 

 موضوع شـکایت علـی رسـتمی اتـویی بـه وکالـت از آقـای        85/1091 در رسیدگی به پرونده کالسه 22د ـ شعبه  .  نموده استشکایت صادر
 چنـین رأی  31/6/1386 مـورخ  984اصغر منانی به طرفیت منابع طبیعی مازندران به خواسته مزایای مناطق محروم به شـرح دادنامـه            سیدعلی

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که مقـررات شـرکت شـاکی             25/2/1384 مورخ   75ـ  78ادنامه شماره   صادر نموده است، با عنایت به مفاد د       
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ . جزء قوانین خاص است و مجوزی در این زمینه ندارد حکم به رد شکایت شاکی صادر نموده است         

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

  رأی هیأت عمومی
 قانون نظام هماهنـگ پرداخـت کارکنـان         22 تصریح شده است به شرح ماده      25/2/1384 مورخ   78 الی   75همانطور که در دادنامه شماره      

باشـند،   اهها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای انقالب اسالمی که دارای مقررات خاص استخدامی می                کلیه دستگ  1370دولت مصوب   
ای بـا    بانکها و شهرداریها و نیز شرکتها و مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است از ضوابط و مقررات قانون مـذکور، مالزمـه                         

مومی مقدم بر تاریخ تصویب و اجرای قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت بـدون شـمول                 تسری سایر قوانین و مقررات استخدامی ع      
العاده جذب و نگهداری که به حکم ماده یک قانون جذب نیروی انسانی به نقاط         قانون یا ذکر نام مؤسسات مذکور ندارد، بنابراین پرداخت فوق         

 در مـورد مـستخدمین مـشمول قـانون اسـتخدام کـشوری و مقـررات اسـتخدامی           منحصراً 1367محروم و دورافتاده و مناطق جنگی مصوب        
 تجویز شده است، قابل تعمیم و تسری به کارکنان وزارت جهاد کشاورزی که مشمول مقررات استخدامی                 5/3/1352شرکتهای دولتی مصوب    

 شـعبه  3/5/1385 مورخ 748دوم و دادنامه شماره  شعبه بیست و 31/6/1386 مورخ   984باشند، محمل قانون ندارد و دادنامه شماره         خاص می 
این رأی به استناد بند     . شود العاده مزبور صحیح و موافق قانون تشخیص داده می         چهارم تجدیدنظر مبنی بر رد شکایت شاکیان به خواسته فوق         

  .االتباع است موارد مشابه الزم قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در 43 و ماده 19 ماده 2
  عدالت اداری ـ رهبرپور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان
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 قانون برنامه سوم 108نامه اجرایی ماده   آیین4 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال تبصره ماده 221رأی شماره
   ایرانتوسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی

  1387/4/16 -86/505/شماره هـ
  9/4/1387:  تاریخ

  221:  شماره دادنامه
  86/505:  کالسه پرونده
  .هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:  مرجع رسیدگی

  .سازمان بازرسی کل کشور:  شاکی
ه اقتـصادی، اجتمـاعی و فرهنگـی         قانون برنامـه سـوم توسـع       108نامه اجرایی ماده      آیین 4ابطال تبصره ماده    :  موضوع شکایت و خواسته   

  .جمهوری اسالمی ایران
 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،      108نامه اجرائی ماده      آیین 4شاکی در دادخواست تقدیمی خود اعالم داشته است، تبصره ماده         :  مقدمه

 هیـأت وزیـران از جهـت        27/9/1379ـ مـورخ       ه 23782ت/38310نامه شـماره     اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران موضوع تصویب       
دارد، در منـاطق     تبصره مذکور مقرر می   . های اداری این سازمان مورد بررسی قرار گرفت        انطباق با قانون در کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاه       

عیین شده بـرای    های ت  چهارگانه تحت نظارت و مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست، هماهنگی الزم با سازمان بعمل خواهد آمد و محدوده                 
بـرداری از جنگلهـا و        قانون حفاظت و بهره    31 ماده   4با عنایت به اینکه اوالً، در تبصره        . واگذاری در هر استان به آگاهی عمومی خواهد رسید        

ف های طبیعی بـه منظـور حفـظ و حمایـت نـسل شـکار از طـر        ای و مراتع و بیشه آن قسمت از اراضی جنگلی، جلگه « مراتع تصریح گردیده    
سازمان حفاظت محیط زیست با رعایت قوانین و مقررات مربوطه به عنوان پارک وحش یا منطقه حفاظت شده، اعالم گردیده یا خواهد شـد و            

 قانون حفاظت محـیط زیـست       16همچنین ماده   » در اختیار سازمان مزبور قرار داشته و یا بعداً قرار خواهد گرفت، قابل واگذاری به غیر نیست                
) الـف (کلیه عرصه و اعیان امالک متعلق به دولت واقع در محدوده مناطق مذکور در بند                «  و اصالحیه بعدی مقرر داشته       1353د  مصوب خردا 

باشـد، ولـی      همچنین کلیه تاالبها به استثنای مرداب بندر انزلی و امالک مذکور، قائم مقام قانونی و مؤسسات یا سازمانهای مربوط می                    3ماده  
بنابراین مناطق چهارگانه تحت نظارت و مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست قابل واگذاری به غیر نبـوده                 » .آنها را ندارد  حق واگذاری عین    

ثالثـاً، مقـنن در   . برداری از این اراضی آنهم در موارد خاص امکان پـذیر اسـت   نامه اجرائی قانون اخیرالذکر تنها بهره ثانیاً، مستفاد از آیین . است
ون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی فقط واگذاری اراضی قابل واگذاری را بـه دولت اجازه داده و هیچگاه از این                       قان 108ماده  

که به موجب قوانین مذکور در بند یک ممنـوع    (ماده، مجـوز واگذاری مناطق چهارگانه تحت نظارت و مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست              
 قانون برنامه سوم توسعه بر خـالف قـوانین یادشـده بـوده و               108نامه اجرایی ماده    آیین 4گردد، بنا به مراتب تبصره     یاستنباط نم ) گردیده است 

 42363/3306ـ مدیرکل دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره               1. نامه مذکور را دارد     آیین 4تقاضای ابطال تبصره  
 سازمان 3/2/1387 مورخ 4818/1/87 وزارت نیرو و 2/2/1387 مورخ 410/6188های شماره  سال تصویر نامه مبادرت به ار25/3/1387مورخ 

 قـانون حفاظـت و      3مـاده   ) الف(در نامه مدیرکل حقوقی وزارت نیرو آمده است، اراضی موضوع بند            . جنگلها و مراتع و آبخیزداری نموده است      
 همان قانون واگذاری عین آنها ممنـوع گردیـده اسـت، بنـابراین چنـین اسـتنباط       16ده  هستند که در ما   1353بهسازی محیط زیست مصوب     

 3برداری از آنها از طریق اجاره ممنوعیتی نداشته باشد، لکن به فرض آنکه واگذاری بخشی از اراضی موصوف براساس تبصره  شود که بهره می
نامـه   نامه مورد نظر، موضـوع تـصویب        آیین 3ر مطلق ممنوع شده باشد در ماده        برداری از جنگلها و مراتع به طو        قانون حفاظت و بهره    31ماده  

 هیأت وزیران مرجع تعیین اراضی مستعد قابل واگذاری تعیـین گردیـده کـه حـسب وظـایف                   27/9/1379ـ مورخ      ه 23782ت/38310شماره  
نیز با توجه به ممنوعیت واگذاری اراضی منـاطق چهارگانـه و    4لذا تبصره ذیل ماده   . قانونی خود در کار گروه تعیین شده بررسی و اقدام نمایند          



  215/آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری : بخش سوم
 

 

شده جهت واگذاری، اراضی خـارج        های تعیین  بینی گردیده و منظور از آگهی محدوده       به منظور جلوگیری از دخل و تصرف در این مناطق پیش          
 قـانون   31 مـاده    4اسخ ارسالی با اشاره به تبـصره        ریاست سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور نیز در پ         . از مناطق چهارگانه مذکور است    

نامه اجرایـی     آیین 2ماده  ) ب(برداری از جنگلها که حکایت از عدم امکان واگذاری مناطق چهارگانه محیط زیست دانسته و بند                  حفاظت و بهره  
مان بازرسی کل کشور را مطابق مـوازین         که دارای ممنوعیت مطلق واگذاری است، لذا خواسته ساز         1359قانون واگذاری و احیاء مصوب سال       

البدل شعب دیـوان     هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی               . حقوقی و قانونی دانسته است    
 .نماید تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می

  رأی هیأت عمومی
 حق واگذاری عین عرصه و اعیان امالک متعلق به دولت واقـع             1353 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب         16به صراحت ماده  

 قانون مزبور و همچنـین  3ماده ) الف(در محدوده مناطق پارک ملی ـ آثار طبیعی ملی ـ پناهگاه حیات وحش منطقه حفاظت شده موضوع بند   
 108نظر به اینکه حکم مقرر در مـاده  . متعلق به دولت که در اختیار سازمان حفاظت محیط زیست قرار دارد، ممنوع اعالم شده است            تاالبهای  

 موضـوع واگـذاری اراضـی بـزرگ بـا مقیـات             1379قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران مصوب             
بیعی به نیروهای متخـصص و کارآفرینـان بخـش آب و کـشاورزی بـا رعایـت مقـررات مربـوط منـصرف از                     های منابع ط   اقتصادی در عرصه  

الذکر که   قانون فوق180نامه اجرائی ماده   آیین4 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست است بنابراین تبصره ماده           16ممنوعیت مقرر در ماده     
باشد، مغایر قانون و خـارج از حـدود اختیـارات قـوه          سازمان حفاظت محیط زیست می    مبین واگذاری مناطق چهارگانه تحت نظارت و مدیریت         

شود و مستنداً به قسمت دوم اصل یکصد و هفتاد قانون اساسی جمهـوری اسـالمی ایـران و     مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می   
  .گردد  ابطال می1385 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 42 و ماده 19ماده یک و بند یک ماده 

  عدالت اداری ـ رهبرپور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان
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نامه اجرایی قانون کانون کارشناسان رسمی   آئین75 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال ماده 205رأی شماره 
  دادگستری

  1387/4/16 -86/110/شماره هـ
   2/4/1387:  تاریخ
   205:  دادنامه شماره

  86/110:  کالسه پرونده
  .هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:  مرجع رسیدگی

   طاهره حق دوست:  شاکی 
  .نامه اجرایی قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری   آئین75ابطال ماده :  موضوع شکایت وخواسته

نامه اجرایی قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری          آئین 70ده شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعالم داشته است، مطابق ما          :مقدمه 
 40 وزارت دادگستری و بـه اسـتناد مـاده         28/7/1382 مورخ   02/111 /2797 هیأت محترم وزیران که بنا به پیشنهاد شماره          7/2/1382مصوب

می که دو سال از تاریخ وقوع آن منقـضی          در تخلفات انتظا  .  وضع و تدوین شده است     1381قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب     
ــ  2. نشده باشد و یا دو سال از تاریخ آخرین اقدام انتظامی آن گذشته و منتهی به صدور حکم نشده، تعقیب موقوف خواهدشد                       گردیده و تعقیب  

 18/1/1386دگـستری مـصوب    ماده قانون کارشناسان رسمی دا     41قوه مجریه درحالی این حکم را وضع کرده است که نه تنها درهیچ یک از                
 81/321 در پرونـده کالسـه  27/2/1383 مورخ 66مقننه چنین اجازه و حکمی را وضع نکرده است بلکه هیأت عمومی با صدور رأی شماره     قوه

وضع قاعده آمره درخصوص شمول مرور زمان تعقیـب تخلفـات انتظـامی وکـالی دادگـستری از                  . صریحاً چنین اظهارنظر قضایی کرده است     
یف اختصاصی مقنن بوده و نیاز به قانون و با اذن قانونگذار دارد و همچنین تعیـین مـدت بـرای آن اختـصاص بـه حکـم قانونگـذار دارد،                            وظا

بـه  )  دادگـستری    وزارت 1334دادگستری مـصوب آذر     نامه الیحه قانونی استقالل کانون وکالی         آئین( آئین نامه مورد شکایت      86بنابراین ماده 
انتظـامی خـارج از حـدود اختیـارات وزارت دادگـستری       ارتکاب تخلف و یا آخرین اقدام سال از تاریخ2 زمان به لحاظ انقضای جهت اعالم مرور 

بنابرمراتب معروض تجویز شمول مرور زمان تعقیب تخلفات انتظامی که بر اقدام قـوه مجریـه و ناشـی از آن    . گردد تشخیص داده و ابطال می    
باشد که وضوحاً در تغایر و تضاد  نامه نویسی و ورود به قانونگذاری می د بوده بالشک از مصادیق بارز خروج از آئین      مبتنی است دراین باره مفقو    

 170 مجمع تـشخیص مـصلحت نظـام و اصـل     25/9/1385 قانون دیوان عدالت اداری مصوب   42لذا به استناد ماده     . با اصل تفکیک قواست   
مدیرکل دفتر  .  هیأت وزیران تقاضا دارد    7/2/1382اجرایی قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب        آئین نامه    70قانون اساسی ابطال ماده     

نامـه شـماره     مبـادرت بـه ارسـال تـصویر    18/1/1387 مـورخ  2595/2666امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مـذکور طـی نامـه شـماره                
 8در این نامه آمده است، با توجه بـه بنـد          .  پیوستهای آن نموده است     مدیرکل دفتر وزارتی دادگستری و     20/12/1386 مورخ   22015/02/111

 الیحه قانون استقالل کـانون وکـالی دادگـستری           نامه   هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که راجع به آئین         28/3/1383 مورخ   66رأی شماره   
رسـد     کرد و اقدام به ابطال آن نموده است، بـه نظـر مـی              نویسی قلمداد   نامه   موردی مشابه را، نوعی تقنین و خارج از اصول آئین          1344مصوب  

 وارد و اشکال   1381نامه اجرایی قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب          آئین 70دعوای مطروحه درخصوص دادخواست ابطال ماده       
خ فوق با حـضور رؤسـا و مستـشاران و           عمومی دیوان درتاری    هیأت. بایست نسبت به آن اصالح صورت گیرد        الذکر قابل پذیرش بوده و می       فوق

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

  رأی هیأت عمومی
الزامات و تعیین جـرائم و تخلفـات و    و قانون اساسی شورای اسالمی ایران وضع قاعده آمره موجه یا سالب حق و تکلیف و        51 طبق اصل 

نوع و میزان مجازات و تعیین موارد اسقاط مراحل تعقیب و مجازات که ازمصادیق بارز قانونگذاری است اختصاص به قوه مقننـه یـا مـأذون از                   
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ی در باب شمول مرور زمـان       دادگستری متضمن تفویض اختیار وضع مقررات       نظر به اینکه مقررات قانون کارشناسان رسمی      . قبل قانونگذار دارد  
الـذکر کـه تعقیـب تخلفـات انتظـامی            نامه اجرائی قـانون فـوق        آئین 70بنابراین ماده . انتظامی کارشناسان رسمی دادگستری نیست      به تخلفات   

خـالف  کارشناسان رسمی دادگستری را به شرح ماده مذکور مشمول مرور زمان و موقوف شدن تعقیب کارشناس متخلف اعالم داشته اسـت،                      
مستنداً به قسمت دوم اصل یکصد و هفتـاد قـانون           . شود  مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می         قانون و خارج از حدود اختیارات قوه      

  .گردد  قانون دیوان عدالت اداری ابطال می42 و ماده 19اساسی جمهوری اسالمی ایران و ماده یک و بند یک ماده 
  عدالت اداری ـ رهبرپور ی معاون قضائی دیوانهیأت عمومی دیوان عدالت ادار
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 10/5/1384 هـ مورخ 31657ت /28576 مصوبه شماره 2 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بند203رأی شماره 
  هیأت وزیران

  1387/4/16 -85/328/شماره هـ

   2/4/1387:  تاریخ
   203:  شماره دادنامه
  85/328:  کالسه پرونده

  .هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: یدگی مرجع رس
   دیوان محاسبات کشور:  شاکی 

  . هیأت وزیران 10/5/1384 هـ مورخ 31657ت /28576 مصوبه شماره 2ابطال بند:  موضوع شکایت وخواسته
 کـه مبـین     24/6/1381 هـ مـورخ     27026ت/29981 مصوبه شماره    9 شاکی در دادخواست تقدیمی خود معنون می دارد که بند            :مقدمه   

های آموزشی یا کـارآموزی       ها و موسسات دولتی و یا اعزام آنان برای طی دوره            تجویز انتقال یا مأموریت مستخدمین پیمانی به سایر وزارتخانه        
 های موقت و مشخص در مدت محدود باشد، از آن حیث که با استخدام آنان برای تصدی پست حداکثر تا شش ماه در داخل یا خارج کشور می

.  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است        9/12/1383 مورخ   652 الی   597و معین منافات داشته است، به موجب دادنامه شماره          
 مجدداً مأموریت مـستخدمین     10/5/1384هـ مورخ   31657ت/28576 مصوبه شماره    2نامه پیمانی به موجب بند        هیأت وزیران در اصالح آیین    

ستگاهها واعزام آنان را برای طی دوره آموزشی یا کارآموزی داخل یا خارج کشور را مورد تصویب قرار داده است که اصالحیه پیمانی به سایر د  
 قانون استخدام کشوری و بوده و مـاالً مأموریـت و اعـزام اینگونـه مـستخدمین      6تصویب نامه سابق برخالف مفاد ماده       ) 9(مزبور همانند بند    

 قانون استخدام کشوری دادنامه 8ماده ) 1( و تبصره 6 و 4النهایه با عنایت به مواد    . باشد  لی، اداری دستگاه مربوط می    برخالف سیاستگذاری ما  
 قانون دیوان عدالت اداری ، تقاضای صدور حکم       25هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در اجرای ماده         9/12/1383 مورخ   652 الی   597شماره  

ریزی کشور درمقام دفاع طی نامه شـماره          الذکر را دارد مدیرکل دفتر حقوقی سازمان مدیریت و برنامه           نامه فوق   شایسته مبنی بر ابطال تصویب    
 هیأت محترم وزیران براساس اختیـارات قـانونی         652 الی   597اند که بعد از صدور دادنامه شماره          ، بیان داشته  2/7/1385 مورخ   98352/1604

نامــه شــماره  نامــه اســتخدامی پیمــانی را در قالــب تــصویب از مــوارد آئــین ســتخدام کــشوری برخــی قــانون ا6ناشــی از تبــصره ذیــل مــاده 
است که تاکنون مورد اقبال مستخدمین مشمول بـوده اسـت و توسـط مراجـع ذیـصالح                     اصالح نموده  10/5/1384هـ مورخ 31657ت/28576

است و ضرورت وجود این ضوابط نوین بـرای کارکنـان پیمـانی             مغایر با قانون هم تشخیص داده نشده        ) مجلس شورای اسالمی و آن دیوان     (
هیئت عمومی دیوان در تـاریخ مقـرر فـوق بـا     . بنابراین تقاضای رد دادخواست شاکی را نموده است     . دستگاههای دولتی کامالً محسوس است    
ره با اکثریت آراء به شرح آتی مبـادرت بـه   البدل دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی      

 .صدور رأی می نماید

  رأی هیأت عمومی
به .  هیأت عمومی دیوان عدالت نیز تصریح شده است        9/12/1383 مورخ   652 الی   597 همانطور که در قسمت دوم بند ب دادنامه شماره          

ها و موسسات دولتی و یا اعزام آنـان بـرای             به سایر وزارتخانه   قانون استخدام کشوری انتقال یا مأموریت مستخدم دولت          11و10حکم مادتین   
های آموزشی یا کارآموزی درداخل و خارج از کشور با رعایت مقررات مربوط در مورد مستخدمین رسمی تجویز شده است وانتقال یـا        طی دوره 

ر داخل یا خارج از کـشور باهـدف مقـنن از اسـتخدام     مأموریت مستخدمین پیمانی و یا اعزام آنان برای طی دوره های آموزشی یا کارآموزی د              
نامه استخدام پیمانی که مفیـد    اصالحی آئین21بنابراین ماده . آنان برای تصدی کارهای موقت ومشخص در مدت محدود و معین منافات دارد            

های آموزشـی و یاکـارآموزی در         ی طی دوره  جواز انتقال و ماموریت مستخدمین پیمانی به سایر سازمانها و موسسات دولتی و یا اعزام آنان برا                
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شود و مستنداً به قسمت دوم اصل یکصد و هفتاد قانون اساسی جمهوری اسـالمی            داخل یا خارج ازکشور است، مغایر قانون تشخیص داده می         
  .گردد  قانون دیوان عدالت اداری ابطال می42 و ماده 19ایران و ماده یک و بند یک ماده 

  عدالت اداری ـ رهبرپور عدالت اداری معاون قضائی دیوانهیأت عمومی دیوان 
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 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص احتساب مدت تحصیل جزء سنوات خدمت رسمی برای متعهدین 153رأی شماره 
  خدمت در آموزش و پرورش

  1387/4/24 -87/93/شماره هـ

   12/3/1387:  تاریخ
   153: شماره دادنامه 

  87/93 : کالسه پرونده
  . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:مرجع رسیدگی 
  . آقای محسن مومنی:شاکی 
  . اعالم تعارض آراء صادره از شعب اول و چهارم دیوان عدالت اداری:موضوع شکایت و خواسته 
زش و پرورش کاشـان   موضوع شکایت آقای مهدی افروز به طرفیت آمو84/1705 الف ـ شعبه اول در رسیدگی به پرونده کالسه  :مقدمه 

 33 چنین رأی صادر نمـوده اسـت، در رأی شـماره    2/5/1386 مورخ 701به خواسته درخواست سنوات و خسارت ایام بیکاری به شرح دادنامه            
 هیأت عمومی دیوان اعالم شده است که قانون متعهدین خدمت به وزارت آمـوزش و پـرورش بـه منظـور تـدارک        14/4/1376 مورخ   37الی  

سانی مجرب و متخصص از طریق ارائه خدمت آموزشی در وزارت نامبرده وضع شده است و اعمال مقررات آن قانون در خصوص اخذ نیروی ان
های قانونی مربوط به دوران تحصیل آنان مبتنی بر نیاز وزارت آموزش و پرورش به           تعهد از داوطلبان ورود به خدمت و تامین و پرداخت هزینه          

 هیـأت عمـومی ایـن دیـوان حکـم بـه احتـساب زمـان         15/11/1385 مـورخ    758باشد و توجهاً به مفاد دادنامـه         ر می استفاده از خدمت مذکو   
التحصیلی از دانشسرای تربیت معلم تا صدور ابالغ استخدام رسمی جزء سنوات خدمت شاکی و درج آن در حکم کارگزینی مربوطه صادر                        فارغ

 قانون رسیدگی به تخلفات اداری حقوق مبنای شـاکی در مـدت مزبـور بـه مأخـذ پـست                     20اده  دارد مستفاد از وحدت مالک از م       و اعالم می  
 86/727ب ـ شـعبه چهـارم در رسـیدگی بـه پرونـده کالسـه        . عنه به شاکی پرداخت گـردد  باید از طرف مشتکی آموزگاری در بدو خدمت می

خواسته درخواست سنوات و ایام بیکاری بـه شـرح دادنامـه            موضوع شکایت آقای سیدمحسن مومنی به طرفیت آموزش و پرورش اصفهان به             
 با این استدالل که استخدام در آموزش و پرورش و هر دستگاه دولتـی مـستلزم ردیـف اسـتخدامی و مجـوز                        21/8/1386 مورخ   1220شماره  

ام بـه عنـوان سـابقه خـدمتی باشـد           قانونی است و نامبرده در طول این مدت شاغل نبوده است تا مستحق دریافت حقوق و مزایا و محاسبه ای                   
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فـوق بـا حـضور             . رسد لذا حکم به رد شکایت صادر نموده است         بنابراین خواسته موجه به نظر نمی     
 شرح آتی مبادرت بـه      البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به                 رؤسا و مستشاران و دادرسان علی     

 .نماید صدور رأی می

  رأی هیأت عمومی
 دانـش آمـوزان دانشـسراها و دانـشجویان          8/3/1369 قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش مـصوب            3 طبق مادتین یک و     

فند در آغاز تحصیل خود بـه وزارت  ها و مؤسسات آموزش عالی مکل های دبیری، دانشگاه   های تربیت معلم و رشته     مراکز تربیت معلم و دانشگاه    
 سال نباشد در هر     5آموزش و پرورش تعهد ثبتی بسپارند که پس از فراغت از تحصیل به میزان دو برابر مدت تحصیل که حداقل آن کمتر از                        

هـا و    ک از وزارتخانه  نماید، خدمت کنند و قبل از اتمام خدمت مورد تعهد حق استخدام در هیچ ی               محلی که وزارت آموزش و پرورش تعیین می       
 ایـن قـانون از   6 را ندارند و در قبال تعهد مزبور به موجـب مـاده   3سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای انقالبی مذکور در ماده            

 الزم العـاده شـغل مربـوط بـه مـدارک تحـصیلی         آغاز تحصیل خود به استخدام آزمایشی وزارت آموزش و پرورش درآمده و از حقـوق و فـوق                 
 سال از مدت تحصیل جـزء سـابقه خـدمت           4 تا   2الذکر پس از استخدام رسمی حسب مورد          قانون فوق  7شوند و با توجه به ماده        برخوردار می 

 758الـذکر و مـدلول دادنامـه شـماره           نظر به مراتب فوق   . قابل محاسبه خواهد بود   ) پایه، گروه بازنشستگی  (رسمی آنان منظور و از نظر ترفیع        
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 هیأت عمومی دیوان در باب استحقاق مشمولین قانون مزبور به استخدام قطعی پس از فراغت از تحصیل در دوره مربوط                     15/11/1385 مورخ
 شـعبه اول دیـوان   2/5/1386 مـورخ  701و اینکه عدم اشتغال به خدمت متعهدین واجد شرایط مستند به فعل آنان نبوده است، دادنامه شماره         

اق شاکی به احتساب مدت مورد ادعا جزو سوابق خدمت دولتی و دریافت حقـوق مـدت مزبـور صـحیح و موافـق قـانون                          مبنی بر تایید استحق   
 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مـشابه  43 و ماده 19 ماده   2این رأی به استناد بند      . باشد می
  .االتباع است الزم

  عدالت اداری ـ مقدسی فرد یوان عدالت اداری معاون قضائی دیوانهیأت عمومی د
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 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص چگونگی برخورداری از حقوق و 229رأی شماره 
   قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت8العاده مقرر در ماده فوق

  1387/4/24 -84/701/شماره هـ
   16/4/1387:  تاریخ

   229: دنامهشماره دا 
  84/701:  کالسه پرونده

  . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:مرجع رسیدگی 
  . آقای کریم مازینی:شاکی 
  . تجدیدنظر دیوان عدالت اداری8 و 5 اعالم تعارض آراء صادره از شعب :موضوع شکایت و خواسته 
 شکایت کریم مازینی به طرفیت سـازمان جنگلهـا و مراتـع     موضوع80/1785 الف ـ شعبه دوازدهم در رسیدگی به پرونده کالسه  :مقدمه 

 قانون نظام هماهنگ پرداخت از تاریخ استحقاق به شـرح دادنامـه             8کشور به خواسته برقراری احکام همترازی طبق دستورالعمل اجرائی ماده           
 از مزایای همترازی با عنایت به گذرانـدن  مندی  چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه اساس خواسته شاکی بهره        30/5/1381 مورخ   760

 چه از نظر استحقاق و چـه از نظـر پـست سـازمانی               1378باشد و با توجه به اینکه شاکی قبل از سال            دوره تکمیلی دانشکده منابع طبیعی می     
ابق علمی و آنچه که ضرورتاً       قانون نظام هماهنگ پرداخت کلیه مدارک استخدامی و سو         8مشمول ضوابط مربوطه بوده و بر اساس مفاد ماده          

 مجدداً مورد تایید قرار گرفته      30/11/1378 مورخ   62663/43/2الزم برای سازمان امور اداری و استخدامی کشور بوده به شرح دادنامه شماره              
ه و سـازمان امـور اداری و        و سازمان خوانده با توجه به آراء قطعی دیوان عدالت اداری مکلف به رعایت مفاد رأی و اجراء آراء مـورد نظـر بـود                        

استخدامی کشور پس از بررسیهای الزم و تطبیق اقدامات انجام شده با دستورالعمل قبلی انجام شده در رابطه با کارکنان ذینفع اقدام نمایـد و                         
 همتـرازی اقـدام و از   سازمان جنگلها نیز پس از تفویض اختیار مستقیم سازمان امور اداری و استخدامی پس از تطبیق نسبت به صدور احکـام     

 برای کلیه مشمولین بر همـین اسـاس صـادر کـه     19/4/1378 نیز در تاریخ  1378 احکام همترازی صادر و افزایش سال        1378 تا   1373سال  
 باشد و لغو بعدی احکام صادره از ناحیه سازمان جنگلها و مراتع کـشور فاقـد مـستند و توجیـه قـانونی الزم                        متضمن حقوق مکتسبه شاکی می    

باشـد کـه     الزم به ذکر مـی    . ای آثار حقوقی آراء قطعی دیوان عدالت اداری را نادیده بگیرد           توانسته طی بخشنامه   باشد و سازمان خوانده نمی     می
 حقـوق مـستخدمینی کـه    12/2/1379ت مورخ /4651هیأت وزیران نیز به منظور رعایت حقوق مکتسبه مستخدمین ذینفع با تصویب مصوبه         

انـد محفـوظ و مقـرر داشـته       قانون نظام هماهنگ بـوده 8 ضوابط و مقررات فعلی مشمول امر همترازی موضوع ماده       1/1/1378قبل از تاریخ    
باشـد   دهنده استحقاق شاکی می التفاوتی به آنها پرداخت شود که نشان        واقع نشوند، مابه   8چنانچه با وضع ضوابط جدید مشمول همترازی ماده         

تواند عطف بماسبق گردیده و حقوق مکتـسبه شـاکی را تـضییع              ریزی نمی  مه صادره توسط سازمان مدیریت و برنامه      و با توجه به اینکه بخشنا     
ریزی کشور   شعبه پنجم تجدیدنظر در رسیدگی به تقاضای تجدیدنظر سازمان مدیریت و برنامه           . نماید، حکم به ورود شکایت صادر نموده است       

 چنـین   26/6/1382 مـورخ    879 صادره از شعبه دوازدهم دیوان عدالت اداری به شرح دادنامه            30/5/1381 مورخ   760نسبت به دادنامه شماره     
 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مـصوب شـهریور           8نامه اجرایی ماده      آیین 16رأی صادر نموده است، نظر به اینکه بر طبق ماده           

آموزشی و تحقیقاتی و واحدهای مطالعاتی و مشاغل آموزشی و مطالعاتی و تحقیقاتی های ذیل آن تعیین مراکز و واحدهای   و تبصره1370ماه  
حسب مورد به عهده وزارت علوم و تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان امور اداری و اسـتخدامی کـشور                        

رالعمل اجرائی مربوط در مورد شاکی به تاییـد مراجـع صـالحه مـذکور               نامه و دستو   محول شده و تحقق اجتماع و شرایط مقرر در قانون و آیین           
 سـازمان تجدیـدنظرخواه و منـدرجات دادخواسـت          17/10/1380 مـورخ    22551نرسیده است، بنا به مراتب و با توجه به الیحه جوابیه شماره             

 هیأت عمومی دیوان    9/6/1382 مورخ   210 و   30/10/1381 مورخ   312 و مستنداً به آراء وحدت رویه شماره         11/7/1381 مورخ   37776شماره  



  223/آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری : بخش سوم
 

 

 صادره از شعبه دوازدهم دیوان عدالت اداری حکم بـه رد شـکایت   30/5/1381 مورخ 760عدالت اداری در موارد مشابه با فسخ دادنامه شماره        
ر شجاعی به طرفیت سـازمان   موضوع شکایت آقای سیداکب81/1276ج ـ شعبه سیزدهم در رسیدگی به پرونده کالسه  . نماید شاکی صادر می

 قانون نظام هماهنگ پرداخت از تـاریخ اسـتحقاق          8جنگلها و مراتع کشور به خواسته برقراری احکام همترازی طبق دستورالعمل اجرایی ماده              
ن امـوراداری و  سـازما .  چنین رأی صادر نموده است، در الیحه دفاعی، اداره خوانده اعالم کرده اسـت           4/6/1382 مورخ   1085به شرح دادنامه    

 42ـــ12596 و شــماره 22/4/1373 مــورخ 1802/42 و شــماره23/11/1372 مــورخ 6723هــای شــماره  اســتخدامی کــشور طــی بخــشنامه
 قانون نظام هماهنگ را تدوین و به تصویب شورای حقـوق و دسـتمزد               8 دستورالعمل ضوابط برقراری همترازی موضوع ماده        7/8/1374مورخ

التی که در اجرای دستورالعمل فوق بوده آمده بود، دستورالعمل مذکور مورد اصالح قرار گرفت که بـه واسـطه آن                     رسانده است به لحاظ مشک    
اند و شاکی اعالم کرده است       های دولتی و احتماالً شاکی براساس ضوابط جدید مشمول همترازی شناخته نشده            تعدادی از مستخدمین دستگاه   

 احکام همترازی به نام اینجانب صادر و از مزایای مربوط تـا             1373قانون نظام هماهنگ پرداخت از سال        8در اجرای دستورالعمل اجرایی ماده      
 احکام همترازی را قطع و 1378ام سپس بر اساس بخشنامه صادره از طریق سازمان جنگلها و مراتع کشور از سال   بهره برده1377پایان سال 

با این وصـف حقـی بـرای        . م و سازمان مربوطه در رابطه با آراء شاکی دفاعی بعمل نیاورده است            ا از مزایای مورد بحث تاکنون محروم گردیده      
شاکی وجود داشته و سالها اجرا شده است و طبق قانون استحقاق دریافت مزایای همترازی داشته و سازمان بـا تمـسک بـه بخـشنامه جدیـد                            

. حکام صادره از ناحیه سازمان جنگلها و مراتع کشور فاقـد مـستند قـانونی اسـت                شاکی از حقوق ایجاد شده و ثابت محروم نماید و لغو بعدی ا            
علیهذا با توجه به مراتب شکایت شاکی را وارد و حکم به ورود شکایت صادر نموده است، دـ شعبه هشتم تجدیدنظر در رسـیدگی بـه پرونـده                            

 صـادره از  4/6/1382 مورخ 1085یزی کشور نسبت به دادنامه      ر  موضوع شکایت و تجدیدنظرخواهی سازمان مدیریت و برنامه        82/945کالسه  
 چنین رأی صادر نموده است، با مالحظه متن حکـم کـارگزینی تجدیدنظرخوانـده کـه                 10/2/1383 مورخ   184شعبه سیزدهم به شرح دادنامه      

پیداست و اینکـه بـر کیفیـت رسـیدگی و            قانون نظام هماهنگ کارکنان دولت در وضعیت مشارالیه          8 و   6وجود شرایط مندرج در مواد قانونی       
عنه باشد، ارائه نشده است، با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه بدوی را عیناً             اعمال مقررات ایراد و اشکالی که باعث فسخ و گسیختن رأی معترض           

البدل شعب دیوان تشکیل  رسان علیهیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و داد            . نماید تایید و استوار می   
 .نماید و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت به صدور رأی می

  رأی هیأت عمومی
العاده شـغل مقـرر       برخورداری از حقوق و فوق     1370 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب شهریور ماه           8 به صراحت ماده    

ماده مزبور مقید و مشروط به داشتن مدرک تحصیلی فوق لیسانس و دکتری و مدرک همتراز از لحاظ استخدامی و اشتغال بـه خـدمت در                          در  
نامه و دسـتورالعمل اجرائـی قـانون و بـه            های مشمول قانون مزبور با رعایت آیین       مراکز و یا واحدهای آموزشی، مطالعاتی و تحقیقاتی دستگاه        

باشند و طی دوره آموزشـی و کـارآموزی          نظر به اینکه شاکیان پرونده فاقد مدارک تحصیلی مقرر در قانون می           . الح است تشخیص مراجع ذیص  
به منظور تصدی پستهای ثابت سازمانی خاص و برخورداری از ارتقاء گروه شغلی همانند دارندگان مدارک تحصیلی فوق لیسانس و بـاالتر بـه        

 شعبه پنجم تجدیدنظر مبنی بر رد شکایت شاکیان         26/6/1382 مورخ   879 شماره    ر نیست، بنابراین دادنامه   منزله داشتن مدارک تحصیلی مزبو    
 قانون دیـوان عـدالت اداری بـرای شـعب دیـوان و سـایر       43 و ماده 19 ماده 2این رأی به استناد بند     . باشد موافق اصول و موازین قانونی می     

  .االتباع است مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه الزم
  عدالت اداری ـ مقدسی فرد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان



  )1387  تابستان 11شماره (فصلنامه قضایی / 224
 

 

   هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص برقراری مستمری بازنشستگی231رأی شماره 

  87/4/24 -87/144/شماره هـ
   16/4/1387:  تاریخ

   231: شماره دادنامه 
  87/144:  کالسه پرونده

  . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:یدگیمرجع رس 
  . آقای محمدعلی نعمتی:شاکی 
  . دیوان عدالت اداری19 اعالم تعارض آراء صادره از شعبه اول تجدیدنظر و :موضوع شکایت و خواسته 
اره تـامین   موضوع شکایت آقـای محمـدعلی نعمتـی بـه طرفیـت اد     85/1404 الف ـ شعبه نوزدهم در رسیدگی به پرونده کالسه  :مقدمه 

 چنین رأی صادر 12/10/1385 مورخ 2897شهر به خواسته برقراری مستمری بازنشستگی به شرح دادنامه شماره  اجتماعی شعبه واحدیان قائم
 مجمـع   14/7/1380 مـصوب    76 تبصره بـه مـاده       77 و   72 قانون اصالح مواد     76 الحاقی به ماده     2تبصره  ) ب( جزء   3نموده است، چون بند     

دارد، در مورد سایر بیمه شدگان حداقل سابقه پرداخت حق بیمه برای استفاده از مستمری بازنشستگی از  لحت نظام که اعالم می تشخیص مص 
 سال تمام برسد که با توجه به مدارک موجود شاکی 20تاریخ تصویب این قانون هر سال یک سال افزایش خواهد یافت تا آنکه این حداقل به 

هـر  .  مرقوم پرداخت نموده تا متعاقباً نسبت به درخواست بازنشستگی اقدام نماید           3 تا حال بر مبنای بند       1380را از سال    باید حداقل حق بیمه     
بند یک ماده   ) پ(چند وی شرایط سنی را دارا بوده علیهذا شکایت ایشان به کیفیت موصوف وارد نبوده و با استناد به مفهوم مخالف ذیل شق                        

شـود و توضـیح اینکـه در          مارالذکر حکم به رد شکایت وی صـادر مـی          76 الحاقی به ماده     2تبصره  ) ب( جزء   3و بند    قانون دیوان عدالت     11
صورت پرداخت کسری حق بیمه مذکور توسط شاکی به طور یکجا یا در اقساط مختلف براساس بضاعت مالی ایشان بدیهی است اداره خوانده 

 موضـوع تجدیـدنظرخواهی آقـای    85/5382ـ شعبه اول تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کالسه ب  . اقدام به اجابت خواسته وی خواهد نمود
 مـورخ   603 صادره از شعبه نوزدهم دیوان عدالت اداری بـه شـرح دادنامـه               12/10/1385 مورخ   2897محمدعلی نعمتی نسبت دادنامه شماره      

 قـانون تـامین     76ده واحده قانون اصالح تبـصره الحـاقی بـه مـاده             ما) ب( بند   3 چنین رأی صادر نموده است، وی مشمول جزء          22/2/1386
اجتماعی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص پرداخـت حـق بیمـه بـه صـورت پلکـانی اسـت و شـرایط برقـراری مـستمری                             

 پـنج سـال سـابقه       14/7/1380ناد  بازنشستگی را در تاریخ تقاضا نداشته که با عنایت به تاریخ انعقاد قرارداد و تاریخ تصویب قانون مـورد اسـت                    
 10گردد چنانچه نامبرده در زمان تاریخ تصویب اصالحی مـدت        پرداخت حق بیمه داشته نه ده سال بنابراین قانون مذکور شامل شاکی نیز می             

با عنایـت   . شد  خارج می  داشت و تقاضای بازنشستگی نیز نموده بود احتماالً از شمول قانون مورد نظر             سال تمام سابقه پرداخت حق بیمه را می       
 اصالح گردیـده و شـاکی   1386قانون موردنظر در قانون بودجه سال . گردد به مراتب فوق شکایت غیر وارد و در نتیجه دادنامه بدوی تایید می 

محمدحـسن   موضوع شـکایت  83/62ج ـ شعبه بیست و سوم در رسیدگی به پرونده کالسه  . تواند درخواست بازنشستگی کند به استناد آن می
ادریسی به طرفیت اداره کل تامین اجتماعی مازندران به خواسته الزام به برقراری مستمری بازنشستگی به دلیل سابقه پرداخت حق بیمـه بـه                        

 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه خوانده، سوابق شاکی 27/1/1384 مورخ 87 سال سن به شرح دادنامه 72 روز و دارای  3662مدت  
 قانون تامین اجتماعی 76 الحاقی به ماده 2ماده واحده قانون اصالح تبصره ) ب( از بند 3 روز را پذیرفته و در اجرای قانون جزء 3662مدت به 

بدیهی است که تاریخ شـروع آن از زمـان          . گردد مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام به ازاء هر سال به صورت پلکانی یک سال اضافه می               
فلـذا مـستنداً بـه    . شود و به وی تسری ندارد      اصل عطف بماسبق نشدن قانون بنابراین این مورد قانونی شامل خواهان نمی            ابالغ است و طبق   

د ـ شعبه اول . گردد  قانون دیوان عدالت اداری دادخواست صدرالتوصیف موجه تشخیص و حکم به ورود آن صادر و اعالم می14 و 11مادتین 
 موضوع تجدیدنظرخواهی اداره کل تامین اجتماعی مازندران به طرفیت محمدحسن ادریسی            84/324ده کالسه   تجدیدنظر در رسیدگی به پرون    



  225/آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری : بخش سوم
 

 

 مـورخ   1273 صـادره از شـعبه بیـست و سـوم دیـوان عـدالت اداری بـه شـرح دادنامـه                       27/1/1384 مـورخ    87در اعتراض به دادنامه شماره      
طرف تجدیدنظرخواه نسبت به دادنامه تجدیدنظرخواسته اعتراض موجـه و مـوثری             چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه از           28/6/1384

بعمل نیامده و با بررسی سوابق و کیفیت رسیدگی و اعمال مقررات ایراد و اشکالی که نقض دادنامه بـدوی را ایجـاب نمایـد مـشهود نیـست                             
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق بـا حـضور رؤسـا و      . ددگر بنابراین با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه بدوی عیناً تایید و استوار می          

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

  رأی هیأت عمومی
 قانون تـامین    76 و تبصره ماده     77 و   72 قانون اصالح مواد     76 الحاقی ماده    2ح تبصره   ماده واحده قانون اصال   ) ب( شق   3 به موجب بند    
شدگان مبـتال      تصریح شده است که به استثناء بیمه       14/7/1380 مصوب   1371 مصوب   76 و الحاق دو تبصره به ماده        1354اجتماعی مصوب   

شدگان حداقل سابقه پرداخت حق بیمـه بـرای اسـتفاده از     سایر بیمه آور در مورد      به فرسایش جسمی و روحی و شاغلین کارهای سخت و زیان          
نظر به  . مستمری بازنشستگی از تاریخ تصویب این قانون هر سال یک سال افزایش خواهد یافت تا آنکه این حداقل به بیست سال تمام برسد                      

ـ     10 کمتر از    14/7/1380اینکه سابقه خدمت هر یک از شاکیان در تاریخ           س از آن نیـز در تـاریخ تقاضـای بازنشـستگی، دارای              سال بوده و پ
اند و سابقه خدمت پرداخت حق بیمه آنان به حد نصاب مقرر در قـانون نرسـیده،    الذکر نبوده  ماده واحده قانون فوق 3سابقه خدمت مقرر در بند      

 شعبه نوزدهم دیوان مبنی بـر رد        12/10/1385رخ   مو 2897اند و دادنامه شماره      بنابراین ذیحق به بازنشستگی و استفاده از مستمری آن نبوده         
 قـانون دیـوان     43 و ماده    19 ماده   2این رأی به استناد بند      . شکایت شاکی که در شعبه اول تجدیدنظر تایید شده صحیح و موافق قانون است             

  . استاالتباع  برای شعبه دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه الزم1385عدالت اداری مصوب 
  عدالت اداری ـ مقدسی فرد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان



  )1387  تابستان 11شماره (فصلنامه قضایی / 226
 

 

   هیأت مدیره سازمان زمین شهری8/7/1369 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اجرای مصوبه مورخ 237رأی شماره 

  1387/4/24 -87/177/شماره هـ
   16/4/1387:  تاریخ

  237: شماره دادنامه 
  87/177: پرونده کالسه 

  . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:مرجع رسیدگی 
  . سازمان مسکن و شهرسازی استان تهران:شاکی 
  . اعالم تعارض آراء صادره از شعب هفتم و هشتم دیوان عدالت اداری:موضوع شکایت و خواسته 
اله اسـکندری بـه طرفیـت زمـین شـهری       قای عین موضوع شکایت آ85/1371 الف ـ شعبه هشتم در رسیدگی به پرونده کالسه  :مقدمه 

 هیأت مدیره سازمان زمـین      8/7/1369استان تهران و اداره ثبت اسناد و امالک کن به خواسته الزام طرفهای شکایت به اجرای مصوبه مورخ                   
ینکه قانوناً چنانچه اعتراض به  چنین رأی صادر نموده است، با عنایت به ملی بودن اراضی و ا14/6/1386 مورخ 1223شهری به شرح دادنامه 

ملی شدن اراضی وجود داشته باشد، باید اعتراض تقدیم اداره منابع طبیعی جهت طرح در هیأت ماده واحـده تعیـین تکلیـف اراضـی اختالفـی            
) ـ  ه(تـصویب تبـصره      با سازمان مسکن و شهرسازی بوده و اینکه با           8/7/1369 گردد و توجهاً به اینکه اختیار اجرای مصوبه          56موضوع ماده   

، موضـوع اجـرای مـصوبه       1380 قانون بودجه    45تبصره  ) و( و بند    26/5/1376 اصالحی قانون مصوب     148 و   147 قانون اصالح مواد     2ماده  
نماید و اینکـه سـازمان مـسکن و شهرسـازی بـه       منتفی گردیده و اینکه اصوالً مصوبه ایجاد تکلیف و الزامی برای سازمان طرف شکایت نمی              

علیهـذا حکـم بـه رد    . توان این سازمان را ملزم به واگذاری به یک شخص خـاص نمـود   نوان مالک حق واگذاری به هر کسی را دارد و نمی    ع
 موضوع شکایت خانم فرخنده حمامی به طرفیت زمـین  86/27ب ـ شعبه هفتم در رسیدگی به پرونده کالسه  . گردد شکایت صادر و اعالم می
 مـورخ   1886 هیأت وزیران و سازمان زمین شهری به شـرح دادنامـه             8/7/1369واسته الزام به اجرای مصوبه مورخ       شهری استان تهران به خ    

 چنین رأی صادر نموده است، عمده اظهارات و دفاع اداره طرف شکایت در مورد عدم اجرای مصوبه مورد تقاضای شکایت مـورخ                   10/9/1386
 اعالم گردیده اسـت، النهایـه آنچـه مـسلم و            5/3/1386 مورخ   21455/940یحه شماره    هیأت مدیره سازمان زمین شهری طی ال       8/7/1369

مضافاً اعتراض و ایـرادی بـه       . محرز است مصوبه مذکور و مورد استناد شکایت فاقد زمان اجراء بوده و متضمن محدودیتی از این حیث نیست                  
 8/7/1369ث مصون از تعرض اسـت در هـر حـال اجـراء مـصوبه مـورخ       نامه عادی ابراز نشده است و از این حی         مالکیت شکات مطابق مبایعه   

 صـادر و اعـالم    8/7/1369مدیره زمین شهری در مورد شکات منع قانونی نداشته و حکم به ورود شکایت شکات دائر بر اجـراء مـصوبه                        هیأت
البدل شـعب دیـوان تـشکیل و پـس از            ان علی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرس              . گردد می

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

  قانون اراضی شهری در اختیار وزارت مـسکن و         10 نظر به اینکه ملک مورد ادعای شاکیان جزء منابع ملی شناخته شده و در اجرای ماده                 
 هیـأت مـدیره    8/7/1369شهرسازی قرار گرفته تا در جهت رفع نیاز واحدهای دولتی و مؤسسات عمومی از آنها استفاده شود و مصوبه مـورخ                      

 148 و   147 قانون اصـالح مـواد       2ماده  ) ـ  ه(سازمان زمین شهری مبنی بر فروش این قبیل اراضی به اشخاص عالوه بر اینکه حسب تبصره                 
 کل کـشور منتفـی شـده اسـت،          1380 قانون بودجه سال     45تبصره  ) و( و بند    26/5/1376 اسناد و امالک کشور مصوب       اصالحی قانون ثبت  

 شـعبه  14/6/1386 مـورخ  1223اساساً متضمن قاعده آمره الزام آوری در باب فروش امالک مورد ادعا نیست، بنابراین مفـاد دادنامـه شـماره                     
 قـانون دیـوان     43 و مـاده     19 ماده   2این رأی به استناد بند      . ، موافق اصول و موازین قانونی است      باشد هشتم دیوان که متضمن این معنی می      

  .االتباع است عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه الزم
  عدالت اداری ـ مقدسی فرد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان



  227/آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری : بخش سوم
 

 

   هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اعتراض به رأی کمیسیون ماده صد شهرداری236رأی شماره 

  1387/4/24 -87/176/شماره هـ
   16/4/1387:  تاریخ

   236: شماره دادنامه 
  87/176:  کالسه پرونده

  . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:مرجع رسیدگی 
  . آقای جهانبخش منصوریان:شاکی 
  . تجدیدنظر دیوان عدالت اداری12 بدوی و 27 اعالم تعارض آراء صادره از شعب :خواستهموضوع شکایت و  
 موضوع شـکایت آقـای مهـدی منـصوریار بـه طرفیـت       83/3156 و 83/3155 الف ـ شعبه بیستم در رسیدگی به پرونده کالسه  :مقدمه 

 مـورخ  3790 و 3789هـای شـماره     صد به شرح دادنامـه  کمیسیون ماده16/12/1381 مورخ 2718شهرداری کرج در اعتراض به رأی شماره        
 چنین رأی صادر نموده است، با عنایت به اینکه رأی فوق براساس مقررات قانونی صادر گردیده است و شاکی دلیل موجهی که                       15/12/1383

ب ـ شعبه دوازدهم تجدیدنظر در  . ایدنم الذکر گردد ارائه ننموده است، لهذا حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعالم می موجب نقض رأی فوق
 موضوع تجدیدنظرخواهی آقای مهدی منصوریار با وکالت محمد پیشنماز آملی به طرفیت شـهرداری کـرج                 84/225رسیدگی به پرونده کالسه   

 چنـین   30/8/1384 مـورخ    1392 شعبه بیستم دیوان عدالت اداری به شرح دادنامه          15/12/1383 مورخ   3790 و   3789در اعتراض به دادنامه     
رأی صادر نموده است، با توجه به اوراق پرونده متشکله در شهرداری و کمیسیونهای ماده صد قانون شهرداری و اینکه شـاکی نیـز بـه شـرح                            

 ریـال را طـی چـک شـماره          000/425/3االشاره درباره پرداخـت مبلـغ          پرونده شهرداری مطالب فوق    177 و   172الیحه مضبوط در صفحات     
عنه درباره مراتب مـذکور بررسـی ننمـوده و اظهـارنظر       درصد افزایش تراکم اعالم نموده است، ولی کمیسیون معترض        40ز بابت    و ا  685252

 2718نکرده است، علیهذا قبل از آنکه پرونده آماده و معد رسیدگی باشد، منجر به صدور حکم در کمیسیون مـاده صـد و صـدور رأی شـماره                        
 119و این امر بر خالف موازین قانون و اصول مسلم پذیرفته شده در دادرسـی و رأی وحـدت رویـه شـماره                         گردیده است    29/8/1381مورخ  
هـای   علیهـذا بـا پـذیرش تجدیـدنظرخواهی و ضـمن نقـض دادنامـه              . باشـد   هیـأت عمـومی دیـوان عـدالت اداری مـی           24/12/1368مورخ  

ج ـ  . دارد یت و طرح مجدد در کمیسیون همعرض را صادر و اعـالم مـی  تجدیدنظرخواسته شعبه بیستم دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکا
 رجـائی  7 موضوع شکایت جهانبخش منصوریان به طرفیـت شـهرداری منطقــه    84/2710شعبه بیست و هفتم در رسیدگی به پرونده کالسه       

 5/9/1385 مـورخ  1435 شرح دادنامه  کمیسیون ماده صد شهرداری به   24/8/1384 مورخ   2120شهر کرج به خواسته اعتراض به رأی شماره         
 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و 5چنین رأی صادر نموده است، با توجه به اینکه تنها مرجع قانونی جهت ازدیاد تراکم کمیسیون ماده                  

 نامه دیگری در مـورخ      ای کتباً به استحضار مسکن و شهرسازی رسیده و مجدداً مالک طی            باشد، مراتب درخواست مالک طی نامه      معماری می 
 پرونده ملکی، شخصاً تقاضـای صـدور پروانـه بـر مبنـای              78 دبیرخانه شهرداری برگه     27/3/1380 مورخ   6045 وارده به شماره     27/3/1385
علیهـذا بـا توجـه بـه مجمـوع          .  را نموده و بر همین مبنا پروانه ساختمانی صادر شده و عوارض قانونی مربوطه اخـذ گردیـده اسـت                    %60+25
باشد و شاکی از پروانه ساختمانی صادره تخلف نموده  حتویات پرونده و با عنایت به اینکه مالک محاسبه تخلفات پروانه ساختمانی صادره می      م

 قـانون دیـوان عـدالت    18 و 14 و 11باشد و با توجه بـه مـواد    و با عنایت به اینکه رأی مورد اعتراض شاکی فاقد ایرادات شکلی و قانونی می           
 موضـوع تقاضـای تجدیـدنظر       86/48دـ شعبه اول تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کالسه          . نماید  رأی به رد شکایت صادر و اعالم می        اداری

 5/9/1385 مـورخ    1435 رجائی شهر کرج به خواسته اعتراض بـه دادنامـه شـماره              7آقای جهانبخش منصوریان به طرفیت شهرداری منطقه        
 قانون اصـالح    2 چنین رأی صادر نموده است، به موجب ماده          9/5/1386 مورخ   1755ت اداری به شرح دادنامه       دیوان عدال  27صادره از شعبه    

 روز  20 مجلس شورای اسالمی مهلت درخواست تجدیدنظر برای اشخاص مقیم ایران            1/2/1378موادی از قانون دیوان عدالت اداری مصوب        



  )1387  تابستان 11شماره (فصلنامه قضایی / 228
 

 

 ابـالغ   30/10/1385نظر به اینکه دادنامه تجدیدنظرخواسته در تاریخ        . باشد  ابالغ رأی می   و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه از تاریخ          
 و خارج از مهلت قانونی تسلیم شده است لذا قـرار رد دادخواسـت مزبـور صـادر و اعـالم                      26/11/1385و تقاضای تجدیدنظرخواهی در تاریخ      

البدل شـعب دیـوان تـشکیل و پـس از            ضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی      هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با ح         . گردد می
 .نماید بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می

  رأی هیأت عمومی
دوده شـهرها و حـریم قـانونی        های آن، الزام مالکین اراضـی واقع در محـ         قانون شهرداری و تبصره    100 مستنبط از حکم مقـرر در مـاده       

آنها به اخذ پروانه ساختمان برای هرگونه عملیات ساختمانی و عمرانی و انجام آن بـا رعایـت منـدرجات پروانـه صـادره از طـرف شـهرداری                             
از مراجـع  بنابراین احداث بنای زائد بر تراکم مجاز به ادعای موافقت شفاهی شـهرداری و بـدون صـدور مجـوز         . براساس مقررات مربوط است   

 دیـوان  27 شـعبه  5/9/1385 مـورخ  1435ذیصالح رافع مسئولیت مالک در زمینه تخلف از مندرجات پروانه صادره نیـست و دادنامـه شـماره                  
 قـانون دیـوان     43 و مـاده     19 ماده   2این رأی به استناد بند      . باشد عدالت اداری که متضمن این معنی است موافق اصول و موازین قانونی می            

  .االتباع است  برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه الزم1385اداری مصوب عدالت 
  عدالت اداری ـ مقدسی فرد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان



  229/آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری : بخش سوم
 

 

ه پرداخت نشده  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص الزام سازمان تأمین اجتماعی به دریافت حق بیم1011رأی شماره 
  سهم کارگر و کارفرما و انجام

  1387/4/24 -86/468/شماره هـ
 تعهدات قانونی خود در قبال کارگران

   25/10/1386:  تاریخ
   1011: شماره دادنامه 

  86/468:  کالسه پرونده
  . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:مرجع رسیدگی 
  . آقای حسین شیرین:شاکی 
  . تجدیدنظر دیوان عدالت اداری7 و 6 اعالم تعارض آراء صادره از شعب :موضوع شکایت و خواسته 
ــ بیمارسـتان شـهید    1 موضوع شکایت آقای حسین شـیرین بـه طرفیـت،    80/5 الف ـ شعبه دهم در رسیدگی به پرونده کالسه   :مقدمه 

 مـورخ  2215نـشده بـه شـرح دادنامـه شـماره      های واریز  ـ سازمان تامین اجتماعی به خواسته، رسیدگی نسبت به حق بیمه    2مصطفی خمینی   
 قانون تامین اجتماعی مکلف اسـت       4ماده  ) الف( چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه سازمان تامین اجتماعی به حکم بند                5/12/1380

شوند، تحت پوشش ایـن   ه میکنند و به تشخیص مراجع صالح کارگر شناخت افرادی را که به هر عنوان در مقابل دریافت مزایای حقوق کار می           
 قانون کار کارفرمایان کارگاههای مشمول قانون کار        148قانون قرار دهد و به تکلیف قانونی خود عمل نماید با توجه به اینکه به موجب ماده                  

 قـانون مزبـور   36ه مکلفند بر اساس مقررات قانون تأمین اجتماعی نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود اقـدام نماینـد و بـه موجـب مـاد                     
 قانون کار و مواد     183فلذا سازمان طرف شکایت در اجرای ماده        . باشد کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده به سازمان می            

رداخت  قانون تامین اجتماعی باید با رعایت مقررات مربوط به تکلیف قانونی خود در خصوص احتساب سوابق حق بیمه پ                   48 و   47 و   40 و   39
ـ . دارد نشده شاکی اقدام نمایند و شکایت در این حد وارد و رأی به ورود آن صادر و اعالم می ـ شعبه ششم تجدیـدنظر در رسـیدگی بـه    2الف 

 شعبه دهم بـدوی  5/12/1380 مورخ 2215 موضوع تقاضای تجدیدنظر سازمان تأمین اجتماعی نسبت به دادنامه شماره   81/60پرونده کالسه   
 قانون تامین اجتمـاعی     36 چنین رأی صادر نموده است، اساس مقررات و ضوابط مقرر در ماده              22/7/1382 مورخ   725ادنامه شماره   به شرح د  

در مانحن فیه به موجب دالیل و قـرائن موجـود           ... نماید باشد و تعهدات سازمان را در قبال فرد بیمه شده معین می            مبتنی بر فرد بیمه شده می     
دهد، سابقه پرداخـت     باشد، ولی سوابق امر نشان می       می 25/6/1369 نویسی و درخواست صدور دفتر در شعبه شمیران برابر با            تاریخ اظهارنامه 

 روز دارند و تا این حد از موضوع، حـق و حقـوق             1650 و به مدت     30/12/1367 لغایت   1/6/1363حق بیمه در بیمارستان مصطفی خمینی از        
 از طرف بیمارستان هیچ گونه وجهـی بـه          31/5/1363 لغایت   8/10/1359ردد ولی شاکی مدعی هستند از       گ مکتسبه برای شاکی محسوب می    

باشند که اوالً حق بیمه برای این مـدت          ام و نهایتاً خواستار آن می      گویند از لیست بیمه جا افتاده      عنوان حق بیمه جهت ایشان واریز نشده و می        
اجتماعی هم این مدت را در ردیف سوابق قابل قبول مورد پذیرش قرار دهد کـه بـه نظـر دیـوان                جهت ایشان پرداخت گردد و سازمان تامین        

باشد و یا دستور پرداخت آن را صادر نموده          صرفنظر از موضوع پرداخت وجه مرتبط با این ایام که اعالم شده بنیاد شهید حاضر به پرداخت می                 
 نام شاکی در ردیف بیمه شـده ثبـت و درج   31/5/1363 لغایت 8/10/1359اصل دو تاریخ چون با توضیحی که فوقاً به آنها اشاره شد در حد ف 

انـد بـرای     بنابراین حتی اگر هیچ تردیدی نباشد که شاکی در حد فاصل دو تاریخ مورد ادعایش در بیمارستان اشتغال هم داشته                   . نگردیده است 
اش در این خصوص قائل گردید و اگـر فرضـاً بیمارسـتان محـل اشـتغال                   ونیتوان مسئولیتی از جهت تعهدات قان      سازمان تامین اجتماعی نمی   

شاکی به هر دلیل و علتی حق بیمه برای وی در آن زمان پرداخت ننموده و یا نام وی را در لیست کارکنان مشمول بیمـه خـود اعـالم و درج                        
توان از این بابت مسئولیتی برای سازمان تامــین          وجود نمی نظر از مسئولیت مسئولین وقت آن در این مورد دیگر در وضع م              ننموده باشد صرف  
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نتیجتـاً اعتـراض و   . اجتماعی ایجاد نمود و یا سازمان را ملزم به احتساب آن ایام در ردیف سوابق قابل قبول پرداخت حـق بیمـه شـاکی کـرد               
 موارد اشاره شده در فوق نگردیده مواجه با ایـراد  عنه توجه کافی به    تجدیدنظرخواهی وارد تشخیص و به لحاظ اینکه در صدور دادنامه معترض          

عنه شکایت شاکی و خواسته وی به کیفیتی کـه مطـرح گردیـده و مـورد                  است با اعالم ورود تجدیدنظرخواهی و ضمن نقض دادنامه معترض         
ـ . مطالبه قرار گرفته غیروارد تشخیص و محکوم به رد است  موضـوع شـکایت آقـای    80/6ـ شعبه دهم در رسیدگی بـه پرونـده کالسـه    1ب 

مسعود رسولی آشتیانی به طرفیت بیمارستان شهید مصطفی خمینی و سازمان تامین اجتماعی به خواسته، سوابق بیمه پرداخت نشده به شـرح                      
 قـانون   4مـاده   ) الف( چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه سازمان تامین اجتماعی به حکم بند                5/12/1380 مورخ   2214دادنامه شماره   

کنند و به تشخیص مراجع صالح کـارگر شـناخته           تامین اجتماعی مکلف است افرادی را که بهر عنوان در مقابل دریافت مزایای حقوق کار می               
 قانون کار، کارفرمایان    148شوند تحت پوشش این قانون قرار دهد و به تکلیف قانونی خود عمل نماید و باتوجه به اینکه بـه موجب مـاده                       می
ارگاههای مشمول قانون کار مکلفند براساس مقررات قانون تامین اجتماعی نسبت به بیمه نمودن کـارگران واحـد خـود اقـدام نماینـد و بـه           ک

فلذا سـازمانهای طـرف شـکایت در        . باشد  قانون مزبور کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده به سازمان می               36موجب ماده   
 قانون تامین اجتماعی باید با رعایت مقررات مربوط به تکلیف قـانونی خـود در خـصوص    48 و 47، 40، 39انون کار و مواد     ق 183اجرای ماده   

ـ . دارد  سال حق بیمه پرداخت نشده شـاکی اقدام نمایند، و شکایت در این حد وارد و رأی به ورود آن صادر و اعالم می8احتساب  ـ شعبه 2ب 
 موضوع تقاضای تجدیدنظر اداره کل تامین اجتماعی تهـران بـزرگ نـسبت بـه دادنامـه                  81/4 به پرونده کالسه     هفتم تجدیدنظر در رسیدگی   

 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه از طرف 23/4/1381 مورخ 216 شعبه دهم به شرح دادنامه شماره 5/12/1380 مورخ 2214شماره 
أی تجدیدنظرخواسته به عمل نیامده است و با بررسی سوابق امر از حیـث رعایـت مـوازین                  تجدیدنظرخواه اعتراض موجه و مدللی نسبت به ر       

علیهـذا بـا رد   . رسـد  قانونی و اعمال مقررات مربوطه ایراد و اشکالی که موجبات فسخ دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم سازد، بـه نظـر نمـی        
یوان عدالت اداری در تـاریخ فـوق بـا حـضور رؤسـا و مستـشاران و دادرسـان                    هیأت عمومی د  . گردد تجدیدنظرخواهی دادنامه بدوی تایید می    

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

این قانون مکلفند بر اساس قانون تامین اجتماعی نسبت به بیمه  کارفرمایان کارگاههای مشمول 1369 قانون کار مصوب 148 طبق ماده   
 قانون تامین اجتماعی کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده به               36نمودن کارگران واحد خود اقدام نمایند و به موجب ماده           

 را کسر نموده و سهم خود را بر آن افـزوده بـه سـازمان                باشد و مکلف است در موقع پرداخت مزد یا حقوق و مزایا سهم بیمه شده               سازمان می 
نظـر بـه   . تادیه نماید و تأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در قبال بیمه شده نخواهد بود       

 قانون اخیرالذکر و نتیجتـاً تکلیـف        50ه تجویز ماده    استحقاق سازمان تامین اجتماعی به مطالبه حق بیمه سهم کارگر و کارفرما و وصول آن ب               
 شـعبه   5/12/1380 مورخ   2214آن سازمان به انجام تعهدات قانونی خود در قبال کارگران مشمول مقررات این قانون، بنابراین دادنامه شماره                  

خود نسبت به پرداخت حق بیمه کـارگر موصـوف و           دهم بدوی دیوان مبنی بر الزام کارفرما و سازمان تامین اجتماعی به انجام تکالیف قانونی                
 شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان تایید      23/4/1381 مورخ   216وصول آن و احتساب مدت خدمت کارگر مشمول قانون که به شرح دادنامه شماره               

 قانون دیوان عـدالت     43 و ماده    19 ماده   2این رأی به استناد بند      . باشد شده و قطعیت یافته است، صحیح و موافق اصول و موازین قانونی می            
  .االتباع است اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه الزم

  رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ علی رازینی



  231/آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری : بخش سوم
 

 

د از  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص صالحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایت افرا1493رأی شماره 
  تصمیم شهرداری به تملک اراضی آنان

  1387/4/18 -86/610/شماره هـ
   14/12/1386:  تاریخ

   1493: شماره دادنامه 
  86/610:  کالسه پرونده

  . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:مرجع رسیدگی 
  . آقای محمد صادق کتابدار:شاکی 
  . تجدیدنظر دیوان عدالت اداری12 و 9  اعالم تعارض آراء صادره از شعب:موضوع شکایت و خواسته 
ـ :مقدمه   موضوع شکایت محسن سیدرمـضان بـه طرفیـت، شـهرداری     82/582ـ شعبه هفتم دیوان در رسیدگی به پرونده کالسه 1 الف 

ظـر بـه     چنین رأی صادر نمـوده اسـت، ن        4/11/1383 مورخ   1963مشهد به خواسته، ابطال مصوبه استنادی شهرداری به شرح دادنامه شماره            
های عمومی، عمرانی و نظـامی دولـت، تملـک اراضـی      اینکه مستفاد از الیحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و امالک برای اجرای برنامه          

نیاز داشتن، تامین بودجـه، ضـرورت اجـرای طـرح،           ... های عمومی، عمرانی     به منظور اجرای برنامه   (مورد نظر مستلزم اجتماع شرایط مصرحه       
باشد و حال آنکـه      قانونی می ...) المقدور استفاده از اراضی ملی شده یا دولتی، عدم وجود این قبیل اراضی و               االترین مقام اجرائی، حتی   تصویب ب 

در مانحن فیه تمامی شرایط منظور نظر قانونگذار از جمله ضرورت اجرای طرح و تصویب باالترین مقام اجرائی، استفاده از اراضی ملی شده یا                        
 و عدم وجود این قبیل اراضی که حسب مورد باید به تایید وزارت کشاورزی و عمران روستایی یا سازمان عمران اراضی شـهری برسـد                          دولتی

نتیجتاً شکایت شاکی را وارد و ثابت تشخیص و حکم به ابطال مصوبه شهرداری مشهد مبنی بر تملک یـک قطعـه زمـین                 . رعایت نشده است  
ـ . نماید  اصلی بخش یک مشهد صادر و اعالم می1601 از 3 و 2ه  فرعی باقیماند3پالک ثبتی  ـ شعبه دوازدهـم تجدیـدنظر دیـوان در    2الف 

 مـورخ   1963 موضوع شکایت شهرداری مشهد مقدس به خواسته، تجدیدنظر نـسبت بـه دادنامـه شـماره                  84/322رسیدگی به پرونده کالسه     
ب .  با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه بدوی را تاییـد نمـوده اسـت   19/6/1384 مورخ 877 شعبه هفتم دیوان به شرح دادنامه شماره   4/11/1383
 موضوع شکایت محمدصادق کتابدار به طرفیت، شهرداری مشهد بـه خواسـته،             81/682ـ شعبه هشتم دیوان در رسیدگی به پرونده کالسه          1ـ

 مـورخ   1307اصلی بخش یک مشهد به شرح دادنامه شماره          1601عنه راجع به تملک پالک یکم فرعی از          ابطال مصوبات و اقدامات مشتکی    
 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه شهرداری طرف شکایت جهت اجرای طرح توسعه پارکینگ شهرداری مشهد اقدام به                     10/6/1383

 نمـوده و سـند رسـمی         اصلی بخش یک مشهد متعلقه به شکات       1601مترمربع از پالک یک فرعی از       202تملک یک قطعه زمین به مساحت     
ملک موصوف نیز به نام شهرداری مشهد منتقل گردیده است، لذا با این وصف ابطال اقدامات شهرداری طرف شکایت نسبت به تملک ملـک                        

اما با توجه به عدم توافق بین شکات و شهرداری مـشهد راجـع بـه                . گردد رسد و خواسته شاکی در این مورد رد می         موصوف موجه به نظر نمی    
 مجلس شورای 1370یمت ملک موصوف و عدم اجرای صحیح مقررات قانون تقویم ابنیه، امالک و اراضی مورد نیاز شهرداریها مصوب سال    ق

اسالمی در مورد پرداخت قیمت روز زمین تملک شده از سوی شهرداری مشهد به شکات، الزم است مجدداً هیأتی مرکب از سه نفر کارشناس 
وثوق که یک نفر به انتخاب شهرداری مشهد و یک نفر به انتخاب مالکین و نفر سوم به انتخاب طرفین یـا دادگـاه                        رسمی دادگستری و مورد     

 ماده واحده مذکور قیمت روز ملک موصـوف تعیـین و بـه       2های یک و     صالح محل وقوع ملک تعیین گردد تا با اجرای دقیق و صحیح تبصره            
ـ . شکات پرداخت گردد ــ شـهرداری   1 موضـوع شـکایت   1265 و 83/1413ظر دیوان در رسیدگی به پرونده کالسـه  ـ شعبه نهم تجدیدن2ب 

 شعبه هشتم دیوان به شرح دادنامه    10/6/1383 مورخ   1307ـ ورثه مرحوم حسین کتابدار به خواسته، تجدیدنظر نسبت به رأی شماره             2مشهد  
 خواسته شکات در دادخواست مرحلـه بـدوی ابطـال مـصوبات بـه       چنین رأی صادر نموده است، اوال9/10/1383ً مورخ 1558 و   1559شماره  
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 قانون دیوان عـدالت اداری      25باشد که این خواسته قابل رسیدگی در شعب دیوان نبوده بلکه طبق ماده                می 18/5/1359 مورخ   16207شماره  
ات شهرداری قبـل از تـصمیم گیـری نـسبت بـه             بنابراین رسیدگی به اقدام   . بایست از طریق هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اقدام گردد          می

ثانیاً تصمیم شعبه بدوی مبنی بر ارجاع امر به کارشـناس رسـمی دادگـستری، قطـع نظـر از اینکـه در مـتن                         . االشاره میسر نیست    مصوبه فوق 
بنابه مراتب مارالذکر ضمن  قانون مذکور است 11دادخواست چنین درخواستی نگردیده است، خارج از حدود اختیارات احصاء شده بندهای ماده     

وارد دانستن اعتراض شهرداری مشهد در تجدیدنظرخواهی ورثه مرحوم حـسین کتابـدار و ضـمن فـسخ دادنامـه تجدیدنظرخواسـته، قـرار رد                         
سـان  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسـا و مستـشاران و دادر                . گردد شکایت به کیفیت مطروحه صادر و اعالم می       

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

  رأی هیأت عمومی
االمـر    های شاکیان به طرفیت شهرداری مشهد تحت عنوان ابطال مصوبه شهرداری مبنی بر تملک ملک آنـان در واقـع و نفـس                        خواسته

به تصمیم شهرداری در خصوص تملک امالک شاکیان است که اطالق لفظ مصوبه به آن مفید قرار گرفتن تـصمیم مزبـور در زمـره           اعتراض  
مقررات و مصوبات دولتی قابل اعتراض در هیأت عمومی دیوان نیست و رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به شکایت آنان بـه شـرح مـذکور در           

 شعبه هفتم بدوی دیوان که بـه شـرح دادنامـه            4/11/1383 مورخ   1963بنابراین دادنامه شماره    . رار دارد صالحیت شعبه دیوان عدالت اداری ق     
 شعبه دوازدهم تجدیدنظر دیوان تایید شده و قطعیت یافته در حدی که متضمن اعالم صالحیت شعبه دیوان در 19/6/1384 مورخ 877شماره 

 قـانون   43 و مـاده     19 مـاده    2این رأی به استناد بنـد       . باشد ، صحیح و موافق قانون می     الذکر است  رسیدگی به شکایت شاکی به خواسته فوق      
  .االتباع است دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه الزم

  عدالت اداری ـ رهبرپور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان
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أت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم امکان احتساب خدمت آموزشیاری جهت تقلیل ساعات کار  هی1496رأی شماره 
  آموزشی

  1387/4/18 -86/175/شماره هـ
   14/12/1386:  تاریخ

   1496: شماره دادنامه 
  86/175:  کالسه پرونده

  . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:مرجع رسیدگی 
  . استان مرکزی سازمان آموزش و پرورش:شاکی 
  . اعالم تعارض آراء صادره از شعب اول، چهارم و نوزدهم بدوی دیوان عدالت اداری:موضوع شکایت و خواسته 
 موضـوع شـکایت خـانم معـصومه آزادمرزآبـادی بـه طرفیـت،        83/1277 الف ـ شعبه چهارم دیوان در رسیدگی به پرونده کالسه  :مقدمه 

 3388اراک به خواسته، ایام خدمت در نهضت به جهت تقلیل ساعت کاری به شرح دادنامـه شـماره                   سازمان آموزش و پرورش استان مرکزی       
با عنایت به اینکه قبول سوابق به معنی قبولی تمام مزایـا اسـت و سـوابق نـامبرده مـورد                     ...  چنین رأی صادر نموده است،       11/2/1383مورخ  

ب ـ شـعبه چهـارم    . نمایـد  دانسته و حکم به ورود شکایت شاکی صادر و اعـالم مـی  باشد، لذا شکایت وی را وارد  پذیرش واقع شده موجه می
 موضوع شکایت معصومه پرندپور به طرفیت سـازمان آمـوزش و پـرورش اسـتان مرکـزی بـه                    84/2294دیوان در رسیدگی به پرونده کالسه       

 چنـین رأی  6/3/1385 مـورخ  1046ادنامه شـماره  خواسته، احتساب ایام خدمت در نهضت سوادآموزی به جهت تقلیل ساعت کاری به شرح د   
 20 تاکنون که سابقه تدریس شاکی بـیش از          11/10/1362با توجه به گواهی صادره از سوی نهضت سوادآموزی از سال            ... صادر نموده است،  

قبول سوابق به معنای قبولی تمام باشد و جواب واصله دلیل و مدرک موجهی که خواسته شاکی را رد نماید ارائه ننموده است، و اینکه  سال می
. نمایـد  مزایا است و سوابق شاکی در نهضت گواهی شده است لذا شکایت وی را وارد دانسته و حکم به ورود شکایت شاکی صادر و اعالم می                         

ش اسـتان   موضوع شکایت اعظم شیدی به طرفیـت، سـازمان آمـوزش و پـرور    84/3000ج ـ شعبه اول دیوان در رسیدگی به پرونده کالسه  
 مـورخ   1707مرکزی اراک به خواسته، احتساب ایام خدمت در نهضت سوادآموزی به جهت تقلیـل سـاعت کـاری بـه شـرح دادنامـه شـماره                           

 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه تعیین حداقل ساعات تدریس متصدیان مشاغل آموزشی و اختیارات مربوطه با اصالح                     10/4/1385
بندی مـشاغل معلمـان    نامه اجرای طرح طبقه ستورالعمل نحوه احتساب تجربه آموزشی موضوع تبصره یک ماده یک آیین   د 2قسمت آخر ماده    

 هیـأت عمـومی   7/8/1370 مــورخ  102باشد و با عنایت بـه اینکه حسب رأی وحدت رویه شـماره   کشور به عهده وزیر آموزش و پرورش می 
پرورش در موضوع مانحن فیه را تخلف ندانسته لذا شکایت شاکی را غیرموجه تشخیص حکم به دیوان عدالت اداری اقدامات وزارت آموزش و 

عرلقی به طرفیـت،    موضوع شکایت فرزانه هکی84/2590دـ شعبه نوزدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کالسه . گردد رد آن صادر و اعالم می    
م خدمت آموزشیاری نهضت سوادآموزی جهت تقلیل سـاعات کـار بـه شـرح               سازمان آموزش و پرورش استان مرکزی به خواسته، احتساب ایا         

از آنجا که مدت خدمت در سمت آموزشیاری نهضت سوادآموزی جهت           ...  چنین رأی صادر نموده است،     31/3/1385 مورخ   642دادنامه شماره   
 لهذا تضییع حقی از شاکی مشهود نیست علیهذا  دستورالعمل نحوه احتساب تجربه آموزش قید نگردیده است،2تقلیل ساعات کار هفتگی ماده  

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حـضور  . گردد شکایت شاکی غیروارد تشخیص حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعالم می     
 آراء به شرح آتی مبـادرت بـه         البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت               رؤسا و مستشاران و دادرسان علی     

 .نماید صدور رأی می
  رأی هیأت عمومی

هـای آموزشـی و تقلیـل         با توجه به وظایف و اختیارات وزارت آموزش و پرورش در تعیین میزان ساعات تدریس هفتگی شـاغالن رشـته                   
ربه آموزشی موضوع تبصره یک مـاده یـک          دستورالعمل نحوه احتساب تج    2ساعت کار مزبور و شرایط و ضوابط خاص آن و اینکه طبق ماده              

 ذیل آن ماده تقلیل ساعات خدمت متصدیان مشاغل مـذکور در آن تبـصره   2بندی مشاغل معلمان کشور و تبصره  نامه اجرائی طرح طبقه   آیین
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 مــدت خـدمت    سال سابقه تدریس به طور مستمر و تمـام وقـت اسـت، احتـساب    20مشروط به اجتماع و تحقق شرایط الزم از جمله داشتن        
هـای   الـذکر وجاهـت قـانونی نـدارد و دادنامـه      آموزشیاری شاکیان از جهت تقلیل ساعات کار آموزشی آنان به لحاظ فقد اوصاف و شرایط فوق       

 شعبه نوزدهم دیوان که متضمن این معنی است صحیح و موافـق  31/3/1385 مورخ  642 شعبه اول و شماره      10/4/1385 مورخ   1707شماره  
 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری 43 و ماده    19 ماده   2این رأی به استناد بند      . باشد ازین قانونی می  اصول و مو  

  .االتباع است ذیربط در موارد مشابه الزم
  عدالت اداری ـ رهبرپور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان

  



  235/آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری : بخش سوم
 

 

 دیوان عدالت اداری در خصوص صالحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایت افراد از  هیأت عمومی1294رأی شماره 
  تصمیمات و اقدامات و شرکت انبارهای

  1387/4/23 -85/834/شماره هـ
 عمومی و خدماتی گمرکی ایران

   9/11/1386:  تاریخ
   1294: شماره دادنامه 

  85/834:  کالسه پرونده
  .دیوان عدالت اداری هیأت عمومی :مرجع رسیدگی 
  . شرکت انبارهای عمومی وخدمات گمرکی ایران:شاکی 
  . دیوان عدالت اداری24 و 21، 16، 4، 3، 2 اعالم تعارض آراء صادره از شعب :موضوع شکایت و خواسته 
ـ :مقدمه  ـ   موضوع شکایت آقای رضا باللی83/2796ـ شعبه شانزدهم در رسیدگی به پرونده کالسه 1 الف  ه طرفیـت وزارت امـور   ایورق ب

 مبنی بر اخـراج     17/9/1378 مورخ   106500به خواسته ابطال نامه شماره      ) شرکت ملی انبارهای عمومی و خدمات گمرکی      (اقتصادی و دارائی    
خامساً واگذاری شـرکت ملـی انبارهـای عمـومی و خـدمات          ...  چنین رأی صادر نموده است،       24/5/1384 مورخ   1142به شرح دادنامه شماره     

گمرکی به سازمان بازنشستگی کشور به معنای این است که تعهدات و اختیارات شرکت مذکور به سازمان بازنشستگی منتقل گردیده علیهـذا                      
 مـدیرعامل و رئـیس هیـأت مـدیره شـرکت ملـی       17/9/1378 مـورخ  106500با عنایت به مراتب حکم به ورود شکایت و ابطال نامه شماره    

گمرکی ایران مبنی بر اخراج شاکی و طـرح پرونـده در هیـأت تجدیـدنظر رسـیدگی بـه تخلفـات اداری سـازمان                         انبارهای عمومی و خدمات     
ـ ... گردد بازنشستگی کشوری صادر می  موضـوع  975 و 1024 و 84/1166ـ شعبه شـشم تجدیـدنظر در رسـیدگی بـه پرونـده کالسـه       2الف 

 مـورخ   228،  229 و   230هـای شـماره       شعبه شانزدهم به شـرح دادنامـه       24/5/1384 مورخ   1142تقاضای تجدیدنظر نسبت به دادنامه شماره       
ادعای غیردولتی بودن شرکت انبارهای عمومی صحیح نیست، چـه آنکـه سـازمان بازنشـستگی            ...  چنین رأی صادر نموده است،       26/2/1385

 درصد سهام آن متعلق به دولت 50که بیش از کشوری نیز از عداد سازمانهای دولتی است که مالک تمام سهام شرکت مذکور است و شرکتی       
 و 83/1067های کالسـه  ب ـ شعبه دوم در رسیدگی به پرونده ... باشد باشد، شرکتی دولتی است و دعوی علیه آن در این دیوان قابل طرح می

 خدمات گمرکی ایـران     گرگری به طرفیت شرکت ملی انبارهای عمومی و         گرگری و جعفر جاهدی      موضوع شکایت آقای احمد محبی     83/1063
 چنـین رأی صـادر   22/6/1384 مـورخ    1975 و   22/6/1384 مـورخ    1971های شماره    مجتمع جلفا به خواسته اعاده به خدمت به شرح دادنامه         

 قـانون   11نموده است، نظر به اینکه شکایت شاکی به طرفیت شرکت ملی انبارهای عمومی و خدمات گمرک ایران خـارج از مـصادیق مـاده                         
ج ـ شـعبه چهـارم در    . گـردد   قانون دیوان قرار رد شکایت صادر و اعالم می18 و 14، 11باشد، علیهذا مستنداً به ماده   عدالت اداری میدیوان

 موضوع شکایت آقای غالمحسین عباسی به طرفیت، شرکت ملی انبارهای عمـومی و خـدمات گمرکـی                83/1340رسیدگی به پرونده کالسه     
 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه موضـوع معنونـه از              7/2/1384 مورخ   285به خدمت به شرح دادنامه شماره       ایران به خواسته اعاده     

باشد، لذا قرار رد شکایت شـاکی صـادر و           باشد و خارج از حدود اختیارات و صالحیت دیوان می           قانون دیوان نمی   11موارد احصاء شده در ماده      
 موضوع شکایت آقای حمید محمودی مقدم به طرفیت شرکت ملی           83/2132م در رسیدگی به پرونده کالسه       دـ شعبه شانزده  . گردد اعالم می 

 چنین رأی صـادر نمـوده       31/2/1385 مورخ   318انبارهای عمومی و گمرکی ایران به خواسته مطالبه مزایای پایان کار به شرح دادنامه شماره                
ـ مـورخ    ه22219ت/60344 واگذاری به صندوق بازنشستگی کشور برابر مصوبه شماره است، نظر به اینکه شرکت انبارهای عمومی گمرک با     

 قانون اساسی شرکتی خصوصی گردیده است، لذا طرح دعوی به طرفیت آن 127 نمایندگان ویژه رئیس جمهوری موضوع اصل 11/11/1378
توانـد بـا    شـاکی مـی  . نمایـد  دالت اداری قرار رد شکایت صادر می قانون دیوان ع 11لذا مستند به ماده     . باشد در دیوان عدالت اداری موجه نمی     
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ـ شعبه بیـست و یکـم در          هـ  . مراجعه به هیأتهای ذیربط مستقر در ادارات کار و امور اجتماعی مربوط نسبت به استیفاء حقوق خود اقدام نماید                  
، انبارهای عمومی جلفا به خواسته احقاق حق و حقـوق          موضوع شکایت آقای محمدباقر ثانوی به طرفیت       82/1071رسیدگی به پرونده کالسه     

 چنین رأی صادر نموده است، شرکت یاد شده خصوصی بوده و شکایت نامبرده از شمول                15/5/1384 مورخ   608اداری به شرح دادنامه شماره      
وم دیوان در رسـیدگی بـه پرونـده کالسـه     وـ شعبه س. گردد  قانون دیوان عدالت اداری خارج و قرار عدم استماع آن صادر و اعالم می        11ماده  

خواسـته، پرداخـت مزایـای         موضوع شکایت آقای رضا خوئی به طرفیت، شرکت ملی انبارهای عمومی و خدماتی گمرکی ایـران بـه                  83/1484
 در زمـره     با توجه به اینکه شرکت ملی انبارهـای عمـومی و خـدماتی گمرکـی               29/10/1383 مورخ   3045بازنشستگی به شرح دادنامه شماره      

زــ  . واحدهای غیردولتی و خصوصی است، شکایت به طرفیت آن شرکت را قابل طرح و استماع در دیوان تشخیص نـداده و رد نمـوده اسـت                         
طاهر به طرفیـت شـرکت انبارهـای          نجفی  اکبر عبداله    موضوع شکایت آقای علی    83/1727شعبه بیست و چهارم در رسیدگی به پرونده کالسه          

 با توجه بـه اینکـه طـرف    4/4/1385 مورخ 1019مرکی شهرستان جلفا به خواسته متن دادخواست به شرح دادنامه شماره      عمومی و خدمات گ   
ح ـ  .  قانون دیوان عدالت اداری تـشخیص نـداده اسـت   11باشد، بنابراین خواسته شاکی را از مصادیق ماده  شکایت یک شرکت خصوصی می

 موضوع شکایت مهوش به طرفیت، شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمـرک ایـران              83/1061 شعبه شانزدهم در رسیدگی به پرونده کالسه      
 چنـین رأی    31/3/1385 مـورخ    545به خواسته دریافت مزایای قانونی بازنشستگی و اشتغال و هزینه سفر و ماموریت به شرح دادنامه شـماره                   

ویب نمایندگان ویژه، رئیس جمهور صددرصد سهام دولت و سایر حقوق           عنه برابر تصمیم و تص     صادر نموده است، نظر به اینکه شرکت مشتکی       
عنه به صندوق بازنشستگی کشوری واگذار شده است و با توجه بـه اینکـه صـندوق بازنشـستگی کـشوری یـک                        و امتیازات مربوط به مشتکی    

هیأت عمـومی دیـوان عـدالت اداری در         . باشد  قانون دیوان عدالت اداری نمی     11موسسه مستقل حقوقی بوده و دولتی نیست، لذا مشمول ماده         
البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با احـراز تنـاقض در        تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی         

  .نماید الذکر با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می آراء فوق
  رأی هیأت عمومی

 و قـانون    1373 و قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمـومی غیردولتـی مـصوب              1385 قانون دیوان عدالت اداری مصوب       13ه   طبق ماد 
 رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات مردم اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خـصوصی از تـصمیمات و   1374تفسیر آن مصوب  

ها و مؤسـسات و سـازمانها و شـرکتهای دولتـی و شـهرداریها و مؤسـسات عمـومی                      وزارتخانه اقدامات و یا ترک فعل واحدهای دولتی اعم از        
غیردولتی و نهادهای انقالبی و تشکیالت تابعه و وابسته به آنها در زمینه انجام وظایف اداری و اجرائی و سازمانی مربوط در صالحیت دیـوان                         

گی کشوری در زمـره مؤسسات دولتی قرار دارد و کلیه سرمایه و سهام شرکت انبارهای نظر بـه اینکه سازمان بازنشست. عدالت اداری قرار دارد
عمومی و خدماتی گمرکی ایران به سازمان مذکور تعلق دارد، بنابراین شرکت مذکور بـا بقـای وصـف اخیرالـذکر از جملـه شـرکتهای دولتـی                     

ک فعل آن شرکت از انجام وظایف و مسئولیتهای قـانونی اداری            شود و رسیدگی به شکایت اشخاص از تصمیمات و اقدامات و تر            محسوب می 
هائی که متضمن اعالم صالحیت دیوان در رسیدگی به شـکایات و             و اجرائی مربوط در قلمرو صالحیت دیوان عدالت اداری قرار دارد و دادنامه            

 و مـاده    19 ماده   2این رأی به استناد بند      . باشد  می تظلمات اشخاص از شرکت مزبور در دیوان است، در این حد موافق اصول و موازین قانونی               
  .االتباع است  قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه الزم43

  عدالت اداری ـ مقدسی فرد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان



  237/آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری : بخش سوم
 

 

  ت اداری در خصوص اعاده به خدمت جانبازان هیأت عمومی دیوان عدال941رأی شماره 

  1387/4/24 -86/224/شماره هـ
   6/9/1386:  تاریخ

   941: شماره دادنامه 
  86/224:  کالسه پرونده

  . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:مرجع رسیدگی 
  . آقای تیمور رضا قلی الالنی:شاکی 
  . دیوان عدالت اداری23 و 21ب  اعالم تعارض آراء صادره از شع:موضوع شکایت و خواسته 
 موضـوع شـکایت آقـای منـصور جوکـار و محمـد       84/452 و 83/1739 الف ـ شعبه بیست و یکم در رسیدگی به پرونده کالسه  :مقدمه 

رح  و اعاده به خـدمت بـه شـ         16 رسیدگی به شکایت جانبازان به خواسته، نقض آراء کمیسیون ماده            16میرپالیزگیر به طرفیت کمیسیون ماده      
 قانون تسهیالت   4 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه استنباط کمیسیون موصوف از ماده               31/3/1384 مورخ   372ـ377دادنامه شماره   

االصـول وفـق منطـوق مـاده          باشد زیرا علی   جانبازان که موجب تضییق و تحدید دایره شمول و قلمرو آن گردیده متکی به جهات قانونی نمی                
باشد که شکات در زمان تصویب قانون بـه کـار اشـتغال              برداری از تسهیالت مذکور اشتغال در زمان تصویب قانون می           یط بهره صدرالذکر شرا 

النهایه در خصوص اعاده به خدمت شکات با توجه به اینکه این قسمت از دعوی . دارد اند، لذا حکم به نقض آراء مرقوم صادر و اعالم می        داشته
ب ـ شعبه بیست  . گردد ایف کمیسیون بوده و به عبارتی به لحاظ عدم توجه دعوی به خوانده قرار رد شکایت صادر میخارج از صالحیت و وظ

محمدقربانعلی و علی رسولی آهاری به طرفیت، کمیـسیون            موضوع شکایت آقایان   84/1859 و   84/1860و سوم در رسیدگی به پرونده کالسه      
 و اعاده به خـدمت بـه شـرح دادنامـه     16و امور جانبازان به خواسته، اعتراض به رأی کمیسیون ماده  رسیدگی به شکایات بنیاد شهید       16ماده  

 قـانون   4انـد، اداره طـرف شـکایت در الیحـه جوابیـه اعـالم نمـوده مـاده                     این چنین رأی صادر نموده     24/4/1385 مورخ   559 و   560شماره  
نماید که تا قبل از تصویب قانون در خدمت دسـتگاه بـوده بـر     دسته از جانبازانی میتسهیالت استخدامی مفهوماً داللت بر اعاده به خدمت آن    

النهایه عنایتـاً بـه مجمـوع مراتـب و مـستندات            . نماید  نامبرده را از شمول حکم مندرج در ماده خارج می          16اساس رویه متحد کمیسیون ماده      
 قانون تسهیالت جانبازان موجب تضییع حقوق جانباز و تحدید          4 از ماده    16ده  ابرازی طرفین، توجهاً به اینکه استدالل و برداشت کمیسیون ما         

مندی از مزایای مـاده یادشـده اشـتغال در زمـان      باشد و قانوناً وفق ماده مزبور امکان بهره   گردیده و مبتنی بر جهات قانونی نمی       4شمول ماده   
 قـانون دیـوان     14 و   11د اشتغال داشته است، علیهذا مـستنداً بـه مـادتین            باشد که شاکی در زمان تصویب قانون به کار خو          تصویب قانون می  

 85/1201ج ـ شعبه بیست و سوم در رسیدگی به پرونده کالسـه   . دارد عدالت دادخواست موجه تشخیص و حکم به ورود آن صادر و اعالم می
د و امور جانبازان انقالب اسالمی به خواسـته نقـض رأی             بنیاد شهی  16الالئی به طرفیت کمیسیون ماده        موضوع شکایت آقای تیمور رضا قلی     

 قطع کار نموده است به شرح دادنامـه شـماره   27/10/1374 و درخواست اعاده به خدمت به محل اشتغال خود که در تاریخ    16کمیسیون ماده   
 31/3/1374می جانبـازان مـصوب       قـانون تـسهیالت اسـتخدا      4 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه مـاده            27/10/1385 مورخ   3232

دارد، دستگاههای مشمول این قانون مکلفند حسب درخواست جانبازانی که تا تصویب این قانون در خـدمت                  مجلس شورای اسالمی اشعار می    
 را بـه    4حکم ماده   محدودیت زمانی تا تصویب قانون مندرج در        . اند فقط برای یک بار نسبت به اعاده به خدمت آنان اقدام نمایند             دستگاه بوده 

رسد موضوع خواسته خارج از مصادیق قانون مصوب اسـت، علیهـذا    معنای انتهای غایت تلقی و به سبب تصریح فوق و سایر قرائن به نظر می          
ومی هیأت عم. دارد  قانون دیوان عدالت اداری صدرالتوصیف غیرموجه تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعالم می            14 و   11مستنداً به مادتین    

البدل شعب دیوان تشکیل و پـس از بحـث و بــررسی و انجـام               دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی             
 .نماید مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می
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  رأی هیأت عمومی
 شعبه بیست و سـوم دیـوان   27/10/1385 مورخ 3232قض بین دادنامه شماره الذکر وجود تنا های فوق  الف ـ با توجه به محتویات پرونده 

 شـعبه   24/4/1385 مـورخ    559 و   560هـای شـماره       شعبه بیست و یکم دیوان و دادنامه       31/3/1384 مورخ   372 و   373های شماره    با دادنامه 
 « 31/3/1374 جانبازان انقـالب اسـالمی مـصوب     قانون تسهیالت استخدامی و اجتماعی4ب ـ طبق ماده  . بیست و سوم دیوان محرز است

اند فقط برای یکبـار نـسبت        دستگاههای مشمول این قانون مکلفند حسب درخواست جانبازان که تا تصویب این قانون در خدمت دستگاه بوده                
های استخدامی و اجتماعی انشاء شده،       هنظر به اینکه حکم مقنن که در مقام حمایت از جانبازان در زمین            » .به اعاده به خدمت آنان اقدام نمایند      

مبین الزام دستگاههای اجرائـی مشمول قانون مذکور بـه اعاده بـه خدمت جانبازان فقط برای یک بار به درخواست آنان منحـصراً بـه شـرط                         
رح در تبـصره مـاده     اشتغال افراد مذکور به خدمت تا تاریخ تصویب قانون است و متضمن تحقق شـرایط و قیـد دیگـری جـزء در مـوارد مـص                          

 و  21 صادره از دو شعبه      24/4/1385 مورخ   559 و   560 و شماره    31/3/1384 مورخ   372 و   373های شماره    الذکر نیست، بنابراین دادنامه    فوق
وافـق  االشعار و تایید استحقاق شاکیان به اعاده بـه خـدمت صـحیح و م                 قانون فوق  16 دیوان مبنی بر نقض رأی کمیـسیون مقرر در ماده           23

 برای شعب دیوان و سـایر       1385 قانون دیوان عدالت اداری مصوب       43 و ماده    19 ماده   2این رأی به استناد بند      . شود قانون تشخیص داده می   
  .االتباع است مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه الزم

  رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ علی رازینی



  239/آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری : بخش سوم
 

 

 شورای 18/12/1383 بیست و سومین جلسه مورخ 3ان عدالت اداری در خصوص ابطال بند  هیأت عمومی دیو1440رأی شماره 
  تأمین استان خراسان رضوی

  1387/4/18 -84/100/شماره هـ
   7/12/1386:  تاریخ

   1440: شماره دادنامه 
  84/100:  کالسه پرونده

  . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:مرجع رسیدگی 
  . آقای سراج احمدی:شاکی 
  . شورای تأمین استان خراسان رضوی18/12/1383 بیست و سومین جلسه مورخ 3 ابطال بند :موضوع شکایت و خواسته 
را ) هریـرود (ای خراسان حریم مرزی رودخانـه تجـن    اند، شرکت آب منطقه  وکیل شکات به شرح دادخواست تقدیمی اعالم داشته    :مقدمه 

لذا اقدام شورای تامین استان خراسـان رضـوی و شـورای تـامین شهرسـتان                . اعالم کرده است   متر   100 متر و حریم حفاظت کیفی آن را         20
باشد و در حال حاضر بـه اسـتناد           برای رودخانه مزبور برخالف قانون اساسی و قوانین عادی و موازین شرعی می             250سرخس در تعیین حریم     

 بیـست و دومـین جلـسه    3بنا به مراتب ابطـال بنـد   . شوند  اراضی مربوطه میمصوبه مذکور مامورین انتظامی و مرزی مانع استفاده موکلین از         
استاندار و رئیس شورای تامین استان خراسان رضوی در پاسخ بـه            .  شورای تامین استان خراسان رضوی مورد تقاضا است        18/12/1383مورخ  

تمامیت ارضی کشور و مراقبت از حدود و ثغور و مرزهـا از  اند، حفظ   اعالم داشته  21/4/1384م مورخ   /5899/1شکایت مذکور طی نامه شماره      
 مـسئول   1362 قانون راجع به تعیین وظایف و تشکیالت شورای امنیـت کـشور مـصوب                5 و   4براساس مواد   . باشد وظایف اصلی حاکمیت می   

ید که هدف اصلی آن حفظ و تـامین امنیـت           نما امنیت استان استاندار بوده و شورای امنیت تامین استان وظایفی دارد و تصمیماتی را اتخاذ می               
فلذا با توجه به وضعیت منطقه مرزی مربوط و درخواست دستگاه مسئول کنترل و امنیت مناطق مرزی و بررسـیهای بعمـل آمـده از                         . باشد می

و حفظ امنیت منطقـه در  سازی برای کنترل مناسب مرزها  جانب واحدهای ذیربط مصوبه مورد شکایت مبنی بر تعیین حریم مرز با هدف زمینه             
شرایط حساس کنونی انجام شده است و بدیهی است در صورت ایجاد خسارت برای افراد اقـدامات الزم جهـت تادیـه آن از طریـق مجـاری                            

 مورخ 15886/30/85دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خالف شرع بودن مورد شکایت طی نامه شماره     . قانونی بعمل خواهد آمد   
 18/3/1385 شورای تامین استان خراسان رضوی در جلسه مورخ          18/12/1383 مصوبه جلسه مورخ     3اند، موضوع بند      اعالم داشته  1/4/1385

 18/12/1383 مصوبه جلـسه مـورخ       3گردد، اطالق بند     فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح زیر اعالم نظر می               
هیـأت عمـومی    . باشـد   رضوی نسبت به تصرف اراضی مورد نظر بدون پرداخت عوض خالف موازین شـرع مـی                شورای تامین استان خراسان   

البدل شعب دیوان تـشکیل و پـس از بحـث و بررسـی و انجـام                دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی             
 .نماید  میمشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی

  رأی هیأت عمومی
 18/12/1383 مصوبه جلـسه مـورخ     3اطالق بند   «  فقهاء محترم شورای نگهبان      1/4/1385 مورخ   15886/30/85 به شرح نظریه شماره     

 3بنـابراین بنـد     » .باشـد  شورای تامین استان خراسان رضوی نسبت به تصرف اراضی مورد نظر بدون پرداخت عوض خالف موازین شرع مـی                  
 قانون 41 قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و مادتین یک و 170به شورای تامین استان خراسان رضوی مستنداً به قسمت دوم اصل   مصو

  .شود  ابطال می1385دیوان عدالت اداری مصوب 
  عدالت اداری ـ رهبرپور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان
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 شورای اسالمی 20/6/1382م مورخ /ش916وان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه شماره  هیأت عمومی دی1491رأی شماره 
  مالیر

  1387/4/18 -86/433/شماره هـ

   14/12/1386:  تاریخ
   1491: شماره دادنامه 

  86/433:  کالسه پرونده
  . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:مرجع رسیدگی 
  .ادری ـ شمس اهللا حاجی مهدی آقایان حسین حاجی مهدی ـ رسول به:شکات 
  . شورای اسالمی مالیر20/6/1382م مورخ /ش916 ابطال مصوبه شماره :موضوع شکایت و خواسته 
باشـیم   اند، اینجانبان مالکین مشاع یک عمارت فرسوده در بخش یک مالیـر مـی      شکات به شرح دادخواست تقدیمی اعالم داشته       :مقدمه 

شهرداری صدور پروانه ساختمانی را موکول و منـوط         . ایم ختمانی جهت تجدید بنا را از شهرداری مالیر نموده        که کتباً تقاضای صدور پروانه سا     
 شورای اسالمی   20/6/1382 مورخ   916 مترمربع بدون پرداخت ثمن یا غرامت آن مطابق با مصوبه شماره             64/49نشینی بنا به میزان       به عقب 

درصد و باالتر در مسیر تعـریض قـرار      30شود که    دارد، امالکی شامل غرامت می      مصوبه مقرر می   این. شهر مالیر و اصالح سند رسمی نمودند      
 درصد 50 درصد کل ملک باشد فقط 30در صدر مصوبه اشاره دارد که در صورتی که میزان تعریض باالتر از . داشته باشد، با ارائه اسناد رسمی

باشـد    درصد مساحت کل ملک مـی      30 مترمربع و کمتر از      64/49ک اینجانبان به میزان     نشینی مل   از آنجا که عقب   . غرامت تعلق خواهد گرفت   
پس از اعتراض شورای شهر و شهرداری بدون ابطال مصوبه فوق اعـالم             . لذا مستنداً به مصوبه فوق غرامتی به اینجانبان تعلق نخواهد گرفت          

ر پروانه ساختمانی موکول به تعهدنامه رسمی مبنـی بـر اینکـه خـسارت               نمودند که شهرداری قصد تعریض در ملک اینجانبان را ندارد و صدو           
باشد و در صورت اجرای طرح تعریض غرامتی به مـالکین            تخریب و احداث هرگونه بنای احداثی در مسیر تعریض خیابان به عهده مالکین می             

 160 قانون مـدنی و رأی وحـدت رویـه    31 و 30 و مواد  قانون اساسی105 و 170لذا مستنداً به اصول . بابت عرصه و بنا تعلق نخواهد گرفت    
 916 قــانون شــهرداری و ســایر مقــررات مربــوط تقاضــای نقــض و ابطــال مــصوبه شــماره  55 مــاده 24 و برابــر بنــد 14/5/1380مــورخ 
 الیحـه شـماره     رئیس شورای اسالمی شهر مالیر در پاسخ به شکایت فـوق طـی            .  شورای اسالمی شهر مالیر را خواستاریم      20/6/1382مورخ
اند، طبق قانون تقویم امالک و ابنیه و تعیـین وضـعیت امـالک واقـع در طرحهـای دولتـی و                        اعالم داشته  29/7/1385ـ م مورخ    20ش1742

 در صورتی که شهرداری در بودجه سالیانه خود اقدام به تعیین اولویت اجرای طرح و خرید امالکـی را داشـته باشـد،                        1367شهرداریها مصوب   
 916مـصوبه   . قیمت ملک مذکور را به قیمت عادالنه روز بپردازد یامعادل آن را باجواز ساختمانی در صورت تمایل مالـک پایاپـای نمایـد                      باید  

 شورای اسالمی شهر مالیر به منظور تشویق مالکین که ملک آنها در طرح تعریض قرار گرفته است، صادر شده و بر اساس 20/6/1382مورخ 
 در مناطقی که شهرداری طرح اجرائی و اولویت تعریض نداشته و در بودجه سالیانه خود ردیفی برای این امر بازنکرده است                      آن مقرر گردید که   

 درصد آنها در طـرح تعـریض قـرار گیـرد،            30به منظور کمک و مساعدت به مالکین و تشویق مالکین در اجرای طرح به امالکی که بیشتر از                   
نـشینی و کمـک بـه آنهـا در            لذا این مصوبه صرفاً جهت تشویق مالکین جهت عقب        .  غرامت پرداخت گردد    درصد قیمت کارشناسی   50معادل  

ای بـرای    ای شهرداری طرح اجرایی نداشته باشد و بودجه        در غیر این صورت اگر در نقطه      . جهت استفاده از مزایای تشویقی صادر گردیده است       
هیأت عمومی دیـوان عـدالت اداری در تـاریخ فـوق بـا              . صالح سند اقدام به اخذ جواز نماید      بایست مالک پس از ا     آن در نظر نگرفته باشد، می     

البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریـت آراء بــه شـرح آتـی                        حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی      
 .نماید مبادرت بـه صدور رأی می
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  رأی هیأت عمومی
 واحـدهای دولتـی و مؤسـسات        1367اده واحده قانون تعیین وضعیت امالک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مـصوب                به صراحت م  

عمومی مندرج در ماده مذکور از جمله شهرداریها مکلفند در صورت تحقق و اجتماع شرایط قانونی الزم نسبت به تملک اراضی و امالک واقع                        
گذاری زمین معوض و یا پرداخت بهاء روز ملک فارغ از میزان مساحت واقع در طـرح و رعایـت مقـررات                      در طرحهای دولتی و شهرداریها با وا      

الذکر و عنایـت بـه اصـل تـسلیط و      بنابه جهات فوق  .  اقدام نمایند  1370قانون نحوه تقویم ابنیه، امالک و اراضی مورد نیاز شهرداریها مصوب            
 درصد بهاء ملک واقع در 50 قانون مدنی، وضع قاعده آمره مبنی بر پرداخت    31 و   30 مادتین   اعتبار مالکیت مشروع و آثار مترتب بر آن حسب        

 درصد ملک یا بیش از آن در مسیر تعریض مغایر قـانون و خـارج از حـدود اختیـارات قـانونی                       30طرح با عنوان غرامت آن هم به شرط وقوع          
 رئیس 20/6/1382م مورخ /ش916هر مالیر به شرح منعکس در نامه شماره  بنابراین مصوبه شورای اسالمی ش    . شود مربوط تشخیص داده می   

 قـانون اساسـی جمهـوری       170شورای اسالمی شهر مزبور که متضمن نفی احکام مقنن در خصوص مورد است، مستنداً به قسمت دوم اصل                   
  .گردد  قانون دیوان عدالت اداری ابطال می42 و ماده 19اسالمی ایران و بند یک ماده 

  عدالت اداری ـ رهبرپور أت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوانهی
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  نامه اجرایی قانون زمین شهری  آیین6 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال ماده 995 ـ 994رأی شماره 

  1387/4/24 -538 و 84/883/شماره هـ

   18/9/1386:  تاریخ
   995ـ 994: شماره دادنامه 

  883 ـ 84/538: پرونده کالسه 
  . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:مرجع رسیدگی 
  .ـ علی ثروتی2ـ مرتضی نبوی 1 آقایان :شاکی 
  .نامه اجرائی قانون زمین شهری  آیین6 ابطال ماده :موضوع شکایت و خواسته 
 هیـأت   24/3/1371 قانون زمین شهری مصوب      نامه اجرائی   آیین 6 شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعالم داشته است، در ماده            :مقدمه 

کلیه مراجعی که به نحوی از انحاء در ارتباط با زمینهای شهری اقداماتی از قبیل نقل و انتقال و صدور مجوزهای                     «وزیران تصریح شده است،     
» .دربـاره نـوع زمـین اسـتعالم نماینـد     دهند، ملزم و موظفند قبل از هرگونه اقدامی بدواً نظر وزارت مسکن و شهرسازی را  قانونی ـ انجام می 

 اخیرالذکر با جنبه آمره آن، ایجاد تکلیف و وضع قاعده آمره بر خالف نیت و غرض مقنن بوده و اساساً تأسیس زائد بـر قـانون                           6تصویب ماده   
سـازی اسـتان تهـران از مفـاد         در حالیکه مسئولین سازمان مسکن و شهر      . باشد باشد که خارج از حدود اختیارات دولت و مجریان قانون می           می

الـذکر و تـصریح ایـن     نامه فـوق   آیین19 ماده 11 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بند   24/3/1383 مورخ   105دادنامه شماره   
الک و قانون دفاتر اسناد دادنامه به اینکه تکالیف و الزامات قانونی دفاتر اسناد رسمی در خصوص نقل و انتقال امالک در قانون ثبت اسناد و ام

لذا با عنایت به اینکه مفـاد       . های مربوطه تعیین گردیده و سران دفاتر در این زمینه وظیفه دیگری ندارند، آگاهی کامل دارند                نامه رسمی و آیین  
ونی دولت خارج است و مستنداً به نامه اجرائی قانون زمین شهری مغایر با قانون مبنای آن بوده و تصویب آن از حدود اختیارات قان                آیین 6ماده  

مـدیرکل دفتـر امـور      .  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تقاضـای ابطـال آن را دارم            24/3/1383ـ105همان جهات مصرح در دادنامه شماره       
  مبـادرت بـه ارسـال تـصویر نظریـه تفـصیلی شـماره              9/11/1384 مـورخ    72901حقوقی دولت در پاسخ به شکایت فوق طی الیحه شـماره            

 وزارت مسکن و شهرسازی نموده است، در این نامه آمده است، الف ـ بموجـب مـاده یـک قـانون زمـین       14/9/1384 مورخ 01/110/27385
ایـن قـانون بـه      ... به منظور تنظیم و تنسیق امور مربـوط بـه زمـین و              «دارد،   شهری، قانونگذار هدف از وضع آن قانون را این گونه اعالم می           

از آنجا که برای تنظیم وتنسیق امورمربوط به زمین، رعایت نوعیت زمین به ویژه زمینهای موات بـرای مراجـع ذیـربط بـا               » ...رسد تصویب می 
نامه اجرایی مواد قانون به هیأت دولت اعطاء گردیده اسـت،    قانون مذکور، اختیار تصویب آیین17زمینهای شهری ضروری است و حسب ماده  

ب ـ  . نامه اجرایی، مراجع مرتبط با امور زمین شهری را موظف به استعالم دربـاره نوعیـت زمـین نمـوده اسـت       آیین6لذا هیأت دولت در ماده 
لذا به . گویند هرگاه مقنن در مقام بیان مطلبی باشد و نسبت به قسمتی از آن مطلب سکوت اختیار کند، این سکوت را سکوت در مقام بیان می         

گوینـد سـکوت در    به همین جهت می. کنند نماید و آن معنی را، مقصود مقنن تلقی می را منظور میتناسب مقام برای آن سکوت معنی خاصی      
دارد کـه قانونگـذار صـرفاً      قانون زمین شهری راجع به تـشخیص نوعیـت اراضـی مـدلل مـی     12مداقه در عبارات ماده     . مقام بیان، بیان است   

 احیاء و قابل اعتراض بودن آن را بیان نموده است و در مقـام بیـان و ذکـر    داربودن وزارت مسکن و شهرسازی جهت تشخیص عمران و       عهده
لزوم استعالم از نوعیت زمین توسط مراجع خاصی نبوده تا گفته شود وظیفه تعدادی از مراجع مورد بیان قانونگذار قرار گرفته، و لذا غیـر از آن                           

ج ـ رأی  . ای بـرای اسـتعالم نـدارد    اسناد رسمی به لحاظ سکوت مقنن، وظیفهمراجع ذکر شده در قانون سایر مراجع ذکر نشده از جمله دفاتر 
نامه اجرایی قانون زمین شهری به دلیل اینکه دفاتر اسناد رسمی             آیین 19 ماده   11 آن هیأت مبنی بر ابطال بند        24/3/1383 مورخ   105شماره  

 مطلق اراضی اعم از دایر و بایر و موات نموده بود با جهات و دالیل           را مکلف به استعالم و اقدام طبق نظر وزارت مسکن و شهرسازی راجع به             
 بـه لحـاظ     6نامه یا ابطال مـاده        آیین 6 مذکور بر ماده     105لذا موجبات تسری حکم رأی شماره       . نامه اجرایی انطباق ندارد     آیین 6و مبانی ماده  
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ن زمین شهری واگذاری اراضـی غیرمـوات نهادهـای غیردولتـی طبـق       قانو10دـ برابر تبصره یک ماده . باشد وحدت مبنا و جهات فراهم نمی    
ضوابط وزارت مسکن و شهرسازی و با رعایت نظر ولی فقیه خواهد بود، لذا بایستی قبل از تنظیم سند از وزارت مسکن و شهرسازی اسـتعالم                          

گیرنـد کـه متعلـق بـه      ی شهری مورد معامله قرار مـی هـ ـ بعضاً پالکهایی از اراض . گردد که آیا ضوابط وزارت مزبور رعایت شده است یا خیر
اند و یا متعلق به افرادی اسـت کـه    مالکینی است که قبالً از حد نصاب مقرر در قانون زمین شهری یا قانون اراضی شهری سابق استفاد نموده              

ای که در اختیار دارند، خواسـتار   استفاده از وکالتنامهنمایند به هیچ وجه به آنان دسترسی ندارد و سند انتقال قطعی را با             خریداران فعلی ادعا می   
از طرفی اداره کل امـور اسناد و سردفتران ســازمان ثبـت طـی نامـه                . هستند که ضرورت بررسی نوعیت زمیـن و شرایط معامـل محرز است          

ن شهری موضوع ماده اخیرالذکر را منصرف       نامه اجرائی قانون زمی     آیین 6 ضمن تایید و تاکید اجرای ماده        31/2/1384 مورخ   2663/24شماره  
با عنایت به مطالب معنونه و به منظور جلوگیری . نامه اجرائی مذکور اعالم نموده است  آیین19 ماده 11از حکم قبلی دیوان مبنی بر ابطال بند 

 6اه و سایر تصرفات که در صورت ابطال ماده از تضییع اموال دولت و انفال به لحاظ امکان نقل و انتقال یا احداث بنا و ساخت و ساز و حفر چ                  
 6فراهم خواهد گردید از یک طرف و بروز مشکالت برای مردم از طرف دیگر صادر و رأی مقتضی مبنی بر رد شکایت مطروحه و بقـاء مـاده                           

ضور رؤسـا و مستـشاران و       هیأت عمومی دیوان عـدالت اداری در تـاریخ فـوق بـا حـ              . نامه اجرائی قانون زمین شهری مورد استدعا است        آیین
 .نماید شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه دادرسان علی

  رأی هیأت عمومی
ات، دایر و بایر به حکم مـاده         تبیین شده، مسئولیت تشخیص نوع اراضی اعم از مو         24/3/1383 مورخ   105 همانطور که در دادنامه شماره      

 قانون زمین شهری و اعالم اراضی موات شهری به ادارات ثبت اسناد و امالک کشور به منظور ثبت و صدور سند مالکیت به نام دولت بـه                    12
بـت اسـناد و     الـذکر و اینکـه سـازمان ث        نظر به مراتب فـوق    .  قانون مزبور به عهده وزارت مسکن و شهرسازی محول شده است           6موجب ماده   

امالک کشور به حکم قانون در زمینه نقل و انتقاالت اموال غیرمنقول تکلیفی به استعالم از وزارت مسکن و شهرسازی ندارد، بنابراین اطالق                       
ای  هیأت وزیران که مفید تکلیف دفاتر اسناد رسمی به اسـتعالم نـوع زمینهـ               24/3/1371نامه اجرائی قانون زمین شهری مصوب         آیین 6ماده  

شهری از وزارت مسکن و شهرسازی در جهت ثبت نقل و انتقال اراضی مذکور است، خالف قانون و خارج از حدود اختیـارات قـوه مجریـه در                  
 42 و مـاده     19 قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و ماده یک و بند یک مـاده               170استناد قسمت دوم اصل       وضع مقررات دولتی است و به     

  .شود نامه اجرائی قانون زمین شهری ابطال و حذف می  آیین6از ماده » نقل و انتقال«  عبارت 1385ت اداری مصوب قانون دیوان عدال
  رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ علی رازینی
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 فسخ  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم امکان استخدام مجدد مستخدمین پیمانی که قرارداد آنان155رأی شماره 
  گردیده است

  1387/4/23 -87/118/شماره هـ
   12/3/1387:  تاریخ

   155: شماره دادنامه 
  87/118:  کالسه پرونده

  . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:مرجع رسیدگی 
  . آقای تقی علمدارپور:شاکی 
   . عدالت اداریوسوم دیوان  اعالم تعارض آراء صادره از شعب اول و هجدهم و سی:موضوع شکایت و خواسته 
 موضوع شکایت اقای جمشید کوهزادی به طرفیـت وزارت صـنایع و   84/659 الف ـ شعبه هجدهم در رسیدگی به پرونده کالسه  :مقدمه 

اسـت، بـا توجـه بـه       چنین رأی صـادر نمـوده  9/10/1385 مورخ 2287معادن به خواسته تبدیل وضعیت استخدامی به پیمانی به شرح دادنامه          
نامـه اسـتخدامی پیمـانی قـرارداد پیمـانی        آیین6ه و مستدل طرف شکایت طی الیحه دفاعیه و با توجه به اینکه در اجرای ماده   دفاعیات موج 

شاکی فسخ گردیده و اینکه شاکی اعتراض موثر و مستدلی ننموده و اینکه قطع نظر از رابطه کار وفق مقررات قانونی اصـدار گردیـده علیهـذا             
 موضـوع شـکایت آقـای    86/161 در رسـیدگی بـه پرونـده کالسـه     33ب ـ شـعبه   . اسـت  حه صادر و اعالم گردیدهحکم به رد شکایت مطرو

 موضوع شکایت آقای حسین اقبالیـان بـه طرفیـت وزارت            86/163سیدمهدی طباطبائی به طرفیت وزارت صنایع و معادن و همچنین کالسه            
 23/7/1386 مورخ   248 و   27/9/1386 مورخ   502های شماره     نی به شرح دادنامه   صنایع و معادن به خواسته تبدیل وضعیت استخدامی به پیما         

ریزی و تامین     است، کلیه مکاتبات و مستندات موید تجویز استخدام پیمانی شاکی بوده و در همین راستا مدیرکل برنامه                  چنین رأی صادر نموده   
 مبنی بر موافقت اسـتخدامی پیمـانی        17/10/1376 مورخ   39308/41اره  نیروی انسانی و جوابیه سازمان امور اداری و استخدامی کشور به شم           

 قـانون  14و13و7وی شکایت وی با توجه به مراتب مذکور و عدم دفاع موثر از ناحیه وزارت طرف شکایت ثابت تشخیص و مـستند بـه مـواد           
 موضوع شکایت آقای تقـی  84/897رونده کالسه ج ـ شعبه اول در رسیدگی به پ . است دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت صادر نموده

زاده به طرفیت وزارت صنایع و معادن به خواسـته تبـدیل وضـعیت                 موضوع شکایت آقای رمضان یوسف     84/1082علمدارپور و پرونده کالسه     
است، حسب اعـالم اداره   ه چنین رأی صادر نمود29/1/1386 مورخ  94 و دادنامه    29/1/1386 مورخ   930استخدامی به پیمانی به شرح دادنامه       

نامه اسـتخدام پیمـانی فـسخ        آیین 6 قرارداد پیمانی شاکی براساس ماده       26/1/1385 مورخ   513طرف شکایت طی الیحه ثبت شده به شماره         
 از هـشت     قانون تعدیل نیرو داللت بر استخدام رسمی افرادی که به صورت پیمانی به مدت بـیش                7 ماده   2گردیده و با توجه به اینکه تبصره        

بنابراین دلیلی قـانونی بـر تکلیـف       . باشد   مارالذکر می  2نماید بنابراین تقاضای شاکی خارج از شمول تبصره           سال سابقه خدمت داشته باشند می     
یـأت  ه. است  گردد علیهذا شکایت را غیر وارد و حکم به رد شکایت صادر نموده              اداره طرف شکایت به استخدام پیمانی شاکی نمایند احراز نمی         

البدل شعب دیوان تشکیل و پـس از بحـث و بررسـی و                عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی              
 .نماید انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می

  رأی هیأت عمومی
 قانون استخدام کشوری به تصویب هیأت وزیران رسیده بـا فـسخ   6سمت آخر ماده نامه استخدام پیمانی که به تجویز ق     آیین 6 طبق ماده   

 با فسخ قرارداد    1371الذکر در سال      های فوق   نظر به اینکه شاکیان پرونده    . است  قرارداد استخدام پیمانی توسط طرفین قرارداد مجاز اعالم شده        
است و استخدام مجدد آنان به صورت پیمـانی بـه             خ مزبور با دولت قطع گردیده     اند و رابطه استخدامی آنان در تاری        پیمانی بازخرید خدمت شده   

 مـورخ   2287 شـعبه اول شـماره       29/1/1386 مـورخ    93 و   94هـای شـماره       بنـابراین دادنامـه   . نامه مـذکور مجـوزی نـدارد         آیین 5حکم ماده   
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این رأی بـه اسـتناد   . شود ازین قانونی تشخیص داده می  شعبه هجدهم دیوان مبنی بر رد شکایت در این زمینه موافق اصول و مو              9/10/1385
  .االتباع است  قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط و موارد مشابه الزم43 و ماده 19 ماده 2بند 

  عدالت اداری ـ مقدسی فرد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان
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 مدیرکل امور 29/7/1386 مورخ 01/41/27860یأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال دستورالعمل  ه274رأی شماره 
  شهری استانداری خوزستان

  1387/5/8 -86/470/شماره هـ

   30/4/1387:  تاریخ
   274: شماره دادنامه 

  86/470:  کالسه پرونده
  . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:مرجع رسیدگی 
  .ی سیدعلیرضا نصرتی آقا:شاکی 
  . مدیرکل امور شهری استانداری خوزستان29/7/1386 مورخ 01/41/27860 ابطال دستورالعمل:موضوع شکایت و خواسته 
 شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعالم داشته است، مدیرکل امور شهری استانداری خوزستان طی دسـتورالعمل مـورد شـکایت                     :مقدمه 

حکم سرپرست شهرداری پس از انتخاب و پیشنهاد شورای اسـالمی شـهر از اختیـارات صـادرکننده حکـم انتـصاب                      اعالم نموده است، صدور     
 قانون تشکیالت، وظایف و انتخابـات شـوراهای   71 بند یک ماده 3اوالً با توجه به اینکه مفاد تبصره . باشد می) استاندار یا وزیر کشور (شهردار  

باشد، لذا تسری و تعمیم آن به مورد انتصاب سرپرست شـهرداری فاقـد               اً ناظر به نصب شهرداران می     اسالمی کشور و انتخاب شهرداران صرف     
الذکر در فاصله بین صدور رأی عدم اعتماد و           قانون فوق  73ثانیاً برابر تبصره ماده     . رسد و نیاز به تصریح قانونی دارد       وجاهت قانونی به نظر می    

 ماه به طول انجامد، یکی از کارکنان شهرداری به انتخـاب            3دار تا انتخاب فرد جدید که نباید بیش از          برکناری شهردار و یا خاتمه خدمت شهر      
مسلماً چنانچه نیازی به صدور حکم انتصاب از سوی مراجـع دیگـری بـود در قـانون                  . دار و مسئول اداره امور شهرداری خواهد بود         شورا عهده 

 فلسفه انتخاب سرپرست جهت اداره امور شهرداری به شکل موقت و بـرای احتـراز از رهاشـدن                   االصول  گرفت علی  مذکور مورد اشاره قرار می    
در فرضی که شخص شهردار به هر دلیل از ادامه خدمت بازماند، مسئولیت وی تا زمان صدور                 . باشد امور شهرداری بدون متولی و متصدی می      

 01/41/27860رعهده کیست؟ لذا متقاضی ابطال دستورالعمل شماره        حکم سرپرست که مشخصاً متضمن صرف وقت و تشریفات الزم است ب           
 اعـالم   1/10/1386 مـورخ    35779/42/44مدیرکل امور شهری استانداری خوزستان در پاسخ طـی نامـه شـماره              . باشد  می 29/7/1386مورخ  

نتخاب شهرداران، شوراها حق ندارند در نصب        قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و ا          74داشته است، به استناد ماده      
نامه اجرایی تشکیالت انتخابات داخلی و امــور مـالی          همچنین براساس آیین  . و عزل کارکنان شهرداریها مداخله نمایند یا به آنها دستور بدهند          

 حکم سرپرسـت شـهرداری بـه اسـتناد          نامه داخلی شورای اسالمی شهر، برای ریاست شورا وظایفی به منظور صدور            شوراهای اسالمی و آیین   
 وزیـر کـشور     30/8/1385 مورخ   34/113787همچنین به استناد تفویض اختیار شماره       . بینی نشده است   الذکر پیش   قانون فوق  73تبصره ماده   

هرهای مـذکور بـا     صدور احکام سرپرستی برای شهرداریها با جمعیت بیش از دویست هزار نفر و مراکز استانها به پیشنهاد شورای اسالمی شـ                    
رعایت مقررات مربوط، به استانداران تفویض شده است و صدور حکم سرپرستی سـایر شهـرداریها بر اساس مقررات از اختیـارات اسـتانداران                      

 دفتر حقـوقی وزارت کـشور       28/5/1383 مورخ   61/45087 و   20/5/1382 مورخ   61/38986های شماره    باشد و در خاتمه با عنایت به نامه        می
باشد، صدور حکم سرپرستی نیز به همان کیفیتـی اسـت کـه     بنی بر اینکه سرپرست شهرداری واجد تمام اختیارات و مسئولیتهای شهردار می م

برای شهردار مقرر گردیده است و سرپرست شهرداری پس از انتخاب و پیشنهاد از طرف شورای شهر بایستی از طرف مقـامی کـه شـهردار را          
البـدل شـعب دیـوان     هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی. ودکند، منصوب ش نصب می 

 .نماید تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می
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  رأی هیأت عمومی
انون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کـشور و انتخـاب شـهرداران مـصوب                 ق 71 ماده 3 قانونگذار به شرح مقرر در تبصره     

، پیشنهاد انتصاب شهرداران را در زمره وظایف و اختیارات خاص شورای اسالمی شهر قرار داده و انتصاب شهردار در شهرها با جمعـیت                       1375
لیکن در تبـصره مـاده      .  و در سایر شهرها به عهده استانداران محول نموده است           هزار نفر و مراکز استانها را به عهده وزیر کشور          200بیشتر از   

در فاصله بین صدور رأی عدم اعتماد و برکناری شهردار و یا خاتمه خدمت شهردار تا انتخـاب فـرد                    «  قانون مذکور تصریح کرده است که        73
اری با انتخاب شورای شهر عهـده دار و مـسئول اداره امـور شـهرداری         جدید که نباید بیش از سه ماه به طول انجامد، یکی از کارکنان شـهرد             

نظر به اینکه سیاق عبارات حکم مقرر در این تبصره که با هدف اجتناب از رکود و یا وقفه در اداره مهام امور شهر در مدت جری                           » .خواهد بود 
 کارکنان شـهرداری توسط شورای اسالمی شهــر بـه منظـور            تشریفات مربوط به انتصاب شهردار جدید انشاء شده، مصرح در انتخاب یکی از            

اداره امور شهر تا انتصاب شهردار جدید است و داللتی بر لزوم معرفی کارمند منتخب به استانداری محل و صدور حکم انتـصاب او بـه سـمت           
رکل امور شـهری اسـتانداری خوزسـتان        مدی 29/7/1386 مورخ   01/41/27860سرپرست موقت شهرداری ندارد، بنابراین مفاد بخشنامه شماره       

سـمت سرپرسـت شـهرداری        منظور صدور حکم انتصاب وی به       شهرداری به استانداری به     مبنی بر ارسال صورتجلسه انتخاب یکی از کارمندان       
جمهـوری   قـانون اساسـی      170مغایر هدف و حکم مقنن وخارج از حدود اختیارات استانداری خوزستان است و مستنداً بـه قـسمت دوم اصـل                    

  .شود  ابطال می1385 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 42 و ماده 19اسالمی ایران و ماده یک و بند یک ماده 
  عدالت اداری ـ مقدسی فرد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان
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   به خواسته بازگشت به کاراختالف و  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص اعتراض به رأی هیأت حل277رأی شماره

  1387/5/8 -87/187/شماره هـ
   30/4/1387:  تاریخ

   277: شماره دادنامه 
  87/187:  کالسه پرونده

  . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:مرجع رسیدگی 
  . خانم وجیه هادی بیگی:شاکی 
  .ان عدالت اداری تجدیدنظر دیو8 و 7 اعالم تعارض آراء صادره از شعب :موضوع شکایت و خواسته 
بیگـی و    موضوع شـکایت خـانم وجیـه هـادی    85/1702 و 85/1697های کالسه   الف ـ شعبه بیست ونهم در رسیدگی به پرونده :مقدمه 

جهانبخش درکه به طرفیت هیأت حل اختالف اداره کار و امور اجتماعی کرمانـشاه بـه خواسـته ابطـال رأی هیـأت حـل اخـتالف بـه تـاریخ                       
 چنین رأی صادر نموده است، با عنایت به اینکه مفاد مـاده  2/10/1385 مورخ 2215 و   2210به شرح دادنامه    » زگشت به کار  با « 19/5/1384
عنـه جهـت رسـیدگی مجـدد بـه هیـأت              از قانون کار رعایت نگردیده فلذا خواسته مطروحه را وارد تشخیص و ضمن نقض رأی معتـرض                 27

 موضــوع 85/2411 و 85/2409هــای کالســه   هفــتم تجدیــدنظر در رســیدگی بــه پرونــدهب ـ شــعبه  . دارد همعــرض ارجــاع و احالــه مــی
 صـادره از شـعبه      2/10/1385 مـورخ    2215 و   2/10/85 مـورخ    2210هـای    تجدیدنظرخواهی سازمان کار و امور اجتماعی کرمانشاه از دادنامه        

 چنین رأی صادر نموده است، با توجـه بـه محتویـات             30/3/1386 مورخ   1108 و   30/3/1386 مورخ   1106های   بیست و نهم به شرح دادنامه     
های بدوی و تجدیدنظر اسناد و مدارک و لوایح ارائه شده طرفین به دیوان در صورتی که اختالفی بین تشکل کارگری و کارفرما حادث                        پرونده

 1382سهیل نوسـازی صـنایع کـشور مـصوب           قانون تنظیم بخشی از مقررات ت      9ای نرسد وفق مقررات ماده       شده و اقدامات توافقی به نتیجه     
در صورت عدم حصول توافق بین تشکل کارگری واحد و کارفرمـا            « شود در بخشی از ماده آمده است         ای محول می   بررسی موضوع به کمیته   

، سـازمان مـدیریت و      های صنایع و معادن، کار و امور اجتماعی        وزارتخانه(موضوع با نظرات طرفین به کار گروهی متشکل از نمایندگان دولت            
و سازمان تامین اجتماعی و تشکلهای عالی کارفرمایی و کارگری احاله حسب نظر کمیته مذکور کارگران مازاد با پرداخـت                    ) ریزی کشور  برنامه

ر  تحـت پوشـش بیمـه بیکـاری قـرا          26/6/1369 قانون بیمه بیکاری مـصوب       7ماده  ) الف(حق سنوات مقرر در قانون کار مطابق ضوابط بند          
 تا آخر برنامه چهـارم تمدیـد شـده          1385 مصوب قانون تنظیم     10 و   9قابلیت اجرایی ماده مذکور با ماده واحده قانون اصالح مواد           » .گیرند می

است با عنایت به مراتب فوق و نظر به اینکه در رسیدگیهای هیأت حل اختالف موازین و مقررات قانونی رعایـت شـده و تخلفـی از مقـررات                             
ج ـ شـعبه بیـست و    . ست، بنابراین با اعالم ورود تجدیدنظر خواهی ضمن نقض دادنامه حکم به رد شکایت شاکی صادر نموده استمشهود نی

اله سلیمانی و عباس آقابابائی به طرفیـت هیـأت حـل               موضوع شکایت آقایان حبیب    84/3267 و   85/1707نهم در رسیدگی به پرونده کالسه       
 2/10/1385 مـورخ   2220 و   2/10/1385 مـورخ    2203ه نسبت به ابطال رأی هیأت حل اختالف به شرح دادنامه            اختالف به اداره کار کرمانشا    

 قانون کار رعایت نشده خواسته مطروحه را وارد و پرونده را جهت رسیدگی بـه کمیـسیون                  27چنین رأی صادر نموده که از آنجا که مفاد ماده           
 موضـوع تجدیـدنظر   85/2042 و 84/2046هـای کالسـه    تم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونـده د ـ شعبه هش . دارد همعرض ارجاع و احاله می

 صادره از شعبه بیست و نهم 2/10/1385 مورخ 2220 و 2/10/1385 مورخ   2203خواهی اداره کار و امور اجتماعی کرمانشاه نسبت به دادنامه           
 با رد تجدیدنظر خواهی رسیدگی موضـوع را در کمیـسیون همعـرض              4/2/1386 مورخ   26 و   4/2/1386 مورخ   23های   دیوان به شرح دادنامه   

البـدل شـعب دیـوان     هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسـان علـی  . تایید و استوار نموده است 
 .نماید صدور رأی می شرح آتی مبادرت به تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به



  249/آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری : بخش سوم
 

 

  رأی هیأت عمومی
 قانون برنامه سوم توسعه     113 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصالح ماده              9 در حکم خاص مقرر در ماده       

وری، نیروی   رهبه منظور ارتقای سطح کیفی و به      «  تصریح شده است که      1382اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران مصوب       
در صـورت توافـق طـرفین در زمینـه نیـروی            . گـردد  انسانی شرکتهای صنعتی با مشارکت تشکل کارگری و مدیریت هر شرکت مشخص می            

 انسانی مورد نیاز و مازاد، نیروی مازاد با دریافت حداقل دو ماه آخرین مزد و مزایا بابت هر سال سابقه کار در واحد یا به وجه دیگری که توافق                     
در صورت عدم حصول . گیرند پوشش بیمه بیکاری قرار می  تحت26/6/1369 قانون بیمه بیکاری مصوب 7ماده ) الف(شود، مطابق ضوابط بند 

هـای صـنایع و      وزارتخانـه (توافق بین تشکل کارگری واحد و کارفرما، موضوع با نظرات طرفین به کار گروهی متـشکل از نماینـدگان دولـت                      
و سازمان تأمین اجتماعی و تشکلهای عالی کارفرمایی و کارگری احالـه و            ) ریزی کشور  ر اجتماعی و سازمان مدیریت و برنامه      معادن، کار و امو   

 قانون بیمه بیکاری مـصوب  7ماده  ) الف(حسب نظر کمیته مذکور، کارگران مازاد با پرداخت حق سنوات مقرر در قانون کار مطابق ضوابط بند                  
ضوابط این ماده تا پایان برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگـی جمهـوری               . گیرند مه بیکاری قرار می    تحت پوشش بی   26/6/1369

الذکر مصرح در جواز تعدیل نیروی انسانی مازاد با رعایت مقررات            نظر به اینکه حکم مقنن به شرح فوق       » ...باشد اسالمی ایران، قابل اجراء می    
نامـه    در باب جواز قطع رابطه همکاری بین کارگر و کارفرما به واسطه عدم رعایت آیـین                1369نون کار مصوب     قا 27ماده مذکور است و ماده      

االشـعار     قـانون فـوق    9انضباطی کارگاه و سایر موارد مندرج در ماده اخیرالذکر منصرف از تعدیل نیروی انسانی مازاد بر احتیاج موضـوع مـاده                      
 مذکور صادر شده اسـت      9 شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان که به استـناد ماده          30/3/1386 مورخ   1108 و   1106بنابراین دادنامه شماره    . باشد می

 قانون دیوان عدالت اداری برای شـعب        43 و ماده    19 ماده   2ایـن رأی به اسـتناد بنـد      . شود موافق اصول و موازین قانونی تشـخیص داده می       
  .االتباع است مشابه الزمدیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد 

  عدالت اداری ـ مقدسی فرد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان



  )1387  تابستان 11شماره (فصلنامه قضایی / 250
 

 

 آموزش و پرورش به تبدیل حکم آموزگاری به   هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص عدم امکان الزام278رأی شماره
  دبیری

  1387/5/8 -87/211/شماره هـ
   30/4/1387:  تاریخ

   278: ره دادنامهشما 
  87/211:  کالسه پرونده

  . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:مرجع رسیدگی 
  . خانم زهرا شجاعی:شاکی 
  . اعالم تعارض آراء صادره از شعب اول و چهارم دیوان عدالت اداری:موضوع شکایت و خواسته 
ت خانم زهرا شجاعی به طرفیت آموزش و پرورش تهران بـه   موضوع شکای86/66 الف ـ شعبه اول در رسیدگی به پرونده کالسه  :مقدمه 

 چنین رأی صادر نموده است، شاکی اظهار داشته         10/11/1386 مورخ   2555خواسته تقاضای تبدیل حکم آموزگاری به دبیری به شرح دادنامه           
 خـدمت در نهـضت سـوادآموزی و پـیش           باشد و جمعاً ده سـال سـابقه        که با توجه به اینکه دارای مدرک تحصیلی لیسانس ادبیات فارسی می           

با توجه به اینکه در خصوص برخی از همکـاران وی           . اند دانشگاهی و راهنمایی دارد لیکن حکم کارگزینی آموزگار در مقطع ابتدائی صادر کرده            
 جوابیـه طـرف شـکایت نظـر بـه           باشد، فلذا با عنایت به مراتب مذکور و        اند خواستار صدور ابالغ دبیری برای خود می        ابالغ دبیری صادر نموده   

 به عنوان آموزگار صورت پذیرفته و به عالوه صرف داشتن مدرک            8/9/1384 مورخ   55/133212اینکه استخدام شاکیه براساس مجوز شماره       
 جملـه مـوارد     باشد و موارد دیگری از جمله اعالم نیاز اداره مربوطه و وجود پـست سـازمانی از                 لیسانس دلیلی از حیث صدور ابالغ دبیری نمی       

باشد که از این حیث مدارکی دال بر اثبات موارد مذکور ارائه نگردیده مضافاً براینکه علت استخدام شاکی به عنوان آموزگار مقطـع                        دیگری می 
ب . دارد مـی ابتدایی تورم نیرو در مقطع باالتر بوده فلذا دعوی مطروحه غیر موجه تشخیص و در شرایط فعلی قرار رد شکایت را صادر و اعالم    

 موضوع شکایت اشرف السادات احمدی به طرفیت اداره آموزش و پـرورش شـهر               85/267ـ شعبه چهارم دیوان در رسیدگی به پرونده کالسه          
 چنین رأی صادر نموده است، با توجـه بـه           15/5/1385 مورخ   2408تهران به خواسته تبدیل حکم آموزگاری به دبیری به شرح دادنامه قطعی             

هان دارای مدرک تحصیلی کارشناسی زبان و ادبیات فارسی بوده و سابقه خدمت در نهضت سوادآموزی را نیـز داشـته فلـذا صـدور                         اینکه خوا 
االصول در اداره خوانـده بـرای دارنـدگان مـدرک           باشد فلذا با توجه به اینکه علی       حکم آموزگاری تضییع حقوق وی و مدرک تحصیلی وی می         

باشد، فلذا دعوی مطروحه را وارد تشخیص و حکم بـه ورود             گردد و خواهان نیز واجد شرایط مربوطه می        ر می لیسانس عنوان شغل دبیری صاد    
البـدل شـعب دیـوان       هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علـی                . گردد آن صادر و اعالم می    

 .نماید ه با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی میتشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاور

  رأی هیأت عمومی
تعیین عناوین پست ثابت سازمانی داوطلبان ورود به خدمت دولت و یا مستخدمین دولت بـر اسـاس پـستهای بالمتـصدی و موردنیـاز بـا           

در خصوص مورد مجرد ارائه مدرک تحـصیلی لیـسانس کـافی            ها و مؤسسات دولتی مربوط است و         رعایت مقررات مربوطه به عهده وزارتخانه     
 مـورخ   2555برای الزام وزارت آموزش و پرورش به انتصاب مستخدمان رسته آموزشی به پست دبیـری نیـست و در نتیجـه دادنامـه شـماره                          

 و 19 ماده 2ن رأی به استناد بند ای. باشد  شعبه اول دیوان که مبین این معنی است، صحیح و موافق اصول و مقررات قانونی می 10/11/1386
  .االتباع است  قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه الزم43ماده 

  عدالت اداری ـ مقدسی فرد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان



  251/آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری : بخش سوم
 

 

  وص اعاده به خدمت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخص280رأی شماره 

  1387/5/8 -87/213/شماره هـ
   30/4/1387:  تاریخ

   280: شماره دادنامه 
  87/213:  کالسه پرونده

  . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:مرجع رسیدگی 
  . آقای ضرغام کمالی رستمی:شاکی 
  .ری دیوان عدالت ادا14 و 13 اعالم تعارض آراء صادره از شعب :موضوع شکایت و خواسته 
 موضوع شکایت آقای ضرغام کمالی رستمی به طرفیت گمرک ایران 86/147 الف ـ شعبه سیزدهم در رسیدگی به پرونده کالسه  :مقدمه 

 چنـین رأی    14/9/1386 مـورخ    1279به خواسته اعاده به خدمت و ابطال ابالغیه گمرک ایران در خصوص امتحان ادواری به شـرح دادنامـه                    
 65791/1767/519/54ر مورد عدم موافقت با خواسته شاکی از ناحیه خوانده با توجه به مفاد الیحه جوابیـه شـماره                    صادر نموده است، چون د    

باشـد، زیـرا در زمـان         مدیرکل دفتر حقوقی و قضایی طرف شکایت تخلفی از مقررات و تضییع حقی مشهود و ملحوظ نمی                 18/4/1386مورخ  
ی از مدارک الزم جهت شرکت داوطلبان در آزمون استخدامی دارا بـودن کارنامـه آزمـون ادواری    انتشار آگهی استخدامی ضوابط و مقررات یک  

 آگهی استخدامی حکم اسـتخدام پیمـانی وی         9مجاز جهت استخدام قید گردیده بود و چون نامبرده فاقد کارنامه مذکور بوده لذا به استناد بند                  
ب ـ شـعبه چهـاردهم در رسـیدگی بـه      . گردد و حکم به رد شکایت وی صادر و اعالم میلغو گردید، بنا به مراتب خواسته ایشان موجه نیست 

 مـورخ   15573/16/805/82 موضوع شکایت شهرام دهقان به طرفیت گمرک ایران بـه خواسـته ابطـال نامـه شـماره                    86/208پرونده کالسه   
 چنـین رأی صـادر      16/2/1387 مـورخ    304به شرح دادنامـه      معاون اداره کل امور اداری و استخدامی و برقراری رابطه استخدامی             8/6/1385

 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتمـاعی و فرهنگـی جمهـوری             143نموده است، نظر به اینکه به استناد ماده واحده قانون اصالح ماده             
 مجلس شورای اسالمی، 11/10/1384 مصوب  قانون الحاق مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت69اسالمی ایران و اصالح ماده

شرط آزمون ادواری برای استخدام نیروی انسانی در دستگاههای دولتی و نهادهای عمومی حذف گردیده است، لذا با وصف موصوف شـکایت   
 و حکـم بـه ورود       باشـد، وارد و موجـه تـشخیص        عنه به انجام ادامه مراحل استخدام مـی        وکیل شاکی در حدی که متضمن الزام اداره مشتکی        

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

  رأی هیأت عمومی
 استخدام افراد به صورت پیمانی در گمرک جمهوری اسـالمی ایـران منـوط بـه دارا     19/2/1384 اینکه در آگهی منتشره در تاریخ     نظر به 

 قـانون برنامـه چهـارم توسـعه اقتـصادی،           143بودن مدرک قبولی آزمون ادواری بوده و انتفاء این شرط به شرح مقرر در قانون اصالح مـاده                   
 قانون الحاق مـوادی به قانون تنـظیم بخشی از مقـررات مـالی دولت مـصوب             69اسالمی ایران و اصالح ماده      اجتماعی و فرهنگی جمهوری     

 بـه لحاظ عطف بماسبق نشدن احکام آنها، در وضعیت شاکیان برای ورود به خدمت پیمانی در گمرک جمهوری اسالمی ایـران           11/10/1384
 شعبه سیزدهم دیوان مبنی بر رد شکایت شاکی به خواسته اعاده به             14/9/1386 مورخ   1279ماره  مؤثر در مقام نبوده است، بنابراین دادنامه ش       

  .خدمت و ابطال ابالغیه گمرک ایران در خصوص امتحان ادواری صحیح و موافق اصول و مقررات است
  عدالت اداری ـ مقدسی فرد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان



  )1387  تابستان 11شماره (فصلنامه قضایی / 252
 

 

  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص لغو حکم اخراج که به لحاظ غیبت صادر گردیده و بازگشت به کار 279رأی شماره 

  1387/5/8 -87/212/شماره هـ
   30/4/1387:  تاریخ

   279: شماره دادنامه 
  87/212:  کالسه پرونده

  . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:مرجع رسیدگی 
  . شرکت ذوب آهن اصفهان:شاکی 
  . دیوان عدالت اداری20 و 12 اعالم تعارض آراء صادره از شعب :وضوع شکایت و خواستهم 
 موضوع شکایت آقای ایرج صالحی به طرفیت ذوب آهن اصفهان بـه  84/1672 الف ـ شعبه بیستم در رسیدگی به پرونده کالسه  :مقدمه 

 بـه بعـد بـه    1362اند، با توجه به اینکه شـاکی از سـال        صادر نموده  چنین رأی    15/5/1384 مورخ   1314خواسته اعاده به کار به شرح دادنامه        
محل کار خود مراجعه ننموده و پس از گذشت بیست و دو سال به جهت اعاده به کار تقدیم دادخواست نموده و عدم مراجعه به محل کار خود                            

ب . شـود  یوان حکم به رد شکایت وی صادر و اعالم می         قانون د  11را مشکالت شخصی بیان نموده است، لهذا مستنداً به مفهوم مخالف ماده             
 موضوع شکایت محمد جان رضایی به طرفیت ذوب آهن اصفهان به خواسته لغو حکم      85/453ـ شعبه دوازدهم در رسیدگی به پرونده کالسه         

 12/12/1386 مورخ   2346شماره   و بازگشت به کار و پرداخت حقوق و مزایای قانونی به شرح دادنامه               12/11/1362 مورخ   2/125810شماره  
اند، نظر به اینکه اداره خوانده در رابطه با اخراج شاکی از شرکت مدرک قانونی که حاکی از محکومیت به اخراج شـاکی               چنین رأی صادر نموده   

باشد، زیـرا اخـراج از    نمیاز طرف مراجع قضایی و یا هیأت رسیدگی به تخلفات اداری باشد، ارائه نشده است و کارگزینی مرجع تعیین مجازات      
باشد، علیهذا با توجه به مراتب شکایـت شاکی موجه و وارد تشخیص و حکـم بـه ورود شـکایت نـامبرده صـادر و اعـالم                            شرکت مجازات می  

از البدل شـعب دیـوان تـشکیل و پـس            هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی               . گردد می
 .نماید بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می

  رأی هیأت عمومی
 9/12/1362 با عنایت به اینکه شاکیان به لحاظ غیبت غیر موجه طوالنی قبل از تاریخ تصویب قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب                      

 سال از تاریخ غیبت و اخراج، رابطه استخدامی آنان با شرکت سهامی ذوب آهـن اصـفهان قطـع                    22ریب  اند و با انقضاء ق     از خدمت اخراج شده   
بنابراین شکایت بـه خواسته لغو ابالغ اخراج مذکور و اعاده به خدمت و پرداخت حقوق و مزایای مورد ادعا در مدت غیبـت غیـر                        . گردیده است 

 شعبه بیستم دیوان کـه مبـین ایـن معنـی     15/5/1384 مورخ  1314است و دادنامه شماره     موجه و عدم اشتغال به خدمت فاقد وجاهت قانونی          
 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر          43 و ماده    19 ماده   2این رأی به استناد بند      . باشد است موافق اصول و موازین قانونی می      
  .االتباع است مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه الزم

  عدالت اداری ـ مقدسی فرد ت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوانهیأ



  253/آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری : بخش سوم
 

 

 23/12/1384 مکرر مصوبه مورخ 4 و 3 و 2 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بندهای یک، 1293رأی شماره
  استانداری آذربایجان غربی، سازمان

  1387/4/29 -85/186/شماره هـ
 علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی آذربایجان غربی هتعزیرات حکومتی و دانشگا

   9/11/1386:  تاریخ
   1293: شماره دادنامه 

  85/186:  کالسه پرونده
  . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:مرجع رسیدگی 
  . آقای مسعود قهرمانلو ـ آقای داریوش روحی:شاکی 
 اسـتانداری آذربایجـان غربـی، سـازمان         23/12/1384 مکـرر مـصوبه مـورخ        4 و   3 و   2 ابطال بندهای یک،     :موضوع شکایت و خواسته    

  .تعزیرات حکومتی و دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی آذربایجان غربی
 در اسـتانداری    23/12/1384ای در تـاریخ       وکیل شکات به شرح دادخواسـت و الیحـه تکمیلـی آن اعـالم داشـته اسـت، جلـسه                    :مقدمه 

ن غربی با حضور نمایندگان ادارات دیگر طرف شکایت تشکیل و مواردی به تصویب رسیده است که در خصوص خالف قـانون بـوده                  آذربایجا
 تعزیرات 11ـ در بند یک مصوبه مورد شکایت مقرر شده است که دبیرخانه کمیسیون ماده           1رساند،   مصوبات مذکور موارد ذیل را به عرض می       

 11ماده  . های ارجاعی به آن کمیسیون را به شعبه ویژه سازمان تعزیرات حکومتی استان ارسال نماید               مام پرونده حکومتی مستقر در دانشگاه، ت    
در مورد جرایم موضوع این قانون کمیسیونی مرکب از سرپرسـت نظـام پزشـکی مرکـز و یـا اسـتان                      « دارد   قانون تعزیرات حکومتی مقرر می    

رمان استان و نماینده وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، موضوع را بدواً رسیدگی نموده و                برحسب مورد و مدیرعامل سازمان بهداشت، د      
در صورت تشخیص وقوع جرم در مورد موسسات دولتی به کمیسیون تعزیرات حکومتی بخش دولتی و در موارد غیردولتی به دادسرای انقالب     

 19/7/1373و حسب ماده واحده قانون اصالح قانون تعزیـرات حکـومتی مـصوب              که متعاقباً   » .نماید اسالمی جهت تعیین مجازات معرفی می     
مستنبط از مـاده قـانونی مـذکور،        . مقرر شده که تخلفات مورد نظر به جای دادسرای انقالب اسالمی به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع گردد                

 جایگاه دادسرا در قوه قضائیه بوده و مرجـع تـشخیص تحقـق     در تخلفات تعزیراتی پزشکان، همانند نقش و11جایگاه و نقش کمیسیون ماده    
لذا بنـد یـک مـصوبه مـورخ         . جرم، منحصراً کمیسیون مزبور و مرجع تعیین مجازات برای متخلف، شعبه ویژه سازمان تعزیرات حکومتی است               

ع مشابهی دارد بـا ایـن توضـیح کـه            نیز وض  23/12/1384 مصوبه جلسه مورخ     2ـ بند   2.  بر خالف صریح قانون مارالذکر است      23/12/1384
 دانسته است و بـدیهی اسـت، اگرچنانچـه          11 قانون یاد شده اساساً تشخیص وقوع جرم را درصالحیت ذاتی کمیسیون ماده              11مقنن در ماده    

ومتی، جهـت   ای پزشک وجود داشته باشد، کمیسیون با احراز تخلف، مراتب را به سـازمان تعزیـرات حکـ                  مدرک مستندی دال بر تخلف تعرفه     
ای پزشک، باز     مذکور تصویب گردیده که در صورت فقدان مدرک مستندی بر تخلف تعرفه            2تعیین مجازات ارجاع خواهد نمود و اینکه در بند          

 به سازمان تعزیرات حکومتی اعالم گردد و احراز یا عدم احراز تخلف توسط سازمان تعزیـرات                 11هم مراتب از طرف دبیرخانه کمیسیون ماده        
کومتی انجام پذیرد، موضوعی است که بر خالف نظر قانونگذار است و تصویب و اجرای مصوبه یاد شده موجبات تضییع حقـوق پزشـکان را          ح

ای   که گزارش بازرسان دانشگاه آن هم به صـرف اسـتنباط وقـوع تخلـف تعرفـه                 23/12/1384 مصوبه جلسه مورخ     3ـ بند   3. نماید فراهم می 
د مدارک مستند را مبنای تعقیب و مجازات پزشکان در سـازمان تعزیـرات حکـومتی دانـسته اسـت و عـدم وجـود                         توسط آنان حتی بدون وجو    

طبق اصـل یکـصد و سـی        . شکایت از طرف بیمار یا شاکی را مانع تعقیب و کیفر پزشک ندانسته، موضوعی است در خور توجه و عنایت است                    
ارجاع مراتب به سازمان تعزیرات حکومتی علیـرغم فقـدان مـدرک محکمـه پـسند                وهفتم قانون اساسی، اصل برائت است و تعقیب پزشک و           

 مکـرر مـصوبه مـورد       4ـ در بند    4.  قانون تعزیرات حکومتی دارد    11امری است که مغایرت تام با اصل یاد شده و منافات کامل با مدلول ماده                



  )1387  تابستان 11شماره (فصلنامه قضایی / 254
 

 

) ک(یده و این در حالی است که مطابق قسمت دوم بند  تصویب گرد  1385 و   1384های بخش خصوصی در روزهای آتی سال         شکایت، تعرفه 
 مکرر 4 این امر صرفا و منحصراً در صالحیت سازمان نظام پزشکی است و با این وصف بند        1383 قانون سازمان نظام پزشکی مصوب       3ماده  

 را به لحاظ خـالف      23/12/1384 مورخ    مکرر مصوبه جلسه   4 و   3،  2با عنایت به مراتب، ابطال بندهای یک،        . باشد بر خالف صریح قانون می    
مدیر دفـتر ارزیابی عملکرد و پاسخگوئی به شـکایات اسـتانداری آذربایجـان غربـی در پاسـخ بـه                    . قانون و خارج از حدود اختیارات بودن دارد       

ز آنجـائی کـه تجربـه    ـ در خصوص بند یک مصوبه مورد شکایت ا1اند،   اعالم داشته2/6/1385 مورخ 31202شکایت مذکور طی نامه شماره      
ای در کمیسیون مزبور به تشخیص جرم منتهی نشده و اعضای کمیسیون غالباً انعطاف بیشتری به همکـاران                   نشان داده که تقریباً هیچ پرونده     

تجلسه  صور 2ـ در خصوص بند     2. خود نشان داده و این امر موجب تضییع حقوق مراجعین گردیده بنابراین چنین تصمیمی اتخاذ گردیده است                
های قانونی را جهـت   مورد شکایت، با توجه به اینکه بعضاً پزشکان بدون ارائه هیچ گونه مدرک و رسیدی از بیمار مطالبه مبالغی بیش از تعرفه 

ک متخلف داند در اکثر قریب به اتفاق موارد قادر به شکایت از پزش نمایند و بیمار نیزچون ادامه درمان خود را در رضایت پزشک می    معالجه می 
ــ در خـصوص     3. باشد بدیهی است صرف ارجاع پرونده به سازمان تعزیرات حکومتی دال بر محکومیت فرد و نافی اصل برائت نمی                 . باشد نمی
 و به سازمان    11ای حتی بدون مدرک مستند به کمیسیون ماده           مصوبه دایر بر اینکه گزارش بازرسان در صورت استنباط از تخلف تعرفه            3بند  
 الیحه به لحاظ اینکه ایـن  2ضمن جلب توجه به مفاد بند . ات حکومتی انجام پذیرد و اعالم شکایت بیمار در این خصوص الزامی نیست         تعزیر

 صرف اعالم و اخبار افـراد عـادی از جهـات            65موضوع با حقوق عمومی در ارتباط بوده و همانطوری که در قانون آیین دادرسی کیفری ماده                 
باشـند بـه کمیـسیون       تحقیقات و رسیدگی بوده بنابراین گزارش بازرسان وزارت بهداشت که در حکم ضابطین قضائی مـی               قانونی برای شروع    

 مکـرر   4ــ در مـورد بنـد        4. بایستی از موارد و جهات رسیدگی به تخلف احتمالی باشد           و سازمان تعزیرات حکومتی به طریق اولی می        11ماده  
اند و همین امـر مؤیـد         نظام پزشکی استان حضور و شرکت داشته و ذیل صورتجلسات را امضاء نموده             دارد، رئیس شورای هماهنگی    اعالم می 

بنابـه مراتـب رد     . باشـد   قانون سازمان نظام پزشکی کشور مـی       3ماده  ) ک(ها به نحو مندرج در بند        اظهار نظر و مشارکت آنان در تعیین تعرفه       
 4258/602کومتی استان آذربایجان غربی در پاسخ به شکایت شاکی طـی نامـه شـماره                مدیرکل تعزیرات ح  . شکایت شاکی مورد تقاضا است    

 11ـ آنچه در بند یک صورتجلسه آمده ایجاد مقررات جدید نبوده بلکه تاکید دبیرخانـه کمیـسیون مـاده                    1اند،    اعالم داشته  15/6/1385مورخ  
نظر کمیسیون یک نظر کارشناسـی کـه در مرحلـه رسـیدگی ایـن مرجـع            . برای خودداری از ارسال پرونده تعزیراتی به سایر مراجع بوده است          

بایست وقوع یا عدم وقوع بزه را احراز نماید و در بند فوق چون اعضای کمیسیون از تصمیم گیری در خصوص شـکایت                    رسیدگی است که می   
فات در مـورد اضـافه دریـافتی شـاکی و مـتهم      نمودند و اغلب نیز در خصوص تخل افراد حقیقی به لحاظ عدم اطالعات حقوقی اظهار عجز می  

 جهت رفع مشکل مبلغ تعرفه قانونی را اعـالم و شـعبه رسـیدگی کننـده در     11شده کمیسیون ماده  کنند اعالم  مدارک مستندی رد و بدل نمی     
گاه چـون نامبردگـان     ضمن اینکـه در خصوص بازرسان دانش     . خصوص ادعای طرفین مبنی بر رعایت همین تعرفه رسیدگی و اظهارنظر نماید           

 قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی وظیفه بازرسی و نظارت اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع قـانون را دارنـد، مـشاهدات                      42مطابق ماده 
ت  مصوبه نیز مـر قـانون بـوده و وضـع مقـررا     3بند . باشد آنان به عنوان بازرس چنانچه دلیلی بر خالف آن نباشد، صحیح بوده و مشکلی نمی          

 مکرر، ایـن اقـدام بـا توافـق کامـل خـود              4در مورد بند    )  قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی       41مـاده  (شود   جدید محسوب نمی  
هیأت عمومی دیـوان  . سازمان نظام پزشکی به عنوان متولی امر قیمت گذاری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صورت گرفته است            

البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مـشاوره بـا    اریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیعدالت اداری در ت  
  .نماید اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می

  رأی هیأت عمومی
 1373الح قانون تعزیـرات حکـومتی مـصوب     ماده واحده قانون اص2 قانون تعزیرات حکومتی و تبصره 11 الف ـ قانونگذار به شرح ماده  

مسئولیت رسیدگی به جرائم موضوع قانون مزبور و در صورت تشخیص وقوع جرم اعالم مراتب و ارسال سوابق به سازمان تعزیرات حکـومتی                       
رمـان اسـتان و   ای بهداشـت و د  را به کمیسیون مرکب از سرپرست نظام پزشکی مرکز یا استان بر حسب مورد و مـدیرعامل سـازمان منطقـه              



  255/آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری : بخش سوم
 

 

 کـه مـسئولیت     23/12/1384بنابراین بندهای یک و دو صورتجلسه مورخ        . نماینده وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی محول کرده است         
های ارجاعی به کمیسیون و همچنین اعالم تعرفه قانونی و هزینه پرداخت شده مورد ادعای شاکی یا بیمار یا بازرسـان دانـشگاه                        ارسال پرونده 

 قـانون بـه عهـده دبیرخانـه آن          11ه کمیسیون تعزیرات حکومتی را بدون رسیدگی و تشخیص وقوع جرم توسط کمیـسیون مقـرر در مـاده                    ب
شـود و بنـدهای      کمیسیون واگذار نموده است، خالف هدف و حکم صریح مقنن و خارج از حدود اختیارات قانونی مربـوط تـشخیص داده مـی                      

 قـانون دیـوان     42 و مـاده     19 قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و ماده یک و بند یـک مـاده                170 اصل   الذکر مستنداً به قسمت دوم     فوق
ب ـ با توجه به وظایف و مسئولیتهای بازرسان ذیصالح در گزارش وقوع جرائم مندرج در قانون و  . گردد  ابطال می1385عدالت اداری مصوب 

ج ـ نظـر   .  مصوبه مذکور مغایرتی با قانون ندارد3ای نیست، بند  مینه متضمن وضع قاعده آمره مصوبه مورد اعتراض در این ز3اینکه مفاد بند 
 مصوبه معترض عنه، موضوع شکایت در این قسمت سالبه به انتفاء موضوع است و موردی برای                 4به انقضای مدت اعتبار موارد مندرج در بند         

  . رسیدگی و اتخاذ تصمیم در این قسمت وجود ندارد
  عدالت اداری ـ مقدسی فرد ت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوانهیأ



  )1387  تابستان 11شماره (فصلنامه قضایی / 256
 

 

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص عدم امکان الزام قانونی ادارات جهت اعمال مدرک تحصیلی باالتر 198رأی شماره 
  شود که در دوران خدمت اخذ می

  1387/5/1 -87/145/شماره هـ
   26/3/1387:  تاریخ

   198: ه دادنامهشمار 
  87/145:  کالسه پرونده

  . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:مرجع رسیدگی 
  . آقای رامین مرادی:شاکی 
  . دیوان عدالت اداری14 اعالم تعارض آراء صادره از شعبه :موضوع شکایت و خواسته 
عبـداهللا فتـاحی بـه طرفیـت گمـرک جمهـوری        موضوع شـکایت  85/1416 الف ـ شعبه چهاردهم در رسیدگی به پرونده کالسه  :مقدمه 

 چنین رأی صادر نموده است، نظر       30/11/1386 مورخ   2065اسالمی به خواسته الزام به احتساب مدرک تحصیلی کارشناسی به شرح دادنامه             
کـه اعمـال مـدرک    به استخدام خواهان با مدرک تحصیلی دیپلم متوسطه در رشته شغلی مامور گارد و انتظامات گمـرک خـسروی و از آنجـا      

تحصیلی کارشناسی رشته علوم اقتصادی ـ اقتصاد بازرگانی و تغییر شغل موکول به موافقت دسـتگاه متبـوع مـستخدم بـوده و الـزام قـانونی        
ب ـ شـعبه   . پذیرش درخواست وجود ندارد، بنابراین دادخواست مطروحه غیرموجه تـشخیص و حکـم بـه رد شـکایت را صـادر نمـوده اسـت       

 موضوع شکایت آقای معرفت سلوانی به طرفیت گمرک جمهوری اسالمی ایران به خواسته              84/1783رسیدگی به پرونده کالسه     چهاردهم در   
 چنین رأی صادر نمـوده اسـت، هـر          3/7/1386 مورخ   924الزام گمرک به اعمال مدرک تحصیلی دانشگاه در حکم کارگزینی به شرح دادنامه              

ی دیپلم در پست سازمان مامور گارد و انتظامات گمرک شهرستان ماکو استخدام گردیده ولی ایـن                  با مدرک تحصیل   1378چند شاکی در سال     
اساساً مستخدم هیچ گونه تعهدی مبنی بر عـدم ادامـه تحـصیل در دوران خـدمت بـه اداره                    . موضوع مانع ادامه تحصیل مستخدم نخواهد بود      

ای بـر عـدم اعمـال مـدرک        پست سازمان وی خواهد شـد و نیـز دلیـل موجـه            اعمال مدرک تحصیلی مستخدم باعث تغییر       . متبوع خود ندارد  
عنه بدین معناست که مستخدم با همان مدرک تحصیلی که بدو استخدام          باشد در واقع استدالل اداره مشتکی      تحصیلی در حکم کارگزینی نمی    

نظـر بـه اینکـه عـدم اعمـال مـدرک       . رسـد   نظر نمـی شده تا پایان دوران خدمت بایستی در همان مدرک باقی بمـاند که صحیح و قانونی به   
تحصیلی دانشگاهی مورد تایید و اعتبار در حکم کارگزینی مستخدمین فاقد مجوز قانونی بوده و با عنایت بـه اینکـه عـدم اعمـال و احتـساب                           

ایت دائر بـر الـزام اداره      مدرک تحصیلی موجب تضییع حقوق مستخدم خـواهد شد در نتیجه شکایت شاکی وارد تشخیص و حکم به ورود شک                  
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ       . عنه بـه اعمال مدرک تحصیلی شاکی در حکم کارگزینی وی صادر و اعالم گردیده است               مشتکی

اء بـه شـرح    البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آر                فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی        
 .نماید آتی مبادرت بـه صدور رأی می

  رأی هیأت عمومی
 قانون استخدام کشوری ارتقاء گروه مستخدمین رسمی منوط به تحقیق و اجتماع شرایط و ضوابط مقرر در ماده مذکور           36 به موجب ماده    

 کافی برای تغییر پست ثابت سازمانی و ارتقاء گـروه           نامه اجرائی آن است و مجرد اخذ مدرک تحصیلی باالتر در طول خدمت به تنهائی               و آیین 
شود بدون تاثیر آن در رشته شغلی مورد تصدی و یا            مستخدم دولت نیست و منظور نمودن مدرک تحصیلی باالتر که در دوران خدمت اخذ می              

 مبنـی بـر رد   30/11/1386 مـورخ  2065اره بنابراین دادنامه شم. تغییر رشته شغلی متناسب و ارتقاء گروه براساس آن نیز مالک موجهی ندارد     
 قـانون  43 و مـاده  19 مـاده  2این رأی به استناد بند . شکایت شاکی در حدی که متضمن این معنی است موافق اصول و موازین قانونی است    
  .االتباع است دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه الزم

  عدالت اداری ـ رهبرپور ی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوانهیأت عموم
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نامه اجرائی تبصره یک   آیین3 ماده 7 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال قسمتی از بند 1303 الی1301رأی شماره
   قانون نظام صنفی کشور12ماده 

  1387/4/29 -84/881/شماره هـ
 و تبصره ذیل آن

   9/11/1386:  تاریخ
   1303 الی 1301: شماره دادنامه 

  19، 85/1، 84/881:  کالسه پرونده
  . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:مرجع رسیدگی 
  . آقای سیدحسین معصوم زاده:شاکی 
صره ذیـل    قانون نظام صنفی کشور و تبـ       12نامه اجرائی تبصره یک ماده        آیین 3 ماده   7 ابطال قسمتی از بند      :موضوع شکایت و خواسته    
  .آن

، صدور پروانه کسب بـرای      1382 قانون نظام صنفی کشور مصوب       80 شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعالم داشته است، ماده           :مقدمه 
 قـانون صـدرالذکر،   79نامه اجرائی مـاده    آیین5 ماده  10اماکن با کاربری اداری و کارگاهی را عالوه بر کاربری تجاری مجاز دانسته و نیز بند                 

ارائه پایان کار تجاری و یا اداری و یا کارگاهی و یا گواهی الزم از شهرداری مبنی بر بالمانع بودن صدور پروانه کسب جهت واحدهای صنفی                          
ی نامه اجرائ  آیین 3 ماده   7لیکن در بند    . را از شرایط صدور پروانه شمرده است      » اند تاریخ تصویب قانون نظام صنفی کشور دایر گردیده       « که از   

رسد اجرای آن خصوصاً در قسمت        همان قانون و تبصره ذیل آن جهت این امر ترتیب دیگری اتخاذ نموده که به نظر می                 12تبصره یک ماده    
و » یا قبض یا رسید پرداخت عوارض کسب و پیشه سالیانه شهرداری و یا پروانه ساختمانی تجاری، اداری و یا کارگاهی محل واحد صـنفی                       « 

عموم متقاضیان صدور پروانـه و دسـتگاه        » ها یا اسناد عادی هرگونه مدرکی دال بر تشکیل پرونده در شهرداری            رندگان اجارنامه برای دا « نیز  
اجرائی را دچار سردرگمی کرده بنحوی که ارائه هر قبض یا رسید پرداخت عوارض قید عادی موجبات اضرار همـسایگان پالکهـای مجـاور و                         

دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ بـه شـکایت فـوق طـی الیحـه شـماره                  . لذا تقاضای ابطال آن را دارم     . اهد داشت منافع عموم را به دنبال خو     
 معاون هماهنگی و امور مجلس وزارت بازرگـانی        13/4/1385 مورخ   16044530/3 مبادرت به ارسال نظریه شماره       25/5/1385 مورخ   38768

 گواهی الزم 1371نامه ضوابط الزم برای صدور پروانه کسب مصوب آبان ماه            آیین 6 ماده   8 در این نامه آمده است، بر اساس بند       . نموده است 
 قـانون نظـام صـنفی مـصوب         80مبنی بر تجاری بودن محل کسب با رعایت ضوابط شهرداری محل بوده است، که با توجه به تصویب ماده                    

ه کسب برای اماکن با کـاربری تجـاری، اداری یـا کارگـاهی بالمـانع                دارد، صدور پروان    مجلس شورای اسالمی که اعالم می      1382اسفند ماه   
بـا توجـه بـه اینکـه هـدف          . توان پروانه کـسب صـادرکرد      الذکر توجیه قانونی ندارد و به صرف احراز کاربری محل می           است، اخذ گواهی فوق   

نه ساختمان یا قبض پرداخت عوارض کسب و پیـشه و           قانونگذار ازکافی دانستن پایان کار تجاری، اداری و یا کارگاهی محل واحد صنفی پروا             
یا گواهی مبنی بر بالمانع بودن صدور پروانه کسب، تسهیل امور مرتبط با صدور پروانه کسب و در نتیجه جلوگیری از روند روبه افزایش ایجاد                   

اند وجود رابطه بین واحد صنفی و شهرداری را         تو رسد هر یک از موارد فوق به تنهایی می         واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب بوده و به نظر می         
نماینـد، دلیـل     های صنفی نسبت به صـدور پروانـه کـسب اقـدام مـی              به عبارت دیگر هرکدام از مواردی که به استناد آن اتحادیه          . اثبات نماید 
. ول حق و حقوق خـود اقـدام نماینـد         توانند نسبت به وص    باشد که براساس آن شهرداریها می      داربودن محل موردنظر در شهرداری می       شناسنامه

البـدل شـعب دیـوان تـشکیل و پـس از بحـث و                هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی               
  .نماید بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می
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  رأی هیأت عمومی
 صدور پروانه کسب برای اماکن با کاربری اداری یا کارگاهی بالمانع اعالم شده و با ایـن                  1382انون نظام صنفی مصوب      ق 80 طبق ماده   

کیفیت صدور پروانه کسب منحصراً مقید و مشروط به احراز کاربری اداری یا کارگاهی اماکن مزبور براساس ارائه پروانه ساختمانی و یا گواهی                       
الـذکر    قانون فوق12نامه اجرائی تبصره یک ماده   آیین3 ماده 7بنابراین بند . باشد  و یا کارگاهی محل واحد صنفی میپایان کار تجاری، اداری 

گواهی شهرداری مبنـی بـر بالمـانع بـودن صـدور            « و همچنین   » قبض یا رسید پرداخت عوارض کسب و پیشه سالیانه شهرداری         « که ارائه   
ها یا اسناد عادی هرگونه مدرکی دال بر تشکیل پرونده در شهرداری را کافی              نامه  ن برای دارندگان اجاره   و به شرح تبصره ذیل آ     » پروانه کسب 

برای صدور پروانه کسب اعالم داشته و با این وصف موجبات توسعه دایره قلمرو حکـم مقـنن را فـراهم کـرده اسـت، خـالف حکـم صـریح                               
االشعار از متن بند  شود و عبارات فوق الذکر تشخیص داده می نامه فوق تدوین و تصویب آیین  قانونگذار و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در          

 قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و ماده یـک و بنـد             170نامه مورد اعتراض و تبصره ذیل آن مستنداً به قسمت دوم اصل               آیین 3 ماده   7
   .گردد  حذف و ابطال می1385 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 42 و ماده 19یک ماده 

  عدالت اداری ـ مقدسی فرد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان
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 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال ماده یک و تبصره آن از 1230رأی شماره 
  نامه اجرائی قانون حمایت از پیش خریداران واحدهای مسکونی آیین

  1387/5/1 -85/806/شماره هـ
  به طرفیت هیأت دولت13/10/1374مصوب  

   23/10/1386:  تاریخ
  1230: شماره دادنامه 

  85/806:  کالسه پرونده
  . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:مرجع رسیدگی 
  . آقای مهدی اصغری مقدم:شاکی 
ایت از پیش خریداران واحدهای مـسکونی مـصوب   نامه اجرائی قانون حم     ابطال ماده یک و تبصره آن از آیین        :موضوع شکایت و خواسته    

  . به طرفیت هیأت دولت13/10/1374
بایست به مفاد قانون مـصوب و نظـر    نامه قوانین می  شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعالم داشته است، در تدوین و تنقیح آیین      :مقدمه 

های  مسکونی که توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی که عمدتاً تعاونیقانونگذار در جهت حمایت از حقوق خریداران واحدهای     . مقنن توجه گردد  
از پـیش خریـداران واحـدهای مـسکونی           نمایند، قـانون حمایـت     باشند و به صورت انبوه نیز اقدام به ساخت واحدهای مسکونی می            مسکن می 

ن منابع مـالی و عرصـه و اعیـان احـداثی را              قانون موصوف، هرگونه توقیف و تامی      2 را مصوب نمود و برابر مفاد تبصره         17/10/1358مصوب  
های مسکن که بـه      توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی ممنوع نموده است که شمول این ممنوعیت شامل همه اشخاص حقوقی از جمله تعاونی                  

 عنایـت بـه ایـن     لیکن هیأت دولت بدون   . باشد نیز گردیده است    عنوان یکی از متولیان ساخت و احداث مسکن در جمهوری اسالمی ایران می            
نامه اجرایی قانون مذکور، شرکتهای تعاونی مسکن که برای اعضاء خود اقـدام              مهم و نظر مقنن به شرح فوق، برابر مفاد تبصره ماده یک آیین            

. را دارد نامـه موصـوف      لذا تقاضای ابطال مفاد تبصره ماده یک آیین       . نمایند را از شمول قانون خارج نموده است        به ساخت و احداث مسکن می     
 بـه نـام     4/9/1386 مـورخ    30505/68معاون حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری در پاسخ به شکایت مذکور طی رونوشت الیحه شـماره                  

هـای سـاختمانی    وزیر مسکن و شهرسازی اعالم داشته است، موضوع اصلی الیحه قانونی این است که پرداخت وجه به سـازندگان مجموعـه                   
طریق بانک مسکن و متناسب با پیشرفت عملیات ساختمانی باشد و از طرفی قـانون مزبـور اخـذ مـستقیم پـول توسـط                  بیش از ده دستگاه از      

نامه قانون ایـن اسـت کـه، دسـتگاههای اجرایـی، نهادهـای               مفاد تبصره مورد شکایت از آیین     . سازنده را از پیش خریداران ممنوع نموده است       
از طرفی نظـر آن وزارت      . باشند  خصوص ساخت مسکن برای اعضاء خود مستثنی از این امر می           عمومی انقالب و شرکتهای تعاونی مسکن در      

الذکر شـورای انقـالب بـا        آمده آن است که محتوای مندرج در الیحه فوق        » الیحه پیش خریداران مسکن   « و هیأت وزیران به ترتیبی که در        
هیأت عمومی دیـوان عـدالت اداری در   . ء در مورد تمامی سازندگان اعمال شود تری از طریق کلیه بانکها و بدون استثنا        ضمانت اجرایی مناسب  

البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه                  تاریخ فوق با حضور رؤسـا و مستشاران و دادرسان علی         
  .نماید شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می

  رأی هیأت عمومی
 کـه مقـرر داشـته اسـت، کلیـه پـیش       1358م ماده واحده الیحه قانونی حمایت از پیش خریداران واحدهای مسکونی مـصوب   الف ـ حک 

های ساختمانی بیش از ده دستگاه از طرف خریداران باید به حسابی در بانک مـسکن بـه                   پرداختها به شرکتهای سازنده شهرکها و یا مجموعه       
های مسکونی بیش از     ز پیش فروش واحدهای مسکونی در دست احداث توسط کلیه سازندگان مجموعه           نام همان شرکت واریز گردد مفید جوا      

االمر مبین حکـم مقـنن بـه          نامه اجرائی قانون مذکور در واقع و نفس        ده واحد و طرحهای عمران و توسعه زمین شهری است و ماده یک آیین             
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ب ـ در ماده واحده قـانون حمایـت از پـیش خریـداران واحـدهای مـسکونی        . ن نداردالذکر است و مغایرتی با قانو شرح ماده واحده قانون فوق
هـای سـاختمانی بـیش از ده دسـتگاه از            تصریح شده است که کلیه پیش پرداختها به شرکتهای سازنده شهرکها و یا مجموعـه               1358مصوب  

بانـک بــا توجـه بـه پیـشرفت عملیـات سـاختمانی از آن               طرف خریداران باید به حسابی در بانک مسکن به نام همان شرکت واریز گـردد و                
 مـاده واحـده مـذکور       2حساب به شرکت وجه پرداخت نماید و شرکتها حق وصول مستقیم پول از پیش خریداران را ندارند و مطـابق تبـصره                       

ل قطـعی واحدهای مـسکونی به پیش عرصه و اعیان طرح و منابع مالی مربوطه تا میزان ارزش طلب پیـش خریداران و بانـک، قـبل از انـتقا            
نظر به عمـوم    . کنندگان منابع مالی طرح چنین حقی را خواهند داشت          تامین نبوده و فقط تامین      خریداران توسط اشخاص حقیقی و حقوقی قابل      

نامـه   مبادرت به تصویب آیین   الذکر    ماده واحده فوق   3 آن و اینکه هیأت وزیران به تجویز تبصره          2و اطالق حکم مقرر در ماده واحده و تبصره          
شود و مستنداً    الذکر خالف قانون تشخیص داده می      نامه فوق  اند، بنابراین موارد استثناء مندرج در تبصره یک ماده یک آیین           اجرائی قانون نموده  

ان عـدالت اداری مـصوب    قانون دیو42 و ماده 19 قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و ماده یک و بند یک ماده         170به قسمت دوم اصل     
  .گردد  ابطال می1385

  عدالت اداری ـ رهبرپور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان



  261/آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری : بخش سوم
 

 

 تهران به صدور پروانه احداث بنای 15 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص الزام شهرداری منطقه 238رأی شماره 
  مسکونی

  1387/4/29 -84/864/شماره هـ
   23/4/1387 : تاریخ

   238: شماره دادنامه 
  84/864:  کالسه پرونده

  . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:مرجع رسیدگی 
  . خانم مریم علیزاده:شاکی 
  . اعالم تعارض آراء صادره از شعب نهم و دهم بدوی و هشتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری:موضوع شکایت و خواسته 
 15 موضوع شکایت آقای علـی شعبانـی به طرفیـت شـهرداری منطقـه    81/896یدگی به پرونده کالسه  الف ـ شعبه دهم در رس :مقدمه 

 چنین رأی صادر نموده است، بـا توجـه بـه            25/4/1381 مورخ   1161تهران به خواسته الزام شهرداری به صدور پروانه ساخت به شرح دادنامه             
 اعمال حقوق مالکانه در قطعه ملک مزبور به منظور ایجاد سرپناه واحد مـسکونی               اینکه مندرجات الیحه جوابیه و مدافعات طرف شکایت نافی        

شود، بدیهی است تملـک قطعـه         تهران به صدور پروانه ساختمان صادر می       15رسد حکم به ورود شکایت و الزام شهرداری منطقه           به نظر نمی  
 خارج است و در صورت تملک شهرداری مکلف به پرداخت بها یـا              الذکر توسط شهرداری براساس مقررات مربوط از قلمرو این رأی          زمین فوق 

 موضـــوع 81/855ب ـ شــعبه چهــارم تجدیــدنظر در رســیدگی بــه پرونــده کالســـه   . باشــد معــوض وفــق مقــررات و قــوانین مربــوط مــی
 دهم به شرح دادنامه شـماره   صادره از شعبه25/4/1381 مورخ 1161تجـدیدنظرخـواهی اداره حقـوقی شـهرداری تهران در نسبت به دادنامه    

 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه از طرف تجدیدنظرخواه نسبت به دادنامه تجدیدنظرخواسته اعتراض موجه                  31/5/1383 مورخ   559
یجاب نماید، مـشهود    و مؤثری بعمل نیامده و با بررسی سوابق امر بر کیفیت رسیدگی و اعمال مقررات نیز ایراد و اشکالی که فسخ دادنامه را ا                       

جزی بـه    موضوع شکایت خانم نساء رباط80/412ج ـ شعبه نهم در رسیدگی به پرونده کالسه  . گردد نیست، بنابراین رأی بدوی عیناً تایید می
 چنین 30/4/1380 مورخ 407 تهران به خواسته الزام شهرداری به صدور مجوز احـداث ساختمان به شرح دادنامه 15طرفیت شهرداری منطقه 

است، نظر به اینکه اراضی واقع در مسگرآباد با موافقت اداره شهرسازی شهرداری به قطعات کوچک به منظور احداث مسکن                     رأی صادر نموده  
واگـذار گردیــد و نهایتـاً    ) ره(برای اشخاص فاقد مسکن تفکیک گردیده به موجب حکم دادگاه انقالب اسالمی به کمیته امـداد امـام خمینـی                 

 متر به شاکی واگذار شده و سند مالکیت به نام وی صادر شده و با عنایت به حق داشتن سرپناه و سکنی کـه                         120ی از آن بـه مساحت      ا قطعه
نماید و با عنایت به آراء متعددی که از شعب          اولیه هر انسانی است و عدم صدور پروانه ساخت موجبات تضییع حق شاکی را فراهم می                 از حقوق 

 تهران به صـدور پروانـه سـاخت صـادر و           15داری در موارد مشابه صادر گردیده حکم به ورود شکایت و الزام شهرداری منطقه               دیوان عدالت ا  
 موضوع اعتراض و تجدیدنظرخواهی اداره حقـوقی شـهرداری          80/916دـ شعبه سوم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کالسه          . گردد اعالم می 

چنـین رأی صـادر نمـوده اسـت، دادنامـه      8/6/1380 مـورخ  871 بـه شـرح دادنامـه شـماره       30/4/1380  مـورخ  407تهران نسبت به دادنامه     
تجدیدنظرخواسته به عمل نیامده و با بررسی اوراق و سوابق امر بر کیفیت و رسیدگی و اعمال مقررات نیز ایراد و اشـکالی کـه فـسخ دادنامـه                

ـ ـ شعبه ششم در رسیدگی به پرونـده    ه. دیدنظرخواهی رأی بدوی را استوار نموده استبدوی را ایجاب نماید مشهود نیست، بنابراین با رد تج
 تهران به خواسته الـزام شـهرداری بـه صـدور پروانـه            15 موضوع شکایت آقای علی اکبر قربانی به طرفیت شهرداری منطقه            82/521کالسه  

وــ شـعبه هـشتم    .  حکم به ورود شکایت صادر نموده است       16/8/1383 مورخ   2257 به شرح دادنامه شماره      30346/138ساختمانی در پالک    
 مـورخ   2257 موضوع تجدیدنظرخواهی اداره حقوقی شهرداری تهران نسبت به دادنامه           83/1092تجدیدنظر نیز در رسیدگی به پرونده کالسه        

است، با توجه به اعـالم     رأی صادر نموده    چنین 2/9/1386 مورخ   1170 صادره از شعبه ششم دیوان عدالت اداری به شرح دادنامه            16/8/1383
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ای خطاب بـه مالـک اعـالم         شهرداری تهران به اینکه ملک اعالمی در خارج از محدوده قرار دارد و در جهت ارتفاع این ابهام شعبه، طی نامه                    
ملک مورد نظـر در محـدوده شـهر          تهران به صدور پروانه ساخت منوط بر این است که            15گردید که با توجه به اینکه الزام شهرداری منطقه          

قرار داشته باشد و برای احراز وقوع ملک و احراز در محدوده بودن قانونی آن محتاج تهیه نقشه یک دوهزارم و جلب نظـر کارشـناس رسـمی                            
 نظریـه   باشد که تجدیدنظرخواسته با توجه به خواسته شعبه جهت رسـیدگی و اینکـه پرونـده معـد صـدور رأی بـوده بـا جلـب                           دادگستری می 

 سـاله تهـران و   25کارشناس و تهیه نقشه یک دوهزارم و ارسال آن به شعبه اقدامی نکرده و چون موقعیت وقوع ملـک را خـارج از محـدوده                
اند، بنابه مراتب و اینکه دلیل و مـستندی    جهت صدور مجوز ساخت وساز اعالم داشته15خارج از محدوده و قلمرو مسئولیت شهرداری منطقه         

زام شهرداری به صدور پروانه ساخت در زمین خارج از محدوده قانونی شهر وجود ندارد، ضمن نقض رأی بدوی قرار رد شکایت بـدوی                        برای ال 
البـدل شـعب    هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤساء و مستشاران و دادرسان علی      . نماید تجدیدنظرخوانده را صادر می   

 .نماید ز بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی میدیوان تشکیل و پس ا

  رأی هیأت عمومی
 اسناد و مدارک شاکیان و سایر محتویات پرونده به ویژه سوابق ثبتی موجود در سازمان ثبت اسناد و امـالک کـشور مبـین آن اسـت کـه               

 اداره شهرسـازی شـهرداری تهـران بـه          19/5/1348س مـورخ    /8320 و موافقت کتبی شماره       با اطالع  1348 در سال    138ملک پالک ثبتی    
از طـرف آن کمیتـه بـه اشـخاص          ) ره( مترمربع تفکیک شده و پس از واگذاری آن به کمیته امداد امـام خمینـی               150 تا   90قطعات کوچک از    

ایران با هدف ایجاد واحدهای مسکونی انتقال رسمی یافته و          مختلف از جمله شرکت تعاونی مسکن کارکنان نیروی دریایی جمهوری اسالمی            
خریداران قطعات کوچکی از پالک مذکور نیز به اتکاء اعتبار مراجع ذیصالح در تفکیک و انتقال رسمی آن و به امید تـدارک سـرپناهی بـرای                       

الذکر و اینکه ادعای شهرداری در خصوص وقـوع ملـک            بنابه مراتب فوق  . اند خود و خانواده تحت تکفل مبادرت به ابتیاع قطعات مذکور نموده          
 در حریم شهر تهران با توجه به احداث ساختمانهای متعدد در اطراف ملک مزبور و ادعای وقوع قسمتی از آن ملک در طـرح               138پالک ثبتی   

تکلیف قانونی خود مبنی بـر      فضای سبز موجه و مدلل نیست و شهرداری منطقه محل به فرض وقوع قسمتی از ملک در طرح فضای سبز به                      
خرید و تملک اراضی واقع در طرح و پرداخت بهای آن و اجرای طرح مورد ادعا به شرح مقرر در ماده واحده قانون تعیـین وضـعیت اراضـی و                              

ه اسـت و بـا       با انقضاء مهلت قانونی اقدامی بعمل نیاورد       1380امالک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها و تبصره یک اصالحی آن مصوب              
باشـند و امتنـاع      این کیفیت مالکین اراضی مزبور ذیحق به اعمال انحاء حقوق مالکانه خود از جملـه احـداث بنـای مجـاز در سـهم خـود مـی                           

 قانون شهرداری در زمره وظایف و تکالیف آن مؤسـسه قلمـداد شـده اسـت،                 55 ماده   24شهرداری از صدور پروانه احداث بنا که به حکم بند           
 به ترتیب صادره از دو شـعبه نهـم و دهـم             25/4/1381 مورخ   1161 و 30/4/1380 مورخ 407های شماره  بنابراین دادنامه . قانونی ندارد وجاهت  

بدوی دیوان مشعر بر ورود شکایت شاکیان به خواسته الزام شهرداری به صدور پروانه احـداث بنـای مـسکونی کـه در شـعب سـوم و چهـارم                      
 قـانون دیـوان   43 و مـاده  19 ماده 2این رأی به استناد بند   . شود اند صحیح و موافق قانون تشخیص داده می        گرفتهتجدیدنظر مورد تایید قرار     

  .االتباع است عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه الزم
  دعدالت اداری ـ مقدسی فر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان



  263/آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری : بخش سوم
 

 

   هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص بازنشستگی اعضاء رسمی هیأت علمی دانشگاهها163 و 162، 161رأی شماره 

  1387/4/29 -86/359/شماره هـ
   20/3/1387:  تاریخ

   163، 162، 161: شماره دادنامه 
  130، 87/129، 86/359:  کالسه پرونده

  .اری هیأت عمومی دیوان عدالت اد:مرجع رسیدگی 
  .ـ خدیجه فرجادنیا2ـ نسرین ثروتیان 1 خانمها :شکات 
  . اعالم تعارض آراء صادره از شعب اول، هشتم، سوم و چهارم بدوی و دوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری:موضوع شکایت و خواسته 
ده بـه طرفیـت دانـشگاه علـوم      موضوع شکایت آقای رسول عیـوض زا 84/2122 الف ـ شعبه سوم در رسیدگی به پرونده کالسه  :مقدمه 

 چنین رأی صادر نموده است، به موجب مـاده  24/2/1385 مورخ 707پزشکی شهید بهشتی به خواسته متن دادخواست به شرح دادنامه شماره         
نشـسته   سال تمام رسیده باشد، باز     65 قانون بازنشستگی و وظیفه، دانشگاه مکلف است هر یک از اعضای رسمی هیأت علمی را که به سن                    3

کند و با توجه به اینکه شاکی با توجه به سن وی مشمول قانون مزبور نبوده و بازنشسته نمودن نامبرده بدون جلب رضایت او وجاهت قـانونی                     
بدین جهـت شـکایت     . رسد که اقدامات انجام شده درباره وی متضمن تضییع حق و نافی حقوق قانونی وی باشد                نداشته است، فلذا به نظر می     

ب ـ شعبه دوم تجدیدنظر در رسـیدگی بـه    . گردد را موجه تشخیص و رأی به ورود آن و ابطال حکم بازنشستگی وی صادر و اعالم میشاکی 
 موضوع تجدیدنظرخواهی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی نسبت بـه دادنامـه شـماره        85/986پرونده کالسه   

الفسخ اسـت، زیـرا       اند، دادنامه تجدیدنظرخواسته الزم     چنین انشاء رأی نموده    24/8/1385 مورخ   1284ادنامه   به شرح د   24/2/1385 مورخ 707
نامه استخدامی هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و مؤسسات پژوهشی کشور، اعضاء رسمی هیأت علمـی                    آیین 34مطابق ماده   

باشند و برابـر     یفه تابع قوانین و مقررات بازنشستگی و وظیفه مستخدمین رسمی کشور می           اعم از آموزش و پژوهش از لحاظ بازنشستگی و وظ         
 بازنشـستگی مـستخدمین رسـمی و    1368 قانون اصـالح مقـررات بازنشـستگی و وظیفـه قـانون اسـتخدام کـشوری مـصوب                  2مقررات ماده   

گیرد و با توجه بـه اینکـه در هـیچ            ظ بازنشستگی صورت می    سال سابقه خدمت قابل قبول از لحا       30ها و مؤسسات دولتی با حداقل        وزارتخانه
بنابراین اقدام دانشگاه تجدیدنظر خواه در زمینـه بازنشـسته   . بینی نشده است یک از مقررات و قوانین رضایت واجدین شرایط بازنشستگی پیش    

نامـه    آیـین  36ورت گرفته اسـت ومقـررات مـاده         نمودن تجدیدنظرخوانده مغایرتی بـا مقررات مذکور نداشته و بـر اساس ضوابط و مقررات ص             
 سال تمام رسیده 65باشد که به سن  االشاره بیانگر تکلیف و الزام دانشگاه به بازنشسته شدن هر یک از اعضاء هیأت علمی می            استخدامی فوق 

ادنامه تجدیدنظرخواسته بدون توجه به مـوارد       باشد و با عنایت به اینکه د       نامه فوق االشاره نمی     آیین 34باشد و به هیچ وجه نافی مقررات ماده         
ج ـ شـعبه سـوم در رسـیدگی بـه پرونـده کالسـه        . گـردد  مذکور صادر گردیده مخدوش تشخیص و با فسخ آن حکم به رد شکایت صادر می

مـورخ   2900 موضوع شکایت اکرم ابوالحسن زاده به طرفیت دانـشگاه علـوم پزشـکی بهـشتی بـه شـرح دادنامـه قطعـی شـماره                           83/2123
 با عنایت به اینکه دالیل و مدارک مثبت ادعای شاکیه موثر در مقام و موافق اصول و موازین قانونی نبوده و کلیه اقدامات واحـد                          9/11/1384

باشد از این حیث با احراز اسـتحقاق شـاکیه نـسبت بـه               دولتی مذکور مثبت و متضمن سالب حق قانونی شاکیه و نافی حقوق مکتسب وی می              
نفسه متضمن تضییع حقوق حقه وی بوده را وارد دانسته با توجه به جمیع جهات رأی به ورود شکایت و الـزام                       عا شکایت وی را که فی     مورد اد 
عنه به لغو حکم بازنشستگی و اعاده به محل خدمت وی و اجرای مصوبه هیأت وزیران به شرح منعکس در دادخواست صادر و اعـالم                          مشتکی

 موضوع شکایت خانم نسرین ثروتیان به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی شهید            84/1682 در رسیدگی به پرونده کالسه       دـ شعبه هشتم  . دارد می
 هیـأت   15/10/1383 مورخ      ه 31941ت/54102بهشتی به خواسته صدور حکم بر لغو بازنشستگی و اعاده به خدمت و اشتغال واجرای مصوبه               

 13/12/1368 قانون اصالح مقررات بازنشستگی وظیفه مصوب 2 التفات به اینکه حسب ماده  با19/2/1386 مورخ 264دولت به شرح دادنامه   
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 سال سابقه خدمت داشته باشند، بازنشـسته نماینـد و توجهـاً بـه        30توانند مستخدمین رسمی را که حداقل        ها و مؤسسات و غیره می      وزارتخانه
ـ ـ   ه. ت تخلفی از مقررات صورت نگرفته، حکم به رد شکایت صادر نموده اسـت  سال بوده و از این جه37اینکه سابقه خدمت شاکیه بیش از 

 موضوع شکایت خانم خدیجه فرجادنیا به طرفیت دانشگاه علوم پزشـکی ایـران بـه شـرح                  84/3859شعبه سوم در رسیدگی به پرونده کالسه        
 قـانون بازنشـستگی وظیفـه نبـوده و          3و مـشمول مـاده       سـالگی نرسـیده      65 با توجه به اینکه شاکی به سن         24/2/1385 مورخ   709دادنامه  

شده درباره وی متضمن تـضییع حـق و نـافی حقـوقی               بازنشسته نمودن وی بدون جلب رضایت او وجاهت قانونی نداشته، چون اقدامات انجام            
طـال حکـم بازنشـستگی وی    باشد بدین جهت شکایت شاکی را با توجه به جمیع جهات موجه تـشخیص و رأی بـه ورود آن و اب      قانونی او می  

 موضوع تجدیدنظرخواهی دانشگاه علوم پزشـکی و خـدمات          85/884وـ شعبه دوم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کالسه          . صادر نموده است  
 مـورخ   886 صادره از شعبه سوم دیوان به شرح دادنامه شماره           24/2/1385 مورخ   709بهداشتی و درمانی ایران به خواسته اعتراض به دادنامه          

 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه خواسته و شکایت تجدیدنظرخوانده در دادخواست تقدیمی مرحله بدوی لغو احکام شماره                     6/6/185
 مبنی بر صدور حکم بازنشستگی بوده است کـه بعـد از تـسلیم دادخواسـت     11/3/1384 مورخ 134874 و شماره 19/1/1384 مورخ  108615

 از سازمان بازنشـستگی کـشوری مبنـی بـر     16/12/1384 مورخ 10925835 رسیدگی حکم دیگری در این زمینه به شماره     مذکور و در خالل   
االشـاره گردیـده و مـĤالً         بدین ترتیب حکم اخیرالذکر جایگزین احکام قبلی فـوق        . تایید حکم بازنشستگی تجدیدنظرخوانده صادر گردیده است      

نده تغییر کرده است و حتی در حکم اخیرالذکر میزان حقوق بازنشـستگی و تـاریخ اجـرای آن نیـز                     وضعیت استخدامی و حقوقی تجدیدنظرخوا    
بنـابراین  . بدین ترتیب حقوق ماهیانه نیز از حالت زمان اشتغال به حقوق دوران بازنشستگی تغییر یافتـه اسـت                 . تعیین و مشخص گردیده است    

ار رد شکایت صادر نماید که تجدیدنظر خواه بتواند در صورت بقای به شکایت عـالوه                تغییر وضعیت مزبور مستلزم این بوده که شعبه بدوی قر         
بر دانشگاه تجدیدنظرخواه سازمان بازنشستگی کشوری را نیز با تقدیم دادخواست طرف شکایت قـرار داده و نـسبت بـه حکـم مـوخر تقـدیم                           

مانـد بـا توجـه بـه اینکـه در            االشاره به قوت خود باقی مـی        لصدور فوق زیرا در غیر این صورت با لغو احکام قبلی حکم اخیرا          . دادخواست نماید 
زـ شعبه چهـارم    . گردد دادنامه تجدیدنظرخواسته توجه نشده است، علیهذا با فسخ دادنامه اخیرالذکر قرار رد شکایت تجدیدنظرخوانده صادر می               

ه طرفیـت سـازمان بازنشـستگی کـشوری و دانـشگاه علـوم               موضوع شکایت خانم خدیجه فرجادنیا ب      85/1163در رسیدگی به پرونده کالسه      
 روز سـابقه    19 مـاه و     2 سـال و     30است، شـاکی بـا دارا بـودن           چنین رأی صادر نموده    7/9/1385 مورخ   3579پزشکی ایران به شرح دادنامه      

ه پرداختی بازنشستگی نائل آمده است  قانون اصالح مقررات بازنشستگی و وظیف2خدمتی دولتی و قابل قبول برای بازنشستگی به استناد ماده    
 بـرقرار شده است و اقـدامات خواندگان وفـق مقـررات قـانون بـوده اسـت و لــذا شـکایت وی را وارد       1/4/1384و تاریخ بازنشستگی وی از  

ع تجدیـدنظرخواهی   موضو85/4717ح ـ شعبه اول تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کالسه  . ندانسته و حکم به رد شکایت صادر نموده است
 شعبه چهارم بـه شـرح      7/9/1385 مورخ   3579خانم خدیجه فرجادنیا به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی ایران به خواسته، تجدیدنظر در دادنامه               

نامـه اسـتخدامی اعـضای هیـأت علمـی دانـشگاهها،              آیین 34 چنین رأی صادر نموده است، با توجه به ماده           22/5/1386 مورخ   1782دادنامه  
باشد و این بدان معنی نیست که اگـر کمتـر از     سال مکلف بازنشسته نمودن عضو می65دانشگاه در صورت رسیدن سن عضو هیأت علمی به    

 قانون اصالح مقررات بازنشستگی و وظیفه مصوب سـال          2تبصره یک ماده    ) ب( سال داشت نتواند او را بازنشسته نماید و نظر به مفاد بند              65
باشند و با عنایت به میزان سابقه خدمتی تجدیدنظر خواه و با توجه    سال سابقه نیز قابل بازنشسته شدن می       20موده، زنان با     که تجویز ن   1368

به محتویات پرونده نظر به اینکه از طـرف تجدیـدنظرخواه نـسبت بـه دادنامـه تجدیدنظرخواسـته اعتراضـی بـه عمـل نیامـده حکـم بـه رد                                
 موضـوع شـکایت خـانم لیـدا     85/1914ط ـ شعبه سوم در رسیدگی به پرونده کالسه  . وی صادر نموده استتجدیدنظرخواهی و تایید حکم بد

 34 چنین رأی صادر نموده است، مطـابق مـاده           7/8/1385 مورخ   3112نوایی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به شرح دادنامه            
نامه فوق تصریح گردیده از لحاظ بازنشستگی تابع قـانون       ز در مواردی که در آیین     نامه استخدام هیأت علمی اعضاء رسمی هیأت علمی ج         آیین

اند بازنشسته کنـد، امـا        سال رسیده  65نامه مذکور دانشگاه مکلف گردید اعضاء رسمی هیأت را که به سن              در آیین . باشند استخدام کشوری می  
 20باشد که براساس تبـصره یـک مـاده           این امر تابع قواعد عمومی حاکم می       سال اظهار نظری ننموده و طبیعتاً        65در خصوص افراد کمتر از      



  265/آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری : بخش سوم
 

 

گردد که بازنشسته شدن اینگونه افراد منوط به تقاضـای آنـان و              قانون اصالح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری معلوم می          
لذا با توجه به جمیع جهـات معنونـه ابـالغ براسـاس     . ه استباشد که این امر در خصوص مانحن فیه حاصل نگردید        موافقت دستگاه متبوع می   

ضـمناً اجـرای مـصوبه مـورخ        . گـردد  الذکر صـادر و اعـالم مـی        قوانین صادر نشده و حکم به ورود شکایت و لغو حکم ابالغ بازنشستگی فوق             
 موضـوع  85/4180 و 85/4140 ی ـ شعبه اول تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کالسـه  .  هیأت دولت محمول بر صحت است14/11/1383

 دادنامـه   7/8/1385 مـورخ    2112تقاضای تجدیدنظر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی نسبت به دادنامه شـماره                 
عب دیـوان   البـدل شـ    هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤساء و مستشاران و دادرسان علی               . بدوی را تایید نموده است    

 .نماید تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می

  رأی هیأت عمومی
ها و مؤسسات عالی علمی دولتی در هـر مـورد کـه      قانون استخدام کشوری اعضاء رسمی هیأت علمی دانشگاه2 مطابق تبصره یک ماده  

یا طبق قوانین مربوط تابع احکام عمومی قوانین استخدام کـشوری شـده باشـند، مـشمول                 . کلیف آنان وجود نداشته باشد    قانونی برای تعیین ت   
نامه استخدامی اعضاء رسمی هیأت علمی دانشگاه و مؤسسات آموزش عـالی مقرراتـی    نظر به اینکه در آیین    . مقررات قانون مذکور خواهند بود    

بر مبنای تقاضای آنان و یا اختیار مؤسسه علمی ذیصالح در بازنشسته کـردن نامبردگـان بـه لحـاظ                    در خصوص بازنشستگی اشخاص مذکور      
نامه مزبور مبنی بر الزام دانشگاه به صدور حکم بازنشستگی اعـضاء    آیین 36بینی نشده است و ماده        سال سابقه خدمت پیش    30داشتن حداقل   

 قـانون  2افی اعتبار احکام مقنن در مورد سایر شـقوق بازنشـستگی بـه شـرح مـاده            سال تمام ن   65رسمی هیأت علمی پس از رسیدن به سن         
هـای مبنـی بـر رد شـکایت شـاکیان کـه               نیست، بنابراین دادنامه   1368اصالح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری مصوب          

 قـانون دیـوان عـدالت اداری        43 و مـاده     19اد بند یک ماده     این رأی به استن   . باشد متضمن این معنی است، موافق اصول و موازین قانونی می         
  .االتباع است برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه الزم

  عدالت اداری ـ مقدسی فرد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان
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  کاری در گمرک العمل انه حق هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص تمدید پرو242رأی شماره 

  1387/4/29 -87/194/شماره هـ
   23/4/1387:  تاریخ

   242: شماره دادنامه 
  87/194:  کالسه پرونده

  . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:مرجع رسیدگی 
  . آقای ابراهیم یوسفی:شاکی 
  .بدوی دیوان عدالت اداری 13 تجدیدنظر و 6 اعالم تعارض آراء صادره از شعبه :موضوع شکایت و خواسته 
پورشادلوی به طرفیت گمرک ایـران بـه     موضوع شکایت نصیر قاسم84/630 الف ـ شعبه شانزدهم در رسیدگی به پرونده کالسه  :مقدمه 

ده  چنـین رأی صـادر نمـو       30/7/1385 مـورخ    1434 به شرح دادنامه     2042کاری در گمرک به شماره        العمل  خواسته الزام به تجدید پروانه حق     
باید قبل از انقضای مدت و با پرداخت بهای تمبر          « نامه اجرائی قانون امور گمرکی قید گردیده متقاضی تمدید            آیین 380است، اگرچه در ماده     

لکن این موضوع از حیث اجرایی و تسهیل رسیدگی به تقاضا و حفـظ حقـوق   » .درخواست تمدید آن را بکند... پروانه و تسلیم دفتر مخصوص  
دلیل این استنباط و صحت آن ادامه ماده مرقوم است کـه تکـالیفی              . نماید باشد و داللتی بر محرومیت دایم از این حق نمی          ی دولت می  متقاض

رئیس گمرک محل در صورتی که تخلفی که مستلزم محرومیت دایم یا موقت از شغل « . برای رئیس گمرک محل تنظیم و تعیین کرده است        
تواند با مالحظه دفتر حق العمل کاری سال قبل و پلمپ و امـضای   متقاضی ندیده و ادامه شغل وی را صالح بداند، میکاری باشد از   العمل  حق

و از طرفی برابر مقررات مربوط به حقوق افـراد و بـا توجـه بـه قـانون                   » دفتر حق العمل کاری سال بعد تا یکسال دیگر پروانه را تمدید نماید            
محـرومیت افراد از حقـوق اجتماعی و انتخاب شغل، بدون عذر قانونی و منع ناشی از محکومیت قطعی توسط               اساسی جمهوری اسالمی ایران     

لذا تصمیم اداره گمرک بر عدم تمدید یا صدور پروانه جدیـد            . باشد مراجع قضائی موجه نبوده و مخالف حفظ و صیانت حقوق جامعه و افراد می             
لذا حکم به ورود شکایت شاکی تمدیـد و یـا صـدور پروانـه جدیـد وفـق                   . باشد موازین قانونی می  کاری در گمرک مخالف       العمل  مربوط به حق  

 موضـوع رسـیدگی   85/2635ب ـ شعبه ششم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کالسه  . گردد مقررات مربوطه با وصول حقوق دولت صادر می
 مـورخ   32 دیـوان عـدالت اداری بـه شـرح دادنامـه             16صادره از شعبه     30/7/1385 مورخ   1434به تجدیدنظرخواهی گمرک ایران از دادنامه       

 چنین رأی صـادر نموده است، با توجه به اینکه اعتراض موجه و موثری که فسخ دادنامه بدوی را ایجاب نماید، مشهود نیـست بـا                          6/1/1386
 موضوع شکایت 86/1090دهم در رسیدگی به پرونده کالسه ج ـ شعبه سیز . نماید رد تجدیدنظرخواهی دادنامه بدوی را عیناً تایید و استوار می

کـاری شـاکی بـه        العمـل   ابراهیم یوسفی و محمد و فهیمه پور غفور به طرفیت گمرک ایران به خواسته الزام خوانده به تمدید اعتبار کارت حق                    
نامه اجرایی قانون امور گمرکـی        آیین 382 و   380 و   379 و   376 چنین رأی صادر نموده است، توجهاً به مواد          7/1/1387 مورخ   7شرح دادنامه   

 با اصالحات بعدی نظر به اینکه تصمیم اداره مذکور متضمن نقص قوانین و مقررات نبـوده و از جانـب شـاکی هـم دلیلـی بـر                             1350مصوب  
البیان با غیر     ر گرفتن مراتب فوق   لذا شعبه سیزدهم دیوان با در نظ      . مخدوش بودن آن ارائه نشده است، ماالً موجبی برای ابطال آن وجود ندارد            

 مجلـس شـورای   9/3/1385 قـانون دیـوان عـدالت اداری مـصوب       14 و   13وارد تشخیص دادن شکایت شاکی به استناد مفهوم مخالف مواد           
هیـأت عمـومی    . نمایـد   مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسالمی ایران حکم به رد شکایت صادر و اعالم مـی                25/9/1385اسالمی و   

البدل شعب دیوان تشکیل و پـس از بحـث و بــررسی و انجـام               وان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی             دی
 .نماید مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می

  رأی هیأت عمومی
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کاری فقط یـک سـال از تـاریخ           العمل   مدت اعتبار پروانه حق    1351ب  نامه اجرائی قانون امور گمرکی مصو       آیین 380 به موجب صدر ماده     
کاری در گمرک باشـد بایـد قبـل از     العمل صدور آن است و به صراحت قسمت دوم ماده مذکور در صورتی که دارنده پروانه، مایل به ادامه حق   

مدید آن را از گمرک صادرکننده پروانه تقاضا کنـد و بـه             کاری ت   العمل  انقضاء مدت و یا پرداخت بهای تمبر پروانه و تسلیم دفتر مخصوص حق            
تواند  الذکر ادامه شغل متقاضی را صالح بداند می شرح قسمت آخر ماده مزبور، چنانچه رئیس گمرک محل با تحقق شرایط مندرج در ماده فوق       

االشـعار مـصرح در جـواز تمدیـد پروانـه        مـاده فـوق  نظر به اینکه حکم مقرر در. کاری را تا یک سال دیگر تمدید کند   العمل  پروانه اشتغال حق  
کاری   العمل  کاری به مدت یک سال دیگر به شرط تسلیم درخواست متقاضی و پرداخت بهای تمبر پروانه و ارائه دفتر مخصوص حق                      العمل  حق

 دیـوان مبنـی بـر رد      13 شـعبه    7/1/1387 مــورخ    7به مرجع ذیصالح قبل از انقضاء مدت اعتبار پروانه مذکور است، بنابراین دادنامه شـماره                
الـذکر صـحیح و موافـق قـانون          کاری به لحاظ عدم رعایت شرایط فوق        العمل  شکایت شاکی به خواسته الزام گمرک ایران به تمدید پروانه حق          

داری ذیربط در موارد مـشابه   قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ا43 و ماده 19 ماده   2این رأی به استناد بند      . باشد می
  .االتباع است الزم

  عدالت اداری ـ مقدسی فرد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان
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   هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص عدم امکان بازگشت به کار کارکنان قراردادی بنیاد مستضعفان240رأی شماره

  1387/4/29 -87/193/شماره هـ
   23/4/1387:  تاریخ

   240: شماره دادنامه 
  87/193:  کالسه پرونده

  . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:مرجع رسیدگی 
  . بنیاد مستضعفان و جانبازان:شاکی 
  . دیوان عدالت اداری25 و 24 اعالم تعارض آراء صادره از شعب :موضوع شکایت و خواسته 
 موضوع شـکایت آقـای حمـداهللا جاللونـد بـه طرفیـت بنیـاد        85/1603پرونده کالسه  الف ـ شعبه بیست و پنجم در رسیدگی به  :مقدمه 

 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکـه شـاکی            6/9/1386 مورخ   1767مستضعفان و جانبازان به خواسته بازگشت به کار به شرح دادنامه            
 و با عنایت به اینکه پایان کار وی در بنیاد به لحاظ انقضاء مدت قـرارداد         ازکارکنان قراردادی بنیاد بوده و رابطه استخدام رسمی با بنیاد نداشته          

و عدم نیاز بنیاد به وی بوده و با توجه به اینکه الزام طرف شکایت نسبت به تمدید قرارداد و بازگشت به کار وی نیز جواز قانونی ندارد، لذا بـه                               
ب ـ شعبه بیست و چهارم در رسیدگی بـه پرونـده کالسـه     . گردد شاکی رد میعنه شکایت  لحاظ عدم وقوع تخلف از مقررات از سوی مشتکی

 موضوع شکایت آقای پیمان عبداللهی به طرفیت مرکز پشتیبانی بنیاد مستضعفان به خواسـته بازگـشت بـه کـار و حکـم متـصدی                          85/1054
 ابالغ و احکام کارگزینی شاکی کـه قریـب بـه ده              چنین رأی صادر نموده است، با عنایت به        28/9/1386 مورخ   1396دفتری به شرح دادنامه     

شده و نیز التفات به اینکه درج در متن حکم کـارگزینی             سال متصدی پستهای مصوب سازمانی در بنیاد و به عبارتی کارمند بنیاد محسوب می             
شود و از سوی خوانده تعرضـی نـسبت بـه            مبنی بر اعالم عدم نیاز قبل از موعد مقرر دون درج در قراردادهای تنظیمی مفید به معنا تلقی نمی                  

پذیرد که به نظر شعبه حق و حقوق طرفین متاثر از مفاد قراردادهای              نحوه انعقاد قراردادها و مفاد آنها و نیز چگونگی اخراج شاکی صورت نمی            
ذا بنابه مراتب و با وصف مذکور شکایت        فل. تنظیمی و نیز رعایت مقررات خواهد بود که در مانحن فیه صرفاً به بیان کلی آنها اشاره شده است                  

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسـا            . نماید را در حد بیان استدالل مذکور وارد دانسته و حکم به ورود آن صادر می              
راء بــه شـرح آتـی مبـادرت بــه           البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آ                و مستشاران و دادرسان علی    

 . نماید صدور رأی می

  رأی هیأت عمومی
 قـرارداد  29انـد و بـه شـرح بنـد       نظر به اینکه شاکیان با تنظیم قرارداد به صورت خرید خدمت و برای مدت معین و موقت استخدام شده                  

 مستـضعفان بـا انقـضاء مـدت قـرارداد بـا تمدیـد آن                بینی شده و بنیاد    تنظیمی حق فسخ قرارداد تنظیمی حق فسخ قرارداد برای طرفین پیش          
 شعبه بیست و پنجم مبنی بر رد شکایت شاکی به خواسته الـزام              6/9/1386 مورخ   1767موافقت به عمل نیاورده است، بنابراین دادنامه شماره         

 قانون  43 و ماده    19 ماده   2استناد بند   این رأی به    . بنیاد مستضعفان به استخدام وی و اعاده به خدمت صحیح و موافق اصول و مقررات است               
  .االتباع است دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه الزم

  عدالت اداری ـ مقدسی فرد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان



  269/آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری : بخش سوم
 

 

حیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایت  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص عدم صال214رأی شماره 
  ای رفاه فروشگاههای زنجیره

  1387/4/29 -84/758/شماره هـ
   9/4/1387:  تاریخ

   214: شماره دادنامه 
  84/758:  کالسه پرونده

  . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:مرجع رسیدگی 
  . شهرداری اراک:شاکی 
  . تجدیدنظر دیوان عدالت اداری9 بدوی و 7آراء صادره از شعب  اعالم تعارض :موضوع شکایت و خواسته 
ای رفاه به طرفیـت   های زنجیره  موضوع شکایت شرکت فروشگاه81/618 الف ـ شعبه هفتم دیوان در رسیدگی به پرونده کالسه  :مقدمه 

 مـورخ   544 به شرح دادنامه     10/1/1381  مورخ 127شهرداری اراک به خواسته اعتراض به رأی کمیسیون ماده صد شهرداری اراک به شماره               
 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه کمیسیون ماده صد در صدور رأی مبنای ارزش معامالتی زمان وقوع تخلـف را درنظـر                         8/3/1383

یون همعرض را   عنه و رسیدگی مجدد آن در کمیـس       باشد، فلذا حکم به نقض رأی معترض       نگرفته و رأی کمیسیون به جهت فوق مخدوش می        
ای رفاه  های زنجیره  موضوع شکایت شرکت فروشگاه82/626ب ـ شعبه هفتم دیوان در رسیدگی به پرونده کالسه  . گـردد صادر و اعـالم می

 شـهرداری اراک بـه شـرح        77 کمیـسیون مـاده      5/12/1381 مورخ   375 شهرداری اراک به خواسته ابطال رأی        77به طرفیت کمیسیون ماده     
 چنین رأی صادر نموده است، با توجه به اینکه دلیل و مدرک محکمـه پـسندی کـه موجبـات نقـض رأی                        28/11/1383 مورخ   2271دادنامه  
ج ـ شعبه نهم تجدیـدنظر دیـوان در رسـیدگی بـه پرونـده       . گردد عنه را فراهم نماید اقامه نشده حکم به رد شکایت صادر و اعالم می معترض
ـ  84/227کالسه    996 صـادره از شـعبه هفـتم بـه شـرح دادنامـه      28/11/1383 مـورخ  2271دنظر نـسبت بـه دادنامـه     موضوع تقاضای تجدی
 چنین رأی صادر نموده است که براساس اسامی سهامداران شرکت تجدیدنظر خواه منضم به پرونده بدوی عـالوه براینکـه                     26/6/1384مورخ

 درصد از سهام شرکت مذکور      50اند اصوالً بیش از       سهام معرفی گردیده   شهرداری تهران و سایر شهرداریها و شرکتهای بیمه از جمله صاحبان          
باشد و با توجه به ماده واحـده قانون ملی شدن بانکها کلیه آنها دولتی است         متعلق به بانکهای ملی ایران و صادرات ایران و ملت و تجارت می            

 مـورخ   37 و   38،  39 قانون دیوان عدالت اداری و رأی شـماره          11اده  و از طرفی با توجه به حدود صالحیت و اختیارات این مرجع مصرح در م              
عنه که بدون توجه به مراتب        هیأت عمومی دیوان شکایت مراجع دولتـی دردیوان عدالت قابلیت استـماع ندارد، لذا رأی معـترض              10/7/1368

 آیـین دادرسـی دیـوان عـدالت         47تنداً به ماده    گردد و ضمن نقض آن مس      ورود به ماهیت موضوع شکایت اصدار یافته مخدوش تشخیص می         
هیـأت عمـومی دیـوان عـدالت اداری در تـاریخ فـوق بـا حـضور رؤسـا و          . اداری قرار عدم استماع شکایت شرکت شاکی را صادر نموده است          

رح آتی مبادرت بـه صدور     البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه ش                  مستشاران و دادرسان علی   
 .نماید رأی می

  رأی هیأت عمومی
 شعب دیوان مرجع رسیدگی به 1385 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 13 قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و ماده 173 طبق اصل 

 و احقاق حقوق تضییع شده اشخاص       شکایات و تظلمات و اعتراضات مردم از تصمیمات واقدامات و ترک فعل واحدهای دولتی و مامورین آنها                
ای رفـاه پیوسـت نامـه     هـای زنجیـره   نظر به اینکه حسب فهرست سهامداران شرکت فروشگاه . اعم از حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی است       

  درصد سـهام شـرکت مزبـور       51 مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس دیوان محاسبات کشور متجاوز از             21/3/1387 مورخ   58/20100شماره  
متعلق به واحدهای دولتی بانکهای ملی، صادرات، ملت، سپه، تجارت، سازمان ملی زمین و مسکن، شرکتهای سـهامی بیمـه ایـران، مرکـزی،         
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البرز، آسیا و شهرداریهای سراسر کشور است و با این وصف آن شرکت در زمره شرکتهای حقـوقی حقـوق خـصوصی قـرار نـدارد و از جملـه                              
بنابراین رسیدگی به شکایت و اعتراض شرکت مزبور به طرفیت شهرداری و کمیسیونهای مندرج در قانون                . شود شرکتهای دولتی محسوب می   

 996باشـد و دادنامـه شـماره         شهرداری و بخواسته نقض و ابطال آراء کمیسیونهای مزبور قابل رسیدگی و استماع در دیوان عدالت اداری نمی                 
این رأی بـه اسـتناد      . شود ن که متضمن این معنی است صحیح و موافق قانون تشخیص داده می             شعبه نهم تجدیدنظر دیوا    26/6/1384مورخ  

  .االتباع است  قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه الزم43 و ماده 19 ماده 2بند 
  اری ـ رهبرپورعدالت اد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان
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الف /ش12868 و 18/5/1386الف مورخ/ش1664 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال مصوبات218رأی شماره
  23/8/1384الف مورخ /ش14391 و 12/6/1386مورخ 

  1387/5/1 -86/475/شماره هـ
  شورای اسالمی شهر شیراز4/6/1382 مورخ 1351) ب(و بند 

   9/4/1387:  تاریخ
   218: ره دادنامهشما 

  86/475:  کالسه پرونده
  . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:مرجع رسیدگی 
  . آقای رحیم کشکولی:شاکی 
الـف  /ش14391 و   12/6/1386الـف مـورخ     /ش12868 و   18/5/1386الف مـورخ    /ش1664 ابطال مصوبات    :موضوع شکایت و خواسته    

  .رای اسالمی شهر شیراز شو4/6/1382 مورخ 1351) ب( و بند 23/8/1384مورخ 
 برابـر را نـسبت بـه صـدور پروانـه            5/1 شاکی در دادخواست تقدیمی خود اعالم داشته است، شهرداری شیراز پیـشنهاد افـزایش                :مقدمه 

ه این اقدام به    اند نموده است ک    ساختمانی در قبال کسانی که آراء الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی از دیوان عدالت اداری را ارائه داده                  
 وظـایف و اختیـارات      16 شورای اسالمی شهر شیراز مغایر با بند         18/5/1386الف مورخ   1664ـ مصوبه شماره    1دالیل زیر خالف قانون است،      

 مجازات اسالمی و به لحاظ عطـف بـه ماسـبق کـردن              576و همچنـین مصداق ماده     ) تضاد با سیاست عمـومی دولت    (شورای اسالمی شهر    
 قـانون تـشکیالت، وظـایف و        71 ماده   26ـ مصوبه مزبور به استناد بند       2. امی غیرقانونی و سبب بسیاری از ناهنـجاریها خواهد بود        مصوبه اقد 

 منـسوخ   22/10/1381انتخابات شوراهای اسالمی تصویب شده که مستند مذکور طبق صراحت ماده یـک قـانون تجمیـع عـوارض مـصوب                      
ـ مصوبه مزبور شورای اسالمی شهر شیراز به نحو مبهم و نامعلوم تصویب شده به علت جامع و 3. تگردیده است که از این حیث مخدوش اس

گذارد زیرا با قید عبارت حقوق متعلقه شهرداری با این مصوبه شهرداری کماکان              مانع نبودن راه هرگونه سوء استفاده را برای شهرداری باز می          
ـ توجیه بالوجـه تعرفـه در   4. نماید ن عدالت، وجوهات خارج از چهارچوب از شهروندان مطالبه میبا نادیده گرفتن احکام محاکم قضایی و دیوا    

 قـانون شـهرداریها و      101هزینه خدمات از امالک بدون مهر وتایید نقشه تفکیکی توسط شهرداری موضوع ماده              «پاراگراف دوم مصوبه شورا     
عمـالً آن دسـته از      »  هر طریقی شهرداری ملزم به صدور پروانه ساختمانی گردیده          اصالحی قانون ثبت اسناد و امالک تفکیک و به         154ماده  

تفکیکهایی را که به دلیل عدم اظهارنظر شهرداری در خصوص نقشه های تفکیکـی ارسـالی از ادارات ثبـت اسـناد و یـا دادگاههـا بـه حکـم                     
گردد و مقصود شهرداری نیز این بـوده و         گرفته را شامل می     ورت اصالحی قانون ثبت اسناد و امالک ص       154دادگاههای صالحه به استناد ماده      

توجهاً اینکه شهرداری در خصوص امر تفکیک فقط و فقط حق اظهار نظـر در مهلـت قـانونی دو ماهـه را داشـته بـه هـیچ عنـوان نامحـدود               
د و سـهم خـواهی غیرقـانونی شـهرداری     همچنین وصف هزینه خدمات در قانون تجمیع عوارض هیچ ارتباطی با شورای شهر نـدار            . باشد نمی

 مـورخ  48مبنی بر تملک مجانی اراضی اشخاص در قبال تفکیک و صدور پروانه ساختمانی ماهیتاً طی آراء متعدد از جملـه آراء وحـدت رویـه               
 و  9/4/1375 مـورخ    59 و   9/6/1375 مـورخ    51 و   11/4/1385 مورخ   59 و   11/10/1384 مورخ   561 و   30/6/1372 مورخ   196 و   3/2/1378

همچنین در خصوص تفکیک شهرداری فقـط  .  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری غیرقانونی و مردود اعالم شده است 27/5/1381 مورخ   169
بنـابراین  .  اصالحی قانون ثبت نسبت به تفکیک اقدام نمایـد    154حق اظهار نـظر ظرف مدت دو ماه را دارد و مراجع مربوطه رأساً مطابق ماده              

حقـوق متعلقـه   «  قـانون شـهرداریها   101قانونگذار طبـق مـاده  . ر در جایگاهی قرار ندارد که صحت و اعتبار احکام را نادیده بگیرد شورای شه 
گیـرد و     قانون شهرداریها بدون پرداخت هرگونه وجهی در سهم شهرداری قرار می           101گذرها و معابر که طبق ماده         در تفکیک راه  » شهرداری

 و سپس افزایش آن تحت عنوان غیـر قـانونی           23/8/1384 مورخ 14391 و   17/6/1384 مورخ 12868 و   4/6/1382رخ مو 1351ضمناً مصوبات 
 نه تنهـا در تعـارض بـا مفـاد           18/5/1384الف مورخ   /ش1664سهم شهرداری یا سهم و هزینه خدمات و در راستای مفاد مصوبات قبلی وفق               

دیدنظر دیوان که مبین مردود دانستن اعطای زمین و یا معـادل ریـالی آن بـه عنـوان     احکام قطعی صادره از شعب اول، یازدهم و دوازدهم تج 
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 قـانون مـدنی   31 و   30 قـانون اساسـی و مـادتین         47سهم خدمات به شهرداری است بلکه کلیه مصوبات ذکر شده در تعارض صریح با اصل                
 و آراء وحـدت  1370م اراضی و ابنیه و امـالک شـهرداریها مـصوب     قانون تملک اراضی و ماده واحده نحوه تقوی4 و 5 و  6 و   9ومغایر با مواد    

شورای اسالمی شـهر    . رویه هیأت عمومی و قاعده تسلیط و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه و شورای اسالمی شهر و مقررات دولتی است                    
باشد و هزینه خدمات  قرار گرفته موضوع عوارض میاند، آنچه در قانون تجمیع عوارض مورد بحث و تعیین تکلیف         شیراز در پاسخ اعالم داشته    

 قانون تشکیالت شوراها مـورد      71 ماده 16به همین دلیل قانونگذار عنوان عـوارض را در بند        . ای است که ماهیتاً با عوارض متفاوت است        مقوله
باشـد تــا    نون تجمیع عـوارض موجـود نمـی    و موضوعات ماده یک قا71 ماده 26گونه ارتباطی بین موضوع بند       ـ هیچ 2. توجه قرار داده است   

 دانست و دلیلی نیز بر نسخ صریح آن در قانون یاد شده نیست و تمامی شوراهای اسـالمی                   71 ماده   16بتوان قانون اخیر را ناسخ و ناقض بند         
 30 قانون اساسی و مواد      47 ـ آنجا که مصوبه موضوع شکایت را در تعارض با اصل          3. اند سطح کشور براساس این بند مصوبات بسیاری داشته       

 قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی اختیار 71 ماده 26اند قانونگذار با علم به قوانین موجود در بند   قانون مدنی دانسته31و 
 حالی که چنین اعتقادی مبنـا و        این امر مغایرتی با اصل مواد مذکور ندارد در        . وضع و برقراری هزینه خدمات را به شوراها تفویض نموده است          

ـ موضوع تعارض مصوبه با آراء دیوان غیر موجه است زیرا آنچه در آراء دیوان موضوع حکم قرار گرفته اسـت الـزام بـه صـدور                           4. توجیه ندارد 
یـده و موضـوع دریافـت حقـوق     پروانه ساختمانی بوده و در آراء مذکور نفیاً و یا اثباتاً در رابطه با عوارض یا بهـاء خـدمات اظهـار نظـری نگرد     

 ـ آنچه در  5. شهرداری مطلبی است که آراء دیوان آن را منتفی ننموده است و در صورت نبود آراء دیوان نیز پروانه ساختمانی قابل وصول بود
ت عنـوان هزینـه و      این آراء مورد نهی قرار گرفته است اخذ قسمتی از اراضی و امالک به عنوان سهم خدمات بوده لیکن دریافت مبلغـی تحـ                       

 قانون تشکیالت شوراهای اسالمی شهر اختیار تصویب آن به شـورای   71 ماده 26 و   16خدمات نه تنها ممنوع اعالم نگردیده بلکه در بندهای          
.  ـ موضوع عطف به ماسبق گردیدن مصوبه و خارج از حدود اختیارات بودن مصوبه فاقد استدالل قـانونی اسـت   6. شهر تفویض گردیده است

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق بـا حـضور رؤسـا و مستـشاران و دادرسـان                    . بنابه مراتب ابطال مصوبات مورد شکایت را دارد       
  .نماید البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می علی

  رأی هیأت عمومی
 اصالحی قانون ثبت اسناد و امالک کشور وظیفه تفکیک و افراز اراضـی واقـع در محـدوده                   154 قانون شهرداری و ماده      101بق ماده    ط

شهرها و حریم آنها با رعایت طرحهای جامع، تفصیلی یا هادی و سایر ضوابط مربوط به شهرسازی و نقشه مورد تاییـد و تـصویب شـهرداری                           
است ودرصـورت عـدم اظهـارنظر         اسناد و امالک کشور و مراجع ذیصالح دادگستری محل وقوع ملک محول شده             محل، به عهده ادارات ثبت    

نظر به قـسمت  .نماید کتبی شهرداری نسبت به نقشه تفکیک و افراز درمهلت قانونی مراجع مذکور نسبت به افراز وتفکیک ملک رأساً اقدام می            
دهنـدگان    مبنی بر حصر جواز اخذ هرگونه وجه از تولیدکنندگان و واردکنندگان کاال و ارائه              1381اول قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب        

 براساس مقررات قانون مزبور و تجویز و برقراری عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ عوارض محلی بـه شـرح                      1/1/1382خدمات از تاریخ    
 قانون تشکیالت، وظایف و انتخابـات شـوراهای اسـالمی کـشور و              71 ماده   26 الذکر و اینکه حکم مقرر در بند        قانون فوق  5تبصره یک ماده    

 نیز مفید وظایف و اختیارات شورای اسالمی شهر در زمینه تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شـهرداری و    1375انتخاب شهرداران مصوب    
 مصوبات شورای اسالمی شهر شیراز که مـورد اعتـراض شـاکی    نامه مالی و معامالت شهرداریها است،     سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین      

قرارگرفته، چه از حیث اختصاص قسمتی از امالک متقاضیان تفکیک و افراز به شهرداری به طور رایگان و چه از لحاظ وصول مبلغـی معـادل          
 به منظور صدور پروانه احداث بنای مجـاز  عنه آن به عنوان هزینه خدمات تفکیک و افراز و همچنین دریافت وجوه مندرج در مصوبات معترض            

 170خالف اصل تسلیط و اعتبار مالکـیت مشـروع و مغایر هـدف و احکام مقنن در خصوص مورد است، بنابراین به استنـاد قسمت دوم اصل                        
 مـصوبات مـورد   1385 قـانون دیـوان عـدالت اداری مـصوب          42 و ماده    19قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و ماده یک و بند یک ماده             

  .گردند اعتراض ابطال می
  عدالت اداری ـ رهبرپور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان
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 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص اخذ یک درصد عوارض از قیمت فروش نهائی محصوالت 1353رأی شماره 
  واحدهای سنگبری

  1387/4/29 - 84/181/شماره هـ
   16/11/1386 : تاریخ

  1353: شماره دادنامه 
  84/181:  کالسه پرونده

  . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:مرجع رسیدگی 
  .آباد  شهرداری نجف:شاکی 
  . اعالم تعارض آراء صادره از شعب دوم و چهارم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری:موضوع شکایت و خواسته 
آباد به   موضوع شکایت آقای احمد امینی بطرفیت، شهرداری نجف77/886های   پرونده کالسهـ شعبه دوم در رسیدگی به1 الف ـ  :مقدمه 

 چنـین رأی صـادر   6/5/1378 مـورخ   876 بـه شـرح دادنامـه شـماره          77 کمیـسیون مـاده    29/5/1377 مورخ   251خواسته، ابطال رأی شماره     
ومی دیوان عـدالت اداری سنگبری صنف شناخته شده بنـا بـه         هـیأت عم  25/6/1374 مورخ   104است، براساس رأی وحدت رویه شماره       نموده

. گـردد   صادر و اعـالم مـی  77مراتب و با توجه به رأی هیأت عمومی شکایت شاکی را وارد تشخیص داده و رأی به ابطال رأی کمیسیون ماده    
ـ  آبـاد نـسبت بـه دادنامـه      شهرداری نجف موضوع تقاضای تجدیدنظر 78/1180ـ شعبه چهارم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کالسه 2الف 
نامـه شـماره      اسـت، حـسب      چنین رأی صـادر نمـوده      13/5/1379 مورخ   559 شعبه بدوی به شرح دادنامه شماره        6/5/1378 مورخ   876شماره  

باد کلیه آ  مجمع امور صنفی نجف23/3/1377 مورخ 355 کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی و نامه شماره          17/3/1377 مورخ   222/4/114
است و با توجه به اینکـه از          واحدهای سنگبری مشمول قانون نظام صنفی نبوده و دانستن اتحادیه صنفی با این نام غیرمجاز تشخیص گردیده                

طرف تجدیدنظرخوانده دلیلی که شاکی از صنفی بودن کارخانه سنگبری و متعلق به وی باشد ارائه نگردیـده و بـا عنایـت بـه صـنفی بـودن                             
 هیأت عمومی دیوان خارج تشخیص، علیهذا حکم به فـسخ           25/6/1374 مورخ   104ه مورد بحث موضوع شکایت از شمول رأی شماره          کارخان

ـ . گردد دادنامه مذکور و غیر وارد بودن شکایت تجدیدنظر خوانده و رد آن صادر می ـ شـعبه اول دیـوان در رسـیدگی بـه پرونـده کالسـه       1ب 
 کمیـسیون   2/7/1377 مـورخ    311آباد بـه خواسـته ابطـال رأی           انعلی طاهری به طرفیت شهرداری نجف      موضوع شکایت آقای قرب    77/2156
است، با توجه به اینکـه کارخانـه سـنگبری             چنین رأی صادر نموده    30/10/1377 مورخ   2444 قانون شهرداریها به شرح دادنامه شماره        77ماده

شابه عموماً برحـسب مجـوز و موافقـت ادارات کـل صـنایع تأسـیس و بـا پروانـه              شاکی از واحدهای صنفی و واحد مذکور و سایر واحدهای م          
باشـد و بـا    برداری مخصوص مشغول به فعالیت است و طبعاً بلحاظ صنفی بودن مشمول عوارض یک درصد وجوه حاصله از فروش نمـی                  بهره

آباد مبنـی بـر معافیـت واحـدهای            شهرستان نجف   مجمع امور صنفی تولیدی خدمات فنی      29/7/1375 مورخ   1211عنایت به مفاد نامه شماره    
بـودن آنهـا و بـا توجـه بـه نامـه               سنگبری دارای موافقت اصولی از اداره کل صنایع از پرداخت عوارض یـک درصـد بـه شـهرداری و صـنفی                     

ای سـنگبری کـه دارای      و هیأت عالی نظارت وزارت بازرگانی مبنی بر اینکه واحـده          ( امور اصناف و بازرگانان      16/7/1375 مورخ 25527شماره
موافقت اصولی از اداره صنایع استان بوده و پروانه الزم نیز از اتحادیه مربوطه اخذ نموده باشند صـنفی محـسوب گردیـده و از پرداخـت یـک                             

ویـه  درصد عوارض فروش به شهرداری معاف هستند و نظر به جوابیه غیرمستدل مشتکی عنه در ردشکایت مطروحه و مویداً به رأی وحدت ر                      
عنه صـادر و اعـالم         هیـأت عمومی دیوان عدالت اداری رأی به ورود شکایت و نقص رأی معترض             25/6/1374 مورخ   104االتباع شماره     الزم
ـ . گردد می آباد نسبت به   موضوع تقاضای تجدیدنظرخواهی شهرداری نجف78/1049ـ شعبه دوم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کالسه2ب 

 به شرح رأی صادره واحدهای سنگبری را تابع مقررات نظام صنفی و معاف از یک درصـد عـوارض                    30/10/1377 مورخ   2444دادنامه شماره   
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حـضور رؤسـا و مستـشاران و دادرسـان                   . است  تشخیص و دادنامه بدوی را عیناً تأیید نموده       



  )1387  تابستان 11شماره (فصلنامه قضایی / 274
 

 

الذکر با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به  ز بحث و بررسی و انجام مشاوره و احراز تناقص در آراء فوقالبدل شعب دیوان تشکیل و پس ا علی
 .نماید صدور رأی می

  رأی هیأت عمومی 
 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین اخذ یک درصد عوارض از قیمت نهائی فروش                     43 طبق بند الف ماده     

بـا عنایـت بـه    .  تولیدات کارخانجات و واحدهای صنعتی و معدنی و کارگاههای غیرمشمول قانون نظام صنفی تجویز شده اسـت  محصوالت و 
انـد و     اینکه حسب نظریه مجمع امور صنفی و کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی، واحدهای سنگبری جزء واحدهای صنفی قلمـداد نـشده                    

شود و در نتیجه در زمره واحدهای مشمول پرداخت عوارض موضـوع بنـد            توسط وزارت صنایع صادر می     برداری از واحدهای مذکور     مجوز بهره 
 شعبه چهارم تجدیدنظر مبنی بر رد شکایت شاکی بـه           13/5/1379 مورخ   559الذکر قرار دارند، بنابراین دادنامه شماره          قانون فوق  43الف ماده   

 قانون دیوان عـدالت     43 و ماده    19 ماده 2این رأی به استناد بند    . ح و موافق قـانون اسـت    خـواسته معافیـت از پرداخت عوارض مـذکور صـحی      
  .االتباع است  برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه الزم1385اداری مصوب 

  عدالت اداری ـ مقدسی فرد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان



  275/آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری : بخش سوم
 

 

  وقت  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص برقراری مستمری بازنشستگی در صورت اشتغال به کار نیمه1243رأی شماره 

  1387/5/1 -84/724/شماره هـ
   25/10/1387:  تاریخ

  1243: شماره دادنامه 
  84/724:  کالسه پرونده

  . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:مرجع رسیدگی 
   غالمرضا شیری:شاکی 
  . تجدیدنظر دیوان10و6و4و3 اعالم تعارض آراء صادره از شعب اول و:یت و خواستهموضوع شکا 
زاده   موضـوع شـکایت محمدحـسین حـاجی    80/117 و 78/1180هـای   ـ شعبه نوزدهم در رسیدگی بـه پرونـده کالسـه   1 الف ـ  :مقدمه 

 مـورخ  890 ـ 889قراری مستمری بـشرح دادنامـه   بطرفیت، تأمین اجتماعی شعبه یک مشهد بخواسته، لغو بازنشستگی و قطع مستمری ـ بر 0
 هیأت محترم عمـومی دیـوان عـدالت اداری    27/5/71ـ90با درنظر گرفتن مدلول رأی وحدت رویه    ..... است،   چنین رأی صادر نموده    31/5/80

 موضـوع   1354صوب سوم تیرمـاه      قانون تأمین اجتماعی م    2 ماده 15که مقرر فرموده مراد مقنن از عبارت عدم اشتغال بیمه شده به کار در بند              
تعریف حالت بازنشستگی عدم اشتغال به کار ثابت در کارگاه شمول قانون کار در قبال دریافت حقوق یا مزد مستمر طبق ضوابط مقرر در باب                         

محـدود بـا   حداقل و حداکثر ساعت کار و حقوق یا مزد است که تعمیم و تسری آن به ارائه خـدمات خاصـی غیرمـستمر در زمـان و سـاعات                            
الزحمه معین بر مبنای توافق طرفین و قطع مستمری افراد بازنشسته مشمول قانون مذکور بواسطه آن مالک موجهی دارد علیهذا شکایت                       حق
 تجدیـدنظر دیـوان در رسـیدگی بـه پرونـده            4ـ شـعبه    2ـ  الف. گردد  التوصیف را وارد تشخیص داده و حکم به اثبات آن صادر و اعالم می               فوق

 19 شعبه 31/5/80 مورخ 889 ـ  890 موضوع تقاضای تجدیدنظرخواهی اداره کل تأمین اجتماعی خراسان نسبت به دادنامه 80/1207 کالسه
ـ . شود  با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه بدوی تأیید می1/5/82 ـ مورخ  629دیوان بشرح دادنامه شماره   دیوان در رسـیدگی بـه   18ـ شعبه 1ب 

 موضوع شکایت آقای غالمرضا شیری بطرفیت، تأمین اجتماعی شعبه یک مشهد بخواسته، لغو بازنشـستگی و قطـع                   78/1179پرونده کالسه   
نظر به اینکه شـاکی بـه موجـب         . است   چنین رأی صادر نموده    12/8/79 مورخ   963بشرح دادنامه . مستمری و برقراری مستمری و بازنشستگی     

الزحمـه     در مقابـل حـق     25/12/76 لغایـت    1/3/76مدت یکسال از تاریخ       ایاران شرق به   با شرکت سیم   31/2/76ـ س مورخ    24قرارداد شماره   
مندی و استفاده از تجربیات خود مشغول به کار نگهداری فضای سبز شده و این قـرارداد شـغل                      ریال جهت رفع نیاز عائله     000/450/2ساالنه  

 قـانون بازنشـستگی پـیش از موعـد          7گیر در کارهای دائم مفاد تبصره       باشد و بلکه فصلی است لذا مشمول عنوان حقوق ب           مستمری دائم نمی  
مراد « گردد،  باشند که عیناً درج می باشند و مشمول رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می  نمی28/2/76شدگان مصوب    بیمه

 موضوع تعریف حالت بازنشستگی عدم اشـتغال        54 تیرماه    قانون تأمین اجتماعی مصوب سوم     2 ماده   15شده در بند      مقنن از عدم اشتغال بیمه    
به کار ثابت در کارگاه مشمول قانون کار در قبال حقوق و مزد مستمری طبق ضوابط مقرر در باب حداقل و حداکثر ساعات کـار و حقـوق یـا                              

زحمه معین بر مبنای توافـق طـرفین و   ال ارائه خدمات خاص غیرمستمری در زمان و ساعات محدود با حق           مزد است که تصمیم و تسری آن به       
بنا به مراتب و با توجه به وحدت رویه یاد شـده            ..... و  » قطع مستمری افراد بازنشسته مشمول قانون مذکور به واسطه آن مالک موجهی ندارد            

ستگی شـاکی صـادر و     فوق شکایت شاکی وارد تشخیص و حکم بر الزام سازمان تأمین اجتماعی شعبه یک مشهد برقراری مستمری و بازنشـ                   
ـ . گردد و اعالم می  موضوع تقاضای تجدیدنظرخواهی اداره کل تأمین اجتماعی 79/932 تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده 6ـ شعبه 2ب 

 چنـین رأی صـادر   13/6/80 ـ مـورخ   705 دیـوان بـشرح دادنامـه شـماره     18 شـعبه  12/8/79ـ مـورخ  963خراسان نسبت به دادنامه شماره 
الظـاهر   است، تجدیدنظرخواهی وارد است زیرا اوالً اشتغال تجدیدنظر خوانده پس از برقراری مستمری بازنشستگی در مورد وی که علـی      هنمود

 همان قانون 7 بوده جای تردید ندارد بنابراین به حکم مقرر در تبصره          67شدگان مصوب سال      با اتکاء به قانون بازنشستگی پیش از موعد بیمه        
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رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که در صدور دادنامه بدوی مورد استثنا قرار : ثانیاً. گردند مندی از مزایای متعلقه محروم می      بهرهاز ادامه   
 قـانون   2 مـاده    15گرفته منصرف از موضوع بوده و مرتبط با افراد بیمه شده بازنشسته عادی موضوع قانون تأمین اجتماعی است کـه در بنـد                        

شـاکی  (نتیجتاً با اعالم ورود تجدیدنظرخواهی و ضمن نقض دادنامه معترض عنه شکایت تجدیـدنظر خوانـده                 ..... است  یف گردیده مرقوم توص 
ـ . غیر وارد تشخیص و محکوم به رد است) اصلی  موضـوع شـکایت   78/1170ـ شـعبه هفـدهم دیـوان در رسـیدگی بـه پرونـده کالسـه        1ج 

 1558جتماعی شعبه یک مشهد بخواسته، برقراری بازنشـستگی مـستمری بـشرح دادنامـه شـماره                 محمدحسین قصابی بطرفیت، اداره تأمین ا     
باشد و طرف شکایت نیز موضوع را پذیرفتـه           است، نظربه اینکه خواسته مدعی برقراری بازنشستگی می          چنین رأی صادر نموده    4/12/79مورخ  

ـ . گردد یت صادر و اعالم میاجتماعی حکم به ورود شکا  قانون تأمین76است به استناد ماده  ـ شعبه اول تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده 2ج 
 دیـوان بـشرح دادنامـه       17 شعبه   4/12/79 مورخ   1558 موضوع تقاضای تجدیدنظر سازمان تأمین اجتماعی نسبت به دادنامه           80/126کالسه  
 هیئت عمومی دیوان عدالت 27/5/71 مورخ 90ت رویه شماره    توجهاً به رأی وحد   ..... است،   چنین رأی صادر نموده    15/5/81 مورخ   717شماره  

اداری که قطع مستمری افراد بازنشسته مشمول قانون تأمین اجتماعی را به لحاظ ارائه خدمات خاص غیرمستمر در زمان و ساعات محدود بـا                  
یجتاً دادنامه بدوی مبنی بر ورود شکایت و الـزام          الزحمه معین بر مبنای توافق طرفین موجه ندانسته است با رد اعتراض تأمین اجتماعی نت                حق

ـ . گردد تأمین اجتماعی به برقراری مستمری بازنشستگی تجدیدنظر خوانده تأیید می ـ شعبه نهـم دیـوان در رسـیدگی بـه پرونـده کالسـه       2د 
تور قطعـی مـستمری و الـزام         موضوع شکایت اسماعیل دشتبان بطرفیت تأمین اجتماعی شعبه یک مشهد بخواسته، لغو حکم و دس               80/2131

اسـت، نظربـه اینکـه اشـتغال شـاکی در        چنین رأی صادر نمـوده   20/11/82 مورخ   1571عنه به برقراری بازنشستگی قطع شده بشرح          مشتکی
 لـذا   شرکت سیمایاران، شرق به صورت تمام وقت نبوده بلکه پاره وقت بوده که قرارداد منعقده فیمابین وی و شرکت موید ادعای شاکی است                      

 مـاده واحـده قـانون       7 هیأت عمومی دیوان عـدارت اداری اعمـال تبـصره            27/5/71ـ90االتباع شماره     مستنبط از مفاد رأی وحدت رویه الزم      
شدگان تأمین اجتماعی در خصوص شاکی موجه نبوده علیهذا خواسته وی وارد تشخیص ضـمن ورود شـکایت                    بازنشستگی پیش از موعد بیمه    

ـ . گـردد  عنه صادر و اعالم مـی  مری بازنشستگی شاکی توسط مشتکیحکم به برقراری مست  تجدیـدنظر دیـوان در رسـیدگی    10ــ شـعبه   2د 
 1571 موضوع تقاضای تجدیدنظرخواهی اداره کـل تأمیـن اجتماعی خراسـان رضـوی نسبـت بـه دادنــامه شمــاره                 83/16پرونده کالسه     به

 بـا رد تجدیدنظرخواهی دادنامه بدوی را عیناً تأیید و اسـتوار    18/12/83ـ مـورخ   1162ـماره   شعـبه نـهم بـشرح دادنـامـه ش     20/11/82مورخ  
البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی. نموده

 .نماید درت بر صدور رأی میبررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبا

  رأی هیأت عمومی
شدگانی کـه براسـاس مـاده          چنانچه بیمه  1367شدگان تأمین اجتماعی مصوب        قانون بازنشستگی پیش از موعد بیمه      7 به موجب تبصره    

ع مستمری از استفاده مجـدد      الذکر بازنشسته شوند و مجدداً به عنوان حقوق بگیر در کارگاهی به کار اشتغال ورزند ضمن قط                  واحده قانون فوق  
از بازنشستگی موضوع ماده واحده مزبور محروم خواهند شد نظربه اینکه مراد مقنن اشتغال به کار مـستمر در یـک کارگـاه در قبـال دریافـت                            

وقت با   کار نیمهمعیشت خود و خانواده به شدگان بازنشسته به منظور کمک به حقوق است و تعمیم و تسری حکم قانونگذار به مواردی که بیمه        
بگیر به اشخاص مزبور و نتیجتاً حذف مستمری بازنشستگی آنان موافـق              ورزند و اطالق فرد شاغل تمام وقت حقوق         دریافت اجرت اشتغال می   

 شـعبه   15/5/1381 مورخ   717 شعبه چهارم تجدیدنظر، شماره      10/5/1382 مورخ   629های شماره     هدف و حکم مقنن نیست، بنابراین دادنامه      
 شعبه دهم تجدیدنظر دیوان مبنی بر ورود شکایت و تأییـد اسـتحقاق شـاکیان بـه دریافـت                    18/12/1383 مورخ   1162اول تجدیدنظر شماره    

 43 و مـاده  19 مـاده  2این رأی به استناد بند . مستمری بازنشستگی در مدت اشتغال به خدمت نیمه وقت موافق اصول و موازین قانونی است          
  .االتباع است  برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط و موارد مشابه الزم1385اداری مصوب قانون دیوان عدالت 

  عدالت اداری ـ رهبرپور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان



  277/آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری : بخش سوم
 

 

   هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اعتراض به رأی هیأت تخلفات اداری326رأی شماره 

  1387/5/19 -87/282/شماره هـ
   13/5/1387:  تاریخ

   326: شماره دادنامه 
  87/282:  کالسه پرونده

  . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:مرجع رسیدگی 
  . آقای محمدرضا اسدی و آقای مسعود اسکندری:شاکی 
  .ری بدوی و اول تجدیدنظر دیوان عدالت ادا16 اعالم تعارض آراء صادره از شعب :موضوع شکایت و خواسته 
 موضوع شـکایت و خواسـته محمدرضـا اسـدی و مـسعود      85/132 و 85/131 الف ـ شعبه پانزدهم در رسیدگی به پرونده کالسه  :مقدمه 

 20/12/1384ت مورخ 343/51 و   1345اسکندری به طرفیت هیأت تخلفات اداری وزارت امور اقتصادی و دارایی به خواسته نقض رأی شماره                 
 21 چنین رأی صـادر نموده است، با لحاظ مقررات تبـصره یـک مـاده              23/10/1385 مورخ   2983 و   23/10/1385 مورخ 2982به شرح دادنامه  

قانون رسیدگی به تخلفات اداری که تنها رسیدگی شکلی را برای این مرجع تجویز نموده ماالً با مالحظه و مداقه در شرح وقایع رسـیدگیهای                         
 خویش را معروض داشته و احراز نوع تخلف و تطبیق آن با مقررات قانونی استنادی بـر عهـده                    معموله و اینکه شاکی در هیأت بدوی دفاعیات       

هیأتهای موصوف است و از حیث استدالل و استناد قانونی نیز بر اساس مدلول گزارشات واصله از بازرسی مسموع تخلفات انتسابی وی مدلل                       
عنـه باشـد ارائـه و ابـراز نگردیـده و بـه         موجهی که باعث گـسیختن رأی معتـرض  و ثابت گردیده در نتیجه چون از جانب شاکی ایراد مؤثر و           

رسیدگیهای شکلی هیأت صادرکننده آراء معترض علیه نیز وجود نقص یا ایرادی که متضمن مخدوش بـودن آنهـا باشـد مـشهود نبـوده فلـذا         
حـراز نقـض قـوانین و مقـررات در مبـانی رأی موضـوع         االشعار ناموجه و غیروارد تشخیص و با عـدم ا           شکایت و اعتراض شاکی به شرح فوق      

ب ـ . دارد  قانون دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت مطروحه صادر و اعالم می11 ماده 2خواسته مستنداً به مفهوم مخالف مستنبط از بند 
 مـورخ   2982ا اسدی نسبت بـه رأی        موضوع تقاضای تجدیدنظر آقای محمدرض     86/1507شعبه اول تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کالسه         

 چنین رأی صادر نموده است، از آنجائی که اعتراض موجه و            13/12/1386 مورخ   3396 صادره از شعبه پانزدهم به شرح دادنامه         23/10/1385
تقاضـای تجدیـدنظر   ج ـ شعبه اول تجدیدنظر در رسیدگی به  . گردد مؤثری به دادنامه بدوی مطرح نشده است لذا این رأی قطعی و استوار می

 23/10/1385 مـورخ    2983آقای مسعود اسکندری به طرفیت هیأت تجدیدنظر تخلفات اداری وزارت دارایی بـه خواسـته نقـض رأی شـماره                     
 چنین رأی صادر نموده است، از آنجـا کـه اعتـراض موجـه و مـوثری کـه           13/12/1386 مورخ   3395صادره از شعبه پانزدهم به شرح دادنامه        

دـ شـعبه شـانزدهم در رسـیدگی بـه شـکایت            . گردد الذکر باشد به عمل نیامده لذا رأی بدوی عیناً تایید و استوار می             ادنامه فوق موجب نقض د  
 صـادره از شـعبه اول هیـأت تجدیـدنظر رسـیدگی بـه               344/1موسی امینی به طرفیت بانک کشاورزی به خواسته نقض و ابطال رأی شـماره               

 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه در رأی صادره هیأت تخلفـات بـه سـوابق و                    29/1/1386 مورخ   75تخلفات اداری به شرح دادنامه      
پیشینه خدمتی شاکی توجه نشده است و با عنایت به تبرئه شاکی که مورد تایید دادگاه تجدیـدنظر اسـتان واقـع شـده مجـازات تعیـین شـده                        

نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری حکـم بـه ورود شـکایت و طـرح مجـدد در             یین از آ  21باشد، علیهذا در اجرای ماده       نامتناسب می 
البـدل   هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستـشاران و دادرسـان علـی                  . گردد هیأت همعرض صادر و اعالم می     

 .نماید ت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی میشعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثری

  رأی هیأت عمومی
 هرگاه تخلف کارمند عنوانی یکی از جرایم مندرج در قوانین جزایـی             9/2/1372 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب        19 مطابق ماده   

 تخلف رسیدگی و رأی قانونی صـادر نمایـد و مراتـب را              را نیز داشته باشد، هیأت رسیدگی به تخلفات اداری مکلف است مطابق این قانون به              
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. هرگونه تصمیم مراجع قضائی مانع از اجرای مجازاتهـای اداری نخواهـد بـود             . برای رسیدگی به اصل جرم به مرجع قضائی صالح ارسال دارد          
هرچنـد حکـم    . نماید نون مزبور اقدام می    قا 24چنانچه تصمیم مراجع قضائی مبنی بر برائت باشد، هیأت رسیدگی به تخلفات اداری طبق ماده                

باشد، لیکن صدور حکم برائت توسـط        برائت متهمان از جمله عوامل موثر در اتخاذ تصمیم و مفاد رأی هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری می                 
بنابه جهات مذکور و عنایت     . مراجع قضائی الزاماً مستلزم صدور رأی برائت توسط هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری در خصوص مورد نیست                

 شعبه پانزدهم بدوی مبنـی بـر رد اعتـراض شـاکی             23/10/1385 مورخ   2983 و   2982های شماره    الذکر دادنامه  های فوق  به محتویات پرونده  
رفته و قطعیـت  نسبت به رأی هیأت تجدیدنظر تخلفات اداری وزارت امور اقتصادی و دارائی که مـورد تایید شعبه اول تجدیدنظر دیوان قرار گ                  

 قـانون   43 و مـاده     19 ماده   2این رأی به استناد بند      . باشد یافته است، در حدی که متضمن این معنی است، موافق اصول و موازین قانونی می              
  .االتباع است دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه الزم

  عدالت اداری ـ مقدسی فرد ی معاون قضائی دیوانهیأت عمومی دیوان عدالت ادار



  279/آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری : بخش سوم
 

 

   هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص لغو حکم بازخرید خدمت330رأی شماره

  1387/5/19 -87/283/شماره هـ
   13/5/1387:  تاریخ

   330: شماره دادنامه 
  87/283:  کالسه پرونده

  . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:مرجع رسیدگی 
  .قای رسول پاکروان آ:شاکی 
  . بدوی و اول و هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری10 اعالم تعارض آراء صادره از شعب :موضوع شکایت و خواسته 
 موضوع شکایت رسول پاکروان بـه طرفیـت سـازمان جنگلهـا و     84/1319 الف ـ شعبه دهم دیوان در رسیدگی به پرونده کالسه  :مقدمه 

 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه بازگشت به کار            26/12/1385 مورخ   2241اده به خدمت به شرح دادنامه       مراتع کشور به خواسته اع    
 آن قانون بوده کـه      16 قانون تسهیالت استخدامی جانبازان در صالحیت کمیسیون ماده          4شاکی با توجه به جانباز بودن وی و در اجرای ماده            

ر مانحن فیه شرط داشتن سابقه ده سال پرداخت بیمه صرفاً مربوط به احراز بازنشـستگی در قـانون تـامین                     این امر نیز قبالً صورت گرفته و د       
اجتماعی و ارتباطی با اشتغال سابقه بیمه شاکی از جهاد سازندگی به سازمان تامین اجتماعی و اجرای توافقنامه نداشته و تاثیری در صحت امر                   

 84/427ب ـ شعبه هفتم در رسیدگی به پرونـده کالسـه    . گردد رد شکایت مشارالیه صادر و اعالم میبازخریدی خدمت وی ندارد لذا حکم به 
 بـه   25/12/1378 مـورخ    34435موضوع شکایت رحمت اله قدیری به طرفیت سازمان جنگلها و مراتع کشور به خواسته ابطال حکـم شـماره                    

 قـانون اسـتخدام     74ده است، نظر به اینکه حسب منطوق تبصره یک ماده            چنین رأی صادر نمو    15/9/1384 مورخ   1459شرح دادنامه شماره    
توانند مستخدمین رسمی یا ثابت یا دارای عناوین مشابه خـود را براسـاس درخواسـت کتبـی آنـان و موافقـت                        می... ها کشوری کلیه وزارتخانه  

سندی که موجبات ابطال حکم صدراالشـعار را فـراهم نمایـد،            پ  باالترین مقام دستگاه اجرایی بازخرید نمایند و از طرفی دلیل و مدرک محکمه            
ج ـ شعبه اول تجدیـدنظر در رسـیدگی بـه     . نماید اقامه نشده است، نتیجتاً شکایت شاکی را غیرثابت تشخیص و حکم به رد شکایت صادر می

 شعبه هفتم دیـوان بـه شـرح    15/9/1384 مورخ 1459اله غدیری نسبت به دادنامه      موضوع تقاضای تجدیدنظر رحمت    85/575پرونده کالسه   
 قـانون اسـتخدامی کـشوری مـصوب         74 چنین رأی صادر نموده است، اوالً طبـق تبـصره یـک الحـاقی مـاده                  2/5/1385 مورخ   766دادنامه  

 سال سابقه خدمت دارند با حصول شـرایط جهـت آنـان حکـم بازخریـدی صـادر                   20 مجلس شورای اسالمی افرادی که کمتر از         27/4/1365
ثانیاً با توجه به محتویات پرونده سازمان تجدیدنظرخوانده متعهـد شـده   . بایست بازنشسته شوند  سال می20گـردد و افراد با سابقه بیشتر از    می

 سال هنوز به تعهد خود عمل ننموده اسـت  7که سوابق کسورات بازنشستگی وی را به صندوق تامین اجتماعی منتقل نماید و حالیه با گذشت          
است بازخریدی که بر اساس این تعهد صورت گرفته و صدور حکم بازخریدی بر مبنای آن بدون انجام تعهد مذکور فاقد وجهه قـانونی                    و درخو 

 مـورخ   34435لذا با فسخ دادنامه تجدیـدنظر خواسـته حکـم بـه ورود شـکایت تجدیـدنظر خـواه در حـد ابطـال حکـم کـارگزینی                             . باشد می
بدیهی است با اعاده به کار وی نامبرده مکلف است کلیه وجوه و امکاناتی که بابت بازخریدی از سازمان . ددگر  صادر و اعالم می 25/12/1379

 موضوع شکایت محمد جزایـری بـه طرفیـت          81/3181دـ شعبه هفتم در رسیدگی به پرونده کالسه         . تجدیدنظرخوانده اخذ نموده مسترد دارد    
 مـورخ   2162 بـه شـرح دادنامـه        1/11/1377 مورخ   37688ته ابطال حکم بازخریدی به شماره       اداره کل منابع طبیعی استان اصفهان به خواس       

 1377 قـانون بودجـه سـال        28تبصره  ) ب(عنه بیان داشته از آنجا که شاکی در اجرای بند             چنین رأی صادر نموده است، مشتکی      23/9/1382
کافی بر مخدوش بـودن اقـدامات طـرف شـکایت ارائـه ننمـوده اسـت و                  بازخرید شده است با توجه به مراتب فوق نظر به اینکه شاکی دلیل              

ـ ـ   ه. گـردد  بازخریدی طبق مقررات انجام شده است فلذا شکایت شاکی به کیفیت مطروحه در پرونده وارد نیست و حکم به رد آن صادر مـی 
 2162 جزایـری نـسبت بـه دادنامـه شـماره         موضوع تقاضای تجدیدنظر محمد    82/1341شعبه هفتم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کالسه         



  )1387  تابستان 11شماره (فصلنامه قضایی / 280
 

 

 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه سازمان 14/6/1383 مورخ 572 شعبه هفتم دیوان عدالت اداری به شرح دادنامه 23/9/1382مورخ 
ندوق تـامین اجتمـاعی   تجدیدنظرخوانده در رابطه با بازخریدی تجدیدنظرخواه متعهد شده است که سوابق کسورات بازنشستگی وی را بـه صـ               

 به 1/11/1377 مورخ 37688مند گردد و این امر در متن ابالغ کارگزینی شماره         منتقل تا مشارالیه بتواند از مزایای قانونی صندوق مذکور بهره         
 اداری و  خطـاب بـه مـدیرکل امـور    22/4/1383 مـورخ  18303صراحت قید گردیده و اداره کل منابع طبیعی استان اصفهان در نامـه شـماره                

استخدامی و پشتیبانی سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور ضمن تاکید بر این تعهـد و بیـان مـشکالت ایجـاد شـده بـرای نـامبرده و                              
سازمان در خصوص مورد درخواست نموده به نحوی مشکل نامبرده با تامین اجتماعی راجع به انتقال کسور بازنشستگی حل گردد و یـا اعـاده                        

 ضمن قبول تعهد سازمان متبوع در انتقال کسور بازنشـستگی           14/6/1383ت شود و نماینده تجدیدنظر خوانده در جلسه دادرسی مورخ           به خدم 
به سازمان تامین اجتماعی تاکید نمودند که سازمان تامین اجتماعی نامبرده را تحـت پوشـش قـرار نـداده و تـالش                       )  سال 22سابقه  (مشارالیه  

ای نرسیده است و سازمان متبوع معتقد است کـه نـامبرده بـه کـار اعـاده و طبـق                       سال در این رابطه به نتیجه      6انقضاء  سازمان متبوع پس از     
 سـال از تـاریخ بازخریـدی       6با توجه به مراتب مذکور چون سازمان تجدیدنظرخوانـده بـا انقـضاء بـیش از                 . قوانین موضوعه با وی رفتار گردد     
د خود حین بازخریدی وی مبنی بر انتقال کسورات بازنشستگی نامبرده به سـازمان تـامین اجتمـاعی اقـدامی            تجدیدنظرخواه قادر به انجام تعه    

علیهذا تجدیدنظرخواهی را وارد تـشخیص داده و بـا فـسخ    . شود تجدیدنظرخواه در رابطه با خواسته خود محق تشخیص داده می        . ننموده است 
 کـه در رابطـه بازخریـدی    1/11/1377 مـورخ 37688 حد ابطال حکم کارگزینی بـه شـماره    دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم به ورود شکایت در      

بدیهی است اعاده به کار تجدیدنظر خواه نامبرده مکلف است کلیـه وجـوه و امکانـاتی کـه     . گردد تجدیدنظرخواه اصدار یافته صادر و اعالم می   
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تـاریخ فـوق بـا حـضور              .  مسترد دارد  بابت بازخریدی از سازمان تجدیدنظرخواه اخذ نموده به آن سازمان         

البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شـرح آتـی مبـادرت                        رؤسا و مستشاران و دادرسان علی     
 .نماید بـه صدور رأی می

  رأی هیأت عمومی
وزارت جهاد سازندگی اجازه داده شده است که در جهت اصالح ساختار               کل کشور به   1377دجه سال  قانون بو  38تبصره) ب( به موجب بند    

نیروی انسانی و افزایش نیروهای متخصص نسبت به بازخرید خدمت نیروی انسانی داوطلب غیرمتخصص دیپلم و پایین تر از دیپلم با رعایت                      
الذکر صورت گرفته است و      د خدمت شاکیان بنابه تقاضای آنان و در اجرای مقررات فوق          نظر به اینکه بازخری   . شرایط قانونی مربوط اقدام نماید    

ای مجزی و متمایز از حکم مقنن در باب ضرورت تعدیل نیـروی   عدم انتقال سوابق مورد ادعای آنان به سازمان تامین اجتماعی که خود مقوله     
 مـورخ   2241اکیان و آثـار مترتـب بـر آن نیـست، بنـابراین دادنامـه شـماره                  باشد، نافی اعتبار بازخریـد خـدمت شـ         انسانی به شرح مذکور می    

 شعبه دهم دیوان مـبنی بر رد شکایت شـاکی به خواسته لغو حکم بازخرید خدمت و اعاده مجدد بـه خـدمت صـحیح و موافـق                   26/12/1385
ان عدالت اداری برای شعب دیوان و سـایر مراجـع اداری             قانون دیو  43 و ماده    19 ماده   2این رأی به استناد بند      . اصول و موازین قانونی است    
  .االتباع است ذیربط در موارد مشابه الزم

  عدالت اداری ـ مقدسی فرد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان



  281/آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری : بخش سوم
 

 

  العاده ویژه معلمان  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص فوق323رأی شماره 

  1387/5/19 -87/257/شماره هـ
  13/5/1387:  تاریخ

   323: شماره دادنامه 
  87/257:  کالسه پرونده

  . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:مرجع رسیدگی 
  . آموزش و پرورش خراسان رضوی:شاکی 
  . اعالم تعارض آراء صادره از شعب اول و دوم دیوان عدالت اداری:موضوع شکایت و خواسته 
 7 موضوع شکایت اعظم امـانی بـه طرفیـت آمـوزش و پـرورش ناحیـه       85/1694ی به پرونده کالسه  الف ـ شعبه دوم در رسیدگ :مقدمه 

 چنین رأی صـادر  24/9/1386 مورخ 1669العاده ویژه به شرح دادنامه   قطع فوق9/9/1384 مورخ 68/109مشهد به خواسته اعتراض به حکم      
 هیأت وزیران در سـالی بـه تـصویب رسـیده اسـت کـه       22/1/1383رخ ـ مو ه29932/ت2552نموده است، نظر به اینکه مصوبه تحت شماره        

گردد که بطور تمام وقت و       متقاضی برای آن سال درخواست اعمال حق ارتقاء شغلی را دارد و چون دایره شمول مصوبه به کلیه معلمینی برمی                   
 در قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و حـق         بینی شده  العاده پیش  اند و چون مشارالیه از پرداخت فوق       کرده در هر مقطعی خدمت می    

 وزارتی افراد واجد شرایط را که حـداقل         7/8/1385 مورخ   253910/120همترازی اعضاء هیأت علمی نیز برخوردار نبوده و در بخشنامه شماره            
آن تاریخ باشد، کاشـفیت دارد از ایـن رو و بـا              برسد، مشمول دانسته و اعالم وزیر وقت برای شاکی نیز هر چند بعد از                600امتیازشان به نمره    

 برای کلیه معلمـین بـدون قیـد اینکـه در      600االطالق بودن امتیاز حداقل نمره        عنه در خصوص امتیاز وی و علی       توجه به اعالم اداره مشتکی    
. نمایـد  ورود شکایت را صادر و اعالم می      لذا شکایت مطروحه را وارد دانسته مستنداً به مصوبه هیأت وزیران حکم به              . کدام شهر خدمت نمایند   

 مشهد بـه  7 موضوع شکایت بتول اعلمی نیا به طرفیت آموزش و پرورش ناحیه 85/2287ب ـ شعبه اول دیوان در رسیدگی به پرونده کالسه  
عنایت به اینکه عـدم اعمـال        چنین رأی صادر نموده است، با        13/9/1386 مورخ   1934العاده ارتقاء شغلی به شرح دادنامه        خواسته مطالبه فوق  

باشد، علیهذا حکم   درصد می65 درصد بوده و امتیاز شاکیه کمتر از سایر پرسنل در قالب سهمیه 65ارتقا شغلی در مورد شاکیه به علت سهمیه 
ان و دادرسـان    هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تـاریخ فـوق بـا حـضور رؤسـا و مستـشار                  . گردد به رد شکایت مطروحه صادر و اعالم می       

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

  رأی هیأت عمومی
نگ پرداخـت    قانون نظام هماه   6 که با استفاده از اختیار مقرر در ماده          26/1/1383 مورخ   29933ت/2552نامه شماره     تصویب 2 طبق بند   

 مـورخ   253910/120 به تصویب هیأت وزیران رسیده و تا تاریخ اصالح آن بـه موجـب مـصوبه شـماره                    19/1/1383کارکنان دولت در تاریخ     
 به قوت و اعتبار خود باقی بوده است، حداکثر تعداد افرادی که با رعایت ضوابط مربوط و کـسب امتیـازات الزم مـشمول دریافـت                           7/8/1385

بنابراین با توجه   .  درصد تعداد متصدیان مشاغل مربوط خواهد بود       65باشند، براساس رقابت و انتخاب بهترین افراد مجموعاً           ویژه می  العاده فوق
العاده ویژه مزبور بـه کارکنـان برتـر از حیـث             العاده مزبور و ضرورت رعایت اولویت و اختصاص فوق         به محدودیت افراد ذیحق به دریافت فوق      

العاده ویژه تـا تـاریخ اجـرای         ، مجرد کسب امتیاز موجد حق استفاده از فوق        26/1/1383نامه مورخ    ت الزم در مدت اعتبار تصویب     کسب امتیازا 
 شعبه اول مبنی بر رد شکایت شاکی که متضمن این معنـی اسـت،   13/9/1386 مورخ   1934 نبوده است و دادنامه شماره       7/8/1385اصالحیه  

 قانون دیـوان عـدالت اداری بـرای شـعب دیـوان و سـایر       43 و ماده 19 ماده 2این رأی به استناد بند     . باشد ی می موافق اصول و موازین قانون    
  .االتباع است مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه الزم

  عدالت اداری ـ مقدسی فرد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان
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  لت اداری در خصوص مقرری بیمه بیکاری هیأت عمومی دیوان عدا324رأی شماره 

  1387/5/19 -87/226/شماره هـ
   13/5/1387:  تاریخ

   324: شماره دادنامه 
  87/226:  کالسه پرونده

  . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:مرجع رسیدگی 
  . آقای سیدحسین عباس زاده:شاکی 
  . دیوان عدالت اداری15 و 9 اعالم تعارض آراء صادره از شعب :موضوع شکایت و خواسته 
زاده بـه طرفیـت سـازمان تـامین       موضوع شـکایت سیدحــسین عبـاس   86/2206 الف ـ شعبه نهم در رسیدگی به پرونده کالسه  :مقدمه 

 چنین رأی صادر نموده است، نظر 28/12/1386 مورخ 2863اجتماعی تهران به خواسته اعتراض به قطع مقرری بیمه بیکاری به شرح دادنامه        
اینکه ادله موجهی که موجبات قانونی برای پذیرش ادعای شاکی را فراهم نماید، ارائه و تحصیل نگردیده است و از طرفی تخطی و تخلفی              به  

باشد و از این حیث ایرادی بر اقدامات و تصمیمات سازمان طرف             عنه مشهود و ملحوظ نمی     از مقررات قانونی و ضوابط مربوط در فعل مشتکی        
لذا دفاعیات واصله را مقرون به صحت تلقی و بنابه مراتـب یـاد شـده شـکایت را غیـر وارد و حکـم بـه رد آن صـادر                               . نیستشکایت مترتب   

کلـور بـه طرفیـت سـازمان تـامین       اله رحمتـی   موضوع شکایت آقای لطف85/281ب ـ شعبه پانزدهم در رسیدگی به پرونده کالسه  . نماید می
 چنـین رأی صـادر   29/7/1386 مورخ 951 تاکنون به شرح دادنامه 31/1/1383کاری و احتساب سابقه از اجتماعی به خواسته برقراری بیمه بی     

 از هیأت حل اختالف اداره کار که ضمن احراز رابطه کارکرد کارگری کارگر شاکی               12/5/1383نموده است، با توجه به مفاد رأی قطعی مورخ          
 قـانون تـامین اجتمـاعی رأی بـه ورود     6 و  2دم نیاز اعالم نموده است، لذا مستنداً به مادتین          و کارفرما اخراج شاکی را غیر ارادی و به دلیل ع          

اما در خصوص خواسته دیگر شاکی دائر بر احتساب سابقه از           . گردد عنه به برقراری بیمه بیکاری صادر و اعالم می         شکایت دایر بر الزام مشتکی    
رسـد و    عنه متضمن نقض قوانین و مقررات بـه نظـر نمـی            به دلیـل آنکه اقدامات مشتکی     تاکنون توسط سازمان تامین اجتماعی       31/1/1383

هیأت . گردد شاکی نیز در این خصوص اسناد و مدارک کافی ارائه ننموده است، نتیجتاً در وضعیت موجود رأی به رد شکایت صادر و اعالم می                       
از بحـث و بررسـی و    البدل شعب دیوان تـشکیل و پـس   ران و دادرسان علی   عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشا           

 .نماید صدور رأی می شرح آتی مبادرت به انجام مشاوره با اکثریت آراء به
  رأی هیأت عمومی

 مـاه   6قل   بیمه شدگان بیکار در صورت احراز شرایط مقرر در این ماده از جمله داشتن حدا               1369 قانون بیمه بیکاری مصوب      6 طبق ماده   
 36باشند و به حکم مـاده   سابقه پرداخت حق بیمه قبل از بیکار شدن با رعایت سایر مقررات مربوط ذیحق به دریافت مقرری بیمه بیکاری می               

قانون تامین اجتماعی مسئولیت پرداخت حق بیمه سهم کارفرما و شخص بیمه شده به عهده کارفرما بوده و تاخیر کارفرمـا در پرداخـت حـق                          
الذکر و عنایت به اینکه مرجع حل  نظر به مراتب فوق   . ه یا امتناع از پرداخت آن رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه شده نیست               بیم

 148 کارفرما را مستنداً بـه مـاده         31/1/1383اختالف کارگر و کارفرما با احراز وجود رابطه کارگری شاکیان تا تاریخ اخراج غیر ارادی آنان در                  
شدگان مذکور تا تاریخ اخراج ملزم نموده و اینکه اساساً تاخیر یا امتناع از پرداخت حق بیمه                    به پرداخت حق بیمه بیمه     1369قانون کار مصوب    

تواند نسبت بـه مطالبـه و وصـول حـق بیمـه              مستند به فعل یا ترک فعل کارگر بیمه شده نیست و سازمان تامین اجتماعی به حکم قانون می                 
 دیوان مبنی بـر تاییـد شـکایت شـاکی و الـزام              15 شعبه   29/7/1386 مورخ   951بنابراین دادنامه شماره    . گان تا تاریخ اخراج اقدام نماید     نامبرد

 2این رأی به استناد بنـد      . باشد سازمان تامین اجتماعی به برقراری حق بیمه بیکاری درباره شاکی صحیح و مطابق اصول و موازین قانونی می                 
  .االتباع است  قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه الزم43 ماده  و19ماده 

  عدالت اداری ـ مقدسی فرد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان
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انی به  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص تبدیل وضعیت استخدامی از پیم244رأی شماره 
  رسمی

  1387/5/12 -87/207/شماره هـ
   23/4/1387:  تاریخ

   244: شماره دادنامه 
  87/207:  کالسه پرونده

  . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:مرجع رسیدگی 
  . رئیس شعبه دهم دیوان عدالت اداری:شاکی 
  .دهم و بیست و یکم دیوان عدالت اداری اعالم تعارض آراء صادره از شعب اول، سوم، دهم، یاز:موضوع شکایت و خواسته 
ریـزی    موضوع شکایت عزت کیانی به طرفیت سازمان مدیریت و برنامه84/1181 الف ـ شعبه دهم در رسیدگی به پرونده کالسه  :مقدمه 

است، با توجه    وده چنین رأی صادر نم    20/11/1386 مورخ   1240به خواسته تبدیل وضعیت استخدامی وی از پیمانی به رسمی به شرح دادنامه              
نامـه    با تـصویب 20/4/1367 مورخ 282ت13868عنه و اینکه مصوبه مورد استناد به شماره  به محتویات پرونده و لوایح دفاعیه ادارات مشتکی       

لت  هیأت عمومی دیوان عدا9/12/1383 مورخ 507 ـ  652های شماره   لغو گردیده و مفاد دادنامه24/6/1381 مورخ 27026ت/29982شماره 
اداری داللت بر الزام وضعیت شاکی نداشته و از طرفی مصوبه مورد استناد شاکی، افاده اختیار و اجازه به دولت را دارد نه الزام و بـا توجـه بـه                               

ل  که صرفاً مجوز استخدام را برای مـشاغ 9/5/1384 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی مصوب 142ماده ) و ـ ی (نامه اجرای بندهای  آیین
تخصصی و با مدارک تحصیلی دانشگاهی به صورت پیمانی و یا عناوینی مشابه تجویز نموده است، الزام به تبدیل وضعیت استخدامی شـاکی                       

ب ـ شـعبه سـوم دیـوان عـدالت اداری در      . شـود  متکی به دلیل قانونی نبوده بنابراین شکایت غیر وارد تشخیص و حکم به رد آن صـادر مـی  
 موضوع شکایت فاطمه شریفی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی صدوقی یزد                 86/880کالسه  رسیدگی به پرونده    

 چنین رأی صادر نموده است، نظـر بـه اینکـه شـاکیه بـا      31/1/1387 مورخ 81به خواسته تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی به شرح دادنامه          
قه خـدمت بـه صـورت پیمـانی دارد و بنـابراین براسـاس مـصوبه هیـأت وزیـران بـه شـماره                          سـال سـاب    6داشتن مدرک کارشناسی بیش از      

باشد، لذا حکم به ورود شکایت مطروحه و الزام خوانـده             واجد شرایط تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی می         20/4/1367 مورخ   282ت/13868
ج ـ شعبــه یـازدهم در رسـیدگی بـه پرونـده       . گـردد  عـالم مـی  به استخدام رسمی وی با رعایت سـایر قـوانین و مقـررات مربـوط صـادر و ا     

طرفیت سازمان بهداشت و درمان استان یزد بـه خواسته استخدام بـه صورت رسمی          موضوع شکایت محمدحسین ساالری به     84/1452کالسه
وص عـدم اسـتخدام شـاکی بـه      چنیـن رأی صادر نموده است، نظر به اینکه طرف شکایت در خص 26/10/1386 مورخ   1407به شرح دادنامه    

هـای    هیأت وزیران نموده که بر اساس آراء وحدت رویـه شـماره            24/6/1381 مورخ   27026/ت29982صورت رسمی استناد به مصوبه شماره       
 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده علیهذا مستنداً به رأی وحدت رویه مـذکور حکـم بـه ورود                     9/12/1383 مورخ   652 الی   597

ابرقوئی به طرفیت دانشگاه       موضوع شکایت احمد فتاحی    85/1487دـ شعبه اول در رسیدگی به پرونده کالسه         . گردد شکایت صادر و اعالم می    
 چنین رأی صادر نمـوده اسـت، نظـر بـه اینکـه              24/7/1386 مورخ   1407علوم پزشکی به خواسته استخدام به صورت رسمی به شرح دادنامه            

 282ت/13868نامه شماره  عنه تایید گردیده است و هرچند بدواً تصویب ک دانشگاهی به صورت پیمانی از سوی مشتکیاستخدام شاکی با مدر
 هیأت وزیران در مورد اجازه استخدام رسمی مستخدمین پیمانی دارای مدرک تحصیلی دانشگاهی با حداقل سه سال سابقه             20/4/1367مورخ  

نامـه    لغو گردیده لیکن با عنایـت بـه اینکـه تـصویب    24/6/1381ـ مورخ   ه27026ت/29982اره نامه دیگری به شم خدمت به موجب تصویب  
نامـه اول الـذکر قبـل از      هیأت عمومی دیوان ابطال گردیده و بنابراین تـصویب 9/12/1383 مورخ 652 الی 597اخیرالذکر طی دادنامه شماره  

 1379 به اعتبار خود باقی بوده و چون شروع اسـتخدام پیمـانی شـاکی در سـال                   مصوبه مربوط به ممنوعیت استخدام پیمانی با اوصاف مذکور        
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عنـه و همچنـین بـا عنایـت بـه اینکـه اسـتمرار خـدمت                  بوده جهت وی حق مکتسب ایجاد لذا ضمن اعالم غیرموجه بودن دفاعیات مشتکی            
 قـانون اسـتخدام کـشوری واگـذاری     5ره ماده مستخدمین پیمانی به مدت نامحدود خالف ماهیت حقوقی استخدام پیمانی است و حسب تبص           

دــ  . دارد باشد لذا حکم به ورود شکایت شاکی صادر و اعـالم مـی             پستهای سازمانی غیر از مستخدمین رسمی مگر در موارد استثناء ممنوع می           
ریزی کشور به    ریت و برنامه   موضوع شکایت ایرج پارسائیان به طرفیت سازمان مدی        86/1827شعبه بیست ویکم در رسیدگی به پرونده کالسه         

 مـورخ  652 الـی  597 بـا اسـتناد بـه رأی شـماره       7/2/1387 مـورخ    192خواسته تقاضای تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی به شرح دادنامه            
گی وـ شعبه سوم در رسـید     .  هیأت عمومی حکم به ورود شکایت را صادر نموده است          7/5/1385 مورخ   332 و   334 و رأی شماره     9/12/1383

 موضوع شکایت ویدا مصطفوی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی یزد به خواسته استخدام بـه صـورت رسـمی بـه                    85/2411به پرونده کالسه    
 بـه   24/6/1381 مـورخ       ه 27026ت/29982 چنین رأی صادر نموده است، باعنایـت بـه اینکـه مـصوبه             27/4/1386 مـورخ   469شرح دادنامه   

 به قوت خـود     20/4/1367 مورخ   282ت/13868 ابطال شده است، بنابراین مصوبه       9/12/1383 مورخ   652  الی 597موجب رأی وحدت رویه     
واگذاری پـستهای سـازمانی بـه اشـخاص غیـر از مـستخدمین              «  قانون استخدام کشوری مبنی بر اینکه        5باقی است و توجهاً به تبصره ماده        

باشـد،   خدمت مستخدمین پیمانی به مدت نامحدود خالف ماهیت استخدام پیمانی مـی           و با التفات به اینکه استمرار ادامه        » رسمی ممنوع است  
لذا بنابه مراتب فوق رأی به ورود شکایت دائر بر تبدیل وضعیت استخدامی شاکی از پیمانی به رسمی با رعایت سایر مقررات استخدام صادر و                         

البدل شعب دیوان تشکیل و پـس      حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی       هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با        . گردد اعالم می 
 .نماید از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می

  رأی هیأت عمومی
ها   پستهای ثابت سازمانی وزارتخانه     الیحه قانونی استخدام کشوری و تبصره ذیل آن، استخدام افراد به منظور تصدی             5 با عنایت به ماده     

و یا مؤسسات دولتی مشمول قانون مزبور به طور رسمی مجاز اعالم شده و واگذاری پستهای مذکور به اشخاص غیـر از مـستخدمین رسـمی                       
 و  6 شـده مـاده       هیأت عمومی دیوان نیز تصریح     9/12/1383 مورخ   652 الی   597ممنوع اعالم گردیده است و همانطور که در دادنامه شماره           

الذکر مفید عدم اشتغال و استمرار خدمت مستخدمین پیمانی به مدت نامحدود در پستهای ثابت سـازمانی بـوده                     قانون فوق  8تبصره یک ماده    
 هیأت وزیران و انطباق شرایط و سـوابق خـدمت           20/4/1367 مورخ   282ـ13868نامه شماره    الذکر و عنایت به تصویب     بنابه مراتب فوق  . است

نامه اجرایی بندهای   آیین7نامه مذکور و ایجاد حق مکتسب قانونی برای مشمولین آن مصوبه که تا تاریخ تصویب ماده  شاکیان با مفاد تصویب
 هیـأت وزیـران بـه       9/5/1384 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران مصوب            145ماده  ) ی(و  ) و(

 شعبه بیست و یکـم،      7/2/1387 مورخ   192 شعبه اول، شماره     24/7/1386 مورخ   1407های شماره    ر خود باقی بوده است، دادنامه     قوت و اعتبا  
 شعبه یازدهم مبنی بر اسـتحقاق       26/10/1386 مورخ   1407 شعبه سوم، شماره     31/1/1387 مورخ   81 و شماره    27/4/1386 مورخ   469شماره  

 43 و مـاده  19 ماده 2این رأی به استناد بند . باشد  رعایت مقررات قانونی مربوط صحیح و موافق قانون میشاکیان به استخدام بطور رسمی با     
  .االتباع است  برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه الزم1385قانون دیوان عدالت اداری مصوب 

   اداری ـ مقدسی فردعدالت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان



  285/آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری : بخش سوم
 

 

   هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص پاداش پایان خدمت304رأی شماره 

  1387/5/16 -84/980/شماره هـ
   6/5/1387:  تاریخ

   304: شماره دادنامه 
  84/980:  کالسه پرونده

  . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:مرجع رسیدگی 
  . آقای حسین فیاضی:شاکی 
  . بدوی دیوان عدالت اداری23 و 7 اعالم تعارض آراء صادره از شعب :و خواستهموضوع شکایت  
 موضوع شکایت مجید گرامـی بـه طرفیـت اداره کـل کـارگزینی قـوه       84/1319 الف ـ شعبه هفتم در رسیدگی به پرونده کالسه  :مقدمه 

 چنین رأی صادر نمـوده      3/6/1386 مورخ   1053ح دادنامه   به پرداخت سه ماه پاداش کسر شده به شر         قضائیه به خواسته ابطال تصمیم و الزام      
 مـاده   2مـاده   . االجراء گردیده است     الزم 3/3/1381 اصالح و در تاریخ      21/1/1381 قانون پرداخت پاداش پایان خدمت در تاریخ         2است، ماده   

 کسر یک ماه پـاداش      1375ن دولت مصوب    های ضروری به کارکنا    واحده قانون اصالح قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه           
از پاداش پایان خدمت را به ازاء هر بار محکومیت اداری در دو سال آخر خدمت تجویز نموده است، نتیجتاً اقدام اداره طرف شکایت بـه کـسر                            

وارد نیـست لـذا حکـم بـه رد          سه ماه پاداش پایان خدمت به لحاظ محکومیت انتظامی منطبق با قانون صورت گرفته و ایراد و اشکالی به آن                     
 موضوع شکایت آقای محمـود دهقـان   81/437ب ـ شعبه بیست و سوم در رسیدگی به پرونده کالسه  . گردد شکایت شاکی صادر و اعالم می

 چنین  18/7/1381 مورخ   608جاوید به طرفیت اداره کل امور مالی قوه قضائیه به خواسته پاداش پایان خدمت کارکنان دولت به شرح دادنامه                    
رأی صادر نموده است شاکی توضیح داده، گرچه در سال آخر خدمت خویش مرتکب تخلـف اداری شـده و در هیـأت رسـیدگی بـه تخلفـات                             
محاکمه و محکوم به مجازات بازنشستگی با تنزیل یک گروه گردیده است که اداره طرف شکایت به استناد همین محکومیت مستنداً به مـاده             

 پـاداش پایـان خـدمت بـه وی     26/6/1375های ضروری به کارکنان دولـت مـصوب       اش پایان خدمت و بخشی از هزینه       قانون پرداخت پاد   2
 که طبـق آن بـه ازاء هـر بـار            21/1/1381مصوب...  قانون پرداخت پاداش خدمت و       2پرداخت نکرده است ولی مستنداً به قانون اصالح ماده          

 پاداش پایان خدمت مستخدم کسر خواهد شد نه کل پاداش خود راکـه بـیش ازیـک بـار                    محکومیت اداری در ده سال آخر خدمت یک ماه از         
دانـد و ایـن      سـال مـی     درطول خدمت خویش مرتکب تخلفی نشده و محکوم نگردیده است، مستحق دریافت پـاداش پایـان خـدمت اال یـک                    

 خود به دادخواسـت بـه       412864 به شماره    8/7/1381عنه در پاسخ مورخ      اداره مشتکی . دادخواست رسیدگی به همین موضوع را خواسته است       
 مـورخ   43 به موجـب رأی قطعـی شـماره        1380شده و در سال      مرتکب اخذ رشوه   1379نحو اجمال چنین اعالم نموده است که شاکی در سال           

ز تـاریخ ابـالغ رأی       هیأت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری به مجازات بازنشستگی با تقلیل یک گروه محکـوم گردیـده و ا                   12/6/1380
 قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخـشی         2 بازنشسته گردید و به لحاظ محکومیت در سال آخر خدمت به استناد ماده               12/8/1380مذکور  

 قـانون پرداخـت   2گیرد و قانون اصـالح مـاده     پاداش مذکور به ایشان تعلق نمی26/4/1375های ضروری به کارکنان دولت مصوب        از هزینه 
 و 1 تصویب گردیده و طبق مقررات قانون مـدنی  21/1/1381در تاریخ موخر از بازنشستگی و اجراء حکم آن یعنی  ... پاداش پایان خدمت الی     

بنابراین برای شـاکی کـه قبـل از تـصویب ایـن      . باشد  قابل اجراء می3/3/1381 در روزنامه رسمی از تاریخ 18/2/1381 و نشر آن در تاریخ  2
سد به تاریخ اجراء بازنشسته شد و در در زمان بازنشسته شدن وی این قانون اصالً وجود خارجی نداشت، قابل استناد نخواهد بود و                        قانون چه ر  

 83/214ج ـ شعبه بیستم در رسیدگی به پرونده کالسه  . گردد عنه حکم به رد شکایت صادر و اعالم می با توجه به جواب مستدل اداره مشتکی
 مـورخ   2537ین فیاضی به طرفیت مدیرکل کارگزینی قضات به خواسته مطالبه حق پـاداش دو سـاله بـه شـرح دادنامـه                       موضوع شکایت حس  

 ادامـه داشـته و مـاده واحـده مـذکور در زمـان بازنشـستگی او                  1/7/1382 چنین رأی صادر نموده است، اوالً اشتغال خواهان تـا            6/10/1383
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مـضاف  . باشـد  ال و اجراء نسبت به کلیه مستخدمین کشوری که شاغل در زمان تصویب آن بودند می   االجرا بوده و قانون مذکور قابل اعم        الزم
به این مجازات اداری کسر یک ماه پاداش پایان خدمت به ازاء هر بار محکومیت اداری در ده سال آخر خـدمت، مـستقل و مجـزا از مجـازات           

ی به تخلفات اداری کارکنان دولت و یا مراجع انتظامی قضایی نسبت به قـضات            اداری است که بر اساس احکام قطعی صادره از مراجع رسیدگ          
یعنی مستخدم متخلف عالوه بر تحمل مجازات در هنگام اشتغال به کار هنگام بازنشـستگی و احتـساب پـاداش                    . گردد حسب مورد اعمال می   

شـدن    ازات زمـان اشـتغال نـافی مجـازات زمـان بازنشـسته            پایان خدمت باید متحمل مجازات مقرر در ماده واحده یادشده گردد و اعمال مجـ              
بر مطالب مذکور محکومیت مذکور در قانون مستند، نسبت به قضات، همان محکومیت انتظامی صادره از دادگاه عالی انتظامی                     باشد عالوه  نمی

و اینکه خواهان در یک سال متحمـل بـیش از           بنابراین کسر ده ماه از پاداش پایان خدمت به استناد ده بار محکومیت انتظامی ول              . قضات است 
دــ  . شـود  یک محکومیت انتظامی شده باشد، با توجه به اطالق قانون امری موجه تلقی و حکم به رد دادخواست مطروحه صادر و اعـالم مـی                      

کـل گـزینش قـضات      موضوع تجدیدنظر خواهی حسین فیاضی به طرفیت اداره          83/1072شعبه اول تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کالسه         
 چنین رأی صـادر  9/3/1384 مورخ 471 صادره از شعبه بیستم دیوان عدالت اداری به شرح دادنامه     6/10/1383 مورخ   2537نسبت به دادنامه    
بـه ازای هـر     ( اصالح شده است در این ماده اصالحی آمده است           21/1/1381 قانون پرداخت پاداش پایان خدمت در سال         2نموده است، ماده    

چنانچه ده سال آخر خدمت را بـه قبـل از سـال    ) شود ر محکومیت اداری در ده سال آخر خدمت یک ماه از پاداش خدمت مستخدم کسر می               با
ماسـبق شـده و بـه فـرض کـسی ماننـد        بـه   تسری دهیم، قطعاً مجازات مذکور و کسر پاداش به ازای هر محکومیت یـک مـاه، عطـف     1381

 مالک عمل قرار گیرد در حالی که        1372غال داشته بایستی تخلفات و محکومیتهای انتظامی وی از سال            اشت 1382تجدیدنظرخواه که تا سال     
 بیانی وجود نداشته و عقاب بال بیان قبیح و عطف قوانین و خصوصاً کیفری و مجازاتها به ماسبق بدون وجود نص                      1381 تا   1372در سالهای   

توان فردی را مجازات کرد و بدون اینکه وی هیچگونه اطالعـی از   چگونه می. ممنوع است قانون مدنی    4صریح قانونی، مطابق صراحت ماده      
توان مالک عمل قرار داد و به         را می  3/3/1381االجراء شدن قانون مذکور تاریخ        های بعداز الزم    فلذا فقط محکومیت  . چنین عقابی داشته باشد   

فلـذا تجدیـدنظرخواهی وارد     . کسر نمود که در این مدت نیز محکومیتی نداشته اسـت          ازاء هر یک بار از آنها یک ماه پاداش پایان خدمت وی             
تشخیص و با نقض رأی بدوی حکم به ورود شکایت شاکی و الزام به پرداخت پاداش پایان خدمت وی در قبال سنوات و بدون کسر وجهی از                      

داری در تاریخ فوق با حـضور رؤسـا و مستـشاران و دادرسـان           هیأت عمومی دیوان عدالت ا    . گردد بابت محکومیت های انتظامی وی صادر می      
 .نماید البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می علی

  رأی هیأت عمومی
 در تاریخ نفوذ و اعتبار قانون پرداخت پاداش پایان  شعبه بیست و سوم شاکی81/437 الف ـ نظر به اینکه حسب محتویات پرونده کالسه  

 آن در باب پاداش پایان خـدمت بازنشـسته          1376 و اصالحیه مصوب     1375های ضروری به کارکنان دولت مصوب        خدمت و بخشی از هزینه    
 شعبه  18/7/1381 مورخ   608اره   نبوده است، بنابراین مفاد دادنامه شم      1381الذکر مصوب     قانون فوق  2شده و مشمول مقررات اصالحی ماده       

هـا   بیست و سوم که بر اساس مقررات حاکم بر شرایط شاکی انشاء شده است و با قانون مربوط به سایر شاکیان تفاوت دارد، با سـایر دادنامـه                           
ارکنـان دولـت   هـای ضـروری بـه ک    خدمت و بخشی از هزینه  اصالحی قانون پرداخت پاداش پایان2ب ـ حکم مقرر در ماده  . متناقض نیست

به ازای هر بار محکومیت اداری در ده سال آخر خدمت، یک مـاه از پـاداش خـدمت مـستخدم کـسر                       «  مصرح است که     21/1/1381مصوب  
باشـد، بنـابراین پرداخـت پـاداش      نظر به اینکه حکم مقنن در خصوص مورد با رعایت ضوابط و شرایط مقرر در آن الزم االجراء مـی            » شود می

 بازنشستگی به طور کامل مشروط و مقید به عدم محکومیت انتظامی یا اداری مشمولین قانون مزبور در ده سال آخر خـدمت                   خدمت به هنگام  
 شعبه هفتم دیوان مبنی بر رد شکایت شاکی که متـضمن ایـن معنـی اسـت، موافـق اصـول و                       3/6/1386 مورخ   1053است و دادنامه شماره     

 برای شعب دیوان    1385 قانون دیوان عدالت اداری مصوب       43 و ماده    19 ماده   2 رأی به استناد بند      این. شود موازین قانونی تشخیص داده می    
  .االتباع است و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه الزم

  عدالت اداری ـ مقدسی فرد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان



  287/آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری : بخش سوم
 

 

  آور داری درخصوص بازنشستگی پیش از موعد در مشاغل سخت و زیان هیأت عمومی دیوان عدالت ا311رأی شماره 

  1387/5/16 -87/256/شماره هـ
   6/5/1387:  تاریخ

  311: شماره دادنامه 
  87/256:  کالسه پرونده

  . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:مرجع رسیدگی 
  . آقای لطیف پرتوی:شاکی 
  . دیوان عدالت اداری18 و 11ره از شعب  اعالم تعارض آراء صاد:موضوع شکایت و خواسته 
 موضوع شکایت آقای عطاء اله مرادی تمـامی بـه طرفیـت سـازمان     85/927 الف ـ شعبه هجدهم در رسیدگی به پرونده کالسه  :مقدمه 

 17/6/1386 مـورخ    1733شـرح دادنامـه     آور بـه    از موعد بابت مشاغل سخت و زیان         رشت به خواسته بازنشستگی پیش     2تامین اجتماعی شعبه    
 مـصوب   2ماده واحده قانون اصالح تبـصره       ) ب( جزء   5نامه اجرایی بند      آیین 13 ماده   3چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه حسب بند           

ـ    شده به کارهای سخت و زیان  هیأت وزیران ایام و مواردی که در فواصل اشتغال بیمه     22/12/1380 ین آور واقع شود، تـوالی اشـتغال او را از ب
گردد از جمله آن، غیبت غیرموجه بیش از ده روز در هر سال که منجر به اخراج و انفصال موقت و یا دائم                    برده و موجب تناوب اشتغال وی می      

 1370 ـ  1369 ـ  1366 ـ  1365شده باشد است و حال آنکه در خصوص شاکی که حسب دفاعیات اداره طرف شکایت مجموعـاً در سـالهای   
 بیش از ده روز غیبت غیرموجه داشته و منجر به اخراج و انفصال وی نشده است، شرایط مـذکور محقـق نبـوده و در    1383 ـ  1381 ـ  1380ـ

 کمیتـه اسـتانی، شـغل شـاکی در شـرکت صـنایع              1/8/1384مضافاً اینکه بموجب نظریه مـورخ       . واقع توالی اشتغال شاکی از بین نرفته است       
 2ر تشخیص داده شده و نامبرده واجد اوصاف و شرایط مقرر در ماده واحده قانون اصـالح تبـصره                    آو  پالستیک شمال از مشاغل سخت و زیان      

باشـد، بنـاء علیهـذا شـکایت شـاکی را             می 1354 قانون تامین اجتماعی مصوب    76 و تبصره ماده     77 و   72 قانون اصالح مواد     76الحاقی ماده   
بــ شـعبه    . نماید  آور صادر و اعالم می       موعد شاکی در مشاغل سخت و زیان       محمول بر صحت و وارد تشخیص و حکم به بازنشستگی پیش از           

 رشـت بـه   2 موضوع شکایت آقای لطیف پرتوی به طرفیت سـازمان تـامین اجتمـاعی شـعبه     84/1073یازدهم در رسیدگی به پرونده کالسه   
 چنین رأی صادر نموده است، نظر باینکـه  27/4/1384 مورخ 467آور به شرح دادنامه  خواسته بازنشستگی پیش از موعد مشاغل سخت و زیان      

 روز غیبـت غیرموجـه   10 بـیش از  1380 و 1378 ـ  1375 ـ  1367 ـ  1366 ـ  1365 ـ  1364حسب اعالم طرف شکایت شـاکی در سـالهای   
 علیهـذا در     سـال کامـل گردیـده اسـت،        20داشته است که از مصادیق فاصله خدمتی بوده و موجب زایل شدن توالی اشتغال شاکی به مـدت                   

 قانون دیوان عدالت اداری حکم بـه رد شـکایت           13خصوص موضوع شکایت تخلف از قوانین و مقررات مربوطه مشهود نبوده مستنداً به ماده               
البدل شعب دیوان تشکیل  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی              . گردد صادر و اعالم می   

 .نماید پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی میو 

  رأی هیأت عمومی
 77 و   72 قانون اصالح مواد     76 الحاقی به ماده     2ماده واحده قانون اصالح تبصره      ) ب( جزء   5نامه اجرائی بند      آیین 13ماده  ) ج( طبق بند   
 10، غیبت غیرموجه بـیش از     1380، مصوب   1371 مصوب 76 و الحاق دو تبصره به ماده      1354اجتماعی مصوب     مین قانون تا  76و تبصره ماده    

نظر به اینکه حسب اسناد و مدارک و الیحـه جوابیـه            . آور به شمار آمده است      روز در هر سال از جمله مصادیق تناوب در خدمت سخت و زیان            
الـذکر بـوده اسـت، بنـابراین دادنامـه       نامه فـوق   آیین13ماده ) ج(بیش از حد مقرر در بند سازمان طرف شکایت مدت غیبت غیرموجه شاکیان       

 شعبه یازدهم مبنی بر رد شکایت شاکی به خواسته بازنشستگی پیش از موعد به لحاظ نداشتن سـابقه خـدمت                     27/4/1386 مورخ   467شماره  
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 و ماده 19 ماده 2این رأی به استناد بند . باشد و موافق اصول و مقررات می   آور صحیح     متوالی یا متناوب الزم و کافی در مشاغل سخت و زیان          
  .االتباع است  قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه الزم34

  عدالت اداری ـ مقدسی فرد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان



  289/آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری : بخش سوم
 

 

 29/5/1385 مورخ 10/32055 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بخشنامه شماره 307، 306 ،305رأی شماره 
  مدیریت منابع آب ایران

  1387/5/16 -85/748 ـ 541 ، 86/139شماره 
   6/5/1387:  تاریخ

   307، 306، 305: شماره دادنامه 
  541، 86/139 و85/748:  کالسه پرونده

  .ومی دیوان عدالت اداری هیأت عم:مرجع رسیدگی 
  . آقای براتعلی میرزایی و آقای نقدعلی فیضی اسفرودینی و آقای اصغر قنبری:شاکی 
  . مدیریت منابع آب ایران29/5/1385 مورخ 10/32055 ابطال بخشنامه شماره :موضوع شکایت و خواسته 
نامه اجرایـی فـصل دوم توزیـع عادالنـه آب             آیین 24ک ماده   اند، بند ی   های تقدیمی اعالم داشته      وکیل شکات به شرح دادخواست     :مقدمه 

آییننامـه  . رسد  معاونت وزارت نیرو در امور آب اشکاالتی به نظر می          29/5/1385 مورخ   100/62055 و همچنین بخشنامه     18/7/1363مصوب  
نه آب حفر شده، مقرراتی خالف قانون وضـع     از آن جهت که راجع به پر و مسلوب المنفعه نمودن چاههایی که قبل از وضع قانون توزیع عادال                  

و حتـی فراتر از آن نسبت به مواردی که         ) نامه  آیـین 24مـاده  (بینی نشده بخشـنامه از این جهت که در پیروی از آن             نموده که در قانون پیش    
ننمـوده دسـتوراتی را در مـورد پـر و     گیـری در فرجـه قـانونی، مبـادرت      برداری در اثر تعلـل بـه تـصمیم     کمیسیون راجع به صدور پروانه بهره     

چاههایی که قبل از وضـع قـانون توزیـع عادالنـه آب      (المنفعه نمودن چاههای قدیمی صادر و حقوق مکتسبه مالکین این گونه چاهها               مسلوب
الـف ـ   . انـد  جـه نمـوده  که تنها ممر مشروب نمودن محصوالت کشاورزی بوده را با مخاطره پر کردن موا) برداری قرار داشته حفر و مورد بهره

 قانون توزیع عادالنه آب، استفاده از آبهـای زیرزمینـی از            3به موجب صدر ماده     : نامه با قانون توزیع عادالنه آب       آیین 24مغایرت بند یک ماده     
، از تـاریخ    3جب تبصره ماده    کند و به مو    برداری اقدام می   طریق حفر چاه با اجازه وزارت نیرو بوده که وفق مقررات به صدور پروانه حفر و بهره                

مبادرت به حفر چاه نموده باشـند،       ) 16/12/1361(هایی که قبل ازتصویب این قانون        صاحبان چاه ) 29/12/1384تا لغو تبصره    (تصویب قانون   
ومی تـشخیص داده    چنانچه طبق نظر کارشناس وجود چاه مضربه مـصالح عمـ          . برداری اخذ نمایند   بایستی به وزارت نیرو مراجعه و پروانه بهره       

توانـسته بـدون رعایـت     نامه نمی اعم از اینکه اینگونه چاهها در محل ممنوعه واقع شده باشد یا نه بنابراین آیین   . گردد شود، آن چاه مسدود می    
بـرداری   روانه بهره  و تبصره آن مالکین برای صدور پ       3هایی که در اجرای ماده       قانون مذکور، مقرراتی راجع به پر و مسلوب المنفعه نمودن چاه          

در قسمتی از بخشنامه مبحوث : ب ـ بررسی موارد خالف قانون بخشنامه . اند مقرراتی خالف قانون توزیع عادالنه آب وضع نماید مراجعه کرده
پـر و  ... روانـه  کلیـه چاههـای فاقـد پ   .... نامـه اجرائـی     آیـین 24و مـاده ... نظر به اتمام مهلت مقرر در ماده واحـده مـذکور          ... «عنه ذکر شده    

نامه اجرایی آن هیچ گاه   و چه آیین1361اوالً چه در قانون توزیع عادالنه آب مصوب سال » ...المنفعه شده و به وضع سابق اعاده گردد       مسلوب
مسدود نمودن  در مورد مشابه به مسلوب المنفعه بودن و پر نمودن چاه محفور، قبل از تصویب قانون مذکور، حکم نشده تنها موردی که برای                        

 بوده که به موجب آن هرگاه استفاده از چاه مضـر بـه مـصالح               1361 قانون توزیع عادالنه آب مصوب       3بینی شده در مقررات تبصره       چاه پیش 
شد، که این تبصره نیز به موجب قانون الحاق یک ماده بـه قـانون وصـول                  عمومی تشخیص داده شود، نسبت به مسدود نمودن چاه اقدام می          

نامه نسبت بـه مـورد خروجـی موضـوع دارد بـه               آیین 24ثانیاً، استناد به ماده     .  لغو گردیده است   30/4/1384 از درآمدهای دولت مصوب      برخی
حفـر  ) 1361(هایی است که بدون مجوز پس از وضع قانون           نامه اجرایی فصل دوم قانون توزیع عادالنه آب، مشمول چاه           آیین 24عبارتی ماده   

این معنـا از بنـد      . باشد برداری است، نمی    که تاکنون در حال بهره     1361های محفوره قدیمی قبل از        حفر باشد و مشمول چاه     شده و یا در حال    
آیـد کـه مبحـث پـر و مـسلوب       بدست می» ...باشد چاههایی که بدون مجوز حفر یا در حال حفر می    « نامه که اشعار داشته،       آیین 24یک ماده   

لـذا  .  انجام گرفته باشـد یـا در حـال حفـر باشـد     1361 صادق است که حفر پس از قانون توزیع عادالنه آب مصوب     چاه زمانی . المنفعه نمودن 
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نامه به مورد چاه متعلقه، مندرج در بخـشنامه مغـایر بـا حقـوق مکتـسبه و               آیین 24تسری مجازات پر و مسلوب المنفعه نمودن مندرج در ماده           
 29/12/1384هایی که قبـل از تـاریخ     و تنها پرونده چاه   ... «ی از بخشنامه مورد اعتراض آمده است،        ـ در قسمت دیگر   2. مخالف با قانون است   

برداری از آنها اظهار نظر نمـوده اسـت،          مورد بازدید کارشناس قرارگرفته و کمیسیون رسیدگی به صدور پروانه نیز صراحتاً نسبت به ادامه بهره               
 مـورخ   10/32055الـذکر و بخـشنامه شـماره         نامـه فـوق     آیـین  24ا متقاضی ابطال بند یک مــاده        لذ» ...روال معمول خود را طی خواهد نمود      

 23/11/1386 مـورخ    100/6/7163مدیر عامل شرکت منابع آب ایـران در پاسخ طـی نامـه شـماره               . باشم  مدیریت منابع آب می    29/5/1385
قوق عمومی بر عرصه منابع آب و به منظور پیشگیری از وقـوع فاجعـه               اعالم داشته است، در اجرای سیاستهای کلی نظام و اعمال حاکمیت ح           

 بـا تصویب ماده الحـاق یـک مـاده بـه            1384قانونگذار در سال    ... انسانی و امکان تثبیت آبهای شیرین و حفاظت از آنها، تامین آب شرب، و               
 قانون توزیع عادالنه آب را با لحاظ آثار منفی و مترتب 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، تبصره ذیل ماده

های غیرمجاز محفوره را بعد از تصویب قانون توزیـع عادالنـه آب غیرقـانونی                برداری جهت چاه   بر آن لغو و تحت هر عنوان صدور پروانه بهره         
مـسئولیت حفـظ و نگهـداری       .  قانون اساسی ایران است    45این اقدام مطابق قانون و در راستای اختیارات حاکمیتی از جمله اصل             . اعالم نمود 

ها از مشترکات بوده و توسط مقنن صورت گرفته و به تبع آن وزارت نیرو عهده دار وظایف حاکمیتی فوق  کلیه آبهای سطحی ـ دریاها ـ برکه  
ن امر را با این اعتراضات با نـص صـریح قـانون             باشند که ای   برداران غیر مجاز از آبهای زیرزمینی به این اقدامات معترض می           لیکن بهره . است

به همین منظور پس از تصویب مـاده        . زیرا مقوله آب یک امر حاکمیتی و جزء حقوق عمومی است          . اساسی و قانون مدنی مغایرت اساسی دارد      
   به دلیل 1384واحده فوق در سال 

عنـه بـه شـماره        کـشاورزان وزارت نیـرو بخـشنامه معتـرض         های ملی و حقوق سـایر      اهمیت و گستردگی آبهای زیرزمینی و حفظ سرمایه       
های محفوره غیر مجاز بـه وسـیله آگهـی منتـشره             مراتب به کلیه صاحبان چاه    .  را تدوین و ابالغ نموده است      29/5/1385 مورخ   100/32055

ای مراجعـه نماینـد و       شـرکتهای آب منطقـه    برداری بـه     ابالغ و اعالم گردیده بود که جهت ارائه درخواست در مهلت قانونی و اخذ پروانه بهره               
مطابق بخشنامه استنادی چنانچه قبل از تصویب متقاضیان اقدامات قانونی اولیه را جهت تشکیل پرونده و تحویل مدارک و مستندات و بازدید           

هـای شـرکت نیـز      به صدور پروانـه دو نفر کارشناس و عدم اضرار به منافع عمومی را به انجام و اثبات رسانیده باشند و کمیسیونهای رسیدگی  
بـرداری جهـت     بینـی الزم جهـت صـدور مجـوز بهـره           صراحتاً اظهار نظر مثبت نموده باشد و به منظور توجه به حقوق مکتسبه اشخاص پیش              

ن و ابـالغ    فرماییـد بـا تـدوی      بنابراین همانگونـه کـه مالحظـه مـی        . های بدون پروانه در بخشنامه و قانون موصوف به عمل آید           متقاضیان چاه 
عنه موجبی برای عدم توجه به حقوق مکتسبه کشاورزان و متقاضیان وجود نداشته و با رعایت اصول و ضـوابط قـانونی ایـن        بخشنامه معترض 

نه بدیهی است پس از انقضای مهلتهای قانونی مندرج در ماده واحده عمالً و قانوناً مجوز قانونی دال بر صدور پروا                   . اقدام صورت پذیرفته است   
تواند مـشکالت   ها وجود نداشته و وزارت نیرو نمی  قانون توزیع عادالنه آب برای این قبیل چاه3های موضوع تبصره ذیل ماده  برداری چاه  بهره

صر الـزام   بنابراین به لحاظ فقـدان عنـ      . برداری صادر نماید   این قبیل متقاضیان را مرتفع نماید و به تقاضای آنها رسیدگی و احتماالً پروانه بهره              
منظور جلوگیری از سوءاستفاده      رو به   از این . برداری فاقد توجیه فنی و منطقی و قانونی است         قانونی، هرگونه اقدامی در جهت صدور پروانه بهره       

ه موجـب   ب. باشند های غیرمجاز می   برداری از چاه   احتمالی اشخاص سودجو با توسل به روشهای غیرقانونی با حفر چاه مدعی صدور مجوز بهره              
 ممانعـت نمـوده و از طرفـی         1385ای از تشکیل پرونده جدید از ابتـدای سـال            عنه ترتیبی اتخاذ گردید تا شرکت آب منطقه        بخشنامه معترض 

 قانون توزیع عادالنه آب و سایر موازین جزایـی فـراهم            45در اجرای ماده    ) برداران غیرمجاز از آبهای زیرزمینی     بهره(موجبات تعقیب متخلفین    
البدل شعب دیـوان تـشکیل و پـس از     هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی             . مده است آ

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

  رأی هیأت عمومی
ارت نیرو در زمینه نظارت بر کیفیت استفاده از منابع آب زیرزمینی در جهت اسـتفاده بهینـه و    الف ـ با عنایت به وظایف و مسئولیتهای وز 

 و اینکـه قانونگـذار بـه        1361مطلوب از آنها و جلوگیری از نقصان و یا اتالف منابع مذکور به شرح مقرر در قانون توزیع عادالنه آب مـصوب                       



  291/آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری : بخش سوم
 

 

 1384ه قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مـصرف آن در مـوارد معـین مـصوب                   شرح قسمت اخیر ماده واحده قانون الحاق یک ماده ب         
وزارت نیرو را مکلف به تعیین تکلیف چاههای بدون پروانه، حفر شده در مناطق ممنوعه قبل از تـصویب قـانون توزیـع عادالنـه آب موضـوع                            

بنابه جهات . الذکر را ملغی اعالم داشته است ء مدت مذکور تبصره فوق نموده و با انقضا1384الذکر تا پایان سال   قانون فوق3تبصره ذیل ماده 
 معاون وزیر نیرو در امور آب که در اجرای قانون فـوق االشـعار ضـرورت انـسداد و                 29/5/1385 مورخ   10/55/320الذکر بخشنامه شماره     فوق

ممنوعه را با کسب مجوز از مراجع ذیصالح مورد تأکید قـرار  مسلوب المنفعه شدن چاههای آب فاقد پروانه حفر شده در تمامی دشتهای آزاد و    
 قانون توزیع عادالنه آب در مناطق 5ب ـ به موجب ماده  . باشد داده است، مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نمی

 متـر مکعـب در شـبانه روز     25 باغچه تا ظرفیـت آبـدهی        غیر ممنوعه حفر چاه و استفاده از آب آن برای مصرف خانگی و شرب و بهداشتی و                
نامه اجرائی قانون مذکور مبنـی بـر          آیین 24بنابراین اطالق بند یک ماده      . برداری مجاز اعالم شده است     بدون نیاز به صدور پروانه حفر و بهره       

باشـد خـالف     الذکر نیـز مـی      قانون فوق  5در ماده   انسداد و مسلوب المنفعه نمودن چاههای حفر شده و یا در حال حفر که شامل موارد مصرح                  
 قـانون اساسـی     170شود و به استناد قسمت دوم اصـل          قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می              

  .گردد ال می ابط1385 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 42 و ماده 19جمهوری اسالمی ایران و ماده یک و بند یک ماده 
  عدالت اداری ـ مقدسی فرد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان
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 اداره 29/7/1386 مورخ 1127/86/2 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بخشنامه شماره 172رأی شماره 
  تشکیالت و روشهای بانک سپه

   1387/6/2 -87/90/شماره هـ
   20/3/1387:  تاریخ

   172:  شماره دادنامه
  87/90:  کالسه پرونده

  . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:مرجع رسیدگی 
  . آقای محمدرضا زالی:شاکی 
  . اداره تشکیالت و روشهای بانک سپه29/7/1386 مورخ 1127/86/2 ابطال بخشنامه شماره :موضوع شکایت و خواسته 
 نسبت بـه افتتـاح حـساب      17/11/1385اینجانب محمدرضا زالی در تاریخ      « شته است،    شاکی در داخواست تقدیمی خود اعالم دا       :مقدمه 

اهللا سعیدی قم اقدام نموده و حسب شرایط و مقررات مکتوب در ظهر دفترچه حساب که نوعی قـرارداد                     سپرده نزد بانک سپه شعبه میدان آیت      
 ایحال بانک سپه به طور یـک جانبـه شـرایط اعالمـی در زمـان عقـد                   ام  شود امتیاز دریافت پنج میلیون تومان وام را کسب کرده           محسوب می 

 قـانون مـدنی کـه اثـر قـانون را            4با توجه به ماده     . ورزد  را تغییر داده و از پرداخت وام مذکور به اینجانب استنکاف می           ) افتتاح حساب (قرارداد  
 قانون مدنی ضمن ابطال بخشنامه مذکور بانک سپه را موظـف           225  و 221،  220،  219داند و نیز مستنداً به مواد         نسبت به گذشته فاقد اثر می     

 مـورخ   20537/87/1اداره حقوقی بانک سـپه در پاسـخ بـه شـکایت مـذکور طـی نامـه شـماره                     . به پرداخت مبلغ پنج میلیون تومان بفرمایید      
 1/8/1386ع اجـرای بخـشنامه تـاریخ        شـرو ) 29/7/1386ـ1127/86/2( اعالم داشته است، به موجب صدر بخشنامه مورد اشاره           10/2/1387

ـ به موجب بند یک بخشنامه مذکور، کلیه دارندگان حسابهای مفتوحـه قبلـی در صـورتی کـه تـا      2. تعیین شده است و به ماقبل سرایت ندارد       
ت خرید خودرو یا یـک   دارای امتیازاتی باشند، پس از کسب امتیاز الزم صرفاً مجاز به دریافت یک فقره تسهیال      30/7/1386پایان وقت اداری    

علیهذا با توجه به مراتب مذکور و اینکه        . فقره تسهیالت خرید کاالی مصرفی بادوام ساخت داخل از محل یکی از حسابهای مفتوحه خواهدبود              
 شـاکی را   تعیین شده است، لذا تقاضای رد شکایت       1/8/1386ماسبق نشده و زمان اجرای آن بعد از ابالغ بخشنامه             به  بخشنامه موصوف عطف  

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

   رأی هیأت عمومی
قبـل از تـاریخ     ( بانک سپه کلیه دارندگان حسابهای مفتوحه قبلـی          29/7/1386 مورخ   1127/86/2 به موجب بند یک دستورالعمل شماره       

 دارای امتیازاتی باشند پس از کسب امتیاز الزم، صرفاً مجاز به دریافت یـک               30/7/1386در صورتی که تا پایان وقت اداری روز         ) 13/4/1386
)  میلیون ریـال   20تا سقف   (فقره تسهیالت خرید کاالی مصرفی بادوام ساخت داخل         یا یک   )  میلیون ریال  50تا سقف   (فقره تسهیالت خودرو    

نظر به اینکه مفاد بند مذکور درخصوص جواز اعطاء یک فقره وام بـه عنـوان تـسهیالت خریـد                    . از محل یکی از حسابهای مفتوحه خواهندبود      
 30/7/1386 مشروط به کسب امتیازات مربـوط تـا تـاریخ            13/4/1386 میلیون ریال به دارندگان حسابهای مفتوحه قبل از          50خودرو تا سقف    

 مبـادرت بـه افتتـاح حـساب نمـوده و مـشمول دریافـت        13/4/1386شده است و افزایش شرط مذکور و تسری آن به اشخاصی کـه قبـل از     
ید و نفی حقوق مکتسب اشخاص و اند از مصادیق عطف بماسبق شدن شرایط جد     تسهیالت مقرر با شرایط و امتیازات زمان افتتاح حساب بوده         

 قانون اساسی جمهوری اسـالمی ایـران و         170الذکر مستنداً به قسمت دوم اصل         بنابراین بند یک دستورالعمل فوق    . نتیجتاً خالف قانون است   
  .شود  ابطال می1385 قانون دیوان عدالت اداری مصوب42 و ماده 19ماده یک و بند یک ماده 

  عدالت اداری ـ مقدسی فرد اداری معاون قضائی دیوانهیأت عمومی دیوان عدالت 



  293/آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری : بخش سوم
 

 

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص وظیفه شهرداریها نسبت به افراز و تفکیک اراضی در محدوده 148رأی شماره 
  شهرها

  1387/6/2 -87/116/شماره هـ
   12/3/1387:  تاریخ

   148:  شماره دادنامه
  87/116:  کالسه پرونده

  . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:دگیمرجع رسی 
  . آقای رامین مرادی:شاکی 
  . و دوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری31 اعالم تعارض آراء صادره از شعبه :موضوع شکایت و خواسته 
شـهرداری   موضوع شکایت آقای سیدعباس ابراهیمی به طرفیت 84/1688 الف ـ شعبه سی و یکم در رسیدگی به پرونده کالسه  :مقدمه 

 1577شرح دادنامه شماره       به 2346و2354 مترمربع مالکیتی موضوع اسناد مالکیت شماره        2600تفکیک مقدار     بیجار به خواسته الزام خوانده به     
 و  2354های    مترمربع زمین با اسناد رسمی شماره     2600دارد، اینجانب مالک      است، شاکی اظهار می      چنین رأی صادر نموده    28/10/1384مورخ  
 17/4/1383 که برای انجام تفکیک زمین به شهرداری مراجعه و موضوع به شورای اسالمی شهر نیز ارجـاع شـده و طـی نامـه مـورخ                      2346

 هیـأت   49/75 و   59لـذا بـه اسـتناد رأی وحـدت رویـه            . اند  درصد از زمین مذکور به آن شهرداری نموده       20تفکیک زمین را منوط به پرداخت       
 که الزام متقاضیان تفکیک به دادن تعهد درخصوص واگذاری قسمتی از اراضی خود به              72/109ی در پرونده کالسه     عمومی دیوان عدالت ادار   

باشـد و مـستنداً بـه رأی          منظور تامین فضای آموزشی و خدماتی و غیره به تعاونیها خالف اصل مالکیت و خارج از امتیازات قـوه مجریـه مـی                      
 که دریافت امالک اشخاص در مقابل درخواسـت تفکیـک تحـت             70/202موضوع پرونده کالسه     20/8/1371 مورخ   186وحدت رویه شماره    

عنوان سرانه خدمات شهری و شهرسازی خارج از حدود و اختیارات و خالف قوانین موضوعه در باب اصل مالکیت مشروع و آثار مترتب بر آن                         
 اعالم داشته که اراضـی مـالکیتی مـشارالیه کـه نیمـی از آن دارای      10/1/1384 مورخ 22444اداره خوانده در پاسخ طی نامه شماره    . باشد  می

 5لذا این شهرداری تا تغییر کاربری فضای سبز در کمیسیون ماده . باشد و نیمی دیگر آن دارای کاربری مسکونی است        کاربری فضای سبز می   
نده ملک به شهرداری مراجعه و مشکل خود را حـل نمایـد بـا               ما  تواند جهت تفکیک باقی     باشد و اما مالک می      از صدور جواز تفکیک معذور می     

 کـه در پاسـخ شـاکی    17/4/1384 مـورخ  8467توجه به دادخواست شاکی و پاسخ واصله از طرف شکایت و نامه شهرداری بیجار بـه شـماره     
هرداری واگذار گردد با نامـه       درصد مساحت زمین باقی مانده به ش       20درخصوص نحوه تفکیک زمین اعالم داشته جهت تفکیک فوق بایستی           

 شورای عالی شهرسازی و متراژ فـضای سـبز مـصوبه و             5 تناقض دارد در این نامه مصوبه کمیسیون ماده          10/10/1384 مورخ   22444شماره  
ای شـاکی  است علیهذا با اوصاف فوق شکایت شاکی وارد حکم به محکومیت خوانده و الزام وی به تفکیک زمینهـ  تاریخ تصویب ارائه نگردیده  

 موضوع تقاضای تجدیدنظر آقای یحیـی بنکـداریان و          84/427شعبه دوم تجدیدنظر نیز در رسیدگی به پرونده کالسه          . گردد  صادر و اعالم می   
 صـادره از شـعبه   28/1/1384 مـورخ  66 تهران به خواسـته اعتـراض بـه دادنامـه شـماره           6خانم ایران صدقیانی به طرفیت شهرداری منطقه        

است، همانطور که در دادنامه تجدیدنظر خواسـته اسـتدالل          چنین رأی صادر نموده    10/10/1384 مورخ   1892شرح دادنامه شماره    شانزدهم به   
 قانون اصالح و حـذف مـوادی از قـانون    154گردیده است، افراز و تفکیک ملک از وظایف واحد ثبتی است و تجدیدنظرخواهان براساس ماده          

عنه از طریق ادارات ثبت امالک نسبت به درخواست افراز             باید قبل از طرح شکایت علیه شهرداری مشتکی        1365ثبت اسناد و امالک مصوب      
 قـانون شـهرداریها در مهلـت قـانونی          101نمود که شهرداری نیز به تفکیک مقرر در ماده مذکور و ماده               و تفکیک پالک مورد بحث اقدام می      

جام این امر ندارد بنابه مراتب با توجه به اینکه تجدیدنظر خواسته به جهات و دالیل مقیـده در آن   اقدام نماید که محتویات پرونده داللتی بر ان       
است علیهـذا   است و دلیلی که فسخ رأی صادره را ایجاب نماید ارائه نشده است و از طرف وکیل تجدیدنظر خواهان اعتراض نشده صادر گردیده 
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شود و درخصوص دادخواست تجدیدنظر خواهان در دادخواست مرحله بدوی به             یص و تایید می   دادنامه تجدیدنظر خواسته خالی از اشکال تشخ      
است نظر به اینکه درخواست صدور پروانه سـاختمانی فـرع             الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی که اظهارنظر در این مورد مسکوت مانده            

اسـت لـذا قـرار رد شـکایت را صـادر              ک این درخواست وجاهت قانونی نداشته       باشد و قبل از تفکیک مل       بر افراز تفکیک پالک مورد بحث می      
البدل شعب دیوان تـشکیل و پـس از           هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی               . است  نموده

 .نماید راء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی میالذکر با اکثریت آ بحث و بررسی و انجام مشاوره و احراز تناقض در آراء فوق

  رأی هیأت عمومی
دادگاهها و ادارات ثبت اسناد و امالک بایـد طبقـه نقـشه     . «1365 اصالحی قانون ثبت اسناد و امالک کشور مصوب          154 به موجب ماده    

در محدوده شـهرها و حـریم آنهـا اقـدام نماینـد و              باشد نسبت به افراز و تفکیک کلیه اراضی واقع            تفکیکی که به تایید شهرداری محل رسیده      
شهرداریها مکلفند براساس ضوابط طرح جامع تفصیلی یا هادی و دیگر ضوابط مربوط به شهرسازی نسبت به نقشه ارسالی از ناحیه دادگاه یـا                        

صـورت دادگاههـا و ادارات ثبـت     غیر ایـن کننده اعالم دارند در  ثبت ظرف دو ماه اظهارنظر و نظریه کتبی را ضمن اعاده نقشه به مرجع ارسال 
الذکر و اینکه امر تفکیک و افراز کلیه اراضی واقـع در محـدوده و حـریم                  نظربه مراتب فوق  » .نسبت به افراز و تفکیک رأساً اقدام خواهند نمود        

یفه شهرداری منحصراً اظهارنظر   شهرها حسب مورد در قلمرو صالحیت دادگاههای عمومی و سازمان ثبت اسناد وامالک کشور قرار دارد و وظ                 
. الذکر است و رأساً مسئولیتی در باب امر تفکیـک یـا افـراز نـدارد                 کتبی نسبت به نقشه ملک و ارسال آن به مرجع ذیصالح مقرر در ماده فوق              

 متوجه شهرداری ندانسته  شعبه دوم تجدیدنظر دیوان که دعوی به خواسته تفکیک و افراز را10/10/1384 مورخ 1892بنابراین دادنامه شماره 
 2این رأی به استناد بند      . شود   می  است موافق اصول و موازین تشخیص داده         بدوی را با استدالل مذکور تایید کرده       16و قرار رد شکایت شعبه      

  .االتباع است  برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه الزم1385 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 43 و ماده 19ماده 
  عدالت اداری ـ مقدسی فرد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان
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   هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی136رأی شماره

  1387/6/2 -87/78هـ: شماره
   5/3/1387:  تاریخ

   136:  شماره دادنامه
  87/78:  کالسه پرونده

  . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:رسیدگیمرجع  
  . آقای محمدرضا موران:شاکی 
   .اداری عدالت  دیوان15 و 25تعارض آراء صادره از شعبه  اعالم:موضوع شکایت و خواسته 
ریزی   نامه موضوع شکایت امیر مقتدر به طرفیت سازمان مدیریت و بر          84/1855ـ شعبه بیست و پنجم در رسیدگی به پرونده             الف   :مقدمه 

 به این شرح اداره اقدام به صـدور رأی نمـوده اسـت، بـا     31/4/1386 مورخ545به خواسته تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی به شرح دادنامه        
 قانون استخدام کشوری واگذاری پستهای ثابت سازمانی به اشخاص، غیر ازمستخدمین رسـمی ممنـوع                5توجه به اینکه بر مبنای تبصره ماده      

رار ادامه خدمت مستخدمین پیمانی به مدت طوالنی و نامحدود خالف ماهیت استخدام پیمانی بوده لـذا شـعبه بیـست و پـنجم دیـوان                          واستم
 مجلـس شـورای اسـالمی و    9/9/1385 قانون دیوان عدالت اداری مـصوب  14 و 13ضمن رد دفاعیات غیرموجه طرف شکایت به استناد مواد          

 حکم به ورود شکایت و الزام خوانده و تبدیل وضعیت استخدام شاکــی از پیــمانی بـه رسـمی بـا                        مجمع تشخیص مصلت نظام    25/9/1385
موضـوع شـکایت آقـای    84/1856ب ـ شعبه بیست و پنجم دررسیدگی به پرونده کالسـه   . گردد رعایت مقررات اسـتخدامی صادر و اعالم می

 مدیریت دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی به خواسته الزام بـه صـدور              محمدرضا موران به طرفیت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و          
 هیات وزیران، 20/4/1367 مورخ 282ت/13868نامه  چنین رأی صادر نموده است، تصویب9/3/1385 مورخ 198حکم رسمی به شرح دادنامه 

نامــه شــماره   تــصویب2 وفــق بنــدموضــوع تبــدیل وضــعیت اســتخدامی دارنــدگان مــدرک تحــصیلی دانــشگاهی از غیررســمی بــه رســمی،
 هیـأت عمـومی از      9/12/1381 مورخ   652 الی   597های     از تاریخ ابالغ مصوبه فوق لغو و طی دادنامه         24/6/1381هـ مورخ 27026ت/29982

ی بـه پرونـده   ـ شعبه پانزدهم دیوان در رسیدگ       ج. آنجا که شرایط الزم را برای تبدیل وضعیت نداشته لذا حکم به رد شکایت صادر نموده است                
ریزی به خواسته تبدیل وضعیت استخدام پیمانی به رسـمی             طرفیت سازمان مدیریت و برنامه      موضوع شکایت محسن جهان به    84/895کالسه

 9/12/1383االتبـاع مـورخ        چنینی رأی صادر نموده است، هر چند با امعان نظر و توجه به رأی الزم               26/6/1384 مورخ   1285به شرح دادنامه    
 دسـتورالعمل  2 هیات وزیران و همچنـین بنـد     24/6/1381 هـ مورخ    27026ت/29982نامه شماره     مدیره مبنی بر الغاء و ابطال تصویب      هیات  

استخدام برای پستهای ثابت سازمانی به صورت پیمانی را فاقد وجاهـت قـانونی دانـسته و                 .... و 27/11/1381 مورخ   268974/1800بخشنامه  
باشـد فلـذا در       الرعایه یاد شده نمـی      شاکی هماهنگ و منطبق با مقررات استخدام کشوری به شرح مندرج در رأی الزم             نتیجتاً استخدام پیمانی    

اش از پیمانی به رسمی مستلزم وجود شرایط قانونی مقرر و رعایت تشریفات منـدرج                 وضع موجود اجابت خواسته وی تبدیل نوع رابطه خدمتی        
الذکر فاقد   خواهدبود که بنابه مراتب معروضه پذیرش خواسته نامبرده بدون توجه به موارد فوق1/6/1386نامه استخدام پیمانی مصوب   در آیین 

 قانون دیوان حکـم بـه رد شـکایت          11بند یک ماده    ) پ(محمل قانونی و ناموجه و مĤالً متضاد از مفهوم مخالف مستنبط از قسمت اخیر شق                
البـدل شـعب دیـوان تـشکیل و      اری در تاریخ فوق با حضور رؤسا ومستشاران و دادرسان علی    هیات عمومی دیوان عدالت اد    . صادر نموده است  

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

  رأی هیأت عمومی
هـاو   به منظور تصدی پستهای ثابت سازمانی وزارتخانه الیحه قانونی استخدام کشوری وتبصره ذیل آن، استخدام افراد        5 با عنایت به ماده   

شده و واگذاری پستهای مذکور به اشخاص غیراز مستخدمین رسمی ممنوع  یا مؤسسات دولتی مشمول قانون مزبور به طور رسمی مجاز اعالم         
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 و تبـصره  6شـده مـاده    ن نیز تصریح هیات عمومی دیوا9/12/1383 مورخ 652 الی 597همان طور که در دادنامه شماره       . اعالم گردیده است  
الذکر مفید عدم جواز اشتغال استمرار خدمت مستخدمین پیمانی به مدت نامحدود در پستهای ثابت سازمانی است بنابـه       قانون فوق  8یک ماده   

امی و سـابقه خـدمت    هیات وزیران و انطباق وضعیت اسـتخد 2/4/1367 مورخ 282ـ 13868نامه شماره   الذکر و عنایت به تصویب      مراتب فوق 
 مبنـی بـر   25 شعبه 31/4/1386 مورخ  545نامه مذکور و ایجاد حق مکتسب قانونی برای مشمولین آن، دادنامه شماره               شاکیان با مفاد تصویب   

 عـدالت    قانون دیـوان   43 و ماده    19 ماده   2این رای به استناد بند      . باشد  استحقاق شاکی به استخدام به طور رسمی صحیح و موافق قانون می           
  .االتباع است الزم اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه

  عدالت اداری ـ مقدسی مفر هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان



  297/آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری : بخش سوم
 

 

   هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ارتقاء گروه مستخدمین دولت1060رأی شماره 

  1387/6/2 -85/968/شماره هـ
   27/9/1386:  تاریخ

   1060:  شماره دادنامه
  85/968:  کالسه پرونده

  . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:مرجع رسیدگی 
   آقای یاور یاراحمدی:شاکی 
  . و دهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری25 اعالم تعارض آراء صادره از شعب :موضوع شکایت و خواسته 
ـ :مقدمه   موضوع شکایت آقای فریدون ولدبیگی به طرفیـت شـرکت   83/103پنجم در رسیدگی به پرونده کالسه ـ شعبه بیست و 1 الف 

 چنـین رأی صـادر   21/10/1383 مـورخ  84مخابرات استان لرستان به خواسته، ترفیع گروه لیسانس و صدور حکم بـه شـرح دادنامـه شـماره               
 26/12/1364د مـورخ    /4960نماینده اداره طرف شکایت، بخـشنامه شـماره          و اظهارات    21/10/1383است، عنایتاً به صورتجلسه مورخ        نموده

سازمان امور اداری و استخدامی و عدم تطبیق رشته شغلی شاکی با رشته تحصیلی نامبرده و عدم استحقاق گروه شاکی به موجـب بخـشنامه                         
ـ شعبه دهم تجدیـدنظر دیـوان در   2الف ـ  . گردد یشکایت شاکی غیر وارد تشخیص و حکم به رد شکایت مطروحه صادر و اعالم م... مذکور 

 شعبه بیـست  21/10/1383 مورخ 84دادنامه شماره   موضوع تقاضای تجدیدنظر فریدون ولدبیگی نسبت به     84/192رسیدگی به پرونده کالسه     
 شـعبه سـوم     83/363 کالسـه    است، با مالحظـه پرونـده        چنین رأی صادر نموده    20/2/1385 مورخ   202و پنجم دیوان به شرح دادنامه شماره        

 مورخ 2461گردد که عیناً خواسته مذکور در دادخواست تقدیمی بیان و با عنایت به پذیرش خواسته خواهان رأی شماره       بدوی دیوان محرز می   
ت علی ایحـال    اس   به دفتر شرکت مخابرات ابالغ و در نتیجه قطعیت یافته          27/11/1383 مبنی بر ورود شکایت صادر که در تاریخ          28/9/1383

 هیـأت عمـومی دیـوان عـدالت اداری نـسبت      20/1/1370 مـورخ  4 آیین دادرسی دیـوان و رأی شـماره   20ماده  ) ت(در مانحن فیه مفاد بند      
 نقض و قرار رد شکایت صادر و        21/10/1383 مورخه   84موضوع حاکمیت داشته و بر این اساس ضمن اعالم ورود تجدیدنظرخواهی دادنامه             به

طرفیت، شـرکت    موضوع شکایت یاور یاراحمدی به83/111ـ شعبه بیست و پنجم دیوان در رسیدگی به پرونده کالسه 1ب ـ  . رددگ اعالم می
... اسـت،    چنین رأی صـادر نمـوده      18/12/1383 مورخ   216مخابرات استان لرستان به خواسته، صدور حکم کارشناسی به شرح دادنامه شماره             

بایست بـرای احتـساب     سال سابقه خدمت در مشاغل فنی و غیرمرتبط با نوع تحصیل داشته که می  26ناسی  شاکی در زمان ارائه مدرک کارش     
بندی مشاغل جهت احتساب مـدرک لیـسانس و تغییـر              طرح طبقه  12نهایتاً با اعمال ماده     . مدرک این افراد در شغل غیرفنی ابالغ صادر گردد        
 بـرای شـاکی اعمـال گردیـده     12قاء گروه از فنی به غیر فنی تغییر یافت، هرچند که گروه مقطع تحصیلی جهت برخورداری از مزایا به جز ارت     

است که به علت سابقه باالی خدمتی و   سال سابقه بازنشسته شده29 خواهد بود که نامبرده با 9/2/1388 در تاریخ 13ارتقاء ایشان برای گروه 
علیهذا با توجه به مراتب فوق شکایت شـاکی را غیـر وارد   . باشد  بعدی وی مقدور نمی ارتقاء گروه13/6/1382تاریخ بازنشستگی وی در تاریخ  

ـ . گردد تشخیص و حکم به رد شکایت مطروحه صادر و اعالم می  84/1111ـ شعبه پنجم تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کالسه 2ب 
 513 شعبه بیست و پنجم به شرح دادنامه شماره          18/12/1383مورخ   216موضوع تقاضای تجدیدنظر یاور یاراحمدی نسبت به دادنامه شماره          

است، خواسته تجدیدنظرخواه در شعبه بدوی اعتراض به عدم احتساب مدرک تحصیلی لیسانس اخذ                 چنین رأی صادر نموده    25/5/1385مورخ  
 شده که با توجه به الیحه دفاعیه تجدیدنظرخوانـده           و عدم اعطاء گروه بابت آن عنوان       1378شده از دانشگاه لرستان از زمان ارائه آن در سال           

نامـه اجرائـی طـرح      آیـین  14در شعبه بدوی پس از تغییر سمت مشارالیه از فنی به اداری و مالی و تطبیق با مدرک ارائه شده مستند به مـاده                         
از تغییـر سـمت بـه لحـاظ اشـتغال در            بندی مشاغل گروه استحقاقی ناشی از مدرک لیسانس تخصیص یافته و اعمال شده است و قبل                   طبقه

مشاغل مهندسی و فنی واجد شرایط الزم جهت برخورداری از ارتقاء گروه حاصل از مدرک ابرازی نبوده و با این وصف خواسته تجدیدنظرخواه 
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جم بدوی به استدالل     شعبه بیست و پن    18/12/1383 مورخ   216رسد، لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی مطروحه، دادنامه شماره           نظر می   مردود به 
البدل شعب دیـوان   هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی     . گردد  مارالذکر تایید و ابرام می    

 .نماید صدور رأی میالذکر با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به  تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره و احراز تناقض در آراء فوق

  رأی هیأت عمومی
بندی مـشاغل ارتقـاء گـروه مـستخدمین           نامه اجرائی آن و مقررات طرح طبقه         قانون استخدام کشوری و آیین     36 نظر به اینکه طبق ماده      

د تـصدی اسـت و   دولت منوط به تحقق و اجتماع شرایط مندرج در مقررات مزبور و داشتن مدرک تحصیلی مرتبط در پست ثابت سازمانی مور                  
 شـعبه بیـست و پـنجم        18/12/1383 مورخ   216مجرد ارائه مدرک تحصیلی غیر مرتبط موجد حق ارتقاء گروه نیست، بنابراین دادنامه شماره               

 مـورخ  513بدوی دیوان مبنی بر رد شکایت شاکی به خواسته ارتقاء گروه به جهت عدم وجود شرایط قانونی مربوط که به شرح دادنامه شماره         
این رأی  . باشد  است، صحیح موافق اصول و موازین قانونی می          شعبه پنجم تجدیدنظر دیوان مورد تأیید قرار گرفته و قطعیت یافته           25/5/1385
  .االتباع است  قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه الزم43 و ماده 19 ماده 2استناد بند  به

  عدالت اداری ـ مقدسی ف یأت عمومی دیوان عدالت اداری معاونت قضائی دیوانه



  299/آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری : بخش سوم
 

 

   هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص همترازی تحصیالت غیررسمی مستخدمان1192رأی شماره 

  1387/6/2 -86/211/شماره هـ
   11/10/1386:  تاریخ

   1192:  شماره دادنامه
  86/211:  کالسه پرونده

  . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:مرجع رسیدگی 
  . آقای رسول دست نشان:شاکی 
   .اداری عدالت  دیوان24و 13آراء صادره از شعب  اعالم تعارض:موضوع شکایت و خواسته 
 موضوع شکایت آقـای رسـول دسـت نـشان بـه طرفیـت، شـرکت        85/1300 الف ـ شعبه سیزدهم در رسیدگی به پرونده کالسه  :مقدمه 

ریزی کشور به خواسته، الزام خواندگان به پذیرش مدرک تحصیلی اخذ شده از دانشگاه امام                 ن زنجان و سازمان مدیریت و برنامه      مخابرات استا 
 چنین رأی صادر نموده اسـت، بـا توجـه بـه محتویـات               19/2/1386 مورخ   134و صدور حکم بر آن اساس به شرح دادنامه شماره           ) ع(حسین  

نامـه اجرائـی     آیین5 مجلس شورای اسالمی و ماده 13/6/1370 نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب      قانون 3 ماده 4پرونده و تبصره  
 هیأت وزیران و به لحاظ اینکه تشخیص همترازی تحصیالت غیررسمی مستخدمین سازمانها و مؤسسات و                8/11/1370قانون مذکور مصوب    

شـده اسـت و        استخدامی بر عهده سازمان امور اداری و استخدامی کشور گذاشـته           شرکتهای دولتی با هر یک از مقاطع تحصیلی از نظر ارزش          
بـرخالف ضـوابط و مقـررات مربـوط         . است  سازمان مذکور مدرک تحصیلی مشارالیه را بنابر وظیفه خود، همتراز مدرک رسمی تشخیص نداده             

ـ . شود میلذا خواسته نامبرده موجه نیست و حکم به رد شکایت شاکی صادر . است عمل نشده ـ شـعبه بیـست و چهـارم در رسـیدگی بـه      1ب 
ریـزی کـشور بـه خواسـته، تأییـد مـدرک               موضوع شکایت آقای مسعود شرقی به طرفیت سازمان مدیریت و برنامـه            84/1296پرونده کالسه   

از دانـشگاههای  ) ع(حـسین  است، نظر به اینکه دانشگاه امـام    چنین رأی صادر نموده  16/2/1385 مورخ   263تحصیلی به شرح دادنامه شماره      
دولتی است و مدرک آن اصوالً معتبر است و خوانده مستند قانونی مبنی بر رد خواسته شاکی ارائه نداده و تفصیل بین اینکه در صـورت عـدم                            

ست، محمل قانونی   باشد و فاقد ارزش علمی و استخدامی ا         ذکر معادل معتبر است و در صورت ذکر لفظ دوره داخلی و یا دوره شبانه معتبر نمی                
ـ . شود ارائه نگردیده بنابراین خواسته شاکی را موجه دانسته و حکم به ورود شکایت صادر می ــ شـعبه نهـم تجدیـدنظر در رسـیدگی بـه       2ب 

 716 بـه شـرح دادنامـه شـماره    16/2/1385 مـورخ 263ریزی کـشور نـسبت بـه دادنامـه شـماره       تقاضای تجدیدنظر سازمان مدیریت و برنامه 
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تـاریخ فـوق بـا حـضور     . است  با رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه بدوی را عیناً تایید نموده     25/5/1385مورخ

البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبـادرت بـه                         رؤسا و مستشاران و دادرسان علی     
 .دنمای صدور رأی می

  رأی هیأت عمومی
 تحصیالت غیررسـمی مـستخدمینی کـه        1370 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب شهریور ماه           3 ماده   6 مطابق تبصره 

نامه اجرائی قـانون       آیین 5شوند و به موجب ماده      قابلیت انطباق با مدارک تحصیلی رسمی را داشته باشند با مدارک تحصیلی رسمی همتراز می              
ر همترازی تحصیالت غیررسمی مستخدمان با هر یک از مقاطع تحصیلی از نظر ارزش استخـدامی به جـز در موردی که قـانون تعیـین      مذکو
نظر بـه اینکـه تحـصیالت غیررسـمی شـاکیان براسـاس مقـررات               . است  باشـد به عهده واحد امور اداری و استخدامی کشور محول شده            کرده
است، بنابراین تأثیر آن در امور استخدامی آنان  از نظر استخدامی همتراز مدارک تحصیلی رسمی شناخته نشدهالذکر توسط مراجع ذیصالح      فوق

 دیوان که متضمن این معنی است، موافـق اصـول و مـوازین              13 شعبه   19/2/1386 مورخ   134وجاهت قانونی نداشته و دادنامه قطعی شماره        



  )1387  تابستان 11شماره (فصلنامه قضایی / 300
 

 

 قانون دیوان عدالت اداری برای شـعب دیـوان و سـایر مراجـع اداری                43 و ماده  19 ماده 2اد بند این رأی به استن   . شود  قانونی تشخیص داده می   
  .ذیربط در موارد مشابه الزم االتباع است

  عدالت اداری ـمقدسی فرد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاونت قضائی دیوان



  301/آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری : بخش سوم
 

 

 شورای اسالمی 23/9/1383 مورخ 630مصوبه شماره  7 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بند 1357رأی شماره 
  شهر اسفراین

  1387/6/6 -85/722/شماره هـ
   16/11/1386: تاریخ 

   1357:  شماره دادنامه
  85/722: کالسه پرونده 

  . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: مرجع رسیدگی
  . آقای داود امیری: شاکی

  . شورای اسالمی شهر اسفراین23/9/1383 مورخ 630ماره  مصوبه ش7 ابطال بند : موضوع شکایت و خواسته
 ضـوابط و مقـررات طـرح تفـصیلی شهرسـتان            5 و   4 شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعالم داشته است، بر اسـاس صـفحات               : مقدمه

ممنـوع و کلیـه کاربریهـا تعریـف         ـ استفاده   3ـ استفاده مشروط    2ـ استفاده مجاز    1باشد،   اسفراین استفاده از زمین در یکی از سه حالت زیر می          
را شرط گرفتن درصدی از زمین مالکینی که زمین آنها دارای کاربری            » مشروط« شهرداری و شورای اسالمی شهر اسفراین کلمه        . شده است 

 مورخ  630 مصوبه شماره    7چون براساس بند    .  درصد سهم شهرداری لحاظ گردیده است      70 و یا    50،  30باشد، دانسته و     مسکونی مشروط می  
 قانون شهرداری 55 ماده 10 شورای شهر اسفراین، موظف نمودن اشخاص برای واگذاری زمین شرعی و قانونی خود مغایر با بند        23/9/1383

باشـد، تقاضـای     مـی 18/2/1379 قانون اساسی و مخالف رأی هیأت عمومی مورخ 47 و 46 و   22 قانون مدنی و اصول      38 و   30 و   31و مواد   
رئیس شورای اسالمی شهر اسفراین در پاسخ به شکایت مذکور طـی نامـه شـماره    .  را دارم23/9/1383 مورخ 630 مصوبه شماره 7ابطال بند  

تـوان از کاربریهـای      اند، بعد از ابالغ نقشه جامع شهر به شهرداریها به صرف تقاضـای اشـخاص نمـی                  اعالم داشته  28/12/1385 مورخ   1426
پس از ابالغ نقشه جامع شهر جدیـد کـه پـس از موقعیـت جغرافیـایی شهرسـتان       . 5 گذر از کمیسیون مادهمصوب شهری عدول نمود، مگر با 

به علت موقعیت خاص اراضی که در نقشه، مکانهایی به عنوان مسکونی مشروط دیده شده               ) اراضی زراعتی و باغات   (اسفراین تهیه شده است     
ی را منوط به پرداخت عوارض تحت عنوان عوارض تامین فضای باز و کاربری عمومی است، صدور مجوز قطعی احداث بنا برای اینگونه کاربر

شهری توسط مالکین به شهرداری دانسته است که مشخص نمودن میزان دریافت این عوارض بر عهده شورای اسالمی شـهر اعـالم نمـوده                        
هیـأت  . عنایت به موارد مذکور تقاضای رسـیدگی را دارد        لهذا با   )  سازمان مسکن و شهرسازی    13/8/1385 مورخ   21763/2نامه شماره   . (است

البدل شعب دیوان تشکیل وپس از بحث و بررسی وانجام  عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا ومستشاران و دادرسان علی          
 .نماید مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می

  رأی هیأت عمومی
 قانون مدنی در باب اعتبار مالکیت مشروع اشخاص و اصل تسلیط و آثار قانونی مترتب بر آن و عـدم جـواز                       31 و   30ایت به مادتین    با عن  

تملک یا تصرف اراضی و امالک اشخاص به طور رایگان بدون موافقت و رضایت آنان و یا اذن صریح قانونگذار و با توجه به حدود وظـایف و                         
 قانون تـشکیالت، وظـایف و انتخابـات شـوراهای اسـالمی کـشور و انتخـاب                  71می شهر به شرح مقرر در شقوق ماده         اختیارات شورای اسال  

 شورای اسالمی شهر اسفراین که متضمن وضع قاعده آمـره در جهـت              23/9/1383 مورخ   630 مصوبه شماره    7، بند   1375شهرداران مصوب   
رایگان به شهرداری محل اسـت، خـالف قـانون و خـارج از حـدود اختیـارات شـورای          درصد زمین خود به طور       30الزام اشخاص به واگذاری     

 قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و ماده یک و بند یـک         170شود و مستنداً به قسمت دوم اصل         اسالمی شهر اسفراین تشخیص داده می     
  .گردد  ابطال می1385 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 42 و ماده 19ماده 

  س هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ علی رازینیرئی



  )1387  تابستان 11شماره (فصلنامه قضایی / 302
 

 

 فرمانداری شهرستان 9/4/1386 صورتجلسه مورخ 6 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بند 1362رأی شماره 
  زابل

  1387/6/6 -86/246/شماره هـ
   16/11/1386:  تاریخ

   1362: شماره دادنامه 
  86/246:  کالسه پرونده

  .هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: مرجع رسیدگی 
  . شرکت مسافربری سعادت سفر:شاکی 
  . فرمانداری شهرستان زابل9/4/1386 صورتجلسه مورخ 6 ابطال بند :موضوع شکایت و خواسته 
کتهای  مقرر گردیده است، دفاتر شـر      9/4/1386 صورتجلسه مورخ    6 شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعالم داشته است، در بند            :مقدمه 

درصـورتی کـه بنـابر      . نظرات بخشداران فعالیت کنند     ریزی و نقطه   بوسها براساس برنامه    آوری و مینی    حمل و نقل از داخل بخشهای تابعه جمع       
، شرکتها و موسـساتی     1368ای به استفاده از صورت وضعیت مسافری و بارنامه مصوب            ماده یک قانون الزام شرکتها و موسسات ترابری جاده        

نمایند، موظفند برحسب نوع فعالیت بر اساس جابجایی از صورت وضـعیت             شهری مسافر یا کاال فعالیت می       ای بین   امر حمل و نقل جاده     که در 
هـای   همچنین به موجب ماده سوم الیحـه قـانونی احـداث پایانـه            . المللی موضوع این قانون استفاده کنند      های داخلی و بین    مسافری و بارنامه  
ریـزی، سیاسـتگذاری،     بـرداری، برنامـه     مـدیریت بهـره    1359شهر مصوب   شهری در داخل    وعیت تردد اتومبیل مسافربری بین    مسافربری و ممن  

 مـصوبه مـورد شـکایت غیـر قـانونی و خـارج از       6بنـابراین بنـد   . شهری بر عهده وزارت راه و ترابری است گذاری در امر مسافربری برون     نرخ
 11799فرماندار شهرستان زابل در پاسخ به شکایت مذکور طی نامـه شـماره              . و ابطال آن مورد تقاضا است     باشد،   اختیارات فرمانداری زابل می   

روزه تعداد زیادی از روستائیان با مراجعه به فرمانداری و بخشداریهای تابعه و همچنـین   اند، از آنجائی که همه  اعالم داشته22/10/1386مورخ  
داشتند این مصوبه جهت رفـاه       دهی و عملکرد شرکت فوق اعالم می        ع نارضایتی خود را از نحوه سرویس      از طریق رادیو شهری و با ایجاد تجم       

های اجتماعی احتمالی با عنایت به وضعیت بحرانی آن زمان اتخاذ             رسانی بهتر به روستائیان و به منظور جلوگیری از تنش           حال مردم و خدمات   
 صورتجلسه مذکور که مورد اعتـراض واقـع         6های اجرایی شهرستان سریعاً رفع و عمالً بند         گردید لیکن مشکل فوق با همکاری کلیه دستگاه       

هیأت عمومی دیـوان عـدالت اداری در تـاریخ فـوق بـا حـضور رؤسـا و                   . باشد شده اجرائی نگردید که شواهد و قرائن نیز موید این مطلب می           
 بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صـدور               البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و         مستشاران و دادرسان علی   

 .نماید رأی می

  رأی هیأت عمومی
 فرماندار زابـل مبنـی بـر لـزوم     9/4/1386 صورتجلسه مورخ 6 بند22/10/1386 مورخ 11799شرح الیحه جوابیه شماره      عالوه بر اینکه به   

 3ل بخشهای تابعه به مورد اجراء درنیامده و عملی نگردیده است، اساسـاً بـه موجـب مـاده                  آوری دفاتر شرکت پایانه و حمل و نقل از داخ           جمع
شـهری در داخـل شـهر تهـران           هـای مـسافربری و ممنوعیـت تـردد اتومبیلهـای مـسافربری بـرون               قانون اصالح الیحه قانونی احداث پایانه     

شهری و نظارت بر کیفیت عرضـه خـدمات            در امر مسافربری برون    ریزی، سیاستگذاری، نرخ گذاری    برداری، برنامه   مدیریت بهره  1372مصوب
 مـصوبه مـورد اعتـراض    6مربوط به آن و مسئولیتهای مربوط به جابجائی مسافر بر عهده وزارت راه و ترابری محول شده است، بنـابراین بنـد           

 قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و       170م اصل   باشد و مستنداً به قسمت دو      خارج از حدود وظایف و اختیارات فرماندار شهرستان زابل می         
  .گردد  ابطال می1385 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 42 و ماده 19ماده یک و بند یک ماده 

  رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ علی رازینی



  303/آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری : بخش سوم
 

 

  خدمت در آموزش و پرورش هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص احتساب سنوات تحصیل جزء سنوات 1443رأی شماره 

  1387/6/9 -86/581/شماره هـ
   7/12/1386:  تاریخ

  1443: شماره دادنامه 
  86/581:  کالسه پرونده

  . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:مرجع رسیدگی 
  . خانم توران پاسنگی:شاکی 
  .داری اعالم تعارض آراء صادره از شعب اول و سوم دیوان عدالت ا:موضوع شکایت و خواسته 
 موضوع شکایت خـانم تـوران پاسـنگی بـه طرفیـت وزارت آمـوزش و       85/1895 الف ـ شعبه سوم در رسیدگی به پرونده کالسه  :مقدمه 

 چنـین رأی صـادر نمـوده اسـت، شـاکیه از             13/6/1386 مـورخ    745پرورش به خواسته احتساب دو سال تحصیل بـه شـرح دادنامـه شـماره                
توجهـاً بـه ضـمائم    . باشـد  شت که خواهان احتساب دوران دوساله تحـصیل بـه عنـوان سـابقه خـدمت مـی          التحصیالن مدرسه عالی بهدا     فارغ

 بـوده و از طرفـی بـر         1/7/1354دادخواست شاکیه و مضمون الیحه دفاعیه طرف شکایت، نظر به اینکه سال ورود به تحصیل شاکیه بعـد از                    
 هیأت عمومی دیـوان عـدالت اداری        10/8/1383 مورخ   378 الی   373ه   و رأی وحدت رویه شمار     1366اساس قانون متعهدین خدمت مصوب      

ای را ارائه ننموده است، لـذا شـکایت          باشد که شاکیه چنین تعهدنامه     احتساب سنوات تحصیل امثال شاکیه مشروط به سپردن تعهد خدمت می          
هـای کالسـه    عبه اول در رسـیدگی بـه پرونـده   ب ـ شـ  . گـردد  وی با کیفیت موجود وارد تشخیص نگردیده رأی به رد آن صادر و اعـالم مـی  

زاده و خـانم مهـین وسـیلی بـه طرفیـت              آسیابادی، خانم ایران بلوچستان      موضوع شکایت خانم زهرا ایرجی     85/1902 و   85/1805،  85/1791
، 6/6/1386رخ   مـو  988هـای شـماره      وزارت آموزش و پرورش به خواسته احتساب دو سال تحصیل مربیان بهداشت مدارس به شرح دادنامـه                

 قانون الحاق دو مـاده      18 ماده   3 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه مطابق تبصره            14/6/1386 مورخ   1034 و   6/6/1386 مورخ   989
 مدت تحصیل کارآموزان در صورت استخدام در حکم خدمت آزمایشی 1354به قانون اجازه تاسیس دانشسراهای مقدماتی و عالی مصوب سال

 حکم استخدام قطعی آنان پس از فراغت از تحصیل صادر خواهد شد و در صورتی که دو برابر سـالهای تحـصیل خـدمت نماینـد،                           محسوب و 
 1369 قانون متعهدین خدمت بـه وزارت آمـوزش و پـرورش مـصوب               7شود و تبصره ماده      مدت تحصیل جزء سابقه خدمت رسمی منظور می       

باشـد و اگـر هـم      تصویب قانون مذکور احتساب ایام تحصیل منوط به سپردن تعهد محضری نمی           مؤید این موضوع است و با استخدام قبل از          
ضمن اینکه منظور از اخذ تعهد انجام خدمت به میزان دو برابر مـدت تحـصیل             . نمودند الزم بوده است مسئولین امر باید اقدام به اخذ تعهد می          

هیـأت عمـومی دیـوان      . گـردد  شخیص و حکم به ورود شکایت صادر و اعالم می         بنابراین خواسته موجه ت   . است که شاکی خدمت نموده است     
البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره بـا   عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی  

 .نماید اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می

  رأی هیأت عمومی
 مدت تحصیل کارآموزان در صورت      1354 الحاقی به قانون اجازه تاسیس دانشسراهای مقدماتی و عالی مصوب          8 ماده   3 به موجب تبصره    

شـود و چنانچـه دو برابـر        استخدام در حکم خدمت آزمایشی آنان محسوب و حکم استخدام قطعی آنان پس از فراغت از تحـصیل صـادر مـی                     
نظر به اینکـه احتـساب مـدت تحـصیل جـزء            . گردد دت تحصیل جزء سابقه خدمت رسمی آنان محسوب می        سالهای تحصیل خدمت نمایند م    

سابقه خدمت افراد واجد شرایط منوط به سپردن تعهد محضری نشده و این شرط در قانون متعهـدین خـدمت بـه وزارت آمـوزش و پـرورش                            
ور انجام خدمت آموزشی در وزارت آموزش و پرورش منظور و ملحوظ             منحصراً در مورد داوطلبان تحصیل در دانشسراها به منظ         1369مصوب  

 شـعبه اول  14/6/1386 مورخ 1034 و شماره    6/6/1386 مورخ   989 و شماره    6/6/1386 مورخ   988های شماره    گردیده است، بنابراین دادنامه   
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 سابقه خـدمت آنـان صـحیح وموافـق قـانون            دیوان عدالت اداری مبنی بر تایید شکایت شاکیان در خصوص لزوم احتساب مدت تحصیل جزء              
 در موارد مشابه برای شعب دیوان و سـایر مراجـع            1385 قانون دیوان عدالت اداری مصوب       43 و ماده    19 ماده   2این رأی به استناد بند      . است

  .االتباع است اداری ذیربط الزم
  رعدالت اداری ـ رهبرپو هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان



  305/آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری : بخش سوم
 

 

   قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت8 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص نحوۀ اجرای ماده1444رأی شماره 

  1387/6/9 -84/657/شماره هـ
   7/12/1386:  تاریخ

  1444: شماره دادنامه 
  84/657:  کالسه پرونده

  . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:مرجع رسیدگی 
  .ای گیالن می آب منطقه شرکت سها:شاکی 
  . دیوان عدالت اداری20 و 17، 4، 3 اعالم تعارض آراء صادره از شعب :موضوع شکایت و خواسته 
 موضوع شکایت آقای اسماعیل فایقی به طرفیـت شـرکت سـهامی آب    83/1277 الف ـ شعبه سوم در رسیدگی به پرونده کالسه  :مقدمه 
 قانون نظام هماهنگ پرداخت موضوع همتـرازی بـا          8ریزی به خواسته، اجرای ماده       مدیریت و برنامه  ای گیالن و وزارت نیرو و سازمان         منطقه

 چنین رأی صادر نموده است، بـا توجـه بـه دادخواسـت تقـدیمی و                 26/10/1383 مورخ   2937هیأت علمی دانشگاهها به شرح دادنامه شماره        
 قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق کارکنان دولـت حکـم   8ته و با توجه به ماده     الیحه جوابیه و مستندات قانونی شکایت شاکی را وارد دانس         

 موضوع شکایت آقای بهمـن پیـروز   83/1077ب ـ شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کالسه  . گردد به ورود شکایت شاکی صادر و اعالم می
 مـورخ   499ای گـیالن بـه شـرح دادنامـه شـماره             آب منطقـه  ریزی کشور، وزارت نیرو و شرکت سهامی         به طرفیت، سازمان مدیریت و برنامه     

ای گـیالن هنـوز بـه تـصویب نهـائی             چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه تشکیالت سازمانی شرکت سهامی آب منطقـه               26/2/1384
نامه اجرائی قـانون مـذکور        اصالحی آیین  16 و ماده    1370 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب         8نرسیده است و مطابق ماده      

 تشخیص واحدهای مطالعاتی و مشاغل آموزشی و تحقیقـاتی بـا            26/11/1382 مورخ   450ور أی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره          
ـ شـعبه  ج  . گـردد  بنابراین خواسته در حال حاضر مسموع نیست لذا قرار رد شکایت صـادر مـی  . باشد ریزی کشور می سازمان مدیریت و برنامه

ریزی کشور، وزارت   موضوع شکایت آقای رحیم خراسانی به طرفیت، سازمان مدیریت و برنامه   83/1666هفدهم در رسیدگی به پرونده کالسه       
 چنین رأی صادر نموده است، بـه موجـب تبـصره            7/11/1383 مورخ   3005ای گیالن به شرح دادنامه شماره        نیرو و شرکت سهامی آب منطقه     

ای گیالن را  ریزی چارت تشکیالتی تفصیلی شرکت آب منطقه  سازمان مدیریت و برنامه1366ون تعدیل نیروی انسانی مصوب  قان4یک ماده 
نامـه    قانون نظام هماهنگ بـا رعایـت دیگـر مقـررات و آیـین         8باید اصالح نماید و این امر تاکنون محقق نشده است و از طرفی اجرای ماده                

دـ شعبه بیـستم در رسـیدگی بـه پرونـده           . شود راین شکایت شاکی وارد تشخیص نگردید و قرار رد آن صادر می           مربوطه امکان پذیر است، بناب    
ای گـیالن و سـازمان مـدیریت و         موضوع شکایت آقای محمود فاضلی بـه طرفیـت شـرکت سـهامی آب منطقـه                83/467 و   82/477کالسه  
 مقررات اسـتخدامی    4 چنین رأی صادر نموده است، اوالً طبق ماده          18/6/1383 مورخ   1004ـ1005ریزی کشور به شرح دادنامه شماره        برنامه

ثانیاً حسب اعالم شرکت سـهامی آب       .  مرجع تصویب تشکیالت شرکتهای دولتی مجمع عمومی یا شورا است          1352شرکتهای دولتی مصوب    
ی و قبل از تصویب تشکیالت جدید و تعیین پستهای          ای گیالن تدوین تشکیالت جدید را در دست اقدام دارد، بنابراین در وضعیت کنون              منطقه

هیأت عمومی  . شود باشد و از این حیث قرار رد دادخواست صادر می          مطالعاتی و تحقیقاتی و آموزشی الزام به صدور حکم همترازی ممکن نمی           
یل و پـس از بحـث و بــررسی و انجـام           البدل شعب دیوان تشک    دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی             

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

  رأی هیأت عمومی
العاده شغل موضوع ماده مذکور به کارکنان   پرداخت حقوق و فوق1370 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 8 طبق ماده 

لیسانس و باالتر و یا همتراز آنها و انجام خدمت در مراکز آموزشـی، تحقیقـاتی و مطالعـاتی بـر                       یلی فوق دولت مشروط به داشتن مدرک تحص     
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نظـر  . نامه اجرایی قانون مزبور و دستورالعمل اجرایی آن و احراز شرایط قانونی مذکور توسط مراجع ذیصالح اسـت                  اساس ضوابط مقرر در آیین    
الـذکر بـه تـصویب       های فـوق   ای گیالن در تاریخ صدور دادنامه      ازمان شرکت سهامی آب منطقه    به اینکه حسب محتویات پرونده تشکیالت س      

 قانون فوق االشعار محرز نبـوده اسـت، بنـابراین دادنامـه شـماره               8نهایی نرسیده و تحقق و اجتماع شرایط قانونی الزم به منظور اجرای ماده              
 به ترتیب صادره از شعبه هفدهم و چهارم دیـوان مبنـی بـر عـدم قابلیـت                   26/2/1384 مورخ   499 و دادنامه شماره     7/11/1383 مورخ   3005

 قانون دیوان 43 و ماده 19 ماده 2این رأی به استناد بند . باشد استماع شکایت و قرار رد آن به جهات مذکور موافق اصول و موازین قانونی می
  .االتباع است مراجع ذیربط الزم در موارد مشابه برای شعب دیوان و سایر 1385عدالت اداری مصوب 

  عدالت اداری ـ رهبرپور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان
  



  307/آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری : بخش سوم
 

 

 و 17/2/1385 مورخ 231مصوبه جلسه ) ز( شق 6 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بند 407 ، 406رأی شماره 
  3232/615دستور شماره 

  1387/6/11 -52 و86/583/شماره هـ
  شهرداری تهران1/3/1386مورخ 

   3/6/1387:  تاریخ
   407، 406: شماره دادنامه 

  86/583، 87/52:  کالسه پرونده
  . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:مرجع رسیدگی 
  . آقای حسین تیمورزاده ـ شورای هماهنگی بانکها:شکات 
 1/3/1386 مـورخ    3232/615 و دسـتور شـماره       17/2/1385 مـورخ    231مصوبه جلسه   ) ز( شق   6 ابطال بند    :موضوع شکایت و خواسته    

  .شهرداری تهران
چگـونگی اخـذ هزینـه تبلیغـات        «ای تحت عنوان     اند، شواری شهر تهران مصوبه      شکات به شرح دادخواست تقدیمی اعالم داشته       :مقدمه 

 از هرنـوع تـابلو کـه    1385 داده است از ابتـدای سـال     صادر و به شهرداری اجازه    » محیطی سالیانه از تابلوهای منصوب صنفی در شهر تهران        
مصوبه تابلوهـای منـصوب     ) ز(در بند   . دریافت نماید » هزینه تبلیغات «گیرد   بنحوی از انحاء جهت معرفی کاال یا خدمات مورد استفاده قرار می           

 مصوبه مـذکور بـدون هـیچ دلیلـی تابلوهـای      اند اما در قسمت اخیر بر سردرب واحدهای دولتی از پرداخت هزینه تبلیغات معاف محسوب شده         
با گزارش خـالف واقـع و       ) سازمان زیباسازی (در اجرای این مصوبه شهرداری تهران       . اند شرکتهای دولتی و بانکها از این معافیت محروم شده        
مصوبه . نام بانکها را اخذ نموده است      دستور تخریب تابلوهای     7از دادسرای ناحیه    ) بانکها(مجرمانه جلوه دادن نصب تابلو نام شرکتهای دولتی         

بانکها آمادگی دارنـد جهـت تابلوهـای تبلیغـاتی خـود            . شورای شهر و هم نحوه تفسیر موسع شهرداری از آن به دالیل زیر خالف قانون است               
و قانونـاً تـابلوی تبلیغـاتی       در آن درج شـده اسـت شـرعاً          ) بانک(اما تابلوهائی که صرفاً یک شرکت دولتی        . هزینه مورد نظر را پرداخت نمایند     

ـ همانگونه کـه از نـام مـصوبه مـشخص     2. گیرد گردد و نباید با تابلو نام، همان برخوردی شود که با تابلوی تبلیغاتی صورت می             محسوب نمی 
 جزء اصناف و کسبه  شرکتهای دولتی و بانکها،   . باشد شود و در متن ماده واحده به آن اشاره شده است، موضوع مصوبه، تابلوهای صنفی می                می

واحدهای تجارتی کوچک کـسبه و پیـشه وران   » صنف«! شوند تا مقررات اصناف شامل بانکها و شرکتهای دولتی محسوب شود        محسوب نمی 
ــ باتوجـه بـه اینکـه در قـانون بـه       3! اند بوده و هرگز در طول تاریخ، سازمانهای دولتی در ردیف اصناف و مشمول احکام آنان محسوب نشده               

اشاره شده است، شهرداری ابتدا تابلوهایی را کـه از تـاریخ مـصوبه بـه بعـد نـصب شـوند، مـشمول مـصوبه                          » 1385از ابتدای سال    «رات  عبا
دانست اما با تغییر موضع مصوبه را عطف بماسبق کرده و تابلوهایی را که قدمت چندین ساله دارند مورد حمله قـرار داده و قـصد تخریـب                             می

 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و 30ماده ) ب( قانون اساسی و همچنین بند 51 و 44ین این مصوبه بر خالف اصل همچن. آنها را دارد
 که بر طبق آن وضع هرگونه عوارض برای بانکها منوط به تـصویب شـورای اقتـصاد خواهـد بـود و                       1373مصرف آن در موارد معین مصوب       

 قـانون  4همچنـین مـاده   . باشـد   مـاده مـذکور مـی   3 و تبـصره  1347مران شهری مصوب سال  قانون نوسازی و ع2همچنین بر خالف ماده  
 هیأت عمـومی دیـوان      26/10/1374 مورخ   602 قانون نظام صنفی و رأی وحدت رویه شماره          2 و ماده    1366محاسبات عمومی مصوب سال     

باشد، لذا تقاضای ابطال مزبـور را    می2/11/1382 مورخ  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و مصوبه    6/9/1384 مورخ   449عالی کشور و رأی     
 اعـالم نمـوده اسـت، بـه اسـتناد      24/2/1387 مـورخ  3274/15مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری تهران در پاسخ طی نامه شـماره    . دارد

دهـی تبلیغـات محیطـی سـازمان     ماده واحده اصالحیه مـصوب سـامان   ) ج(و ) ب(مصوبه هفتادمین جلسه رسمی شورای اسالمی شهر و بند       
شود تـا در مـورد واگـذاری     زیباسازی شهر به نیابت از شهرداری تهران به عنوان متولی اصلی اعمال مدیریت و نظارت بر تبلیغات محیطی می     

یقی یا حقوقی در    برداری از فضاهای تبلیغاتی شهر اعم از عرصه و اعیان به صورت جزئی و کلی و برای مدت معین به اشخاص حق                      امتیاز بهره 
ـ در اجرای مصوبات شورای اسالمی شهر، صـاحبان و متـصدیان کلیـه حـرف و مـشاغل اعـم از                      2. قبال اخذ سهم درآمد سازمان اقدام نماید      
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اال، برداری از ابزارهای تبلیغاتی مورد نظر خود که بنحوی از انحاء جهت معرفی کـ               تولیدی، توزیعی، خدماتی، فرهنگی و تجاری به منظور بهره        
کاربری صنف و ارائه هر نوع کاال و خدمات و یا به منظور انتقال پیام مشخص در محدوده قانونی وحریم شهر تهران که در معرض دید عموم                           

پروانه اخذ و شـماره مجـوز در تابلوهـا قیـد شـود در غیـر ایـن صـورت                     ) بایست از سازمان زیباسازی با رعایت ضوابط مصوب        الزاماً می (است  
 قائم مقام وزیر کشور در شهرداری تهران که با اختیارات حاصـل        2/11/1365 مورخ 438/140/160تواند به استناد مصوبه شماره        می شهرداری

باشـد و همچنـین     قانون شهرداری الزم الرعایـه مـی  57 قانون تشکیالت شوراهای اسالمی کشور صادر شده و طبق ماده       35از بند یک ماده     
ـ بـه   3.  رأساً نسبت به جمع آوری تابلوهای غیر مجاز اقدام نماید          24/8/1385 مورخ   6355/7رسی کیفری به شماره     نظریه کمیسیون آیین داد   

 جلـسه  231مصوبه چگونگی اخذ هزینه تبلیغات محیطی، سالیانه از تابلوهای منصوب صنفی در شهر تهـران مـصوب          ) ز( قسمت   6استناد بند   
ست نسبت به اخذ مجوز از سازمان زیباسازی و پرداخـت هزینـه تبلیغـات اقـدام نماینـد و مـصوبه                  بای رسمی شورای اسالمی شهر و بانکها می      

ای کـه بنحـوی از       هر نوع پیکره یـا سـازه      . الذکر تفکیکی بین تابلوهای صنفی یا تبلیغاتی قائل نشده است و به صراحت اعالم شده است                فوق
بایست نسبت به پرداخت هزینه تبلیغات و اخـذ مجـوز اقـدام              می.... ال و یا خدمات و      انحاء جهت معرفی کاال، کاربری صنف و ارائه هر نوع کا          

نمایند که با اندک تامل در متن مصوبه محرز خواهد شد که استدالل خواهان مخالف نص صریح مصوبه بوده و جهت فراز از هزینـه تبلیغـات         
 مـاده  26ـ بر مبنای بنـد  1 اعالم داشته است، 12/3/1387 مورخ 1348/160شورای اسالمی شهر تهران در پاسخ طی نامه شماره      . بوده است 

 و اصالحات بعدی تصویب بهای خـدمات        1375 قانون تشکیالت وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و انتخاب شهرداران مصوب              71
ـ معافیت 2.  خدمات در نظر گرفته شده استبر عهده شورای اسالمی شهرها است که هزینه تبلیغات محیطی به عنوان یکی از مصادیق بهای  

های دیوانی نیازمند دلیل است و عدم اعطای معافیت نیازمند دلیل نیست بلکـه متقاضـی معافیـت        از هر امری من جمله تعهدات مالی و بدهی        
 برخـورداری بانکهـا از معافیـت    باید دلیل خود مبنی بر ضرورت برخورداری از معافیت را اعالم دارد، در این خصوص نیز دالیلی کـه موجبـات       

ـ بهای خدمات ناظر به تبلیغ ارائه خدمات و یـا بـه منظـور انتقـال پیـام مـشخص در                   3. نسبت به حقوق دیوان را فراهم آورد ارائه نشده است         
 مـصوبه مـورد   13/4/1385ماده واحده اصالحی مورخ ) ب( ـ حسب مندرجات بند  5. باشد محدوده قانونی شهر است و منحصر به اصناف نمی

مؤیـد ایـن ادعـا      . تواند تبلیغ ارائه خدمات باشد و ذکر نام بانک نیز یکی از مصادیق بارز تبلیغ محل ارائه خدمات اسـت                    بحث موضوع تابلو می   
لت اداری در هیأت عمومی دیوان عدا. کارگیری تابلوهای متنوع بانکها است، خصوصاً از محلهایی که شعب بانکها در کنار یکدیگر قرار دارند    به

البدل شعب دیـوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مـشاوره بــا اکثریـت آراء     تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی       
  .نماید بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می

  رأی هیأت عمومی
لی جدید و یا افزایش نرخ آن به شـرح مقـرر در تبـصره یـک       با عنایت به حدود اختیارات شورای اسالمی شهر در زمینه وضع عواض مح            

 و همچنین تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته بـه آن                1381 قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب        5ماده  
انتخابات شوراهای اسالمی کشور و انتخاب  قانون تشکیالت، وظایف و 71 ماده   26نامه مالی و معامالت شهرداریها موضوع بند         با رعایت آیین  

القاعده مبین معرفی محل استقرار و فعالیت امـاکن            و اینکه تابلوهای منصوبه بر سر درب اماکن تجاری و اداری علی            1375شهرداران مصوب   
باشد تـا   د ارائه کننده خدمتی نمیمذکور است و الزاماً متضمن تبلیغاتی در زمینه ارائه خدمات مربوط نیست و اصوالً شهرداری در خصوص مور                

 17/2/1385ماده واحده مصوب دویست و سی و یکمـین جلـسه مـورخ         ) ز( ردیف   6بنابراین قسمت اخیر بند     . ذیحق به دریافت بهای آن باشد     
تابلوهـای  بابـت   ) هزینـه تبلیغـات محیطـی     (شورای اسالمی شهر تهران مبنی بر لزوم اخذ بهای خدمات مورد ادعای شهرداری تحت عنـوان                 

منصوبه بر سر درب شرکتهای دولتی، شعب بانکها و مؤسسات اعتباری مغایر هدف و حکم مقنن و خارج از حدود اختیـارات شـورای اسـالمی                          
 و 19 قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و ماده یک و بند یک مـاده  170شود و مستنداً به قسمت دوم اصل   شهر تهران تشخیص داده می    

ابطـال  ) تـاریخ اجـراء مـصوبه مـورد اعتـراض          (1/1/1385 از تاریخ    1385 قانون دیوان عدالت اداری مصوب       42 و ماده    20ماده  قسمت اخیر   
  .شود می

  عدالت اداری ـ مقدسی فرد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان



  309/آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری : بخش سوم
 

 

  اند به کارکنانی که خدمات برجسته انجام داده هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص اعطاء گروه تشویقی 403رأی شماره 

  1387/6/11 -87/369/شماره هـ
   3/6/1387:  تاریخ دادنامه

   403: شماره دادنامه 
  87/369:  کالسه پرونده

  . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:مرجع رسیدگی 
  . آقای مرتضی خلیلی:شاکی 
  . شعب اول و سوم دیوان اعالم تعارض آراء صادره از:موضوع شکایت و خواسته 
 موضوع شکایت آقای محمد حبیبی کمیجانی بـه طرفیـت وزارت   85/2935 الف ـ شعبه اول دیوان در رسیدگی به پرونده کالسه  :مقدمه 

 مـورخ  2319 گروه تشویقی خدمت برجسته براساس نتایج ارزشـیابی سـاالنه بـه شـرح دادنامـه شـماره       2آموزش و پرورش به خواسته اعطاء      
 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه براساس فرمهای ارزشیابی ارائه شده کـسب بـاالترین امتیـاز ارزشـیابی در سـنوات                         23/10/1386

مذکور توسط شاکی محرز است و با توجه به اینکه اداره طرف شکایت در الیحه دفاعیه کسب باالترین امتیاز توسط نـامبرده را تأییـد نمـوده                           
ای گروه تشویقی محدودیت آمار و انتخاب فرد برتر توسط تأییدکننده نهائی اعالم کرده ولیکن هیچ دلیلی که حکایـت از                     لیکن علت عدم اعط   

تساوی امتیاز ارزشیابی ساالنه شاکی با دیگر افراد و نهایتاً انتخاب فرد برتر توسط تأییدکننده نهائی نمایـد، ارائـه نگردیـده بنـابراین شـکایت                          
 قانون نظام هماهنـگ     3 ماده   4ق شاکی در حد استحقاق نامبرده برای برخورداری از یک گروه تشویقی به استناد تبصره                شاکی در حد استحقا   

 وزارت آموزش و پرورش موجه تشخیص و حکـم بـه ورود و الـزام اداره طـرف                   27/5/1376 مورخ   160/710/100پرداخت و بخشنامه شماره     
 86/1436ب ـ شعبه سوم دیوان در رسیدگی به پرونده کالسه . نماید ق شاکی صادر و اعالم میشکایت مبنی براعطاء یک گروه تشویقی در ح

خواسته صدور گروه تشویقی ارزشیابی کارکنان بـه   موضوع شکایت آقای مرتضی خلیلی به طرفیت سازمان آموزش و پرورش استان مرکزی به  
نموده است، نظـر به اینـکه براساس دسـتورالعملهای راجـع بـه تـشخیص               چنـین رأی صادر     14/11/1386 مـورخ   2339شرح دادنامه شماره    

خدمت برجسته کارکنان حتی با کسب نمره کامل ارزشیابی در شرایط مساوی نظر تأییدکننده نهائی جهت انتخاب فرد برتر مالک عمل قـرار                       
نده نهائی به عنوان واجد شرایط انتخاب نشده است لـذا           گیرد و اوراق محتویات پرونده و الیحه دفاعیه طرف شکایت شاکی بوسیله تأییدکن             می

هیأت عمـومی دیـوان در تـاریخ مقـرر فـوق بـا حـضور رؤسـا و                   . گردد شکایت وی وارد تشخیص نگردیده و رأی به رد آن صادر و اعالم می             
 آراء بــه شـرح آتـی مبـادرت بــه            البدل شعب دیـوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت               مستشاران و دادرسان علی   

 .نماید صدور رأی می

  رأی هیأت عمومی
تواند به مستخدمینی که خـدمات برجـسته    آن تبصره، دولت می)ـ ه( قانون نظام هماهنگ کارکنان دولت و بند  3 ماده   4 به موجب تبصره    

ظر به مندرجات الیحه جوابیـه و سـایر محتویـات پرونـده و              ن. انجام داده باشند، عالوه برگروه استحقاقی یک الی دو گروه تشویقی اعطاء کند            
 3ــ 4ضوابط مقرر در دستورالعملهای مربوط به تشخیص خدمات برجسته و شرایط الزم جهت برخورداری ازگروه تشویقی و اینکه به شرح بند           

متیازات ارزشیابی در هر واحد سـازمانی  ریزی کشور در صورت تساوی ا  سازمان مدیریت و برنامه   13/6/1373 مورخ   4488/43بخشنامه شماره   
 14/11/1386 مـورخ    2339نظر تأییدکننده نهائی مالک تعیین کارمند برجسته و ذی حق به دریافت گروه تشویقی خواهد بود، دادنامه شماره                   

 و مـاده    19 مـاده    2تناد بند   این رأی به اس   . باشد شعبه سوم دیوان عدالت اداری که متضمن این معنی است موافق اصول و مقررات قانونی می               
  .االتباع است  قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه الزم43

  عدالت اداری ـ مقدسی فرد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان
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  ایام کارکرد که قبالً پرداخت نشده است هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص حق بیمه 408رأی شماره 

  1387/6/11 -87/372/شماره هـ
   3/6/1387: تاریخ

   408: شماره دادنامه 
  87/372: کالسه پرونده

    هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:مرجع رسیدگی 
  . خانم شیوا اسکندری:شاکی 
  .دیوان عدالت اداری اعالم تعارض آراء صادره از شعب نهم و دهم :موضوع شکایت و خواسته 
 موضـوع  84/2089 و 84/2088 و 84/2087 و 84/2086 و 84/2085های   الف ـ شعبه دهم دیوان در رسیدگی به کالسه پرونده :مقدمه 

زاده بـه طرفیـت     ـ صـمد عیـسی   5ـ پرویـز بخـشی  4ـ علی راهنورد کسیمی3ـ امیرطاهری یگانه 2ـ افشین پهلوان شریفی 1: شکایت آقایان
عنـه ردیـف اول بـه     ـ الزام مشتکی1و سازمان تأمین اجتماعی به خواسته،     ) جهاد سازندگی وقت  (ور دام وزارت جهادکشاورزی فعلی      معاونت ام 

شرح فوق و وصول حق بیمه پرداختی بـه   عنه ردیف دوم به احتساب سوابق اشتغال شکات به ـ الزام مشتکی2واریز حق بیمه ایام کارکرد قبلی  
انـد،    چنـین رأی صـادرنموده     23/10/1386 مـورخ    935 -934-933-932-931هـای شـماره      شـرح دادنامـه     قدیمی به شرح متن دادخواست ت   

کارفرما کارگاههای مشمول این قانون مکلفند براساس        «1369 از قانون کار مصوب    183و  148مقررات مادتین ) صراحت(موجب    اینکه به   نظربه
 این قانون از بیمه نمودن 148کارفرمایانی که برخالف مفاد ماده . گران واحد خود اقدام نمایندقانون تأمین اجتماعی، نسبت به بیمه نمودن کار    

با توجه به شرایط و امکانـات خـاطی و مراتـب جـرم بـه                ) سهم کارفرما (عالوه برتأدیه کلیه حقوق متعلق به کارگر        . کارگران خودداری نمایند  
هرگونـه اخـتالف فـردی بـین        «  از قـانون مرقـوم       157مقررات مـاده    ) صراحت(ه بموجب   و نظربه اینک  « محکوم خواهند شد  .... جریمه نقدی 

رسـیدگی و حـل و   .... از طریق هیأتهای تـشخیص و حـل اخـتالف      ... کارفرما وکارگر یا کارآموز ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات کار            
 فیه با عنایت به جامع اوراق پرونـده چـون رسـیدگی ابتـدایی بـه ایـن                   نه از طریق دیوان عدالت اداری، بنابراین در مانحن        » فصل خواهد شد  

 قانون مرقوم عمل نموده است یا خیر؟ یا اساساً رابطه کارگری و کارفرمایی 148موضوع که آیا کارفرمای سابق شاکی به تکلیف مقرر در ماده          
 و در صالحیت هیأتهای تـشخیص و حـل اخـتالف مـستقر در               فیمابین محرز است یا خیر؟ خارج از صالحیت و اختیارات دیوان عدالت اداری            

عنه ردیـف اول      مشتکی  موارد مارالذکر قرار رد شکایت مطروحه نسبت به         رو دیوان مستنداً به     باشد از این   ادارات کار و امور اجتماعی مربوطه می      
 از قـانون تـأمین   2 مـاده  1مقـررات بنـد  ) صراحت(موجب  بهدر خصوص سازمان تأمین اجتماعی نظر به اینکه    : ثانیاً. نماید را صادر و اعالم می    

ـ با پرداخت مبالغی به عنوان حق بیمه حق اسـتفاده از            2ـ راساً مشمول مقررات تأمین اجتماعی بوده        1شده شخصی است که       بیمه« اجتماعی  
تأخیرکارفرمـا در   ....  از قـانون مرقـوم     36اده  صراحت مقررات قـسمت پایـانی مـ       « نظر به اینکه به موجب      » مزایای مقرر در این قانون را دارد      

بنابراین در مانحن فیه چون عبارت      » شده نخواهد بود    بیمه« پرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل               
وجب منطـوق و مفهـوم مـاده اخیرالـذکر نیـز             از قانون مورد تعریف قانونی قرار گرفته است، از طرفی به م            2قبالً در بند یک ماده      ) بیمه شده (

شخصی که مبالغی بـه عنـوان حـق    ..... 2باشدکه بیمه شده باشد یعنی به تعبیر بند یک ماده   سازمان فقط در مقابل کسی متعهد و مسئول می        
ین رو دیوان مستنداً به مواد مارالذکر باشد، از ا علیهذا بنابه مراتب فوق چون شاکی فعالً فاقد سابقه پرداخت بیمه می     » بیمه پرداخت کرده باشد   

تواند برای اثبات رابطه کـارگری و   در خاتمه شاکی می. نماید عنه ردیف دوم را نیز صادر و اعالم می        قرار رد شکایت مطروحه نسبت به مشتکی      
ما به هیأتهای تشخیص و حل اختالف     از قانون کار توسط کارفر     148کارفرمایی ایام موردنظر همچنین اثبات عدم اجرای تکلیف مقرر در ماده            

 از قانون مرقوم    148مستقر در اداره کار و امور اجتماعی مربوطه و برای اعمال ضمانت اجراهای کیفری و مدنی تخلف از اجرای مقررات ماده                      
هم خود مبالغ قانونی را به دستگاه عمومی جزایی ذیصالح مراجعه و پس از وصول حق بیمه سهم کارفرما همچنین تهیه و تدارک حق بیمه س                  



  311/آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری : بخش سوم
 

 

ب ـ شعبه دهم دیوان در رسـیدگی بـه پرونـده     . به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت تا از مزایای مقرر در قانون تأمین اجتماعی برخوردار گردد
ــ  2) بقجهـاد سـازندگی سـا     (ـ معاونت امور دام وزارت جهاد کـشاورزی         1 موضوع شکایت خانم شیوا اسکندری به طرفیت         84/2114کالسه  

 ماه و مزایای متعلقه آن و الزام خوانده ردیف دوم           10 سال و    2سازمان تأمین اجتماعی به خواسته الزام خوانده ردیف اول به پرداخت حق بیمه              
 مـورخ   861به پذیرش حق بیمه ارسالی از ناحیه خوانده ردیف اول و احتساب آن در سوابق سنوات خدمت شـاکی بـه شـرح دادنامـه شـماره                            

 همکاران جهاد را برحسب نوع ارتباط بـا جهـاد بــه             1367 قانون جهـاد سازندگی مصوب      36 چنین رأی صادر نموده است، ماده        27/9/1386
ماده مرقوم افرادی را که تحت عنوان کارگر در جهادسازندگی مشغول کار بوده را تابع ) د(و قراردادی تقسیم نموده است و بند  ) عضـو(مستمر  

 آن از قـانون مقـررات مـالی، اداری و اسـتخدامی وزارت جهادسـازندگی      4 دانسته است و نظر به ماده یک و تبـصره            1369 قانون کار مصوب  
است که در مقابل دریافت        قانون کار، کارگر از لحاظ قانون کار کسی        2چون با توجه به ماده      . باشد  شاکیه مشمول قانون کار می     1383مصوب  

با عنایت به اینکه شاکیه مشمول هیچکـدام از مـوارد ذکـر             . کند سهم و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می        السعی اعم از مزد، حقوق،        حق
 قانون جهاد سازندگی نبوده و با توجه به فعالیت شاکیه در جهاد بـه عنـوان روزمـزد و نظربـه اظهـارات                        36ماده  ) ب(و  ) الف(شده در بندهای    

تواند به  نی بر عدم پرداخت حق بیمه وی از جانب کارفرما لذا وی کارگر محسوب و این مرجع راساً نمی               دادخواست مب  6صریح نامبرده در سطر   
 در صـالحیت    1369 قانون کار مـصوب      157ادعای وی رسیدگی نماید و در واقع رسیدگی به موضوع مورد ادعا با کیفیت موصوف طبق ماده                  

 تا پس از رسیدگی و در صورت اعتراض به رأی هیأتهـای مـذکور توسـط شـاکیه آن                    هیأتهای تشخیص و حل اختالف اداره کار مربوطه بوده        
 قـانون  13 قانون مذکور و مـاده  157علیهذا دعوی قابلیت استماع را نداشته و با استناد به ماده     . باشد وقت موضوع قابل رسیدگی در دیوان می      

هـای   ج ـ شعبه دهم دیوان در رسیدگی به کالسـه پرونـده   . شود  می قرار رد شکایت موصوف صادر و اعالم1385دیوان عدالت اداری مصوب
ــ معاونـت امـور دام وزارت      1زرنجـی بـه طرفیـت         گـوراب   بهنام  ـ مهدی 2اله رستگار     ـ حجت 1:  موضوع شکایت آقایان   84/2116 و   84/2115

 و  822هـای شـماره       معوقه به شرح دادنامـه     ـ سازمان تأمین اجتماعی به خواسته احتساب سابقه خدمتی و پرداختی حق بیمه            2جهادکشاورزی  
. نمایـد   صادر و اعالم می15/7/1386 مورخ 517 ـ 518اند، نظر به اینکه به موجب رأی شماره   چنین رأی صادر نموده21/9/1386 مورخ 819
ال در مقابـل دریافـت مـزد        اجتماعی مرجع طرف شکایت مشمول قانون تأمین اجتماعی بـوده و هرگونـه اشـتغ                 قانون تأمین  4ماده) الف(و بند 
بایست مشمول ماده اخیرالذکر و دریافت حق بیمه و پرداخت آن به سازمان تأمین اجتماعی و احتساب سابقه از ناحیه آن سـازمان گـردد و                           می

بنـدهای  شود و با توجه بـه        صرف عدم تبدیل وضعـیت به قراردادی موجب سلب حق شاکی نسبت به ایام کارکرده جهت احتساب سابقه نمی                 
کارگمارده نشده و اصـل بـر تابعیـت            شاکی به عنوان کارگر به     1367جهاد سازندگی مصوب سال   ....  قانون مقررات مالی، اداری و     36ذیل ماده   

باشد در نتیجه لزومی به طرح موضوع در اداره کار وجود ندارد و با پـذیرش حاکمیـت مقـررات                     اشتغال شاکی به مقررات استخدامی مذکور می      
 قانون تأمین اجتماعی طرفهای شکایت پس از پرداخت حق بیمـه ایـام کـارکرد شـاکی موظـف بـه                      4ماده  ) الف(دامی جهاد مطابق بند     استخ

باشند، لذاحکم به ورود شکایت و الزام به احتساب سابقه اعالمی پس از پرداخت و دریافـت حـق بیمـه آن صـادر و اعـالم                            احتساب سابقه می  
ــ آقـای   2ـ حسین نگهـدار  1:  موضوع شکایت آقایان84/2264 و 84/2260های کالسه  دیوان در رسیدگی به پروندهد ـ شعبه نهم  . نماید می

ـ احتساب سـابقه و  1ـ معاونت امور دام وزارت جهادکشاورزی به خواسته، 2بزرگ  اجتماعی تهران ـ سازمان تأمین1اله رحیمی به طرفیت    حبیب
 چینن رأی صادر نموده است، هرچند گزارش بازرسـان سـازمان            31/4/1386 مورخ   637 و   633شماره  های   پرداخت حق بیمه به شرح دادنامه     

 قانون تأمین اجتماعی در حکم گزارش ضابطین دادگستری تلقی گردیده است ولـیکن مطـابق                102طرف اول شکایت وفق قسمت اخیر ماده        
باشد و تأخیر در پرداخت یا عـدم         یمه شده به سازمان تأمین اجتماعی می       همان قانون کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و ب           36ماده  

 قانون مبحوث 101 و 40 و 39مضافاً اینکه سازمان مزبور وفق مواد . تأدیه آن رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در قبال بیمه شده نخواهد بود
باشـد از طرفـی    عدم پرداخت حق بیمه کارگر از کارفرمـا را دارا مـی  عنه حق مراجعه و وصول حق بیمه مربوط و خسارت وارده ناشی از تأخیر       

االشعار در مانحن فیه داللتی بر منع پذیرش سوابق بیمه ندارد و سرآخر مراد مقنن از شأن نـزول و فلـسفه تـصویب قـانون       قانون فوق 7ماده  
اساسی جمهوری اسالمی ایران نیز موردتأکیـد قـرار گرفتـه            قانون   29تأمین اجتماعی عموماً ارائه خدمات حمایتی است که این مهم در اصل             
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 قـانون دیـوان عـدالت اداری و رأی هیـأت     11علیهذا با التفات از مراتب مرقوم دفاعیات معنونه را غیرموجه تشخیص و به استناد مـاده           . است
ارت جهاد کـشاورزی بـه پرداخـت حـق بیمـه             حکم به ورود شکایت شاکی و الزام وز        2/10/1380 مورخ   319عمومی دیوان به شماره دادنامه      

شاکی به سازمان تأمین اجتماعی و الزام سازمان اخیرالذکر نسبت به دریافت و احتساب آن در سنوات پرداخت حق بیمـه وی صـادر و اعـالم                           
تـشکـیل و پـس از بحـث و         هیأت عمومی دیوان در تاریخ مقرر فوق با حضور رؤسا مستشاران و دادرسان علی البدل در تاریخ فوق                   . نماید می

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

  رأی هیأت عمومی
 ماده یک قـانون مقـررات مـالی،         4 و تبصره    1367 قانون مقررات مالی، اداری و تشکیالتی جهاد سازندگی مصوب           36ماده  ) د( طبق بند   

 افرادی که به عنوان کارگر استخدام شده باشـند و همچنـین افـرادی کـه تـا تـاریخ       1382د کشاورزی مصوب  اداری و استخدامی وزارت جها    
انـد، کماکـان تـابع قـانون کـار قلمـداد         مجمع تشخیص مصلحت نظام بـوده      29/8/1369تصویب قانون اخیرالذکر مشمول قانون کار مصوب        

انـد و بـه حکـم       اد و سایر محتویات پرونده در عداد کارگران مشمول قانون کار بـوده            نظر به اینکه شاکیان پرونده حسب مدارک و اسن        . اند شده
 قانون تامین اجتماعی، پرداخت حق بیمه سهم کارفرما و کارگر به عهده وزارت جهاد کشاورزی قـرار دارد و امتنـاع از پرداخـت حـق                           36ماده  

قانون تامین اجتماعی رافع مسئولیت سازمان تامین اجتمـاعی در بـاب وصـول               38بیمه مذکور و یا تاخیر و تعلل در تادیه آن به صراحت ماده              
 633های شـماره   حق بیمه قانونی مدت خدمت شاکیان از کارفرما و احتساب آن مدت جزو سوابق خدمت بیمه شاکیان نیست، بنابراین دادنامه 

یه از جهت آنکه متضمن این معنی است موافق اصول و موازین             شعبه نهم دیوان مبنی بر تایید ادعا و استحقاق شاک          31/4/1386 مورخ   637و  
 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سـایر مراجـع اداری   43 و ماده 19 ماده 2این رأی به استناد بند  . شود قانونی تشخیص داده می   

  .االتباع است ذیربط در موارد مشابه الزم
  عدالت اداری ـ مقدسی فرد ایی دیوانهیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قض



  313/آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری : بخش سوم
 

 

   هیأت عمومی دیوان عدالت اداری5/3/1387 ـ 136اصالحیه رأی شماره 

 :توضیح ضروری روزنامه رسمی

روزنامـه رسـمی    ) 4( هیأت عمومی دیوان عدالت اداری منتشره در صـفحه           5/3/1387 مورخ   136دادنامه شماره   ) 18(در سطر    )1
باشد که در متن ارسالی مرجع محتـرم مزبـور ـ کـه عینـاً بـه چـاپ رسـیده ـ            می9/12/1383ریخ صحیح  تا7/6/1387 مورخ 18495شماره 

رأی هیـأت   (در ذیل پـاراگراف     ) 3.  همان دادنامه عبارت هیأت عمومی به هیأت مدیره تغییر یافته          23در سطر   ) 2.  قید شده است   9/12/1381
  .طلبد باشد که از این بابت پوزش می دسی فرد صحیح میعبارت معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مق) عمومی

  
 





  
  
  
  
  
  
  
  
 

  :بخش چهارم

  آیین نامه و دستورالعمل های 

  مربوط به قوه قضائیه 
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  نامه نحوه تعیین کارشناسان رسمی آئین

  1387/4/5 -هـ39040ت/49327شماره
جمهـور ـ معاونـت     مدیریت و سرمایه انسانی رییسوزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت دادگستری ـ وزارت اطالعات ـ معاونت توسعه    

 جمهور ریزی و نظارت راهبردی رییس برنامه

 بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سـی و هـشتم قـانون                      26/3/1387 هیئت وزیران در جلسه مورخ      
  :را به شرح زیر تصویب نمود» سان رسمینحوه تعیین کارشنا« نامه  اساسی جمهوری اسالمی ایران، آیین

  نامه نحوه تعیین کارشناسان رسمی آئین
هـایی کـه حـداقل     ـ و سـایر شـرکت  1386قانـون مدیریت خدمات کشـوری ـ مصوب  ) 4(های دولتی موضوع ماده   کلیه شرکتـ1ماده 

هـای دولتـی، مؤسـسات اعتبـاری      ولتی، شرکتهای دولتی، بانکها، مؤسسات د پنجاه درصد سرمایه یا سهام آنها منفرداً یا مشترکاً به وزارتخانه    
هـای بازنشـستگی وابـسته بـه دسـتگاه            های بیمه دولتی، سازمان تأمین اجتماعی، سازمان بازنشستگی کشوری و سایر صندوق             دولتی، شرکت 

 آنها مستلـزم ذکـر یا تصریح نـام اسـت         ی دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی به          ها  باشد و همچنین شرکت     اجرایی یادشده تعلق داشته   
های وابستـه به وزارت نفت، سازمان گسترش و نوسازی صـنایع ایـران، سـازمان توسـعه و نوسـازی                      از جمله شرکت ملـی نفت ایران، شرکت      

قـانون مـدیریت    ) 4(هـایی کـه بـه مفهـوم مـاده          های تابع و وابسته هر یک از آنها و همچنیـن شرکت            معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت      
شـوند،   های اجرایـی تعیـین مـی    شوند، ولی اکثریت اعضای هیئت مدیره آنها توسط دستگاه ـ دولتی تلقی نمی1386خدمات کشوری ـ مصوب 

  .نامه هستند مشمول این آیین
غیرمنقـول و ارزیـابی     در کلیه موارد کارشناسـی امـوال        ) 1(های موضوع ماده       برای معرفی فهرست کارشناسان رسمی در شرکت       ـ2ماده 

سهام و یا کارشناسی اموال با ارزش برآوردی بیش از ده برابر حداقل نصاب معامالت بزرگ مناقصات، در تهران هیئتی متشکل از افـراد ذیـل         
  :شود تشکیل می

  . الف ـ نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی
  . ب ـ نماینده وزارت دادگستری
  . ج ـ نماینده وزارت اطالعات

  . د ـ نماینده معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور
  .ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور  هـ ـ نماینده معاونت برنامه

  . و ـ رییس کانون کارشناسان رسمی دادگستری تهران
ستری استان و نماینده استاندار تشکیل      ها هیئت با ترکیب مدیرکل اقتصادی استان، رییس کانون کارشناسان رسمی دادگ              در مراکز استان  

  .گردد می
ها جهـت انجام صحیـح امر معرفـی فهرست کارشـناسـان، نسبـت به ایجاد مدیریت بانک اطالعاتی از کارشناسان رسمی                    هیئت ـ3ماده 

ای کارشناسـی، کیفیـت کارهـای       ها و استاندارده    نامه  در سطح استان و کارشناسان براساس توانایی فنی، صحت عمل، تشکیالت، رعایت آیین            
کلیـه کارشناسـان رسـمی متقاضـی        . ارجاعی، سوابق انضباطی و نگهداری سوابق گزارشات تهیه شده توسـط کارشناسـان اقـدام خواهـدنمود                

  .نامه مکلف به ارائه کلیه اطالعات و مستندات الزم حسب اعالم هیئت خواهندبود این آیین) 1(کارشناسی در دستگاههای ماده 
قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی  ) 187( کارشناسان رسمی دادگستری و همچنین کارشناسان موضوع ماده          ـ4دهما 

  .ها خواهندبود جمهوری اسالمی ایران در زمره افراد مشمول درج در بانک اطالعاتی و انتخاب توسط هیئت
  .هده وزارت امور اقتصادی و دارایی خواهدبودنامه به ع های مشمول این آیین  ـ تشخیص شرکت5ماده 



  317/آیین نامه و دستورالعمل های مربوط به قوه قضائیه : بخش چهارم
 

 

. گـردد  ای خواهندبود که در سازمان امور اقتصادی و دارایی هر استان مـستقر مـی   ها جهت انجام امور خود دارای دبیرخانه  ـ هیئت 6ماده 
ها با پیشنهاد هیئت مرکـزی و بـه            هیئت نامه داخلی   آیین. بودجه و امکانات الزم توسط سازمان امور اقتصادی و دارایی استان تأمین خواهدشد            

  .تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهدرسید
قانون برنامـه سـوم توسـعه اقتـصادی، اجتمـاعی و            ) 187( کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز کارشناسان موضوع ماده           ـ7ماده 

ای و انضباطی، از حُسن       نامه رفتار حرفه    های خود و اصالح آیین      نظارتفرهنگی جمهوری اسالمی ایران با تدوین استانداردهای الزم و تقویت           
صـالح   جریان عملکرد کارشناسان اطمینان حاصل نموده و در صورت مشاهده اشکال و یا دریافت شکایات، هیئت به بررسی آن در مراجع ذی                   

  .نماید طبق ضوابط و مقررات اقدام می
های دولتی و اطمینان از انتخاب کارشناس   تسریع روند انتخاب کارشناس رسمی در شرکت ـ هیئت مرکزی مکلف است به منظور 8ماده 

هـا نـصب و       ها، سیستم اطالعات مدیریت این موضوع را تهیه و بصورت شبکه متصل و به هنگام در کلیه اسـتان                    رسمی مطابق با نیاز شرکت    
  .اجرا نماید

  معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی
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ک مورخ 37550ت/212767نامه شماره  تصویب) 8(موضوع ماده (سیدگی و رفع اختالف دستگاههای اجرائینامه ر شیوه
27/12/1386)  

  1387/4/5 -49868شماره
 به کلیه وزراء و معاونان محترم رئیس جمهور و استانداران

موضـوع  (ق ساز و کارهای داخلی قـوه مجریـه      نامه چگونگی رفع اختالف بین دستگاههای اجرایی از طری          آئین) 10(و  ) 8( در اجرای مواد    
مـاده و   ) 19(نامه رسیدگی و رفع اختالف دستگاههای اجرایی مشتمل بر            ، شیوه )27/12/1386ک مورخ   37550ت/212767تصویبنامه شماره   

  .گردد پیوست ابالغ می) 12(
ک مـورخ   37550ت/212767اره  نامـه شـم     تـصویب ) 8(موضـوع مـاده     (نامه رسـیدگی و رفـع اخـتالف دسـتگاههای اجرائـی             شیوه

27/12/1386(  
نامه چگونگی رفع اختالف بین دستگاههای اجرائـی          آئین) 10(و  ) 9(،  )8(قانون اساسی و در اجرای مواد       ) 134(و  ) 124( باتوجه به اصول    

و با  )) 138(ن اصل    کمیسیو 27/12/1386ک مورخ   37550ت/212767نامه شماره   موضوع تصویب (از طریق ساز و کارهای داخلی قوه مجریه         
 28/12/1386هــ مـورخ  39365ت/211947نامـه شـماره    موضـوع تـصویب  ( کل کـشور  1387ضوابط اجرایی بودجه سال  » 22«توجه به بند    

  .گردد نامه ذیل به کلیه دستگاههای اجرائی جهت اجرا ابالغ می شیوه) وزیران هیأت
  فصل یک ـ کلیات 
  :نامه به شرح ذیل است ه در این شیوه تعاریف؛ معنی اصطالحات بکار رفتـ1ماده 

نامه  موضوع تصویب(» چگونگی رفع اختالفات فیمابین دستگاههای اجرایی از طریق سازوکارهای داخلی قوه مجریه« نامه  آئین: نامه  آیین
  )27/12/1386ک مورخ 37550ت/212767شماره 

نامه درخواست رسیدگی نسبت بـه موضـوع اخـتالف را از              یت این شیوه  نامه، با رعا    دستگاه اجرایی که طبق شرایط آیین     :  دستگاه متقاضی 
  .نماید مرجع اختالف می

  .شود دستگاه اجرائی که براساس درخواست نامه دستگاه متقاضی به عنوان دستگاه طرف اختالف معرفی می:  دستگاه طرف اختالف
گاه متقاضـی، بـا اسـتفاده از راهکارهـای قـانونی و             بررسی موضوع اختالف توسط مرجع رفـع اخـتالف حـسب تقاضـای دسـت              :  رسیدگی

  .سازوکارهای داخل قوه مجریه بویژه براساس اختیارات قانونی مقامات ذیربط قوه مجریه و هیأت دولت
نامه که حسب مـورد اسـتاندار، رئـیس دسـتگاه سـتادی و        آیین4 و2، 3مرجع رسیدگی و رفع اختالف مندرج در مواد      :  مرجع رفع اختالف  

  .ونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور خواهدبودمعا
  .معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری:  معاونت

  .دستگاههای متقاضی و طرف اختالف:  طرفین اختالف
دستگاه اجرائی که با توجه به شرح وظایف و اختیارات قـانونی آن و حـسب تـشخیص مرجـع رفـع اخـتالف در موضـوع                           :  دستگاه مرتبط 

  .ذینفع، دخیل یا مطلع باشدمطروحه، 
  .است نامه ذکر شده  ـ تعریف سایر اصطالحات به ترتیبی است که در آئینتبصره 
  :پیوستها 

  :نامه به ترتیب ذیل عبارت است از  پیوستهای این شیوه
  درخواست نامه رسیدگی و رفع اختالف:  پیوست شماره یک
  رسیدگی و رفع اختالف و دفاعاختیارنامه تعقیب درخواست نامه :  پیوست شماره دو
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  شناسه مراجع رفع اختالف:  پیوست شماره سه
  اعالمیه تکمیل درخواست نامه:  پیوست شماره چهار
  نامه رسیدگی به جهت عدم رفع نقص اعالمیه رد درخواست:  پیوست شماره پنج

  ابالغیه درخواست نامه رسیدگی به دستگاه طرف اختالف:  پیوست شماره شش
  اعالمیه تمدید مهلت: اره هفت پیوست شم

  اعالمیه رد درخواست رسیدگی به جهت عدم صالحیت:  پیوست شماره هشت
  نظرخواهی از دستگاه مرتبط:  پیوست شماره نه
  اعالمیه دعوت به جلسه:  پیوست شماره ده

  صورتجلسه رسیدگی:  پیوست شماره یازده
  نامه مرجع رفع اختالف تصمیم:  پیوست شماره دوازده

رسانی الکترونیک در دسترس کلیه دسـتگاههای اجرایـی قـرار     ها را در پایگاه اطالع  معاونت، نمونه درخواست نامه و سایر پیوست     ـ2ادهم 
  .ها اقدام خواهند کرد داده و مراجع رفع اختالف و طرفین اختالف طبق نمونه

جع رفع اختالف، بدواً با توجه به نظریـه واحـد یـا کارشـناس                دستگاههای اجرایی باید قبل از طرح درخواست نامه رسیدگی از مر           ـ3ماده 
  .حقوقی و در حدود اختیارات مقامات اجرایی و اداری خود نسبت به اتخاذ تصمیم جهت حل و فصل موضوع اقدام نمایند

  فصـل دوم ـ طرح درخواست نامه رسیدگی و رفع اختالف و چگونگی تکمیل آن 
« ، اختالف دستگاههای مربوطه رفع نگـردد دسـتگاه متقاضـی بـا تکمیـل          )3(ام اقدامات موضوع ماده     رغم انج    در مواردیکه علی   ـ4ماده 

  .نماید از مرجع رفع اختالف، درخواست رسیدگی می) طبق پیوست شماره یک(» درخواست نامه رسیدگی و رفع اختالف
ع اختالف و اختیارنامه تعقیب درخواست نامه که باید به امضاء به استثناء درخواست نامه رسیدگی و رف(ها   ـ امضاء مکاتبات و نمونه 5ماده 

بر عهده معاون مربوط باالترین مقام اجرایی دستگاه متقاضی است که به عنوان نماینـده بـه                 ) باالترین مقام دستگاه اجرایی حسب مورد برسد      
  .شود مرجع رفع اختالف معرفی می

نامه را نیز به عنـوان        نامه یک کارشناس مجرب و مطلع از مفاد شیوه          ه از ابالغ این شیوه    کلیه دستگاههای اجرایی باید ظرف یکما     : تبصره 
  .رابط خود با مرجع رفع اختالف مربوطه معرفی کنند

ــ  ) شیوۀ منـدرج در ذیـل درخواسـت نامـه رسـیدگی      به( ـ دستگاه متقاضی پس از تکمیل درخواست نامه رسیدگی و رفع اختالف  6ماده 
  :مدارک ذیل را باید ضمیمه درخواست نامه نماید) کپیوست شماره ی(

  ).طبق پیوست شماره دو( ـ اختیارنامه تعقیب درخواست نامه رسیدگی و رفع اختالف و دفاع 
  . ـ الیحه متضمن شرح مستندات و ادلۀ مثبت خواسته

   ـ تصویر کلیه اسناد و ادله ذکر شده درخواست نامه رسیدگی و رفع اختالف
  .است ه مقررات و مستندات قانونی که در درخواست نامه رسیدگی و رفع اختالف به آنها استناد شده ـ تصویر کلی

  )3( ـ تصویر اسناد و ادله حاکی از اقدامات موضوع ماده 
  .الذکر باید ممهور به مهر دستگاه متقاضی گردیده باشد  اسناد فوق

ف را پس از تکمیل و همراه مدارک ضمیمه به دبیرخانه مرکزی مرجع رفع               دستگاه متقاضی درخواست نامه رسیدگی و رفع اختال        ـ7ماده 
چنانچه مرجع رفع اختالف، نقصی در نحوه تکمیل درخواست نامـه و         . اختالف تسلیم و رسیدی مشتمل بر تاریخ ثبت اولیه دریافت خواهدنمود          

ضمن ) طبق پیوست شماره چهار   (المیه تکمیل درخواست نامه     موجب اع   ضمائم تسلیمی دستگاه متقاضی مشاهده نماید قبل از ثبت پرونده، به          
چنانچـه دسـتگاه    . بیان نقص یا نقایص، لزوم تکمیل درخواست نامه ظرف مهلت مقرر در اعالمیه را به معاون یا مقام مجاز متذکر خواهدشـد                     
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ست تمدید مهلت نکند، مرجـع رفـع اخـتالف بـه            مربوطه ظرف مهلت مقرر نسبت به تکمیل پرونده اقدام ننماید و یا با ذکر دلیل موجه درخوا                
مراتـب را بـه دسـتگاه متقاضـی ابـالغ           ) طبق پیوسـت شـماره پـنج      (» رد درخواست نامه رسیدگی به جهت عدم رفع نقص        « موجب اعالمیه   

  .خواهدنمود
اقدام نموده و بـه پرونـده        چنانچه مرجع رفع اختالف درخواست نامه و ضمائم آن را کامل تشخیص دهد، نسبت به تشکیل و ثبت پرونده                    

های اختـصاص یافتـه بـه         براساس شناسه (این شناسه به ترتیب مرکب از شناسه مرجع رفع اختالف           . مزبور، شناسه رقمی اختصاص خواهدداد    
 به از سمت چپ(و سال طرح درخواست نامه و شماره عددی اختصاصی به پرونده ثبت شده       ) دستگاههای اجرایی مندرج در پیوست شماره سه      

  .کلیه مکاتبات مربوط به پرونده باید با درج شناسه مربوط انجام شود. خواهدبود) راست
ها دفتر ثبت اوقات تشکیل داده و به محض ثبت هر درخواسـت نامـه، اوقـات      ـ مرجع رفع اختالف برای کلیه درخواستها و پرونده 8ماده 

  .ا تعیین و درج خواهدکردمربوط به رسیدگی اعم از اوقات احتیاطی و اوقات رسیدگی ر
باشد مسئول رسیدگی به امور فوق مسئول دفتر استاندار و در مواردیکه مرجـع رفـع     ـ در مواردیکه مرجع رفع اختالف استاندار می تبصره 

  .اختالف رئیس دستگاه ستادی یا معاونت است مسئول رسیدگی و انجام امور فوق دفاتر حقوقی مربوط خواهدبود
طبق پیوست شـماره    (رفع اختالف پس از تکمیل و ثبت پرونده، ابالغیه درخواست نامه رسیدگی به دستگاه طرف اختالف                  مرجع   ـ9ماده 
روز از تـاریخ    30نماید تا ظـرف مهلـت         ای از درخواست نامه و مدارک ضمیمه آن به دستگاه طرف اختالف ارسال می               را همراه با نسخه   ) شش

 متضمن الیحه دفاعیه، اختیارنامه تعقیب درخواست رسیدگی و رفع اختالف و دفاع و مستندات و ادله                 وصول نسبت به تکمیل و ارسال دفاعیه      
توان   در صورت لزوم و با درخواست دستگاه طرف اختالف و تشخیص مرجع رفع اختالف می              . مثبت دفاع یا ادعا و راهکار موردنظر اقدام نماید        

  .تمدید کرد) پیوست شماره هفتطبق (مدت مقرر را بموجب اعالمیه تمدید مهلت 
 ـ در مواردی که بنابه تشخیص مرجع رفع اختالف، فوریت پرونده اعمال ترتیب دیگری در تکمیل درخواست نامـه و رسـیدگی را    تبصره 

  .اقتضاء نماید مراتب مطابق نظر مرجع رفع اختالف انجام خواهدشد
  فصل سوم ـ نحوه رسیدگی و رفع اختالف 
نامه درخصوص صالحیت خود جهت رسیدگی بررسی و رسیدگی کـرده و در مواردیکـه                 ع اختالف ابتدا با توجه به آئین       مرجع رف  ـ10ماده 

طبـق پیوسـت    (رسیدگی به اختالف را در قلمرو اختیارات قانونی خود نداند با صدور اعالمیه رد درخواست رسیدگی به جهت عـدم صـالحیت                       
  .نماید الغ میمراتب را به دستگاه متقاضی اب) شماره هشت

) طبـق پیوسـت شـماره نـه       ( در صورت لزوم بنا به تشخیص مرجع رفع اختالف از دستگاه یا دسـتگاههای مـرتبط بـا موضـوع                      ـ11ماده 
  .نظرخواهی و رونوشت آن برای طرفین ارسال خواهدشد

ه توضیح در جلسه مـشترک باشـد،         چنانچه رسیدگی به موضوع بنا به تشخیص مرجع رفع اختالف مستلزم حضور طرفین و ارائ               ـ12ماده 
طرفین اختالف را برای حضور در جلسه با قید تاریخ، محل   ) طبق پیوست شماره ده   (» دعوت به جلسه  « مرجع رفع اختالف به موجب اعالمیه       

ثر صـورت   خالصه مباحـث مـؤ    . عدم حضور هریک از طرفین مانع از شنیدن اظهارات طرف حاضر نخواهدبود           . نماید  و دستور جلسه دعوت می    
  .درج و به امضاء نماینده طرفین اختالف و رئیس جلسه خواهد رسید) طبق پیوست شماره یازده(گرفته در صورتجلسه رسیدگی 

تشخیص مرجع و مقامـات زیـر موجـب بـروز وضـعیت یـا                  در مواردی که ادامه روند اجرایی موجود در موضوع مورد اختالف به            ـ13ماده 
  با رعایت قوانین و مقررات مربوط، به ترتیب زیر عمل خواهدشد؛خسارات غیرقابل جبران گردد 

در مواردی که مرجع رفع اختالف رئیس دستگاه ستادی است بنا به تشخیص و دستور وی روند اجرایی موجود ممکن است تا زمان                       )  الف
  .مورد نظر متوقف شود

ر قانونی استاندار طبق نظر وی عمل خواهد شـد و در صـورتیکه              شود در صورت اختیا     در مواردیکه موضوع در استانداری رسیدگی می      )  ب
  .نیاز به تصمیم مرجع دیگری باشد مراتب جهت اقدام مقتضی به معاونت منعکس خواهدشد
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در مواردیکه موضوع توسط معاونت مورد رسیدگی است و طرفین درخصوص تـوقف روند اجـرایی موجود توافـق ندارنـد مراتــب بـه                       )  ج
  .مـعاونت تشخیص دهد انجام خواهدشدترتیـبی که 

  فصل چهارم ـ صدور تصمیم نامه 
صـادر  ) طبـق پیوسـت شـماره دوازده   (نامه مرجع رفع اختالف که باید متضمن موارد ذیل باشـد         پس از اختتام رسیدگی، تصمیم     ـ14ماده 
  :گردد می

ـ وقایع  4صورت گرفته برای رسیدگی و رفع اختالف        ـ گردشکار رسیدگی و اقدامات      3ـ موضوع اختالف    2ـ دستگاههای طرف اختالف     1 
نامه و اقداماتی که بر مبنای استنادات صورت گرفته بایـد توسـط     ـ مفاد تصمیم 6 ـ احکام قانونی ناظر بر موضوع  5موضوعی و ادله اثبات آن 

  .نامه و مرجع اجراء ـ تعیین روش اجرای تصمیم7طرفین انجام گیرد 
نامـه مرجـع      است تصمیم ) مانند هیأت وزیران  (ع نهایی اختالف طبق مقررات در صالحیت مرجع قانونی دیگری            در مواردیکه رف   ـ15ماده 

  .گردد مرجع مربوطه اعالم می رفع اختالف همراه با ارائه راهکار به
رض یا اخـتالف برداشـت از       های مطروحه، در موارد ابهام، اجمال، تعا         رؤسای دستگاه ستادی و استانداران در رسیدگی به پرونده         ـ16ماده 

  .قوانین و مقررات مراتب را همراه با نظریه حقوقی دستگاه متبوع از معاونت استعالم کرده و بر مبنای آن اقدام خواهندکرد
 تصمیم نامه تنظیمی پس از ثبت در دبیرخانه به تعداد طرفین به عالوه یک نسخه تکثیر و با امضای مرجـع رفـع اخـتالف بـه                            ـ17ماده 
  .شود ین اختالف ابالغ میطرف

  . طرفین اختالف باید ظرف یکماه از تاریخ ابالغ تصمیم نامه را اجرا و نتیجه را به مرجع رفع اختالف منعکس نمایندـ18ماده 
 اجرای گیرد مراجع مزبور در نامه انجام می آئین) 3(و ) 2(نامه توسط مراجع موضوع ماده   در مواردی که رسیدگی و صدور تصمیمـ19ماده 
هـای در حـال       نمایند و در پایان هرسال نیز گزارشی متضمن تعداد پرونـده            نامه را به معاونت ارسال می       نامه رونوشتی از تصمیم     آئین) 10(ماده  

  .های اخیرالذکر را تهیه و به معاونت اعالم خواهند نمود رسیدگی، پرونده رسیدگی شده و جمع ارزش مالی پرونده
  )1پیوست شماره( رفع اختالف دستگاههای اجرایینامه رسیدگی و شیوه

  شیوه تکمیل نمونه درخواست نامه رسیدگی و رفع اختالف 
نامه و ذکر عنـوان دسـتگاه متبـوع            ـ در قسمت مرجع رفع اختالف، پس از مشخص نمودن مرجع صالح رفع اختالف براساس احکام آئین                

  .شود ان مخاطب درخواست نامه قید میمرجع مزبور، نام و نام خانوادگی مرجع مزبور به عنو
 ـ در قسمت دستگاه متقاضی و دستگاه طرف اختالف، عنوان قانونی دستگاه متقاضی و دستگاه طرف اختالف، نشانی اقامتگاه دستگاهها                    

ین مقـام اجرایـی دسـتگاه       و نشانی واحد حقوقی آنها به نحوی که مکاتبه با آنها به سهولت و درستی صورت گیرد و نام و نام خانوادگی باالتر                      
 اختالف از دستگاههای زیرمجموعه یک وزارتخانه یا مؤسـسه دولتـی نباشـند مشخـصات وزارتخانـه یـا                     چنانچه طرفین . شود  مربوطه قید می  

  .گردد مؤسسه دولتی متبوع نیز قید می
تداخل وظایف و اختیارات قانونی یـا اخـتالف        نوع اختالف اعم از برداشت متفاوت از حکم یا احکام قانونی،            :  ـ در قسمت موضوع اختالف    

به برداشت از قوانین و مقررات یا ناشی از آن باشد حکم قانونی مورد اختالف بایـد                   چنانچه اختالف راجع  . در اموال و حقوق مالی تصریح گردد      
  .صریحاً قید گردد

  .تمام موارد اختالف اعم از اصلی و تبعی ضروری استچنانچه اختالف در یکی از موارد فوق، موجب اختالف در سایر موارد باشد، قید 
 در مواردی که اختالف مربوط به اموال و حقوق مالی است، ارزیابی ریالی آن توسط دستگاه متقاضی بر مبنای معیارهای متعارف و واقعی                       

 و یا تداخل وظائف و اختیارات باشـد میـزان           در مواردیکه اختالف مربوط به برداشت از قوانین       . گردد  توسط واحد مالی دستگاه متقاضی قید می      
  .شود اثربخشی از حیث بار مالی یا تشکیالتی یا از نظر جمعیتی و جغرافیائی و اختیارات و کارکرد مورد عمل قید می



  )1387  تابستان 11شماره (فصلنامه قضایی / 322
 

 

 اسناد نـاظر    ـ قسمت دالیل و مستندات باید مشتمل بر بیان ادله مجوز قانونی اقدامات صورت گرفته مرتبط با موضوع اختالف، سوابق و                       
  .اختالف و مشخصات دلیل مثبت سمت صاحب امضاء مجاز دستگاه متقاضی باشد بر رابطه قانونی یا قراردادی منجر به
ها و چگونگی بروز اختالف، اقدامات صورت گرفته جهت رفع اختالف و          ای مشتمل بر مدت، زمینه      خالصه:  ـ در قسمت گردشکار اختالف    

الف، بخصوص سابقه طرح اختالف در سایر مراجع اعم از مراجع قضایی و غیرقضایی و نیز آثار اجرایـی ناشـی از   نتیجه آن، علل عدم رفع اخت  
  .گردد وجود اختالف قید می

 ـ در قسمت نظریه حقوقی دستگاه متقاضی، باید نظریه مستند و مستدل دستگاه متضمن اثبات وقایع موضوعی و حکمی مـورد ادعـا بـه                         
  .ه مطروحه دستگاه متقاضی باشد به نحو مختصر و موجز بیان شودنحوی که مثبت خواست

 دستگاه   باشد الزم است نظریه      با توجه به اینکه تأکید به استفاده از اختیارات قانونی مقامات اجرایی و هیأت وزیران جهت رفع اختالف می                  
  .متضمن راهکار پیشنهادی رفع اختالف نیز باشد

گیری درخصوص آن به طور قطعی منجر بـه رفـع اخـتالف               اصلی دستگاه متقاضی به نحوی که تصمیم       در این قسمت همچنین خواسته      
  .شود گردد به نحو صریح و منجز قید می

  . ـ در قسمت صاحب امضاء مجاز نام و نام خانوادگی و سمت باالترین مقام اجرایی دستگاه نیز قید خواهدشد
  )2پیوست شماره(جرایی نامه رسیدگی و رفع اختالف دستگاههای ا شیوه
  )3پیوست شماره(نامه رسیدگی و رفع اختالف دستگاههای اجرایی  شیوه
  )4پیوست شماره(نامه رسیدگی و رفع اختالف دستگاههای اجرایی  شیوه
  )5پیوست شماره(نامه رسیدگی و رفع اختالف دستگاههای اجرایی  شیوه
  )6یوست شمارهپ(نامه رسیدگی و رفع اختالف دستگاههای اجرایی  شیوه
  )7پیوست شماره(نامه رسیدگی و رفع اختالف دستگاههای اجرایی  شیوه
  )8پیوست شماره(نامه رسیدگی و رفع اختالف دستگاههای اجرایی  شیوه

  اعالمیۀ رد درخواست رسیدگی به جهت عدم صالحیت
  )9پیوست شماره(نامه رسیدگی و رفع اختالف دستگاههای اجرایی  شیوه
  )10پیوست شماره(دگی و رفع اختالف دستگاههای اجرایی نامه رسی شیوه
  )11پیوست شماره(نامه رسیدگی و رفع اختالف دستگاههای اجرایی  شیوه
  )12پیوست شماره(نامه رسیدگی و رفع اختالف دستگاههای اجرایی  شیوه

  معاون حقوقی و امور مجلس ـ محمدرضا رحیمی



  323/آیین نامه و دستورالعمل های مربوط به قوه قضائیه : بخش چهارم
 

 

ماده واحده قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و ) 1(دی مندرج در تبصره نامه درخصوص افزایش میزان جرایم نق تصویب
  مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار

  1387/4/12 -هـ38634ت/53642شماره
 وزارت کار و امور اجتماعی ـ وزارت دادگستری

) 3(ت کار و امور اجتماعی و به استناد تبـصره            وزار 7/8/1386 مورخ   94718 بنا به پیشنهاد شماره    9/4/1387وزیران در جلسه مورخ      هیئت
  :ـ تصویب نمود1380ماده واحده قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار ـ مصوب

  :یابد ماده واحده قانون یادشده به شرح ذیل افزایش می) 1( میزان جرایم نقدی مندرج در تبصره 
  .ریال) 30,000,000( نقدی برای بار اول تخلف از قانون فوق مبلغ سی میلیون  الف ـ میزان جریمه

  .ریال) 150,000,000( ب ـ میزان جریمه نقدی برای بار دوم تخلف از قانون فوق مبلغ یکصد و پنجاه میلیون 
  .ریال) 250,000,000( ج ـ میزان جریمه نقدی برای بار سوم تخلف از قانون فوق مبلغ دویست و پنجاه میلیون 

  معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی



  )1387  تابستان 11شماره (فصلنامه قضایی / 324
 

 

  رسانی عمومی قراردادها نامه نظام اطالع آیین

  1387/4/11 -هـ39038ت/52855شماره
 ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ معاونت برنامه

نامـه نظـام     و هشتم قانون اساسی جمهوری اسـالمی ایـران، آیـین    به استناد اصل یکصد و سی   5/4/1387 هیئت وزیران در جلسه مورخ      
  :رسانی عمومی قراردادها را به شرح زیر تصویب نمود اطالع

  رسانی عمومی قراردادها نامه نظام اطالع آیین
  :روند ها و اصطالحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می نامه واژه  در این آیینـ1ماده 

گونه خرید، فروش، اجاره، رهن، معاوضه، صلح، پیمانکاری، مشارکت، حمل و نقل کاال، مشاوره، ارائـه خـدمت و نظـایر    هر:  الف ـ قرارداد 
  .ـ قرار گیرد1383قانون برگزاری مناقصات ـ مصوب) 3(ماده) 3(بندی معامالت بزرگ مذکور در بند  آنها که مبلغ قرارداد در طبقه

  .ـ 1383قانون برگزاری مناقصات ـ مصوب) 1(ماده» ب« مذکور در بند  های تمامی دستگاه: های مشمول  ب ـ دستگاه
  .شود ای که به واسطه آن دسترسی به اسناد تمام قراردادها ممکن می سامانه: رسانی ملی  ج ـ شبکه اطالع

  .شود ای که متن قراردادها در آن نگهداری می سامانه:  د ـ بانک اطالعات قراردادها
رسانی ملی را ظرف شش ماه ایجاد و ترتیبات ورود            جمهور مکلف است شبکه اطالع      ریزی و نظارت راهبردی رییس      برنامه معاونت   ـ2ماده 

های مشمول اعالم و تسهیالت الزم را جهت دسترسی عموم به اطالعات قراردادها و   نامه را به دستگاه     اطالعات قراردادهای موضوع این آیین    
  .یدهای نظارتی فراهم نما دستگاه

  :باشد نامه به شرح زیر می  اهداف این آیینـ3ماده 
  .رسانی بهنگام قراردادها و اعمال نظارت عمومی سازی و اطالع  الف ـ شفاف

  .های رقابت آزاد  ب ـ فراهم ساختن زمینه
  . ج ـ آگاهی از انجام به موقع قراردادها و مراحل اجرایی آن

هـای مـشمول     زیر، اعم از اینکه از طریق مناقصه، مزایده، ترک تشریفات و غیره توسط دسـتگاه       کلیه قراردادها به استثنای موارد     ـ4ماده 
گردد و همچنین اسناد و ضمایم مربوط و هرگونه الحاق، اصالح، فسخ، ابطال و به طور کلی خاتمه قرارداد پیش از موعد و تغییر آن                           منعقد می 

  .انی ملی ظرف ده روز اداری از تاریخ امضا در سامانه اطالعات قراردادها وارد گرددرس ها، باید در سامانه اطالع و نیز کلیه پرداخت
  . الف ـ قراردادهایی که افشای آنها با امنیت ملی و مصالح عمومی کشور منافات دارد

  . ب ـ قراردادهایی که اعالم عمومی آنها آثار زیانبار اقتصادی و یا نارضایتی عمومی را به دنبال دارد
  . قراردادهایی که به موجب قوانین جاری افشای اطالعات آنها ممنوع است ج ـ

  . د ـ قراردادهای مربوط به نیروهای مسلح و وزارت اطالعات درخصوص مسایل امنیتی
  .ها و مؤسسات اعتباری و مالی  هـ ـ تسهیالت اعطایی بانک

  .ای ای بیمه و ـ خرید و فروش سهام، کاال و خدمات در سازمان بورس و قرارداده
  .این ماده، باالترین مقام دستگاه مربوط خواهدبود) ج(و ) ب(، )الف( ـ مرجع تشخیص قراردادهای موضوع بندهای تبصره 
رسـانی ملـی بـر اسـاس وظـایف و       های نظارتی به کلیه اطالعات قراردادهای موجـود در شـبکه اطـالع     ـ سطح دسترسی دستگاه 5ماده 

  .اختیارات آنها خواهدبود
رسانی ملـی در اختیـار عمـوم      ـ اطالعات کلی قراردادها شامل طرفین، موضوع، مبلغ، تاریخ و مدت قرارداد، از طریق شبکه اطالع تبصره 

  گیرد قرار می
  معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی
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   کل کشور1387قانون بودجه سال ) 31(نامه اجرایی بند  آیین

  1387/3/5 -ک39541ت/33365شماره 
 ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ارت دادگستری ـ معاونت برنامهوز

 وزارت دادگستری و    28/12/1386 مورخ   23263/02/111 بنا به پیشنهاد شماره      8/2/1387 وزیران عضو کمیسیون لوایح در جلسه مورخ        
نامـه     کل کشور و با رعایت تصویب      1387ن بودجه سال    قانو) 31(ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند، به استناد بند               

  : تصویب نمودند10/10/1386هـ مورخ 373ت/164082شماره 
   کل کشور1387قانون بودجه سال ) 31(نامه اجرایی بند  آیین

  :روند نامه، اصطالحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می  در این آئینـ1ماده  
به حکم دادگاه، محکومیت مالی به دیه و امثـال  ) عمد و خطای محض شبه(نتیجه ارتکاب جرایم غیرعمدی افرادی که در :  الف ـ مددجو 

اند و مطـابق ضـوابط منـدرج در ایـن      اند، لکن به لحاظ نداشتن تمکن مالی قادر به پرداخت محکوم به مزبور نبوده و زندانی شده            آن پیدا کرده  
  .باشند نامه نیازمند مساعدت می آئین
هـای مـالی ـ     قـانون نحـوه اجـرای محکومیـت    ) 2( ـ محکومان مذکور که شخص محکوم له اجـرای حکـم و یـا اجـرای مـاده       صرهتب 

له و یا با      اند، همچنین محکومانی که با مساعدت و توافق محکوم          است، لکن هنوز روانه زندان نشده       ـ را در مورد آنان تقاضا نموده      1377مصوب
  .نامه خواهندبود اند، در صورتی که واجد شرایط باشند، مشمول تعریف مددجو و احکام مندرج در این آئین وثیقه به طور موقت آزاد شده

  .باشند ها مستقر می ستادهای مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند که در مراکز استان:  ب ـ ستاد دیه
  .الحسنه بانکها، وام پرداخت خواهدشد نامه و از محل وجوه قرض  در این آیین به منظور کمک به مددجویان، طبق ضوابط مندرجـ2ماده 
  . تشخیص استحقاق و واجد شرایط بودن مددجو با وزارت دادگستری یا ستاد دیه از طرف این وزارت استـ3ماده 
 وی و تأییـد سـتاد دیـه، از طریـق       الحسنه خواهد بود که پس از درخواست مددجو یا نماینده قـانونی              اعطای وام به صورت قرض     ـ4ماده 

  .له یا اولیاء دم یا قائم مقام قانونی آنان پرداخت خواهدشد عامل، مستقیماً به محکوم اجرای احکام دادگستری و توسط بانک 
اد ذکر شـده    مقام قانونی وی و در صورت فقدان همه افر           سهم صغیر از وام اختصاص یافته، به ولی قهری یا قیم قانونی یا قائم              ـ1تبصره 

  .به دادستان یا اداره سرپرستی حوزه قضایی مربوط پرداخت خواهدشد
له را برای گذشت و تخفیـف مبلغـی از             به منظور حُسن استفاده از وام مذکور، ستادهای دیه تالش خواهندکرد تا تمایل محکوم              ـ2تبصره 

  .دیه، جلب نمایند
ن دیه کامل مرد مسلمان در ماه حرام بوده و مبلغ بازپرداخـت وام و تعـداد اقـساط آن،     ـ حداکثر وام اعطایی به مددجویان، به میزا 5ماده 

  .نامه هیئت وزیران است، خواهدبود نامه که تأیید شده به مهر پیوست تصویب مطابق جدول پیوست این آیین
پرداخت وام دریافتی محکومینی کـه قـادر    ـ وزیر دادگستری مجاز است در موارد خاص و نادر، در خصوص تعداد اقساط و مبلغ باز تبصره 

  .گیری نماید باشند، پس از احراز موارد با پیشنهاد مدیرعامل ستاد مردمی دیه تصمیم به پرداخت اقساط وام خود نمی
ان هـر   کل کشور به تفکیک هر استان، براساس تعداد مددجوی1387قانون بودجه سال) 31(شده در بند بینی  ـ توزیع اعتبارات پیش 6ماده 

  .استان به عهده وزارت دادگستری، با همکاری ستاد مرکزی دیه خواهدبود
گزارش . نامه به وزارت دادگستری اعالم کنند  ـ ستادهای دیه موظفند هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد خود را در اجرای این آیین تبصره 

  . رییس جمهور اعالم خواهدشدریزی و نظارت راهبردی مذکور پس از ارزیابی الزم به معاونت برنامه
  .الحسنه است  کارمزد تسهیالت اعطایی به مددجویان معادل حداقل کارمزد متعارف در نظام بانکی برای تسهیالت قرضـ7ماده 
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 ریـزی و نظـارت راهبـردی ریـیس     نامه با لحاظ ضوابط قانونی از سوی معاونـت برنامـه    ـ بازپرداخت منابع بانکی موضوع این آیین 8ماده 
  .گردد جمهور تضمین می

  .های عامل موظفند پس از معرفی مددجویان، نسبت به پرداخت وام مزبور مطابق مقررات اقدام کنند  بانکـ9ماده 
  .است  به تأیـید مقام محترم ریاسـت جمهوری رسیده4/3/1387نامه در تاریخ   این تصـویب

  مهلت بازپرداخت و میزان قسط ماهانهجدول پرداخت وام به زندانیان واجد شرایط برحسب مبلغ و 
  1: ردیف 

  10,000,000تا ) : ریال(مبلغ وام 
  20) : برحسب ماه(مدت بازپرداخت 

  500,000) : به ریال(مبلغ هر قسط 
  2: ردیف 

  20,000,000 تا 10,000,000) : ریال(مبلغ وام 
  25) : برحسب ماه(مدت بازپرداخت 

  800,000حداکثر ) : به ریال(مبلغ هر قسط 
  3: ردیف 

  20,000,000 تا 20,000,000) : ریال(مبلغ وام 
  30) : برحسب ماه(مدت بازپرداخت 

  7,000,000حداکثر) : به ریال(مبلغ هر قسط 
  4: ردیف 

  40,000,000 تا 20,000,000) : ریال(مبلغ وام 
  35) : برحسب ماه(مدت بازپرداخت 

  1,142,857حداکثر) : به ریال(مبلغ هر قسط 
  5 :ردیف 

  50,000,000 تا 40,000,000) : ریال(مبلغ وام 
  30) : برحسب ماه(مدت بازپرداخت 

  1,250,000حداکثر) : به ریال(مبلغ هر قسط 
  6: ردیف 

  60,000,000 تا 50,000,000) : ریال(مبلغ وام 
  45) : برحسب ماه(مدت بازپرداخت 

  1,333,323حداکثر) : به ریال(مبلغ هر قسط 
  7: ردیف 
  70,000,000 تا 60,000,000) : ریال(م مبلغ وا

  50) : برحسب ماه(مدت بازپرداخت 
  1,400,000حداکثر) : به ریال(مبلغ هر قسط 

  8: ردیف 
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  80,000,000 تا 70,000,000) : ریال(مبلغ وام 
  55) : برحسب ماه(مدت بازپرداخت 

  1,452,545حداکثر) : به ریال(مبلغ هر قسط 
  9: ردیف 

  90,000,000 تا 80,000,000 ) :ریال(مبلغ وام 
  60) : برحسب ماه(مدت بازپرداخت 

  1,500,000حداکثر) : به ریال(مبلغ هر قسط 
  10: ردیف 

  100,000,000 تا 90,000,000) : ریال(مبلغ وام 
  65) : برحسب ماه(مدت بازپرداخت 

  1,528,461حداکثر) : به ریال(مبلغ هر قسط 
  11: ردیف 

  110,000,000 تا 100,000,000) : ریال(مبلغ وام 
  70) : برحسب ماه(مدت بازپرداخت 

  1,571,328حداکثر) : به ریال(مبلغ هر قسط 
  12: ردیف 

  120,000,000 تا 110,000,000) : ریال(مبلغ وام 
  75) : برحسب ماه(مدت بازپرداخت 

  1,600,000حداکثر) : به ریال(مبلغ هر قسط 
  13: ردیف 

  130,000,000 تا 120,000,000) : ریال(مبلغ وام 
  80) : برحسب ماه(مدت بازپرداخت 

  1,625,000حداکثر) : به ریال(مبلغ هر قسط 
  14: ردیف 

  140,000,000 تا 130,000,000) : ریال(مبلغ وام 
  85) : برحسب ماه(مدت بازپرداخت 

  1,647,088حداکثر) : به ریال(مبلغ هر قسط 
  15: ردیف 

  150,000,000  تا140,000,000) : ریال(مبلغ وام 
  90) : برحسب ماه(مدت بازپرداخت 

  1,464,666حداکثر) : به ریال(مبلغ هر قسط 
  16: ردیف 

  160,000,000 تا 150,000,000) : ریال(مبلغ وام 
  95) : برحسب ماه(مدت بازپرداخت 
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  1,684,210حداکثر) : به ریال(مبلغ هر قسط 
  17: ردیف 

  170,000,000 تا 160,000,000) : ریال(مبلغ وام 
  100) : برحسب ماه(مدت بازپرداخت 

  1,700,000حداکثر) : به ریال(مبلغ هر قسط 
  18: ردیف 

  180,000,000 تا 170,000,000) : ریال(مبلغ وام 
  105) : برحسب ماه(مدت بازپرداخت 

  1,713,285حداکثر) : به ریال(مبلغ هر قسط 
  19: ردیف 

  190,000,000 تا 180,000,000) : ریال(مبلغ وام 
  110) : برحسب ماه(مدت بازپرداخت 

  1,727,272حداکثر) : به ریال(مبلغ هر قسط 
  20: ردیف 

  200,000,000 تا 190,000,000) : ریال(مبلغ وام 
  115) : برحسب ماه(مدت بازپرداخت 

  1,729,130حداکثر) : به ریال(مبلغ هر قسط 
  21: ردیف 

  210,000,000 تا 200,000,000) : ریال(مبلغ وام 
  120) : برحسب ماه(مدت بازپرداخت 

  1,750,000حداکثر) : به ریال(مبلغ هر قسط 
  22: ردیف 

  220,000,000 تا 210,000,000) : ریال(مبلغ وام 
  125) : برحسب ماه(مدت بازپرداخت 

  1,760,000حداکثر) : به ریال(مبلغ هر قسط 
  23: ردیف 

  230,000,000 تا 220,000,000) : ریال(مبلغ وام 
  130) : برحسب ماه(مدت بازپرداخت 

  1,769,230حداکثر) : به ریال(مبلغ هر قسط 
  24: ردیف 

  240,000,000 تا 230,000,000) : ریال(مبلغ وام 
  135) : برحسب ماه(مدت بازپرداخت 

  1,777,777حداکثر) : به ریال(مبلغ هر قسط 
  25: ردیف 
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  250,000,000 تا 240,000,000) : ریال(مبلغ وام 
  140) : برحسب ماه(مدت بازپرداخت 

  1,785,714حداکثر) : به ریال(مبلغ هر قسط 
  26: ردیف 

  260,000,000 تا 250,000,000) : ریال(مبلغ وام 
  145) : برحسب ماه(مدت بازپرداخت 

  1,793,104حداکثر) : به ریال(مبلغ هر قسط 
  27: ردیف 

  280,000,000 تا 260,000,000) : ریال(مبلغ وام 
  150) : برحسب ماه(دت بازپرداخت م

  1,866,666حداکثر) : به ریال(مبلغ هر قسط 
  28: ردیف 

  300,000,000 تا 280,000,000) : ریال(مبلغ وام 
  155) : برحسب ماه(مدت بازپرداخت 

  1,935,483حداکثر) : به ریال(مبلغ هر قسط 
  29: ردیف 

  330,000,000 تا 300,000,000) : ریال(مبلغ وام 
  160) : برحسب ماه( بازپرداخت مدت

  2,062,500حداکثر) : به ریال(مبلغ هر قسط 
  30: ردیف 

  360,000,000 تا 330,000,000) : ریال(مبلغ وام 
  165) : برحسب ماه(مدت بازپرداخت 

  2,181,818حداکثر) : به ریال(مبلغ هر قسط 
  31: ردیف 

  390,000,000 تا 360,000,000) : ریال(مبلغ وام 
  170) : برحسب ماه(ازپرداخت مدت ب

  2,394,117حداکثر) : به ریال(مبلغ هر قسط 
  32: ردیف 

  430,000,000 تا 390,000,000) : ریال(مبلغ وام 
  175) : برحسب ماه(مدت بازپرداخت 

  2,657,164حداکثر) : به ریال(مبلغ هر قسط 
  33: ردیف 

  466,000,000 تا 430,000,000) : ریال(مبلغ وام 
  180) : برحسب ماه(پرداخت مدت باز
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  2,588,888حداکثر) : به ریال(مبلغ هر قسط 
  : توجه

  .گردد ـ کارمزد محاسبه به اقساط ماهانه اضافه می1 
  .ـ سررسید پرداخت اولین قسط، حداکثر دو ماه پس از آزادی زندانی خواهدبود2 

  معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی
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   قضات و اعضای هیئت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالینامه درخصوص ضریب حقوق تصویب

  1387/4/19 -هـ163ت/58376شماره 
وزارت دادگستری ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت علوم، تحقیقات و فنـاوری ـ معاونـت توسـعه مـدیریت و سـرمایه         

 جمهور انسانی رییس

های دادگستری، بهداشت، درمـان و آمـوزش پزشـکی، علـوم،               پیشنهاد مشترک وزارتخانه    بنا به  9/4/1387 هیئت وزیران در جلسه مورخ      
جمهور و به استناد ماده واحـده قـانون تـسری افـزایش ضـریب حقـوق                   تحقیقات و فناوری و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس          

ای هیئت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی ـ مصوب  کارکنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت به قضات و اعض
  : ـ تصویب نمود1374

  .شود ریال تعیین می) 7431( هفت هزار و چهارصد و سی و یک 1/1/1387 ضریب حقوق افراد موضوع قانون یادشده از تاریخ 
  جمهور ـ پرویز داودی معاون اول رییس
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  14/2/1317اسناد رسمی مصوبنامه دفاتر   آیین58الحاق یک تبصره به ماده 

 17/4/1387 3801/87/1شماره

  قضاییه و رئیس سازمان ثبت اسناد و امالک کشور معاون محترم قوه
نامـه دفـاتر اسـناد رسـمی       آیـین 58ای بـه مـاده    جناب عالی، دایر بـر درخواسـت افـزودن تبـصـره    15/4/1387 ـ  14987/1 نامه شماره 

  :قضاییه رسید، مرقوم فرمودند ه، به استحضار ریاست معظم قوهشرح مرقوم در نام  به14/2/1317مصوب
  بسمه تعالی ـ « 

  ».شود  با پیشنهاد موافقت می
  .گردد  علیهذا بدینوسیله مراتب اعالم می

  قضاییه ـ مهدی دربین رئیس دفتر ویژه رئیس قوه
  15/4/1387 14987/1شماره

  هاشمی شاهرودی دامت برکاته... ا حضرت آیت
  قضائیه  قوهرئیس معظم

التحریر به میزان اصلی معامله اخـذ          حق 14/2/1317نامه دفاتر اسناد رسمی مصوب         آئین 58رساند به موجب ماده        احتراماً به استحضار می   
ی ماده یک قانون وصول برخـی از درآمـدها        ) ع(الثبت در مورد معامالت قطعی غیرمنقول، به استناد بند            گردد حال آنکه مبنای وصول حق       می

سران دفاتر اسناد   . باشد  ، ارزش معامالتی اعالم شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی می           1373دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب         
نمایند که با عنایت بـه نوسـان          التحریر بر مبنای واقعی ملک می       رسمی با استفاده از ماده صدرالذکر در اسناد انتقال امالک مبادرت به اخذ حق             

التحریر براساس ارزش واقعی موجب فشار بر اصـحاب معاملـه خـصوصاً قـشر کـم                   یمت امالک و افزایش روز افزون آن، محاسبه و اخذ حق          ق
نامه   آئین 58ای به ماده      نماید در صورت تأیید و موافقت حضرتعالی با افزودن تبصره           با عنایت به مراتب فوق پیشنهاد می      . باشد  درآمد جامعه می  

  : نسبت به رفع این مشکل به شرح ذیل اقدام گرددالذکر فوق
التحریـر وجهـی اخـذ نماینـد و           دفاتر اسناد رسمی حق ندارند بیش از میـزان منـدرج در تعرفـه حـق               : نامه دفاتر اسناد رسمی      آئین 58 ماده

  .یردگ گردد و نسبت به متفرعات آن هیچگونه وجهی تعلق نمی التحریر هم به میزان اصلی معامله اخذ می حق
ماده یک قانون وصـول برخـی از        ) ع(التحریر معامالت قطعی غیرمنقول را حسب بند          دفاتر اسناد رسمی مکلفند حق    : تبصره پیشنهادی  « 

 براساس ارزش معامالتی اعـالم شـده از طـرف وزارت امـور اقتـصادی و دارایـی                   1373درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب          
  ».محاسبه و اخذ نمایند
  قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و امالک کشور ـ حسینعلی امیری معاون رئیس قوه
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  المال های بدنی از بیت نامه موضوع تأمین خسارت اصالح بند یک تصویب

  1387/5/8 -هـ40239ت/72741شماره
  وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت دادگستری

ب مـورخ   /هــ 10942توجه به نظر ریـیس مجلـس شـورای اسـالمی موضـوع نامـه شـماره                   با   6/5/1387 هیئت وزیران در جلسه مورخ      
  : تصویب نمود4/3/1387

قـانون بیمـه اجبـاری      ) 10(در مـوارد موضـوع مـاده        «  عبـارت    13/11/1386هـ مورخ   448ت/183213نامه شماره     تصـویب) 1( در بنـد   
  .شود اضافه می» مجاز است« پس از عبارت » الثمسؤولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ث

  معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی



  )1387  تابستان 11شماره (فصلنامه قضایی / 334
 

 

  نامه جواز وکالت اتفاقی اصالح موادی از آیین

  1387/5/6 -4320/87/1شماره
  مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

 به تأیید و توشیح ریاست معظم قوه قـضاییه          5/5/1387نامه جواز وکالت اتفاقی که در تاریخ           به پیوست یک نسخه اصالح موادی از آیین       
 .گردد رسیده، جهت درج در روزنامه رسمی کشور ارسال می

  رئیس دفتر ویژه رئیس قوه قضائیه
  نامه جواز وکالت اتفاقی اصالح موادی از آیین

  :گردد نامه مزبور به شرح زیر اصالح می  آیین6 و 5 مواد 
 قانون وصول برخی از درآمدهای 3ماده) 10(بند ) هـ(فاقی یا تمدید آن، مبلغ ده هزار ریال که در فراز برای صدور جواز وکالت ات ـ  5ماده 

  .گردد  مجلس شورای اسالمی مقرر گردیده است تمبر الصاق و ابطال می28/12/1373دولت و مصرف آن در موارد معین، مصوب
  .ید تبصره به تصویب رس2 ماده و 6نامه در   این آیین ـ6ماده 
  .گردد  حذف میـ7ماده 

  رئیس قوه قضائیه ـ سیدمحمود هاشمی شاهرودی
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  نامه کمیسیون عفو، تخفیف و تبدیل مجازات آیین

  1387/5/19 -4659/87/1شماره
  مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

 تصویب و توشـیح ریاسـت محتـرم          به 16/5/1387نامه کمیسیون عفو، تخفیف و تبدیل مجازات که در تاریخ              به پیوست یک نسخه آئین    
 .گردد قوه قضائیه رسیده، جهت درج در روزنامه رسمی ارسال می

  رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه ـ موحدی
  16/5/1387 4623/87/1شماره 
  نامه کمیسیون عفو، تخفیف و تبدیل مجازات آیین

  تشکیالت: فصل اول 
ساسی جمهوری اسالمی ایران درخصوص عفو، تخفیف و تبـدیل مجـازات و آثـار     از اصل یکصد و دهم قانون ا      11 در اجرای بند     ـ1ماده 

نامـه   تبعی حکم محکومین در حدود موازین اسالمی، کمیسیون عفو، تخفیف و تبدیل مجازات در مرکز و استانها که از این پس در ایـن آیـین                    
  .گردد شود تشکیل می کمیسیون مرکزی و استانی نامیده می

گـردد کـه توسـط      به باال تشکیل می10 نفر قضات آشنا به احکام شرع انور و قانون با پایه قضایی         5رکزی مرکب از    کمیسیون م ـ  2ماده 
  .شوند  سال منصوب می5رئیس قوه قضاییه برای مدت 

ن با حضور   جلسات کمیسیو . نماید   سال به عنوان رئیس کمیسیون انتخاب می       5رئیس قوه قضاییه یک نفر از اعضا را برای مدت           ـ  3ماده 
  . رأی موافق معتبر خواهدبود3 عضو رسمیت خواهدیافت و تصمیمات با 3حداقل 

کمیسیون استانی مرکب است از رئیس کل دادگستری استان، دادسـتان مرکـز اسـتان، قاضـی نـاظر زنـدان مربـوط و مـدیرکل                         ـ  4ماده 
 نفـر از    3جلـسات بـا حـضور       . شـوند   یون مزبور منصوب می    سال به عضویت کمیس    3زندانهای استان که توسط رئیس قوه قضاییه برای مدت          
  . رأی موافق معتبر خواهدبود3علیه رسمیت خواهدیافت و تصمیمات با  اعضای فوق عالوه بر دادستان مربوط به پرونده محکومٌ

ـ 5ماده  ضایی و معاون نظـارت و  های محاکم نظامی هیأتی مرکب از رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح، معاون حقوقی و ق  در پرونده 
تصمیمات هیأت مزبور پس از اخذ نظر کمیسیون مقدماتی مرکب از رئیس سازمان قضایی نیروهای مـسلح                 . گردد  بازرسی سازمان تشکیل می   

  .استان، دادستان نظامی استان و مدیرکل سازمان زندانهای استان با رأی اکثریت اعضاء معتبر خواهدبود
  روش کار: فصل دوم 
  :توانند درخواست عفو را پیشنهاد کنند  اشخاص زیر می ـ6ماده 
  .ـ رئیس دادگستری مربوط1 
  .ـ دادستان مربوط2 
  .ـ قاضی ناظر زندان مربوط3 
  .ـ رئیس زندان مربوط4 
  . ـ محکوم علیه5 
  .علیه  ـ خانواده و بستگان محکوم6 
هـای عمـومی و    سیون استانی در مورد عفـو محکـومین دادگـاه         رئیس کل دادگستری هر استان مسوول تشکیل و نظارت بر کمی          ـ  7ماده 

  .نماید انقالب بوده و پس از احراز صحت مندرجات و کامل بودن مدرک نسبت به تشکیل جلسات کمیسیون استانی اقدام می
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ـ 8ماده  رسـیدگی و بـا    کمیسیون استانی پس از رسمیت نسبت به بررسی مدارک، مندرجات و ارزیابی شرایط درخصوص تقاضـای عفـو    
در صورتی که نظر کمیسیون مزبور بر عفو یا تخفیف مجازات باشد، ضمن تشریح جهات و دالیل مراتـب                   . نماید  اکثریت آراء اتخاذ تصمیم می    

گردد و در غیراینصورت، ضمن تشریح جهات و دالیـل مراتـب را جهـت     به حوزه ریاست قوه قضاییه جهت قرار دادن در لیست عفو ارسال می  
  .گی و تعیین تکلیف نهایی به کمیسیون مرکزی ارسال خواهدنمودرسید
  .شود برد تا اعالم نظر قطعی متوقف می  اجرای احکام اعدام، قصاص و حدود شرعی که زمینه عفو را از بین میتبصره ـ 
  :در پیشنهاد عفو، تخفیف و تبدیل مجازات باید مدارک و مندرجات زیر پیوست گرددـ 9ماده 
 محکوم علیه شامل نام و نام خانوادگی، شهرت، نام پدر، شماره ملی، شـماره شناسـنامه و محـل صـدور آن، تـاریخ تولـد،                           ـ مشخصات 1 

  .تابعیت، شغل، سواد، تأهل، تعداد عائله و داشتن یا نداشتن سرپرست
  .علیه پیش از شروع به اجرا در بازداشت بوده است ـ تاریخ شروع اجرای مجازات و مدتی که محکوم2 
  .)درصورت داشتن پیشینه نوع، تعداد و شرح آن قید گردد(ـ پیشینه کیفری 3 
  .ـ استیفاء یا عدم استیفاء حق شاکی خصوصی و کیفیت آن4 
  . ـ جرم ارتکابی، میزان محکومیت قطعی، مانده محکومیت در تاریخ تنظیم فرم و میزان عفو درخواستی5 
  .زان آن ـ سوابق استفاده از عفو یا تخفیف و می6 
  .علیه ـ وضعیت اجتماعی، فرهنگی، اخالفی، جسمانی و معیشتی عائله محکوم7 
  . ـ تاریخ تنظیم فرم پیشنهاد عفو8 
  .نامه حسب مورد ـ کیفرخواست، رأی بدوی، رأی تجدیدنظر و رضایت9 
  .ـ در مورد محکومیت به اعدام اصل پرونده به ضمیمه برگ پیشنهاد عفو10 
علیـه بـا دقـت نظـر،          ای احکام شهرستان با وصول تقاضای عفو مکلف است، نکات ذکر شـده را از پرونـده محکـوم                  قاضی اجر ـ  10ماده 

استخراج و ضمایم به صورت خوانا و مصدق از مدارک موردنیاز تهیه و با ذکر نام و نام خانوادگی و سمت خود، آن را گواهی نمایـد و حـداکثر                              
  .ستانی ارسال نماید روز به دبیرخانه کمیسیون ا3ظرف مدت 

تواند رأساً    های کالن قضایی در مورد زندانیان، کمیسیون مرکزی و استانی می            به منظور تحقیق در فرآیند شرایط عفو و سیاست        ـ  11ماده 
  .های سراسر کشور، بر صحت آن نظارت نماید با تعیین و اعزام هیأت به زندان

یل و امور مربوط به پیـشنهادهای عفـو را در دفـاتر و رایانـه ثبـت و آمـاده طـرح در                   دبیرخانه کمیسیون مرکزی در تهران تشک     ـ  12ماده 
نماید و دبیرخانه کمیسیون استانی، تحت نظارت و مسوولیت رئیس کل دادگستری تشکیل و به امور مربوط رسیدگی و نسبت به  کمیسیون می

  .نماید ز اقدام میآماده نمودن درخواستها جهت طرح در کمیسیون و انعکاس مراتب به مرک
مدیرکل سجل کیفری و عفو و بخشودگی به عنوان دبیر کمیسیون مرکزی، مسوولیت پیگیری امـور اداری مربـوط بـه عفـو و                        ـ  13ماده 

  .دار خواهدشد بخشودگی را عهده
ریخ وصـول ثبـت و      ها و پیشنهادهای عفو یا تخفیف مجازات محکومان را به ترتیـب تـا               دبیر کمیسیون موظف است درخواست    ـ  14ماده 

نامه بـه     حداکثر ظرف مدت پانزده روز توسط کارشناسان اداره عفو و بخشودگی بررسی و بالفاصله پس از تکمیل شرایط ذکرشده در این آیین                     
  .منظور طرح به کمیسیون مرکزی ارسال نماید

. دهنـد   العاده تشکیل جلسه مـی      ه صورت فوق   روز یک بار و در مواقع ضروری ب        15های مرکزی و استانی، حداقل هر          کمیسیون ـ15ماده 
نمایـد    های رسیده را بررسی و تصمیمات اتخاذ شده را یک ماه پیش از موعد مقرر به کمیسیون مرکزی تقدیم می                     کمیسیون استانی درخواست  

میسیون مرکزی به رئیس قوه  روز قبل از موعد مقرر فهرست اسامی دارندگان شرایط عفو را توسط رئیس ک              15و کمیسیون مزبور باید حداکثر      
  .قضاییه تقدیم دارد
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کمیسیون عفو، تخفیف و تبدیل مجازات موظف است اسامی زندانیان واجد شرایط را به تفکیک استان، شهرستان و محکومان                   ـ  16ماده   
  : لیست به شرح زیر تنظیم نماید2سازمان قضایی نیروهای مسلح و ویژه روحانیت را در 

  .ول عفو اعطایی منجر به آزادیزندانیان مشم)  الف
  .زندانیان مشمول عفو اعطایی منجر به تخفیف یا تبدیل مجازات)  ب

ـ 17ماده  شـود را بالفاصـله بـه سـازمان       حوزه ریاست قوه قضاییه اسامی آن دسته از زندانیانی که عفو اعطایی منجر به آزادی آنان مـی  
 تا در اسرع وقت و از طریق مقتضی به زندانهای سراسر کـشور ابـالغ گـردد و تحـت نظـارت                       زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی ارسال نموده       

 روز 10دادستان مربوط درصورتی که به جهت دیگری بازداشت نباشند بالفاصله نسبت به آزادی محکومین مزبور اقدام و نتیجه را ظرف مدت 
  .گزارش نمایند

شود   آن دسته از زندانیانی که عفو اعطایی آنان منجر به تخفیف و یا تبدیل مجازات می               دبیر کمیسیون عفو و بخشودگی اسامی       ـ  18ماده 
 روز پس از وصول نـسبت بـه اعمـال عفـو اقـدام و                20را رأساً به دادستانهای محل ابالغ تا با نظارت رئیس دادگستری مربوط حداکثر ظرف               

  .مراتب را گزارش نماید
ای نظامی سراسر کشور و ویژه روحانیت به سازمان قضایی نیروهای مـسلح مرکـز و دادسـتان                  ه  فهرست عفو محکومان دادگاه   ـ  19ماده 

  .گردد نامه ارسال می ویژه روحانیت برای ابالغ، اجرا و نظارت مطابق مفاد این آیین
ه، به طور جداگانه پیشنهاد     نامه باشند، با صالحدید رئیس قوه قضایی        عفو محکومانی که فاقد برخی از شرایط مندرج در این آیین          ـ  20ماده 

  .خواهدشد
های مرکزی و استانی را در اسرع وقت تهیه و ارسال دارند               مراجع قضایی و قانونی موظفند پاسخ استعالمات دبیرخانه کمیسیون         ـ21ماده 

  .و همچنین تصمیمات متخذه کمیسیون را در جهت انجام وظایف واگذارشده بدون تأخیر اجرا نمایند
  های عفو، تخفیف و تبدیل مجازات اسبتمن: فصل سوم 
  :باشد های عفو و بخشودگی به شرح زیر می مناسبتـ 22ماده 
  .االول  ربیع17 تا 12، »ص« ـ والدت حضرت رسول اکرم 1 
  . رجب27» ص« ـ مبعث حضرت رسول اکرم 2 
  . رجب13» ع« ـ والدت حضرت امیرالمؤمنین 3 
  . شعبان3» ع« ـ والدت حضرت امام حسین 4 
  . شعبان15» ع«  ـ والدت حضرت قائم 5 
  . ـ عید سعید فطر، اول شوال6 
  . ذیحجه10ـ عید سعید قربان، 7 
  . ذیحجه18 ـ عید سعید غدیر، 8 
  . بهمن22ـ سالروز پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی 9 
  . فروردین12ـ سالروز جمهوری اسالمی، 10 
  .ـ عید نوروز، اول فروردین11 
  . خرداد3حماسه فتح خرمشهر ویژه عفو محکومان نیروهای مسلح، ـ سالروز 12 
  .الثانی  جمادی20ویژه عفو محکومان نسوان، » س« ـ والدت حضرت فاطمه 13 
  .هایی که مقام معظم رهبری موافقت فرمایند ـ سایر مناسبت14 
  ها و شرایط عفو، تخفیف و تبدیل مجازات سیاست: فصل چهارم 
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  :عفو، تخفیف و تبدیل مجازات عبارتند ازهای  سیاستـ 23ماده 
  .ـ توجه به تدابیر و منویات مقام معظم رهبری در مقاطع اعطای عفو1 
  .ـ تلقی عفو محکومیت به عنوان یک اقدام معنوی و عنایت نظام جمهوری اسالمی2 
  .ـ توجه به میزان تأثیر مجازات، اصالح بزهکار و احراز ندامت3 
  .ای  مصالح اجتماعی، سیاسی و منطقهها، ـ توجه به ضرورت4 
  .الناس و فراهم بودن شرایط و موجبات تأمین ضرر و زیان شاکی خصوصی  ـ توجه به موارد حق5 
  . ـ توجه به وضعیت و شخصیت محکوم و خانواده وی و اصالح مجرم6 
  .ـ توجه به سوابق کیفری از جهت تکرار و تعدد جرم7 
  . زمان صدور عفو ـ عدم اعالم عفو تا قبل از8 
  .ـ اعطای عفو موجب بیهوده جلوه دادن امر قضاء ، احکام صادره و اجرای کیفرهای قانونی نشود9 
  :شرایط عفو، تخفیف و تبدیل مجازات عبارتند ازـ 24ماده 
  .نامه ها و تدابیر مندرج در این آیین ـ رعایت سیاست1 
 سال حبس از تاریخ عفـو  10ز عفو به حبس ابد تبدیل شده، در صورت تحمل حداقل     ـ محکومان به اعدام که مجازات شان با استفاده ا         2 
  .قبلی
  . سال از تاریخ عفو قبلی5 سال تقلیل یافته، پس از گذشت 15ـ محکومان به حبس ابد که حبس آنان به 3 
  .مانده حبس از تاریخ عفو قبلی ـ محکومان غیر از حبس ابد در صورت تحمل یک چهارم باقی4 
ـ ت   محکومانی که حبس آنان قبالً مشمول عفو، تخفیف و تبدیل مجازات قرار گرفته و به جهـت جـزای نقـدی در زنـدان بـه سـر       بصره 
  .گیرند باشند، در صورت احراز سایر جهات عفو، مورد عفو قرار می برند و عاجز از پرداخت می می

  :دشو موارد زیر مشمول عفو، تخفیف و تبدیل مجازات نمیـ 25ماده 
  .ای مواد مخدر ـ قاچاقچیان حرفه1 
  .الناس است مانند قصاص ـ مواردی که مجازات آن حق2 
  .ـ سرقت مسلحانه3 
  .ـ تجاوز و زنای به عنف4 
  .ربایی  ـ مصادیق مهم جرایمی از قبیل جاسوسی، محاربه، قاچاق سالح و مهمات، اختالس، ارتشاء و آدم5 
  .رعی اعدام و رجم که با شهادت شهود اثبات شده باشد ـ محکومان به جرایم مستوجب حد ش6 
  .ای بودن و تعیین مصادیق مهم مقرر در این ماده به تشخیص رئیس قوه قضاییه است  حرفهتبصره ـ 
  .نامه خارج است  از شمول این آیین1370 قانون مجازات اسالمی مصوب182 ـ 126، 72اجرای مواد ـ 26ماده 
ه تقاضای عفو آنان از طرف کمیسیون رد شده، طرح مجدد درخواست عفو در نوبت بعدی با رعایـت شـرایط                   برای محکومانی ک  ـ  27ماده 

  .نامه بالمانع است این آیین
  .نظر کمیسیون در رد یا قبول پیشنهاد عفو یا تخفیف مجازات باید کتبی، مستند و مستدل باشدـ 28ماده 
نامه نیستند لکن صالحیت برخورداری از عفو را به استناد            در فصل سوم این آیین    درخصوص محکومانی که واجد شرایط مذکور       ـ  29ماده 
 دارند، کمیسیون استانی پیشنهاد عفو آنان را طی فهرست جداگانه به کمیسیون مرکزی ارسال نموده تا پس از بررسی به نظر رئـیس                        20ماده  

  .قوه قضاییه برساند
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از تـاریخ  . قـضاییه قـرار گرفـت     مورد تصویب رئـیس قـوه  16/5/1387 تبصره در تاریخ 3 و  ماده30 فصل و  4نامه در     این آیین ـ  30ماده 
  . ملغی است1373 آذر 19نامه کمیسیون عفو و بخشودگی مصوب نامه، آیین تصویب این آیین

  رئیس قوه قضائیه ـ سیدمحمود هاشمی شاهرودی



  )1387  تابستان 11شماره (فصلنامه قضایی / 340
 

 

  ای دستورالعمل تشکیل شوراهای قضایی منطقه

  1387/5/21 -4753/87/1شماره 
  مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور 

 به تأیید و توشـیح ریاسـت محتـرم قـوه            20/5/1387ای که در تاریخ        به پیوست یک نسخه دستورالعمل تشکیل شوراهای قضایی منطقه        
 .گردد قضاییه رسیده، جهت درج در روزنامه رسمی کشور ارسال می

  رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه ـ موحدی
  ای عمل تشکیل شوراهای قضایی منطقهدستورال

 قانون اساسی و بند الف ماده یک قانون وظـایف و اختیـارات              158در اجرای رهنمودهای مقام معظم رهبری و با استناد به اصل            ـ  1ماده   
در این دستورالعمل به    ای که     رئیس قوه قضاییه و به منظور ایجاد هماهنگی و اتخاذ تصمیم مناسب در مسائل امنیتی شوراهای قضایی منطقه                 

  .گردد شود، به شرح آتی تشکیل می اختصار شورا نامیده می
  :اعضای هر شورا عبارت اند ازـ 2ماده  

  .های عضو  ـ رؤسای کل دادگستری استان
  .های عضو های عمومی و انقالب مراکز استان  ـ رؤسای کل دادگاه

  .های عضو  ـ رؤسای شعب اول انقالب استان
  .های عضو های مراکز استان  ـ دادستان

  .های عضو  ـ مسؤوالن حفاظت و اطالعات دادگستری کل استان
  .های عضو ها و اقدامات تأمینی و تربیتی استان  ـ مدیران کل زندان

ـ    و تواند پس از هماهنگی با سایر اعضاء از مسؤولین امنیتـی، اطالعـاتی، نظـامی    ای می  در صورت ضرورت رئیس شورای منطقهتبصره 
  .انتظامی در برخی از جلسات دعوت نماید

  :وظایف شورا عبارت است ازـ 3ماده  
  .های دستگاه قضایی در امور امنیتی در سطح منطقه ها و برنامه  ـ نظارت و هماهنگی بر حُسن اجرای سیاست

  . ـ اتخاذ تصمیم و رویه واحد در امر رسیدگی به جرائم امنیتی در سطح منطقه
  .های ذیربط در سطح منطقه های پیشگیرانه درخصوص جرایم امنیتی با هماهنگی سایر دستگاه  ـ اتخاذ سیاست

  :باشد محدوده جغرافیایی شوراها به شرح زیر میـ 4ماده  
  .های سیستان و بلوچستان، کرمان، یزد، خراسان جنوبی، خراسان رضوی و هرمزگان ـ شورای قضایی شرق کشور شامل استان)  الف
  .های کرمانشاه، کردستان، ایالم، آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی ای قضایی غرب کشور شامل استانـ شور)  ب
  .های خوزستان، فارس، بوشهر، کهگیلویه و بویراحمد ـ شورای قضایی جنوب کشور شامل استان)  ج

  .شود ای تشکیل می قه برحسب ضرورت و در صورت لزوم به دستور رئیس قوه قضاییه، شوراهای جدید منطتبصره ـ 
 ماه از میان رؤسای کل دادگستری عـضو شـورای قـضایی هـر منطقـه انتخـاب                   6ای و برای مدت        رئیس شورا به صورت دوره     ـ 5ماده   
  .شود می

  .شود های عضو شورای قضایی هر منطقه توسط رئیس قوه قضاییه منصوب می  دبیر شورا برای مدت دو سال از میان دادستانـ6ماده  
  . محل استقرار دبیرخانه در محل دبیرشورا خواهدبودبصره ـت 
  .العاده تشکیل جلسه خواهد داد  ماه یکبار و در مواقع ضروری به صورت فوق3ای حداقل هر  شورای قضایی منطقهـ 7ماده  



  341/آیین نامه و دستورالعمل های مربوط به قوه قضائیه : بخش چهارم
 

 

ـ 8ماده   ها در   کل دادگستری و دادستانهای عمومی جزایی و انقالب تحت نظارت رئیس  برحسب نیاز، شعبه یا شعبی از دادسرا و دادگاه 
العاده به جرایم مهم از قبیل قاچاق باندی عمده و مسلحانه مواد مخدر، سالح و مهمات، راهزنی                   های مربوطه تشکیل، تا به صورت فوق        استان

  .ربایی، ترور و کشتار و هرگونه ناامنی و اغتشاش مسلحانه رسیدگی و برخورد جدی نمایند و سرقت مسلحانه، آدم
  . به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید20/5/1387 تبصره در تاریخ3 ماده و9این دستورالعمل مشتمل بر ـ 9ماده  

  رئیس قوه قضائیه ـ سیدمحمود هاشمی شاهرودی
  
  





  
  
  
  
  
  
  
  
 

  : پنجمبخش

  بخشنامه های مربوط به قوه قضائیه



  )1387  تابستان 11شماره (فصلنامه قضایی / 344
 

 

  بخشنامه به تمامی مراجع قضایی سراسر کشور

  1387/3/27 -3137/87/1شماره
 امل محترم روزنامه رسمی کشورمدیرع

  .گردد  ریاست محترم قوه قضائیه جهت اطالع به پیوست ارسال می27/3/1387ـ3137/87/1 با احترام؛ تصویر بخشنامه شماره
  بخشنامه به تمامی مراجع قضایی سراسر کشور

های عمومی و انقالب، مصوب  ون تشکیل دادگاه اصالحی قان18های مشمول ماده واحده قانون اصالح ماده           نظر به اینکه در مورد پرونده     
گردد تا مورد عنایت و عمل قرار         شود، نکات زیر اعالم می      هایی از سوی برخی از قضات محترم مطرح و به این قوه منعکس می                پرسش 1385
  :گیرد
ا قضات شاغل در حوزه نظارت قضایی ـ تشخیص رئیس قوه قضاییه مستقیماً و رأساً و یا از طریق موافقت با پیشنهاد مشاوران خویش ی        1 

 ـ  18038 منتـشره در روزنامـه رسـمی    286ویژه دایر به اعمال ماده باال، با توجه به مـشروح مـذاکرات مجلـس شـورای اسـالمی در جلـسه       
ـ        نفسه مجوز اعاده دادرسی تلقی می       فی) که قانون فوق منبیاً بر آن تصویب شده است         (24/10/1385 هـای کیفـری      دهشـود، بنـابراین در پرون

های حقوقی به صدور قرار قبولی اعاده دادرسـی توسـط دادگـاه               مشمول آن ماده به صدور مجوز مجدد از ناحیه دیوان عالی کشور و در پرونده              
  .صادرکننده حکم، نیازی ندارد

های حقوقی، نسبت به سایر جهات        های کیفری و اختیار دادگاه صادرکننده حکم در پرونده          بدیهی است اختیار دیوان عالی کشور در پرونده       
  .کماکان پا برجاست) غیر از آرای خالف بین شرع مشمول ماده باال(اعاده دادرسی مقرر در قوانین آیین دادرسی مربوط 

های کیفری شـمول مـاده فـوق، مرجـع صـالح بـرای                ـ چون اعاده دادرسی مستلزم رسیدگی ماهوی مجدد به موضوع است، در پرونده            2 
  :عرض محکمه صادرکننده حکم قطعی است، بدین شرح که نوی دادگاه همرسیدگی ثا

یا به علت عدم تجدیـدنظرخواهی و یـا بـه دلیـل             ) مانند پرداخت خمس دیه کامل یا کمتر از آن        (ـ اگر حکم بدوی قانوناً قطعی بوده        2ـ1 
دادگاه عمومی  : به اختالف موارد  (ادگاه صادرکننده حکم    تجدیدنظرخواهی خارج از فرجه مقرره قانونی، قطعی شده باشد، شعبه دیگری از نوع د             

  .به عنوان دادگاه همعرض مأمور اعاده دادرسی خواهدبود) جزایی ـ انقالب ـ کیفری استان ـ ویژه اطفال ـ نظامی دو ـ نظامی یک
قطعی شده باشـد و یـا   )  نظامی یکدادگاه تجدیدنظر استان ـ دادگاه : حسب مورد(ـ چنانچه حکم بدوی با تأیید در مرجع تجدیدنظر 2ـ2 

، اعاده دادرسی در شـعبه      )شود  که قطعی تلقی می   (مرجع تجدیدنظر احیاناً با نقض حکم تجدیدنظر خواسته بدوی، حکم دیگر صادر کرده باشد               
  .گیرد هم عرض همان مرجع تجدیدنظر صورت می

ور قطعی شده است، اعاده دادرسی در شعبه هـم عـرض از همـان               ـ و سرانجام در مواردی که حکم بدوی با ابرام در دیوان عالی کش             2ـ3 
  .نوع دادگاه صادرکننده رأی بدوی انجام خواهدشد

 قـانون آیـین   275و مـاده  ) های محاکم نظامی نسبت به پرونده   (1290 قانون آیین دادرس کیفری مصوب     469ـ چون برابر مالک ماده      3 
و با توجه به رأی وحـدت       ) های محاکم عمومی و انقالب      نسبت به پرونده   (1378فری مصوب های عمومی و انقالب در امور کی        دادرسی دادگاه 

 اصالحی موضوع بخشنامه حاضر، از سوی رئـیس قـوه قـضائیه، نـاقض رأی     18، تجویز اعاده دادرسی با اعمال ماده 1/8/1369 ـ  538رویه 
الیه به شرح بندهای قبل، بعد از رسیدگی           بنابراین دادگاه صالح مرجوع    اندازد،  عنه نیست و فقط اجرای آن به تأخیر می          خالف بین شرع معترض   

 اصالحی، مبادرت به نقض حکم قطعی مورد استدعای اعاده دادرسی و صدور 18ماهوی مجدد و توجه به اشکال و ایراد منتهی به اعمال ماده 
جدید دادرسی، حکم قبلی را صحیح و غیرقابل نقض بدانـد،           حکم صحیح و قانونی به تشخیص خود خواهدکرد و در فرضی که احیاناً پس از ت               

  .بدون صدور حکم مجدد و مکرر، تنها مبادرت به رد اعاده دادرسی خواهدنمود



  345/ بخشنامه های مربوط به قوه قضائیه :بخش پنجم
 

 

ـ چنانچه حکم مورد استدعای اعاده دادرسی به دلیل عدم رعایت مقررات آمره مربوط به صـالحیت از سـوی دادگـاه صـادرکننده و در                          4 
 اصـالحی   18خالف بـین شـرع و مـشمول مـاده           ) که مقید به رعایت موازین قانونی است      (اضی از قلمرو اذن در قضا       نتیجه به لحاظ خروج ق    

ای به عمل خواهدآمد که قانوناً صالحیت رسیدگی به موضـوع را داشـته و در نظریـه مـشاوران                      تشخیص داده شود، اعاده دادرسی در محکمه      
  .رسد  ویژه پیشنهاد شده است و به تأیید رئیس قوه قضاییه میرئیس قوه قضاییه یا قضات حوزه نظارت قضایی

 اصالحی که شعب تشخیص دیوان عالی کشور قرار رد درخواست اعمـال  18های مشمول ماده   ـ مرجع اعاده دادرسی نسبت به پرونده 5 
نیز دادگاه هم عرض محکمه صـادرکننده       اند،    را در مورد تقاضای اشخاص و مقامات ذی سمت صادر کرده          ) سابق( اصالحی   18 ماده   2تبصره  

عنه و صـدور      حکم بدوی است، مگر این که شعبه تشخیص دیوان عالی کشور با وارد دانستن اعتراض و تقاضا، مبادرت به نقض رأی معترض                     
یـن فـرض، طبـق       اصالحی اعالم گردد، کـه فقـط در ا         18رأی ماهوی مقتضی نموده باشد و احیاناً این رأی خالف بین شرع و مشمول ماده                

  . ماده مورد سخن، مرجع اعاده دادرسی نسبت به موضوع شعب دیوان عالی کشور خواهندبود3تبصره
هـای    از شمول قانون اصالح قانون تشکیل دادگاه3 ماده4هایی که قبل از احیای دادسرا تشکیل شده، بنا به نص تبصره  ـ چون پرونده 6 

 اصالحی مثالً حکم قصاصی باشد که سابقاً از دادگاه عـمومی صادر 18نچه رأی مشمول ماده  خارج است، چنا1381عمومی و انقالب، مصوب 
  .و در دیوان عـالی کشور ابرام شده است، مرجع اعاده دادرسی نسبت به آن شعبه دیگری از دادگاه عمومی است، نه دادگاه کیفری استان

باشد نبایستی موجـب   االجرا می های حقوقی که حکم قطعی صادر شده و الزم  در پرونده18ـ صرف تقاضای محکوم علیه به استناد ماده      7 
های حقوقی بایستی سریعاً طبق ضوابط احکـام قطعـی صـادره را اجـرا نماینـد                   توقف اجرای حکم حقوقی گردد و قضات اجرای احکام پرونده         

رای حکم طبق ضوابط مربوطه به اعاده دادرسی متوقف         بدیهی است در صورت قبول اعاده دادرسی و تجویز آن از طرف رئیس قوه قضاییه اج               
  .شود می

االجرای صادره در امور کیفری نیز موجب   و ادعای خالف بین شرع بودن حکم قطعی الزم18 ـ درخواست محکوم علیه به استناد ماده  8 
م با بررسـی پرونـده و مالحظـه دالئـل و            ها یا دادستانهای مجری حک      گردد مگر اینکه رؤسای کل دادگستری       توقف اجرای حکم کیفری نمی    

مدارک ارائه شده اجرای حکم را صحیح ندانسته و معتقد به بررسی مجدد باشند که در این گونه مـوارد تـا بررسـی پرونـده در حـوزه نظـارت                               
وع بـه اجـرا نـشده و        شود اجرای حکم قطعی کیفری نسبت به محکوم علیه که هنـوز شـر               قضایی و قبول تجویز اعاده دادرسی اجازه داده می        

بدیهی است بایستی در اینگونه موارد سریعاً پرونده را با اظهارنظر ارسال نمایند تا با قبـول اعـاده                  . علیه با تأمین آزاد است شروع نگردد        محکوم
  .دادرسی و تجویز آن اجرای حکم طبق ضوابط متوقف گردد

 و سازمان قضایی نیروهای مسلح بر اجرای صحیح این بخـشنامه نظـارت              های مربوطه   های استانها و دادستان     ـ رؤسای کل دادگستری   9 
  .کنند می

  شاهرودی رئیس قوه قضائیه ـ سیدمحمود هاشمی
  قضائیه ـ محسن محدث مدیرکل دبیرخانه قوه

  



  )1387  تابستان 11شماره (فصلنامه قضایی / 346
 

 

  های تابعه بخشنامه به رؤسای کل دادگستریهای سراسر کشور و سازمان

  1387/3/28 -3161/87/1شماره
 وزنامه رسمی کشورمدیرعامل محترم ر

  .گردد  ریاست محترم قوه قضائیه جهت اطالع به پیوست ارسال می28/3/1387 ـ 3161/87/1 با احترام؛ تصویر بخشنامه شماره 
  های تابعه بخشنامه به رؤسای کل دادگستریهای سراسر کشور و سازمان

های تابعه کمیـسیون نظـارت بـر          رکنان قوه قضاییه و سازمان    های خارج از کشور کا       به منـظور هماهنگی و نظارت بر سفـرها و مأموریت        
  :دارد های تابعه، ادارات کل و بخشهای ستادی را به موارد زیر معطوف می لذا توجه کلیه معاونتها، سازمان. سفرهای خارجی ایجاد گردیده است

م نظـر کمیـسیون مزبـور و موافقـت ایـن جانـب              ـ انجام هرگونه مأموریت یا سفر خارجی یا دعوت از هیأتهای خارجی منوط بـه اعـال                1 
  .خواهدبود

بینی شـده بـا       های پیش   های مربوط به مأموریت و مسافرت و فهرست اسامی افراد همراه با توضیحات کتبی و در قالب فرم                   ـ درخواست 2 
بیرخانه کمیسیون مـستقر در دفتـر امـور    ارائه اطالعات کامل و حداقل یک ماه پیش از تاریخ مأموریت یا سفر تهیه و جهت اتخاذ تصمیم به د   

  .الملل ارسال گردد بین
 روز پس از بازگشت از سفر، به دبیرخانـه مـذکور ارائـه              30ـ گزارش مأموریت و سفر، همراه با نتایج و دستاوردهای حاصله باید حداکثر              3 
  .گردد

  شاهرودی رئیس قوه قضائیه ـ سیدمحمود هاشمی
  محسن محدثمدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ 

  



  347/ بخشنامه های مربوط به قوه قضائیه :بخش پنجم
 

 

  های عمومی و انقالب سراسر کشور بخشنامه به رؤسای کل دادگستری و دادستان

  1387/4/9 -3494/87/1شماره 
 مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

  .گردد  ریاست محترم قوه قضائیه جهت اطالع به پیوست ارسال می9/4/1387 ـ 3494/87/1 تصویر بخشنامه شماره 
  های عمومی و انقالب سراسر کشور کل دادگستری و دادستانبخشنامه به رؤسای 

 در مورد تشکیل دادگاه موقت کیفری استان در شهرستان محل وقوع جرم بـا اسـتفاده از   22/1/1384 ـ  525/84/1 پیرو بخشنامه شماره 
یین شده در بخشنامه مـذکور تـا تـصویب        های عمومی و انقالب، مهلت تع        قانون اصالحی تشکیل دادگاه    20 الحاقی به ماده     3اختیارات تبصره 

  .گردد دادرسی کیفری تمدید می الیحه قانون آیین
  قضائیه ـ سیدمحمود هاشمی شاهرودی رئیس قوه

  قضائیه ـ محسن محدث مدیرکل دبیرخانه قوه
  



  )1387  تابستان 11شماره (فصلنامه قضایی / 348
 

 

  های سراسر کشور بخشنامه به دادگستری

  1387/4/19 -3926/87/1شماره 
 مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

  .گردد قضائیه جهت اطالع به پیوست ارسال می  ریاست محترم قوه19/4/1387 ـ 3926/87/1 با احترام؛ تصویر بخشنامه شماره 
  19/4/1387 3926/87شماره 

  های سراسر کشور بخشنامه به دادگستری
دام ظلـه  « وی رهبر معظم انقـالب  های کلی قضایی ابالغی از س و در جهت اجرای سیاست» نوآوری و شکوفایی «  در سال مزین به نام      

دادرسـی     قانــون آیـین    104های کشـور، محـورهای مـذکور در مـوارد ذیـل را مستـنداً به مـاده             الزم است تمامی دادسراها و دادگـاه     » العالی
دیریت خـدمات کـشوری و در        قانون م  36دادرسی کیفری و ماده      قانون آیین  42 و   41،  40و مواد   ) در امور مدنی  (های عمومی و انقالب       دادگاه

  :جهت تحقق همه جانبه آنها اهتمام جدی به عمل آورند
« ،  »رفع نقص از دادخواسـت    « و  » ثبت دادخواست « ـ مقامات قضایـی دادگاه و دادسـرا موظفند مواعد قانونـی حین رسیـدگی ماننـد             1 

موضـوع مـواد   (ن اداری یا ضابطین دادگستری و یا پزشکی قـانونی          و سایر مواردی که باید توسط کارکنا      » ابالغ اوراق قضایی توسط مأمورین    
انجام گیرد، مراقبـت دقیـق   ) دادرسی کیفری  قانون آیین  212و  127،  92،  49،  34،  33دادرسی مدنی و مواد        قانون آیین  125و  68،  56،  54،  49

 دادرسی سریع و دقیق فراهم گردد و آن دسته از امور اداری             باشند و در صورت عدم تحقق آن، فوراً تدابیر مقتضی اتخاذ نمایند تا امکان               داشته
  .است، پاسخ استعالم، حداکثر ظرف یک هفته انجام پذیرد که در قانون موعد خاصی برای آنها معین نشده

ه ماه از تـاریخ      را ظرف س   1386های مانده مربوط به قبل از سال          های عمومی کیفری و حقوقی و دادسراها مکلفند پرونده          ـ کلیه دادگاه  2 
  .ابالغ این بخشنامه رسیدگی نموده و نسبت به صدور رأی مقتضی اقدام نمایند

 که به دالیلی چون عدم دستگیری متهم، عدم وصول جواب استعالم، عـدم وصـول                3های موضوع بند    ـ در خصوص آن دسته از پرونده      3 
ه ماهه مذکور میسر نباشد، بدواً توسط قاضی رسیدگی کننده، گـزارش علـت          امکان تعیین تکلیف آنها در فرجه زمانی س       ... نظریه کارشناسی و    

  .حوزه قضایی برسد نظر دادستان و یا رئیس مورد به تأخیر مربوط در مدت مزبور تنظیم و حسب
قـضات  های قضایی موظفند ترتیبی اتخاذ نمایند که ظرف مدت یک ماه پس از وصـول گـزارش از سـوی                ها و رؤسای حوزه     ـ دادستان 4 

هـای    ها و تدابیر دیگر، امکان تعیـین تکلیـف پرونـده            البدل، تسریع در پیگیری     کننده، با اتخاذ تدابیر الزم از جمله افزودن دادرس علی           رسیدگی
 .گیرد تا خود موجـب اطالـه دادرسـی نباشـد       بدیهی است که اقدامات مزبور به نحوی انجام می        . دارای گزارش برای قاضی پرونده، میسر گردد      

  .گردد های حقوقی و کیفری به صورت موضوعی متعاقباً ابالغ می بندی رسیدگی به پرونده ضمناً جدول زمان
باشد و گزارش مربوطه تا پایان شهریور ماه سال جاری            ها می    مسوولیت اجرای دقیق این بخشنامه بر عهدۀ رؤسای کل دادگستری استان          

  .رسد انب میقضاییه به نظر اینج از طریق معاونت اول قوه
  قضائیه ـ سیدمحمود هاشمی شاهرودی رئیس قوه

  قضائیه ـ محسن محدث مدیرکل دبیرخانه قوه



  349/ بخشنامه های مربوط به قوه قضائیه :بخش پنجم
 

 

  های عمومی بخش بخشنامه اصالحیبه دوایر اجرای احکام دادسراهای عمومی و انقالب، نظامی و دادگاه

  1387/5/6 -4337/87/1شماره
  مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور 

 .گردد  ریاست محترم قوه قضائیه جهت اطالع به پیوست ارسال می6/5/1387ـ 4337/87/1یر بخشنامه شماره با احترام تصو

  مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث
  های عمومی بخش بخشنامه اصالحیبه دوایر اجرای احکام دادسراهای عمومی و انقالب، نظامی و دادگاه

، چون در آن دسته از احکام قصاص نفس که معادل ریالی فاضل دیه محکـوم یـا محکومـان،    25/7/1378 ـ  7168/78/1 پیرو بخشنامه 
شود، در فاصله طی مرحله استیذان ـ خصوصاً چنانچه در این مرحله، حکم قـصاص واجـد اشـکال      توسط اولیای دم به حساب سپرده واریز می

یابد و با توجه به معیار بودن قیمت فاضـل دیـه در زمـان ادای بـه       افزایش میبیّن تشخیص داده شود ـ تا زمان اجرا، معموالً نرخ دیه سالیانه 
بـرای احتـراز از ایـن گونـه مـشکالت، مقـرر             . گـردد   محکوم یا محکومان، در عمل مشکالتی برای اولیای دم و نیز دستگاه قضایی ایجاد می              

  :دارد می
صاص نفس، و نیز در مواردی که اولیای دم کبیر در اجرای رأی وحدت               از این پس در موارد لزوم رد فاضل دیه به محکوم یا محکومان ق             

چه به صورت پرداخت نقدی، چه انتقال ملک غیرمنقول ( باید معادل ریالی سهم اولیای دم صغیر را از دیه تأمین کنند 20/8/1365 ـ  31رویه 
  .صدور اذن مشروط و پیش از اجرای قصاص موکول گرددانجام این اقدامات به بعد از طی مرحله استیذان و ) و چه بازداشت ثبتی ملک

 بخـشنامه مـذکور حـذف    3از بنـد  » الدیه صغار یا فاضل دیه قاتل یا قـاتلین  تصویر مستندات مربوط به پرداخت سهم« :  درنتیجه، عبارت 
  .شود می

  .ارت خواهندداشتهای عمومی و انقالب، نظامی و رؤسای حوزه قضایی بخش بر اجرای صحیح بخشنامه نظ  دادستان
  رئیس قوه قضائیه ـ سیدمحمود هاشمی شاهرودی
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  های سراسر کشور بخشنامه به دادسراها و دادگاه

  1387/5/6 -4327/87/1شماره
  رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

 .گردد ت اطالع به پیوست ارسال می ریاست محترم قوه قضائیه جه6/5/1387 ـ 4327/87/1 با احترام؛ تصویر بخشنامه شماره 

  مدیر کل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث
  های سراسر کشور بخشنامه به دادسراها و دادگاه

 به منـظور ایـجاد همـاهنگی و اتـخاذ رویـه واحد در خصوص رعایت مـقررات مربوط به مصونیت قضایی مأموران دیپلماتیک و کنسولی                    
المللی در حدود مقررات مربوط، مقتضی است کلیه واحـدهای قـضایی مکاتبـات و                 های بین    همچنین اعضای سازمان   و اعضای خانواده آنان و    

  .الملل قوه قضاییه انجام دهند اقدامات مربوط به اشخاص مزبور و اموال متعلق به آنان را با هماهنگی دفتر امور بین
  رئیس قوه قضائیه ـ سیدمحمود هاشمی شاهرودی
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  به واحدهای قضایی سراسر کشوربخشنامه 

  1387/5/20 -4711/87/1شماره
  مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

 .گردد قضائیه جهت اطالع به پیوست ارسال می  ریاست محترم قوه20/5/1387 ـ 4711/87/1 تصویر بخشنامه شماره 

  مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث
   کشوربخشنامه به واحدهای قضایی سراسر

نظر به اینکه در برخی از مراجع قضایی سوابق و اوراق قضایی در طول مراحل دادرسی از پرونده اصلی جـدا شـده و در شـعب دادگـاه                              « 
شود که در مواردی این موضوع به دلیل فقدان مستندات کافی             ای برای آنها در نظر گرفته می        تجدیدنظر و دیوان عالی کشور، بایگانی جداگانه      

ونده و بالطبع عدم دسترسی قضات به اطالعات بخشهای قبلی فرآیند دادرسی، منجر به نقض آراء در مراحل باالتر یـا ضـرورت اعمـال                         در پر 
گردد، لذا مقتضی است مدیران واحدهای قضایی، تدابیری اتخـاذ نماینـد تـا                 قانون اصالحی تشکیل دادگاههای عمومی و انقالب می        18ماده  

ای اعم    صله اصلی مربوط به یک پرونده از ابتدا تا انتهای دادرسی در پرونده واحدی تجمیع شود، به طوریکه هیچ سابقه                   کلیه سوابق اوراق مح   
از پرونده اصلی جدا نشده و در صورت لزوم صـرفاً تـصویری از آخـرین تـصمیم در شـعبه مربـوط                       ...... از صورت جلسات دادگاه، استعالمات و     

  ».ل دادرسی از پرونده واحدی استفاده شودنگهداری گردد و در کلیه مراح
  .باشد ها می  مسئولیت حُسن اجرای این بخشنامه به عهده رؤسای کل دادگستری استان

  رئیس قوه قضائیه ـ سیدمحمود هاشمی شاهرودی
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  های سیار اندازی دادگاه دستورالعمل نحوه تشکیل و راه

  1387/5/23 -4846/87/1شماره
  ه رسمی کشورمدیرعامل محترم روزنام

قـضائیه جهـت       ریاسـت محتـرم قـوه      23/5/1387ـ4846/87/1های سیار به شماره       اندازی دادگاه    تصویر دستـورالعمل نحوه تشکیل و راه     
 .گردد اطالع به پیوست ارسال می

  مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث
  23/5/1387 4846/87شماره

  های سیار دگاهاندازی دا دستورالعمل نحوه تشکیل و راه
 مجلس شورای اسالمی و به منظور خدمت رسانی بیشتر و امکان دسترسـی         10/6/1366های سیار مصوب     در اجرای قانون تشکیل دادگاه    

تر به خدمات قضایی، گسترش عدالت و احیاء حقوق عمومی، همچنین ارتقاء کیفیت و سرعت در دادرسی، دستورالعمل نحـوه تـشکیل و                         آسان
  :گردد های سیار به شرح زیر ابالغ می دادگاهاندازی  راه

  . دادگاه سیار در مرکز بخش، در محل ساختمان مرکزی شورای حل اختالف و یا محل مناسب دیگر تشکیل خواهدشدـ1ماده 
  .باشد  مجلس شورای اسالمی می10/6/1366های سیار مصوب   قانون تشکیل دادگاه2صالحیت دادگاه سیار مطابق ماده ـ 2ماده 
هـای    ها در مناطق آزاد تجـاری، شـهرک          قانون اساسی و براساس کمیت و کیفیت پرونده        44های کلی اصل      با عنایت به سیاست   ـ  3ماده 

صنعتی و مناطقی که فاصله آنها تا محل استقرار دادگاه زیاد است با پیشنهاد رئیس کل دادگستری استان و تصویب رئیس قوه قضاییه دادگـاه       
  .رددگ سیار تشکیل می

نیروی انتظامی محل موظف به اجرای دستورات قضایی دادگاه سیار در مورد احضار، جلب، تحقیقـات مقـدماتی، ابـالغ و اجـرای                    ـ  4ماده 
  .باشد احکام و همچنین حفاظت از محل استقرار و تأمین امنیت قضات و کارکنان می

ـ 5ماده  ها توسط رئیس کل دادگستری استان تعیـین   میت و کیفیت پرونده مدت فعالیت، روزهای استقرار و محدوده صالحیت براساس ک 
  .رسانی خواهدشد ع و به نحو مقتضی اطال

ـ 6ماده  های مربوط به دادگاه سیار در ساختمان محل استقرار، نگهداری و پس از پایان رسیدگی و اجرای حکم و همچنین پایـان    پرونده 
  .گردد فعالیت به دادگستری شهرستان مربوط ارسال می

ها نسبت به تدوین ضـوابط و شـرایط ایجـاد           ریزی قوه قضاییه با هماهنگی رؤسای کل دادگستری استان          دفتر تشکیالت و برنامه   ـ  7ماده 
  .دادگاه سیار حداکثر ظرف دو ماه اقدام خواهندنمود

  .گردد ستری شهرستان مربوط محاسبه میهای دادگ های مربوط به دادگاه سیار به صورت مستقل در سرجمع پرونده  آمار پرونده ـ8ماده 
هـای    قـانون تـشکیل دادگـاه   14الزحمه روزانه و نیز حق مأموریت قضات و کارمندان شاغل در دادگاه سیار با عنایت به ماده                   حقـ  9ماده 

 و اصالحات بعدی آن     24/6/1352 اصالحی قانون استخدام کشوری مصوب       39ماده  » ت« العاده روزانه موضوع بند       نامه فوق   سیار، طبق آئین  
  .گردد پرداخت می

های سیار توسط دفتر بودجه و تخصیص اعتبار قوه قضاییه پس از همـاهنگی بـا دفتـر              بودجه ساالنه و اعتبارات موردنیاز دادگاه     ـ  10ماده 
  .گردد ریزی در اعتبارات ساالنه دادگستری استان منظور می تشکیالت و برنامه

انـد در تهیـه محـل اسـتقرار دادگـاه و اقامـت                های سیار، فرمانداران و بخشداران موظف        قانون تشکیل دادگاه   6با توجه به ماده     ـ  11ماده 
هـای سـیار      های استان قبل از شـروع بـه کـار دادگـاه             قضات و کارمندان دادگاه سیار اقدامات الزم را به عمل آورند و رؤسای کل دادگستری              

  .رت دادگستری قبالً هماهنگی الزم را با وزارت کشور انجام خواهددادوزا. اندازی آن را مهیا کنند مقدمات راه



  353/ بخشنامه های مربوط به قوه قضائیه :بخش پنجم
 

 

اند پس از انقضای مدت شـش مـاه از تـاریخ ابـالغ ایـن دسـتورالعمل، نحـوۀ اجـراء و                         ها موظف   رؤسای کل دادگستری استان   ـ  12ماده 
  .ها را به معاون اول قوه قضاییه گزارش نمایند اثربخشی فعالیت این دادگاه

  .قضاییه رسیده است تصویب رئیس قوه  به22/5/1387ماده در تاریخ13این دستورالعمل در ـ 13ماده 
  رئیس قوه قضائیه ـ سیدمحمود هاشمی شاهرودی

  


