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  دمهـمق
  

و ) ص(میالد پیامبر نور و رحمت و جان آفرینش حضرت ختمی مرتبت محمد مـصطفی               در آستانه سالروز    

ه بنـی امیـه و      که به حق در دوران جهل و ظلمت از فرصت پیش آمده در زوال حکومـت ظالمانـ                 ) ع(امام صادق   

ابتدای کار بنی عباس پایه گذار نهضت عظیم علمی و فرهنگی بوده اند و با تبریک این ایام فرخنـده و ورود بـه                         

 مـی باشـد حـضور فرهیختگـان جامعـه           1387 را که مربوط به زمستان سال        13بهار، فصلنامه قضایی شماره     

و راهنمایی عزیـزان دسـت انـدر کـار اجـرای            هر چند همچنان درخواست ارشاد      . قضایی کشور تقدیم می دارد    

معزز قضایی را در بارو شدن این فعالیت مؤثر مـی دانـم ولـی               عدالت کشور را داریم و نقطه نظرهای همکاران         

آموزش قوه قضائی در جمع آوری کلیه قوانین و مقـررات           امیدواریم بضاعت موجود که حاصل تالش معاونت        

ی کـشور و دیـوان عـدالت اداری و آیـین نامـه هـای صـادره از مقـاالت                     و آراء اصراری وحدت رویه دیوانعـال      

مبتال به دستگاه قضایی کشور و بخشنامه های صادره از ریاست محترم قـوه قـضائیه   مسؤول در موضوعات  

و نظرات مشورتی صادره از اداره کل حقوقی و تدوین قـوانین قـوه قـضائیه مـرتبط در ایـن فـصل راهگـشای                         

  .قرار گیردفعالیت های قضایی 

  
  بین و الیه او ما توفیقی اال باهللا علیه توکلت

  معاونت آموزش قوه قضائیه
  1387زمستان 

  





  
  
  
  
  
  
  
  
 

   :اولبخش 

  قوانین مصوب مربوط به قوه قضائیه 



  )1387 زمستان 13شماره (فصلنامه قضایی / 4
 

 

  قانون تمدید مهلت اجراء آزمایشی قانون مجازات اسالمی

  2/9/1387 49600/241شماره
  نژاد جناب آقای دکتر محمود احمدی

  م جمهوری اسالمی ایرانریاست محتر
قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران قانون تمدید مهلت اجـراء آزمایـشی قـانون مجـازات                ) 123(در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم          

 28/8/1387شنبه مـورخ   اسالمی که به عنوان طرح دو فوریتی به مجلس شورای اسالمی تقدیم گردیده بود با تصویب در جلسه علنی روز سه  
  .گردد و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابالغ می

  رئیس مجلس شورای اسالمی ـ علی الریجانی
   156205شماره

17/9/1387  
  وزارت دادگستری

شنبه مورخ بیست و هشتم آبان ماه یکهزار و سیصد            قانون تمدید مهلت اجراء آزمایشی قانون مجازات اسالمی که در جلسه علنی روز سه              
 مورخ 49600/241 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 29/8/1387 هفت مجلس شورای اسالمی تصویب و در تاریخ و هشتاد و

  .گردد  مجلس شورای اسالمی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابالغ می2/9/1387
  رئیس جمهور ـ محمود احمدی نژاد

  ازات اسالمیقانون تمدید مهلت اجراء آزمایشی قانون مج
ـ    کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسالمی به مدت یک 8/5/1370 اجراء آزمایشی قانون مجازات اسالمی مصوب ماده واحده 

  .شود سال تمدید می
 شنبه مورخ بیست و هشتم آبان ماه یکهزار و سیصد و هـشتاد و هفـت مجلـس                   قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه           

  . به تأیید شورای نگهبان رسید29/8/1387شورای اسالمی تصویب و در تاریخ 
   رئیس مجلس شورای اسالمی ـ علی الریجانی
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  2/3/1375قانون اصالح موادی از قانون مجازات اسالمی مصوب 
  1387/9/18 - 53107/47شماره

  نژاد جناب آقای دکتر محمود احمدی
  ریاست محترم جمهوری اسالمی ایران

 در  28/4/1383 مـورخ    21879/29090 و شـماره     5/12/1381 مـورخ    61664/23949 و شماره    61670/25935های شماره   عطف به نامه   
قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران قـانون اصـالح مـوادی از قـانون مجـازات اسـالمی مـصوب                    ) 123(اجراء اصل یکصد و بیست و سوم        

قـانون  ) » 703«و» 702«و اصـالح مـواد      » 651«مـاده   » 3«، الحاق یک تبصره به بند       »660 « اصالح ماده ( که با عنوان لوایح      2/3/1375
 و تأییـد    22/8/1387مجازات اسالمی به مجلس شورای اسالمی تقدیم گردیده بود با تجمیع و تصویب در جلسه علنی روز چهارشـنبه مـورخ                      

  .گردد شورای محترم نگهبان به پیوست ابالغ می
   اسالمی ـ علی الریجانیرئیس مجلس شورای

   30/9/1387 - 168587شماره
  وزارت دادگستری

 که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و دوم آبان ماه یکهزار و 2/3/1375قانون اصالح موادی از قانون مجازات اسالمی مصوب       
 53107/47ورای نگهبان رسیده و طی نامه شـماره  به تأیید ش13/9/1387سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسالمی تصویب و در تاریخ           

  .گردد  مجلس شورای اسالمی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابالغ می18/9/1387مورخ 
  نژاد رئیس جمهور ـ محمود احمدی

  2/3/1375قانون اصالح موادی از قانون مجازات اسالمی مصوب 
  .گردد  میالحاق) 651(ماده ) 3( تبصره زیر به بند ـ1ماده 
  :باشد  منظور از سالح مذکور در این بند موارد ذیل میتبصره ـ 
  .ـ انواع اسلحه گرم از قبیل تفنگ و نارنجک1 
  .ـ انواع اسلحه سرد از قبیل قمه، شمشیر، کارد، چاقو و پنجه بوکس2 
هـای    می ایران یا مشابه آنها و سـرنیزه       ـ انواع اسلحه سردجنگی مشتمل بر کاردهای سنگری متداول در نیروهای مسلح جمهوری اسال             3 

  .قابل نصب بر روی تفنگ
  .زنی، تفنگهای مخصوص بیهوش کردن جانداران و تفنگهای ویژه شکار حیوانات آبزی ـ انواع اسلحه شکاری شامل تفنگهای ساچمه4 
  :گردد به شرح زیر اصالح می) 660( ماده ـ2ماده 
آب و فاضالب و برق و گاز و تلفن مبادرت به استفاده غیرمجاز از آب و برق و تلفن و گاز  هرکس بدون پرداخت حق انشعاب  ـ660ماده 

  .شبکه فاضالب نماید عالوه بر جبران خسارت وارده به پرداخت جزای نقدی از یک تا دو برابر خسارت وارده محکوم خواهدشد
  .وم خواهدشدحداکثر مجازات محک چنانچه مرتکب از مأمورین شرکتهای مذکور باشد به 
  :گردد به شرح زیر اصالح می) 702( ماده ـ3ماده 
 هر کس مشروبات الکلی را بسازد یا بخرد یا بفروشد یا در معرض فروش قراردهد یا حمـل یـا نگهـداری کنـد یـا در اختیـار                              ـ702ماده 

ت جزای نقدی بـه میـزان پـنج برابـر ارزش            ضربه شالق و نیز پرداخ    ) 74(دیگری قرار دهد به شش ماه تا یک سال حبس و تا هفتاد و چهار                
  .شود کاالی یادشده محکوم می) تجاری(عرفی 
  :گردد به شرح زیر اصالح می) 703( ماده ـ4ماده 
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نظر از میزان آن به شش مـاه تـا پـنج سـال      گردد و واردکننده صرف     واردنمودن مشروبات الکلی به کشور قاچاق محسوب می        ـ703ماده 
. شود  کاالی یادشده محکوم می   ) تجاری(ضربه شالق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان ده برابر ارزش عرفی              ) 74(ر  حبس و تا هفتاد و چها     

  .رسیدگی به این جرم در صالحیت محاکم عمومی است
ی حمل آن   ، هرگاه مشروبات الکلی مکشوفه به میزان بیش از بیست لیتر باشد، وسایلی که برا              )703(و  ) 702( درخصوص مواد    ـ1تبصره 

گیرد چنانچه با اطالع مالک باشد به نفع دولت ضبط خواهدشد در غیراین صورت مرتکب به پرداخت معادل قیمت وسیله                      مورداستفاده قرار می  
گیـرد و وجـوه       آالت و ادواتی که جهت ساخت یا تسهیل ارتکاب جرائم موضوع مواد مذکور مورد استفاده قرار می                . نقلیه نیز محکوم خواهدشد   

  .اصله از معامالت مربوط به نفع دولت ضبط خواهدشدح
 هرگاه کارکنان دولت یا شرکتهای دولتی و شرکتها یا مؤسسات وابسته بـه دولـت، شـوراها، شـهرداریها یـا نهادهـای انقـالب            ـ2تبصره 

) 703(و   )702(م موضوع مـواد     اسالمی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین اعضاء نیروهای مسلح و مأموران به خدمات عمومی در جرائ                   
مباشرت، معاونت یا مشارکت نماینده عالوه بر تحمل مجازاتهای مقرر، به انفصال موقت از یک سال تا پنج سال از خـدمات دولتـی محکـوم                           

  .خواهندشد
  .نمایدصادر ) 703(و ) 702(تواند تحت هیچ شرایطی حکم به تعلیق اجراء مجازات مقرر در مواد   دادگاه نمیـ3تبصره 
قانون فوق مشتمل بر چهار ماده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و دوم آبان ماه یکهزار و سیـصد و هـشتاد و هفـت مجلـس                              

  . به تأیید شورای نگهبان رسید13/9/1387شورای اسالمی تصویب و در تاریخ 
  رئیس مجلس شورای اسالمی ـ علی الریجانی
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  اصالح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقالب قانون) 18(قانون تفسیر ماده 
  1387/10/4 - 56274/225شماره 

  نژاد جناب آقای دکتر محمود احمدی
  ریاست محترم جمهوری اسالمی ایران

قانون اصـالح قـانون تـشکیل    ) 18(قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران قانون تفسیر ماده ) 123(در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم    
گاههای عمومی و انقالب که با عنوان طرح استفساریه به مجلس شورای اسالمی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه داد

 .گردد  و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابالغ می10/9/1387مورخ 
  رئیس مجلس شورای اسالمی ـ علی الریجانی

  14/10/1387 180030شماره 
  دگستریوزارت دا

های عمومی و انقالب که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دهم آذرماه یکهزار  قانون اصالح قانون تشکیل دادگاه) 18(قانون تفسیر ماده  
 بـه تأییـد شـورای نگهبـان رسـیده و طـی نامـه شـماره                  20/9/1387و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسالمی تصویب و در تـاریخ               

  .گردد  مجلس شورای اسالمی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابالغ می4/10/1387 مورخ 56274/225
  نژاد جمهور ـ محمود احمدی رئیس

  و انقالب قانون اصالح قانون تشکیل دادگاههای عمومی) 18(قانون تفسیر ماده 
  :موضوع استفساریه 
ـ    توسط رئیس قوه قـضائیه بـه معنـای قبـول و تجـویز اعـاده دادرسـی         آیا تشخیص مغایرت بیّن آراء مورد اعتراض با شرعماده واحده 

مکلف به رسیدگی ماهوی به موضوع و انشاء        ) دادگاههای عمومی، تجدیدنظر و دیوان عالی کشور و نظامی        (الیه    محسوب و کلیه شعب مرجوع    
  باشند یا خیر؟ رأی می

  :نظر مجلس 
رسی است و پرونده در مورد آرائی که در سابق از شعب تشخیص صادر گردیده بـه    تشخیص رئیس قوه قضائیه به معنای تجویز اعاده داد         

  .گردد شعب دیوان عالی کشور و در سایر موارد به مرجع صالح جهت رسیدگی ماهوی و صدور رأی مقتضی ارجاع می
تاد و هفت مجلس شورای اسـالمی      قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دهم آذرماه یکهزار و سیصد و هش                  

  . به تأیید شورای نگهبان رسید20/9/1387تصویب و در تاریخ 
   رئیس مجلس شورای اسالمی ـ علی الریجانی
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قانون موافقتنامه همکاری حقوقی در امور مدنی و کیفری بین دولت جمهوری اسالمی ایران و 

 دولت جمهوری ارمنستان
  1387/10/10 - 57807/34شماره

  نژاد اب آقای دکتر محمود احمدیجن
  ریاست محترم جمهوری اسالمی ایران

اسـالمی    قانون اساسـی جمهـوری      ) 123(بیست و سوم      در اجراء اصل یکصد و     31/2/1386 مورخ   30920/37107 شماره    عطف به نامه   
ران و دولت جمهوری ارمنستان مصوب جلـسه        ایران قانون موافقتنامه همکاری حقوقی در امور مدنی و کیفری بین دولت جمهوری اسالمی ای                

قـانون اساسـی    ) 112( شورای اسالمی تقدیم و مطابق اصل یکصد و دوازدهـم              مجلس که با عنوان الیحه به مجلس       6/5/1387علنی مورخ   
 .رددگ جمهوری اسالمی ایران به مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام ارسال گردیده بود با تأیید آن مجمع به پیوست ابالغ می

  رئیس مجلس شورای اسالمی ـ علی الریجانی
  21/10/1387 185338شماره

  وزارت دادگستری
قانون موافقتنامه همکاری حقوقی در امور مدنی و کیفری بین دولت جمهوری اسالمی ایران و دولت جمهوری ارمنـستان کـه در جلـسه                         

   علنی روز یکشنبه مورخ ششم مرداد ماه
 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق 23/9/1387 هفت مجلس شورای اسالمی تصویب و در تاریخ یکهزار و سیصد و هشتاد و     

 مجلس شورای اسالمی واصل گردیده است، به پیوست 10/10/1387 مورخ   57807/34با مصلحت نظام تشخیص داده شد و طی نامه شماره           
  .گردد جهت اجراء ابالغ می

  نژاد رئیس جمهور ـ محمود احمدی
  ون موافقتنامه همکاری حقوقی در امور مدنی و کیفری بین دولت جمهوری اسالمی ایران و دولت جمهوری ارمنستانقان

ـ    موافقتنامه همکاری حقوقی در امور مدنی وکیفری بین دولت جمهوری اسالمی ایران و دولت جمهوری ارمنستان مـشتمل  ماده واحده 
  .ب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شودماده به شرح پیوست تصوی بر یک مقدمه و سی 

  .باشد این موافقتنامه در جمهوری اسالمی ایران نیز جاری می) 15(ماده ) 1( قوانین مربوط به اهلیت طرف مقابل مندرج در بند تبصره ـ 
  الرحیم اهللا الرحمن بسم

  ران و دولت جمهوری ارمنستانجمهوری اسالمی ای موافقتنامه همکاری حقوقی در امور مدنی و کیفری بین دولت
  مقدمه

با درنظـر گـرفتن اهمیـت       )که از این به بعد طرفهای متعاهد نامیده می شوند         (دولت جمهوری اسالمی ایران و دولت جمهوری ارمنستان          
میـت ملـی و اصـل       های مورد عالقه طرفین به ویژه همکاری حقوقی بر پایه احترام به حاک              مابین در تمامی عرصه     گسترش روابط دوستانه فی   

  :عمل متقابل به شرح ذیل توافق نمودند
  ـ حدود معاضدت حقوقی1ماده 
ـ طرفهای متعاهد کلیه اقدامات الزم در امور مدنی و جزائی را به منظور ارائه معاضدت حقوقی به یکدیگر در چهارچوب این موافقتنامه                       1 

  .مطابق مقررات داخلی به عمل خواهندآورد
  :باشد ز جمله شامل موارد زیر میـ معاضدت حقوقی ا2 
  دیدگان؛ الف ـ تحقیق و بازجویی از اشخاص از جمله شهود، مطلعین، متهمین و زیان 
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  ب ـ مساعدت در حاضر کردن اشخاص بازداشت شده یا دیگران برای اداء شهادت یا مساعدت در بازجویی؛ 
  تدار؛پ ـ ابالغ اوراق قضائی و سایر اوراق صادره توسط مراجع صالحی 
  جرم؛ آوری، حفظ و ارائه دالیل، اسباب و آالت ت ـ معاینه محل، بررسی، جمع 
  ث ـ ارائه اطالعات و مستندات، ارائه اصل و یا رونوشت مصدق مدارک و سوابق مربوط از جمله سوابق بانکی، مالی و شغلی؛ 
  ج ـ جلب نظر کارشناس؛ 
  چ ـ رسیدگی قضائی؛ 
  ح ـ پیگرد جزائی؛ 
  ف اموال، کشف اموال و منافع حاصل از جرم و توقیف آنها؛خ ـ توقی 
  د ـ شناسایی و اجراء تصمیمات قضائی در امور مدنی و جبران ضرر و زیان؛ 
  ـ مرجع معاضدت حقوقی2ماده  
  .ام می دهندمعاضدتهای متقابل حقوقی را مطابق با مفاد این موافقتنامه انج مراجع صالحیتدار قضائی ودادسراهای طرفهای متعاهد،  
این موافقتنامه که به مراجع قضائی هر یک از طرفهای          ) 1(ماده) 2(شده در هرکدام از موارد موضوع بند        ـ معاضدتهای حقوقی درخواست   2 

  .شود، از طریق مراجع قضائی آن طرف متعاهد انجام می شود متعاهد مربوط نمی
  ـ چگونگی برقراری ارتباط3ماده  
اهد برای انجام معاضدتهای حقوقی توسط قوه قضائیه جمهوری اسالمی ایران از یک طرف و وزارت دادگستری                 ارتباط بین طرفهای متع    

از طرف دیگر از طریـق مجـاری دیپلماتیـک صـورت            ) در امور کیفری  (و دادستانی کل جمهوری ارمنستان      ) در امورمدنی (جمهوری ارمنستان   
  .خواهد گرفت

  ـ زبان4ماده  
کننده همراه با ترجمه مصدق به زبان طرف متعاهد درخواست شونده یـا               قی باید به زبان طرف متعاهد درخواست      درخواست معاضدت حقو   

  .به زبان انگلیسی تنظیم و ارسال شود
   ـ شکل درخواست معاضدت حقوقی5ماده  
  :ـ درخواست معاضدت حقوقی باید حسب مورد حاوی موضوعات زیر باشد 1 
  کننده؛ الف ـ عنوان مرجع درخواست 
  شونده؛ ب ـ عنوان مرجع درخواست 
پ ـ نام، نام خانوادگی و نام پدر طرفین دعوی، زیان دیدگان، متهمین، افراد تحت محاکمه و محکومین و افراد دیگری که در محاکمـه    

  دخالت دارند و نیز تابعیت، شغل و محل سکونت دائمی یا محل اقامت آنان؛
  ضیح مختصری درخصوص معاضدت مورد درخواست؛ت ـ هدف از درخواست معاضدت و تو 
  ج ـ شرح وقایع موضوع دعوی و توضیح یا ارائه متن قوانین مربوط؛ 
  چ ـ نام و نشانی گیرنده اوراق قضائی، در صورت لزوم؛ 
  کننده خواهان رعایت آن است؛ ح ـ مقررات و جزئیات آئین خاصی که طرف درخواست 
   معاضدت؛خ ـ تعیین مهلت نهایی برای انجام 
  .ـ سایر اطالعات الزم برای اجراء صحیح معاضدت د 
ایـن مـدارک در قلمـرو       . کننده به تأیید آن مرجع رسـیده باشـد          ـ اسناد پیوست درخواست معاضدت حقوقی باید با مهر مرجع درخواست          2 

  .شونده معتبر محسوب شده و نیاز به تأیید مجدد ندارد طرف متعاهد درخواست
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  راء معاضدت حقوقی ـ روش اج6ماده 
کند با این حال مرجع مذکور        شونده طرف متعاهد در اجراء درخواست معاضدت حقوقی قوانین کشور خود را اعمال می               ـ مرجع درخواست  1 

بوع کننده طرف متعاهد خواستار رعایت آن است، به شرط عدم مغایرت با قوانین دولت مت می تواند آئین یا قاعده خاصی را که مرجع درخواست        
  .اعمال کند

کننده طرف متعاهد را از موعـد و محـل اجـراء درخواسـت       شونده طرف متعاهد، مرجع درخواست      ـ با وصول درخواست، مرجع درخواست     2 
  .سازد معاضدت آگاه می

ت کننـده  ـ پس از اجراء معاضدت مورد درخواست، مرجع درخواست شونده طرف متعاهد، سوابق و اوراق ارائه شده توسط طرف درخواس            3 
  .کند را به همراه نتایج و مدارک حاصله از معاضدت به مرجع درخواست کننده طرف متعاهد اعاده می

ـ اگر انجام معاضدت حقوقی مورد درخواست میسر نشود، طرف متعاهد درخواست شونده، درخواست را با ذکر علـل عـدم اجـراء اعـاده                         4 
  .خواهد کرد

  ـ نحوۀ ابالغ اسناد7ماده 
چنانچـه نـشانی ذکـر شـده در     . رخواست معاضدت حقوقی برای ابالغ اسناد باید نشانی دقیق گیرنـده و عنـوان سـند ذکـر شـود     ـ در د 1 

شونده طرف متعاهد طبق قوانین  نشود، مرجع درخواست درخواست معاضدت کامل یا دقیق نباشد و یا چنانچه گیرنده در نشانی ذکرشده شناخته            
  .گیرنده، اقدامات الزم را معمول خواهد داشتکشور خود در جهت تعیین نشانی 

کند، که اسناد     االجراء خود اسناد را به گیرنده تسلیم یا ابالغ می           ـ در صورتی مرجع درخواست شونده طرف متعاهد مطابق با قوانین الزم           2 
  .مزبور و یا ترجمه مصدق پیوست آنها به زبان طرف متعاهد درخواست شونده باشد

بور و یا ترجمه مصدق پیوست آنها به زبان طرف متعاهد درخواست شونده نباشد، این اسناد به شرط قبول گیرنده، تـسلیم                      چنانچه اسناد مز  
  .خواهد شد

زمان و  . ـ تنظیم رسید تحویل اسناد به گیرنده مطابق قواعد الزم االجراء در قلمرو طرف متعاهد درخواست شونده صورت خواهد گرفت                   3 
  .شخصی که سند به او تحویل شده و مرجعی که توسط آن سند تسلیم شده است، باید ذکر شودمحل تحویل و مشخصات 

   ـ اقدامات نمایندگیهای دیپلماتیک یا کنسولگریها8ماده 
هر یک از طرفهای متعاهد می توانند به ابالغ اسناد و اوراق به اتباع خویش و همچنـین اخـذ توضـیح و اسـتماع اظهـارات آنـان توسـط                               

  .یهای دیپلماتیک یا کنسولگریهای خود بدون توسل به اجبار اقدام نمایندنمایندگ
  ـ دعوت از شاهد یا کارشناس9ماده  
ـ در صورتی که در جریان انجام تحقیقات مقدماتی یا دادرسی در قلمرو یکی از طرفهای متعاهد نیاز به حضور شاهد یا کارشناس مقیم                        1 

ای برای حـضور شـاهد یـا کارشـناس از طریـق مقـام                 کننده دعوتنامه   حیتدار طرف متعاهد درخواست   قلمرو طرف متعاهد دیگر باشد مقام صال      
  .شونده ارسال خواهدداشت صالحیتدار طرف متعاهد درخواست

  .شده، درصورت عدم حضور، باشد ـ دعوتنامه نباید متضمن ضمانت اجرائی برای دعوت2 
 قانون یکی از طرفهای متعاهد حق یا تکلیف خودداری از اداء شهادت یـا اظهـارنظر                 ـ شاهد یا کارشناس می تواند در مواردی که طبق         3 

  .کارشناسی وجود دارد از اداء شهادت یا اعالم نظر کارشناسی خودداری کند
ومیتهـای  ـ شاهد یا کارشناس در تمام مدتی که حضور او برای اداء شهادت یا انجام کارشناسی الزم باشد، نباید برای اتهامات یـا محک                       4 

انـد، تعقیـب، توقیـف،        قبل از عزیمت یا اموری که موضوع محاکمه بوده و او را برای اداء شهادت یا انجام کارشناسی در آن امر دعـوت کـرده                        
  .محاکمه و یا مجازات نمود
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و ظـرف مـدت پـانزده     ـ چنانچه مقامی که شاهد یا کارشناس را دعوت کرده به وی اطالع دهد که دیگر به حضورش نیاز نیست، اما ا 5 
مـدت  . کننده را ترک نکند از مصونیت فوق الذکر برخـوردار نخواهـد شـد               روز متوالی پس از دریافت این اخطار قلمرو طرف متعاهد درخواست            

زء مهلـت   کننده را آزادانه ترک کنـد، جـ         زمانی که طی آن شاهد یا کارشناس به دالیل خارج از اراده خود نتواند قلمرو طرف متعاهد درخواست                 
  .مقرر در این بند محسوب نخواهد شد

یابند، حق دارند مخارج سفر و اقامت در قلمرو طرف متعاهد دیگـر و    ـ شهود و کارشناسانی که در قلمرو طرف متعاهد دیگر حضور می 6 
ق الزحمه انجام کارشناسی نیز بـه       ح. کننده طرف متعاهد دریافت نمایند      اند را از مرجع درخواست      اجرتی که به لحاظ حضور، از آن محروم شده        

های مـذکور در ایـن بنـد قیـد شـود، در صـورت تقاضـای                   در دعوتنامه باید تعهد پرداخت هزینه     . باشد  کننده می   عهده طرف متعاهد درخواست   
  .پرداخت مخارج سفر و اقامت تأدیه خواهد شد پیش
 شنیداری، اظهـارات شـاهد یـا اظهـارنظر کارشـناس أخـذ شـود،                ـ مقررات فوق مانع از آن نیست که از طریق دستگاههای دیداری یا            7 
  .که طرفهای متعاهد به نحو دیگری توافق کنند کننده خواهد بود، مگر آن های مربوطه به عهده طرف متعاهد درخواست هزینه
  .یز می گردددیده، خواهان، خوانده و نمایندگان آنها ن این ماده شامل زیان) 7(و)5(،)4(،)2(،)1( ـ مفاد بندهای8 
  ها ـ هزینه10ماده  
شونده است، مگر در صورتی که طرفهای متعاهد به نحـو دیگـری     متعاهد درخواست های انجام معاضدتهای حقوقی به عهده طرف        هزینه 

  .توافق کنند
هـای متعاهـد بایـد    های انجام معاضدت سنگین یا غیرمتعارف باشد، طرف   شونده هزینه   در صورتی که به تشخیص طرف متعاهد درخواست        

  .ها مذاکره و توافق نمایند قبالً در مورد شرایط انجام معاضدت و نحوۀ پرداخت هزینه
  ـ امتناع از انجام معاضدت حقوقی11ماده  
شونده تشخیص دهد که انجام معاضدت قضائی به حاکمیت یا امنیت ملی یا نظم عمـومی یـا عـرف آن                       چنانچه طرف متعاهد درخواست    

  .تواند درخواست معاضدت را با ذکر دلیل رد نماید ی زند یا مغایر اصول بنیادین نظام حقوقی در آن کشور است، میکشور لطمه م
  ـ معافیت از تأمین12ماده  
در صورتی که طبق مقررات یکی از طرفهای متعاهد برای تسلیم دادخواست توسط اتباع خارجی تضمین نقدی یا غیرنقـدی پـیش بینـی        

  .اع دو طرف متعاهد از تأمین فوق معاف خواهند بودشده باشد، اتب
  ـ تسهیالت معاضدتی رایگان13ماده 
اتباع هریک ازطرفهای متعاهد در دادگاهها و سایر مراجع طرف متعاهد دیگر از لحـاظ کمکهـای معاضـدتی رایگـان از همـان حقـوق و                            

  .اختیار اتباع آن می باشدامتیازاتی برخوردار خواهند بود که مطابق قوانین آن طرف متعاهد در 
  ـ معافیت از هزینه دادرسی14ماده  
ـ اتباع هر یک از طرفهای متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر از مزایای ارفاق قضائی و معافیتها در مورد هزینـه دادرسـی کـه تحـت                            1 

  .بود وردار خواهنداست، برخ لحاظ وضعیت مالی آنان مقررشده شرایط یکسان برای اتباع طرف متعاهد دیگر به
ـ گواهی مربوط به وضعیت مالی برای معافیت از هزینه دادرسی توسط مرجع صالحیتدار طرف متعاهد متبـوع متقاضـی صـادر خواهـد                        2 
  .گردید

در صورتی که متقاضی معافیت از هزینه دادرسی به صورت دائم در قلمرو طرف متعاهدی اقامت داشته باشد که تبعـه آن نیـست گـواهی                          
  .وط به وضعیت مالی توسط مرجع صالحیتدار طرف متعاهد محل اقامت متقاضی صادر خواهد گردیدمرب

ـ اتباعی که در رابطه با یک دعوی در قلمرو یکی از طرفهای متعاهد از پرداخت هزینه دادرسـی معـاف مـی باشـند، در قلمـرو طـرف                              3 
  .واهند بودمتعاهد دیگر نیز در رابطه با همان دعوی از معافیت برخوردار خ
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کند، می تواند در صـورت لـزوم از مرجـع صـادرکننده               ـ مرجعی که درباره تقاضای معافیت از پرداخت هزینه دادرسی اتخاذ تصمیم می            4 
  .گواهی، خواستار اطالعات تکمیلی شود

  ـ اهلیت قانونی15ماده  
  .کند ـ اهلیت قانونی شخص حقیقی را قوانین دولت متبوع او تعیین می1 
  .هلیت قانونی شخص حقوقی مطابق قانون طرف متعاهدی که شخص حقوقی در قلمرو آن تأسیس شده است، تعیین می گرددـ ا2 
) 1(ـ چنانچه مراجع صالحیتدار یکی از طرفهای متعاهد تشخیص دهند که دالیل موجهی بر عدم اهلیت قانونی اشخاص مذکور در بند                    3 

ر می باشند وجود دارد مراجع مذکور باید از طریق نمایندگیهای دیپلماتیک یا کنسولگری، مرجـع  که مقیم یا ساکن در قلمرو طرف متعاهد دیگ      
چنانچه آن مرجع انجام اقدامات الزم را به مرجع اطالع دهنده واگذار نماید و یا طی سـه                  . قانونی طرف متعاهد دیگر را از این امر مطلع سازند         

راجع بـه اهلیـت یـا عـدم اهلیـت           ) 1(ع اطالع دهنده می تواند مطابق با قوانین قابل اعمال در بند           ماه از تاریخ اطالع، نظری اعالم نکند، مرج       
  .تصمیم در مورد اهلیت ناقص یا عدم اهلیت قانونی باید به مرجع مربوط طرف متعاهد دیگر ارسال شود. قانونی وی اتخاذ تصمیم نماید

ین ماده که در قلمرو طرف متعاهد دیگردارای شعبه یـا نماینـدگی باشـند اعمـال            ا) 2(مفاد این بند در مورد اشخاص حقوقی موضوع بند           
  .خواهد شد

  .ـ مفاد بندهای فوق مانع اقدامات موقت در موارد فوری برای حمایت از اشخاص فوق و داراییهای آنها نخواهد بود4 
  ـ فوت و مفقوداالثر شدن16ماده  
ر یک از اتباع طرفهای متعاهد که مقیم یا ساکن قلمرو طرف متعاهد دیگر باشند، مراتـب                 ـ در صورت فوت یا غائب مفقوداالثر شدن ه        1 

  .از طریق مراجع کنسولی به دولت طرف متعاهد متبوع وی اعالم خواهد شد
ف متعاهـد  ـ اتخاذ تصمیم در مورد احراز فوت یا مفقوداالثر شناخته شدن اتباع هر یک از طرفهای متعاهد که مقیم یا ساکن قلمرو طـر         2 

انـد، صـورت      دیگر باشند توسط مراجع صالحیتدار و طبق قوانین طرف متعاهدی که تبعه یادشده حـسب آخـرین اخبـار تابعیـت آن را داشـته                        
  .گیرد می

تواند در مورد احراز فوت یا مفقوداالثر شناخته شدن اتباع طرف متعاهـد دیگـر                 ـ مرجع صالحیتدار هر یک از طرفهای متعاهد وقتی می         3 
اتخاذ تصمیم نماید که شخص مزبور در قلمرو آن طرف متعاهد مقیم یا ساکن بوده و از طرف افراد مقیم یا سـاکن در آن کـشور کـه مـدعی                               

  .حقی در رابطه با آن شخص می باشند، چنین تقاضایی به عمل آمده باشد
  ـ به فرزندی گرفتن و سرپرستی کودکان بدون سرپرست17ماده  
ن و سرپرستی از کودکان بدون سرپرست تبعه یکی از طرفهای متعاهد توسط تبعۀ طرف متعاهـد دیگـر و فـسخ آن،                       ـ به فرزندی گرفت   1 

  .تابع قوانین و مقررات طرف متعاهدی است که کودک تبعه آن می باشد
تدار دولـت متبـوع   فوق و فسخ آن، در صالحیت مراجـع صـالحی  ) 1(ـ اتخاذ تصمیم در مورد به فرزندی گرفتن و سرپرستی موضوع بند          2 

  .کودک می باشد
در صورتی که مطابق قوانین دولت طرف متعاهد متبوع کودک جهت اتخاذ چنین تصمیمی، اخذ نظر کودک یا نماینـده قـانونی وی و یـا         

  .بینی گردیده باشد، رعایت آن مقررات الزامی است موافقت سازمان مرتبط دولتی پیش
دی کودک از حقوق و امتیازاتی که طبق قوانین دولـت متبـوع سرپرسـت بـه وی تعلـق مـی گیـرد،        ـ مقررات این ماده مانع از بهره من   3 

  .نخواهد بود
  ـ قیمومت و سرپرستی18ماده  
ـ در امور راجع به قیمومت و سرپرستی اتباع محجور هر یک از طرفهای متعاهد که در قلمرو طرف متعاهد دیگر سکونت یا اقامت دارند 1 

  .دولت متبوع اتباع مزبور اعمال می شودقوانین و مقررات 
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ـ در صورتی که شخص محجور در قلمرو طرف متعاهد دیگر دارای اموال و داراییهایی باشد، مراجع صـالحیتدار محـل وقـوع امـوال و               2 
 صالحیتدار طرف متعاهد    داراییها، اقدامات الزم را طبق قوانین و مقررات خود برای حفظ منافع محجور به عمل می آورند و بدون تأخیر مرجع                    

  .سازند  دیگر را از اقدامات خود مطلع می
تواند انجام امور راجع به حفظ شـخص و امـوال و داراییهـای محجـوری را کـه در                      ـ طرف متعاهدی که محجور تابعیت آن را دارد، می         3 

. ع صالحیتدار طرف متعاهـد دیگـر درخواسـت نمایـد    قلمرو طرف متعاهد دیگر اقامت یا سکونت دارد و یا اموال وی در آنجا واقع است از مرج           
  .طرف متعاهد دیگر درصورت قبول درخواست، قوانین و مقررات خود را اعمال خواهد کرد

  ـ تقاضای تعقیب کیفری19ماده  
ها را که مظنون    ـ هر یک از طرفهای متعاهد بنا به درخواست طرف متعاهد دیگر، با رعایت قوانین و مقررات خود، اتباع هر یک از طرف                      1 

  .دهد  کننده هستند، تحت تعقیب کیفری قرار می به ارتکاب جرم در سرزمین طرف متعاهد درخواست
المللی راجع به استرداد مجرمین که هر یک از طرفهای متعاهد           های بین     این ماده مانع از انجام تعهدات ناشی از موافقتنامه        ) 1(ـ مفاد بند  2 

  .باشد رد تقاضای استرداد مانع از انجام همکاری طبق مفاد این ماده نمی. بودعضویت آن را دارند، نخواهد
  ـ اموال و منافع حاصل از جرم20ماده  
ـ هر یک از طرفهای متعاهد مطابق قوانین و مقررات خود بنا به درخواست طرف متعاهد دیگر تالش خـود را بـرای بررسـی و کـشف                            1 

  .سازد  خود به کار خواهد گرفت و طرف متعاهد دیگر را از نتایج تحقیقات آگاه میاموال و منافع حاصل از جرم در سرزمین
شونده مطابق قوانین خود، تدابیر ضروری برای توقیف اموال و منافع حاصل از جرم ارتکابی در قلمـرو طـرف                      ـ طرف متعاهد درخواست   2 

  .کند کننده را اتخاذ می متعاهد درخواست
اند، براساس حکم یا تصمیم صادره قابل اجراء دادگاه یا سایر             این ماده توقیف گردیده   ) 2( جرمی که مطابق بند    ـ اموال و منافع حاصل از     3 

  .کننده در اختیار همان طرف متعاهد قرار خواهد گرفت مراجع صالحیتدار طرف متعاهد درخواست
  .اهد درخواست شونده حفظ خواهد شدـ حقوق اشخاص ثالث نسبت به اموال و منافع توقیف شده مطابق قانون طرف متع4 
  ـ حضور نمایندگان طرفهای متعاهد21ماده  
توانند با موافقت طرف متعاهد دیگر در هنگام اجراء معاضدت حقوقی توسـط              نمایندگان مراجع صالحیتدار هر یک از طرفهای متعاهد می         

  .باشندهای کیفری حضورداشته  مراجع صالحیتدار آن طرف متعاهد در زمینه پرونده
  ـ اطالعات مربوط به سابقه محکومیت22ماده  
هرگاه فردی در قلمرو یک طرف متعاهد مورد پیگرد کیفری قرار گیرد بنا بـه درخواسـت طـرف متعاهـد مـذکور، طـرف متعاهـد دیگـر                              

  .کننده قرار خواهد داد اطالعات مربوط به سابقه محکومیت او را در اختیار طرف متعاهد درخواست
   اطالعات درباره احکام دادگاههاـ23ماده  

طرفهای متعاهد همه ساله یکدیگر را از احکام قطعیت یافته کیفری صادره توسط دادگاههای خود مربوط بـه اتبـاع طـرف متعاهـد دیگـر            
  .مطلع خواهند ساخت

  ـ شناسایی و اجراء تصمیمات قضائی24ماده  
هد دیگر را در امور مدنی، احوال شخصیه، امور حـسبی و جبـران ضـرر و                 هر یک از طرفهای متعاهد تصمیمات قضائی قطعی طرف متعا          

  .کنند زیان ناشی از جرم که از مراجع صالحیتدار قانونی یکدیگر صادر شده است، متقابالً، شناسایی و اجراء می
  ـ نحوۀ شناسایی و اجراء تصمیمات قضائی25ماده  
بایـد در قلمـرو آن        گیرد که تصمیم موردنظر مـی       قررات طرف متعاهدی صورت می    شناسایی و اجراء تصمیمات قضائی مطابق قوانین و م         

  .طرف متعاهد اجراء گردد
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  .شناسایی و اجراء تصمیمات قضائی در صالحیت مراجع طرف متعاهدی است که تصمیم باید در قلمرو آن اجراء شود 
  ـ مدارک پیوست درخواست اجراء تصمیمات قضائی26ماده  
  :تصمیم قضائی باید دارای پیوستهای زیر باشددرخواست اجراء  
ـ رونوشت مصدق تصمیم قضائی و مدرک دال بر الزم االجراء بودن آن و چنانچه قسمتی از حکم اجراء شده باشـد گـواهی راجـع بـه                            1 

  .قسمت اجراء شده حکم
  .یدگیـ گواهی ابالغ اخطاریه به خوانده در صورت عدم شرکت نامبرده در هیچ یک از جلسات رس2 
  .این ماده) 2(و ) 1(ـ ترجمه های مصدق اسناد مذکور در بندهای 3 
  ـ درخواست توضیحات راجع به اجراء تصمیمات27ماده  
تواند از متقاضـی و درصـورت لـزوم از مرجـع              کننده حکم نسبت به قابلیت اجراء آن تردید داشته باشد می            اگر مرجع صالحیتدار شناسایی    

  .به هر حال این امر مانع از اجراء تصمیم نخواهد بود.  ارائه توضیحات تکمیلی بنمایدصادرکنندۀ حکم درخواست
  ـ موارد عدم پذیرش درخواست اجراء تصمیمات قضائی28ماده  
  :در موارد زیر درخواست اجراء تصمیمات قضائی پذیرفته نخواهد شد 
  .ابالغ اخطاریه مطابق مقررات، در جلسه دادرسی شرکت ننموده باشدـ در صورتی که خوانده دعوی یا نماینده قانونی او به لحاظ عدم 1 
  .ـ درخصوص موضوع مورد درخواست قبالً تصمیم قضائی صادر یا اجراء شده باشد2 
متعاهـد    بینی در آن رسیدگی به اصـل موضـوع مطـابق قـانون طـرف                لحاظ عدم پیش    ـ در مواردی که مطابق مفاد این موافقتنامه یا به         3 

  .شونده در صالحیت انحصاری دادگاههای آن طرف قرار داشته باشد درخواست
  .عمل آمده توسط مراجع رسیدگی طرف متعاهد دیگر صادر نشده باشد ـ در صورتی که تصمیمی که درخواست اجراء آن به4 
درخواست شونده مغـایرت    ـ در صورتی که تصمیمی که درخواست اجراء آن به عمل آمده با نظم عمومی و اخالق حسنه طرف متعاهد                     5 

  .داشته باشد
  ـ حل و فصل اختالفات29ماده  
های ناشی از اجراء و تفسیر این موافقتنامه را از طریق مذاکره مستقیم یا مجاری دیپلماتیک حل و فصل خواهند              طرفهای متعاهد اختالف   
  .کرد

  ـ الزم االجراء شدن موافقتنامه30ماده  
فت آخرین اطالعیه هر یک از طرفهای متعاهد از طریق مراجع دیپلماتیک مبنی بر طـی تـشریفات تـصویب                    این موافقتنامه از تاریخ دریا     

  .براساس قوانین داخلی هر یک از طرفهای متعاهد، الزم االجراء می گردد
  .موافقتنامه حاضر برای مدت نامحدود معتبر است 
رفین متعاهد تمایل خـود بـرای فـسخ موافقتنامـه را ازطریـق مجـاری                ماه از تاریخی که یکی از ط        موافقتنامه حاضر پس از گذشت شش      

  .دیپلماتیک به طرف دیگر اعالم نماید، فسخ خواهد گردید
  .اختتام مدت اجراء این موافقتنامه نسبت به درخواستهای استرداد در زمان اعتبار آن تأثیری نخواهد داشت 
 2006 هجـری شمـسی مطـابق بـا پـنجم جـوالی              1385ر تاریخ چهاردهم تیرمـاه      ماده در تهران د     این موافقتنامه در یک مقدمه و سی       

  .میالدی در دو نسخه یکسان به زبانهای فارسی، ارمنی و انگلیسی امضاء گردید که هر سه متن از اعتبار واحد برخوردار می باشد
  .ار خواهد گرفتدر صورت بروز هرگونه اختالف در تفسیر متون این موافقتنامه، متن انگلیسی مالک قر 

-----------------------------------------------------------------------------------  
  از طرف دولت از طرف دولت
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  جمهوری ارمنستان جمهوری اسالمی ایران
  وارطان اسکانیان جمال کریمی راد
   وزیر دادگستری وزیر دادگستری

-----------------------------------------------------------------------------------   
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره منضم به متن موافقتنامه، شامل یک مقدمه و سی ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ               

سوی مجمع تـشخیص مـصلحت    از 23/9/1387ششم مردادماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسالمی تصویب و در تاریخ            
  .نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد

  رئیس مجلس شورای اسالمی ـ علی الریجانی
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قانون الحاق دولت جمهوری اسالمی ایران به کنوانسیون سازمان کنفرانس اسالمی جهت مبارزه با 

  المللی تروریسم بین
  1387/11/5 -62939شماره

  نژاد جناب آقای دکتر محمود احمدی
  ریاست محترم جمهوری اسالمی ایران

قـانون اساسـی جمهـوری اسـالمی        ) 123( در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم          11/8/1379 مورخ   34863/22949عطف به نامه شماره    
مـصوب جلـسه    المللی    ایران قانون الحاق دولت جمهوری اسالمی ایران به کنوانسیون سازمان کنفرانس اسالمی جهت مبارزه با تروریسم بین                

) 112( مجلس که با عنوان الیحه به مجلس شورای اسالمی تقدیم گردیده بود و مطـابق اصـل یکـصد و دوازدهـم                        21/3/1380علنی مورخ   
قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران به مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام ارسال گردیده بود ضمن اضافه نمـودن حـق شـرط در مـاده                         

  .گردد ع به پیوست ابالغ میواحده با تأیید آن مجم
  رئیس مجلس شورای اسالمی ـ علی الریجانی

  12/11/1387 -204179شماره
  وزارت امورخارجه

المللـی کـه در جلـسه         قانون الحاق دولت جمهوری اسالمی ایران به کنوانسیون سازمان کنفرانس اسالمی جهت مبارزه با تروریسم بـین                 
اد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد مجلس شورای اسالمی تصویب و مجمع تشخیص مصلحت نظام در علنی روز دوشنبه مورخ بیست و یکم خرد

قانون اساسی ضمن اضافه نمودن حق شرط در ماده واحده آن را موافق با مصلحت نظام تـشخیص                  ) 112( در اجرای اصل     7/10/1387تاریخ  
  .گردد واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابالغ می مجلس شورای اسالمی 5/11/1387 مورخ 62939داده و طی نامه شماره 

  نژاد رئیس جمهور ـ محمود احمدی
  

  المللی قانون الحاق دولت جمهوری اسالمی ایران به کنوانسیون سازمان کنفرانس اسالمی جهت مبارزه با تروریسم بین
نسیون سازمان کنفرانس اسالمی جهت مبارزه با تروریسم  دولت جمهوری اسالمی ایران مجاز است نسبت به الحاق به کنواماده واحده ـ 
 در بورکینافاسو به تصویب اجالس وزیـران امـور          1378المللی مشتمل بر یک مقدمه و چهل و دو ماده به شرح پیوست که در تیرماه سال                    بین

  .ا نزد امین اسناد بسپاردخارجه سازمان کنفرانس اسالمی رسیده است، ضمن صدور حق شرط ذیل اقدام نموده اسناد الحاق ر
جمهوری اسالمی ایران مواد و مفاد کنوانسیون مذکور را در مواردی که با موازین شرع مقدس اسالمی مغـایرت نداشـته باشـد                : حق شرط 
  .داند قابل اجراء می

  .پیوستن به کنوانسیون مذکور زمانی مجاز است که حق شرط جمهوری اسالمی ایران پذیرفته شود 
  :تفسیریاعالمیه  
با توجه به این که احکام مترقی اسالم کلیه اشکال تروریسم را محکوم نموده است و با عنایت به اهمیت ویژه مبارزه با تروریسم جهـت                           

هـای دو یـا    ایجاد امنیت، ثبات و استقالل سیاسی در کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسالمی، جمهوری اسـالمی ایـران انعقـاد موافقتنامـه               
المللی اسـت     به مکمل کنوانسیون حاضر را که متضمن اعطاء امتیازات و فراهم کردن امکانات بیشتری در جهت مبارزه با تروریسم بین                   چندجان

گونـه معاهـدات    و نیز تبیین مقررات مندرج را جهت تسهیل و تشویق اجراء کنوانسیون حاضر ضروری دانسته و آمادگی خود را برای انعقاد این              
  :الذکر قرار گیرد های دو یا چندجانبه فوق تواند ازجمله موضوعات موافقتنامه طبیعی است موضوعات زیر می. دارد اعالم می

  .»جرائم سیاسی« و » جرائم تروریستی« ـ تعریف واحد از 1 
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  .ـ هماهنگ شدن قوانین داخلی و ملی با مفاد کنوانسیون2 
  اهللا الرحمن الرحیم بسم

  المللی المی جهت مبارزه با تروریسم بینکنوانسیون سازمان کنفرانس اس
  کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسالمی؛

و بـه ویـژه آن مـواردی کـه بـر پایـه              (براساس احکام شریعت اسالمی مداراگر که کلیه اشکال خشونت و تروریـسم را مـردود شـمرده،                   
الملل که مبتنی بر همکاری بـین ملتهـا بـه             و قواعد حقوق بین    کند و مفاد آن با اصول       و به حمایت از حقوق بشر دعوت می       ) گرایی باشد   افراط

  کند؛ باشد برابری می منظور برقراری صلح می
  با رعایت اصول عالیه اخالقی و مذهبی به ویژه احکام شریعت اسالمی و همین طور میراث بشری امت اسالمی؛ 

آن ایجاد فضای مناسب به منظور تقویت همکـاری و تفـاهم در             با تبعیت از منشور سازمان کنفرانس اسالمی، اهداف و اصولش که هدف             
  های مربوط سازمان کنفرانس اسالمی است؛ میان کشورهای اسالمی و همچنین قطعنامه

های مربوط سازمان ملـل متحـد درخـصوص اقـدامات             الملل و منشور سازمان ملل متحد و نیز کلیه قطعنامه           با پیروی از اصول حقوق بین     
باشـند و   المللی دیگری که کشورهای عضو این کنوانسیون عضو آن مـی     المللی و تمامی کنوانسیونها و اسناد بین        تروریسم بین مربوط به حذف    

  کنند؛ المللی آنها می ازجمله دعوت به رعایت حاکمیت، ثبات، تمامیت ارضی، استقالل سیاسی و امنیت کشورها و عدم مداخله در امور بین
  المللی؛  کار سازمان کنفرانس اسالمی جهت مبارزه با تروریسم بینبا الهام از قواعد آئین

کند و منـافع      با تمایل به ترغیب همکاری در میان خود جهت مبارزه با جرائم تروریستی که امنیت و ثبات کشورهای اسالمی را تهدید می                     
  اندازد؛ حیاتی آنها را به مخاطره می

  دهد؛ و مظاهر تروریسم و حذف اهداف و علل آن که زندگی و اموال مردم را هدف قرار میبا قبول تعهد به مبارزه با تمامی اشکال  
با تأیید مشروعیت حقوق مردم برای مبارزه علیه اشغال بیگانه و نظامهای استعمارگر و نژادپرست به هر طریـق ازجملـه مبـارزه مـسلحانه                     

هـای   ن سرنوشت و استقالل مطابق با اهـداف و اصـول منـشور و قطعنامـه         جهت آزادسازی سرزمینهای خود و دستیابی به حقوق خود در تعیی          
  سازمان ملل متحد؛

ویژه حق برخـورداری از آزادی و امنیـت بـوده و نیـز بـا       با اعتقاد به این امر که تروریسم الجرم دربردارنده نقض فاحش حقوق بشر و به     
  گردد؛ لیت آزاد مؤسسات و روند توسعه اقتصادی ـ اجتماعی محسوب میثبات نمودن کشورها مانعی جهت فعا توجه به اهداف آن جهت بی

توان توجیه کرد و لذا کلیه اشکال و مظاهر آن و کلیه اقـدامات، وسـایل و روشـهایش            با اعتقاد به این که تروریسم را به هیچ عنوان نمی           
  باشد؛  کشورها بدون شک محکوم میهرآنچه که مبدأ، دلیل یا هدف آن باشد ازجمله اقدامات مستقیم یا غیرمستقیم

  توسعه بین تروریسم و جرائم سازمان یافته ازجمله قاچاق غیرقانونی تسلیحات، موادمخدر، انسان و تطهیر پول؛ با شناسایی ارتباط روبه 
  . منعقد کننداند این کنوانسیون را با دعوت از کلیه کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسالمی برای الحاق به آن، موافقت نموده

  بخش اول ـ تعاریف و مفاد کلی 
  : از نظر این کنوانسیونـ1ماده 
به هر کشور عضو سازمان کنفرانس اسالمی که این کنوانسیون را تصویب نمـوده یـا                » طرف متعاهد « یا  » کشور متعاهد « ـ اصطالح   1 

  .گردد رده است، اطالق میبدان ملحق شده و اسناد تصویب یا الحاق خود را نزد دبیرخانه کل سازمان سپ
اش بـه منظـور اجـراء         رغم مقاصد یا انگیزه     شود که علی    آمیز یا تهدیدکننده اطالق می      به هرگونه عمل خشونت   » تروریسم« ـ اصطالح   2 

ا، امنیـت یـا   طرح جنایی فردی یا گروهی که با هدف ایجاد رعب بین مردم یا تهدید به آسیب رساندن یا به خطر انداختن جان، حیثیت، آزادیه                 
حقوق آنان، یا به خطر انداختن محیط زیست یا هرگونه تأسیسات یا اموال عمومی یا خصوصی یا اشغال یا تصرف آنها یـا بـه خطـر انـداختن                             

  .المللی یا تهدیدکردن ثبات، تمامیت ارضی، وحدت سیاسی یا حاکمیت کشورهای مستقل انجام گیرد منابع ملی یا تأسیسات بین
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به معنای ارتکاب، آغاز یا مشارکت در هر جرمی است که به منظور تحقق هدف تروریستی در هر یک از            »  جرم تروریستی  «ـ اصطالح   3 
کشورهای متعاهد یا علیه اتباع، داراییها یا منافع آن کشور یا تأسیسات و اتباع خارجی مقیم در آن قلمرو که مطابق با قوانین داخلی آن کـشور              

  .پذیرد گیرد، صورت می مشمول مجازات قرار می
شود، به جز مواردی که قوانین کشورهای متعاهد آنها را مستثنی             ـ جرائم مندرج در کنوانسیونهای زیر نیز جرائم تروریستی محسوب می          4 

  :نموده یا آنها را تصویب نکرده است
 هجـری  23/6/1342 مـیالدی برابـر بـا    14/9/1963توکیـو،  (الف ـ کنوانسیون راجع به جرائم و برخی اعمال ارتکابی دیگر در هواپیمـا    

  ).شمسی
  ). هجری شمسی25/9/1349 میالدی برابر با 16/12/1970الهه، (ب ـ کنوانسیون راجع به جلوگیری از تصرف غیرقانونی هواپیما  
 23/9/1971در تـاریخ  پ ـ کنوانسیون راجع به جلوگیری از اعمال غیرقانونی علیه امنیت هواپیمایی کـشوری امـضاء شـده در مـونترال       

  ). هجری شمسی19/9/1363 میالدی برابر با 10/12/1984مونترال، ( هجری شمسی و پروتکل آن 1/7/1350میالدی برابر با 
المللی برخوردارند از جمله نماینـدگان دیپلماتیـک    پیشگیری و مجازات جرائمی که علیه اشخاصی که از مصونیت بین« ت ـ کنوانسیون   

  .) هجری شمسی23/9/1356 میالدی برابر با 14/12/1973نیویورک، (» گیرد صورت می
  ). هجری شمسی1358 میالدی برابر با 1979نیویورک، (المللی مقابله با گروگانگیری  ث ـ کنوانسیون بین 
آن در مـورد دزدی   هجری شمسی سازمان ملل متحد در مورد حقوق دریاها و مفاد مربـوط  1367 میالدی برابر با 1988ج ـ کنوانسیون   
  .دریایی
  ). هجری شمسی1358 میالدی برابر با 1979وین (» ای حفاظت فیزیکی از مواد هسته« چ ـ کنوانسیون  
المللـی هـستند ـ مکمـل      آمیز در فرودگاههایی که در خدمت هواپیمایی کشوری بـین  ح ـ پروتکل جلوگیری از اعمال غیرقانونی خشونت  

  ). هجری شمسی1367 میالدی برابر با 1988مونترال، ( غیرقانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری کنوانسیون جلوگیری از اعمال
  ). هجری شمسی1367 میالدی برابر با 1988رم، (خ ـ پروتکل جلوگیری از اعمال غیرقانونی علیه امنیت سکوهای ثابت در فالت قاره  
  ). هجری شمسی1367 میالدی برابر با 1988رم، ( دریانوردی د ـ کنوانسیون جلوگیری از اعمال غیرقانونی علیه امنیت 
  ).شمسی  هجری1376 میالدی برابر با 1997نیویورک، (گذاری تروریستی  المللی جلوگیری از بمب ذ ـ کنوانسیون بین 
 هجـری  1370رابـر بـا    مـیالدی ب 1991مـونترال،  (گذاری مواد منفجره پالستیکی به منظور ردیابی و کشف آنها  ر ـ کنوانسیون عالمت  

  ).شمسی
 الف ـ مبارزه مردم ازجمله مبارزه مسلحانه بر ضد اشغال بیگانه، تجـاوز، اسـتعمارگری و اسـتیالء بـا هـدف آزادسـازی و تعیـین         ـ2ماده 

  .الملل، جرم تروریستی محسوب نخواهدشد سرنوشت طبق اصول حقوق بین
  .رائم سیاسی محسوب نخواهدشدب ـ هیچ یک از جرائم تروریستی مندرج در ماده قبلی ج 
  :پ ـ در اجراء مفاد این کنوانسیون، جرائم زیر حتی با انگیزه سیاسی، جرائم سیاسی محسوب نخواهدشد 
  .ـ تعرض به پادشاهان و رؤسای کشورهای متعاهد، یا همسران، اجداد یا اوالد آنان1 
  .سای دولت یا وزراء در هر یک از کشورهای متعاهدجمهورها، یا معاونان رؤ ـ تعرض به ولیعهدها یا معاونان رئیس2 
المللی برخوردار هستند از جمله سـفرا و دیپلماتهـا در کـشورهای متعاهـد یـا در کـشورهای         ـ تعرض به اشخاصی که از مصونیت بین 3 

  .اکردیته
  .ـ قتل عمد یا سرقت با اعمال زور علیه افراد یا مقامات یا وسائل حمل و نقل و ارتباطات4 
  .شود حتی اگر متعلق به کشور متعاهد دیگری باشد  ـ تخریب و اتالف اموال عمومی و اموالی که برای خدمات عمومی استفاده می5 



  19 / قوانین مصوب مربوط به قوه قضائیه :اولبخش 
 

 

 ـ جرائم ساخت، قاچاق یا نگهداری سالح و مهمات یا مواد منفجره یا مواد مشابهی کـه بـه منظـور ارتکـاب جـرائم تروریـستی تهیـه         6 
  .شود می

المللی ازجمله قاچاق غیرقانونی مواد مخدر و انسان و تطهیر پول به منظور تأمین مـالی اهـداف تروریـستی،     جرائم بینت ـ کلیه اشکال   
  .جرائم تروریستی محسوب خواهدشد

  بخش دوم ـ مبانی همکاری اسالمی جهت مبارزه با تروریسم 
  :فصل اول ـ امور امنیتی 
  وریستیـ تدابیر جلوگیری و مبارزه با جرائم تر1قسمت 
  ـ3ماده 
شوند به هیچ نحوی در سازماندهی، تأمین مالی، ارتکاب، تحریک یا حمایت اقدامات تروریـستی اعـم از                    ـ کشورهای متعاهد متعهد می    1 

  .مستقیم یا غیرمستقیم اقدام، شروع یا مشارکت ننمایند
یستی طبق مفاد این کنوانسیون و قوانین و مقررات داخلی          ـ کشورهای متعاهد بنا به تعهدشان مبنی بر جلوگیری و مبارزه با جرائم ترور             2 

  :مربوط خود اقدامات زیر را انجام خواهند داد
  :الف ـ تدابیر بازدارنده 
ـ جلوگیری از استفاده از قلمرو خود جهت استفاده از آن برای طراحی، سازماندهی اجراء جرائم تروریستی یا شروع یا مـشارکت در ایـن                         1 

صورت فردی یا گروهی یا پذیرفتن، پنـاه دادن،   و؛ ازجمله ممانعت از نفوذ عوامل تروریست، کسب پناهندگی یا اقامت در آن بهجرائم به هر نح   
  .آموزش، مسلح نمودن، تأمین مالی یا ارائه هرگونه تسهیالت به آنها

  .روریستی مشابه یا مشترکی روبرو هستندـ همکاری و هماهنگی با سایر کشورهای متعاهد به ویژه کشورهای همسایه که با جرائم ت2 
ـ توسعه و تقویت سیستمهای کشف حمل و نقل، واردات، صادرات، انبار نمودن و استفاده از سالحها، مهمات و مواد منفجره و نیز سایر                        3 

 کـشور متعاهـد بـه کـشور     وسائل تعرض، کشتار و تخریب عالوه بر تقویت کنترل مرزی و گمرکی به منظور جلوگیری از انتقال آنهـا از یـک       
  .که برای اهداف خاص قانونی در نظر گرفته شده باشد متعاهد دیگر یا سایر کشورها مگر این

ـ توسعه و تقویت سیستمهای مربوط به روشهای مراقبت، تأمین مرزها و گذرگاههای زمینی، دریایی و هوایی بـه منظـور جلـوگیری از                        4 
  .نفوذ از طریق آنها

  .های تضمین امنیت و حفاظت از شخصیتها، تأسیسات حیاتی و وسایل حمل و نقل عمومی ـ تقویت سیستم5 
المللـی معتبـر در    ای و بین  ـ تقویت محافظت، امنیت و سالمت جانی هیأتها و شخصیتهای دیپلماتیک و کنسولی؛ و سازمانهای منطقه 6 

  .بر این موضوع استالملل که ناظر  کشورهای متعاهد طبق کنوانسیونها و قواعد حقوق بین
ـ تقویت فعالیتهای اطالعاتی امنیتی و هماهنگ نمودن آنها با فعالیتهای اطالعاتی هر کشور متعاهد طبق سیاستهای اطالعاتی مربـوط     7 

آنها به منظور کشف اهداف گروهها و سازمانهای تروریستی و خنثی نمودن طرحهای آن و روشن کردن میـزان خطرنـاک بـودن آنهـا بـرای                           
  .نیت و ثباتام

آوری و تجزیه و تحلیـل اطالعـات در مـورد عناصـر، گروههـا، جنبـشها و         ـ ایجاد پایگاه اطالعاتی توسط هر کشور متعاهد برای جمع 8 
  .آمیز در مبارزه با آن سازمانهای تروریستی و نظارت بر توسعه پدیده تروریسم و تجارب موفقیت

صالح سایر کشورهای متعاهـد در چهـارچوب    ت را به روز درخواهد آورد و آنها را با مراجع ذی          ـ عالوه بر این، کشور متعاهد این اطالعا       9 
  .قوانین و مقررات در هر کشور مبادله خواهد کرد

   ب ـ تدابیر مبارزه 
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انسیونهای موجود  ـ دستگیری مرتکبان جرائم تروریستی و تعقیب آنها طبق قوانین ملی یا استرداد آنها طبق مفاد این کنوانسیون یا کنو                   1 
  .شونده کننده و درخواست بین کشورهای درخواست

  .نمایند و نیز شهود و مأموران تحقیق ـ تضمین محافظت مؤثر از اشخاصی که در زمینه قضاوت جنایی فعالیت می2 
  .ـ تضمین محافظت مؤثر از منابع اطالعاتی و شهود در خصوص جرائم تروریستی3 
  . قربانیان تروریسمـ ارائه مساعدت ضروری به4 
ربط در کشورهای متعاهد و شهروندان جهت مبارزه با تروریسم از جمله ارائه تضمینهای کافی   ـ ایجاد همکاری مؤثر بین نهادهای ذی 5 

ی و محرکهای مناسب به منظور تشویق اطالع دادن اقدامات تروریستی و ارائه اطالعات برای کمک به افـشاء آنهـا و همکـاری در دسـتگیر                         
  .مرتکبان

  .ـ حدود همکاریهای اسالمی جهت جلوگیری و مبارزه با جرائم تروریستی2قسمت 
 کشورهای متعاهد جهت جلوگیری و مبارزه با جرائم تروریستی طبق قوانین و مقررات مربوط هر کشور در موارد زیر بـا یکـدیگر                        ـ4ماده 

  :همکاری خواهند کرد
  :اول ـ تبادل اطالعات 
  :گردند که تبادل اطالعات با یکدیگر را در موارد زیر ترغیب نمایند اهد متعهد میـ کشورهای متع1 
الف ـ فعالیتها و جرائم ارتکابی توسط گروههای تروریستی، رهبـران، عوامـل و سـتاد آنهـا، آمـوزش، وسـایل و منـابع تـأمین بودجـه و            

  .ر روشها و وسایل حمله، کشتار و نابودیتسلیحات، انواع سالح، مهمات و مواد منفجره مورد استفاده و نیز دیگ
ب ـ وسایل ارتباطی و تبلیغاتی مورد استفاده گروههای تروریستی، نحوه عمل آنها، فعالیت رهبران آنها، عوامـل آنهـا و اسـناد مـسافرتی       
  .آنها

شده و هدف آن آسیب رسـاندن بـه       ـ کشورهای متعاهد اطالعات به دست آمده در مورد هر نوع جرم تروریستی که در قلمرو آنها واقع                   2 
است را فوری در اختیار کشور مزبور قرار خواهند داد و حقایق مربـوط بـه جـرم را برحـسب شـرایط آن،                     منافع یا اتباع کشور متعاهد دیگر بوده      

ایط تحقیـق و تفحـص را       جنایتکاران، قربانیان، خسارتها و وسایل و روشهای مورد استفاده به منظور ارتکاب جرم، بدون خدشه دار کردن شـر                  
  .بیان خواهند کرد

های به دست آمـده       ـ کشورهای متعاهد به منظور مبارزه با جرائم تروریستی و آگاهی کشور متعاهد یا سایر کشورها از اطالعات یا داده                   3 
ا طرفهای دیگر به تبادل اطالعات خواهند تواند مانع جرائم تروریستی در قلمرو خود یا علیه اتباع یا افراد مقیم یا منافع آن کشور گردد ب که می
  .پرداخت

  :های به دست آمده را در موارد زیر در اختیار کشور متعاهد دیگر قرار خواهند داد ـ کشورهای متعاهد اطالعات یا داده4 
بر چنین اقداماتی به وسـیله  ها یا اطالعاتی که به دستگیری متهمان به ارتکاب جرم تروریستی علیه منافع آن کشور یا داللت  الف ـ داده  

  .معاضدت، تبانی، تحریک یا تأمین مالی کمک نماید
ها یا اطالعاتی که موجب مصادره هرگونه سالح، تسلیحات، مـواد منفجـره، وسـایل یـا وجـوهی گـردد کـه در ارتکـاب جـرم           ب ـ داده  

  .تروریستی مورد استفاده قرار گرفته است یا بخواهد مورد استفاده قرار گیرد
شوند سری بودن اطالعات تبادل شده بین خود را رعایت نمایند و از ارسال آن به هر کشور غیر متعاهد   ـ کشورهای متعاهد متعهد می 5 

  .یا طرفهای دیگر بدون موافقت قبلی کشور منبع اطالعات خودداری نمایند
  دوم ـ تحقیقات 
ایر کشورهای متعاهد و ارائه کمک در زمینه تشریفات مربوط به تحقیق بر             شود اقدام به تقویت همکاری با س        هر کشور متعاهد متعهد می     

  .حسب دستگیری مظنونان فراری یا اشخاص محکوم به ارتکاب جرائم تروریستی، طبق قوانین و مقررات هر کشور بنماید
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  :سوم ـ مبادله نظرات کارشناسی 
ت در زمینه مبارزه با جرائم تروریستی و نیز مبادله نظـرات کارشناسـی در               ـ کشورهای متعاهد در مورد انجام و تبادل مطالعات و تحقیقا          1 

  .این زمینه با یکدیگر همکاری خواهندنمود
هـای آموزشـی    ها یا تشکیل دوره   ـ کشورهای متعاهد در چهارچوب امکانات خود جهت ارائه کمکهای فنی موجود به منظور تهیه برنامه               2 

ر صورت نیاز برای کارکنان در زمینه مبارزه با تروریسم به منظور بهبود توان علمی و عملـی و افـزایش                     مشترک با یک یا چند کشور متعاهد د       
  .کارایی آنها همکاری خواهند نمود

  :چهارم ـ زمینه آموزش و اطالعات 
  :کشورهای متعاهد در موارد زیر همکاری خواهند کرد 
روهی به منظور برخورد با مبارزه نادرست علیه اسالم، از طریـق معرفـی تـصویر    های گ ـ ترغیب فعالیتهای اطالعاتی و حمایت از رسانه   1 

  .حقیقی از تحمل اسالمی و نشان دادن طرحها و خطر گروههای تروریستی علیه ثبات و امنیت کشورهای اسالمی
  . آموزشی کشورهای متعاهدهای کند در برنامه ـ گنجاندن ارزشهای انسانی عالی که انجام هرگونه اعمال تروریستی را نهی می2 
ـ حمایت از کوششهایی که هدف آن همگام بودن اسالم با زمان است با معرفی افکار اسالمی پیشرفته که بر پایه اجتهـاد قـرار گرفتـه       3 

  .گردد است و به وسیله آن اسالم متمایز می
  :فصل دوم ـ امور قضائی 
  ـ استرداد مجرمان1قسمت 
ـ 5ماده  شوند که متهمان یا محکومان به جرائم تروریستی را که هریک از این کـشورها متقاضـی اسـترداد     عهد می کشورهای متعاهد مت 

  .آنها هستند با رعایت قواعد و شرایط قید شده در این کنوانسیون مسترد کنند
  :استرداد در موارد زیر مجاز نخواهد بود ـ 6ماده 
االجراء در کشور متعاهد درخواست شونده به عنوان یکی از جرائمـی کـه    نین الزمـ اگر جرمی که موجب تقاضای استرداد شده طبق قوا     1 

  .است، نزند این کنوانسیون که موجب تقاضای استرداد شده) 2(ماده ) پ(و ) ب(ای به مفاد بندهای  جنبه سیاسی دارد تلقی شود و لطمه
  .ام تعهدات نظامی باشدـ اگر جرمی که موجب استرداد شده صرفاً در ارتباط با قصور در انج2 
که جرم به منافع کشور متعاهد       شونده واقع شود، مگر این      ـ اگر جرمی که موجب تقاضای استرداد شده در قلمرو کشور متعاهد درخواست            3 

کـه   یـن باشد و قوانین آن کشور تصریح کند که مرتکبان آن جرائم تعقیب و مجازات خواهند شـد مـشروط بـر ا        درخواست کننده آسیب رسانده   
   .کشور درخواست شونده اجراء تحقیقات یا محاکمه را آغاز نکرده باشد

  .ـ چنانچه جرمی موضوع حکم نهایی باشد که در کشور متعاهد درخواست شونده در حکم قانون باشد4 
 اسـترداد مـشمول مـرور     ـ اگر دعوا در زمان تقاضای استرداد منقضی شده باشد یا مجازات طبق قوانین کشور متعاهد درخواست کننده 5 

  .زمان شده باشد
کننده توسط فردی که تابعیت آن کشور را نـدارد ارتکـاب شـده باشـد و قـوانین        ـ اگر جرائم در خارج از قلمرو کشور متعاهد درخواست 6 

  . قرار ندهدکشور متعاهد درخواست شونده چنین جرمی را اگر در خارج از قلمرو آن و توسط چنین فردی ارتکاب شود، تحت پیگرد
  .ـ چنانچه فرمان عفو صادر شود و شامل مرتکبان این جرائم در کشور متعاهد درخواست کننده گردد7 
 ـ اگر نظام حقوقی کشور درخواست شونده اجازه استرداد اتباع خود را ندهد، دراین صورت کشور مزبور موظف خواهد بود فردی را کـه   8 

ین عمل در هر دو کشور با حکم سلب آزادی برای حداقل یک سال یا بیـشتر قابـل مجـازات باشـد،                  شود چنانچه ا    مرتکب جرم تروریستی می   
تابعیت شخص مورد درخواست استرداد براساس تاریخ جرم و با توجه به تحقیقات انجـام گرفتـه در ایـن خـصوص بـه                        . تحت پیگرد قرار دهد   

  .گردد کننده تعیین می وسیله کشور درخواست
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مورد درخواست استرداد در مرحله تحقیقات یا محکمه برای جرم دیگری در کشور درخواست شـونده باشـد، اسـترداد          اگر شخص   ـ  7ماده 
در این صورت کشور درخواست شـونده بـه         . وی تا روشن شدن نتیجه تحقیقات یا پایان یافتن محاکمه و اجراء مجازات به تعویق خواهد افتاد                

که قبل از اجراء حکم صادره در کشور درخواست شـونده وی بـه                ه مسترد خواهد کرد مشروط بر این      طور موقت او را برای تحقیقات یا محاکم       
  .آن کشور بازگردانده شود

ـ 8ماده   به منظور استرداد مرتکبان جرائم به موجب این کنوانسیون، اختالفات میان قوانین داخلی کشورهای متعاهد نسبت به جرمهـای   
  .ت یا جنحه یا مجازات مقرر شده برای آن معنا و مفهومی نخواهد داشتبندی شده به عنوان جنای طبقه
  :ـ نیابت قضائی2قسمت 
 هر کشور متعاهد از کشور متعاهد دیگر درخواست خواهد کرد تا مسؤولیت اقـدام قـضائی در قلمـرو خـود را نـسبت بـه هرگونـه              ـ9ماده 

  :ه ویژه در موارد زیر به عهده گیردتشریفات قضائی مربوط به عملی که متضمن جرم تروریستی است، ب
  .شود ـ استماع شهادت که به عنوان ادله تلقی می1 
  .ـ رساندن اسناد قانونی2 
  .ـ اجراء تشریفات بازجویی و توقیف3 
  .ـ انجام بازبینی صحنه و تجزیه و تحلیل مدارک4 
  . ـ دریافت اسناد یا مدارک یا سوابق الزم، یا رونوشت مصدق آنها5 
تواند در موارد زیر از پذیرفتن درخواسـت           هر کشور متعاهد نیابتهای قضائی مربوط به جرائم تروریستی را اجراء خواهدکرد و می              ـ10ماده 

  :اجراء خودداری نماید
 ـ اگر جرمی که برای آن درخواست ارائه شده، موضوع اتهام، تحقیق یا محاکمه در کشوری باشد که درخواست اجراء نیابـت قـضائی از                        1 

  .است آن شده
  .انجام این مأموریت شده است، لطمه بزند ـ اگر اجراء درخواست به حاکمیت یا امنیت یا نظم عمومی کشوری که متعهد به2 
تواند اجراء آن را      شونده فوری اجراء خواهدشد و این کشور می          درخواست نیابت قضائی طبق مفاد قوانین داخلی کشور درخواست         ـ11ماده 

در ایـن   . طلبد، به تعویـق بینـدازد       یفات تحقیق و تعقیب خود در مورد مذکور، یا تا برطرف شدن دالیل موجهی که تعویق را می                 تا تکمیل تشر  
  .کننده از این تعویق مطلع خواهد شد صورت کشور درخواست

تدها بـرای بانکهـا و مؤسـسات         از درخواست نیابت قضائی در ارتباط با جرم تروریستی به موجب قواعد محرمانه بودن داد و سـ                  ـ12ماده 
  .شود مالی امتناع نخواهد شد و در اجراء درخواست، قواعد کشور مجری رعایت می

شود، همان ارزش قانونی را خواهد داشت کـه چنانچـه          تشریفاتی که از طریق نیابت قضائی طبق مفاد این کنوانسیون تقبل می            ـ13ماده 
  .شد، نتایج اجراء آن تنها در چهارچوب نیابت قضائی استفاده خواهد شد یابت قضائی مطرح میکننده ن صالح در کشور درخواست نزد مرجع ذی

  :ـ همکاری قضائی3قسمت 
 هر کشور متعاهد هرگونه مساعدت ممکن را که برای انجام تحقیقات یا جریان دادرسی در ارتباط با جـرائم تروریـستی ممکـن               ـ14ماده 

  .است الزم باشد، ارائه خواهد داد
  ـ15ماده 
ـ چنانچه صالحیت قضائی به یکی از کشورهای متعاهد برای تعقیب شخص متهم به ارتکاب جرائم تروریستی تعلق گیرد، ایـن کـشور               1 
تواند از کشوری که میزبان شخص مظنون است درخواست نماید او را در خصوص این جرم بنا بـه رضـایت کـشور میزبـان و مـشروط بـر         می
در ایـن   . ر با حکم سلب آزادی به مدت حداقل یک سال یا مجازات شدیدتر قابل کیفر باشد، تحت تعقیـب قـرار دهـد                      که جرم در آن کشو      این

  .شونده قرار خواهد داد کننده کلیه اسناد تحقیق و مدارک مربوط به جرم را در اختیار کشور درخواست صورت کشور درخواست
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کننده علیـه مـتهم طبـق مقـررات و تـشریفات قـانونی                شده توسط کشور درخواست     عـ تحقیقات یا محاکمه براساس مورد یا موارد ارجا        2 
  .شود، انجام خواهدشد کشوری که محاکمه در آن برگزار می

مـاده قبلـی، موجـب توقـف تـشریفات تعقیـب، تحقیـق و محاکمـه در قلمـرو کـشور                      ) 1( درخواسـت محاکمـه براسـاس بنـد        ـ16ماده 
شونده برای  ی که مربوط به ضروریات همکاری، معاضدت یا نیابت قضائی مورد تقاضای کشور درخواست     شود، به جز موارد     کننده می   درخواست

  .گردد اجراء تشریفات محاکمه می
   ـ17ماده 
گیرد تابع قوانین  شود ـ انجام می کننده یا کشوری که در آن محاکمه برگزار می ـ تشریفاتی که در هریک از دو کشور ـ کشور درخواست1 

گیرد و از همان امتیاز قانونی که ممکن است در قوانین آن قید گردیده باشد، برخوردار خواهد   است که این تشریفات در آن صورت میکشوری
  .شد

شـونده از تعقیـب وی       کـه کـشور درخواسـت       کرد مگـر ایـن      کننده شخص متهم را محاکمه یا محاکمه مجدد نخواهد          ـ کشور درخواست  2 
  .خودداری نماید

کننده را از اقـدام خـود در مـورد درخواسـت              است، کشور درخواست    کلیه موارد، کشوری که از آن درخواست برگزاری محاکمه شده         ـ در   3 
  .محاکمه مطلع و نتایج تحقیقات خود یا تشریفات محاکمه را به آن ارسال خواهد کرد

قدامات و تشریفات منـدرج در قـانون خـود را در مـورد              تواند کلیه ا    است می    کشوری که از آن درخواست برگزاری محاکمه شده        ـ18ماده 
  .متهم، قبل یا بعد از دریافت درخواست محاکمه انجام دهد

  :ـ اموال و عواید توقیف شده حاصل از جرم4قسمت  
 جـرم    چنانچه تصمیم به استرداد مجرمی گرفته شود، کشور متعاهد اموال و عواید توقیف شـده، اسـتفاده شـده یـا مربـوط بـه                         ـ19ماده 

  .تروریستی را که در مالکیت شخص مورد درخواست یا شخص ثالث است، به کشور درخواست کننده تحویل خواهدداد
تواند کلیه تدابیر و اقدامات امـانتی الزم را بـه منظـور      کشوری که از آن درخواست شده است اموال و عواید را تحویل دهد، می              ـ20ماده 

تواند در صورت لزوم جهت انجام اقدامات جزایی در آن کشور به طور موقت از این اموال و عواید                     مچنین می ه. ایفای تعهدات خود اتخاذ نماید    
  .کننده تحویل دهد، مشروط به این که برای همین منظور عودت داده شود درخواست نگهداری نماید یا آن را به کشور

  : ـ مبادله شواهد5قسمت  
گردد به دنبال وقوع هر جرم تروریستی در قلمرو خود علیه کشور متعاهد دیگر شواهد و آثار ناشی                    یک کشور متعاهد متعهد می     ـ21ماده 

عالوه بر این   . تواند از هر کشور متعاهد دیگر نیز کمک بگیرد          صالح خود مورد بررسی قرار دهد و بدین منظور می           از آن را توسط نهادهای ذی     
توانـد نتیجـه      چنانچـه از وی درخواسـت شـود مـی         .  و اثبات ارتباط قانونی آن انجام خواهد داد        هرگونه اقدامات الزم را به منظور حفظ شواهد       

کشور یا کشورهایی که در این مورد مـساعدت         . اقدامات خود را در اختیار کشوری قرار دهد که منافعش به علت ارتکاب به جرم در خطر است                 
  .اند نباید این اطالعات را به دیگران انتقال دهند کرده
  :بخش سوم ـ راهکارهای اجراء همکاری 
  :فصل اول ـ تشریفات استرداد 
هـای     تبادل درخواستهای استرداد میان کشورهای متعاهد به طور مستقیم از طریق مجاری دیپلماتیک یـا از طریـق وزارتخانـه                    ـ22ماده 

  .دادگستری یا جانشین آنها صورت خواهد پذیرفت
  :ت کتبی ارائه و متضمن موارد زیر خواهد بود درخواست استرداد به صورـ23ماده 
ـ اصل یا رونوشت مصدق کیفرخواست، حکم توقیف یا هرگونه اسناد دیگر دارای ارزش مشابه صادره براساس شرایط مندرج در قـانون                      1 

  .کشور درخواست کننده
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ان ارتکاب این اعمال و کاربرد قانونی آنها با         ـ بیان اعمالی که به خاطر آن استرداد درخواست شده با مشخص کردن شامل تاریخ و مک                2 
  گردد و نیز رونوشتی از این مواد، ذکر مواد قانونی که به موجب آن اعمال مذکور مشمول آن می

  .ـ مشخصات شخص مورد درخواست استرداد تا سرحد امکان با جزئیات کامل و هرگونه اطالعات دیگر نظیر تعیین هویت و ملیت وی3 
  ـ24ماده 
شونده تمـاس برقـرار نماینـد و تقاضـای توقیـف          توانند از هر طریق کتبی با کشور درخواست         کننده می    مراجع قضائی کشور درخواست    ـ1 

  .احتیاطی شخص مورد درخواست را تا رسیدن درخواست استرداد بنمایند
 با این وجود چنانچه درخواست اسـترداد بـه   .تواند شخص مورد نظر را توقیف احتیاطی نماید شونده می ـ در این صورت کشور درخواست    2 

است، برای مدتی بیش از سـی روز از     توان شخصی را که درخواست استرداد وی شده         همراه مدارک الزم مندرج در ماده قبل تسلیم نشود، نمی         
  .تاریخ توقیف او در بازداشت نگهداشت

چنانچـه کـشور   . این کنوانـسیون ارسـال خواهـدکرد   ) 23( در ماده کننده، درخواست را به همراه مدارک مندرج         کشور درخواست  ـ25ماده 
درخواست شونده اعتبار درخواست را تأیید نماید، مراجع ذیصالح آن کشور درخواست را طبق قوانین خود اجـراء خواهنـدکرد و فـوری کـشـور        

  .شـده مطلع خواهند ساخت کننده را از اقـدامات انجام درخواست
   ـ26ماده 
  . موارد قید شده در دو ماده فوق، توقیف احتیاطی، بیش از شصت روز بعد از تاریخ بازداشت نخواهدبودـ در کلیه1 
ـ آزادی موقت ممکن است در طی مدت مندرج در بند قبلی صورت گیرد و کشور درخواست شونده اقدامات مناسـبی را بـرای تـضمین                2 

  .دکند، اتخاذ خواهدکر این که شخص مورد درخواست فرار نمی
  .ـ آزادی شخص مانع توقیف مجدد وی و استرداد او، چنانچه پس از آزادی وی درخواست شود، نخواهدشد3 
باشد، مراتب را به کشور        چنانچه کشور درخواست شونده نیاز به توضیحات اضافی برای تعیین شرایط مندرج در این فصل داشته                ـ27ماده 

  . برای ارائه این توضیحات اضافی تعیین خواهدکردکننده اطالع خواهد داد و تاریخی را درخواست
 چنانچه کشور درخواست شونده تعدادی درخواست استرداد از کشورهای مختلف در مورد اعمـال یکـسان یـا متفـاوت دریافـت                      ـ28ماده 

 جرم و مکـان ارتکـاب آن در مـورد           دارد، کشور مزبور با توجه به شرایـط، به ویژه امکان استرداد بعدی، تاریخ دریافت درخواستها، میزان خطر                
  .این درخواستها تصمیم خواهدگرفت

  :فصل دوم ـ اقدامات مربوط به نیابت قضائی 
  : درخواستهای نیابت قضائی باید موارد زیر را تعیین کندـ29ماده 
  .صالح صادرکننده درخواست ـ مرجع ذی1 
  .ـ موضوع درخواست و دلیل آن2 
  .موضوع نیابت قضائی در صورت امکانـ تعیین هویت و تابعیت شخص 3 
ـ اطالعات در مورد جرمی که نیاز به نیابت قضائی دارد، تعریف قانونی آن، مجازات تعیـین شــده مرتکبـان آن بـه همـراه بیـشتـرین                            4 

  .اطالعات قابل دسترس پیرامون شرایـط آن به منظور تضمین اجراء مؤثر نیابت قضائی
  ـ30ماده 
کننـده به وزارت دادگستری کشور درخواست شونده ارسال و  قضائـی از سـوی وزارت دادگستـری کشور درخواستـ درخواسـت نیابـت 1 

  .به همین طریق اعاده خواهدشد
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کننده به مراجع قضائی در کـشور         ـ در شرایط فوری، درخواست نیابت قضائی به طور مستقیم از سوی مراجع قضائی درکشور درخواست               2 
. شـونده فرسـتاده خواهدشـد       رونوشت این نیابت قضائی نیز همزمان به وزارت دادگستری کشور درخواسـت           . سال خواهدشد شونده ار   درخواست

  .نیابت قضائی به همراه مدارک مربوط به اجراء آن از طریق مندرج در بند قبلی عودت داده خواهدشد
. صالح درکشور درخواست شونده ارسـال گـردد          به مراجع ذی   تواند به طور مستقیم از سوی مراجع قضائی         ـ درخواست نیابت قضائی می    3 

  .پاسخها ممکن است به طور مستقیم از طریق مرجع مذکور ارسال گردد
این اسناد  . صالح یا مجاز از طرف آن، امضاء یا مهر خواهدشد            درخواستهای نیابت قضائی و اسناد ضمیمه آن از سوی مرجع ذی           ـ31ماده 

  .باشد معاف خواهدبود ممکن است قانون کشور درخواست شونده مقرر کردهاز کلیه تشریفات رسمی که 
است، دارای صالحیت کافی برای اقدام مورد آن نباشد، آن را خـود             چنانچه مرجعی که درخواست نیابت قضائی را دریافت نموده         ـ32ماده 

تقیم ارسال شده باشد، پاسخ به همـان طریـق بـه کـشور              اگر درخواست به طور مس    . صالح در کشور خود ارجاع خواهدداد       به خود به مرجع ذی    
  .کننده داده خواهدشد درخواست

  . هرگونه رد نیابت قضائی باید توضیح داده شودـ33ماده 
  :فصل سوم ـ اقدامات مربوط به حمایت از شهود و کارشناسان 
 قضائی آن از اهمیت خاصی برخـوردار اسـت،          کننده تشخیص دهد حضور شاهد یا کارشناس در مراجع           چنانچه کشور درخواست   ـ34ماده 

این درخواست یا برگه احضاریه شامل شرحی از میزان تقریبی مبلغ جبرانی، هزینه سفر و اقامت       . این نکته را در درخواست خود ذکر خواهدکرد       
  .و تعهد به پرداخت آن خواهدبود

  .کننده را از پاسخ وی آگاه خواهدنمود خواستشونده شاهد یا کارشناس را دعوت خواهدکرد و کشور در کشور درخواست 
  ـ35ماده 

پـذیرد حتـی اگـر حکـم، چنـین مجـازاتی را               توان برای شاهد یا کارشناسی که احضاریه را نمـی           گونه مجازات یا اقدام تأدیبی را نمی        ـ هیچ 1 
  .بینی کند، تحمیل کرد پیش

  . شود، طبق مفاد قانون داخلی این کشور احضار خواهدشد کننده شور درخواستـ چنانچه شاهد یا کارشناسی به طور داوطلبانه وارد قلمرو ک2 
  ـ36ماده 
کننده براساس احـضاریه      توان مادامی که حضورش در مراجع قضائی کشور درخواست          ـ شاهد یا کارشناس را صرف نظر از تابعیتش نمی         1 

درخواست کننده صورت گرفته، در قلمرو کشور اخیر محاکمه، توقیف یا           باشد به دلیل اعمال یا احکام دادگاه که پیش از عزیمت وی به کشور               
  .آزادی وی را محدود کرد

توان برای سایر اعمال یـا        یابد، نمی   قضائیه کشور مورد نظر حضور می       ـ شاهد یا کارشناسی را که با هر تابعیتی براساس احضاریه در قوه            2 
کننـده    شونده بوده بـه هـر نحـوی در قلمـرو کـشور درخواسـت                ترک قلمرو کشور درخواست   احکام دادگاه که در احضاریه ذکر نشده و قبل از           

  .محاکمه، توقیف یا آزادی وی را محدود نمود
اش برای بازگشت در حـالی کـه          رغم توانایی   روز متوالی علی    کننده بیش از مدت سی      ـ اگر شاهد یا کارشناس در قلمرو کشور درخواست        3 

کننـده برگـردد، امتیازهـای        ضائیه موردنیاز نباشد، بماند یا اگر پس از ترک کشور، به قلمروهای کشور درخواست             حضورش دیگر از سوی قوه ق     
  .مصونیت مندرج در این ماده باطل خواهدشد

   ـ37ماده 
 تبلیغـاتی کـه     گردد کلیه اقدامات ضروری را به منظور تضمین حمایت از شاهد یا کارشناس در برابر                ـ کشور درخواست کننده متعهد می     1 
  :های او را در اثر شهادتش به خطر بیندازد، اتخاذ کند و به ویژه موارد زیر را انجام خواهد داد تواند وی، خانواده یا دارایی می

  .الف ـ دادن تضمین در مورد محرمانه بودن تاریخ و مکان ورود وی و نیز وسایل حمل و نقل مورد استفاده 
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  .رمانه بودن محل اقامت، نقل و انتقاالت و اماکنی که ممکن است حضور داشته باشدب ـ دادن تضمین در مورد مح 
  .صالح پ ـ دادن تضمین در مورد محرمانه بودن شهادت و اطالعات داده شده به مراجع قضائی ذی 
انواع خطـرات احتمـالی     کننده امنیت ضروری را که حسب شرایط شاهد یا کارشناس و خانواده وی و شرایط قضیه و                    ـ کشور درخواست  2 

  .مورد نیاز است، تأمین خواهدکرد
  ـ38ماده 
کننده احضار شده در کشور درخواست شونده در بازداشت به سربرد، به طور موقـت                 ـ چنانچه شاهد یا کارشناسی که به کشور درخواست        1 

توان از انتقـال      شونده شهادت دهد می     ور درخواست به محل جلسه استماع انتقال داده خواهدشد تا طبق شرایط و زمان تعیین شده از سوی کش                
  :به دالیل زیر خودداری نمود

  الف ـ چنانچه شاهد یا کارشناس نپذیرد، 
  .دادرسی کیفری در قلمرو کشور درخواست شونده ضروری باشد ب ـ چنانچه حضور وی برای انجام آیین 
  .ی گرددتر شدن مدت بازداشت و پ ـ چنانچه انتقال او منجر به طوالنی 
  .باشد که مانع از انتقال وی گردد ت ـ چنانچه مالحظات دیگری وجود داشته 
کننـده در بازداشـت       ـ شاهد یا کارشناس منتقل شده تا زمان بازگرداندن او بـه کـشور درخواسـت شـونده در قلمـرو کـشور درخواسـت                        2 

  .شونده خواستار آزادی او گردد سرخواهدبرد مگر آنکه کشور درخواست به
  :بخش چهارم ـ مقررات پایانی 
 کشورهای امضاء کننده، این کنوانسیون را تصویب خواهندنمود یا به آن ملحق خواهندشد و اسـناد تـصویب یـا الحـاق ظـرف                         ـ39ماده 

رهای عضو روز از تاریخ تصویب یا الحاق به آن به دبیرخانه کل سازمان کنفرانس اسالمی تسلیم خواهدشد دبیرخانه کل کلیه کشو حداکثر سی 
  .را از هرگونه تسلیم سند و تاریخ آن آگاه خواهدنمود

  ـ40ماده 
روز پـس از تاریخ تسلیـم هفتمین سـند تـصـویب یـا الحــاق بـه دبیرخانـه کـل سـازمان کنفـرانس اسـالمی                            ـ این کنوانسیـون سی   1 
  .االجراء خواهدشد الزم
تسلیم اسناد تصویب یا الحاق آن به دبیرخانه سازمان کنفـرانس اسـالمی و   ـ این کنوانسیون در مورد هیچ کشور اسالمی دیگر تا زمان       2 

  .روز از تاریخ تسلیم قابل اجراء نخواهدبود گذشت سی
 هیچ یک از کشورهای متعاهد مجاز نیستند هیچ حق شرطی را که به طور صریح یا ضمنی مغایر با مفـاد ایـن کنوانـسیون یـا                            ـ41ماده 

  .شد، منظور نمایندموجب دورشدن از اهداف آن با
   ـ42ماده 
ـ کشور متعاهد تنها به وسیله ارسال درخواست کتبی به دبیرکـل سـازمان کنفـرانس اسـالمی از عـضویت در ایـن کنوانـسیون خـارج                            1 

  .خواهدشد
  .ـ خروج از عضویـت در کنوانسیـون پـس از شش ماه از تاریـخ ارسال درخواسـت به دبیرکل قابل اجراء خواهدبود2 

باشـد تهیـه و بـه         کنوانسیون در یک نسخه اصلی به زبانهای انگلیسی، عربی و فرانسوی که همگی از اعتبار یکـسان برخـوردار مـی                    این  
منـشور آن بـه     ) 102(دبیرخانه کل سازمان کنفرانس اسالمی تسلیم گردیده است و دبیرخانه کل، آن را در سازمان ملل متحد طبق مفاد ماده                     

  .شده این کنوانسیون را برای کشورهای عضو کنفرانس اسالمی ارسال خواهدنمود های تصویب رخانه کل، نسخهدبی. ثبت خواهند رساند
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قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن کنوانسیون شامل مقدمه و چهل و دو ماه در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیست و یکـم            
 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظـام موافـق          7/10/1387اسالمی تصویب و در تاریخ      خرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد مجلس شورای          

  با مصلحت نظام تشخیص داده شد
  مجلس شورای اسالمی ـ علی الریجانی  رئیس

  
  





  
  
  
  
  
  
  
  
 

  :دومبخش 

  آراء وحدت رویه و اصراری 

  هیأت دیوان عالی کشور 
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حیت دادگاه کیفری  هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخصوص صال709رأی وحدت رویه شماره 

  استان
  1387/12/3 - هـ/5934شماره

 هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوطه و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نـشر         86/28گزارش وحدت رویه ردیف      
  :گردد ایفاد می

  معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی
  

  مقدمه: الف
 1/11/1387شنبه مـورخ    بامداد روز سه9 وحدت رویه، رأس ساعت    86/28ان عالی کشور در مورد پرونده ردیف        جلسه هیأت عمومی دیو    

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

کننده درخصوص مورد و استماع نظریه جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیـب ذیـل مـنعکس     و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت    
  .ردید منتهی گ1/11/1387ـ 709گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره  می

  گزارش پرونده: ب
 دادگاه عمومی جزایـی شهرسـتان یـزد از شـعب بیـست و               103 ریاست محترم شعبه     24/9/1386طبق گزارش   : دارد  احتراماً معروض می   

 دادرسـی    قــانون آییــن  183 و 54 بـا اسـتنباط از مـواد    15/33/787 و 27/10/769هـای   هفتم و سی و سوم دیوان عالی کـشور در پرونـده        
هـای    است که به شرح زیر خالصه جریـان پرونـده            آراء مختلف صادر گردیده      1378ههای عمومـی و انقالب در امـور کیـفری مصوب         دادگـا

  .گردد یادشده گزارش می
 سـاله  11به اتهام ربودن طفل » ح« فرزند » م ـ غ «  شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور آقای 27/10/769ـ طبق محتویات پرونده 1
و انجام عمل شنیع لواط با وی تحـت پیگرد قانونی قرار گرفتـه است، پرونـده در مورد اتهام انتسـابی مربوط به عمل لـواط  » الف ـ ب « بنام 

استان یزد با این استدالل که چون با توجه به اظهارات شاکی لواط ایقـابی تحقـق نیافتـه،                   ) کیفری(تفکیک و در شعبه اول دادگاه تجدیدنظر        
دادرسی دادگاههای مرقوم در امور کیفری         قانون آیین  177 بلحاظ فقدان ادله اثباتی بر وقوع آن به استناد ماده            10/4/1386ـ  384مه  طی دادنا 

قرار منع پیگرد صادر و درخصوص اتهام دیگر متهم دایر بر تفخیذ صرفنظر از صحت و سقم آن قرار عـدم صـالحیت بـه شایـستگی محـاکم           
دادرسـی در      قانون آیین  183 و   54 دادگاه عمومی جزایی نیز با این استدالل که طبق مواد            103نموده و متقابالً شعبه     عمومی جزایی یزد صادر     

 27امور کیفری که باید به اتهامات متعدد متهم توأماً و یکجا رسیدگی شود از خود نفی صالحیت نموده که با حدوث اختالف پرونده در شـعبه      
  : منتهی گردیده است21/8/1386 ـ 880ه شرح ذیل به صدور دادنامه دیوان عالی کشور مطرح و ب

 محاکم عمومی جزایی یزد با اعالم صالحیت رسـیدگی شـعبه اول دادگـاه کیفـری اسـتان یـزد حـل                       103ضمن تأیید استدالل شعبه     «  
 وجاهت حقوقی است چـرا کـه در صـورت           شایان ذکر است قرار منع تعقیب صادره در مورد لواط ایقابی هم مخدوش و فاقد              . گردد  اختالف می 

  ».فقد ادله اثباتی باید رأی به برائت صادر شود
 شـعبه  28/5/1386 ـ  615 و 614به موجب دادنامـه  » م ـ ح «  شعبه سی و سوم دیوان عالی کشور آقای 15/787ـ به حکایت پرونده 2 

ربایی و تفخیذ به شایستگی دادگاه عمومی جزایـی           ام وی دائر به آدم    اول دادگاه کیفری استان یزد از اتهام لواط ایقابی مبری و درخصوص اته            
 با توجه به اینکه به اتهامـات        12/8/1386ـ  1047 دادگاه عمومی جزایی یزد نیز طی دادنامه         103یزد قرار عدم صالحیت صادر گردیده، شعبه        

به جرم اهم را دارد و صالح به رسیدگی بـه جـرایم مـرتبط    متعدد متهم باید یکجا رسیدگی شود و دادگاه کیفری استان که صالحیت رسیدگی   
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الذکر از خود نفی صالحیت نموده که پرونـده در شـعبه سـی و سـوم دیـوان عـالی کـشور                       قانون فوق  183 و   54نیز هست، لذا به استناد مواد       
  :است که  بدین شرح اعالم رأی شده5/9/1386 ـ 569رسیدگی و طی دادنـامه 

 20 و تبـصره یـک مـاده         4یات پرونده و لحاظ محدوده قانونی صالحیت محاکم کیفری استان مصرّح در تبصره ماده               با توجه به محتو   «  
نظـر بـه   . گـردد  اخـتالف مـی    دادگاه عمومی جزایی یزد حل103اصالحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقالب با تأیید صالحیت شعبه       

 قـانون آیـین دادرسـی دادگاههـای عمـومی در امـور       183 و 54الی کشور با استنباط از مواد اینکه شعب بیست و هفتم و سی و سوم دیوان ع 
مـستقر در   ) کیفـری استــان  (مابین دادگاه عمومی جزایی یک شهرستان با دادگاه تجدیدنظر            کیفری در موارد تحقق اختالف در صالحیت فی       

 قانون مرقوم تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان           270به استناد ماده    اند، لـذا     حـوزه قضـایی آن استـان آراء متفاوتی صادر کـرده       
  .نماید عالی کشور جهت صدور رأی وحدت رویه قضایی درخواست می

  معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسینعلی نیّری 
  نظریه دادستان کل کشور: ج
 موضـوع  86/28ی کشور راجع به طرح پرونده وحدت رویه ردیـف   هیأت عمومی دیوان عال1/11/1387با احترام درخصوص جلسه مورخ     

های عمومی و انقالب در امور        دادرسی دادگاه    قانون آیین  183 و   54 دیوان عالی کشور در استنباط از مواد         33و  27مابین شعب     اختالف نظر فی  
کننـده    تحضار حضرتعالی و قضات محترم شرکت      در دو بخش ذیالً نظریه خود را به عنوان دادستان کل کشور جهت اس              1387کیفری مصوب   

  .نمایم در جلسه اعالم می
 از قـانون تـشکیل دادگاههـای عمـومی و انقـالب             20 و ماده  4های کیفری استان براساس مفاد ماده         رساند دادگاه   مقدمتاً به استحضار می   

گیری از سیستم تعدد قاضی پا به عرصه           ایران با بهره    پس از انقالب و برای اولین بار در نظام قضایی جمهوری اسالمی            28/7/1381اصالحی  
با بررسی . نمایند ای از جرایم رسیدگی نخستین می     ها هستند که به پاره      های کیفری استان شعبی از محاکم تجدیدنظر استان         دادگاه. وجود نهاد 
ـ 2های منافی عفت مستوجب مجازات اعدام یا رجم           وندهـ پر 1. شویم  های ارجاعی به این نوع محاکم مواجهه با دو دسته پرونده می             در پرونده 

  .پرونده مستوجب مجازات قصاص عضو، قصاص نفس، صلب و اعدام یا حبس ابد است
ها ارجاع و مرحله تحقیقات مقدماتی و مرحله دادرسی مستقیماً تحت نظر و تعالیم قضات محترم دادگاه                   دسته اول بطور مستقیم به دادگاه      

جام و دسته دوم با طی نمودن مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا و صـدور کیفرخواسـت بـه دادگـاه کیفـری اسـتان ارجـاع                           کیفری استان ان  
  .گردد می

ربایی، سرقت، ضرب و جرح هم مطـرح و در برخـی مـوارد اقـاریر                  های دسته اول جرایم دیگری از قبیل آدم         مالحظه شده بعضاً در پرونده    
و یـا تحقیقـات بـه عمـل آمـده اثبـات بـزه        )  قانون مجازات اسـالمی  64موضوع ماده   (رسد    ت اجراء حد نمی   متهم به حدنصاب شرعی در جه     

در برخی از موارد نیز اتهاماتی از قبیل . گردد نماید بلکه جرم دیگری که مستوجب حدشالق یا تعزیرات است اثبات می       مستوجب حدقتل را نمی   
در برخی موارد هم که پرونـده بـا         . گردد  ه در صالحیت دیگر محاکم اختصاصی است مطرح می        مواد مخدر یا جرایم خاص نظامی و انتظامی ک        

شود و قتل شبه عمد       گردد نظیر قتل عمد، تحقیقات دادگاه منجر به اثبات قتل عمد نمی             تنظیم کیفرخواست به دادگاه کیفری استان ارجاع می       
 از 183 و 54اند برخی به استناد مواد  های مختلفی را در پیش گرفته بیل موارد رویهقضات محاکم در مواجهه با این ق    . گردد  یا خطأی اثبات می   

نماینـد و برخـی صـالحیت دادگـاه           دادرسی کیفری جرایم متعدد را به لحاظ صالحیت در رسیدگی به جرم اهم یکجا رسیدگی مـی                  قانون آیین 
 نسبت به آنچه خارج از صالحیت منصوص بوده رسیدگی ننموده و قـرار              کیفری استان را صرفاً در محدوده استنادی در قانون تشخیص داده و           

برخی شعب رسیدگی توأمان را قبول داشته . نمایند و در شعب محترم دیوان عالی کشور نیز آراء مختلفی صادر گردیده عدم صالحیت صادر می
به تفکیک شده و جرایمی را که در صـالحیت دادگـاه کیفـری    دانند و قائل  اما مرجع تجدیدنظر را به صورت واحد و در دیوان عالی کشور نمی 

برخی صالحیت محاکم کیفری استان را صرفاً در موارد         . اند  ها ارجاع داده    استان نبوده را برای رسیدگی به اعتراض به محاکم تجدیدنظر استان          
 نـسبت بـه سـایر جـرایم را نقـض و رسـیدگی را بـه                  های عمومی و انقالب دانسته و آراء صادره          قانون تشکیل دادگاه   20 و   4مصرح در مواد    
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و برخی از شعب رأی دادگاههای کیفری استان در رسـیدگی توأمـان بـه جـرایم متعـدد مـتهم را                      . نمایند  دادگاههای عمومی جزایی ارجاع می    
اختن بـه آنهـا در فرصـت موجـود          در همه موارد توجیهاتی وجود دارد که پرد       . اند  صحیح و مبادرت به رسیدگی به اعتراض به عمل آمده نموده          

آنچه بیشتر  . ضمن آنکه قضات محترم حاضر در جلسه به تفصیل به دالیل استنادی نسبت به آراء هرگروه صحبت فرمودند                 . پذیر نیست   امکان
خواست و در برخی ها به صورت دوگانه یعنی در بعضی موارد مستقیم و بدون کیفر های متفاوت شده، رسیدگی به پرونده از هر چیز موجب رویه

رسد اتخاذ تصمیم در مورد رسیدگی توأمان یا عدم رسیدگی توأمان نیز رافع همه مـشکالت                  که بنظر می  . باشد  موارد با صدور کیفرخواست می    
هـای  بایست اتهام منافی عفت مستوجب حد اعدام یا رجم را به طور مستقیم رسیدگی کنند و نـسبت بـه ادعا                      زیرا قضات می  . باشد  موجود نمی 

حال اگر محـل وقـوع جـرم        . ربایی، ضرب و جرح، سرقت و از این قبیل را، پس از تنظیم کیفرخواست مورد رسیدگی قرار دهند                   دیگر نظیر آدم  
ایرانشهر در استان سیستان و بلوچستان و یا خواف در استان خراسان باشد طرفین پرونده مجبورند فاصله چند صدکیلومتری تا مرکز اسـتان را              

 بار طی کنند و این مسیر چه مشکالتی و زحماتی را به دنبال خواهدداشت و امید است در جهت اصالح وضع موجود اقـدامات قـانونی                           چندین
ای صورت پذیرد و با ارزیابی همه جانبه از قانون فعلی تدابیر الزمی برای تسهیل و صیانت از حقـوق مـردم و عفـاف عمـومی انجـام                               شایسته
  .پذیرد

رسد رسیدگی توأمان به جرایم متعدد متهم در یک مرجع قضایی به صـورت                یحال با توجه به جمیع جهات مذکور به نظر می         علی ا : نظریه
هـای مختلـف و در مراجـع          واحد منشأ آثار و نتایج قابل قبول و مطلوبی است و علیرغم وجود مشکالت ارجح آن است که پرونده بـه قـسمت                      

های انجام پذیرفته و با عنایت بـه روح قـانون و              الوصف با توجه به بررسی      عین توجه به نظرات مخالف مع     در  . متعدد مورد رسیدگی قرار نگیرد    
های قضایی و دکترین حقوقی و صالحیت اعم که دادگاههای کیفری استان دارند چنانکه در دادگاههای  مبانی شرعی و مصالح عمومی و رویه

 دیوان عالی کـشور مبنـی      27نظر شعبه محترم    . دادگاه کیفری یک نیز رویه مذکور مجرا بوده       جنایی گذشته نیز همین حکم وجود داشته و در          
  .نمایم بر رسیدگی توأمان به جرایم متعدد در دادگاه کیفری استان را راجح دانسته و تأیید می

   وحدت رویه هیأت عمومی1/11/1387ـ 709رأی شمارۀ : د
 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری، هرگاه متهم به ارتکاب               183 و   54مستفاد از اصول کلی حقوقی و مواد         

با این ترتیب بـه     . ترین جرم را دارد     چند جرم از درجات مختلف باشد دادگاهی باید به اتهامات او رسیدگی نماید که صالحیت رسیدگی به مهم                 
ورتی که یکی از اتهامات متهم از جرایمی باشد کـه رسـیدگی بـه آن در صـالحیت                نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور در ص         

همچنین چنانچه بزهی . دادگاه کیفری استان است، این دادگاه باید به اتهامات دیگر او نیز که در صالحیت دادگاه عمومی است رسیدگی نماید
هـای عمـومی و انقـالب مـصوّب       اصـالحی قـانون تـشکیل دادگـاه    4اده  الحاقی بـه مـ   های مندرج در تبصره به اعتبار ترتّب یکی از مجازات   

 در دادگاه کیفری استان مطرح گردد و دادگاه پس از رسیدگی تشخیص دهد عمـل ارتکـابی عنـوان مجرمانـه دیگـری دارد کـه              28/7/1381
ود و باید به این بـزه رسـیدگی و حکـم    رسیدگی به آن در صالحیت دادگاه عمومی جزایی است، این امر موجب نفی صالحیت دادگاه نخواهدب              

  .آراء دادگاه کیفری استان در موارد فوق قابل تجدیدنظر در دیوان عالی کشور است. مقتضی صادر نماید
دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و                   قانون آیین 270این رأی طبق ماده      
  االتباع است  الزمها دادگاه
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  آراء وحدت رویه هیأت عمومی 

 دیوان عدالت اداری
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 مورخ 5551/2 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بخشنامه شماره 615رأی شماره

   بانک ملت19/1/1387
  1387/9/17 - 87/397/شماره هـ

   10/9/1387: تاریخ 
   615: شماره دادنامه 
  87/397: کالسه پرونده 
  . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:مرجع رسیدگی 
  . آقای علی آقا کاظمی:شاکی 
  . بانک ملت19/1/1387 مورخ 5551/2 ابطال بخشنامه شماره :موضوع شکایت و خواسته 
گـذاری   اب سـرمایه   اقدام به باز نمودن حـس      17/1/1387 شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعالم داشته است، اینجانب در تاریخ             :مقدمه 

 شماره فوق به کلیه شعب خود   طی بخشنامه19/1/1387های بانک ملت نمودم و بانک در تاریخ  در یکی از شعبه) اقتصاد خانواده(کوتاه مدت 
وجه به اینکه با ت.  نیز اعمال نموده است19/1/1387تمام شرایط قبلی حساب را ملغی و بخشنامه فوق را در مورد کلیه حسابهای قبل از تاریخ    

شوند تقاضای ابطال بند دوم      اند و از این بخشنامه متضرر می       افراد بسیاری که قبل از این تاریخ اقدام به بازنمودن حساب با شرایط قبلی نموده              
 قبـل از     را به دلیل عطف بماسبق کردن مفاد این بند نسبت به شرایط حاکم بر افتتـاح حـسابهای                  19/1/1387 مورخ   5551/2بخشنامه شماره 

. باشـد  تاریخ صدور آن دارم، زیرا عطف بماسبق کردن، خالف مقررات قانونی مربوط در این زمینه و خارج از حدود اختیارات بانـک ملـت مـی                         
های  اند، بر اساس مفاد تصویبنامه      اعالم داشته  6/7/1387 مورخ   22362نماینده حقوقی بانک ملت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره             

 هیأت مدیره این بانک، ضوابط امتیاز و اعطای تسهیالت خرید کاالی            28/12/1386 مورخ   13/2761 و   19/12/1386 مورخ   13/2756اره  شم
الذکر جهت اجـرا بـه کلیـه          فوق  گذاری تغییر یافته و مراتب طبق اطالعیه       مصرفی بادوام ساخت داخل و خودروی سواری در قالب طرح سپرده          

 اطالعیه مذکور شرایط افتتاح حساب و اعطای تسهیالت بـه متقاضـیانی کـه از ابتـدای                  2طبق بند    ضمناً. گردیده است واحدهای بانک ابالغ    
های صادره از سوی هیـأت مـدیره بانـک و            بنابراین شاکی براساس تصویبنامه   . اند، ذکر گردیده است     اقدام به افتتاح حساب نموده     1387سال  

 2این بانک با شرایط مصوب مجاز به استفاده از تسهیالت اقتصاد خانواده مطابق با بند     ... داره کل اعتبارات و     متعاقباً اطالعیه صادره از سوی ا     
البـدل شـعب دیـوان       هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی               . باشد الذکر می  اطالعیه فوق 

 .نماید جام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی میتشکیل و پس از بحث و بـررسی وان
  رأی هیأت عمومی

 قانون مدنی به آن تـصریح شـده     4با عنایت به اصل عدم جواز عطف بماسبق شدن قوانین و مقررات مگر به حکم قانونگذار که در ماده                     
عامالت و قراردادهای منعقده بین اشخاص که علی القاعده متـضمن سـلب یـا               است، وضع قاعده آمره در باب تغییر شرایط و ضوابط عقود و م            

 بانک ملت موضوع افزایش 19/1/1387 مورخ 5551/2 اطالعیه شماره 2بنابراین بند . تضییق حق قانونی مکتسب است، موقعیت قانونی ندارد   
 در آن بند از جهت اینکه عطف بماسبق شده و از تـاریخ              مدت سپرده گذاری و کاهش میزان تسهیالت بانکی به منظور خرید کاالهای مذکور            

 قـانون اساسـی     170شود و مستنداً بـه قـسمت دوم اصـل             قابل اجراء اعالم گردیده است، مغایر حکم قانونگذار تشخیص داده می           1/1/1387
  .گردد ی قانون دیوان عدالت اداری ابطال م42 و ماده 19جمهوری اسالمی ایران و ماده یک و بند یک ماده 

   رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ علی رازینی



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

 

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بخشنامه شماره 618رأی شماره 

   سازمان امور مالیاتی کشور26/8/1382 مورخ 211ـ5909/4909
  1387/9/17 - 85/759/شماره هـ

   10/9/1387: تاریخ 
   618: شماره دادنامه 
  85/759: پروندهکالسه  
  . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:مرجع رسیدگی 
  . خانم مهردخت مهرجو:شاکی 
  . سازمان امور مالیاتی کشور26/8/1382 مورخ 211ـ5909/4909 ابطال بخشنامه شماره :موضوع شکایت و خواسته 
هنگام تسلیم اظهارنامه مالیاتی وجود دیون متوفی        شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعالم داشته است، پس از فوت پدرم در               :گردشکار 

میلیون ریال به اطالع اداره کل امور مالیاتی شمال تهران رسید که دیون بدون توجه به اظهارات وراث مورد قبـول اداره مـذکور     200به میزان   
محاسبه و برداشت گردید، و رأی قطعـی دایـر بـر            قرار نگرفته و از پول نقد مرحوم پدرم در بانک، بدون احتساب دیون متوفی، مالیات بر ارث                  

پرداخت دیون توسط وراث صادر گردید که وراث پس از ابالغ با ارائه رأی مذکور به اداره امور مالیاتی شمال تهران تقاضـای اسـترداد مالیـات          
 قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره 242 ماده  درصد ماهیانه به مبلغ اضافه دریافت براساس مفاد   5/1دریافتی اضافی و خسارت متعلقه به میزان        

 از طـرف ریاسـت وقـت        26/8/1382 مـورخ    211ـ5909/4909الحاقی آن را نمودند، با توجه به اینکه از نظر اینجانب صدور بخشنامه شماره               
 دالیل و مراتب ذیل تقاضـای ابطـال         باشد، لذا به   سازمان امور مالیاتی کشور مغایر با قوانین موضوعه و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه می               

. و تفسیر قوانین عادی در صـالحیت مجلـس شـورای اسـالمی اسـت                قانون اساسی شرح   73ـ با توجه به اصل      1. الذکر را دارم   بخشنامه فوق 
صـالحیه قـانون    ا273باشـد، مغـایر مقـررات مـاده          الذکر توسط سازمان امور مالیاتی کشور که جزئی از اجزای قوه مجریـه مـی               بخشنامه فوق 

باشد که خارج از حدود اختیارات قـوه          و تبصره الحاقی آن می     242 بوده و تفسیر قانون مزبور در ماده         27/11/1380مالیاتهای مستقیم مصوب    
مالیاتهـای   اصـالحیه قـانون      273ثانیاً حسب مقررات مـاده      . تواند قوانین موضوعه را تفسیر نماید      ای نمی  مجریه است، زیرا اوالً هیچ بخشنامه     

 بـوده و کلیـه قـوانین و    1381 و تبـصره الحـاقی آن از اول سـال    242 زمان اجرای اصالحیه مذکور از جمله مفاد ماده   1380مستقیم مصوب   
مـاه  بایستی اوالً اضافه دریافتی ظرف یک         این قانون، می   242گردد براساس مفاد ماده      مقررات مغایر بـا آن، از تاریخ اجرای این قانون لغو می          

 درصد در ماه 5/1از تاریخ درخواست به مؤدی پرداخت گردد و بر اساس تبصره الحاقی آن نیز اضافه دریافتی مزبور مشمول خسارتی به میزان 
وع الذکر قانون را تغییر و شمول آن را مختص مبالغ اضافه دریافتی مالیات که وقـ                باشد لکن بخشنامه فوق    از تاریخ دریافت تا زمان استرداد می      

 در قانون قبلی و قانون فعلی را مورد مقاسیه قرار دهیم در مورد بازپرداخت               242ـ اگر مفاد ماده     2.  بوده است نموده است    1381آن بعد از سال     
 5/1لذا تنها مفاد تبصره الحاقی یعنی پرداخت خسارت بـه میـزان    . اضافه دریافت در ظرف مدت یک ماه هیچ گونه تغییر و تفاوتی وجود ندارد             

درصد در ماه از زمان دریافت تا زمان استرداد به این ماده اضافه شده است که مسلماً به دلیل توجه قانونگذار به میزان خسارت مؤدیان مالیاتی       
ر در نتیجه تورم موجود در طول زمان و عدم دسترسی صاحبان حق به حقوق خود بوده است لذا اجرای مفاد تبصره الحاقی که به نظر قانونگذا                         

قسمت دوم تبصره الحاقی خود مؤیـد آن اسـت کـه قانونگـذار اسـتثنای               .  بایستی الزاماً مورد عمل قرار گیرد      1/1/1380از تاریخ اجرای قانون     
 و  242ـ در اصالحیه مـاده      3. داد دیگری را در مورد شمول تبصره الحاقی در نظر ندارد وگرنه همچون مورد اخیر آن را بیان نموده توضیح می                   

لذا تغییر ایـن    . ای به زمان وقوع اضافه دریافت نشده است و تنها درخواست مؤدی مورد عنایت و توجه بوده است                  ه الحاقی آن هیچ اشاره    تبصر
الذکر سازمان امور مالیـاتی کـشور قیـد گردیـده اسـت و ضـمن آن تـسری                    ماده عالوه بر آنکه غیر قانونی است به صورتی که بخشنامه فوق           

اهیانه را به مبالغ اضافه دریافتی که زمان وقوع آن بعد از تاریخ اجرای قـانون بـوده اسـت، امکـان پـذیر دانـسته اسـت                             درصد م  5/1خسارت  
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در واقع تبصره الحاقی پرداخت خسارت مزبور را به مبالغ اضافه دریـافتی کـه تـاریخ درخواسـت مـؤدی جهـت                       . باشد تفسیری صحیح نیز نمی   
توانـد   های دولتی نمی    قانون اساسی مفاد بخشنامه    138ـ براساس اصل    4. سازد آور می   قانون بوده است، الزام   بازپرداخت آن بعد از تاریخ اجرای       

 نیز مغایر است، 242باشد با روح اصالحیه ماده  با روح و متن قوانین نیز مخالف باشد که بخشنامه موصوف عالوه بر آنکه مغایر متن قانون می             
باشـد، از   الذکر در بند یک آن خـود دارای تنـاقض مـی     ـ مفاد بخشنامه فوق 5. ت مؤدیان وضع گردیده استزیرا قانون به خاطر جبران خسار

داند و از طرف دیگر معتقد است، خسارت موصوف قابل            به بعد می   1381جهتی احتساب را صرفنظر از سال عملکرد تعلق مالیات، ابتدای سال            
با عنایت به مراتب تقاضای ابطـال بخـشنامه         . باشد  بوده است نمی   1381 آن قبل از شروع سال       تسری به مبالغ اضافه دریافتی که تاریخ وقوع       

 45814/212الملل سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مـذکور طـی شـماره            امور بین  مدیرکل دفتر حقوقی و   . مورد شکایت را دارد   
در این نامه آمده . مدیرکل دفتر فنی مالیاتی نموده است    26/1/1386 مورخ   4329/211 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره        17/5/1386مورخ  

 قانون مدنی، اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد، مگر اینکه در خـود قـانون مقـررات                          4است، به موجب ماده     
 قانون مالیاتهای مستقیم اصـالحی      242جب نص صریح تبصره ذیل ماده       خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد و در مانحن فیه به مو             

باشد که بر اسـاس       درصد در ماه می    5/1 مبالغ اضافه دریافتی از مودیان بابت مالیات موضع این قانون مشمول دریافت خسارت               1380مصوب  
دالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و           هیأت عمومی دیوان ع   .  قابل اجرا خواهد بود    1381 همان قانون از اول سال       273ماده  

 .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

 ضمن تأکید بر ضرورت استرداد مالیاتی که به لحاظ اشـتباه   1380 اصالحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب       242قانونگذار به شرح ماده      
در محاسبه، اضافه دریافت شده و یا طبق مقررات قانون مزبور قابل استرداد است به منظور جبران خسارات وارده به مؤدیان مالیاتی بـه شـرح                          

درصـد در مـاه و مبـداً احتـساب          5/1مشمول خسارتی به نرخ     تبصره ذیل آن ماده مبالغ اضافه دریافتی از مؤدیان بابت مالیات به هر عنوان را                
االشعار در خصوص   قانون فوق273نظر به اینکه مفاد ماده     . خسارت مزبور را بالصراحه از تاریخ دریافت مبالغ اضافی تعیین و اعالم کرده است             

 اصالحی قانون مالیاتهای مستقیم     242مشمول ماده    نافی حکم صریح مقنن در باب استحقاق مؤدیان          1/1/1381تعیین تاریخ اجرای قانون از      
و تبصره آن به دریافت خسارات تعیین شده در فاصله بین تاریخ دریافت مالیات اضافه تا زمان استرداد آن نیـست، بنـابراین بخـشنامه شـماره                           

 تعیین و اعـالم کـرده اسـت، مغـایر           1381 که تاریخ احتساب خسارات موردنظر مقنن را از اول فروردین          26/8/1382 مورخ   211ـ5909/4909
 170شود و مستنداً به قسمت دوم اصـل          قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی کشور در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می                

  .گردد  قانون دیوان عدالت اداری ابطال می42 و ماده 19قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و ماده یک و بند یک ماده 
   رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ علی رازینی

  



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

 

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص استحقاق مستخدمین شاغل در نقاط 616رأی شماره 

عالوه بر مرخصی استحقاقی و یا محروم و دورافتاده و جنگی به استفاده از یک ماه مرخصی ساالنه 

  ی مربوطدریافت تمام حقوق و فوق العاده ها
  1387/9/17 - 87/214/شماره هـ

   10/9/1387: تاریخ 
   616: شماره دادنامه 
  87/214: کالسه پرونده 
  . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:مرجع رسیدگی 
  . آقای سیداسداهللا حسینی:شاکی 
  . دیوان عدالت اداری10 و 8 اعالم تعارض آراء صادره از شعب :موضوع شکایت و خواسته 
 موضوع شکایت آقای سیداسداهللا حسینی به طرفیت وزارت جهاد 84/2196 الف ـ شعبه دهم دیوان در رسیدگی به پرونده کالسه :همقدم 

عنه به پرداخت مزایای ناشی از قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده  کشاورزی ـ معاونت اداری مالی به خواسته الزام مشتکی 
 25/12/1385 برای سازمان قبل از تصویب قانون مقررات اداری و استخدامی وزارت جهاد کـشاورزی مـصوب                  1367ب  و مناطق جنگی مصو   

» وحـدت رویـه   « رأی  » صـراحت «  چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه به موجب            26/12/1386 مورخ   2265به شرح دادنامه شمـاره     
 قانون نظام هماهنگ کارکنان دولت مصوب       12حکم مقرر در ماده     « وان عدالت اداری     هیأت عمومی دی   25/2/1384 مورخ   75 الی   78شماره  

متضمن جواز سایر قوانین و مقررات استخدام عمومی به موسسات مندرج در ماده مزبور، بدون ذکر نام آنها به طور صـحیح یـا                        ... 13/6/1375
 کـه اختـصاص بـه       1367 محروم و دورافتاده و منـاطق جنگـی مـصوب            تلویحی نیست، بنابراین اجرای قانون جذب نیروی انسانی به مناطق         

مستخدمین مشمول قانون استخدام کشوری و مقررات استخدامی شرکتهای دولتی دارد، درباره شاکی کـه از نظـر اسـتخدامی تـابع مقـررات                        
بنابراین با عنایت به تـاریخ    » ....زی ندارد باشند و شمول قوانین استخدام عمومی به موسسات متبوع آنان مستلزم ذکر نام است، مجو               خاص می 

عنه به پرداخـت      چون شاکی درخواست الزام مشتکی     25/12/1385تصویب قانون مقررات اداری و استخدامی وزارت جهاد کشاورزی در مورخ            
 را نمـوده    25/12/1385ریخ  مزایای ناشی از قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی برای سـالهای قبـل از تـا                      

ثانیـاً،  . نمایـد  است از این رو، دیوان مستنداً به رأی وحدت رویه مارالذکر و قوانین مرقوم، حکم بـه رد شـکایت مطروحـه صـادر و اعـالم مـی              
» ناوین مشابهع«  نیز چون مراد مقنن از استعمال عبارت 25/12/1385درخصوص همکاران شاغل به خدمت به صورت قراردادی بعد از تاریخ 

باشـد نـه    نامه اجرائی قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی فقـط مـستخدمین پیمـانی مـی     در ماده یک آیین   
رد شود، از این رو، حکـم بـه       اطالق نمی » مستخدم« همکاران قراردادی، از طرفی در عرف اداری نیز اساساً به نیروهای قراردادی، مشموالن              

زاده بـه      موضوع شکایت آقای کاوس صفررضوی     85/192شعبه هشتم در رسیدگی به پرونده کالسه        . گردد شکایت مطروحه صادر و اعالم می     
های مربوط به مرخصی مناطق محروم به مدت  العاده طرفیت اداره کل منابع طبیعی استان مازندران ـ نوشهر به خواسته، پرداخت حقوق و فوق 

 چنین رأی صادر نموده اسـت، نظـر بـه اینکـه بـر            12/2/1386 مورخ   197 بـه شرح دادنامـه شماره      1379 لغایت   1367الهای   ماه برای س   12
هـای مربوطـه     نامـه   و آیـین   7/12/1367 قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی مـصوب                2مبنای مواد یک و     

گیرد، به نسبت مدت خدمت در نقاط        رخصی استحقاقی که براساس مقرارت مربوطه به آنان تعلق می         مستخدمین مشمول ماده یک عالوه بر م      
های مربوط را خواهنـد داشـت، اسـتفاده از ایـن             العاده مذکور حق استفاده از یک ماه مرخصی در ازای هر سال خدمت با دریافت حقوق و فوق                

ر صورتی که مستخدم از تمام یا قسمتی از این مرخـصی اسـتفاده ننمایـد، حقـوق و                   مرخصی نیز با موافقت دستگاه ذیربط امکان پذیر است د         
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لذا شعبه هشتم دیوان با موجه تشخیص دادن شـکایت شـاکی بـه              . های مربوط به آن در خاتمه هر سال به وی پرداخت خواهد شد             العاده فوق
لحت نظام حکم به ورود شکایت و الزام طرف شـکایت بـه              مجمع تشخیص مص   25/9/1385 قانون دیوان عدالت اداری مصوب       7استناد ماده   

هیـأت  . نماید  صادر و اعالم می    1379 لغایت   1367 ماه از سال     12های مربوط به مرخصی مناطق محروم به مدت          العاده پرداخت حقوق و فوق   
وان تشکیل و پس از بحـث و بــررسی و           البدل شعب دی   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

 قانون جذب نیروی انـسانی بـه نقـاط محـروم و     2ب ـ به موجب ماده  . رسد الذکر محرز به نظر می الف ـ تعارض در مدلول دادنامه فوق  
 موضوع استحقاق مستخدمین شاغل در نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی به اسـتفاده از یـک                   1367گی مصوب   دورافتاده و مناطق جن   

هـای مربـوط در صـورت عـدم اسـتفاده از آن براسـاس        العاده ماه مرخصی ساالنه عالوه بر مرخصی استحقاقی و یا دریافت تمام حقوق و فوق       
 قانون مزبور مورد تایید قرار داده است و فقد 2ستحقاق آنان را به استفاده از حکم مقرر در ماده          مقررات و اینکه موسسه متبوع شاکیان اساس ا       

 شعبه هشتم دیوان در حدی که متضمن این معنـی اسـت موافـق               12/2/1386 مورخ   197بنابراین دادنامه شماره    . اعتبار هم سالب حق نیست    
 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری 43 و ماده    19 ماده   2بند  این رأی به استناد     . باشد اصول و موازین قانونی می    
  .االتباع است ذیربط در موارد مشابه الزم

   رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ علی رازینی

  



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

 

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص نحوۀ انتقال محل خدمت مستخدمین 628رأی شماره 

  ها خانهوزارت
  1387/9/25 - 87/562/شماره هـ

   17/9/1387: تاریخ دادنامه 
   628: شماره دادنامه 
  87/562: کالسه پرونده 
  . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:مرجع رسیدگی 
  . سازمان مدیریت منابع آب ایران:شاکی 
  .ازدهم دیوان عدالت اداری اعالم تعارض آراء صادره از شعب سیزدهم، اول و دو:موضوع شکایت و خواسته 
اله شفیعی به طرفیت وزارت نیرو   موضوع شکایت آقای رحمت83/3309 الف ـ شعبه هفدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کالسه  :مقدمه 

ی صادر  چنین رأ28/11/1383 مورخ 3527به خواسته لغو حکم انتقال شاکی از سازمان مذکور به موسسه تحقیقات آب به شرح دادنامه شماره            
عنه، هر چنـد موسـسه تحقیقـات آب     با عنایت به مراتب فوق و مجموع محتویات اوراق پرونده و مفاد الیحه جوابیه اداره مشتکی           . نموده است 

ورت شده و بعداً از سازمان منتزع و به صـ          قبالً جزو سازمان مدیریت منابع آب ایران بوده و به نام مرکز پژوهشهای منابع آب ایران شناخته می                 
یک موسسه مستقل از سازمان به کار خود ادامه داده است، لیکن کارمندان و نیروی انسانی فعال در آن چون در اسـتخدام سـازمان مـدیریت                           

ماده واحده قـانون    ) الف(باشند و مشمول قانون استخدام کشوری هستند از این جهت مشمول بند              اند و استخدام آنان رسمی می      منابع آب بوده  
ها و موسسات دولتی مشمول قانون استخدام کشوری به موسسات مستثنی شده از قـانون مـذکور مـصوب                    نتقال مستخدمین وزارتخانه  نحوه ا 

 یـا موسـسه دولتـی        باشند و در انتقال آنان عالوه بر تقاضای دستگاه اجرائی متقاضی رضایت مستخدم و موافقـت وزارتخانـه                   می 20/2/1359
عنـه   جائی که شاکی پرونده مدعی است از ابتدا با انتقال خود به موسسه تحقیقات مخالف بوده و سازمان مـشتکی                   متبوع نیز شرط است و از آن      

گونه مدرک کتبی دال بر موافقت و رضایت نامبرده به انتقال ارائه نداده است، دیوان شکایت او را وارد تشخیص داده و به استناد مـاده       نیز هیچ 
ب ـ شعبه دوازدهم تجدیـدنظر در رسـیدگی بـه پرونـده کالسـه       . نماید  حکم به ورود شکایت صادر و اعالم می قانون دیوان عدالت اداری11
 به شرح دادنامه شماره    28/11/1383 مورخ   3527 موضوع تجدیدنظر خواهی شرکت مدیریت منابع آب ایران نسبت به دادنامه شماره              84/407

با توجه به محتویات پرونده نظر بـه اینکـه از طـرف تجدیـدنظرخواه نـسبت بـه دادنامـه         چنین رأی صادر نموده است، 5/7/1384 مورخ  972
تجدیدنظرخواسته اعتراض موجه و موثری بعمل نیامده و با بررسی سوابق امر بر کیفیت رسیدگی و اعمال مقررات نیز ایراد و اشکالی که فسخ            

ج ـ شعبه سـیزدهم در   . گردد جدیدنظرخواهی دادنامه بدوی عیناً تایید و استوار میدادنامه بدوی را ایجاب نماید مشهود نیست، بنابراین با رد ت
 موضوع شکایت آقای فرهاد عموئی به طرفیت وزارت نیرو ـ سازمان مدیریت منابع آب ایران به خواسته  85/1487رسیدگی به پرونده کالسه 

باشد بدون رضایت نامبرده و      ت آب که تشکیالت مجزا از سازمان مذکور می        الذکر به موسسه تحقیقا    رسیدگی به انتقال نامبرده از سازمان فوق      
 چنین رأی صادر نموده است، چون در مـورد انتقـال شـاکی از سـازمان                 25/7/1386 مورخ   998لغو حکم انتقال مذکور به شرح دادنامه شماره         

 قـانون برنامـه سـوم توسـعه         3ماده  ) ب( و بند    9/3/1386خ   مور 115/14688مذکور به موسسه مربوطه با توجه به مفاد الیحه جوابیه شماره            
 مجلس و به لحاظ اینکه انتقال مستخدم از مجلس به محل دیگر در همـان شـهر نیـاز بـه کـسب و تحـصیل موافقـت                             17/1/1379مصوب  

کایت صـادر و اعـالم      مستخدم ندارد بر خالف ضوابط و مقررات مربوطه عمل نشده است لذا خواسته نامبرده موجـه نیـست حکـم بـه رد شـ                        
 موضوع شکایت خانم ژاله رشتچی بـه طرفیـت وزارت نیـرو ـ سـازمان      85/2366دـ شعبه اول دیوان در رسیدگی به پرونده کالسه . گردد می

 مدیریت منابع آب کشور به خواسته انتقال بدون رضایت به یک موسسه دیگر و الزام سازمان به اجرای قـانون و لغـو حکـم انتقـال و جبـران                             
 چنین رأی صادر نموده اسـت، شـعبه بـا بررسـی اوراق و محتویـات                 20/8/1385 مورخ   2556خسارت مادی و معنوی به شرح دادنامه شماره         
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 قـانون   18 مـاده    3های یک و      هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که به استناد تبصره         8/5/1385 مورخ   273پرونده و نیز با لحاظ رأی شماره        
باشـد و از ایـن جهـت         صادر گردیده، نظر به اینکه شاکیه در استخدام رسمی بوده و مشمول قانون استخدام کشوری مـی                دیوان عدالت اداری    

ها و موسسات دولتی مشمول قانون استخدام کشوری به موسسات مـستثنی شـده از قـانون                  مشمول قانون نحوه انتقال مستخدمین وزارتخانه     
از قانون مذکور تقاضای دستگاه اجرایی متقاضـی و رضـایت مـستخدم و موافقـت     ) الف(تناد بند باشد که به اس  می 20/2/1359مذکور مصوب   

وزارتخانه یا موسسه دولتی متبوع مستخدم شرط انتقال اعالم گردیده است و با توجه به اینکه شاکیه مدعی است از ابتدا بـا انتقـال خـود بـه                             
زدلیل معتبری که حکایت ازجلب رضایت و موافقت نامبرده بـر انتقـال نمایـد ارائـه                 موسسه تحقیقات آب مخالف بوده و اداره طرف شکایت نی         

نداده است، علیهذا شکایت شاکیه موجه تشخیص و حکم به ورود آن و الزام سازمان طرف شکایت به لغو حکم انتقال مشارالیه صادر و اعـالم               
عنه به جبران خسارت مادی و معنوی به لحاظ اینکه خواسته دیگـر              تکینماید و در خصوص خواسته دیگر شاکیه مبنی بر الزام سازمان مش            می

 قـانون   11عنه به جبران خسارت مادی و معنوی به لحاظ اینکه موضوع مزبـور خـارج از مـصادیق مـاده                      شاکیه مبنی بر الزام سازمان مشتکی     
دیـوان در تـاریخ فـوق بـا حـضور رؤسـا و مستـشاران و        هیأت عمـومی  . گردد باشد، قرار رد شکایت صادر و اعالم می     دیوان عدالت اداری می   

 .نماید البدل در تاریخ فوق تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می دادرسان علی
  رأی هیأت عمومی

ها  اده واحده الیحه قانونی نحوه انتقال مستخدمین وزارتخانهب ـ م . رسد الذکر محرز به نظر می های فوق الف ـ تعارض در مدلول دادنامه  
 مـصرح در جـواز انتقـال    1359شده از قانون مزبور و بالعکس مصوب  و مؤسسات دولتی مشمول قانون استخدام کشوری به موسسات مستثنی     

ون مـذکور و بـالعکس مـشروط بـه          مستخدمین رسمی مشمول قانون استخدام کشوری و شهرداری تهران به موسسات مستثنی شـده از قـان                
تقاضای دستگاه اجرایی مربوط و رضایت مستخدم و موافقت وزارتخانه یا موسسه دولتی متبوع مستخدم است و منـصرف از انتـزاع بخـشی از      

نظر .  آن استوظایف و مسئولیتهای وزارتخانه یا سازمان متبوع مستخدم و واگذاری آن به سازمان جدید و تغییر محل خدمت مستخدم به تبع         
 با تغییر نام سازمان تحقیقات منابع آب ایران بـه سـازمان مـدیریت منـابع آب             29/8/1375به اینکه شورای عالی اداری به شرح مصوبه مورخ          

نت امور آب   ایران، وظایف معاونت امور آب وزارت نیرو را به سازمان اخیرالذکر محول و کلیه اموال و داراییها و تجهیزات و نیروی انسانی معاو                      
وزارت نیرو را به سازمان جدید التاسیس واگذار نموده است و در نتیجه ادامه خدمت شاکیان در سازمان جدید که به تبع انتـزاع محـل خـدمت           

ه االشـعار نیـست، بنـابراین دادنامـ        آنان به شرح مذکور صورت گرفته است از مصادیق انتقال مستخدم دولت به شرح مقرر در ماده واحده فوق                  
الـذکر صـحیح و موافـق قـانون تـشخیص داده              شعبه سیزدهم دیوان نتیجتاً مبنی بر رد شکایت به جهات فوق           25/7/1386 مورخ   998شماره  

 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه                43 و ماده    19 ماده   2این رأی مستنداً به بند      . شود می
  .تباع استاال الزم

   رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ علی رازینی
  



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

 

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص نحوۀ تبدیل وضعیت خدمتی معلمان 629رأی شماره

  التدریس به رسمی حق
  1387/9/25 - 87/563/شماره هـ

   17/9/1387: تاریخ 
   629: شماره دادنامه 
  87/563: کالسه پرونده 
  . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:یدگیمرجع رس 
  . خانم اعظم باشام ـ رباب محمدی:شاکی 
  . اعالم تعارض آراء صادره بین شعب اول، سوم، چهارم و دوم تشخیص دیوان عدالت اداری:موضوع شکایت و خواسته 
نشاط نیکنـامی بـه طرفیـت آمـوزش و      موضوع شکایت خانم 86/1035 الف ـ شعبه اول دیوان در رسیدگی به پرونده کالسه  :گردشکار 

التدریس به حالت رسمی یا دائمی به شـرح دادنامـه    به خواسته الزام خوانده فوق به تبدیل وضعیت خدمتی حق) ناحیه یک (پرورش رباط کریم    
لعمل بکارگیری معلمان  چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه تنها شرطی را که شاکیه با توجه به دستورا27/9/1386 مورخ 2094شماره 

 و یـا  1383ــ 1382باشـد، ایـن اسـت کـه در سـال تحـصیلی            دارا نمـی  ) 12/11/1383 مورخ   95/710موضوع بخشنامه شماره    (التدریس    حق
 این پرونده مرخصی استعالجی مـشارالیه در قـسمتی از سـال             3نداشته است در حالی که بموجب برگه شماره         اشتغال بکار کامل   1384ـ1383

شورای پزشکی مربـوط مـستقر در درمانگـاه فرهنگیـان اسالمـشهر تاییـد               19/9/1385 مورخ   10446 طی نامه شماره     1383ـ1382 تحصیلی
گردیده است و عذر موجه محسوب، علیهذا حکم به ورود شکایت شاکیه و الزام آموزش و پرورش به اسـتخدام رسـمی وی را صـادر و اعـالم                      

 موضوع شکایت خانم فاطمه باشام به طرفیت اداره آمـوزش و پـرورش   86/1033دگی به پرونده کالسه ب ـ شعبه اول دیوان در رسی . دارد می
 2093التدریس به حالت رسمی یا دائمی بـه شـرح دادنامـه            به خواسته الزام خوانده فوق به تبدیل وضعیت خدمتی حق         ) ناحیه یک (رباط کریم   

ینکه تنها شرطی را که شـاکیه بـا توجـه بـه دسـتورالعمل بکـارگیری معلمـان حـق                    چنین رأی صادر نموده است، نظر به ا        27/9/1386مورخ  
 و 1383ـــ1382باشــد ایــن اســت کــه در ســال تحــصیلی   دارا نمــی) 12/11/1383 مــورخ 95/710موضــوع بخــشنامه شــماره (التــدریس 

از  (1382سـتعالجی مـشارالیها در سـال         این پرونده مرخـصی ا     2اشتغال بکار کامل نداشته است در حالیکه بموجب برگه شماره           1384ـ1383
 شورای پزشکی مستقر در درمانگـاه فرهنگیـان اسالمـشهر تاییـد             13/12/1385 مورخ   10247طی نامه شماره    ) 3/8/1382 لغایت   1/6/1382

ر و اعـالم  گردیده است و عذر موجه محسوب، علیهذا حکم به ورود شکایت شاکیه و الزام آموزش و پرورش به اسـتخدام رسـمی وی را صـاد                    
 موضوع شکایت خانم مریم عسگری بـه طرفیـت آمـوزش و پـرورش     86/1066ج ـ شعبه سوم دیوان در رسیدگی به پرونده کالسه  . دارد می

 چنین رأی صادر نمـوده اسـت، بـا توجـه بـه              20/9/1386 مورخ   1809شهرستان رباط کریم بخواسته استخدام رسمی به شرح دادنامه شماره           
، 1380ـ1379،  1379ـ1378ت آموزش و پرورش رباط کریم پیوست پرونده مبنی بر اینکه مشارالیها در سالهای تحصیلی                تصویر گواهی مدیری  

التدریس نـامبرده در سـنوات         به ترتیب بیست، بیست ودو ، بیست و دو ، در هفته، به تدریس اشتغال داشته و حق                  1382ـ1381،  1381ـ1380
قانون بکارگیری معلمین حق التدریس براساس      ) الف(رورش پرداخت گردیده است لذا مستنداً به بند         فوق از محل اعتبارات مصوب آموزش و پ       

 بـه  1/10/1383قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران و قانون استفـساریه مربـوط بـه آن مـصوب                     
 شکایت شاکیه را وارد تشخیص داده حکم بـه ورود  12/11/1383 مورخ 95/710ماره  دستورالعمل اجرایی قانون مارالذکر به ش 1/3رعایت بند   

دــ شـعبه اول     . گـردد  آن دایر بر الزام وزارت آموزش و پرورش به استخدام رسمی شاکیه با رعایت سایر مقررات استخدام صادر و اعـالم مـی                      
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اشام به طرفیت اداره آموزش و پرورش رباط کریم به خواسته الزام  موضوع شکایت خانم اعظم ب86/1034دیوان در رسیدگی به پرونده کالسه 
 چنـین رأی صـادر نمـوده        20/1/1387 مورخ   39التدریس به حالت رسمی یا دائمی به شرح دادنامه            خوانده فوق به تبدیل وضعیت خدمتی حق      

 مـورخ  95/710یس موضـوع بخـشنامه شـماره       التـدر    دستورالعمل اجرایی قـانون بکـارگیری معلمـان حـق          1/1است، نظر به اینکه حسب بند       
گردد که طبق ابالغ رسمی از سوی مسئوالن ذیصالح ادارات آموزش و پرورش در یکی                التدریسی به کسی اطالق می       معلم حق  12/11/1383

داشته و برابر اسناد و     ای و مراکز تربیت معلم اشتغال        های فنی و حرفه    از سمتهای آموزش و پرورشی در واحدهای آموزشی و دولتی آموزشکده          
 در سمت فوق شاغل 1383ـ1384 یا  1382ـ1383مدارک ثبت شده از بودجه جاری دولت حق التدریس دریافت نموده و در سالهای تحصیلی                

 آمـوزش و پـرورش   20/12/1386 مـورخ  4395عنـه کـه بـه شـماره      به تدریس باشد و با عنایت به اینکه حسب الیحه دفاعیه اداره مـشتکی         
 اشتغال به کار نداشته فلذا شـرایط منــدرج در دسـتورالعمل             1383ـ1384 یا   1382ـ1383ان رباط کریم شاکی فوق در سال تحصیلی         شهرست

 مـورخ   332 الـی    323و استفـساریه آن را نداشـته بنائـاً علیهـذا بـا عنایـت بـه رأی شـماره                      معلمان حق التدریس   اجرایی قانون به کارگیری   
ان عدالت اداری مبنی بر عدم مغایرت دستورالعمل مزبور با قانون لذا حکم بـه رد شـکایت معنونـه را صـادر و                         هیأت عمومی دیو   20/6/1384

 موضوع شکایت خانم اعظم باشام به طرفیت آمـوزش و  87/86ـ ـ شعبه دوم تشخیص دیوان در رسیدگی به پرونده کالسه   ه. نماید اعالم می
 مـورخ   94به تبدیل وضعیت خدمتی حق التدریس به حالـت رسـمی یـا دائمـی بـه شـرح دادنامـه                      پرورش رباط کریم به خواسته الزام خوانده        

 و  12/11/1383 مـورخ    95/710 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه بر اساس ضوابط و مقررات موضوع بخشنامه شـماره                   17/4/1387
ریت وزارت آموزش و پرورش شرایط تبدیل وضعیت از غیـر رسـمی   ریزی و توسعه مدی  معاونت برنامه  18/3/1384 مورخ   15/710دستورالعمل  

به رسمی برای افراد حق التدریس وجود شرایط احصائی منجمله ابالغ رسمی از آموزش و پرورش نیز تدریس در بخـش آموزشـی و اینکـه از                        
به تحصیل داشته باشد این شـرایط بـرای          اشتغال   1383ـ1384 و یا    1382ـ1383بودجه دولتی استفاده نماید و به خصوص در یکی از سالهای          

 کافی بـرای احـراز شـرایط        1383ـ1382 روز در سال تحصیلی      32تبدیل وضعیت ضروری بوده و وجود گواهی استعالجی آنهم منحصراً برای            
. گردد  در سال نمی   پیش گفته نخواهد بود و چون از لحاظ رعایت اصول نتیجه ارائه گواهی استعالجی جایگزین تدریس برای افراد غیر رسمی                   

 قانون دیوان عدالت اداری قانوناً از نظر شـعبه دوم تـشخیص             16لذا اعالم اشتباه قضات شعبه اول توجهاً به درخواست شاکیه در راستای ماده              
 موضـوع   86/2281وـ شعبه چهارم دیوان در رسیدگی به پرونـده کالسـه            . گردد قابلیت استماع و پذیرش نداشته برد آن بیان نظر و عقیده می           

شکایت خانم رباب محمدی به طرفیت آموزش و پرورش شهرستان رباط کریم به خواسـته الـزام خوانـده فـوق بـه تبـدیل وضـعیت خـدمتی                   
 چنین رأی صادر نموده اسـت، نظـر بـه اینکـه مطـابق قـانون                 31/2/1387 مورخ   308التدریس به حالت رسمی یا دائمی به شرح دادنامه            حق

التدریس که مجموع سالهای تدریس آنان صرفنظر از انفصال و        معلمان حق  1383التدریس و استفساریه مجلس مصوب        قبکارگیری معلمان ح  
 ساعت تدریس در هفته به شرط قبـولی         12 سال سابقه و     4 ساعت تدریس در هفته باشد بدون آزمون و یا حداقل            12 سال با    3انقطاع حداقل   

شوند و شاکی با مدرک تحـصیلی در سـال           امی به استخدام رسمی در آموزش و پرورش پذیرفته می         در آزمون با رعایت شرایط عمومی استخد      
باشد، بنابراین خواسته موجـه      الذکر می  التدریس نبوده است و فاقد شرایط مقرر در قانون فوق            نیروی حق  1383ـ1384 یا   1382ـ1383تحصیلی
 مومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستـشاران و دادرسـان    هیأت ع . گردد لذا حکم به رد شکایت شاکی صادر می       . نیست

  .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

التـدریس   ب ـ مفاد ماده واحده قـانون بـه کـارگیری معلمـین حـق      . رسد  میالذکر محرز به نظر های فوق الف ـ تعارض در مدلول دادنامه  
 قـانون   12/11/1383اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران و دستورالعمل اجرایـی مـورخ              براساس قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،     

التـدریس از      ساعت تدریس در قبال دریافت حق      12اقل  التدریس اعم از آموزشی و پژوهشی به شرط حد          مزبور مفید جواز استخدام معلمان حق     



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

 

نظر به اینکه مدت عدم اشتغال بـه خـدمت بـه            . محل بودجه دولتی و داشتن سوابق خدمت موردنظر مقنن و رعایت سایر شرایط قانونی است              
التـدریس مجـوز    لمـان حـق  شود و احتساب مدت آن جزو سـابقه خـدمت مع    واسطه بیماری از مصادیق حالت اشتغال به تدریس محسوب نمی         

 شعبه چهارم که متضمن این معنی 31/2/1387 مورخ 308 شعبه اول و شماره  20/1/1387 مورخ   39های شماره    قانونی ندارد، بنابراین دادنامه   
 شعب دیوان و سایر   قانون دیوان عدالت اداری برای     43 و ماده    19 ماده   2این رأی به استناد بند      . باشد است، موافق اصول و موزاین قانونی می      
  .االتباع است مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه الزم

   رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ علی رازینی
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 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص نحوۀ تبدیل وضعیت استخدامی از 631رأی شماره

  پیمانی به رسمی
  1387/9/25 - 87/412/شماره هـ

   17/9/1387: تاریخ دادنامه 
   631 :شماره دادنامه 
  87/412: کالسه پرونده 
  . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:مرجع رسیدگی 
  . خانم پروین طهماسبی:شاکی 
  . اعالم تعارض آراء صادره از شعب دهم و سوم دیوان عدالت اداری:موضوع شکایت و خواسته 
 موضوع شکایت آقای عبداله رضائی به طرفیـت دانـشگاه علـوم    83/2730کالسه  الف ـ شعبه دهم دیوان در رسیدگی به پرونده  :مقدمه 

 چنـین رأی صـادر نمـوده        25/5/1384 مورخ   1063پزشکی ایران به خواسته الزام به تبدیل استخدام پیمانی به رسمی به شرح دادنامه شماره                
 اقدام خـود را       در دفتر این شعبه علت عدم      21/11/1383 مورخ 7949است، نظر به اینکه طرف شکایت طی الیحه جوابیه مثبوت تحت شماره             

 مـورخ   652 الـی    597هـای شـماره      داند که این مصوبه هم طی دادنامـه        هیأت وزیران می  24/6/1381 مورخ   27026ت/29982مصوبه شماره 
ب ـ شـعبه دهـم    . گردد م میلذا حکم به ورود شکایت شاکی صادر و اعال.  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است9/12/1383

 موضوع شکایت خانم سکینه احمدی به طرفیت دانشگاه علـوم پزشـکی و خـدمات بهداشـتی و                   83/981دیوان در رسیدگی به پرونده کالسه       
 اینکـه    چنین رأی صادر نموده است، نظر به       17/8/1384 مورخ   1828درمانی ایران به خواسته الزام به استخدام رسمی به شرح دادنامه شماره             

 27026ت/29982 تایید نموده و تنها دلیل منع تبدیل وضعیت وی را مصوبه شماره              21/10/1379طرف شکایت استخدام پیمانی وی از مورخ        
 652 الـی  597هـای    داند که آن هم طی آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عـدالت اداری بـه شـماره                   هیأت وزیران می   24/6/1381مورخ  
ج ـ شعبه سوم دیوان در رسیدگی بـه پرونـده    . گردد ابطال گردیده است، لذا حکم به ورود شکایت شاکیه صادر و اعالم می 9/12/1383مورخ 
 موضوع شکایت خانم پروین طهماسبی به طرفیت دانشگاه علوم پزشـکی و خـدمات بهداشـتی درمـانی ایـران بـه خواسـته                         86/1720کالسه

 چنین رأی صادر نموده است، نظـر بـه          29/11/1386 مورخ 2570به رسمی به شرح دادنامه شماره       تقاضای تغییر وضعیت استخدامی از پیمانی       
داد که در مانحن فیه فقـط بـر          ریزی را نیز طرف شکایت قرار می       بایستی عالوه بر دانشگاه متبوع سازمان مدیریت و برنامه         اینکه مشارالیها می  

راتب فوق دعوی به کیفیت مطروحه قابلیت استماع را نداشـته قـرار رد شـکایت صـادر و                 علیه دانشگاه متبوع طرح شکایت نموده است بنابه م        
البدل در تاریخ فوق تشکیل و پـس از بحـث و             هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی             . گردد اعالم می 

 .نماید ور رأی میبررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صد
  رأی هیأت عمومی

ب ـ هر چند صدور حکم استخدام اشخاص به طور رسمی و یا تبدیل  . رسد الذکر محرز بنظر می های فوق الف ـ تعارض در مدلول دادنامه  
ریاسـت جمهـوری   ریزی و نظـارت راهبـردی    وضع آنان از پیمانی به رسمی مستلزم صدور مجوز الزم از طرف واحد استخدامی معاونت برنامه             

است، لیکن قبول یا رد تقاضای اشخاص در خصوص استخدام به طور رسمی و یا تبدیل وضع از پیمـانی بـه                      ) ریزی سازمان مدیریت و برنامه   (
ها یا سازمانهای دولتی مربوط قرار دارد شکایت بـه خواسـته مزبـور متوجـه واحـدهای       رسمی در زمره وظایف و اختیارات اختصاصی وزارتخانه      

 شعبه دهم در حدی که نتیجتاً       17/8/1384 مورخ   1828 و شماره    25/5/1384 مورخ   1063های شماره    بنابراین دادنامه . الذکر است  ولتی فوق د
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قابل رسیدگی اعـالم داشـته   ) تبدیل وضع از پیمانی به رسمی   (شکایت را به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی به خواسته الزام به استخدام رسمی              
 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان        43 و ماده    19 ماده   2این رأی به استناد بند      . شود  موافق قانون تشخیص داده می     است، صحیح و  

  .االتباع است و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه الزم
   رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ علی رازینی



  )1387 زمستان 13شماره (فصلنامه قضایی / 46
 

 

اداری درخصوص اعتراض به رأی صادره از هیأت عالی  هیأت عمومی دیوان عدالت 633رأی شماره
  انتظامی مالیاتی

  1387/9/25 -87/681/شماره هـ
   17/9/1387: تاریخ 
   633: شماره دادنامه 
  87/681: کالسه پرونده 
  . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:مرجع رسیدگی 
  . آقای رامین مرادی:شاکی 
  . دیوان عدالت اداری14 و 13راء صادره از شعب  اعالم تعارض آ:موضوع شکایت و خواسته 
 موضوع شکایت آقای سیدسعید میرزاده قمـشه بـه طرفیـت    84/2131 الف ـ شعبه چهاردهم دیوان در رسیدگی به پرونده کالسه  :مقدمه 

 هیأت عالی 23/8/1384خ  مور202ـ1492وزارت امور اقتصادی و دارائی هیأت عالی انتظامی تجدیدنظر به خواسته تقاضای نقض رأی شماره 
 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه شـاکی بـه موجـب رأی    26/6/1386 مورخ 866انتظامی مالیاتی تجدیدنظر به شرح دادنامه شماره       

ردیده و بـا     قانون مالیاتهای مستقیم به مدت یکسال نفی صالحیت از ادامه خدمات مالیاتی محکوم گ              262ماده  ) ب(عنه به استناد بند      معترض
 قانون مذکور برای نفی صالحیت مدت تعیین ننموده در نتیجه هیأت بدوی و تجدیدنظر عالی انتظـامی                  262ماده  ) ب(عنایت به اینکه در بند      

 خـارج از  مالیاتی اختیار تعیین مدت برای نفی صالحیت از ادامه خدمات مالیاتی را ندارد در واقع قید مدت در آرای هیأت عالی انتظامی مالیاتی              
 قانون مالیاتهای مستقیم پـس از احـراز تخلـف    262کننده موضوع ماده  باشد، هیأت رسیدگی  حدود اختیارات و وظایف قانونی هیأت مذکور می       

فقط اختیار صدور حکم به نفی صالحیت مستخدم متخلف از ادامه خدمت مالیاتی را دارد لذا بـا توجـه بـه اینکـه قیـد مـدت یکـسال در رأی                 
عنه حکـم بـه ورود آن و لـزوم           باشد، از این حیث شکایت وارد تشخیص ضمن نقض رأی معترض           عنه فاقد مستند و مجوز قانونی می       معترض

 موضـوع شـکایت   86/899ب ـ شعبه سیزدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کالسه  . گردد رسیدگی مجدد در هیأت همعرض صادر و اعالم می
 1418/202ازمان امور مالیاتی کشور و هیأت عالی انتظامی مالیاتی به خواسته اعتراض بـه رأی شـماره                  قدسی به طرفیت س     آقای جاوید فرشی  

 چنـین رأی صـادر      4/3/1387 مـورخ    331 صادره از مراجع تجدیدنظر هیأت عالی انتظامی مالیاتی به شرح دادنامه شـماره               28/7/1386مورخ  
نین و مقررات نبوده و از جانب شاکی هم دلیلی بر مخدوش بودن آن ارائه نشده است،            نموده است، نظر به اینکه رأی مذکور متضمن نقض قوا         

با غیر وارد تشخیص دادن شکایت شاکی        لذا شعبه سیزدهم دیوان با در نظر گرفتن مراتب فوق البیان          . ماالً موجبی برای ابطال آن وجود ندارد      
 مجمع تـشخیص    25/9/1385 مجلس شورای اسالمی و      9/3/1385اداری مصوب    قانون دیوان عدالت     14 و   13به استناد مفهوم مخالف مواد      

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فـوق بـا حـضور رؤسـا و مستـشاران و            . نماید مصلحت نظام حکم به رد شکایت صادر و اعالم می         
 .نماید ت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی میالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثری دادرسان علی

  رأی هیأت عمومی
 قـانون  262مـاده  ) ب(ب ـ عـالوه بـر اینکـه حکـم مقـرر در بنـد        . رسد الذکر محرز به نظر می های فوق الف ـ تعارض در مدلول دادنامه 

آن ماده در ادامه خدمات مالیاتی به جهات ) الف(بند مالیاتهای مستقیم متضمن اعمال مجازات اداری نفی صالحیت شاغلین مقامات مذکور در    
مسائل اخالقی و یا رفتار منافی با حیثیت و شئون مامور مالیاتی و سوء شهرت و اهمال و مسامحه در انجام وظایف مالیاتی به طور نامحدود و                           
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ییق و مساعد از قـانون بـه نفـع مـتهم در زمینـه               در تمام باقیمانده مدت خدمت آنان نیست، اساساً با عنایت به وحدت مالک اصل تفسیر مض               
اعمال مجازات و اینکه تعیین مدت نفی صالحیت مستخدمین متخلف در انجام خدمات مالیاتی با عنایت به موضوع تخلف و درجه اهمیت آن                       

 مـورخ   331 دادنامـه شـماره      باشـد، بنـابراین    به عهده مرجع رسیدگی به خطاهای مزبور و تعیین مجازات متناسب دربـاره مـرتکبین آنهـا مـی                  
این رأی به استناد . شود  شعبه سیزدهم دیوان از جهت اینکه مبین این معنی است، موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می4/3/1387

  .التباع استا  قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه الزم43 و ماده 19 ماده 2بند 
  رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ علی رازینی

  



  )1387 زمستان 13شماره (فصلنامه قضایی / 48
 

 

نامه سازماندهی   آیین7 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بند630رأی شماره 
  سازمان آموزش و پرورش خراسان شمالی

  1387/9/25 -87/15/شماره هـ
   17/9/1387: تاریخ 
   630 :شماره دادنامه 
  87/15 :کالسه پرونده 
  . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:مرجع رسیدگی 
  . آقای مهدی مدیر برزل آباد:شاکی 
  .نامه سازماندهی سازمان آموزش و پرورش خراسان شمالی  آیین7 ابطال بند:موضوع شکایت و خواسته 
ای مبنی بر سازماندهی نیروهای  مصوبه 1386است، سازمان طرف شکایت در بهار   شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعالم داشته:مقدمه 

بـه منظـور   « نامه مقـرر گردیـده،     آیین7باشد که در بند  اجرایی آن بعد از تصویب در مرحله اجرا می      نامه  داخلی هر شهرستان تصویب که آیین     
 در نظر گرفتـن تعداد خواهران و زوجین ای که دارند شـورای سازماندهی با های ویژه احترام به خواهران و رعایت حال آنان و با توجه به گزینه

االشـاره و موضـوع    نامـه فـوق   که با اجرای آیین» ...فرهنگی مایـل به خدمت در یک روستا تعدادی از مدارس را با توجه به امکانات رفاهی و     
نامـه     واجد شرایط موضـوع آیـین      سال سابقه کاری دارند، اجحاف گردیده بدین صورت که خواهران و افراد           15خواسته به همکاران که بیش از       

نامه فوق ناگزیریم در مراحل        را انتخـاب نمـوده و به استناد آیین       2فوق در روزهای اولیـه سازماندهی به اداره مراجعه و مکانهای درجه یک و              
ا برای اینجانب و همکاران فراهم      پایانی به اداره مراجعه نمائیم و ناچاراً بایست در مناطق محروم مشغول خدمت شویم که این امر مشکالتی ر                  

رئـیس سـازمان   . باشـد، دارم   قـانون اساسـی مـی   19الذکر را در قسمت مورد نظر که مغایر با اصـل   نامه فوق لذا تقاضای ابطال آیین . نماید  می
 مـورخ  77/27126/791 نامه سازماندهی طی نامه شـماره   آیین7آموزش و پرورش خراسان شمالی در پاسخ به شکایت فوق مبنی بر ابطال بند          

است و در این اصل جنـسیت افـراد در برخـوردار      قانون اساسی استناد نموده19ـ شاکی در دعوی خود به اصل      1اند،     اعالم داشته  11/6/1387
رعایت است، دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با   قانون اساسی عنوان شده21در اصل . بودن از حقوق مساوی قید نگردیده است

باشـد لـیکن منبـع و مأخـذ تهیـه و تنظـیم                موازین اسالمی تضمین نماید و پنج بند اصل مذکور را در خصوص حقـوق زنـان در نظـر داشـته                    
اصـل    برگرفته از20/2/1371 مورخ  9/300/100ای استان خراسان شمالی دستورالعمل وزارتی به شماره           دستورالعمل سازماندهی درون منطقه   

 دسـتورالعمل سـازماندهی     20ای استان خراسان شمالی براساس بنـد         دستورالعمل سازماندهی درون منطقه    7ـ بند 2. باشد   می  قانون اساسی  21
 ارسال شده تنظیم گردیـده اسـت، از طرفـی           20/2/1371 مورخ   95/300/100ای که از طرف وزارت آموزش و پرورش با شماره             درون منطقه 

 با توجه به شرایط ویژه خواهران و مسائل امنیتی و اجتماعی به عنوان یک پیشنهاد برای منطقه است                   درج این بند در دستورالعمل سازماندهی     
و این بدین معنی نیست که شهرستان همه روستاهای خوب و درجه یک را برای خواهران و زوجین فرهنگی در نظـر بگیـرد و اول خـواهران                  

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و         . ه برادران اختصـاص دهند   مانده را ب    انتخاب جا نمایـند و بعد روستاهای باقی      
البـدل شعب دیوان تشکیـل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریـت آراء به شرح آتی مبادرت به صـدور                         مستشاران ودادرسان علی  

 .نماید رأی می
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  رأی هیأت عمومی
بیه و اینکه تعیین محل خدمت معلمان وزارت آموزش و پرورش در محدوده جغرافیایی آموزشی معـین بـا در نظـر                      با عنایت به الیحه جوا     

گرفتن شرایط خاص بانوان و زوجین شاغل به امر تدریس در روستاهای مختلف و اتخاذ تـدابیر الزم در جهـت رفـاه و امنیـت آنـان از جملـه          
ان است، بنابراین بخشنامه مورد اعتراض که در جهت نیل به اهداف مـذکور تنظـیم و صـادر           وظایف و اختیارات واحد آموزشی محل خدمت آن       

  .است، مغایرتی با قانون ندارد شده
  رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ علی رازینی
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العاده کار با اشعه به   هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دائر به عدم تعلق فوق803رأی شماره
  دوره دستیاریدانشجویان 

  1387/11/21 -87/761/شماره هـ
   13/11/1387: تاریخ

   803: شماره دادنامه
  87/761: کالسه پرونده

  . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:مرجع رسیدگی
  . دانشگاه علوم پزشکی استان اصفهان:شاکی

  .ان عدالت اداری اعالم تعارض آراء صادره از شعب اول و چهارم و دهم دیو:موضوع شکایت و خواسته
احمدی به طرفیت دانـشگاه    موضوع شکایت خانم سمیه حاجی86/1300 الف ـ شعبه اول دیوان در رسیدگی به پرونده کالسه  :گردشکار 

العاده کار با اشـعه در طـی دوره دسـتیاری و خـسارات تـاخیر                 علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان اصفهان به خواسته مطالبه فوق           
نظر به اینکـه شـاکیه دانـشجوی دوره           چنین رأی صادر نموده است،     21/2/1387 مورخ   371اخت و هزینه دادرسی به شرح دادنامه شماره         پرد

باشد و طرف شکایت منکر نوع فعالیت شاکیه از حیث تماس مستمر فیزیکی در ارتباط با منـابع مـواد اشـعه نگردیـده                         دستیاری رادیولوژی می  
اعـالم داشـته در حـالی کـه         ) دانشجوی دوره دستیاری  (ت عدم پرداخت حق اشعه به نامبرده را دانشجو بودن مشارالیها            عنه عل  است و مشتکی  

 هیـأت عمـومی دیـوان عـدالت اداری اسـتحقاق            4/2/1379 مورخ   43 و   42 قانون استخدام کشوری رأی شماره       43 ماده   2مستنداً به تبصره    
 نیز به طـور مطلـق بیـان         1368 قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب        20 است و از طرفی در ماده        الزحمه رزیدنتی محرز    شاکی در دریافت حق   

علیهـذا خواسـته شـاکی در       . گردد العاده کار با اشعه پرداخت می      گردیده که به افرادی که بطور مستمر به کار با اشعه اشتغال داشته باشند، فوق              
در . دارد حق اشعه در طول دوره دستیاری موجه بوده و حکم به ورود آن صـادر و اعـالم مـی    عنه به پرداخت     قسمت اول مبنی بر الزام مشتکی     

ب ـ  . دارد  قانون دیوان عدالت اداری است قرار رد شکایت صادر و اعالم می13های مطروحه که خارج از مصادیق ماده  خصوص سایر خواسته
وع شکایت آقای حمیدرضا صـالحی بـه طرفیـت دانـشگاه علـوم پزشـکی و                  موض 86/1308شعبه چهارم دیوان در رسیدگی به پرونده کالسه         

 چنـین رأی صـادر      29/4/1387 مـورخ    769العاده کار با اشعه به شرح دادنامه شماره          خدمات بهداشتی، درمانی اصفهان به خواسته مطالبه فوق       
گیرد در حالی که شاکی شاغل نبـوده و دانـشجوی دوره             العاده مورد درخواست صرفاً به شاغالن دستگاههای دولتی تعلق می          نموده است، فوق  

علیهذا نظر به اینکه دانشگاه فعالیت و اشتغال شاکی را بـه            . باشد و رابطه استخدامی با دانشگاه ندارد، تقاضای رد شکایت را دارند            دستیاری می 
 قـانون حفاظـت   20باشد و با عنایت به اطالق ماده  ی میکار با اشعه تایید کرده و تصاویر ابالغهای پیوستی دادخواست نیز حاکی از اشتغال و             

 هیـأت عمـومی دیـوان عـدالت اداری در     4/2/1379 مورخ 42 و  43نامه اجرایی آن و اینکه دادنامه شماره          و آیین  1368در برابر اشعه مصوب     
د نموده است، شکایت شاکی وارد تشخیص لـذا بـه      الزحمه رزیدنتی را تایی     مقام رفع تعارض از آراء صادره از شعبه دیوان و تعلق و پرداخت حق             

العاده مورد درخواست از تاریخ   حکم بر الزام دانشگاه به پرداخت فوق1385 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 14 و 7استناد مواد مرقوم و مواد 
 موضوع شکایت آقای 86/1852رونده کالسه ج ـ شعبـه اول دیـوان در رسیدگی بـه پ . گردد استحقاق مطابق سوابق موجود صادر و اعالم می

العاده کار بـا اشـعه در طـی          احمد کاویانی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان اصفهان بخواسته، مطالبه فوق                
 چنـین رأی صـادر نمـوده        24/4/1387 مورخ   964دوره دستیاری رادیولوژی و خسارت تاخیر پرداخت و هزینه دادرسی به شرح دادنامه شماره               

العاده کار با اشعه به افرادی که به طور مـستمری بـه کـار بـا              قانون حفاظت در برابر اشعه پرداخت فوق       20است، نظر به اینکه به موجب ماده        
جه به اینکه شاکی در      هیأت عمومی نیز مبنی بر همین امر است و با تو           7/3/1385 مورخ   112اشعه اشتغال دارند، تجویز گردیده و رأی شماره         

این مدت مشغول به تحصیل بوده و طبیعتاً بطور مستمر با اشعه سر و کار نداشته و دلیلی نیز در این خصوص ارائـه نکـرده بنـابراین شـکایت                            
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 شـکایت   موضوع81/1574د ـ شعبه سیزدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کالسه  . گردد غیروارد تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعالم می
 و مطالبـه    23/4/1381م مورخ   6497/1آقای علی نوروزی به طرفیت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به خواسته ابطال نامه شماره                 

اما راجع به اصل خواسته شاکی به درخواست حـق          ...  چنین رأی صادر نموده است، و      9/9/1383 مورخ   1877حق اشعه به شرح دادنامه شماره       
 20 هیأت وزیران و از جمله مـاده         2/2/1369نامه اجرایی آن مصوب       و آیین  18/2/1368ط از قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب         اشعه مستنب 

قانون مذکور و عنایت به سیاق نگارش آن و عین الفاظ و عبارات آن و روح حاکم به آن، قانون فوق شامل شاغالن رسمی دستگاههای دولتی 
ه به دفاع خوانده و اینکه شاکی دانشجوی شاغل به تحصیل در دانشگاه بوده و رابطه استخدامی با دانشگاه ندارد و                 گردد با توج   و خصوصی می  

ـ ـ شـعبه دهـم دیـوان در      ه. گـردد  نماید، لذا شکایت شاکی غیروارد تشخیص حکم به رد آن صـادر و اعـالم مـی    حقوق و مزایا دریافت نمی
ضوع شکایت آقای دکتر ناصر رجبی دهنوی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی اصـفهان بـه خواسـته،                   مو 84/1358رسیدگی به پرونده کالسه     

 14/10/1383ن مـورخ    /163926/6 مرکز بهداشت شماره یک اصـفهان و بخـشنامه           25/4/1384پ مورخ   2/8450/53/12ابطال نامه شماره    
 چنـین رأی    22/7/1386 مـورخ    565بر اشعه به شرح دادنامه شـماره         قانون حفاظت در برا    20وزارت بهداشت و حکم به برقراری مزایای ماده         

الذکر خارج از صالحیت رسیدگی      صادر نموده است، نظر به اینکه رسیدگی و اظهارنظر نسبت به درخواست شاکی مبنی بر ابطال بخشنامه فوق                 
خواسته شاکی قرار عدم صالحیت این شـعبه را بـه           شعبه بوده و در صالحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است، بنابراین این قسمت از                

نسبت به قسمت دیگر از خواسته شاکی مبنی بر ابطال نامه مرکز بهداشت شماره              . دارد اعتبار صالحیت هیأت عمومی دیوان صادر و اعالم می        
یار دوره رزیـدنتی قلـب بـوده کـه           حفاظت در برابر اشعه در مورد وی صرفنظر از اینکـه شـاکی دسـت               20یک اصفهان و برقراری مزایای ماده       

العـاده    هیأت عمومی دیـوان فـوق      7/3/1385 مورخ   112گردد و مستنبط از مدلول رأی شماره         الواقع یک دوره آموزش موقت محسوب می       فی
اشـند، تجـویز    به مستخدمینی که بطور مستمر به کار با اشعه اشتغال داشته ب       1368 قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب سال         20موضوع ماده   

شود و شرایط کاری شاکی در ایام مربوط به دوران دستیاری بیماریهای قلب و عروق با شرایط الزم جهت برخورداری از                      گردیده و پرداخت می   
ور حقـوقی  سازد چون بهرتقدیر تا زمانی که اعتبار نامه سرپرست دفتر ام مندی از آن مزایا را ممکن نمی مزایای مورد بحث متفاوت بوده و بهره     

انـد بـه وسـیله مرجـع صـالحی           وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که شاکی به عنوان بخشنامه یاد کرده و تقاضای ابطال آن را نموده                  
هیأت عمـومی دیـوان     . گردد یکن گردیده است و درخواست شاکی قابل اجابت نخواهد بود نتیجتاً حکم به رد شکایت صادر و اعالم می                    لم  کان

البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مـشاوره بـا    علی اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عدالت  
 .نماید اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می

  رأی هیأت عمومی
 قانون حفاظت در برابر 20اد از مدلول حکم مقرر در ماده ب ـ مستف . رسد الذکر محرز به نظر می های فوق الف ـ تعارض در مدلول دادنامه  

العاده کار با اشعه به مستخدمین سازمان متبوع آنـان بـه شـرط اشـتغال                 الذکر از جمله فوق     تعلق مزایای موضوع ماده فوق     1368اشعه مصوب   
ن دوره دستیاری که واجد شرایط مقـرر در مـاده مـذکور             العاده مذکور به دانشجویا    بنابراین تعمیم و تسری فوق    . باشد مستمر به کار با اشعه می     

 مـورخ   1877 شعبه دهـم و      22/7/1386 مورخ   565 شعبه اول، شماره     24/4/1387 مورخ   964های شماره    نیستند، جواز قانونی ندارد و دادنامه     
 و  19 مـاده    2 این رأی به اسـتناد بنـد         . شعبه سیزدهم مبنی بر رد شکایت شاکی در این زمینه موافق اصول و موازین قانونی است                9/9/1382

  .االتباع است  قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه الزم43ماده 
  عدالت اداری ـ رهبرپور  معاون قضائی دیوان-هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 
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 درخصوص اعتراض به رأی قطعی هیأت  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری567رأی شماره

  اختالف مالیاتی حل
  1387/10/87 - 86/38/شماره هـ

   26/8/1387 :تاریخ 
   567: شماره دادنامه 
  86/38 :کالسه پرونده 
  . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:مرجع رسیدگی 
  . آقای عبدالرزاق جامی فروشانی:شاکی 
  .اء صادره از شعب ششم و شانزدهم بدوی و ششم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری اعالم تعارض آر:موضوع شکایت و خواسته 
 موضوع شکایت آقای منوچهر طالعات به طرفیت اداره کـل  84/1727 الف ـ شعبه شانزدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کالسه  :مقدمه 

ض نسبت به رأی هیأت بدوی حل اختالف مالیاتی و نقـض آن             به خواسته اعترا  ) هیأتهای حل اختالف مالیاتی   (امور اقتصاد و دارایی اصفهان      
 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه با مالحظه پرونده سوابق مالیاتی واصله از طرف                 25/10/1385 مورخ   2268به شرح دادنامه شماره     

شم شورای عالی مالیـاتی مـورد رسـیدگی قـرار     عنه رأی مذکور مورد اعتراض در شورای عالی مالیاتی قرار گرفته است که در شعبه ش           مشتکی
 قـانون   11شـود و بـه موجـب مـاده           نظر به اینکه رأی مذکور قطعی و نهایی تلقی می         . گرفته و رأی در رد اعتراض شاکی صادر گردیده است         

جع مقدور خواهد بود، لذا شاکی بینی شده در قانون مالیاتهای مستقیم در این مر       دیوان عدالت اداری رسیدگی به رأی قطعی آراء هیأتهای پیش         
ب . نمایـد  باید اعتراض و شکایت خود را نسبت به رأی شورای عالی مالیاتی تنظیم و تقدیم این مرجع بنماید، لذا رأی به رد شکایت صادر می                        

 2268ادنامه شـماره     موضوع تجدیدنظرخواهی آقای منوچهر طالعات نسبت به د        86/184ـ شعبه اول تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کالسه          
 با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه بدوی را عیناً تایید         13/12/1386 مورخ   3335 شعبه شانزدهم دیوان به شرح دادنامه شماره         25/10/1385مورخ  

رفیـت   موضوع شکایت آقای محمدعلی آقامیری بـه ط 83/411ج ـ شعبه شانزدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کالسه  . و استوار نموده است
هیأت حل اختالف و شورای عالی مالیاتی به خواسته اعتراض نسبت به آراء صادره از هیأتهای حل اختالف مالیـاتی و شـورای عـالی مالیـاتی                  

 چنین رأی صادر نموده است، واحد تولیدی وی کارگـاه محـسوب     18/2/1385 مورخ 219اصفهان و تقاضای نقض آنها به شرح دادنامه شماره          
 قـانون مالیاتهـای   193 و 96برداری مبنی بر اشتباه بنابراین مشمول مـواد   ین آن به عنوان کارخانه و همچنین صدور پروانه بهره شود و تعی   می

 برخوردار خواهد بود، لکـن ایـن اعتـراض موجـه            1371 قانون مرقوم اصالحی سال      132بنابراین از معافیت مذکور در ماده       . باشد مستقیم نمی 
باشد و حـاکی از      توجه به رأی اکثریت هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی که دارای الزام قانونی جهت هیأتهای رسیدگی می                زیرا با   . باشد نمی

عدم افتراق بین کارگاه و کارخانه و واحد تولیدی از جهت تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان دارد، صرفنظر از این موضوع واحد                          
برداری است و ایرادات شاکی از حیث اینکه پس از صدور پروانه مذکور واحد وی کارگاه بـوده موجـه و قابـل             پروانه بهره تولیدی مذکور دارای    

نظر به مراتب آراء صادره از حیث رسیدگی و رعایت مقررات و موازین رسیدگی در صدور رأی صحیحاً صادر شده و موجبی که . باشد قبول نمی
د ـ  . نمایـد  رسد فلذا شکایت وارد تشخیص نگردیده و حکم بـه رد آن صـادر مـی    ف از قانون باشد به نظر نمیناقض مقررات و یا متضمن تخل

 موضوع تجدیدنظرخواهی آقای محمدعلی آقامیری نسبت بـه دادنامـه شـماره             85/3505شعبه ششم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کالسه         
 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه اسناد 26/1/1386 مورخ 178ادنامه شماره  شعبه شانزدهم دیوان به شرح د 18/2/1385 مورخ   219

و مدارک متعددی در پرونده وجود دارند که همگی حکایت دارند، تولیدی تجدیدنظر خواه کارگاه است نه کارخانه و بـا توجـه بـه اینکـه رأی                            
 بـه اسـتناد   1366 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 96 حقیقی موضوع ماده کلیه اشخاص« دارد،  هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی اشعار می    

» ...کارخانه داران در صورت عدم تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان در دوران معافیت، محروم از معافیت قانونی نخواهد بـود و                          
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تـری از طریـق جلـب نظـر           حق مکتسبه توجه نکرده و بررسـی دقیـق        نظر به اینکه هیأت حل اختالف مالیاتی در رسیدگی به این امر مهم و               
با نقض دادنامه فوق االشعار بدوی حکـم        . کارشناسان بعمل نیاورده است، لذا رأی صادره از هیأت مذکور قابل نقض و تجدیدنظرخواهی است              

 موضوع شـکایت آقـای عبـدالرزاق    80/996السهوـ شعبه ششم دیوان در رسیدگی به پرونده ک       . گردد به ورود شکایت شاکی صادر و اعالم می       
 1095/6 مالیاتی به خواسته اعتـراض بـه رأی شـماره            6فروشانی به طرفیت اداره امور اقتصاد و دارایی اصفهان هیأت تجدیدنظر شماره               جامی
أی کمیسیون حل اختالف     چنین رأی صادر نموده است، چون ر       29/4/1384 مورخ   785 هیأت مذکور به شرح دادنامه شماره        5/6/1379مورخ  

رسد و رأی کمیسیون مالیـاتی بـا توجـه بـه       شده ناقض به نظر می      مالیاتی بدون توجه به مبانی مستدل و مستند اصداریافته لذا رسیدگی انجام           
ی و شود تا هیأت همعرض با ادعای وکیل شاکی به شرح منعکس در در دادخواست رسیدگی و پـس از تحقیقـات کـاف      مراتب مذکور نقض می   

هیـأت عمـومی دیـوان      . نمایـد  مالحظه مدارک و دالیل مثبت ادعا و حصول نتایج ناشی از تحقیقات الزم مبادرت به صدور رأی مقتضی مـی                   
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  بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی میاکثریت آراء
  رأی هیأت عمومی

 1385 قـانون دیـوان عـدالت اداری مـصوب     13 مـاده 2ب ـ به صراحت بنـد   . الذکر محرز است های فوق الف ـ تفاوت در مدلول دادنامه  
قوانین و مقررات و یا مخالف با آنهـا در          رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیمات و آراء قطعی مراجع اختصاصی اداری منحصراً از حیث نقض                 

 آراء  1380 اصـالحی قـانون مالــیاتهای مـستقیم مـصـوب            244نظر به اینکه طبق تبصره یک ماده        . صالحیت دیوان عدالت اداری قرار دارد     
مالیـاتی بـه ادعـای عـدم        االجراء اعالم شده و مجرد اعتراض نسبت به آراء مذکور به شـورای عـالی                 هیأت حل اختالف مالیاتی قطعی و الزم      

الذکر نافی قطعیت آراء هیأت حل اختالف مالیاتی          اصالحی قانون فوق   251رعایت قوانین و مقررات موضوعه یا نقص رسیدگی به تجویز ماده            
رأی و آثار مترتب بر آن از جمله صالحیت دیوان در رسیدگی به اعتراض نسبت به آنها نیست و همچنین رسـیدگی بـه اعتـراض نـسبت بـه                              

 29/4/1384 مورخ 785باشد، بنابراین دادنامه شماره قطعی هیأت حل اختالف مالیاتی منوط به اعتراض به رأی شعبه شورای عالی مالیاتی نمی
 قانون دیوان 43 و ماده   19 ماده   2این رأی به استناد بند      . باشد شعبه ششم بدوی دیوان که متضمن این معنی است صحیح و موافق قانون می             

  .االتباع است لت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه الزمعدا
   رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ علی رازینی
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 بخش سوم بخشنامه 2ـ ابطال بند1 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص 635رأی شماره 

   132مری و مزایای ـ بازپرداخت مست2شماره یک مشترک فنی و درآمد 
  1387/10/8 - 87/119/شماره هـ

   24/9/1387 :تاریخ دادنامه 
   635: شماره دادنامه 
  87/119 :کالسه پرونده 
  . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:مرجع رسیدگی 
  . آقای خسرو شکیبا:شاکی 
  . روز132ومزایای مستمری ـ بازپرداخت2و درآمد فنی  بخشنامه شماره یک مشترک  بخش سوم2بند ـ ابطال1 :موضوع شکایت و خواسته 
 قانون تأمین اجتماعی و بـه موجـب         76 از ماده    2 شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعالم داشته است، به موجب بندهای یک و               :مقدمه 

 اسـتحقاق دریافـت     حکم بازنشستگی بر اساس شصت سال سن و داشتن سوابق پرداخت حق بیمه در حد نصاب به سازمان تـأمین اجتمـاعی                     
 8/7/1386 لغایت   1/3/1386مستمری بازنشستگی و مزایای مربوطه شامل اینجانب بوده ولی سازمان تأمین اجتماعی شعبه شهرکرد از تاریخ                 

ین اند، که با اعتراض به ا باشد که طول این مدت از سن شصت و یک سالگی اینجانب گذشته خالف قانون پایمال نموده  روز می132به مدت 
 روز پایمال شده اعالم داشته، به استناد بنـد دوم بخـش سـوم بخـشنامه شـماره یـک مـشترک فنـی و درآمـد                            132موضوع سازمان راجع به     

تـاریخ برقـراری مـستمری      (که عنوان نموده است     ) نامه بیمه اجتماعی رانندگان حمل بار و مسافر بین شهری          دستورالعمل اجرائی قانون آیین   (
تواند بر خـالف قـانون و حقـوق مـردم باشـد و بـه        نامه اجرائی هرگز نمی بخشنامه و آیین ...). ریخ انقضای اعتبار دفترچه کار      بازنشستگی از تا  

 بخشنامه شماره یـک مـشترک فنـی و    3لذا تقاضای رسیدگی و ابطال بند دوم از بخش         . باشد  قانون اساسی قابل اجراء نمی     170موجب اصل   
 مـورخ  20704/7100سرپرست دفتر امور حقوقی ودعاوی سازمان تـأمین اجتمـاعی طـی نامـه شـماره             . ی را دارد  درآمد سازمان تأمین اجتماع   

 25/2/1379ـ طبق ماده واحده قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مـسافر بـین شـهری مـصوب                      1اند،    اعالم داشته  24/7/1387
انندگان وسایط حمل و نقل بـار و مسافر بین شهری مشمول قـانون تـأمین اجتمـاعی قـرار                   از تاریخ تصویب این قانون کلیه ر      « مقرر گردیده   

 قانون تأمین اجتماعی مـصوب      35گرفته و مکلفند حق بیمه مقرر در قانون تأمین اجتماعی را رأساً بر مبنای درآمدی که همه ساله طبق ماده                     
در صورت عـدم پرداخـت      .  پرداخت و ازمزایای قانون اجتماعی برخوردار گردند       گردد، حداقل سه ماهه به سازمان مزبور        تعیین می  19/3/1354

 مـاده واحـده     2و نیـز تبـصره      » . قانون مذکور وصول نماید    50حق بیمه، سازمان تأمین اجتماعی حق بیمه راننده و متفرعات آن را طبق ماده               
. باشد های کشور می تن دفترچه کار معتبر از سازمان حمل و نقل و پایانهها منوط به داش  تردد رانندگان در جاده   « االشعار تصریح نموده که      فوق

ـ 2» .صدور یا تمدید و تجدید دفترچه کار راننده مستلزم ارائه گواهی سازمان تأمین اجتماعی مبنی بر پرداخت حق بیمه توسط وی خواهد بود                      
ل و نقل بار و مسافر بین شهری، مشمول قانون تأمین اجتماعی اسـت،  با عنایت به اینکه بیمه شده مشمول قانون بیمه اجتماعی رانندگان حم           

بایست براساس قوانین و مقررات تأمین اجتماعی و بـا احـراز شـرایط قـانونی از مـستمری                    بنابراین در هنگام بازنشستگی بیمه شده راننده می       
بایـست    احراز شرایط مـذکور در قـانون تـأمین اجتمـاعی مـی             شده پس از تقاضای بازنشستگی و       در این راستا بیمه   . مند گردد  بازنشستگی بهره 

با عنایت به مراتب فوق و اینکـه        . اشتغال به کار نداشته تا سازمان تأمین اجتماعی نسبت به صدور حکم مستمری بازنشستگی وی اقدام نماید                
ه مقـرر در قـانون تـأمین اجتمـاعی را رأسـاً و              بیمه شده مشمول قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری حق بیمـ                 

لذا به دلیل اینکه حق بیمـه       . نمایند گردد به سازمان پرداخت می      قانون تأمین اجتماعی تعیین می     35برمبنای درآمدی که همه ساله طبق ماده        
از شرایط قانونی ترک کار راننده بیمه شده        شود و کارفرمایی وجود ندارد تا هنگام تقاضای بازنشستگی و احر           مزبور توسط رانندگان پرداخت می    

بنابراین با توجه به اینکه بیمه شده مشمول قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری تـا زمـانی کـه                    . را اعالم نمایند  
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شود بنـابراین    م تمدید دفترچه بیکار شناخته می     باشد، این امر به منزله اشتغال وی بوده و پس از انقضای آن، و عد               دارای دفترچه کار معتبر می    
و احـراز   ) 7/3/1386(الزم به ذکر است که در هنگـام تقاضـای بازنشـستگی             .  قانون تأمین اجتماعی مصداق دارد     2 ماده   15در این حالت بند     

در حالی که . مند گردد ازنشستگی بهرهشرایط قانونی جهت برقراری مستمری بازنشستگی میبایست اشتغال به کار نداشته باشد تا از مستمری ب 
زیرا سازمان تـأمین اجتمـاعی وفـق مـاده واحـده      .  بوده و اعتبار مذکور به منزله اشتغال وی میباشد       8/7/1386اعتبار دفترچه کار وی تا تاریخ       

زمان اعتبار دفترچه کار و صـول       قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری مکلف است حق بیمه شاکی را تا انقضای                     
لذا برقراری مستمری بازنشستگی و اشتغال وی به دلیل اعتبار دفترچه کار و اخذ بیمه از ناحیه سازمان، قابل جمع نبوده و از این حیـث                          . نماید

ستگی به شـاکی نـسبت بـه        تواند همزمان ضمن پرداخت مستمری بازنش      لذا سازمان تأمین اجتماعی نمی    . خواسته شاکی وجاهت قانونی ندارد    
البـدل در    هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علـی              . اخذ حق بیمه به دلیل اعتبار دفترچه کار اقدام نماید         

 .نماید تاریخ فوق تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می
  أی هیأت عمومیر

 قـانون   76عدم انقضاء مدت اعتبار کارت اشتغال به رانندگی الزاماً مستلزم اشتغال به امر رانندگی و نتیجتاً نافی حکم آمره مقرر در مـاده                         
تحقـق  تأمین اجتماعی در باب الزام سازمان تأمین اجتماعی به صدور حکم بازنشستگی بیمه شده مشمول قانون تأمین اجتمـاعی در صـورت                       

بنابراین امتناع از صدور حکم بازنشـستگی در صـورت       . شرایط قانونی الزم از حیث سن و سابقه پرداخت حق بیمه متقاضی بازنشستگی نیست             
تحقق شرایط قانونی مذکور و یا مطالبه حق بیمه پس از آن به بهانه عدم انقضاء مدت اعتبار دفترچه کـار راننـدگی وجاهـت قـانونی نـدارد و                              

یـا تـاریخ انقـضاء اعتبـار        « و همچنین عبارت    »  یا تاریخ انقضاء اعتبار دفترچه کار رانندگی راننده بیمه شده، هر کدام که مؤخر باشد               «عبارت  
که مقید حکم صریح مقنن است و مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان تأمین اجتماعی در وضع مقررات دولتـی                      » دفترچه کار مذکور  

 قـانون دیـوان     42 و مـاده     19 قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و ماده یک و بنـد یـک مـاده                 170تنداً به قسمت دوم اصل      باشد، مس  می
  .شود  بخشنامه شماره یک مشترک فنی درآمد سازمان تأمین اجتماعی حذف و ابطال می3 بخش 2 از متن بند 1385عدالت اداری مصوب 

   ـ علی رازینیرئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 
  



  )1387 زمستان 13شماره (فصلنامه قضایی / 56
 

 

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص اعالم تشابه آراء صادره از شعب 640رأی شماره

  دیوان عدالت اداری
  1387/10/8 - 87/374/شماره هـ

   24/9/1387 :تاریخ دادنامه 
   640: شماره دادنامه 
  87/374 :کالسه پرونده 
  . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:مرجع رسیدگی 
  . سازمان امور مالیاتی کشور:شاکی 
  . اعالم تشابه آراء صادره از شعب دیوان عدالت اداری:موضوع شکایت و خواسته 
 موضوع شکایت آقای جواد صاحبدل به طرفیت سـازمان مالیـاتی   86/6 الف ـ شعبه سیزدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کالسه  :مقدمه 

شور به خواسته تبدیل وضعیت استخدامی نامبرده از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی به شرح دادنامه ریزی ک کشور ـ سازمان مدیریت و برنامه 
رأیهـای شـماره    ) ب( چنین رأی صادر نموده است، ادعای شاکی علیه سازمانهای خوانده با توجه به مفـاد بنـد                   23/2/1386 مورخ   149شماره  

 هیـأت   24/6/1381 اداری و به لحاظ اینکه مصوبه مورد استناد خواندگان مورخ             هیأت عمومی دیوان عدالت    9/12/1383 مورخ   652 الی   597
مـذکور  ) ب(براسـاس بنـد     ) دال بر مجاز دانستن استخدام پیمانی مستخدمین مشمول قانون استخدام کشوری از تاریخ مصوبه مذکور              (وزیران  

باشد بنابه مراتب حکم به ورود شـکایت مطروحـه صـادر و لـزوم                جه می االشعار فاقد اعتبار دانسته شده است، مو       ابطال و از تاریخ رأیهای فوق     
ب ـ شعبه چهاردهم دیوان در رسیدگی به پرونـده   . گردد  قانون استخدام کشوری اعالم می19صدور حکم استخدام رسمی نامبرده طبق ماده 

زی کشور ـ سازمان امور مالیاتی کشور به خواسـته   ری  موضوع شکایت آقای داود مطلبی به طرفیت سازمان مدیریت و برنامه85/1533کالسه 
 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه شاکی 20/6/1386 مورخ 803تبدیل حکم رسمی آزمایشی به رسمی قطعی به شرح دادنامه شماره 

ه با توجـه بـه اجـرای حکـم      در عداد مستخدمین رسمی آزمایشی محسوب و اشتغال به کار نمود    12/7/1383به موجب حکم کارگزینی مورخ      
 قـانون اسـتخدام کـشوری    18 مدت حکم آزمایشی شاکی به اتمام رسیده به اسـتناد مـاده              29/6/1385 در نتیجه    29/6/1383مذکور از مورخ    

 وی  سال بوده پس از اتمام دوره آزمایشی مستخدم یا باید تبدیل به رسمی قطعی شده یـا خاتمـه کـار                    2حداکثر دوره خدمت رسمی آزمایشی      
باشد و مطـابق   ادامه وضع رسمی آزمایشی پس از دو سال کامل خالف مقررات استخدام کشوری و فاقد مجوز قانونی می              . بایستی اعالم گردد  

شـود و بـا      آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پس از انقضاء مدت آزمایشی کارمند در عداد مستخدمین رسمی محـسوب مـی                     
هسته گزینش اداره طرف شکایت نیز نظر مثبت خود را اعالم نموده و اینکه مصوبه هیأت وزیـران ابطـال گردیـده اسـت لـذا      عنایت به اینکه    

دلیلی بر تبدیل وضع استخدامی شاکی به پیمانی وجود ندارد، شکایت شاکی را وارد و موجه تشخیص حکم به ورود آن دائر بـر صـدور حکـم                            
ج ـ شعبه شانزدهم دیـوان در   . گردد  را صادر و اعالم می29/6/1385دام شاکی به رسمی قطعی از تاریخ کارگزینی مبنی بر تبدیل وضع استخ

ریزی کشور و سـازمان امـور         موضوع شکایت آقای حمیدرضا داودی به طرفیت سازمان مدیریت و برنامه           85/1341رسیدگی به پرونده کالسه     
 چنین رأی صادر نموده است، بـا توجـه بـه           24/4/1386 مورخ   458رح دادنامه شماره    مالیاتی کشور به خواسته صدور حکم رسمی قطعی به ش         

های دولتی را از تاریخ مذکور صرفاً به صورت پیمـانی   عنه مبنی بر اینکه با توجه به مصوبه هیأت وزیران که استخدام در دستگاه پاسخ مشتکی 
 قانون استخدام کشوری 22 و 19 و 18ونی است، شعبه با توجه به مفاد مواد مجاز دانسته لذا صدور حکم استخدام رسمی قطعی فاقد مجوز قان    

 که اعالم داشته، مدت خدمت آزمایـشی از شـش مـاه کمتـر و از دو سـال                   21/12/1379 مورخ   397 و   82های   و مفاد آراء وحدت رویه شماره     
 24/6/1381د و با عنایـت بـه اینکـه مـصوبه مـورخ              شو بیشتر نخواهد بود و پس از انقضاء مدت دو سال مستخدم رسمی قطعی محسوب می              

باشد، علیهذا حکم     ابطال گردیده و شاکی بیش از دو سال است که مشغول خدمت می             9/12/1383 مورخ   652 لغایت   597های   مطابق دادنامه 



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

 

شعبه بیست وچهـارم دیـوان در   د ـ  . گردد عنه به صدور حکم رسمی قطعی استخدامی شاکی صادر و اعالم می به ورود شکایت و الزام مشتکی
ریزی به خواسته الـزام نـسبت         موضوع شکایت آقای مهدی عمودی به طرفیت سازمان مدیریت و برنامه           85/1076رسیدگی به پرونده کالسه     

ارک  چنین رأی صادر نموده است، شـعبه بـا بررسـی اوراق و مـد               23/7/1386 مورخ   1003به تایید حکم رسمی قطعی به شرح دادنامه شماره          
 و طی طریق مراحل مختلف گزینش و اسـتخدامی از جملـه            1376پیوست دادخواست به ویژه چگونگی جذب و شروع به کار مشارالیه از سال              

انجام خدمت سربازی و صدور احکام مختلف و از جمله حکم کارگزینی مبنی بر رسمی آزمایشی و نیز نحوه مدافعات وارده و نیز پاسخ سازمان                 
 هیأت وزیران به موجـب دادنامـه شـماره          25/1/1386 مورخ      ه 27026ت/29981نامه شماره    الخصوص ابطال تصویب     کشور علی  امور مالیاتی 

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خواسته را موجه و منطبق با مقررات و حق مکتسبه شاکی تلقـی، حکـم بـه    9/12/1383 مورخ597 ـ  652
ـ ـ شعبه بیست و پـنجم دیـوان در رسـیدگی بـه       ه. نماید دخواست را از زمان استحقاق صادر و اعالم میورود و الزام خوانده به احکام وفق دا

امور مالیـاتی    ریزی کشور و سازمان     موضوع شکایت آقای مجتبی سلمان طاهری به طرفیت سازمان مدیریت و برنامه            85/1631پرونده کالسه 
عنه به تغییر استخدام پیمانی به رسمی به         سمی به پیمانی وصدور حکم به الزام مشتکی       کشور به خواسته اعتراض به تبدیل وضعیت استخدام ر        

االتباع صادره از هیأت عمومی دیوان   چنین رأی صادر نموده است، این شعبه با تبعیت از رأی الزم31/3/1386 مورخ 381شرح دادنامه شماره  
 آن قانون در خصوص تجویز استخدام اشخاص 8 و تبصره یک ماده 6ت به ماده  و با عنای9/12/1383 مورخ597ـ652عدالت اداری به شماره 

به صورت پیمانی و آن هم برای تصدی مشاغل موقت و کار مشخص در مدت معین تشخیص داده شده در نتیجه بنا به جهات مـذکور اقـدام          
تغال به پست ثابت سـازمانی در دسـتگاه متبوعـه خـود             عنه در تبدیل وضعیت خدمت مشارالیه از رسمی به پیمانی با وجود اش             سازمان مشتکی 

مغایر مقررات موضوعه و رأی مذکور بوده فلذا شکایت مطروحه از سوی شاکی و استحقاق وی را در اجابت خواسته مقرون به صحت و محرز                         
مان خوانده به اقدام بـه تبـدیل وضـعیت     قانون دیوان عدالت اداری حکم به الزام ساز14 و ماده 13و وارد تشخیص و مستنداً به بند یک ماده         

هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور رؤسا و . استخدامی نامبرده به رسمی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه صادر و اعالم نموده است        
شرح آتی مبادرت بـه صـدور         اء به البدل در تاریخ فوق تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آر                 مستشاران و دادرسان علی   

 .نماید رأی می
  رأی هیأت عمومی

 الیحه قانونی استخدام کشوری این است که افرادی که در دوره آزمایـشی لیاقـت و                 20 و   19،  18مستنبط از تلفیق احکام مقرر در مواد         
شـوند و   ات قانونی در عداد مستخدمین رسمی منظور مـی        کاردانی و عالقه به کار از خود نشان بدهند، در پایان دوره آزمایشی با رعایت تشریف               

شود و در نتیجـه وضـعیت اسـتخدامی          در صورتی که صالح برای ابقاء در خدمت مورد نظر تشخیص داده نشوند، حکم برکناری آنان صادر می                 
تخدامی اشخاص از موقعیـت آزمایـشی       بنابراین تبدیل یا تغییر وضعیت اس     . الذکر از دو حالت مذکور خارج نیست       مستخدمین مشمول مواد فوق   

الذکر مشعر بر تایید ادعا و استحقاق شاکیان در این خصوص صحیح             های فوق  به پیمانی خالف احکام صریح مقنن در این باب است و دادنامه           
 بـرای شـعب     1385ی مـصوب     قانون دیوان عدالت ادار    44 و ماده    19 ماده   3این رأی به استناد بند      . باشد و موافق اصول و موازین قانونی می      

  .االتباع است دیوان، ادارات و اشخاص حقیقی و حقوقی ذیربط الزم
   رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ علی رازینی

  



  )1387 زمستان 13شماره (فصلنامه قضایی / 58
 

 

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص اینکه حکم بازنشستگی نافی حق 642رأی شماره 

  مکتسب قانونی زمان اشتغال به خدمت نیست
  1387/10/8 - 87/328/شماره هـ

   24/9/1387 :تاریخ 
   642: شماره دادنامه 
  87/328 :کالسه پرونده 
  . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:مرجع رسیدگی 
  . خانم عفت جاللی:شاکی 
  . اعالم تعارض آراء صادره از شعب اول و چهارم دیوان عدالت اداری:موضوع شکایت و خواسته 
 موضوع شکایت آقای رضا حـسین زاده بـه طرفیـت مـدیریت     86/1843 دیوان در رسیدگی به پرونده کالسه  الف ـ شعبه چهارم :مقدمه 

 به شرح دادنامه 1386به خواسته برخورداری از مزایای گروه تشویقی کارکنان ممتاز در سال ) بازنشستگی(آموزش و پرورش ناحیه یک ارومیه 
 سـی سـال خـدمت داشـته و          1/7/1386ه است، خوانده اعالم داشته نـامبرده در تـاریخ            چنین رأی صادر نمود    28/2/1387 مورخ   258شماره  

گردد، لذا رد شکایت وی مورد تقاضا است که با عنایت به محتویات پرونده نظر به اینکه قبل از   بازنشسته شده و اجرای مصوبه شامل وی نمی       
 است و برخورداری از مزایای فوق در صورتی است که مـشارالیه در زمـان     سال سابقه بازنشسته شده    30اعطاء گروه تشویقی، شاکی با داشتن       

ب ـ   . گـردد  اعمال و اعطاء گروه تشویقی اشتغال داشته باشد، بنابراین شکایت وی را غیر موجه تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعالم مـی 
ناحیـه یـک    (جاللـی بـه طرفیـت آمـوزش و پـرورش             موضوع شکایت خانم عفـت       86/1535شعبه اول دیوان در رسیدگی به پرونده کالسه         

 وزارت آموزش و پـرورش      14/1/1386 مورخ   1/710و سازمان بازنشستگی کشوری به خواسته عدم اجرای بخشنامه شماره           ) شهرستان ارومیه 
 عنایت به مراتب مـذکور       چنین رأی صادر نموده است، با      13/3/1387 مورخ   558ریزی و توسعه مدیریت به شرح دادنامه شماره          معاونت برنامه 

های طرف شکایت نظر به اینکه آموزش و پرورش طرف شکایت منکر اصل استحقاق شاکی در کسب امتیاز الزم جهت برخـورداری                       و جوابیه 
مربـوط  العاده شغل کارکنان ممتاز نگردیده و علت عدم اجابت خواسته شاکی را بازنشستگی وی در حین انجام اقدامات   از گروه تشویقی و فوق    

العاده شغل کارکنان ممتاز اعالم نموده، حال آنکه بازنشـستگی شـاکی، نـافی حـق مکتـسب وی در زمـان                       به تخصیص گروه تشویقی و فوق     
اشتغال وی نبوده، لذا با توجه به اینکه سازمان بازنشستگی هم صرفاً عدم کسر کسورات را از حیث موضوع خواسته دلیل مخالفـت بـا دعـوی                     

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تـاریخ فـوق بـا    . داشته، علیهذا حکم به ورود شکایت مطروحه را صادر و اعالم نموده است معنونه اعالم   
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      

 .ایدنم مبادرت بـه صدور رأی می
  رأی هیأت عمومی

رسد ب ـ نظر به اینکه بررسـی اهمیـت و ارزش تـصمیمات و اقـدامات       الذکر محرز به نظر می های فوق الف ـ تعارض در مدلول دادنامه  
 کارکنان دولت در انجام وظایف و مسئولیتهای محوله و سایر عوامل موثر دیگر به شرح فرم ارزشـیابی در هـر سـال معـرف کارمنـد نمونـه و                             

القاعده مبنای تعلق حق برجستگی یا گروه تشویقی به کارمند شایسته در زمان اشتغال بـه خـدمت اسـت و                    برجسته در واحدهای دولتی و علی     
 شـعبه اول    13/3/1387 مـورخ    558صدور حکم بازنشستگی، نافی حق مکتسب قانونی زمان اشتغال به خدمت نیست، بنابراین دادنامه شماره                

 43 و مـاده  19 مـاده  2این رأی به استناد بنـد  . باشد یید استحقاق شاکی که مبین این معنی است، صحیح و موافق قانون می          دیوان مبنی بر تا   
  .االتباع است قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه الزم

   رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ علی رازینی



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

 

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص عدم جواز کاهش حقوق ماهانه 945أی شمارهر

 به وزارت راه و 27/6/1381مورخ کارکنانی که از وزارت جهاد کشاورزی در اجرای توافقنامه 

  ترابری منتقل گردیده اند
  1387/10/8 - 85/465/شماره هـ

   6/9/1386 :تاریخ 
   945 :شماره دادنامه 
  85/465 :روندهکالسه پ 
  . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:مرجع رسیدگی 
  . مدیرکل حقوقی وزارت راه و ترابری:شاکی 
  . اعالم تعارض آراء صادره از شعب دهم و بیستم دیوان عدالت اداری:موضوع شکایت و خواسته 
 آقـای حـسن بهمنـی بـه طرفیـت وزارت راه و       موضوع شکایت82/3342 الف ـ شعبه دهم دیوان در رسیدگی به پرونده کالسه  :مقدمه 

 چنـین رأی    28/5/1384 مورخ   802ترابری به خواسته، الزام به صدور گروه استحقاقی و جلوگیری از اعمال تنزل گروه به شرح دادنامه شماره                   
ای توافقنامـه مـورخ      در جهـاد سـازندگی بـوده کـه در اجـر            13صادر نموده است، در خصوص دعوی شاکی بدین توضیح که وی دارای گروه              

 فیمابین وزراء راه و ترابری و جهاد کشاورزی معاونت ریاست جمهوری و رئیس سازمان برنامه بـه وزارت راه منتقـل شـده و بـه                           27/6/1381
فتـه  گر بایستی کاهشی در حقوق و مزایای مستمر وی صورت مـی            توافقنامه مذکور نمی   9 تنزل یافته است علیرغم اینکه مطابق بند         11گروه  

گـردد   های نظیر مورد مطروحه معلوم مـی  نظر به اینکه علیرغم ابالغ پاسخی از خوانده دریافت نشده اما با توجه به پاسخهای مشابه در پرونده                 
بندی وزارت جهاد با راه و ترابری متفاوت بوده و هر چند که ظاهراً گروه شغلی شاکی تقلیل یافتـه ولـی هیچگونـه کاهـشی در      که طرح طبقه  

منتقل شده صورت نگرفته و تفاوت حاصل از تنزل گروه به عنوان تفاوت تطبیق در احکـام مربوطـه منظـور                      قوق و مزایای مستمر کارکنان    ح
هـای مقطـع     در نهایت علت تنزل گروه به علت عدم اعمال مقطع باالتر و عدم احتساب تجربه              . شود  می 1/1/1382گردیده و قابل پرداخت از      

گونه حقوق و مزایایی از وی کسر نشده  صورت هیچ باشد و بدین اه و ترابری و در اجرای قانون نظام هماهنگ پرداخت می      تحصیلی در وزارت ر   
ـ . گـردد  رسد و به رد شکایت دعوی مذکور اظهار نظـر مـی   عنه به نظر نمی است بناء علیهذا تخلفی از ناحیه مشتکی ــ شـعبه بیـستم در    1ب 

ــ وزارت راه و  2ــ وزارت جهـاد کـشاورزی    1هردوئی به طرفیـت    موضوع شکایت آقای محمدرضا رجب83/3239رسیدگی به پرونده کالسه   
 چنـین رأی    22/8/1384 مـورخ    2432 و ارتقاء گروه به شرح دادنامه شـماره          1382التفاوت افزایش حقوق سال      ترابری به خواسته، مطالبه مابه    

   هـ هیأت وزیران که انتقال با حقوق مکتـسب        25638ت/18796یت به مصوبه شماره     در خصوص خوانده ردیف دوم باعنا     ... صادر نموده است،    
ـ . نمایـد  شود حکم به ورود شکایت شاکی و الزام خوانده به اعطاء گروه و مزایای زمان انتقال در حق شاکی صادر و اعالم می انجام می ــ  2ب 

تقاضای تجدیدنظر دفتر حقوقی وزارت راه و ترابری نسبت به دادنامـه             موضوع   84/1126شعبه پنجم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کالسه         
هیـأت  .  دادنامه بدوی را عیناً تاییـد نمـوده اسـت   18/2/1385 مورخ 106 شعبه بیستم به شرح دادنامه شماره      22/8/1384 مورخ   2432شماره  

البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحـث و بــررسی و              یعمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عل              
  .نماید انجام مشـاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صـدور رأی می

  رأی هیأت عمومی
 و در جهت تحقـق اهـداف مقـنن مبنـی بـر تهیـه و                 1379 قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی مصوب        2هیأت وزیران به تجویز ماده       

ایف تفصیلی وزارت جهاد کشاورزی و ضرورت حذف وظایف تکراری و غیر ضروری و انتقال وظایف قابل واگذاری به دیگـر                     تصویب شرح وظ  



  )1387 زمستان 13شماره (فصلنامه قضایی / 60
 

 

 3ها و سازمانها موضوع تبـصره مـاده    ها و همچنین جواز بازخرید یا بازنشسته کردن کارکنان مازاد و یا انتقال آنان به سایر وزارتخانه           وزارتخانه
انـسانی، تعهـدات و اعتبـارات          کلیه وظایف، اختیـارات، نیـروی      25/4/1381 مورخ   هـ25638ت/18796نامه شماره  ویبقانون مذکور، حسب تص   

الذکر را در خصوص مـورد بـه عهـده کـارگروهی           مربوط به راه و ترابری روستایی را به وزارت راه و ترابری واگذار نموده و اجرای مصوبه فوق                 
ریزی کشور محول کرده است و هیأت مزبور با اجرای مصوبه            و ترابری و رئیس سازمان مدیریت و برنامه       مرکب از وزراء جهاد کشاورزی و راه        

 کلیه کارکنان رسمی و قراردادی ادارات راه روستایی سـازمانهای جهـاد کـشاورزی و          27/6/1381 توافقنامه مورخ    8هیأت وزیران به شرح بند      
جد شرایط را به وزارت راه و ترابری و ادارات کل راه و ترابـری اسـتانها بـا تبعیـت از مقـررات                        اداره کل راه روستایی وزارت جهاد کشاورزی وا       

 توافقنامـه مقـرر   9اداری و استخدامی وزارت راه و ترابری به آن وزارتخانه منتقل کرده و در جهت تطبیق وضع استخدامی آنان به شـرح بنـد                  
منـدرج در حکـم     (و سابقه خدمت دولتی کارکنان منتقله       ) تجربه(ستمر خدمت قابل قبول     اند که هیچ گونه کاهشی در حقوق و مزایای م          داشته

نظر به اینکه به شرح احکام استخدامی شاکیان قبل و بعد از انتقال بـه وزارت راه و ترابـری حقـوق ماهانـه             . صورت نخواهد گرفت  ) کارگزینی
 شـعبه بیـستم     22/8/1384 مورخ   2432یافته است، بنابراین دادنامه شماره        ش توافقنامه کاه  9بند  ) ب(آنان در امر تطبیق وضع بر خالف شق         

 شعبه پنجم تجدیدنظر مورد تایید قرار گرفته و قطعیت یافتـه در حـدی کـه                 18/2/1385 مورخ   106بدوی دیوان که به موجب دادنامه شماره        
باشد، موافـق اصـول و مقـررات         تحقاق آنان در این قسمت می     مفید عدم جواز کاهش حقوق ماهانه آنان پس از تطبیق وضع و تایید ادعا و اس               

 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سـایر مراجـع اداری   43 و ماده 19 ماده 2این رأی به استناد بند . شود مربوط تشخیص داده می   
  .االتباع است ذیربط در موارد مشابه الزم

  رازینیرئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ علی 
  



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

 

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص اعتراض به آراء صادره از هیأت حل 643رأی شماره

  اختالف اداره کار
  1387/10/8 - 84/815/شماره هـ

   24/9/1387 :تاریخ 
   643: شماره دادنامه 
  84/815 :کالسه پرونده 
  . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:مرجع رسیدگی 
   .داره کار و امور اجتماعی استان سمنان مدیرکل ا:شاکی 
  . اعالم تعارض آراء صادره از شعب دیوان عدالت اداری:موضوع شکایت و خواسته 
 موضوع شکایت شـرکت بیـسکویت ایـران بـه طرفیـت هیـأت       82/562 الف ـ شعبه هشتم دیوان در رسیدگی به پرونده کالسه  :مقدمه 
 هیأت تشخیص اداره کار و امور اجتماعی        26/1/1382 و   23/1/1382ار به خواسته نقض آراء مورخ       اختالف اداره کار و اموراجتماعی گرمس       حل

اله ستاره از  اکبر کریمی و فتح  چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه آقایان علی15/12/1383 مورخ 3056گرمسار به شرح دادنامه شماره 
باشـند و     باشند لذا از شمول مقررات قانون کـار خـارج مـی             ول مقررات استخدام کشوری می    کارمندان رسمی اداره تربیت بدنی گرمسار و مشم       

بنابراین با پذیرش خواسـته     . عنه مبنی بر پرداخت حقوق و مزایای آنان براساس مقررات قانون کار وجهه قانونی ندارد                بالطبع مفاد آراء معترض   
ب ـ شعبه اول تجدیدنظر در رسیدگی بـه پرونـده کالسـه     . گردد ض محول میعنه نقض و رسیدگی مجدد به هیأت همعر شاکی رأی معترض

 15/12/1383 مورخ   3056 موضوع تجدیدنظرخواهی اداره کل کار و امور اجتماعی استان سمنان، اداره کار گرمسار نسبت به دادنامه                  85/213
یت به اینکه شرکت بیسکویت ایران در دادخواست تنظیمـی           چنین رأی صادر نموده است، با عنا       8/5/1385 مورخ   884به شرح دادنامه شماره     

 26/1/1382 مـورخ    1250/1 شـماره    23/1/1382 مـورخ    1251/1که به شعبه هشتم بدوی ارجاع گردیده تقاضای نقض و ابطال آراء شـماره               
واسـت از حیـث قطعـی بـودن آراء     صادره از هیأت تشخیص اداره کار و امور اجتماعی شهرستان گرمسار را نموده است، به لحـاظ اینکـه دادخ               

عنه محل تردید بوده و ابهام داشته و طرفین پرونده جهت ادامه توضیح دعوت شـدند و بـا توضـیحات نماینـده اداره کـار گرمـسار و                               معترض
 هنوز هـم  26/1/1382 در زمان تقدیم دادخواست قطعی نبوده است و رأی مورخ         23/1/1382مالحظه مدارک ارائه شده معلوم شد رأی مورخ         

 قانون دیوان عـدالت اداری دال براینکـه فقـط آراء قطعـی کمیـسیونها و دادگاههـای اداری قابـل        11 ماده2قطعی نشده است با عنایت به بند   
 الـه سـتاره از کارمنـدان    اکبر کریمی و فـتح  باشد و شعبه بدوی بدون مراعات مراتب مذکور با استدالل اینکه آقایان علی رسیدگی در دیوان می  

اند، با پذیرش خواسـته شـاکی رأی    باشند از شمول قانون کار خارج بوده رسمی اداره تربیت بدنی هستند و مشمول قانون استخدام کشوری می   
اند علیهذا چون نامبردگـان خـارج از وقـت اداری در شـرکت شـاکی                  عنه را نقض و رسیدگی مجدد را به هیأت همعرض محول نموده             معترض

باشد و دلیلی بر عدم شمول قانون کار به نامبردگان و عدم صالحیت هیأت تشخیص                 و شرکت یادشده مشمول قانون کار می      اند    اشتغال داشته 
از طرفی هیأت حل اختالف که طرف دعوی قرار گرفته است در زمان تقدیم دادخواست مبـادرت بـه صـدور رأی ننمـوده بـود و                           . وجود ندارد 

لذا با التفات به موارد مزبور شکایت بدوی قابل رسیدگی در دیوان نبـوده اسـت مـستنداً بـه مـاده                      . باشد  دعوی متوجه هیأت حل اختالف نمی     
 از آیین دادرسی دیوان ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسـته قـرار رد دادخواسـت بـدوی                  46 و   47 از قانون دیوان و مواد       19یادشده و مواد    

اله ستاره به طرفیت اداره کار   موضوع شکایت آقای فتح83/2864سیدگی به پرونده کالسه ج ـ شعبه سوم دیوان در ر . گردد صادر و اعالم می
 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه مفاد وکالتنامه پیوست دادخواست مفیـد               20/11/1383 مورخ   3569گرمسار به شرح دادنامه شماره      

الـه سـتاره      رح شکایت در دیوان عدالت اداری به وکالت از ناحیه آقای فـتح            احراز سمت آقای سیدحسین میراحمدی در تقـدیم دادخواست و ط         
د ـ  . باشد، لذا به جهت عدم احراز سمت نامبرده در طرح شکایت به کیفیت مطروحه دادخـواست مطروحـه را مـردود اعـالم نمـوده اسـت      نمی
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 مورخ  3569اله ستاره نسبت به دادنامه شماره          آقای فتح   موضوع تجدیدنظرخواهی  84/382شعبه دوم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کالسه         
 چنین رأی صادر نمـوده اسـت، اعتـراض تجدیـدنظرخواه نـسبت بـه دادنامـه                  15/6/1384 مورخ   1034 به شرح دادنامه شماره      20/11/1383

افی انجـام نـداده و تجدیـدنظرخواه        کننده در زمینه مدت پرداخت سنوات تحقیق ک         رسد، زیرا هیأت رسیدگی     تجدیدنظرخواسته وارد به نظر می    
عنـه    کننده دادخواست بدوی تجدیدنظرخواه بوده و از این جهـت نیـز دادنامـه معتـرض                  را دارد و نیز تقدیم     1370ادعای شروع به کار در سال       

ایت  حکـم بـه ورود شـک       26/1/1382علیهذا بـا فـسخ دادنامـه تجدیدنظرخواسـته و نقـض رأی هیـأت تـشخیص مـورخ                    . باشد  مخدوش می 
هـ ـ شعبه هشتم دیوان در رسـیدگی بـه پرونـده کالسـه      . تجدیدنظرخواه و ضرورت رسیدگی در هیأت همعرض را صادر و اعالم نموده است

 موضوع شکایت شرکت بیسکویت ایران به طرفیت اداره کار و امور اجماعی گرمسار بخواسته اعتراض بـه رأی هیـأت حـل اخـتالف        78/670
 چنین رأی صادر نموده است، رأی مورد اعتراض در مورد شـکایت            7/1/1380 مورخ   5 به شرح دادنامه شماره      23/4/1387 مورخ   4024شماره  

عنه در الیحه دفاعیـه   اکبر کریمی صادر گردید وی طبق داللت اوراق پرونده و اعالم شاکی در شرح دادخواست و نیز اعالم مشتکی               آقای علی 
باشد، قرارداد با شرکت بیسکویت ایران منعقد نمـوده و در          آنکه کارمند رسمی اداره تربیت بدنی می        با 17808/14 به شماره    16/8/1378مورخ  

کرده و پس از اخراج از شرکت و طرح شکایت در اداره کار هیأت حل اختالف رأی مورد اعتراض را به نفع او صـادر نمـوده                 آن شرکت کار می   
نظیم قرارداد کار با دیگر جای کارگری را ندارد و قرارداد منعقده فیمابین او و شرکت شـاکی                  با توجه به اینکه کارمند رسمی دولت حق ت        . است

تواند داشته باشد تا مورد حمایت قانون کار و هیأتهای تشخیص و حل اختالف قرار گیـرد، رأی مـورد                خالف قانون انجام گرفته و حرمتی نمی      
هیأت عمومی دیـوان در تـاریخ فـوق بـا حـضور رؤسـا و مستـشاران و                   . ث وارد است  اعتراض خالف موازین صدور یافته و شکایت از این حی         

 .نماید البدل در تاریخ فوق تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می دادرسان علی
  رأی هیأت عمومی

ب ـ اشتغال کارمند دولت در غیر سـاعات اداری در کارگـاه بخـش     . رسد رز به نظر میالذکر مح های فوق الف ـ تعارض در مدلول دادنامه  
خصوصی مشمول قانون کار منع قانونی ندارد و فی حد ذاته رافع مسئولیت کارفرما در پرداخت حقوق و مزایـای اسـتحقاقی کـارگر موصـوف                          

 شعبه دوم تجدیدنظر مبنی بـر رد شـکایت          15/6/1384 مورخ   1034ره  بنابراین دادنامه شما  . براساس قانون کار و مقررات مربوط به آن نیست        
ایـن رأی بـه     . شـود   کارفرما بخواسته نقض رأی هیأت حل اختالف در حدی که مبین این امر است، صحیح و موافق قانون تشخیص داده می                    

  .االتباع است  اداری ذیربط در موارد مشابه الزم قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع43 و ماده 19 ماده 2استناد بند 
  رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ علی رازینی

  



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

 

   هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص احتساب سوابق خدمت589رأی شماره 
  1387/10/14 - 87/499/شماره هـ

   3/9/1387: تاریخ 
   589: شماره دادنامه 
  87/499: کالسه پرونده 
  . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:رجع رسیدگیم 
  . آقای علیرضا پیروزرام:شاکی 
  . بدوی و اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری16تعارض آراء صادره از شعب  اعالم:موضوع شکایت و خواسته 
تقی به طرفیت شـرکت نفـت    موضوع شکایت آقای عبدالعزیز مس81/1534 دیوان در رسیدگی به پرونده کالسه 16 الف ـ شعبه  :مقدمه 

 چنین رأی   16/2/1384 مورخ   3053جمهوری اسالمی ایران به خواسته رسیدگی و صدور حکم به تایید سوابق خدمتی به شرح دادنامه شماره                  
ن  نقل و انتقـال کارکنـا  22/12/1373احمر مصوب  اساسنامه هالل  6 ماده 3است، خالصه شکایت شاکی آن است که مطابق تبصره          صادر نموده 

علیهـذا تقاضـای    . ها و سازمانها و شرکتها و مؤسسات دولتی و وابسته و بالعکس با احتساب سوابق خدمتی بالمـانع اسـت                    رسمی به وزارتخانه  
 اساسنامه هالل احمر و حذف کلمه انتقال در نامـه معـاون اداری مـالی هـالل احمـر مـورد                      22/12/1374تایید سوابق خدمتی قبل از مصوبه       

ریزی کشور مبنی بر اینکـه برابـر اساسـنامه     عنه و استناد به نامه دفتر حقوقی سازمان مدیریت و برنامـه با توجه به پاسخ مشتکی . استدعا است 
گـردد و شـامل مـوارد     هالل احمر فقط سوابق آن عده از کارکنان هالل احمر که به یکی از ادارات تشکیالت دولتی انجام گیرد، محاسبه مـی      

شـود،   شود و چون نامبرده از هالل احمر استعفاء نموده است، شامل حال ایشان نمـی               اند محسوب نمی   و اخراج از خدمت شده    استعفاء، بازخرید   
 سال کسور بازنشـستگی را  8با توجه به مراتب فوق و نظر به اینکه شاکی در طول خدمت در هالل احمر به مدت                  . تقاضای رد شکایت را دارد    

عنه قرار نگرفته است و شرکت نفت نیز سوابق خدمتی نامبرده را در هالل احمر پذیرفته است و           د تکذیب مشتکی  پرداخت نموده و این امر مور     
فاصله خدمتی هم ایجاد نگردیده است و قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی نیز که با توجـه بـه قـانون محاسـبات عمـومی          

شود و معاونت اداری مالی هالل احمر انتقـال سـوابق نـامبرده را بالمـانع                 دولتی محسوب می  تصویب شده است صرفاً از نظر حسابرسی، غیر         
 موضـوع  82/567ب ـ شعبه پانزدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کالسـه   . گردد دانسته است، علیهذا حکم به ورود شکایت صادر و اعالم می

لی نفت به خواسته، احتساب سوابق خدمتی جمعیت هـالل احمـر ایـران از               شکایت آقای مصطفی اقبالی به طرفیت امور بازنشستگی شرکت م         
 چنین رأی صادر نمـوده اسـت، عنایتـاً بـه مفـاد شـکایت معنونـه و                   9/5/1384 مورخ   969 بـه شرح دادنامـه شماره      1360 لغایت   1/8/1350

ت و با پست سازمانی کارشناس آزمایشگاه مرکز انتقال         الذکر اس  های مصدق ابرازی که مشعر بر تایید اشتغال شاکی در دوره زمانی فوق             گواهی
 عنوان گردیده شاغل بوده و ترک بعدی محل خدمت مسقط و نافی حق مکتسب ایجاد شده                 1/1/1361خون تا قبل از ترک محل خدمت که         

 23 الحاقی به مـاده      3به تبصره   باشد، در نتیجه با توجه به دفاعیات معروضه مستنداً           با اسباب خدمت در جهت پذیرش سوابق خدمت وی نمی         
قانون اساسنامه جمعیت هالل احمر که احتساب سوابق خدمت مستخدمین جمعیت هالل احمـر را مـورد تاییـد قـرار داده خواسـته شـاکی را                           

بیمـه و   نامه اجرائی نقـل و انتقـال کـسور            آیین 6عنه مطابق ماده     مقرون به صحت و محرز و ثابت تشخیص و حکم به ورود شکایت مشتکی             
ج ـ  . نمایـد  بازنشستگی کارمندان شرکت ملی نفت به احتساب سوابق خدمت شاکی در ازمنه موضوع خواسته در حق وی ملزم و محکـوم مـی  

  موضوع تجدیدنظر خواهی صندوقهای بازنشـستگی و پـس انـداز رفـاه کارکنـان               85/976شعبه اول تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کالسه         

 چنـین رأی صـادر   31/4/1385 مـورخ  751 شعبه پانزدهم به شرح دادنامه شـماره  9/5/1384 مورخ   969ادنامه شماره   صنعت نفت نسبت به د    
 اساسنامه قانونی جمعیت هالل احمر که مورد استناد شعبه بدوی           23 الحاقی به ماده     3نموده است، با توجه به محتویات پرونده و اینکه تبصره           

ها و سایر سازمانها و شرکتها و موسسات دولتی وابـسته بـه دولـت و                  رسمی جمعیت هالل احمر به وزارتخانه      قرارگرفته نقل و انتقال کارکنان    
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 ترک خدمت نموده و به خدمت وی در هـالل           1361بالعکس با احتساب سوابق خدمتی مجاز شناخته است، در حالی که شاکی از ابتدای سال                
 969ر جزء مؤسسات عمومی غیر دولتی احصاء گردیده اسـت، لـذا ضـمن نقـض دادنامـه      احمر خاتمه داده شده و از طرفی جمعیت هالل احم      

هیـأت عمـومی دیـوان عـدالت اداری در     . گردد  شعبه پانزدهم بدوی دیوان حکم به ورود تجدیدنظرخواهی صادر و اعالم می        9/5/1384مورخ  
یل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بــه               البدل شعب دیوان تشک    تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی         

 .نماید شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می
  رأی هیأت عمومی

 اساسنامه جمعیـت هـالل   23 ب ـ عالوه بر اینکه مفاد تبصره ماده . رسد الذکر محرز به نظر می های فوق الف ـ تعارض در مدلول دادنامه  
 مصرح در جواز احتـساب مـدت خـدمت مـستخدمین رسـمی              1374 الحاقی به ماده مذکور مصوب       3 ویژه تبصره    احمر و مقررات اصالحی به    

جمعیت مزبور در صورت انتقال آنان به واحدهای دولتی است و تعمیم و تسری آن به افرادی که از خدمت در آن جمعیت مـستعفی یـا اخـراج            
 ماده واحده قانون نحوه تاثیر سوابق خدمت غیر دولتـی در احتـساب حقـوق بازنشـستگی و     2اند، مجوز قانونی ندارد، اساساً مطابق تبصره         شده

قوانین استخدامی دستگاههای دولتی من جمله قوانین خاص شرکتها و موسسات دولتی که  « 1372وظیفه و مستمری کارکنان دولت مصوب 
رای بازنشستگی، تعیین حقوق بازنشستگی و سایر مقررات مربـوط در           شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است از لحاظ سنوات خدمت الزم ب             

 751مقررات استخدامی خاص شرکت نفت در خصوص مورد، دادنامه شماره            بنابراین با عنایت به   » این رابطه کماکان به قوت خود باقی است       
ی بـه خواسـته الـزام صـندوقهای بازنشـستگی و             شعبه اول تجدیدنظر دیوان مبنی بر فسخ دادنامه بدوی و رد شکایت شاک             31/4/1385مورخ
انداز رفاه کارکنان صنعت نفت به احتساب سابقه خدمت در جمعیت هالل احمر به واسطه ترک خدمت و اخـراج از آن جمعیـت صـحیح و                  پس

 شعب دیوان و سـایر مراجـع       قانون دیوان عدالت اداری برای     43 و ماده    19 ماده   2این رأی به استناد بند      . شود موافق قانون تشخیص داده می    
  .االتباع است 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 استرداد مبالغ کسرشده بابت سنوات 592رأی شماره 

  پرورش استثنائیارفاقی به کارکنان سازمان آموزش و 
  1397/10/14 - 87/559/شماره هـ

   3/9/1387: تاریخ دادنامه 
   592: شماره دادنامه 
  87/559: کالسه پرونده 
  . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:مرجع رسیدگی 
  . اداره تحقیق و بررسی دیوان عدالت اداری:شاکی 
  .دوم و سوم دیوان عدالت اداری اعالم تعارض آراء صادره از شعب :موضوع شکایت و خواسته 
 موضوع شکایت خانم مـاه سـلطان غریـب شـایان بـه طرفیـت       86/1664 الف ـ شعبه سوم دیوان در رسیدگی به پرونده کالسه  :مقدمه 

 مـورخ   2362آموزش و پرورش استثنایی شهر تهران به خواسته استرداد مبـالغ کـسر شـده بابـت سـنوات ارفـاقی بـه شـرح دادنامـه شـماره                              
 مدیرکل دفتر   15/9/1384 مورخ   131818/6 چنین رأی صادر نموده است، با توجه به محتویات پرونده از جمله بخشنامه شماره                14/11/1386

دریافت کسور بازنشستگی از شاکیه برخالف موازین و مقـررات موضـوعه بـوده اسـت و از           ای نظر به اینکه    آموزش و پرورش عمومی و حرفه     
عنه قرار نگرفته است، لذا حکم به ورود شکایت مطروحه و الزام خوانده به استرداد کسورات                  شاکیه مورد انکار مشتکی    طرفی مبلغ مورد مطالبه   

 موضوع شکایت 86/1111ب ـ شعبه سوم دیوان در رسیدگی به پرونده کالسه  . گردد بازنشستگی شاکی بابت سنوات ارفاقی صادر و اعالم می
از بابت سنوات ارفاقی بـه       یریت آموزش و پرورش استثنایی شهر تهران به خواسته استرداد مبالغ کسر شده            آقای حسن آقابراری به طرفیت مد     

عنـه طـی جوابیـه شـماره          چنـین رأی صـادر نمـوده اسـت، نظـر بـه اینکـه واحـد مـشتکی                   29/8/1386 مـورخ    1601شرح دادنامـه شـماره      
مشابه اذعان دارد و در رد شکایت دفاع موجهی اقامه و ابراز ننموده لذا بـا                 به ذیحق بودن شاکی و افراد        7/5/1386 مورخ   11/19894/97110

 موضـوع شـکایت   86/524ج ـ شعبه سوم دیوان در رسیدگی به پرونده کالسه  . گردد وارد دانستن شکایت حکم به ورود آن صادر و اعالم می
ته استرداد مبالغ کـسر شـده بابـت سـنوات ارفـاقی بـه مبلـغ                 خانم کبری امیدی به طرفیت مدیریت و آموزش استـثنایی شهر تهران به خواس            

الحاقیـه ضـوابط    ) ب( چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه براساس بنـد             7/9/1386 مورخ   1657 ریال به شرح دادنامه شماره       154794
 دفتر امور رفاه اجتماعی 26/4/1385 مورخ 68481/622 ماده واحده قانون تشکیل سازمان آموزش استثنایی و مفاد نامه شماره5اجرائی تبصره 

عنـه هـم دفـاع       ریزی، برداشت کسور بازنشستگی از سنوات ارفاقی شاکی پایگاه قـانونی نـدارد و از طرفـی مـشتکی                   سازمان مدیریت و برنامه   
ـ . گردد موجهی بعمل نیاورده است، لذا شکایت وی وارد تشخیص گردیده رأی به ورود آن صادر و اعالم می عبه سوم دیوان در رسـیدگی  ش د 

 موضوع شکایت آقای کرامت لطفی به طرفیت مدیریت آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهـران بـه خواسـته                    86/830به پرونده کالسه    
 چنین رأی صادر نموده اسـت، نظـر بـه اینکـه       12/10/1386 مورخ   2014کسورات بازنشستگی ناشی از سنوات ارفاقی به شرح دادنامه شماره           

 68481/622 ماده واحده قانون تشکیل سازمان آموزش و پرورش استثنایی که در نامه شـماره              5الحاقیه ضوابط اجرایی تبصره     ) ب(مطابق بند   
ریزی بدان تاکید کرده است، کسور بازنشستگی سنوات ارفاقی سـهم             دفتر امور آموزش و پرورش سازمان مدیریت و برنامه         26/4/1385مورخ  

رسـد،   بنابراین خواسته شاکی منطبق با قانون و موجه به نظر مـی           . ما باید به وسیله آموزش و پرورش استثنایی پرداخت گردد         مستخدم و کارفر  
ـ ـ شـعبه دوم دیـوان در     ه. گـردد  لذا حکم به الزام خوانده به پرداخت کسور بازنشستگی سنوات ارفاقی متعلقه به شـاکی صـادر و اعـالم مـی    

 موضوع شکایت خانم زهرا دارابی به طرفیت سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور و مدیریت آموزش                 86/793 رسیدگی به پرونده کالسه   
 13/12/1386 مورخ   2458 بابت سنوات ارفاقی به شرح دادنامه شماره         1384و پرورش استثنایی شهر تهران به خواسته استرداد کسورات سال           

ویات پرونده نظر به اینکه از ناحیه شاکی برای پرداخت حق بیمه و بازنشستگی سنوات ارفاقی در                 چنین رأی صادر نموده است، با توجه به محت        
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رابطه با خواسته اعالمی اعتراض موجهی نسبت به تصمیمات متخذه ارائه نشده ودلیل و مدرکی که موثر در مقام باشد، اقامه ننموده است، بـا                         
عنه صحیحاً صادر و بر کیفیت رسـیدگی و          نه و نیز بررسی کلیه سوابق امر چون نظر معترض         ع عنایت به مندرجات الیحه جوابیه اداره مشتکی      

اعمال مقررات مربوط ایراد و اشکالی مشهود نیست و موجبی جهت اجابت و پذیرش خواسته شاکی وجود ندارد، لذا شکایت وارد نبوده رأی به                        
البدل در تـاریخ فـوق    در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی      هیأت عمومی دیوان    . گردد رد شکایت شاکی صادر و اعالم می      

 .نماید تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می
  رأی هیأت عمومی

ار با عنایت به اهمیت و ویژگیهای توانبخـشی تعلـیم و   ب ـ قانونگذ . رسد الذکر محرز به نظر می های فوق الف ـ تعارض در مدلول دادنامه  
آموزان استثنائی، ضرورت تأسیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی را مورد تأکید قرار داده و بـا توجـه بـه صـعوبت                         تربیت کودکان و دانش   

زمان را از هر نظر از جمله بازنشستگی  ماده واحده مزبور پنج سال خدمت دولتی رضایت بخش در سا      5خدمت در آن سازمان به موجب تبصره        
ای با دریافـت کـسور    الذکر مالزمه  نظر به اینکه احتساب مدت خدمت مستخدمین آن سازمان به کیفیت فوق           . شش سال محسوب داشته است    

باشد و در ایـن   بازنشستگی مدت اضافی از مستخدمین مشمول تبصره مذکور ندارد و دریافت هرگونه وجه از اشخاص منوط به حکم مقنن می           
های صادره از شعبه سوم دیوان مبنی بر ورود شکایت شاکی به خواسته استرداد کسوری کـه                  باب نیز حکمی انشاء نشده است، بنابراین دادنامه       

 اداری   قانون دیـوان عـدالت     43 و ماده    19 ماده   2این رأی به استناد بند      . بابت خدمت اضافی از وی دریافت شده صحیح و موافق قانون است           
  .االتباع است 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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 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص عدم امکان تعمیم حکم ماده یک 593رأی شماره

 به قضات دادگستریقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی قانون جذب نیروی انسانی به ن
 1387/10/14 - 87/561/شماره هـ

   3/9/1387: تاریخ 
   593: شماره دادنامه 
  87/561: کالسه پرونده 
  . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:مرجع رسیدگی 
  . مدیرکل کارگزینی قضات:شاکی 
  .ادره از شعبه دوم تشخیص و شعبه بیستم دیوان عدالت اداری اعالم تعارض آراء ص:موضوع شکایت و خواسته 
 موضوع شکایت آقـای عبـدالعباس زبیـدی بـه طرفیـت      86/148 الف ـ شعبه دوم تشخیص دیوان در رسیدگی به پرونده کالسه  :مقدمه 

م و دورافتـاده و جنگـی در مـورد           قانون جذب نیروی انسانی به منـاطق محـرو         2مدیرکل کارگزینی قوه قضائیه به خواسته اجرای مواد یک و           
 از  4/8/1382 مـورخ    285 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه صـدور دادنامـه              15/10/1386 مورخ   124قضات به شرح دادنامه شماره      

مل حـال    شـا  1367هیأت عمومی دیوان به آن معنی نیست که قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی مصوب                    
 و به کیفیتی که صورت گرفته چون خارج از 15/12/1380 مورخ 33481گردد، بلکه مفاداً داللت بر آن دارد که صدور بخشنامه         قضات هم می  

 منحـصراً درخـصوص   1367گردد و نظر به اینکـه قـانون مـصوب سـال     حدود اختیارات مقام صادرکننده آن تشخیص گردیده است، ابطال می  
 مـورخ   383 و   382هـای شـماره      باشد و نظـر بـه اینکـه دادنامـه          استخدام کشوری و مقررات استخدامی شرکتهای دولتی می       مشمولین قانون   

آهن جمهوری اسالمی ایران از مزایای مقـرر در قـانون            مندی کارکنان راه    هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز در ارتباط با بهره          5/12/1380
ارتباطی به قضات دادگستری و قوه قضائیه ندارد و نظر به اینکه قضات دادگستری که دارای قانون خاص باشد و   می1367جذب مصوب سال 

باشند هر چند در مواردی که قانون برای تعیین تکلیف آنان وجود نداشته باشد یا طبق قوانین مربوط تابع احکام عمـومی             از نظر استخدامی می   
 1367ل مقررات این قانون خواهند بود، ولی چون در قانون مورد نظر یعنی جـذب مـصوب سـال                    قوانین استخدام کشوری نشده باشند، مشمو     

 آن نسبت به کسانی که موظف به انجام وظیفه در منطقـه محـروم و                4ای نگردیده بلکه در ماده       صراحتاً از جهت شمولیت آن به قضات اشاره       
 بـرای قـضات از جهـت        1375ای قضات مـصوب      صویب قانون نقل و انتقال دوره     باشند تعیین تکلیف شده و با ت       دورافتاده و مناطق جنگی می    

 و یک با لحاظ محرومیت، بدی و آب و هوا، دوری از مرکز تکالیفی تعیین گردیده و ایضاً امتیاز خاصی هـم                       2 و   3وظیفه در نقاط درجه      انجام
هـای   نمایند قائل شده اسـت و تـا زمـانی کـه بخـشنامه       وظیفه می مندی آن عده از قضات که در مناطق خاصی انجام            قانون برای بهره    در این 

صادره و یا اظهارنظرهای اداره حقوقی سازمان امور اداری و استخدامی کشور و دفتر امور حقوقی و امور مجلس حـوزه معاونـت نهـاد ریاسـت               
باشد، وسیله مرجع صالح ابطال نگردیده باشد،  ع میاالتبا جمهوری که طبق مصوبه هیأت وزیران نظر معاونت مذکور برای کلیه دستگاهها الزم    

اجابت خواسته شاکی و نتیجتاً الزام اداره کل کارگزینی قوه قضائیه برای اجابت خواسته شاکی مقدور نخواهد بود بنابراین موجبی برای پذیرش        
ب ـ شـعبه بیـستم دیـوان در     . گـردد   مشاهده نمـی  قانون دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه صادره از شعبه نهم تجدیدنظر18اعمال ماده 

 موضوع شکایت آقای مرتضی اطرج به طرفیت کارگزینی کارکنان قضایی قوه قضاییه به خواسته الزام بـه                  81/681رسیدگی به پرونده کالسه     
 مـورخ   1351ه شـماره     بـه شـرح دادنامـ      1381 لغایـت    1366العاده جذب مناطق محـروم و اصـالح احکـام کـارگزینی از سـال                 برقراری فوق 

نظر به اینکه شمول مقررات استخدامی خاص غیر از مقررات عام استخدام کشوری نافی استفاده از                .  چنین رأی صادر نموده است     4/10/1382
 مجلـس شـورای اسـالمی    7/12/1367 قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی مصوب    2مزایای مقرر در ماده     

 قـانون نقـل و   4العاده جذب مذکور در این ماده دارای عنوانی متفاوت از حکـم مقـرر در مـاده                 باشد، زیرا فوق   نسبت به مستخدم معترض نمی    
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باشد به دلیل اینکه در قانون جذب مستخدم حق استفاده از یـک مـاه                 مجلس شورای اسالمی می    28/11/1375ای قضات مصوب     انتقال دوره 
ای قـضات افـزودن یـک پـنجم حقـوق             قانون نقل و انتقال دوره     4رخصی استحقاقی سالیانه را دارد و حال اینکه در ماده           مرخصی عالوه بر م   

 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت، دارندگان مقررات خاص استخدامی هم 12مبنای گروه مربوطه ذکر شده است به عالوه در ماده     
 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بر تعلق مزایای مطالبه شـده بـه   5/12/1380 مورخ 382ـ383شماره ذکر شده است و در رأی وحدت رویه      

االتبـاع اسـت و بـا توجـه بـه       مستخدمین مشمول مقررات خاص استخدامی تاکید شده است کـه بـرای شـعب دیـوان در مـوارد مـشابه الزم                 
العاده جذب در حق خواهان از زمان استحقاق طبـق   کلف به پرداخت فوقنامه هیأت وزیران شکایت مطروحه وارد تشخیص و خوانده م      تصویب

نیـا بـه     موضـوع شـکایت آقـای عبـدالعباس زبیـدی     81/169ج ـ شعبه دوازدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کالسه  . گردد موازین قانونی می
ی انسانی به مناطق محروم و دورافتـاده و جنگـی در             قانون جذب نیرو   2طرفیت مدیرکل کارگزینی قوه قضائیه به خواسته اجرای مواد یک و            

 چنین رأی صادر نموده است، نظر بـه اینکـه وضـعیت اسـتخدامی قـضات تـابع                  8/11/1382 مورخ   1811مورد قضات به شرح دادنامه شماره       
 قـانون نقـل و انتقـال    4ه باشد و مزایای خدمت در منـاطق محـروم در مـاد    قانون خاص بوده و از شمول قانون استخدام کشوری مستثنی می    

نامه اجرائی آن نـاظر بـه قـضات           و آیین  1367بینی و مورد لحاظ قرار گرفته، لذا قانون جذب نیروی انسانی مصوب سال               ای قضات پیش   دوره
 شـاکی شـده     نبوده و اقدامات اداره کل کارگزینی مطابق با قوانین مربوطه صورت گرفته و تخطی و تخلفی از قوانین که موجب تضییع حقوق                     

بنابراین با توجه به مراتب اعالمی دعوی مطروحه غیروارد تـشخیص و حکـم بـه رد شـکایت مـشارالیه صـادر و اعـالم                       . باشد، مشهود نیست  
البدل شـعب دیـوان تـشکیل و پـس از            هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی               . گردد می

  .نماید سی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی میبحث و بـرر
  رأی هیأت عمومی

انـسانی بـه نقـاط     ب ـ به صراحت ماده یک قـانون جـذب نیـروی    . رسد الذکر محرز به نظر می های فوق الف ـ تعارض در مدلول دادنامه  
العاده جذب و نگهداری به سبب خدمت در نقاط محروم و دورافتـاده و منـاطق        ق پرداخت فو  1367محروم و دورافتاده و مناطق جنگی مصوب        

 تجویز شـده اسـت و تعمـیم         5/3/1353جنگی به مستخدمین مشمول قانون استخدام کشوری و مقررات استخدامی شرکتهای دولتی مصوب              
 و  1375ای قـضـات مـصوب        نقل و انتقال دوره    حکم مزبور به قضات دادگستری که مشـمول مقررات استخـدامی خـاص و از جمـله قـانون             

بنـابراین  . باشند، جواز قانونی ندارد     می 3 و   2 قانون اخیرالذکر به واسطه خدمت در واحدهای قضائی درجه           4برخوردار از امتیازات مقرر در ماده       
ایـن رأی  . باشد صول و موازین قانونی می   شعبه دوم تشخیص دیوان که مفید این معنی است، موافق ا           15/10/1386 مورخ   124دادنامه شماره   
  .االتباع است  قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه الزم43 و ماده 19 ماده 2به استناد بند 

   عدالت اداری ـ رهبرپور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان
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 مورخ 90986أت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال نامه شماره  هی639رأی شماره 

  و امور اجتماعی  مدیرکل سازمانهای کارگری و کارفرمایی وزارت کار29/7/1385
 1387/10/15 - 87/456/شماره هـ

   24/9/1387: تاریخ 
   639: شماره دادنامه 
  87/456: کالسه پرونده 
  .دالت اداری هیأت عمومی دیوان ع:مرجع رسیدگی 
  . شرکت تعاونی حمل و نقل کامیونداران استان یزد:شاکی 
 مدیرکل سازمانهای کارگری و کارفرمـایی وزارت کـار و امـور             29/7/1385 مورخ   90986 ابطال نامه شماره     :موضوع شکایت و خواسته    

  .اجتماعی
 هیأت وزیران،   6/10/1371نامه مصوب    انون کار و آیین    ق 131 شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعالم داشته است، مطابق ماده            :مقدمه 

بـوده و حـق   ) غیرانتفـاعی (اند  تمامی انجمنهای صنفی کارگری و کارفرمایی که در وزارت کار و امور اجتماعی و یا ادارات تابعه به ثبت رسیده               
اسـنامه و انجمنهـای صـنفی کـارگری و کارفرمـایی و      نامـه مربـوط بـه تـدوین اس      آیین4فعالیتهای تجاری را ندارند، بلکه فقط به استناد بند   

کانونهای مربوط که چگونگی حداقل تامین بودجه انجمنهای صنفی یا کانون را از طریق دریافت حق عضویت و یا کمکهای داوطلبانه اعـضاء   
گری و کارفرمایی وزارت کـار و امـور         این موضوع عالوه بر مستندات قانونی مورد تاکید و تایید مدیرکل وقت سازمانهای کار             . شود خالصه می 

 به عنوان اداره کل کار و امور اجتماعی استان یـزد قـرار گرفتـه بـه رغـم مراتـب مـذکور                        30/5/1385 مورخ   65995اجتماعی در نامه شماره     
 عنوان اداره کل کار و      االجراء به   بر خالف ضوابط و مقررات قانونی الزم       29/7/1385 مورخ   90986مدیرکل جدید مرجع مذکور در نامه شماره        

امور اجتماعی استان یزد، دستوراتی صددرصد خالف قانون و مفاد نامه اولیه ایـن مرجـع صـادر و اجـازه داده اسـت تـا انجمنهـای صـنفی و                               
وطلبانـه  کانونهای مربوط از جمله انجمن کارفرمایی شرکتها و موسسات حمل و نقل یزد و حومه بتوانند مبالغی تحت عنوان کمکهای مالی دا                     

 قـانون کـار     131مصوبه مورد شکایت بـا روح مـاده         . از غیر عضو، دریافت دارند و این امر موجب سوء استفاده انجمنهای مذکور گردیده است              
 را تشکلهای غیر انتفاعی معرفی و نحوه تشکیل و عملکـرد آن             6/10/1371های اجرایی آن مصوب      نامه انجمنهای صنفی و کارفرمایی و آیین     

نامه مربوط به تدوین اساسنامه انجمنهای صنــفی و کانونهـای مربـوط               آیین 4 هیأت وزیران و بند      14/11/1371نامه مصوبه    اساس آیین را بر 
 شـورای عالی کار که چگونگی حداقل تامین بودجه انجمنهای صنفی یا کانون را از طریق دریافت حـق عـضویت و یـا                        19/4/1372مصـوب  

دارد   کـه اشـعار مـی   1382 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب        88ماده  ) ز(نماید و نیز بند      خالصه می کمکهای داوطلبانه اعضاء    
بایست براساس ضوابط قانون مربوط تعیین گردد و در مواردی کـه ضـابطه               تعرفه ارائه خدمات به بخشهای غیردولتی واگذار گردیده است می         

وزیر یا باالترین مقام دستگاه ذیربط به تصویب شورای اقتصاد خواهدرسـید نـه اینکـه بـا نامـه یـک                      قانونی مشخصی وجود ندارد با پیشنهاد       
باشد، استدعای رسیدگی به موضوع خواسته و ابطال  مدیرکل وزارتخانه مجوز دریافت پول از مردم به یک نهادی داده شود، مغایر و مخالف می

 و کارفرمایی وزارت کار و امور اجتماعی، در خصوص دادخواست تقـدیمی شـرکت تعـاونی                 مدیرکل سازمانهای کارگری  . مصوبه مذکور را دارد   
هـای ذیـل      قانون کار و تبصره    131ـ با عنایت به ماده      1اند،    اعالم داشته  10/2/1386 مورخ   150859کامیونداران استان یزد، طی نامه شماره       

. باشـد  امور اجتماعی مرجع ثبت و نظارت بر فعالیت و عملکرد تشکلهای مـذکور مـی  های مربوط، وزارت کار و  ها و بخشنامه نامه آن و نیز آیین  
رساند، فعالیت انجمنهای صنفی و کانونهای مربوط که شخصیت حقوقی           شده به این مرجع به استحضار می        بنابراین با توجه به اختیارات محول     

تجاری نبوده و در زمره تشکیالت و موسسات غیرتجاری منـدرج در مـاده    باشند،   می) وزارت کار (ثبت شده در مرجع ثبت مصرح در قانون کار          
. باشد باشند که هدف از تشکیل آنها حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی و بهبود وضع اقتصادی کارگران و کارفرمایان می                   قانون کار می   131
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نامـه انجمنهـای صـنفی و کانونهـای           آیین 21 از ماده    3 و   2د  ـ در ماهیت موضوع، آنچه انجمن صنفی دریافت داشته است دقیقاً براساس بن            2
 5دریافت حق عضویت و کمکهای داوطلبانه به ترتیبی که در اساسنامه مقرر است که در بندهای                 .  اعالم داشته  21 ماده   2مربوط بوده که بند     

ریحاً ذکر نموده است تصدیق خواهند فرمود که اخـذ        اساسنامه انجمن مذکور حق تحصیل درآمد از طریق اخذ از اعضاء را ص             10 ماده   7 و   6و  
نامـه مـذکور و اختیـارات حاصـله در            آیـین  21 مـاده    2مبلغ آن هم با رضایت عضو و غیرعضو بدون هرگونه اکراه و اجباری و در اجرای بنـد                   

 نیز جهت رفـع     29/7/1385 مورخ   90986 ـ در نامه ارسالی اداره کل سازمانهای کارگری و کارفرمایی به شماره           3. اساسنامه انجمن بوده است   
هیـأت عمـومی دیـوان عـدالت        . االشاره منوط به تشکیل شرکت تعاونی گردیـد        هرگونه ابهام و اختالفات درون صنفی، کسب درآمدهای فوق        

مشاوره با اکثریـت    البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام              اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا ومستشاران و دادرسان علی          
  .نماید آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می

  رأی هیأت عمومی
 قانون کار و 131نظر به اینکه اخذ هرگونه وجهی از اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی منوط به حکم صریح قانونگذار است و مدلول ماده  
 صرفاً ناظر به تجویز دریافت حق عـضویت و یـا            1372 مربوط مصوب سال     نامه مربوط به تدوین اساسنامه انجمنهای صنفی و کانونهای         آیین

باشد و هیچ داللتی بر جواز دریافت کمکهای داوطلبانه از غیر اعـضاء    کمکهای داوطلبانه از اعضای انجمنهای صنفی کارگری و کارفرمایی می         
 کارگری و کارفرمائی وزارت کار و امور اجتماعی کـه متـضمن              مدیرکل سازمانهای  29/7/1385 مورخ   90986 نامه شماره    2ندارد بنابراین بند    

دریافت کمکهای مالی داوطلبانه از غیر اعضاء و منظور نمودن آن جزو منابع مالی انجمنهای صنفی و کانونهای مربوط اسـت، خـالف قـانون                         
شود و  عی در وضع مقررات دولتی تشخیص داده میوخارج از حدود اختیارات مدیرکل سازمانهای کارگری و کارفرمایی وزارت کار و امور اجتما          

  .گردد  قانون دیوان عدالت اداری ابطال می42 و ماده 19 قانون اساسی و ماده یک و بند یک ماده 173مستنداً به قسمت دوم اخیر اصل 
   رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ علی رازینی
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درخصوص اینکه ایام مرخصی استحقاقی اعم از  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 652رأی شماره 

  محسوب می شودآور  روزانه و ساعتی جزو سابقه کار در کارهای سخت و زیان
  1387/10/15 -87/738/شماره هـ

   8/10/1387: تاریخ دادنامه 
   652: شماره دادنامه 
   87/738: کالسه پرونده 
  . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:مرجع رسیدگی 
  .گر غیاثی  آقای ایوب ریخته:شاکی 
  . اعالم تعارض آراء صادره از شعب اول و دوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری:موضوع شکایت و خواسته 
گر غیاثی به طرفیت سازمان   موضوع شکایت آقای ایوب ریخته85/1112 الف ـ شعبه بیستم دیوان در رسیدگی به پرونده کالسه  :مقدمه 

آور به شرح دادنامه      های کمتر از یک روز به جهت بازنشستگی به تبع کارهای سخت و زیان              سته الزام به لحاظ مرخصی    تأمین اجتماعی به خوا   
نامـه قـانون مـاده واحـده          آیـین  8 چنین رأی صادر نموده است، با توجه به اینکه این موضوع مستنداً به ماده                1/11/1385 مورخ   3876شماره  

تواند از نتیجه آن در دیـوان        شود و شاکی می     هیئت وزیران بدواً در کمیته استانی رسیدگی می        22/12/1380 مصوب   76 ماده   2اصالح تبصره   
ب ـ شعبه اول تجدیـدنظر   . شود اقامه دعوی نماید و شاکی مذکور بدواً در دیوان شکایت نموده لهذا حکم به رد شکایت وی صادر و اعالم می

 مـورخ  3876گـر غیـاثی نـسبت بـه دادنامـه شـماره           ع تجدیدنظر خواهی آقـای ایـوب ریختـه         موضو 86/1090در رسیدگی به پرونده کالسه      
 چنـین رأی صـادر نمـوده اسـت، نظـر بـه اینکـه از طـرف                   24/11/1386 مـورخ    2424 شعبه بیستم بـه شـرح دادنامـه شـماره            1/11/1385

ه و با بررسی سوابق امر بر کیفیـت رسـیدگی و اعمـال              تجدیدنظرخواه نسبت به دادنامه تجدیدنظرخواسته اعتراض موجه و موثری بعمل نیامد          
مقررات نیز ایراد و اشکالی که فسخ دادنامه بدوی را ایجاب نماید، مشهود نیست، لذا با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه بدوی عیناً تایید و اسـتوار                         

قای یوسف محمدی میاردان به طرفیـت سـازمان    موضوع شکایت آ85/1121ج ـ شعبه بیستم دیوان در رسیدگی به پرونده کالسه   . گردد می
آور به شرح دادنامه      های کمتر از یک روز به جهت بازنشستگی به تبع کارهای سخت و زیان              تأمین اجتماعی به خواسته الزام به لحاظ مرخصی       

مـاده واحـده    (نامـه قـانون       آیین 8  چنین رأی صادر نموده است، با توجه به اینکه این موضوع مستنداً به ماده              1/11/1385 مورخ   3882شماره  
تواند از نتیجه آن در دیـوان   شود و شاکی می  هیئت وزیران بدواً در کمیته استانی رسیدگی می22/12/1380مصوب ) 76 ماده 2اصالح تبصره   

د ـ شعبه دوم تجدیـدنظر   . گردد اقامه دعوی نماید و شاکی مذکور بدواً در دیوان شکایت نموده لهذا حکم به رد شکایت وی صادر و اعالم می
 1/11/1385 مـورخ    3882 موضوع تجدیدنظرخواهی آقای یوسف محمدی میاردان نسبت بـه دادنامـه             86/2996در رسیدگی به پرونده کالسه    

 چنین رأی صادر نموده است، بـا بررسـی جـامع اوراق پرونـده و مالحظـه سـابقه                    7/5/1386 مورخ   1276شعبه بیستم به شرح دادنامه شماره       
نامـه    آیـین  13مـاده   ) ج(ربوطه و با توجه به مدارک تقدیمی تجدیدنظرخواه به شرح پیوست دادخواست تقدیمی توجهاً به اینکه حـسب بنـد                     م

نماید و   آور وارد نمی    آور، ایام مرخصی استحقاقی اعم از روزانه و ساعتی خللی به توالی اشتغال در کارهای سخت و زیان                   کارهای سخت و زیان   
شود و نظر به رأی صادره از هیئت تشخیص اداره کار و با التفات به اینکه شـاکی                 ه کارگر در کارهای سخت و زیان آور محسوب می         جزو سابق 

باشد و ذکر آن موردی       که مورد استناد سازمان قرار گرفته اصالً مانع نمی         13ماده  ) د(باشد و بند     به حسن اذعان سازمان واجد سایر شرایط می       
 لذا با وارد دانستن اعتراض ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته رأی بـه ورود شـکایت و الـزام سـازمان بـه احتـساب سـوابق                           نداشته است، 

ـ ـ شـعبه بیـستم     ه. گردد های مورد نظر و به تبع آن الزام به صدور حکم بازنشستگی در کارهای سخت و زیان آور صادر و اعالم می مرخصی
 موضوع شکایت آقای یداله میرزامحمدی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی به خواسته الزام به            85/1115کالسه  دیوان در رسیدگی به پرونده      

 1/11/1385 مـورخ    3878آور به شرح دادنامه شـماره         های کمتر از یک روز به جهت بازنشستگی به تبع کارهای سخت و زیان              لحاظ مرخصی 



  )1387 زمستان 13شماره (فصلنامه قضایی / 72
 

 

 هیئت وزیران بدواً در کمیتـه  22/12/1380نامه قانون مصوب  آیین8این موضوع مستنداً به مادهچنین رأی صادر نموده است، با توجه به اینکه     
تواند از نتیجه آن در دیوان اقامه دعوی نماید و شاکی مذکور بدواً در دیوان شکایت نموده لهذا حکـم بـه    شود و شاکی می  استانی رسیدگی می  

 موضوع تجدیدنظرخواهی آقای یداله 86/2685وم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کالسهی ـ شعبه د . گردد رد شکایت وی صادر و اعالم می
 چنین رأی صـادر     7/5/1386 مورخ   1280به شرح دادنامه شماره       شعبه بیستم  1/11/1385 مورخ   3878میرزامحمدی نسبت به دادنامه شماره      

ی سخت و زیان آور ایام مرخصی استحقاقی اعم از روزانه و ساعتی خللـی               نامه کارها   آیین 13ماده  ) ج(نموده است، توجهاً به اینکه حسب بند        
شود و نظر بـه رأی صادره از هیئـت تـشخیص            نماید و جزو سابقه کارگر محسوب می       به توالی اشتغال در کارهای سخت و زیان آور وارد نمی          

 که مورد استناد سازمان قـرار گرفتـه   13ماده ) د(باشد و بند   میاداره کار با التفات بـه اینکه شاکی بـه حسب اذعان سازمان واجد سایر شرایط      
باشد و ذکر آن موردی نداشته است لذا با وارد دانستن اعتراض ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته رأی به ورود شـکایت و                        اصالً مانع نمی  

آور صـادر و       حکم بازنشـستگی در کارهـای سـخت و زیـان           های موردنظر و به تبع آن الزام به صدور         الزام سازمان به احتساب سوابق مرخصی     
البدل در تاریخ فوق تشکیل و پـس از بحـث و             هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی             . گردد اعالم می 

  .نماید بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می
  ومیرأی هیأت عم

آور به عهده کمیته  ب ـ نظر به اینکه تشخیص مشاغل سخت و زیان . رسد الذکر محرز بنظر می های فوق الف ـ تعارض در مدلول دادنامه  
 قانون تأمین اجتماعی محول شده است و تاثیر یـا عـدم             76 ماده   2آور موضوع تبصره    نامه کارهای سخت و زیان      آیین 18استانی مقرر در ماده     

آور از وظایف و مـسئولیتهای قـانونی آن کمیتـه نیـست، بنـابراین            ام مرخصی در توالی یا تناوب مدت اشتغال به کارهای سخت و زیان            تاثیر ای 
هـای بـدوی و صـدور رأی در ماهیـت             شعبه دوم تجدیدنظر دیوان مبنی بر فسخ دادنامـه         7/5/1386 مورخ   1280 و   1276های شماره    دادنامه

م لزوم رسیدگی به موضوع در کمیته استانی و مؤید صالحیت دیوان در رسیدگی به شکایت به کیفیـت مطروحـه                شکایت شاکیان که مبین عد    
 قانون دیوان عـدالت اداری بـرای   43 و ماده 19 ماده 2این رأی مستنداً به بند . شود است در این حد صحیح و موافق قانون تشخیص داده می  

  .االتباع است موارد مشابه الزمشعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در 
   معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ رهبرپور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 

 



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

 

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال دستورالعمل و ضوابط پذیرش 649رأی شماره 

  ر نفت وزی8/11/1383مورخ  1/28ـ8964و استخدام نیروی انسانی در صنعت نفت به شماره 
  1387/10/15 - 84/263/شماره هـ

   8/10/1387: تاریخ 
   649: شماره دادنامه 
  84/263: کالسه پرونده 
  . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:مرجع رسیدگی 
  . آقای مصطفی دانشجو:شاکی 
 مـورخ   1/28ــ 8964به شماره    ابطال دستورالعمل و ضوابط پذیرش و استخدام نیروی انسانی در صنعت نفت              :موضوع شکایت و خواسته    

  . وزیر نفت8/11/1383
 شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعالم داشته است، دستورالعمل ضوابط و پذیرش و استخدام نیروی انسانی در صنعت نفـت                  :گردشکار 

وده و فاقد وجاهـت قـانونی       توسط وزیر نفت تصویب و ابالغ گردیده که اصل تصویب و دستورالعمل خارج از صالحیت و اختیارات وزیر نفت ب                   
نامـه در خـصوص       همان قانون تصویب مقررات و آیـین       22ماده  ) ک( قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران و بند          7ـ بر اساس ماده     1. است

رکت ملی  نامه استخدامی مربوط به ش     باشد و هرگونه مقررات و آیین      استخدام، انحصاراً در صالحیت مجمع عمومی شرکت ملی نفت ایران می          
لذا تصویب آن خارج از صالحیت و اختیارات وی بـوده           . نفت ایران و شرکتهای تابعه بعد از تنظیم باید به تصویب مجمع عمومی شرکت برسد              

 خالف قواعد و    1/11/1383باشد عطف بماسبق کردن آن از تاریخ          می 8/11/1383ـ با عنایت به اینکه تاریخ تصویب این دستورالعمل        2. است
مسلم حقوقی بوده و در جریان این عطف بماسبق شدن حق مکتسبه بسیار از متقاضیان استفاده از امتیارات فارغ التحـصیالن ممتـاز و                        اصول  

هـای نفتـی ایـران در تـاریخ          فرهیختگان دانشگاهی در حال ضایع شدن است در حالی که آگهی استخدام شرکت پاالیش و پخـش فـرآورده                  
تحصیالن ممتاز را دعوت به همکاری نموده است و درست یک روز پس از انتشار آگهـی اسـتخدام دسـتورالعمل                     ال   اعالم و فارغ   11/11/1383

در آگهـی اسـتخدامی ضـوابط اجرائـی و          .  عطـف شـده اسـت      1/11/1383موصوف امضاء و به وی ابالغ گردید و تاریخ شروع آثار آن نیز به               
نشگاهی مشمول تسهیالت از جمله عـدم نیـاز بـه شـرکت در آزمـون را نـه براسـاس                     تشریفات استخدام نخبگان و فارغ التحصیالن ممتاز دا       

 هیأت مدیره شرکت ملی نفت اعالم داشته و شـروع بـه ثبـت نـام نمـوده و در مـتن       1350 بلکه بر اساس مصوبه 1/28/  ـ 356دستورالعمل 
های نفتی ازحائزین شرایط ویژه بدون نیاز به  خش فرآوردهاطالعیه عمومی استخدامی امور اداری، تامین نیروی انسانی شرکت ملی پاالیش وپ  

 مـورخ  8964شرکت در آزمون استخدامی دعوت بعمل آمد ولی پس از پایان ارسال مدارک و برگزاری آزمون دستورالعمل وزیر نفت به شماره                 
ر و ابالغ گردید که بر اساس آن حائزین  تحت عنوان دستورالعمل و ضوابط پذیرش و استخدام نیروی انسانی در صنعت نفت صاد            8/11/1383

دلیـل عـدم شـرکت در آزمـون اسـتخدامی و تغییـر        بودند به امتیاز ویژه نخبگان و فرهیختگان که بدون نیاز به آزمون دعوت به همکاری شده       
دفتر امـور   . ه موصوف را دارم   لذا تقاضای ابطال بخشنام   . التحصیالن ممتاز و نخبگان تقاضای استخدام آنها رد گردید          شرایط و مشخصات فارغ   

 مبــادرت بـه ارسـال    3/5/1384 مــورخ  4017/3341ــ 403/حقوقی شرکت ملی نفت ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شـماره ح د              
 رئیس تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی شرکت ملی نفت نموده 9/5/1384 مورخ 329/ت ه م/1136/تصویر نظریه شماره ق س

 وزارت نفـت تاسـیس گردیـد و کلیـه     8/7/1358ـ به موجب ماده یک الیحه قانونی تاسـیس وزارت نفـت در   1ت، در این نامه آمده است،       اس
الیحه قـانونی  ) ب( قسمت 6وظایف و اختیارات وزیر امور اقتصادی و دارائی در امور نفت و پتروشیمی به وزیر نفت واگذار شد و بر اساس بند                  

مـشی و سیاسـت کلـی و مقـررات عمـومی نـاظر بـه                  نی تاسیس وزارت نفت یکی از وظایف اساسی وزارت نفت تبیین خـط            متمم الیحه قانو  
وزیر (ـ وزیر نفت با توجه به قوانین مصوب موجود و اساسنامه مربوط در دو وظیفه نماینده حاکمیت               2. باشد شرکتهای تابعه و وابسته به آن می      
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 اساسنامه شـرکت ملـی نفـت، رئـیس هیـأت            36ماده  ) الف(بنابراین در بند    . نماید نفت انجام وظیفه می   و رئیس هیأت مدیره شرکتهای      ) نفت
عزل و نصب، ارتقاء و اعطاء پاداش و اضافه حقوق و مزایا و اخذ تصمیم درباره کلیـه امـور اسـتخدامی                      « مدیره شرکت ملی نفت ایران اختیار       

 قانون اساسی وزیر نفت هم در مقام رئیس هیأت مدیره شرکت ملـی  138ارد و با توجه به اصل  کارکنان شرکت اعم از ایرانی و یا خارجی را د         
ـ به منظور انتخـاب نیـروی       3. باشد های اداری و استخدامی در داخل صنعت نفت را دارا می           نفت و نیز در مقام وزیر نفت اختیار وضع بخشنامه         

 1/28ــ 1617شغلی و سایر شرایط، دستورالعمل مربوطه توسط وزیر نفت طی بخشنامه            انسانی مستعد و کارآمد، بر اساس ضوابط و معیارهای          
 صادر گردید و برای اولین بار موضوع جذب فارغ التحصیالن ممتاز و نخبگان دانشگاهها در آن گنجانیده شده اسـت، مفـاد        15/4/1379مورخ  

ای کـشور طـی دو مرحلـه         های توسعه  رات مربوطه و در راستای برنامه     این بخشنامه براساس تغییرات شرایط اجتماعی، اقتصادی و قوانین مقر         
 صـادر گردیـد کـه جـایگزین دسـتورالعمل قبلـی گردیـد و سـپس                  9/2/1381 مورخ   1/28ـ356و تکمیل گردید مرحله اول بخشنامه        اصالح

هـایی کـه    ن با توجه به ماهیت بخشنامهبنابرای.  ابالغ که جانشین بخشنامه ماضی شده است8/11/1384 مورخ 1/28 ـ 8964بخشنامه شماره 
بایـست در آن   باشـد، مـی   باشد، علی االصول یکی از وجوه جذب که بکارگیری ممتازین می ناظر به شرایط استخدام و جذب نیروی انسانی می 

سـازی از      نمودن و شـفاف    مضاف بر آن تاریخ اجراء ناظر در زمان اجرای بخشنامه به منظور جلوگیری از عطف به ماسبق                . درج و تعریف گردد   
 مـورخ   1350ــ مـصوبه     4. هـا نخواهـد داشـت      باشد و قید زمان اجرا هیچ منافاتی با روح حاکم با بخشنامه            اجرای بخشنامه جدیدی الورود می    

زان  وزیر نفت و هدف آن تدوین امتیـازات ویـژه بـرای ممتـا              1381 هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران در راستای بخشنامه سال            7/8/1381
جذب شده براساس مفاد بخشنامه وزیر نفت بوده است لذا هیچ گونه مغایرتی با آنچه که شاکی مدعی است بـا ضـوابط مجـری در اسـتخدام                            

البدل شعب دیوان  علی هیأت عمومی دیوان عدالـت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان  . ممتازین در صنعت نفت ندارد    
  .نماید از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت به صدور رأی میتشکیل و پس 

  رأی هیأت عمومی
هـای مربـوط بـه امـور         نامـه   تهیـه آیـین    1356 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایـران مـصوب           22ماده  ) ک( و بند    7به صراحت ماده     

های  نامه  کارگزینی کارمندان و آموزش و پرورش کارکنان به عهده آن شرکت و تصویب آییناستخدامی و بازنشستگی و پس انداز و سایر امور
بنابراین مفاد دستورالعمل و ضوابط پذیرش و استخدام نیروی انسانی در صنعت . مذکور به عهده مجمع عمومی شرکت مزبور محول شده است

عد مربوط به امور اسـتخدامی کارکنـان شـرکت اسـت، خـارج از حـدود        که متضمن وضع قوا8/11/1383 مورخ 1/28 ـ 8964نفت به شماره 
 قـانون اساسـی     170شود و دستورالعمل مذکور مـستنداً بـه قـسمت دوم اصـل               صالحیت وزیر نفت در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می         

  .شود  ابطال می1385 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 42 و ماده19جمهوری اسالمی ایران و ماده یک و بند یک ماده 
  عدالت اداری ـ رهبرپور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان

  



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

 

نامه   آیین4 ماده2ـ بند 1 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال 648رأی شماره 

صوبه  م6 و 4 و 3 ابطال بندهای -2نمایندگان اتاق ایران و شهرستانها  تشکیل و نحوه فعالیت هیأت

 2/4/1383مورخ 
  1387/10/15 -83/674/شماره هـ

   1/10/1387: تاریخ 
   648: شماره دادنامه 
  83/674: کالسه پرونده 
  . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:مرجع رسیدگی 
  . اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران:شاکی 
ــ ابطـال   2 و نحوه فعالیت هیأت نمایندگان اتاق ایران و شهرسـتانها  نامه تشکیل  آیین 4 ماده 2ـ بند   1 ابطال   :موضوع شکایت و خواسته    

  .2/4/1383 مصوبه مورخ 6 و 4 و 3بندهای
 قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسالمی ایران مقـرر             4 شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعالم داشته است، ماده         :مقدمه 
حدود به حدود تعیین شده در قانون تقسیمات کـشوری اسـت و اتـاق شهرسـتانها دارای شخـصیت                    حوزه فعالیت اتاق شهرستان م    « دارد،    می

تهـران ماننـد سـایر    «  مـاده مرقـوم   2براسـاس تبـصره  » .باشند حقوقی بوده و در امور اداری و مالی خود براساس مقررات مربوطه مستقل می    
االشاره شـورای عـالی       علیرغم مقررات فوق  » . آن با بقیه اتاقها یکسان است      شهرستانها دارای اتاق مستقل بوده و حوزه فعالیت و شرح وظایف          

نامه بررسی و تفریغ و تصویب نهایی بودجـه اتاقهـای              آیین 4 ماده 2 قانون مرقوم طی بند    8نظارت اتاق ایران براساس اختیارات حاصل از ماده         
است که این امر مخالف صریح قانون ذکرشده در اصل اسـتقالل مـالی و            تهران و سایر شهرستانها را به هیأت رئیسه اتاق ایران محول نموده             

مـصوب  ...  اصالحی قانون اتـاق بازرگـانی و       5ـ از آنجا که وظایف و اختیارات اتاق ایران در ماده          2. باشد  اداری اتاقهای تهران و شهرستانها می     
ر در ماده مرقوم اتخاذ تصمیم در مورد امـور مـالی و اداری           بنحو حصری تعیین و مشخص گردیده که در هیچ یک از موارد مذکو             15/9/1373

 قانون مرقـوم صـرفاً بررسـی و تـصویب و            16ماده  ) ب(ـ همچنین در بند     3. اتاقهای تهران و شهرستانها به اتاق ایران تفویض نگردیده است         
اقهای شهرستانها را نیز بعهده اتـاق ایـران قـرار داده            تفریغ بودجه اتاق ایران به این اتاق محول گردیده و الغیر که تصویب و تفریغ بودجه ات                

 قانون مرقـوم طـی   9ب ـ شورای عالی نظارت بر خالف وظایف و اختیارات خود در ماده  .  استحقاق ابطال را دارد4 ماده 2بنابراین بند . است
مقرراتی را مقـرر نمـوده اسـت کـه دالیـل       6 و 4 و 3در بندهای ) بیست و پنجمین جلسه شورای عالی نظارت   (2/4/1383صورتجلسه مورخ   

 4باشـد کـه نـاقض مـاده           ـ تصویب هر سه بند موصوف توسط شورا دخالت در امور مالی اتاقهای شهرستانها مـی               1ابطال آن عبارت است از،      
عـضویت اعـضاء اتاقهـای    ـ محل درآمـد اتاقهـا عبارتنـد از، حـق     2. باشد  قانون ذکرشده می9قانون و خارج از حدود اختیارات مرقوم در ماده        

باشد و با توجه به استقالل مالی اتاقها مرجع دیگری همچون اتاق ایران حق ندارد از درآمدی           شهرستان و سه در هزار مالیات پرداختی آنها می        
ون اصـالحی بودجـه   ــ در قـان  3. باشد، در امور آن دخالت نموده و اتخاذ تصمیم نماید       های اعضاء اتاقهای شهرستان می      که حاصل از پرداختی   

های اتاقهای بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسالمی ایران مصوب              کل کشور و نیز قانون اصالح نحوه تأمین هزینه         1373 و   1352سال  
 چـون    نحوه اخذ سه در هزار مالیات بر پرداختی اعضاء اتاقها و پرداخت آن مشخصاً به اتاقهای بازرگانی ذکر شده است و مرجعی                      29/6/1377

ــ از آنجـا   4. گیری در نحوه تقسیم درآمد موصوف را بین اتاقهای شهرستانها و اتاق ایران ندارد    شورای عالی نظارت صالحیت و اختیار تصمیم      
،  قانون مرقوم در عرض یکـدیگر هـستند        4 و   2از نظر استقالل مالی و مسائل بودجه مطابق مواد          ) اتاق ایران و اتاقهای شهرستانها    (که اتاقها   
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محول نمودن امور ممیزی حسابها و حسابرسی مربوط به عملکرد بودجه اتاقها در قالب ضوابط اجرائی بودجه به اتاق ایران فاقد توجیه قانونی                        
 مـورخ  7573هـای شـماره    وزیر بازرگانی و رئیس دبیرخانه شورای عالی نظارت بر اتاق ایران در پاسـخ بـه شـکایت مـذکور طـی نامـه        . است

 مجلس شورای اسالمی راجع به      1373ـ به موجب ماده واحده مصوب سال      1اند،     خالصتاً اعالم داشته   10/4/1387 مورخ   10323  و 2/5/1384
 به قانون فهرست نهادها و مؤسـسات عمـومی    12 و   11اعضاء و ذکر نام نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و قانون الیحه الحاقی بندهای               

 بازرگانی و صنایع و معادن ایران در زمره اشخاص موضوع حقوقی عمـومی یـا سـایر مؤسـسات عمـومی                       اتاق 11/3/1376غیردولتی مصوب   
 قانون موصـوف شـورای عـالی نظـارت بـه            6ماده  ) الف( و بند    9ماده  ) ج(و  ) ب(ـ وفق بند    2. باشد  نیست و شکایت قابل طرح در دیوان نمی       

ذاری و تعیین خط مشی کلی اتاق و نظارت بر اجـرای صـحیح آنهـا در قالـب مقـررات      وظیفه سیاستگ..... ترین رکن اتاق بازرگانی   عنوان عالی 
 قانون اختیار تصویب و تفریغ بودجه فقط برای هیـأت نماینـدگان اتـاق ایـران      19 و   9 و   5و مواد   ) 16(ماده  ) ب(ـ طبق بند    3. مربوطه را دارد  

 مرکز اتاق ایران    3ـ طبق ماده    4. نماید  سه اتاق ایران تصویب و تفریغ می      بینی شده که هیأت مذکور پس از بررسی و اظهارنظر هیأت رئی             پیش
در تهران است، پس سازمان یک مرکز دارد و طبعاً تعدادی واحدهای پیرامونی یعنی مقنن واحد مرکزی را تأسـیس نمـوده و اختیـار تأسـیس                           

 شهرستانها در قسمتهای مختلف با دخالت اتاق ایران صـورت           گیری و تشکیل اتاقهای     واحدهای پیرامون را به واحد مرکزی داده است و شکل         
 قانون استقالل مالی را براساس مقـررات مربوطـه بـرای اتاقهـای     4 ـ در ماده  5......  قانون و4گیرد، مانند موارد مندرج در تبصره یک ماده می

کـه بودجـه و       و استقالل مالی هنگامی معنی دارد      بینی کرده که ازجمله مقررات موصوف مصوبات شورای عالی نظارت است            شهرستانها پیش 
 ـ اختیارات شـورای عـالی    6. بینی نکرده است گونه درآمد برای اتاقهای شهرستانها پیش درآمد مستقلی در کار باشد در حالی که در قانون هیچ

 اختیارات دیگـری بـه      19ماده  ) ب(و  ) الف(ند   و ب  16ماده  ) هـ( و بند    10 قانون نیست چون در ماده       9نظارت منحصر به موارد مذکور در ماده        
هیأت عمومی دیوان در تاریخ فـوق بـا حـضور رؤسـا و مستـشاران و                 . علیهذا تقاضای رد شکایت مطروحه را دارد      . آن شورا اعطاء نموده است    

  .نماید تی مبادرت به صدور رأی میالبدل در تاریخ فوق تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آ دادرسان علی
  رأی هیأت عمومی

 منابع درآمد اتـاق ایـران،   1373 اصالحی قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسالمی ایران مصوب20الف ـ به موجب ماده   
اقهـای بازرگـانی، صـنایع و معـادن         هـای ات    نامه مربوط و همچنین از محل اجرای قانون نحوه تأمین هزینه            حق عضویت ساالنه براساس آیین    

 درصد باقیمانده بودجه و تصویب و تفریغ آن صـالحیت و            50 ذکر گردیده و اتاق شهرستان منحصراً در         1377جمهوری اسالمی ایران مصوب   
ـ 50 شورای عالی نظارت که  2/4/1383 مصوبه مورخ    3بنابراین بند . اختیار دارد  اق شهرسـتان   درصد بودجه تصویب شده را جهت مصرف به ات

 شورای عالی نظارت درخصوص ضرورت ممیزی حساب و 2/4/1383 مصوبه مورخ6ب ـ مفاد بند. اختصاص داده است، مغایرتی با قانون ندارد
حسابرسی مربوط به عملکرد بودجه اتاقها توسط مؤسسه حسابرسی معتبر و در قالب ضوابط اجرائی بودجه با رعایت تشریفات مقرر در آن بنـد                        

شود و    سه متضمن وضع قاعده آمره موجد یا سالب حق و تکلیفی نیست، بنابراین از مصادیق مقررات دولتی موردنظر مقنن محسوب نمی                    نف  فی
ج ـ نظر به اینکه درخـصوص درآمـدهای مـازاد بـر میـزان       . موردی برای رسیدگی و امعان نظر در خصوص اعتراض نسبت به آن وجود ندارد

 4لذا با توجه به اختیارات اتاق شهرستانها بـه شـرح مـاده            . وب اتاق شهرستانها حکمی در قانون انشاء نشده است        بینی شده در بودجه مص      پیش
مندی از حق استقالل در امور اداری و مالی ازجملـه              در باب بهره   1369قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسالمی ایران مصوب            

بینی شده در امور اتاق شهرستان مربوط وضع قاعده آمره مبنی بر واگذاری بودجه مازاد مذکور به اتاق                     پیش هزینه کردن بودجه مازاد بر میزان     
 قانون اتـاق بازرگـانی و صـنایع و معـادن     21ماده ) د( و بند 4د ـ حکم مقرر در ماده . ایران مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مربوط است

الل حقوقی اتاق شهرستانها در اداره امور اداری و مالی مربوط و مسئولیت و اختیار بررسی گزارش بودجه و                   جمهوری اسالمی ایران مبین استق    
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نامـه تـشکیل و نحـوه          آیـین  2/4بنابراین عبارت قسمت اخیر بند      . تفریغ بودجه سالیانه و پیشنهاد به هیأت نمایندگان جهت تصویب آن است           
برای تقدیم به هیأت رئیسه اتـاق       .......« الهاللین     شهرستانها مصوب شورای عالی نظارت به شرح بین        فعالیت هیأتهای نمایندگان اتاق ایران و     

که مفهم ضرورت تصویب و تأیید نهائی بودجه اتاق شهرستان اسـت، مغـایر حکـم قانونگـذار و خـارج از                      » ایران جهت تصویب و تأیید نهائی     
نامه    آیین 2/4 شورای عالی نظارت و همچنین بند        2/4/1383 مصوبه مورخ    4 نتیجتاً بند    شود و   حدود اختیارات شورای مزبور تشخیص داده می      

 قانون اساسی جمهوری اسالمی ایـران و        170تشکیل و نحوه فعالیت هیأتهای نمایندگان اتاق ایران و شهرستانها مستنداً به قسمت دوم اصل                
  .گردند  ابطال می1385داری مصوب قانون دیوان عدالت ا42 و ماده 19ماده یک و بند یک ماده 

   عدالت اداری ـ رشیدی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان
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 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص الزام کارفرما و سازمان تأمین 1011رأی شماره 

احتساب مدت کارگر و وصول آن و  اجتماعی به انجام تکالیف قانونی خود نسبت به پرداخت حق بیمه

 خدمت 
  1387/11/1 - 86/468/شماره هـ

   25/10/1386 :تاریخ 
   1011: شماره دادنامه 
  86/468 :کالسه پرونده 
  . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:مرجع رسیدگی 
  . آقای حسین شیرین:شاکی 
  . اداری تجدیدنظر دیوان عدالت7 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   2215های واریـز نـشده بـه شـرح دادنامـه شـماره               اجتماعی به خواسته، رسیدگی نسبت به حق بیمه         ـ سازمان تامین  2خمینی    مصطفی
 قانون تامین اجتماعی مکلف اسـت       4ماده  ) الف(ر نموده است، نظر به اینکه سازمان تامین اجتماعی به حکم بند              چنین رأی صاد   5/12/1380

شوند، تحت پوشش ایـن      کنند و به تشخیص مراجع صالح کارگر شناخته می         دریافت مزایای حقوق کار می      افرادی را که به هر عنوان در مقابل       
 قانون کار کارفرمایان کارگاههای مشمول قانون کار        148ود عمل نماید با توجه به اینکه به موجب ماده           قانون قرار دهد و به تکلیف قانونی خ       

 قـانون مزبـور   36مکلفند بر اساس مقررات قانون تأمین اجتماعی نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود اقـدام نماینـد و بـه موجـب مـاده                      
 قانون کار و مواد     183فلذا سازمان طرف شکایت در اجرای ماده        . باشد مه شده به سازمان می    کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بی        

 قانون تامین اجتماعی باید با رعایت مقررات مربوط به تکلیف قانونی خود در خصوص احتساب سوابق حق بیمه پرداخت                    48 و   47 و   40 و   39
ـ . دارد به ورود آن صادر و اعالم مینشده شاکی اقدام نمایند و شکایت در این حد وارد و رأی  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     36ساس مقررات و ضوابط مقرر در ماده         چنین رأی صادر نموده است، ا      22/7/1382 مورخ   725به شرح دادنامه شماره     

در مانحن فیه به موجب دالیـل و قـرائن موجـود            ... نماید باشد و تعهدات سازمان را در قبال فرد بیمه شده معین می            شده می   مبتنی بر فرد بیمه   
دهد، سابقه پرداخـت     باشد، ولی سوابق امر نشان می       می 25/6/1369تاریخ اظهارنامه نویسی و درخواست صدور دفتر در شعبه شمیران برابر با             

 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        
 بیمارستان هیچ گونه وجهـی بـه         از طرف  31/5/1363 لغایت   8/10/1359گردد ولی شاکی مدعی هستند از        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        
ار دهد کـه بـه نظـر دیـوان     جهت ایشان پرداخت گردد و سازمان تامین اجتماعی هم این مدت را در ردیف سوابق قابل قبول مورد پذیرش قر                  

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                 
ه شـده ثبـت و درج    نام شاکی در ردیف بیم31/5/1363 لغایت 8/10/1359چون با توضیحی که فوقاً به آنها اشاره شد در حد فاصل دو تاریخ  

انـد بـرای     بنابراین حتی اگر هیچ تردیدی نباشد که شاکی در حد فاصل دو تاریخ مورد ادعایش در بیمارستان اشتغال هم داشته                   . نگردیده است 
غال اش در این خصوص قائل گردید و اگـر فرضـاً بیمارسـتان محـل اشـت                  توان مسئولیتی از جهت تعهدات قانونی      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                        



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

 

توان از این بابت مسئولیتی برای سـازمان تـامین           نظر از مسئولیت مسئولین وقت آن در این مورد دیگر در وضع موجود نمی               ننموده باشد صرف  
نتیجتـاً اعتـراض و   . ی ایجاد نمود و یا سازمان را ملزم به احتساب آن ایام در ردیف سوابق قابل قبول پرداخت حـق بیمـه شـاکی کـرد               اجتماع

شده در فوق نگردیده مواجه با ایـراد   عنه توجه کافی به موارد اشاره   تجدیدنظر خواهی وارد تشخیص و به لحاظ اینکه در صدور دادنامه معترض           
عنه شکایت شاکی و خواسته وی به کیفیتی کـه مطـرح گردیـده و مـورد                   ورود تجدیدنظرخواهی و ضمن نقض دادنامه معترض       است با اعالم  

ـ . مطالبه قرار گرفته غیر وارد تشخیص و محکوم به رد است  موضـوع شـکایت آقـای    80/6ـ شعبه دهم در رسیدگی به پرونـده کالسـه   1ب 
 شهید مصطفی خمینی و سازمان تامین اجتماعی به خواسته، سوابق بیمه پرداخت نشده به شـرح                 مسعود رسولی آشتیانی به طرفیت بیمارستان     

 قـانون   4مـاده ) الـف ( چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه سازمان تامین اجتماعی به حکم بند                5/12/1380 مورخ   2214دادنامه شماره   
کنند و به تشخیص مراجـع صـالح کـارگر شـناخته             ل دریافت مزایای حقوق کار می     اجتماعی مکلف است افرادی را که بهرعنوان در مقاب          تامین
 قانون کار، کارفرمایـان     148شوند تحت پوشش این قانون قرار دهد و به تکلیف قانونی خود عمل نماید و با توجه به اینکه به موجب ماده                        می

ماعی نسبت به بیمه نمودن کـارگران واحـد خـود اقـدام نماینـد و بـه       کارگاههای مشمول قانون کار مکلفند براساس مقررات قانون تامین اجت    
فلذا سـازمانهای طـرف شـکایت در        . باشد  قانون مزبور کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده به سازمان می               36موجب ماده   
عایت مقررات مربوط به تکلیف قـانونی خـود در خـصوص     قانون تامین اجتماعی باید با ر48 و 47، 40، 39 قانون کار و مواد     183اجرای ماده   

ـ . دارد  سال حق بیمه پرداخت نشده شاکی اقدام نمایند، و شکایت در این حد وارد و رأی به ورود آن صادر و اعالم می8احتساب  ـ شـعبه  2ب 
ماعی تهـران بـزرگ نـسبت بـه دادنامـه            موضوع تقاضای تجدیدنظر اداره کل تامین اجت       81/4هفتم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کالسه        

 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 
یـث رعایـت مـوازین    تجدیدنظرخواه اعتراض موجه و مدللی نسبت به رأی تجدیدنظر خواسته به عمل نیامده است و با بررسی سوابق امر از ح              

علیهـذا بـا رد   . رسـد  قانونی و اعمال مقررات مربوطه ایراد و اشکالی که موجبات فسخ دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم سازد، بـه نظـر نمـی        
 سـان هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تـاریخ فـوق بـا حـضور رؤسـا و مستـشاران و دادر      . گردد تجدیدنظر خواهی دادنامه بدوی 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 علی
  رأی هیأت عمومی

 کارفرمایان کارگاههای مشمول این قانون مکلفند بر اساس قانون تـامین اجتمـاعی نـسبت بـه                  1369 قانون کار مصوب     148طبق ماده    
 قانون تامین اجتماعی کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سـهم خـود و بیمـه                36نمودن کارگران واحد خود اقدام نمایند و به موجب ماده           بیمه  

باشد و مکلف است در موقع پرداخت مزد یا حقوق و مزایا سهم بیمه شده را کسر نموده و سهم خـود را بـر آن افـزوده بـه          شده به سازمان می   
. اید و تأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در قبال بیمه شده نخواهد بـود                       سازمان تادیه نم  

 قانون اخیرالـذکر و نتیجتـاً       50نظر به استحقاق سازمان تامین اجتماعی به مطالبه حق بیمه سهم کارگر و کارفرما و وصول آن به تجویز ماده                     
 5/12/1380 مورخ 2214به انجام تعهدات قانونی خود در قبال کارگران مشمول مقررات این قانون، بنابراین دادنامه شماره             تکلیف آن سازمان    

شعبه دهم بدوی دیوان مبنی بر الزام کارفرما و سازمان تامین اجتماعی به انجام تکالیف قانونی خـود نـسبت بـه پرداخـت حـق بیمـه کـارگر                              
 شعبه هفتم تجدیـدنظر     23/4/1381 مورخ   216مدت خدمت کارگر مشمول قانون که به شرح دادنامه شماره           موصوف و وصول آن و احتساب       

 قـانون   43 و مـاده     19 مـاده    2این رأی به استناد بند      . باشد دیوان تایید شده و قطعیت یافته است، صحیح و موافق اصول و موازین قانونی می              
  .االتباع است راجع اداری ذیربط در موارد مشابه الزمدیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر م

   ف عدالت اداری ـ مقدسی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاونت قضائی دیوان



  )1387 زمستان 13شماره (فصلنامه قضایی / 80
 

 

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص استحقاق دریافت مستمری 1243رأی شماره 

  بازنشستگی در مدت اشتغال به خدمت نیمه وقت
  1387/11/1 - 84/724/شماره هـ

   25/10/1386:تاریخ 
   1243: شماره دادنامه 
  84/724 :کالسه پرونده 
   . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:مرجع رسیدگی 
  . آقای غالمرضا شیری:شاکی 
  .تجدیدنظر دیوان10 ، 6، 4، 3 اعالم تعارض آراء صادره از شعب اول، :موضوع شکایت 
ـ  :مقدمه  زاده بـه    موضـوع شـکایت محمدحـسین حـاجی    80/117و 78/1180هـای   رسیدگی به پرونده کالسهـ شعبه نوزدهم دیوان در 1الف 

 مـورخ  890 ـ 889طرفیت، تأمین اجتماعی شعبه یک مشهد به خواسته، لغو بازنشستگی و قطع مـستمری و برقـراری مـستمری بـه شـرح دادنامـه       
 هیأت عمومی دیـوان عـدالت اداری کـه    27/5/1371 مورخ 90وحدت رویه  چنین رأی صادر نموده است، با در نظر گرفتن مدلول رأی  31/5/1380

 موضـوع تعریـف     1354 قانون تأمین اجتماعی مصوب سوم تیر ماه         2 ماده   15مقرر فرموده مراد مقنن از عبارت عدم اشتغال بیمه شده به کار در بند               
قبال دریافت حقوق یا مزد مستمر طبق ضوابط مقـرر در بـاب حـداقل و                حالت بازنشستگی عدم اشتغال به کار ثابت در کارگاه مشمول قانون کار در              

حداکثر ساعت کار و حقوق یا مزد است که تعمیم و تسری آن به ارائه خدمات خاصی غیرمستمر در زمان و ساعات محدود با حق الزحمه معـین بـر                              
واسطه آن مالک موجهی دارد علیهذا شـکایت فـوق التوصـیف را             مبنای توافق طرفین و قطع مستمری افراد بازنشسته مشمول قانون کار مذکور به              

ـ . گردد وارد تشخیص داده و حکم به اثبات آن صادر و اعالم می  موضـوع  80/1207 تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کالسـه  4ـ شعبه 2الف 
 دیوان به شرح دادنامـه شـماره   19 شعبه 31/5/1380ورخ  م88 ـ  890تقاضای تجدیدنظرخواهی اداره کل تأمین اجتماعی خراسان نسبت به دادنامه 

ـ  . شود  با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه بدوی تأیید می1/5/1382 مورخ 629  موضـوع  78/1179 دیوان در رسیدگی به پرونده کالسه 18ـ شعبه 1ب 
تگی و قطـع مـستمری و برقـراری مـستمری و            شکایت آقای غالمرضا شیری به طرفیت، تأمین اجتماعی شعبه یک مشهد به خواسته، لغو بازنشـس               

ــ س مـورخ     24 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه شاکی بـه موجـب قـرارداد شـماره                   12/8/1379 مورخ   963بازنشستگی به شرح دادنامه     
 ریـال   000/450/2االنه  الزحمـه سـ      در مقابل حـق    25/12/1376 لغایت   1/3/1376 با شرکت سیمایاران شرق به مدت یکسال از تاریخ           31/2/1376

باشـد و بلکـه     مندی و استفاده از تجربیات خود مشغول به کار نگهداری فضای سبز شده و این قرارداد شغل مستمری دائم نمـی                      جهت رفع نیاز عائله   
 28/2/1376  قـانون بازنشـستگی پـیش از موعـد بیمـه شـدگان مـصوب               7بگیر در کارهای دائم مفاد تبـصره          فصلی است لذا مشمول عنوان حقوق     

شـده بـه      اشتغال بیمـه    مراد مقنن از عدم   « گردد،   باشند که عیناً درج می     باشند و مشمول رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می            نمی
ه مـشمول   موضوع تعریف حالت بازنشستگی عدم اشـتغال بکـار ثابـت در کارگـا             1354اجتماعی مصوب سوم تیر ماه       قانون تأمین  2 ماده 15کار در بند  

قانون کار در قبال حقوق و مزد مستمری طبق ضوابط مقرر در باب حداقل و حداکثر ساعات کار و حقوق یا مزد است کـه تـصمیم و تـسری آن بـه       
ارائه خدمات خاص غیرمستمری در زمان و ساعات محدود با حق الزحمه معین بر مبنای توافق طرفین و قطع مـستمری افـراد بازنشـسته مـشمول                           

بنا به مراتب و با توجه به رأی وحدت رویه یادشده فوق شکایت شاکی وارد تـشخیص و حکـم بـر    » ن مذکور به واسطه آن مالک موجهی ندارد قانو
ـ . گردد الزام سازمان تأمین اجتماعی شعبه یک مشهد به برقراری مستمری و بازنشستگی شاکی صادر و اعالم می  تجدیـدنظر دیـوان   6ـ شعبه 2ب 

 12/8/1379 مـورخ  963اجتماعی خراسان نسبت به دادنامـه شـماره         تأمین   موضوع تقاضای تجدیدنظرخواهی اداره کل     79/932ه پرونده   در رسیدگی ب  
 چنـین رأی صـادر نمـوده اسـت، تجدیـدنظرخواهی وارد اسـت زیـرا اوالً اشـتغال                    13/6/1380 مـورخ    705 دیوان به شرح دادنامـه شـماره       18شعبه

الظاهر با اتکاء به قانون بازنشستگی پیش از موعد بیمه شدگان مـصوب               ری مستمری بازنشستگی در مورد وی که علی       تجدیدنظرخوانده پس از برقرا   
ثانیاً، رأی . گردند مندی از مزایای متعلقه محروم می       همان قانون از ادامه بهره     7 بوده جای تردیدی ندارد بنابراین به حکم مقرر در تبصره            1367سال  



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

 

عدالت اداری که در صدور دادنامه بدوی مورد استناد قرار گرفته منصرف از موضوع بوده و مرتبط با افراد بیمه شـده بازنشـسته                        هیأت عمومی دیوان    
 قانون مرقوم توصیف گردیده است، نتیجتاً با اعالم ورود تجدیـدنظرخواهی و ضـمن         2 ماده   15عادی موضوع قانون تأمین اجتماعی است که در بند          

ـ . غیروارد تشخیص و محکوم به رد است) شاکی اصلی(عنه شکایت تجدیدنظرخوانده  رضنقض دادنامه معت ـ شعبه هفدهم دیـوان در رسـیدگی   1ج 
 موضوع شکایت محمدحسین قصابی به طرفیت، اداره تأمین اجتماعی شعبه یک مشهد به خواسته، برقراری بازنشستگی                 78/1170به پرونده کالسه    

باشد   چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه خواسته مدعی برقراری بازنشستگی می             4/12/1379 مـورخ   1558ه  مستمری به شرح دادنامـه شمار    
ـ . گردد  قانون تأمین اجتماعی حکم به ورود شکایت صادر و اعالم می76و طرف شکایت نیز موضوع را پذیرفته است به استناد ماده  ـ شعبه اول 2ج 

 شـعبه  4/12/79 مـورخ  1558 موضوع تقاضای تجدیدنظر سازمان تأمین اجتماعی نسبت به دادنامه 80/126ه کالسهتجدیدنظر در رسیدگی به پروند 
 27/5/1371 مـورخ    90 چنین رأی صادر نموده است، توجهاً به رأی وحـدت رویـه شـماره                15/5/1381 مورخ   717 دیوان به شرح دادنامه شماره       17

تمری افراد بازنشسته مشمول قانون تأمین اجتماعی را به لحاظ ارائـه خـدمات خـاص غیرمـستمر در                   هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که قطع مس       
زمان و ساعات محدود با حق الزحمه معین بر مبنای توافق طرفین موجه ندانسته است با رد اعتراض تأمین اجتماعی نتیجتاً دادنامه بدوی مبنـی بـر                        

ـ . گردد اری مستمری بازنشستگی تجدیدنظر خوانده تأیید میورود شکایت و الزام تأمین اجتماعی به برقر ــ شـعبه نهـم دیـوان در رسـیدگی بـه       2د 
 موضوع شکایت اسماعیل دشتبان به طرفیت تأمین اجتماعی شعبه یک مـشهد بـه خواسـته، لغـو حکـم و دسـتور قطعـی                          80/2131پرونده کالسه   

 چنین رأی صـادر نمـوده اسـت، نظـر بـه اینکـه         20/11/1382 مورخ   1571به شرح   عنه به برقراری بازنشستگی قطع شده        مستمری و الزام مشتکی   
اشتغال شاکی در شرکت سیمایاران شرق به صورت تمام وقت نبوده بلکه پاره وقت بوده که قـرارداد منعقـده فیمـابین وی و شـرکت مؤیـد ادعـای                              

 مـاده  7 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعمال تبـصره          27/5/1371خ   مور 90االتباع شماره    شاکی است لذا مستنبط از مفاد رأی وحدت رویه الزم         
واحده قانون بازنشستگی پیش از موعد بیمه شدگان تأمین اجتماعی در خصوص شاکی موجه نبوده علیهذا خواسـته وی وارد تـشخیص ضـمن ورود                 

ـ . ددگر عنه صادر و اعالم می شکایت حکم به برقراری مستمری بازنشستگی شاکی توسط مشتکی  تجدیدنظر دیوان در رسـیدگی بـه   10ـ شعبه 2د 
 مـورخ   1571 موضوع تقاضای تجدیدنظر خـواهی اداره کـل تـأمین اجتمـاعی خراسـان رضـوی نـسبت بـه دادنامـه شـماره                          83/16پرونده کالسه   

. ا عیناً تأیید و استوار نمـوده اسـت         با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه بدوی ر      18/12/1383 مورخ   1162 شعبه نهم به شرح دادنامه شماره        20/11/1382
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحـث و بررسـی و                             

 .نماید انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت بر صدور رأی می
  رأی هیأت عمومی

 چنانچه بیمه شدگانی که بر اساس مـاده         1367 قانون بازنشستگی پیش از موعد بیمه شدگان تأمین اجتماعی مصوب            7به موجب تبصره     
بگیر در کارگاهی به کار اشتغال ورزند ضمن قطع مستمری از استفاده مجدد از  الذکر بازنشسته شوند و مجدداً به عنوان حقوق  واحده قانون فوق  

نظر به اینکه مراد مقنن اشتغال به کار مستمر در یک کارگاه در قبال دریافت حقوق  . مزبور محروم خواهند شد   بازنشستگی موضوع ماده واحده     
است و تعمیم و تسری حکم قانونگذار به مواردی که بیمه شدگان بازنشسته به منظور کمک به معیشت خود و خانواده به کـار نیمـه وقـت بـا       

فرد شاغل تمام وقت حقوق بگیر به اشخاص مزبور و نتیجتاً حذف مستمری بازنشستگی آنان موافـق   ورزند و اطالق     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      

دنظر دیوان مبنی بر ورود شکایت و تأییـد اسـتحقاق شـاکیان بـه دریافـت                  شعبه دهم تجدی   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 بط در موارد مشابه الزم برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیر1385قانون دیوان عدالت اداری مصوب 
   ف عدالت اداری ـ مقدسی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاونت قضائی دیوان



  )1387 زمستان 13شماره (فصلنامه قضایی / 82
 

 

   هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص صدور مجوز انواع فعالیتهای هنری690رأی شماره 
  1387/10/8 - 87/787/شماره هـ

   22/10/1387 :تاریخ 
   690: شماره دادنامه 
  87/787 :کالسه پرونده 
  . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:مرجع رسیدگی 
  . دفتر حقوقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی:شاکی 
  . دیوان عدالت اداری20 و 3 اعالم تعارض آراء صادره از شعب :موضوع شکایت و خواسته 
الـه آزمـوده بـه طرفیـت اداره کـل        موضوع شکایت آقای نعمـت 84/303 الف ـ شعبه بیستم دیوان در رسیدگی به پرونده کالسه  :مقدمه 

 4200ارزیابی پاسخگوئی به شکایت وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی به خواسته اعتراض به جلوگیری از فعالیت هنری به شرح دادنامه شـماره          
 قـانون اهـداف و وظـایف وزارت         17اده   چنین رأی صادر نموده است، با عنایت به صراحت مفاد بند یک مـاده یـک و مـ                   13/12/1385مورخ  

فرهنگ و ارشاد اسالمی تشخیص و یا رد صالحیت افرادی که قصد فعالیت هنری دارند از وظایف ذاتی ارشاد اسـالمی اسـت و از طرفـی بـا                          
ملـه وظـایف آن وزارت    قانون مارالبیان تقویت هنرمندان و تشویق استعدادها و ذوق فرهنگی و هنری افـراد نیـز از ج         12توجه به مدلول ماده     

 وزارت ارشاد اسالمی اشاره نموده که فعالیت شاکی که به تـرویج             18/4/1384 مورخ   31608/102است، لیکن با ملحوظ داشتن الیحه شماره        
قـررات آن  باشد به فرض اینکه فعالیت هنری وی مغایر م ابتذال اشتهار داشته و یا عامل آن در رژیم گذشته بوده است، مطلقاً به مصلحت نمی              

وزارت است لیکن اصالح ساختن و ارشاد هنری افراد از وظایف اصلی و اساسی آن وزارت است و شاکی نیز مدعی است فاقد هرگونه سـوابق                          
باشد، وزارت ارشاد با اعمال نظارت دقیق و کامل و  باشد و فعالیت هنری وی صرفاً در جهت ارتزاق و امرار معاش وی می            کیفری و سیاسی می   

باشد و نظارت به فعالیت هنری شاکی        استفاده از تمهیدات قانونی قادر به نظارت و مدیریت و تحت کنترل درآوردن فعالیت هنری شاکی می                با  
از وظایف آن وزارت است و محرومیت افراد از فعالیت هنری به صرف اشتهار یا مدنظر قراردادن گذشته، فاقد توجیه قـانونی اسـت بـا وصـف                            

 مجمع مصلحت نظام حکم به      25/9/1385 مجلس شورای اسالمی و      9/3/1385 قانون دیوان عدالت اداری مصوب       13 به ماده    مذکور مستنداً 
ورود شکایت و الزام طرف شکایت با نظارت دقیق و کنترل قانونی بر فعالیت هنـری و صـدور مجـور وفـق مقـررات قـانونی صـادر و اعـالم                                

 موضوع شکایت آقـای جوادیـساری بـه طرفیـت اداره کـل ارزیـابی و       84/2993به پرونده کالسهب ـ شعبه سوم دیوان دررسیدگی  . گردد می
پاسخگوئی به شکایات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی به خواسته اعتراض به جلوگیری از فعالیت هنری و الزام به رفـع ممنوعیـت از فعالیـت                 

صادر نموده است، نظر به اینکه طرف شکایت در الیحـه دفاعیـه ارسـالی     چنین رأی 26/12/1385 مورخ 4538هنری به شرح دادنامه شماره  
عنوان نموده که چون وزارت اطالعات اعالم نموده که فعالیت هنری شاکی به مصلحت نیست، وزارت فرهنگ و ارشاد با ادامه فعالیت هنری                       

 باقی مانده است و در واقع شاکی بایـد هـر دو مرجـع               از طرفی نظریه وزارت اطالعات نیز مصون از اعتراض شاکی         . وی موافقت ننموده است   
لـذا قـرار رد شـکایت       . آیـد  داد و با این اوصاف شکایت شاکی قابل طرح و رسیدگی بـه نظـر نمـی                 دخیل در موضوع را طرف شکایت قرار می       

ر رؤسـا و مستـشاران و دادرسـان         هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حـضو          . گردد مطروحه با کیفیت موجود 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
هداف و وظایف وزارت فرهنگ و ب ـ عمومات احکام مقرر در قانون ا . رسد الذکر محرز بنظر می های فوق الف ـ تعارض در مدلول دادنامه  

 مبین اختصاص مسئولیت قبول یا رد تقاضای صدور مجوز انواع فعالیتهـای هنـری بـه وزارت فرهنـگ و ارشـاد                       1365ارشاد اسالمی مصوب    
 13/12/1385 مـورخ    4200بنابراین شکایت به خواسته صدور مجوز مذکور منحصراً متوجه آن وزارتخانه است و دادنامه شماره                . اسالمی است 



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

 

شعبه بیستم دیوان در این حد که شکایت شاکی به طرفیت وزارتخانه فرهنگ و ارشاد اسالمی به خواسته صدور مجوز فعالیت هنری را قابـل                         
 قـانون   43 و مـاده     19 ماده   2این رأی به استناد بند      . شود رسیدگی و صدور حکم اعالم داشته است، صحیح و موافق قانون تشخیص داده می             

  .االتباع است دالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه الزمدیوان ع
   عدالت اداری ـ رهبرپور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان

  



  )1387 زمستان 13شماره (فصلنامه قضایی / 84
 

 

العاده کار  التفاوت فوق  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص پرداخت مابه693رأی شماره 

  با اشعه ایکس
  1387/10/28 - 87/788/اره هـشم
   22/10/1387 :تاریخ 
   693: شماره دادنامه 
  87/788 :کالسه پرونده 
  . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:مرجع رسیدگی 
  . خانم سیمین شاه حسینی:شاکی 
  . دیوان عدالت اداری8 و 2 اعالم تعارض آراء صادره از شعب :موضوع شکایت و خواسته 
 موضوع شـکایت خانم دنـیا گورگزیان به طرفیت دانشگاه علوم 84/1427عبه هشتم دیوان در رسیدگی به پرونده کالسه  الف ـ ش:مقدمه 

 مـورخ  32العاده کار با اشعه ایکس به شرح متن دادخواست به شرح دادنامه شـماره   التفاوت فوق پزشکی تهران به خواسته الزام به پرداخت مابه  
 قانون حفاظت در برابر اشـعه       20 ماده   4نموده است، با توجه به مجموع اوراق پرونده و نظر به اینکه مطابق بند                چنین رأی صادر     15/1/1386

العـاده    درصد حقوق و مزایا به عنوان فـوق        50 مجلس مقرر شده است به افرادی که بطور مستمر به کار با اشعه اشتغال دارند تا                  1368مصوب  
باشد و با اجرای قانون نظـام   االجراء می  الزم20/1/1368 آن از تاریخ تصویب 23ن مذکور هم مطابق به ماده   کار با اشعه پرداخت گردد و قانو      

هماهنگ پرداخت کارکنان دولت از تاریخ استحقاق در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر مبنای حقوق جدید و مـستنداً بـه دادنامـه                         
 درصد حقوق و مزایا حکـم بـه         50العاده کار با اشعه تا        در باب پرداخت فوق    10/8/1381ری مورخ    هیأت عمومی دیوان عدالت ادا     371شماره  

ب ـ شـعبه دوم دیـوان در رسـیدگی بـه پرونـده       . گـردد  العاده حقوق و مزایا صـادر و اعـالم مـی     درصد فوق50ورود شکایت شاکی به میزان 
یت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تهـران بـه خواسـته               حسینی به طرف     موضوع شکایت خانم سیمین شاه     84/2522کالسه

 مورخ  2087درصد حقوق و مزایا به حکم دیوان به شرح دادنامه شماره            50 براساس   1378 تا   1370العاده اشعه مربوط به سالهای       پرداخت فوق 
 مجلـس شـورای     30/1/1368در برابـر اشـعه مـصوب         چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه حسب مفاد قـانون حفاظـت                15/11/1386

 مـورخ  93885/621 درصد تعیین گردیده است و با عنایت بـه بخـشنامه شـماره     50شده بر حسب شرایط کار حداکثر تا          اسالمی مزایای تعیین  
ون حفاظت در برابر اشعه تا تاریخ العاده کار با اشعه به کارکنان دولت مشمول قان ریزی کشور پرداخت فوق  سازمان مدیریت و برنامه1/9/1384

 درصـد حقـوق و   50 قانون تا سـقف  20 ماده 4 هیأت وزیران براساس ردیف     17/3/1378 مورخ     هـ/9969ت/1116نامه شماره    اجرای تصویب 
کنان موردنظر پرداخت شده العاده کار با اشعه به هر میزان به کار نامه مزبور فوق مزایا مجاز گردیده است، لذا چنانچه در سالهای قبل از تصویب

با توجه به مراتب فوق و رأی هیأت عمـومی دیـوان            . نامه مزبور مجوزی ندارد    باشد افزایش یا پرداخت مجدد آن برای سالهای قبل از تصویب          
ان عـدالت   هیـأت عمـومی دیـو     . نموده است   رأی به رد شکایت شاکی نامبرده را صادر و اعالم          27/3/1380 مورخ   91عدالت اداری به شماره     

البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریـت    اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی           
 .نماید آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می

  رأی هیأت عمومی
 قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب سال        20ثانیاً طبق ماده    . ق است های مارالذکر محق    اوالً به لحاظ وحدت موضوع، تعارض بین دادنامه        
العاده کار با اشعه تـا پنجـاه درصـد             به مستخدمینی که به طور مستمر به کار با اشعه اشتغال داشته باشند مزایایی از جمله پرداخت فوق                  1368

االجراءشدن قانون نظام هماهنگ، حقوق و مزایای کارکنـان           با الزم  1/1/1370حقوق و مزایای قانونی تجویز گردیده و نظر به اینکه از تاریخ             
مشمول قانون مذکور افزایش یافته لذا اداره متبوع این قبیل مستخدمین مکلف به رعایت افزایش حقوق و مزایای ایشان در محاسبه و تعیـین                        



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

 

العـاده پـیش گفتـه مغـایر هـدف مقـنن              ین و محاسبه فـوق    العاده حق اشعه بوده و عدم توجه به افزایش حقوق و مزایای مستخدم در تعی                فوق
. گردد  شعبه هشتم دایر بر ورود شکایت صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می            15/1/1386 مورخ   32بنابراین دادنامه شماره    . باشد  می

یر مراجـع اداری ذیـربط در مـوارد مـشابه            قانون دیوان عـدالت اداری بـرای شـعب دیـوان و سـا              43 و ماده    19 ماده   2این رأی به استناد بند      
  .االتباع است الزم

  عدالت اداری ـ رهبرپور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان

  



  )1387 زمستان 13شماره (فصلنامه قضایی / 86
 

 

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص تقاضای ابطال اساسنامه جدید 689رأی شماره 

موضوع تصویب نامه های شماره انی اجتماعی ـ بازنشستگی کشوری و خدمات درم سازمانهای تأمین

ت /147416 و 22/8/1387 مورخ 37296ت/847427 و 22/8/1387 هـ مورخ 27309ت/147448

   هیأت وزیران23/8/1387 هـ مورخ 38833
  1387/10/28 - 87/772/شماره هـ

   22/10/1387 :تاریخ 
   689: شماره دادنامه 
  87/772 :کالسه پرونده 
  .ی دیوان عدالت اداری هیأت عموم:مرجع رسیدگی 
  . آقای محمدحسن احمدی:شاکی 
بازنشستگی کـشوری و خـدمات درمـانی موضـوع           اجتماعی   تقاضای ابطال اساسنامه جدید سازمانهای تأمین      :موضوع شکایت و خواسته    

ـ مـورخ      ه 38833ت/147416 و   22/8/1387 مـورخ    37296ت/847427 و   22/8/1387ـ مورخ      ه 37309ت/147448های شماره  نامه تصویب
  . هیأت وزیران23/8/1387

 شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعالم داشته است، هیأت وزیران اخیراً اساسـنامه سـازمانهای تـأمین اجتمـاعی و خـدمات                       :گردشکار 
های یادشده،  سنامهموجب اسا ـ به1است که از جهات زیر مغایر قانون است،         درمانی و صندوق ذخیره بازنشستگی کشوری را به تصویب رسانده         

 اساسنامه جدید   13ماده  )  و بند ح   2ماده  (صندوق خدمات درمانی و بازنشستگی کشوری در سازمان تأمین اجتماعی تجمیع و ادغام شده است                
ر قـانون    اساسنامه صندوق بازنشستگی کشوری، در حالی که این اقدام مغـای           7 اساسنامه جدید خدمات درمانی و ماده        7تأمین اجتماعی و ماده     

ای را مشخص کرده و  های بیمه  قانون نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی ترکیب مجمع عمومی یا هیأت امنای صندوق          17است، زیرا اوالً ماده     
  قانون مدیریت خدمات کشوری که مورد اسـتناد        113 اساسنامه خدمات درمانی و بازنشستگی کشوری مغایر این ماده است و ثانیاً ماده               7ماده  

هیأت وزیران بوده است، اجازه تجمیع و ادغام صندوقها را به دولت نداده است، بلکه مقرر کرده که دولت مکلـف اسـت اقـدام قـانونی الزم را                     
برای تجمیع صندوقها انجام دهد و اقدام قانونی برای این امر ارائه الیحه به مجلس شورای اسالمی است، نه اینکه خـود دولـت صـندوقهای                          

های جدیـد سـازمان تـأمین         اساسنامه 6ـ ماده   2.  قانون مدیریت اصوالً شامل خدمات درمانی نیست       113به عالوه ماده    .  تجمیع کند  مذکور را 
اجتماعی اسـت، زیـرا تعیـین قطعـی نماینـدگان دولـت در                اجتماعی که ترکیب هیأت امناء را تعیین نموده است مغایر نظام جامع رفاه و تأمین              

الذکر بوده و عمـالً پیـشنهاد وزیـر           قانون فوق  17ماده  ) الف( اجتماعی و ذکر آن در اساسنامه، بر خالف بند یک قسمت             شورای سازمان تأمین  
 اساسـنامه تـأمین     9ـ تبـصره یـک مـاده        3. رفاه و تأمین اجتماعی جهت تعیین نمایندگان دولت منتفی شده است          ) مربوط به همه ادوار   (وقت  

 قانون نظام جامع رفاه و تـأمین  17ماده ) ب(بر خالف قسمت ) رئیس جمهور(ت مدیره توسط رئیس شورا      اجتماعی موضوع انتخاب رئیس هیأ    
این تبصره همچنین در مورد انتخاب مدیرعامل       . شود اجتماعی است که مقررداشته، رئیس هیأت مدیره توسط اعضای هیأت مدیره انتخاب می            

 اساسنامه خدمات درمانی و اساسنامه صندوق بازنشستگی کـشوری باعـث سـلب              7 ماده   ـ4. باشد الذکر می   فوق 17ماده  ) ج(بر خالف قسمت    
امکان مشارکت واقعی خدمت گیرندگان و ذینفعان صندوق و حذف اختیارات وزیر رفاه و تامین اجتماعی در تعیین اعضای شورای این صندوق         

 اجتماعی، شرکت دولتی بوده و امکان وابستگی یک شرکت دولتی بـه   ـ سازمان خدمات درمانی قبل از واگذاری به سازمان تأمین 5. باشد می
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مدیرکل دفتر امـور حقـوقی   . بینی نگردیده است در هیچ یک از قوانین موضوعه پیش  ) سازمان تأمین اجتماعی  (یک موسسه عمومی غیردولتی     
های شاکی بـه تفکیـک    هر یک از خواسته در خصوص 10/10/1387 مورخ 184661/6452دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره     

شاکی استدالل نموده که منظور از تکلیف دولت به انجـام اقـدامات             : ای با تصویب دولت    ـ امکان تجمیع صندوقهای بیمه    1اعالم نموده است،    
در » نونی الزم را بعمـل آورد اقدامات قا« در حالی که عبارت . قانونی الزم برای تجمیع صندوقها، ارائه الیحه به مجلس شورای اسالمی است       

 به هیج وجه داللت بر آن ندارد که دولت باید به منظور تجمیع صندوقهای بازنشستگی الیحه به مجلـس شـورای اسـالمی تقـدیم                   113ماده  
 موضوع مشابه بـه موجـب       ثانیاً در . نماید، زیرا اوالً در هر مورد که قانونگذار نظربه ضرورت ارائه الیحه داشته صریحاً به آن اشاره نموده است                  

دولت مکلف اسـت نـسبت بـه        « مقرر شده بود که     » شرکتهای مادر تخصصی  « در مورد   ...  قانون برنامه سوم توسعه    4 و   2قانون اصالح مواد    
ان بـر ایـن اسـاس دادخواسـتی بـه خواسـته ابطـال اساسـنامه سـازم                 » .اصالح اساسنامه این گروه شرکتها به نحو مقتضی اقدام قانونی نماید          

آوری و فروش اموال تملیکی مصوب هیأت وزیران تقدیم دیوان عدالت اداری گردید و هیـأت عمـومی دیـوان عـدالت اداری بـر اسـاس             جمع
 تاکید نمودند که اساسنامه یاد شده به اذن مقنن به تصویب هیأت وزیران رسیده و مغایرتی بـا قـانون                18/10/1384 مورخ   574دادنامه شماره   

زیرا جایی که قانونگذار مجریان را بـه        .  تکلیف به اقدام قانونی از سوی خود قانونگذار، ظهور بلکه صراحت در جواز اقدام دولت دارد                ثالثاً. ندارد
 بـر صـندوق بیمـه    113ـ شـمول مـاده   2. نماید، موکول نمودن اجرای قانون به کسب تکلیف مجدد از قانونگذار موجه نیست    امری مکلف می  
است و صـندوق    » صندوقهای بازنشستگی «  قانون مدیریت خدمات کشوری      113اد دیگر شاکی آن است که موضوع ماده         ایر: خدمات درمانی 

را بـه معنـی     » صندوقهای بازنشستگی «  قرارگیرد، در حالی که قانونگذار عبارت        113بیمه درمانی، صندوق بازنشستگی نیست تا مشمول ماده       
« است بکار نبرده است، بلکه به صراحت، صندوقهای تأمین اجتماعی را از مصادیق            »  بازنشستگی «صندوقهایی که موضوع فعالیت آنها صرفاً       

تجمیـع کلیـه صـندوقهای      «  مورد حکم قـرار گرفتـه اسـت، عبـارت اسـت از               113بر شمرده است و آنچه در ماده        » صندوقهای بازنشستگی 
صـندوقهای  (قانونگذار صندوقهای بازنشستگی را شامل دو دسـته         . »اعیبازنشستگی اعم از کشوری و تأمین اجتماعی در سازمان تأمین اجتم          

منظـور از صـندوقهای     . دانسته و هر دو دسته را مورد حکـم قـرار داده اسـت             ) بازنشستگی کشوری و صندوقهای بازنشستگی تأمین اجتماعی      
نان صنعت بیمه، صندوق کارکنـان شـرکت        بازنشستگی کشوری روشن است و سازمان بازنشستگی کشوری و صندوقهایی مانند صندوق کارک            

امـا اصـطالح صـندوقهای    . شـود  ملی نفت، صندوق کارکنان مخابرات، صندوق کارکنان بانک مرکزی و سایر صندوقهای مشابه را شامل مـی   
 غیـر منطقـی اسـت    قطعاً منظور از این اصطالح، سازمان تـأمین اجتمـاعی نیـست، زیـرا           . بازنشستگی تأمین اجتماعی نیاز به تامل بیشتر دارد       

از . بنابراین باید مصادیق این نوع صندوقها روشـن شـود         . قانونگذار حکم به تجمیع سازمان تأمین اجتماعی در خود سازمان مذکور نموده باشد            
 2 و   1  قانون اساسی و همچنین در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی از جملـه مـواد                  29طرفی اصطالح تأمین اجتماعی در اصل     

، ازکارافتادگی کلی و جزئی، حوادث ناشی از کار و غیر ناشی از کار، بیکاری و خدمات )بازماندگان(تعریف شده و شامل بیمه بازنشستگی، فوت   
.  خواهـد بـود    113دار باشد، مشمول حکـم مـاده       ای تأمین اجتماعی را عهده     درمانی است، بنابراین صندوقی که تمام یا قسمتی از خدمات بیمه          

 قـرار  113دهنـد، مـشمول مـاده     صورت باید ملتزم شد که صرفاً صندوقهایی که خدمات بیمـه بازنشـستگی ارائـه مـی              مضافاً اینکه در غیراین   
چراکه فعالیت هیچ صندوقی محدود به بازنشستگی نیست و    .  و غیر عقالیی خواهد بود     113گیرند و این ادعا موجب بالموضوع ماندن ماده          می

ـ ادعـای   3. نمایند کم خدمات از کارافتادگی، مستمری بازماندگان و غیره را ارائه می            دهند، دست  یی که خدمات درمانی ارائه نمی     حتی صندوقها 
:  قانون ساختار نظام جـامع رفـاه و تـأمین اجتمـاعی            17ماده  ) الف( اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی با جزء یک بند          6ماده  ) الف(مغایرت بند   

«  اساسنامه سـازمان تـأمین اجتمـاعی را          6ماده  ) الف(مایندگان دولت در شورای سازمان تأمین اجتماعی به ترتیب مقرر در بند             شاکی تعیین ن  
 قانون سـاختار نظـام جـامع رفـاه و تـأمین             17ماده  ) الف(قلمداد نموده و بر این مبنا آن را مغایر جزء یک بند             ) غیر قابل تغییر  (» تعیین قطعی 
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 و استدالل نموده است که این حکم، اختیار قانونی وزیر رفاه و تأمین اجتمـاعی بـرای پیـشنهاد اعـضا هیـأت امنـا را منتفـی                      اجتماعی دانسته 
در حالی که، موقت بودن عضویت اعضای شورا و نیز تصریح به امکان جایگزینی پیش از موعد و نیز تجدید انتخـاب آنهـا بـه نحـو                            . سازد می

بینی شـده و اختیـار قـانونی وزیـر رفـاه و تـأمین                 قانون ساختار و نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی پیش          17با ماده    در انطباق    7مقرر در ماده    
.  قانون ساختار و نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی قابل اعمـال اسـت              17ماده  ) الف(اجتماعی نه تنها نفی نشده بلکه بر اساس این ماده و بند             

 دادخواست راجع به ترکیب هیأت امنای صندوقهای بازنشستگی کشوری و بیمه خدمات درمانی متفرع بر ایراد مندرج                  4ـ ایراد مندرج در بند      4
در بند یک و اصل تجمیع صندوقها است، طبعاً با تجمیع صندوقها، شورای سازمان تأمین اجتماعی رکن عالی تمامی صندوقهای زیر مجموعه                      

 قانون ساختار و نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و با عضویت نمایندگان دولتی و غیردولتی تشکیل            17ده  باشد که کامالً منطبق با مفاد ما       می
 ـ مغایرت وابستگی سازمان بیمه خدمات درمانی به عنوان یک شرکت دولتی به سازمان تأمین اجتماعی به عنوان موسسه عمومی   5. شود می

 38در حالی که به صراحت مـاده        . ستند قانونی که مصوبه دولت مغایر با آن باشد، اعالم نکرده است           اوالً شاکی در مورد این ادعا م      : غیر دولتی 
ثانیاً، عنایت دارند، شرکتهای دولتی متعددی به       . قانون دیوان عدالت اداری ذکر ماده قانونی که اعالم مغایرت مصوبه با آن شده ضروری است               

. د و طبعاً بعد از واگذاری، وابستگی شرکت دولتی به سازمان تـأمین اجتمـاعی موضـوعیت نـدارد                  شو سازمان تأمین اجتماعی واگذار شده و می      
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 ه صدور رأی میبررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت ب
  رأی هیأت عمومی

 1380 اصالحی قانون اصالح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشـوری مصوب 11 ماده 2الف ـ به شرح قسمت اخیر تبصره  
 رفـاه و تـأمین    قانون ساختار نظام جـامع 17اساسنامه سازمان بازنشستگی کشوری به تصویب هیأت وزیران موکول شده و در ماده    » اصالح«

هـای کلیـه     اساسـنامه » اصالح«  نیز تصریح گردیده که وزارت رفاه و تأمین اجتماعی مکلف است نسبت به بررسی و                 1383اجتماعی مصوب   
ای، حمایتی و امدادی نظام و سایر دستگاههائی که شمول           دستگاههای اجرائی، صندوقها و نهادهای دولتی و عمومی فعال در قلمروهای بیمه           

نون بر آنها مستلزم ذکر نام است، اقدام کند و مراتب را پس از تایید شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی به تصویب هیأت وزیـران برسـاند و          قا
 دولت مکلف شده است که تا پایان قانون برنامه چهارم توسـعه اقتـصادی،               1385 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب       113به موجب ماده    
نگی جمهوری اسالمی ایران در خصوص تجمیع کلیه صندوقهای بازنشستگی اعم از کشوری و تـأمین اجتمـاعی در سـازمان                     اجتماعی و فره  

های مـورد    نظر به اینکه هیأت دولت در اجرای احکام مقنن مبادرت به تصویب اساسنامه            . تأمین اجتماعی اقدامات قانونی الزم را به عمل آورد        
ای  مذکور در ماده اخیرالذکر نیز بر اساس هیچ یک از دالالت منطقی و اصولی، مالزمه              » قدامات قانونی الزم  ا« اعتراض نموده است و عبارت      

بنابراین مصوبات مورد اعتـراض از جهـات        . با تهیه الیحه قانونی در جهت تحقق حکم قانونگذار در باب تجمیع صندوقهای بازنشستگی ندارد              
 اساسـنامه صـندوق   7ب ـ مـاده   . باشـد   خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی نمـی االشعار مغایرتی با قانون ندارد و فوق

اعمال وظایف، اختیارات و مسئولیتهای شورا و رئـیس         «  اساسنامه صندوق بازنشستگی کشوری که مقرر داشته است          7خدمات درمانی و ماده     
مبتنـی بـر احکـام قانونگـذار در بـاب تجمیـع             » .باشـد  أت مدیره سازمان یاد شده مـی      آن به ترتیب بر عهده هیأت مدیره سازمان و رئیس هی          

صندوقهای بازنشستگی کشوری و تامین اجتماعی و خدمات درمانی و اختیارات هیأت وزیران در اصالح و تصویب اساسنامه سازمانهای مزبور                    
تماعی در باب تبیین وظـایف و مـسئولیتهای آن سـازمان از جملـه ارائـه       اساسنامه سازمان تأمین اج2ج ـ ماده . است ومغایرتی با قانون ندارد

 اساسنامه مزبور در خصوص ترکیـب اعـضای شـورای سـازمان و از     6خدمات درمانی و اداره صندقهای بیمه اجتماعی و درمانی مربوط و ماده  
 آن اساسـنامه کـه اعمـال       13ماده) ح(و همچنین بند     مذکور   6ماده  ) الف(جمله مشتمل بر عضویت هشت نفر از نمایندگان دولت موضوع بند            

ای اجتماعی و درمانی ازجمله صـندوق بازنشـستگی کـشوری، صـندوق خـدمات                اختیارات مجمع عمومی شورا یا هیأت امناء صندوقهای بیمه        
ت تحقق اهداف قانونگذار به شرح      درمانی و صندوق بیمه روستائیان و عشایر در زمره وظایف و اختیارات هیأت مدیره سازمان قرار داده در جه                  
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الذکر و اعمال اختیارات قانونی قوه مجریه در مقام اصالح و یا تنظیم اساسنامه سازمانهای مزبور و امـر تجمیـع آنهـا بـه تـصویب                            قوانین فوق 
شـق  ) ب(دـ در قسمت اخیر بند      . باشد رسیده است و مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی نمی                  

 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی تصریح شده است که رئیس هیأت مدیره توسط هیأت مدیره و از بین آنان انتخـاب      17 ماده   2
 یـا هیـأت امنـاء       الذکر مدیرعامل سازمان به پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب شورا یا مجمـع              ماده فوق  2شق  ) ج(همچنین حسب بند    . شود می

 اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی که انتخاب رئیس هیأت مدیره و مـدیرعامل سـازمان را   9بنابراین تبصره یک ماده    . شود مربوطه انتخاب می  
د و  باشـ  در اختیار رئیس شورای سازمان قرار داده است، مغایر حکم مقنن وخارج از حدود اختیارات قوه مجریـه در وضـع مقـررات دولتـی مـی                          

 قـانون دیـوان عـدالت اداری        42 و ماده    19 قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، ماده یک و بند یک ماده             170مستنداً به قسمت دوم اصل      
  .گردد  ابطال می1385مصوب 

   رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ علی رازینی
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ارفرمایان به پرداخت حق  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص الزام ک568رأی شماره 

به قبول حق بیمه و احتساب بیمه قانونی مربوط در مدت خدمت و تکلیف سازمان تأمین اجتماعی 

  سابقه خدمت
 1387/10/23 - 87/498/شماره هـ

   26/8/1387: تاریخ 
   568: شماره دادنامه 
  87/498 :کالسه پرونده 
  . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:مرجع رسیدگی 
  . آقای اکبر عطائی فر:شاکی 
  . اعالم تعارض آراء صادره از شعب شانزدهم بدوی و دوازدهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری:موضوع شکایت و خواسته 
فـر بـه طرفیـت سـازمان       موضوع شکایت آقای اکبر عطائی79/1105 الف ـ شعبه شانزدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کالسه  :مقدمه 

 26/2/1380 مـورخ  297زی و سازمان تأمین اجتماعی اصفهان به خواسته احتساب کل سوابق خدمت به شرح دادنامه شـماره                مسکن و شهرسا  
چنین رأی صادر نموده است، سازمان مسکن اشعار داشته مشارالیه از سوی استانداری بدون قالب خاصی از اسـتخدام ادارات و دوائـر مختلـف                     

 توسط استانداری و مقادیری به عنوان مساعدت از طرف سازمان عمران سابق دریافت داشته و قـراردادی                  جهت اشتغال اعزام و ماهیانه مبلغی     
 با صدور مجوز استخدام به استخدام رسمی درآمده و از آن تاریخ کسورات قانونی بازنشستگی کسر 26/12/1361از تاریخ . با این سازمان ندارد

 در ایـن سـازمان مـشغول بـوده اسـت،            29/12/1371 حق بیمه پرداخت گردیده و تا تـاریخ          25/12/1361 لغایت   1/5/1361در تاریخ   . شد می
نظر به اینکه احتساب سوابق خدمتی موکول به پرداخت حق بیمه سنوات خدمت است و شاکی از این حیث دلیلی                    . تقاضای رد شکایت را دارد    

أمین اجتماعی مواجه با تکالیف و الزامات قانونی نبوده حکم به رد شـکایت              بر پرداخت حق بیمه سنوات خدمت معرفی ننموده است، لذا اداره ت           
نماید و از سوی دیگر موضوع الزام اداره سازمان مسکن دایر بر احتساب کل سوابق خدمتی با توجه به اشعار سازمان مربـوط                        صادر و اعالم می   

منعقد نگردیده بود لذا آثار حقوقی و احکام استخدامی به آن مترتـب             در مقطع زمانی درخواست شاکی چون قرارداد استخدامی فیمابین طرفین           
 موضوع تقاضای تجدیدنظر آقای 80/714ب ـ شعبه سوم تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کالسه  . دهد نیست، حکم به رد شکایت می

 مـورخ   1031لت اداری بـه شـرح دادنامـه شـماره            شعبه شـانزدهم دیـوان عـدا       26/2/1380 مورخ   297فر نسبت به دادنامه شماره      اکبر عطائی 
ج ـ شعبه هفـتم دیـوان در رسـیدگی بـه پرونـده کالسـه        .  با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه بدوی راعیناً تایید و استوار نموده است30/7/1382
ــ  2 شهرسازی اصـفهان     مسکن و ) عمران و اراضی سابق   (ـ سازمان زمین شهری     1 موضوع شکایت آقای مختار سلطانی به طرفیت         84/771

ـ سازمان تأمین اجتماعی اصفهان به خواسته مطالبه حق بیمه و بیمه شدن به طرفیـت خوانـدگان بـه                    3بنیاد مسکن انقالب اسالمی اصفهان      
 چنین رأی صادر نموده است، با مالحظه مستندات ابـرازی و پاسـخ سـازمان تـأمین اجتمـاعی      19/10/1385 مورخ 1800شرح دادنامه شماره   

استان اصفهان بر اینکه با صدور دستور اداری حوزه فنی و درآمد مجوز بررسی این گونه دعاوی صادر گردیده و خواسته خواهان اجابـت شـده                          
د ـ شـعبه دوازدهـم تجدیـدنظر دیـوان در      . گـردد  است، نهایتاً شکایت مطروحه سالبه به انتفاء موضوع تلقی و قرار رد آن صادر و اعـالم مـی  

 شـعبه   19/10/1385 مـورخ    1800 موضوع تجدیدنظرخواهی آقای مختار سلطانی نسبت به دادنامه شماره           86/755پرونده کالسه   رسیدگی به   
 چنین رأی صـادر نمـوده اسـت، بـا بررسـی محتویـات پرونـده تجدیـدنظرخواهی وارد                 30/3/1386 مورخ   1759هفتم به شرح دادنامه شماره      

د الیحه جوابیه سازمان مسکن و شهرسازی و بنیاد مسکن انقالب اسالمی، سوابق اشتغال شـاکی مـورد                  رسد، زیرا اوالً به موجب مفا      نظرمی  به
نیز متضمن صـحت ادعـای مـشارالیه بـوده و بـه دسـتورالعمل اداری شـماره         اجتماعی اصفهان   است، ثانیاً الیحه جوابیه تأمین      تایید قرارگرفته 
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االشعار و تکلیف قانونی کارفرما و سـازمان   مذکور اشاره نموده است، لذا بنابه مراتب فوق    حوزه فنی و درآمد سازمان      31/5/1384 مورخ   47112
عنه حکم به ورود شکایت مطروحه مبنی بر الزام به پرداخت حق بیمه  اجتماعی ضمن نقض دادنامه معترض  قانون تأمین39 و 36به شرح مواد 

هیأت عمـومی دیـوان     . دارد  تأمین اجتماعی به احتساب سنوات مذکور صادر و اعالم می          در حق سازمان تأمین اجتماعی و متعاقباً الزام سازمان        
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 بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می
   هیأت عمومیرأی

ب ـ نظر به وظایف و مسئولیتهای قانونی سـازمان تـأمین اجتمـاعی در بـاب      . الذکر محرز است های فوق الف ـ تعارض در مدلول دادنامه  
یـا  ر عنوان در مقابل دریافت مـزد           قانون مذکور افرادی که به ه      4ماده  ) الف(های اجتماعی و اینکه به موجب بند         تعمیم و گسترش انواع بیمه    

 آن قـانون،    36باشند و به صراحت ماده       الذکر می  کنند و مشمول قوانین و مقررات استخدامی خاصی نیستند، مشمول قانون فوق            حقوق کار می  
کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده به سازمان تأمین اجتماعی است و تـأخیر کارفرمـا در پرداخـت حـق بیمـه یـا عـدم                               

 30/3/1386 مـورخ  1759بنابراین دادنامه شماره . الذکر نیست ع مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل افراد مشمول قانون فوق         پرداخت آن راف  
شعبه دوازدهم تجدیدنظر دیوان مشعر بر الزام کارفرمایان شاکی به پرداخت حق بیمه قانونی مربوط در مدت خدمت وی و همچنـین تکلیـف                        

و موافـق قـانون تـشخیص داده     مورد نظر و احتساب سابقه خدمت شاکی برابـر مقـررات، صـحیح       بول حق بیمه  سازمان تامین اجتماعی به ق    
 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه                43 و ماده    19 ماده   2این رأی مستنداً به بند      . شود می
 .االتباع است الزم

  عدالت اداری ـ رهبرپور دالت اداری معاون قضائی دیوانهیأت عمومی دیوان ع
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 مورخ 90986 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال نامه شماره 639رأی شماره 

  وزارت کار و امور اجتماعی مدیرکل سازمانهای کارگری و کارفرمایی 29/7/1385
  1387/10/23 - 87/456/شماره هـ

   24/9/1387 :تاریخ 
   639: ه دادنامهشمار 
  87/456 :کالسه پرونده 
  . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:مرجع رسیدگی 
  . شرکت تعاونی حمل و نقل کامیونداران استان یزد:شاکی 
 مدیرکل سازمانهای کارگری و کارفرمـایی وزارت کـار و امـور             29/7/1385 مورخ   90986 ابطال نامه شماره     :موضوع شکایت و خواسته    

  .اجتماعی
 هیأت وزیـران،  6/10/1371نامه مصوب   قانون کار و آیین131 شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعالم داشته است، مطابق ماده  :مقدمه 

بـوده و حـق   ) غیرانتفـاعی (اند  تمامی انجمنهای صنفی کارگری و کارفرمایی که در وزارت کار و امور اجتماعی و یا ادارات تابعه به ثبت رسیده               
نامـه مربـوط بـه تـدوین اساسـنامه و انجمنهـای صـنفی کـارگری و کارفرمـایی و            آیین4 تجاری را ندارند، بلکه فقط به استناد بند   فعالیتهای

عضویت و یا کمکهای داوطلبانه اعـضاء         کانونهای مربوط که چگونگی حداقل تامین بودجه انجمنهای صنفی یا کانون را از طریق دریافت حق               
وع عالوه بر مستندات قانونی مورد تاکید و تایید مدیرکل وقت سازمانهای کارگری و کارفرمایی وزارت کـار و امـور                     این موض . شود خالصه می 

 به عنوان اداره کل کار و امور اجتماعی استان یـزد قـرار گرفتـه بـه رغـم مراتـب مـذکور                        30/5/1385 مورخ   65995اجتماعی در نامه شماره     
االجراء به عنوان اداره کـل کـار و           برخالف ضوابط و مقررات قانونی الزم      29/7/1385 مورخ 90986ارهمدیرکل جدید مرجع مذکور در نامه شم      

امور اجتماعی استان یزد، دستوراتی صددرصد خالف قانون و مفاد نامه اولیه ایـن مرجـع صـادر و اجـازه داده اسـت تـا انجمنهـای صـنفی و                               
موسسات حمل و نقل یزد و حومه بتوانند مبالغی تحت عنوان کمکهای مالی داوطلبانـه               کانونهای مربوط از جمله انجمن کارفرمایی شرکتها و         

 قـانون کـار     131مصوبه مورد شکایت بـا روح مـاده         . از غیر عضو، دریافت دارند و این امر موجب سوء استفاده انجمنهای مذکور گردیده است              
 را تشکلهای غیر انتفاعی معرفی و نحوه تشکیل و عملکـرد آن             6/10/1371های اجرایی آن مصوب      نامه انجمنهای صنفی و کارفرمایی و آیین     

نامه مربوط به تدوین اساسنامه انجمنهـای صـنفی و کانونهـای مربـوط                آیین 4 هیأت وزیران و بند      14/11/1371نامه مصوبه    را براساس آیین  
یا کانون را از طریـق دریافـت حـق عـضویت و یـا                شورای عالی کار که چگونگی حداقل تامین بودجه انجمنهای صنفی            19/4/1372مصوب  

دارد   که اشـعار مـی     1382 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب          88ماده  ) ز(نماید و نیز بند      کمکهای داوطلبانه اعضاء خالصه می    
یین گردد و در مواردی کـه ضـابطه         بایست براساس ضوابط قانون مربوط تع      تعرفه ارائه خدمات به بخشهای غیردولتی واگذار گردیده است می         

قانونی مشـخصی وجود ندارد با پیشنهاد وزیر یا باالترین مقام دستگاه ذیربط به تصویب شورای اقتصاد خواهد رسید نـه اینکـه بـا نامـه یـک                 
ه موضوع خواسته و ابطال باشد، استدعای رسیدگی ب مدیرکل وزارتخانه مجوز دریافت پول از مردم به یک نهادی داده شود، مغایر و مخالف می

مدیرکل سازمانهای کارگری و کارفرمایی وزارت کار و امور اجتماعی، در خصوص دادخواست تقـدیمی شـرکت تعـاونی                   . مصوبه مذکور را دارد   
هـای ذیـل     صره قانون کار و تب    131ـ با عنایت به ماده      1اند،    اعالم داشته  10/2/1386 مورخ   150859کامیونداران استان یزد، طی نامه شماره       

. باشـد  های مربوط، وزارت کار و امور اجتماعی مرجع ثبت و نظارت بر فعالیت و عملکرد تشکلهای مـذکور مـی   ها و بخشنامه نامه آن و نیز آیین  
 رساند، فعالیت انجمنهـای صـنفی و کانونهـای مربـوط کـه شخـصیت               بنابراین با توجه به اختیارات محول شده به این مرجع به استحضار می            

باشند، تجاری نبوده و در زمره تشکیالت و موسسات غیر تجـاری منـدرج               می) وزارت کار (شده در مرجع ثبت مصرح در قانون کار           حقوقی ثبت 
باشند که هدف از تشکیل آنها حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی و بهبود وضع اقتصادی کارگران و کارفرمایـان                       قانون کار می   131در ماده   
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نامـه انجمنهـای صـنفی و      آیـین 21 از مـاده  3 و 2ـ در ماهیت موضوع، آنچه انجمن صنفی دریافت داشته است دقیقاً براساس بند      2. باشد می
دریافت حق عضویت و کمکهای داوطلبانه به ترتیبی که در اساسنامه مقرر است کـه در                .  اعالم داشته  21 ماده   2کانونهای مربوط بوده که بند      

 اساسنامه انجمن مذکور حق تحصیل درآمد از طریق اخذ از اعضاء را صریحاً ذکر نمـوده اسـت تـصدیق خواهنـد                       10اده   م 7 و   6 و   5بندهای  
نامـه مـذکور و اختیـارات      آیین21 ماده 2فرمود که اخذ مبلغ آن هم با رضایت عضو و غیر عضو بدون هرگونه اکراه و اجباری و در اجرای بند               

 نیـز   29/7/1385 مورخ   90986ـ در نامه ارسالی اداره کل سازمانهای کارگری و کارفرمایی به شماره             3. استحاصله در اساسنامه انجمن بوده      
هیأت عمـومی دیـوان   . االشاره منوط به تشکیل شرکت تعاونی گردید     جهت رفع هرگونه ابهام و اختالفات درون صنفی، کسب درآمدهای فوق          

البدل شعب دیوان تشکیل وپس از بحث و بـررسی و انجام مـشاوره بـا                اران و دادرسان علی   عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا ومستش        
  .نماید اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می

  رأی هیأت عمومی
 قانون کار و 131نظر به اینکه اخذ هرگونه وجهی از اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی منوط به حکم صریح قانونگذار است و مدلول ماده  
 صرفاً ناظر به تجویز دریافت حق عـضویت و یـا            1372نامه مربوط به تدوین اساسنامه انجمنهای صنفی و کانونهای مربوط مصوب سال              آیین

ء باشد و هیچ داللتی بر جواز دریافت کمکهای داوطلبانه از غیر اعـضا   کمکهای داوطلبانه از اعضای انجمنهای صنفی کارگری و کارفرمایی می         
 مدیرکل سازمانهای کارگری و کارفرمائی وزارت کار و امور اجتماعی کـه متـضمن               29/7/1385 مورخ   90986 نامه شماره    2ندارد بنابراین بند    

دریافت کمکهای مالی داوطلبانه از غیر اعضاء و منظور نمودن آن جـزو منابع مالی انجمـنهای صـنفی و کانونــهای مربـوط اسـت، خــالف                          
از حدود اختیارات مدیرکل سازمانهای کارگری و کارفرمایی وزارت کار و امور اجتماعی در وضع مقـررات دولتـی تـشخیص داده                      قانون وخارج   

 قانون دیـوان عـدالت اداری ابطال 42 و ماده 19 قانـون اساسی و ماده یـک و بند یـک ماده 173شود و مستنداً به قسمت دوم اخیر اصل  می
  .گردد می

   ومی دیوان عدالت اداری ـ علی رازینیرئیس هیأت عم
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کار در   هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص احتساب اضافه658، 657های  رأی شماره

  تعیین پاداش پایان خدمت
 1387/10/23 - 801 ـ 87/786شماره

   15/10/1387 :تاریخ 
   658، 657: شماره دادنامه 
  801ـ87/786 :کالسه پرونده 
  . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:مرجع رسیدگی 
  . آقای علی انواری وآقای احمد صادقی:شاکی 
  . دیوان عدالت اداری12 و 10 اعالم تعارض آراء صادره از شعب :موضوع شکایت و خواسته 
رفیت شرکت  موضوع شکایت آقای داریوش کشـتکار رضائی به ط86/583 الف ـ شعبه دهم دیوان در رسیدگی به پرونده کالسه  :مقدمه 

 مـورخ   962ارتباطات زیرساخت مخابرات ایران به خواسته الزام به احتساب اضافه کاری در تعیین پاداش پایان خدمت به شرح دادنامه شـماره                      
وان ای از مقررات مربوط به بازنشستگی، بان        قانون اصالح پاره   10 و   7 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه به موجب مواد             25/10/1386

 هیأت عمومی دیوان مبلغی که همه ماهـه  27/9/1384 مورخ 478 ـ  500 و رأی شماره 1379ها و سایر کارکنان مصوب سال  شاغل، خانواده
بایست در تعیین پاداش پایان خدمت وی    گردید، می  نموده و کسورات بازنشستگی از آن کسر می        کاری دریافت می    العاده اضافه  شاکی بابت فوق  

ضـمن اینکـه    . گـردد  به قرار گیرد و بر فرض عدم ذکر آن در آخرین حکم کارمند یاد شـده موجـب سـلب حـق قـانونی وی نمـی                          مورد محاس 
شود از مواردی اسـت       که از جمع کل آخرین حکم صادره کسرمی        1380نامه اجرائی قانون بودجه سال      آیین 3های مورد اشاره در بند       العاده فوق

. کاری مشمول قانون مارالذکر نـدارد       العاده اضافه  ام اشتغال مورد محاسبه قرار نگرفته است و ارتباطی به فوق          که کسورات بازنشستگی آن در ای     
لذا شکایت شاکی وارد بوده و حکم به الزام طرف شکایت به پرداخت پاداش پایان خدمت شاکی با احتساب اضافه کاری دریافتی در سال آخـر     

 و 87/636هـای   ب ـ شعبه دوازدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کالسه . نماید آن را صادر و اعالم میخدمت به عنوان مبنای محاسبه میزان 
 موضوع شکایت آقایان علی انواری و احمد صادقی به طرفیت شرکت ارتباطات زیرساخت به خواسته الزام طرف شکایت به پرداخـت                      87/635

 مـورخ   919 و   924هـای شـماره      اهار بر مبنای کـسور بازنشـستگی بـه شـرح دادنامـه            العاده اضافه کاری، مسکن و ن      پاداش پایان خدمت فوق   
کار ساعتی و سایر مزایای غیرمستمر در زمره مزایای مستمر محـسوب              العاده اضافه  است، نظر به اینکه فوق       چنین رأی صادرنموده   28/5/1387
هیأت عمومی دیـوان عـدالت      . گردد م به رد آن صادر و اعالم می       شود علیهذا شکایت شاکی فاقد محمل قانونی و غیروارد تشخیص و حک            نمی

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 آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می

  رأی هیأت عمومی
 مزد یا حقوق یا 1354 قانون تأمین اجتماعی مصوب 2 ماده 5ب ـ طبق بند  . رسد الذکر محرز بنظر می های فوق در دادنامهالف ـ تعارض   

 قـانون   7شود و به موجب ماده       شده پرداخت می    کارمزد شامل هرگونه وجوه و مزایای نقدی یا غیرنقدی مستمر است که در مقابل کار به بیمه                
احتـساب و پرداخـت        نیز مـالک     1379ها و سایر کارکنان مصوب      مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل، خانواده       ای از مقررات   اصالح پاره 

هـای مـستمر     العاده خدمت به مستخدمین رسمی و ثابت واجد شرایط به ازاء هر سال خدمت معادل یک ماه آخرین حقـوق و فوق                     پاداش پایان 
العـاده اضـافه کـار بطـور مـستمر بـه        الذکر فوق های فوق نظر به اینکه حسب محتویات پرونده . اشدب دریافتی مأخذ کسر کسور بازنشستگی می     
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العاده مزبور با اوصـاف یادشـده        شاکیان پرداخت و حق بیمه متعلق به آن نیز به صندوق سازمان تأمین اجتماعی واریز شده است، بنابراین فوق                  
 شعبه دهم دیوان عـدالت اداری مبنـی بـر           25/10/1386 مورخ   962 است و دادنامه شماره      در احتساب پاداش پایان خدمت قابل محاسبه بوده       

 قـانون دیـوان   43 و مـاده  19 مـاده  2این رأی مستنداً بـه بنـد   . شود تایید شکایت شاکی در این حد صحیح و موافق قانون تشخیص داده می          
 .االتباع است  مشابه الزمعدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد

  رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ علی رازینی

  



  )1387 زمستان 13شماره (فصلنامه قضایی / 96
 

 

العاده کار با اشعه به   هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دائر به عدم تعلق فوق803رأی شماره
 دانشجویان دوره دستیاری

  1387/11/21 -87/761/شماره هـ
   13/11/1387: تاریخ

   803: شماره دادنامه
  87/761: پروندهکالسه 

  . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:مرجع رسیدگی
  . دانشگاه علوم پزشکی استان اصفهان:شاکی

  . اعالم تعارض آراء صادره از شعب اول و چهارم و دهم دیوان عدالت اداری:موضوع شکایت و خواسته
احمدی به طرفیت دانـشگاه    شکایت خانم سمیه حاجی موضوع86/1300 الف ـ شعبه اول دیوان در رسیدگی به پرونده کالسه  :گردشکار 

العاده کار با اشـعه در طـی دوره دسـتیاری و خـسارات تـاخیر                 علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان اصفهان به خواسته مطالبه فوق           
ر به اینکـه شـاکیه دانـشجوی دوره         نظ  چنین رأی صادر نموده است،     21/2/1387 مورخ   371پرداخت و هزینه دادرسی به شرح دادنامه شماره         

باشد و طرف شکایت منکر نوع فعالیت شاکیه از حیث تماس مستمر فیزیکی در ارتباط با منـابع مـواد اشـعه نگردیـده                         دستیاری رادیولوژی می  
داشـته در حـالی کـه       اعـالم   ) دانشجوی دوره دستیاری  (عنه علت عدم پرداخت حق اشعه به نامبرده را دانشجو بودن مشارالیها              است و مشتکی  

 هیـأت عمـومی دیـوان عـدالت اداری اسـتحقاق            4/2/1379 مورخ   43 و   42 قانون استخدام کشوری رأی شماره       43 ماده   2مستنداً به تبصره    
 نیز به طـور مطلـق بیـان         1368 قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب        20الزحمه رزیدنتی محرز است و از طرفی در ماده            شاکی در دریافت حق   

علیهـذا خواسـته شـاکی در       . گردد العاده کار با اشعه پرداخت می      یده که به افرادی که بطور مستمر به کار با اشعه اشتغال داشته باشند، فوق              گرد
در . دارد عنه به پرداخت حق اشعه در طول دوره دستیاری موجه بوده و حکم به ورود آن صـادر و اعـالم مـی        قسمت اول مبنی بر الزام مشتکی     

ب ـ  . دارد  قانون دیوان عدالت اداری است قرار رد شکایت صادر و اعالم می13های مطروحه که خارج از مصادیق ماده  ایر خواستهخصوص س
 موضوع شکایت آقای حمیدرضا صـالحی بـه طرفیـت دانـشگاه علـوم پزشـکی و                  86/1308شعبه چهارم دیوان در رسیدگی به پرونده کالسه         

 چنـین رأی صـادر      29/4/1387 مـورخ    769العاده کار با اشعه به شرح دادنامه شماره           به خواسته مطالبه فوق    خدمات بهداشتی، درمانی اصفهان   
گیرد در حالی که شاکی شاغل نبـوده و دانـشجوی دوره             العاده مورد درخواست صرفاً به شاغالن دستگاههای دولتی تعلق می          نموده است، فوق  

علیهذا نظر به اینکه دانشگاه فعالیت و اشتغال شاکی را بـه            . شگاه ندارد، تقاضای رد شکایت را دارند      باشد و رابطه استخدامی با دان      دستیاری می 
 قـانون حفاظـت   20باشد و با عنایت به اطالق ماده  کار با اشعه تایید کرده و تصاویر ابالغهای پیوستی دادخواست نیز حاکی از اشتغال وی می             

 هیـأت عمـومی دیـوان عـدالت اداری در     4/2/1379 مورخ 42 و  43اجرایی آن و اینکه دادنامه شماره       نامه    و آیین  1368در برابر اشعه مصوب     
الزحمه رزیدنتی را تایید نموده است، شکایت شاکی وارد تشخیص لـذا بـه           مقام رفع تعارض از آراء صادره از شعبه دیوان و تعلق و پرداخت حق             

العاده مورد درخواست از تاریخ   حکم بر الزام دانشگاه به پرداخت فوق1385عدالت اداری مصوب  قانون دیوان 14 و 7استناد مواد مرقوم و مواد 
 موضوع شکایت آقای 86/1852ج ـ شعبـه اول دیـوان در رسیدگی بـه پرونده کالسه  . گردد استحقاق مطابق سوابق موجود صادر و اعالم می

العاده کار بـا اشـعه در طـی          بهداشتی و درمانی استان اصفهان بخواسته، مطالبه فوق       احمد کاویانی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات          
 چنـین رأی صـادر نمـوده        24/4/1387 مورخ   964دوره دستیاری رادیولوژی و خسارت تاخیر پرداخت و هزینه دادرسی به شرح دادنامه شماره               

العاده کار با اشعه به افرادی که به طور مـستمری بـه کـار بـا             داخت فوق  قانون حفاظت در برابر اشعه پر      20است، نظر به اینکه به موجب ماده        
 هیأت عمومی نیز مبنی بر همین امر است و با توجه به اینکه شاکی در                7/3/1385 مورخ   112اشعه اشتغال دارند، تجویز گردیده و رأی شماره         

نداشته و دلیلی نیز در این خصوص ارائـه نکـرده بنـابراین شـکایت             این مدت مشغول به تحصیل بوده و طبیعتاً بطور مستمر با اشعه سر و کار                



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

 

 موضوع شـکایت  81/1574د ـ شعبه سیزدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کالسه  . گردد غیروارد تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعالم می
 و مطالبـه    23/4/1381م مورخ   6497/1ه شماره   آقای علی نوروزی به طرفیت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به خواسته ابطال نام              

اما راجع به اصل خواسته شاکی به درخواست حـق          ...  چنین رأی صادر نموده است، و      9/9/1383 مورخ   1877حق اشعه به شرح دادنامه شماره       
 20 وزیران و از جمله مـاده         هیأت 2/2/1369نامه اجرایی آن مصوب       و آیین  18/2/1368اشعه مستنبط از قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب          

قانون مذکور و عنایت به سیاق نگارش آن و عین الفاظ و عبارات آن و روح حاکم به آن، قانون فوق شامل شاغالن رسمی دستگاههای دولتی 
ا دانشگاه ندارد و گردد با توجه به دفاع خوانده و اینکه شاکی دانشجوی شاغل به تحصیل در دانشگاه بوده و رابطه استخدامی ب                   و خصوصی می  

ـ ـ شـعبه دهـم دیـوان در      ه. گـردد  نماید، لذا شکایت شاکی غیروارد تشخیص حکم به رد آن صـادر و اعـالم مـی    حقوق و مزایا دریافت نمی
 موضوع شکایت آقای دکتر ناصر رجبی دهنوی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی اصـفهان بـه خواسـته،                   84/1358رسیدگی به پرونده کالسه     

 14/10/1383ن مـورخ    /163926/6 مرکز بهداشت شماره یک اصـفهان و بخـشنامه           25/4/1384پ مورخ   2/8450/53/12ل نامه شماره    ابطا
 چنـین رأی    22/7/1386 مـورخ    565 قانون حفاظت در برابر اشعه به شرح دادنامه شـماره            20وزارت بهداشت و حکم به برقراری مزایای ماده         

الذکر خارج از صالحیت رسیدگی      رسیدگی و اظهارنظر نسبت به درخواست شاکی مبنی بر ابطال بخشنامه فوق           صادر نموده است، نظر به اینکه       
شعبه بوده و در صالحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است، بنابراین این قسمت از خواسته شاکی قرار عدم صالحیت این شـعبه را بـه                          

نسبت به قسمت دیگر از خواسته شاکی مبنی بر ابطال نامه مرکز بهداشت شماره              . دارد  می اعتبار صالحیت هیأت عمومی دیوان صادر و اعالم       
 حفاظت در برابر اشعه در مورد وی صرفنظر از اینکـه شـاکی دسـتیار دوره رزیـدنتی قلـب بـوده کـه                         20یک اصفهان و برقراری مزایای ماده       

العـاده    هیأت عمومی دیـوان فـوق      7/3/1385 مورخ   112لول رأی شماره    گردد و مستنبط از مد     الواقع یک دوره آموزش موقت محسوب می       فی
 به مستخدمینی که بطور مستمر به کار با اشعه اشتغال داشته باشـند، تجـویز          1368 قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب سال         20موضوع ماده   

ماریهای قلب و عروق با شرایط الزم جهت برخورداری از          شود و شرایط کاری شاکی در ایام مربوط به دوران دستیاری بی            گردیده و پرداخت می   
سازد چون بهرتقدیر تا زمانی که اعتبار نامه سرپرست دفتر امور حقـوقی   مندی از آن مزایا را ممکن نمی مزایای مورد بحث متفاوت بوده و بهره     

انـد بـه وسـیله مرجـع صـالحی           ابطال آن را نموده   وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که شاکی به عنوان بخشنامه یاد کرده و تقاضای                
هیأت عمـومی دیـوان     . گردد یکن گردیده است و درخواست شاکی قابل اجابت نخواهد بود نتیجتاً حکم به رد شکایت صادر و اعالم می                    لم  کان

 بحث و بررسی و انجام مـشاوره بـا   البدل شعب دیوان تشکیل و پس از علی عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان  
 .نماید اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می

  رأی هیأت عمومی
 قانون حفاظت در برابر 20ب ـ مستفاد از مدلول حکم مقرر در ماده  . رسد الذکر محرز به نظر می های فوق الف ـ تعارض در مدلول دادنامه  

العاده کار با اشعه به مستخدمین سازمان متبوع آنـان بـه شـرط اشـتغال                 الذکر از جمله فوق    ماده فوق  تعلق مزایای موضوع     1368اشعه مصوب   
العاده مذکور به دانشجویان دوره دستیاری که واجد شرایط مقـرر در مـاده مـذکور                 بنابراین تعمیم و تسری فوق    . باشد مستمر به کار با اشعه می     

 مـورخ   1877 شعبه دهـم و      22/7/1386 مورخ   565 شعبه اول، شماره     24/4/1387 مورخ   964ی شماره   ها نیستند، جواز قانونی ندارد و دادنامه     
 و  19 مـاده    2این رأی به اسـتناد بنـد        .  شعبه سیزدهم مبنی بر رد شکایت شاکی در این زمینه موافق اصول و موازین قانونی است                9/9/1382

  .االتباع است یر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه الزم قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سا43ماده 
   معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ رهبرپور-هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 
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 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دائر به قابل استماع نبودن شکایت علیه صندوق 831رأی شماره

  اریساز در دیوان عدالت اد حمایت و بازنشستگی آینده
  1387/12/7 -87/940/شماره هـ

   27/11/1387 :تاریخ دادنامه 
   831: شماره دادنامه 
  87/940 :کالسه پرونده 
  . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:مرجع رسیدگی 
   .اکبر گوهری ـ علی2ـ میرنقی قاضی پور 1 آقایان:شکات 
   .ششم، بیست و دوم و بیست و سوم دیوان عدالت اداری اعالم تعارض آراء صادره از شعب دوم، :موضوع شکایت و خواسته 
 موضوع شکایت آقای جعفر صادق عظیمی بـه طرفیـت صـندوق    83/2699 الف ـ شعبه دوم دیوان در رسیدگی به پرونده کالسه  :مقدمه 

ابقه به شـرح دادنامـه شـماره    آور با بیست سال س ساز تهران به خواسته تقاضای بازنشستگی کارهای سخت و زیان         حمایت و بازنشستگی آینده   
آور مـشغول کـار بـوده و           چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه شاکی مدت بیست سال در کارهای سخت و زیان                 29/1/1386 مورخ   38

  مـورخ  1959/720ماموریتهای خارج از شرکت بطور موقتی با حفظ سمت بوده است و شرکت آهنگری تراکتورسازی ایران طی نامـه شـماره                      
 توالی اشتغال نامبرده را پذیرفته است، فلذا و بنا بمراتب شکایت شـاکی وارد تـشخیص و حکـم بـه صـدور حکـم بازنشـستگی و                             7/3/1384

 موضوع شکایت 85/1370ب ـ شعبه بیست و دوم دیوان در رسیدگی به پرونده کالسه  . گردد برقراری مستمری بازنشستگی صادر و اعالم می
 1098ساز به شرح دادنامه شماره       ه طرفیت سازمان صندوق حمایت و بازنشستگی به خواسته عضویت در صندوق آینده            خانم هما کرمانشاهی ب   

 سـال و  4 سال سابقه بازنشستگی در سازمان تـأمین اجتمـاعی،     22 چنین رأی صادر نموده است، شاکیه اعالم کرده دارای           23/7/1386مورخ  
 به علت بازخرید کارمندان زن در شـرکت صـنایع فلـزی از              1359در سال   . شستگی آینده ساز هستم   یازده ماه سابقه در صندوق حمایت و بازن       

عنه عضویت وی را در صندوق مـذکور         مشتکی.  درصد حق بیمه سهم کارمند را دریافت نمودم        7توابع سازمان گسترش و صنایع ایران مزایا و         
 4عنه پاسخ داده است، مشارالیها ذخیره بازنشستگی خود را بابـت مـدت             ید، مشتکی نما اجتماعی خودداری می    و انتقال سوابق به صندوق تأمین     

نموده است، با توجه به صراحت مـاده           ریال دریافت  827/328 به مبلغ  30/7/1359 لغایت   1/9/1354 ماه سابقه بازنشستگی از تاریخ       11سال و   
 موضـوع انتقـال سـوابق منتفـی اسـت، تقاضـای رد       1365زنشستگی مـصوب  نامه تبصره ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بیمه و با       آیین 8

ساز موسسه غیردولتی است و از مصادیق قـانون فهرسـت            علیهذا با عنایت بر اینکه صندوق حمایت و بازنشستگی آینده         . است  شکایت را نموده  
حصاء نشده است، شکایت در دیـوان قابـل اسـتماع    ا) 1376 با الحاقات بعدی آن در تاریخ        1373نهادها و موسسات عمومی غیردولتی مصوب       

ج ـ  . گـردد   قرار رد شکایت صادر و اعالم می1385 از قانون دیوان عدالت اداری مصوب 22 و 13، 7نیست، لذا به استناد قانون مرقوم و مواد 
ت صندوق حمایـت و بازنشـستگی       زاده به طرفی     موضوع شکایت آقای یوسف حسن     84/1453شعبه ششم دیوان در رسیدگی به پرونده کالسه         

آور بـه شـرح دادنامـه شـماره           ساز بخواسته تقاضای الزام خوانده به پرداخت و برقراری بازنشستگی پیش از موعد کارهای سخت و زیـان                  آینده
اری در مـورد    باشد و دیوان عدالت اد      چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه طرف شکایت واحدی غیردولتی می             21/9/1384 مورخ   1642

عنه باال از مصادیق آن نیست، لذا ایـن          باشد و مشتکی   شکایت اشخاص علیه نهادها و تشکیالت دولتی و وابسته به آن موظف به رسیدگی می              
 موضـوع  84/1957دـ شعبه بیست و سوم دیـوان در رسـیدگی بـه پرونـده کالسـه      . نماید شعبه قرار رد شکایت یوسف حسن زاده را صادر می        

ساز به خواسته الزام خوانده به انجام توافق خوانده با شرکت پمـپ   سعدآباد به طرفیت صندوق بازنشستگی آینده      آقای حیدرعلی فرعیان  شکایت  
 چنـین رأی صـادرنموده اسـت،        13/5/1386 مـورخ    597ایران جهت پرداخت حق و حقوق شاکی به شرح دادخواست به شرح دادنامه شـماره                

ای است غیردولتی که به موجب مصوبه مجلس شورای اسالمی ایجاد نشده، فاقد ردیف بودجه  ساز موسسه آیندهصندوق حمایت و بازنشستگی 
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ای نبـوده و توسـط وزیـر         گردد و وابسته یا تابع هیچ وزارتخانـه        نماید و توسط دولت اداره نمی      از کمک و اعتبارات دولتی استفاده نمی      . باشد می
گردد، بلکه اداره آن را شورائی متشکل از نمایندگان اعضاء و مدیران شرکتهای تحـت پوشـش، هیـأت                    ه نمی وزارتخانه یا منصوبین دولتی ادار    

النهایه عنایتاً بـه اینکـه طـرف شـکایت دولتـی یـا              . باشد باشند و فاقد سهام یا سهامدار دولتی می        دار می  امناء منتخب شورا و رئیس کل عهده      
 قانون  13موضوع مانحن فیه خارج از حدود و صالحیتهای قانونی دیوان عدالت اداری مصرح در ماده                باشد و رسیدگی به      وابسته به دولت نمی   

 قابلیت استماع و رسیدگی در دیوان عـدالت اداری را نـدارد و   13علیهذا دادخواست صدرالتوصیف مستنداً به ماده . باشد دیوان عدالت اداری می   
البدل در تـاریخ فـوق تـشکیل و پـس از بحـث و                ق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی        هیأت عمومی دیوان در تاریخ فو     . گردد رد می 

 .نماید بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می
  رأی هیأت عمومی

 2سـاز کـه براسـاس مـاده      تگی آینـده ب ـ صندوق حمایت و بازنشس . رسد الذکر محرز بنظر می های فوق الف ـ تعارض در مدلول دادنامه  
 اساسنامه مربوط صرفاً در جهت رفاه و تامین حقوق ایام بازنشـستگی  6قانون تاسیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و به شرح ماده   

ائیهای صندوق به هر مبلـغ      و ازکارافتادگی کارکـنان عضو و همچنین تامین رفاه و حقوق ماهانه بازماندگان آنان تشکیل شده است و کلیه دار                  
با عنایت به مقررات مربوط به ویژه اساسنامه، صندوق در زمره واحـدهای دولتـی قـرار                 . باشد و به هر صورت و کیفیت متعلقه به اعضاء آن می          

 بـه ترتیـب     23/7/1386 مـورخ    1098 و شـماره     13/5/1386 مـورخ    597، شماره   21/9/1384 مورخ   1642های شماره    ندارد، بنابراین دادنامه  
صادره از شعب ششم، بیست و سوم و بیست و دوم دیوان که متضمن قرار رد و عدم استماع شکایت شاکیان بـه طرفیـت صـندوق حمایـت و          

 43 و مـاده     19 ماده   2این رأی به استناد بند      . باشد بازنشستگی آینده ساز در دیوان بلحاظ غیردولتی بودن آن است، صحیح و موافق قانون می              
  .االتباع است  دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه الزمقانون

  عدالت اداری ـ رشیدی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان
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 تبصره یک و قسمت 5 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند 832رأی شماره

  17/12/1387 پنجاه وهفتمین جلسه مورخ  مصوبه2اول تبصره 
  1387/12/7 -87/518/شماره هـ

  شورای اسالمی شهر تهران 
   27/11/1387 :تاریخ 
   832: شماره دادنامه 
  87/518 :کالسه پرونده 
  . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:مرجع رسیدگی 
  .ـ جواد شکری نژاد2ـ سیدمحمدمهدی فتاحی 1 :شکات 
 شـورای  17/12/1387 مصوبه پنجاه وهفتمین جلـسه مـورخ   2 تبصره یک و قسمت اول تبصره     5 ابطال بند    : خواسته موضوع شکایت و   

  .اسالمی شهر تهران
 تبصره یک مـاده واحـده تحـت عنـوان عـوارض      5 وکیل شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعالم داشته است، به موجب بند             :گردشکار 

از و سرپوشیده که فقط اختصاص به شنای عمومی و تفریحی دارنـد و همچنـین از ورودیـه مجموعـه                     اماکن فرهنگی ورزشی، استخرهای روب    
 همان 2درصد بهای بلیط ورودی یا حق عضویت ماهیانه و ساالنه به عنوان عوارض تعیین و به موجب قسمت اول تبصره 10استخر و سوناها 

 5پردازنـد،   هـای ورزشـی مـی    باز و کلیه باشگاههایی که به آموزش انواع رشتهماده واحده عوارض آموزش در کلیه استخرهای سرپوشیده و رو 
هـای    تهران با صدور قبوض متعـدد و برگـه  5های مذکور شهرداری منطقه    درصد حق آموزش هر دوره تعیین گردیده است و به استناد تبصره           

دیگر شهرداریها نیز در اقدام مـشابه از دیگـر باشـگاههای ورزشـی              اخطار اجرایی اقدام به مطالبه مبالغ کثیری بابت عوارض درآمد از موکل و              
های مذکور مغایر با اهداف قانونگذار از معافیت اینگونه اماکن از پرداخت هرگونـه مالیـات و     لیکن مفاد تبصره  . اند چنین مبالغی را مطالبه نموده    

دارد،  باشد بنحوی که قانونگذار در این ماده صراحتاً اعـالم مـی            می قانون مالیاتهای مستقیم     134عوارض مربوط به درآمد در نص صریح ماده         
. درآمد باشگاهها و موسسات ورزشی دارای مجوز از سازمان تربیت بدنی حاصل از فعالیتهای منحصراً ورزشی از پرداخت مالیـات معـاف اسـت                 

، برقراری هرگونـه عـوارض از سـایر وجـوه بـرای انـواع        قانون اصالح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی        5همچنین به موجب ماده     
 این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده اسـت و             4کاالهای وارداتی و کاالهای تولیدی و همچنین آن دسته از خدمات که در ماده               

در خصوص این ماده چند نکته     . باشد ع می توسط شورای اسالمی و سایر مراجع ممنو      ... برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات و         
ـ اینکه مفهوم مخالف قسمت اول این ماده مجوزی برای شورای اسالمی در تعیین عوارض برای دیگر کاالها و خدمات     1. باشد قابل توجه می  

هـران و شـهرداریها در مقـام تعیـین          ـ شورای اسالمی شهر ت    2. باشد و این امر نیاز به صراحت قانونی با ذکر موارد از سوی قانونگذار دارد               نمی
های مالیاتی و ادارات     باشد و متولی این امر به موجب قانون، حوزه         باشند و اصالً در صالحیت و حدود اختیارات آنها نمی          عوارض بردرآمدها نمی  

سازی و عمران شهری برقراری عوارض      قانون نو  2باشند و آنچه که به موجب ماده         تابعه آنها زیر نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی کشور می          
باشـد و تعیـین عـوارض        در خصوص آنها به شهرداریها واگذار گردیده است، اراضی، ساختمانها و مستحدثات واقع در محدوده قانونی شهر می                 

رقـراری عـوارض    ــ اینکـه بـه صـراحت مـاده مـذکور ب            3. باشد بردرآمدها به هیچ عنوان در صالحیت شهرداریها یا شورای اسالمی شهر نمی           
این در حالی است که باشگاه ورزشی موکل و سـایر           . باشد توسط شورای اسالمی و سایر مراجع ممنوع می       ... بردرآمدهای ماخذ محاسبه مالیات   

قـرار  های مالیاتی    های مالیاتی مربوط دارای سوابق مالیاتی هستند و درآمدهای آنها تحت نظارت و بررسی حوزه               باشگاههای ورزشی نزد حوزه   
با این وصف برقراری عـوارض بـه درآمـدهای ماخـذ محاسـبه مالیـات                . گیرد دارد و برخی از درآمدهای آنها نیز ماخذ محاسبه مالیات قرار می           

به موجب  . باشد درخصوص باشگاههای ورزشی به موجب نص صریح ماده فوق توسط شورای اسالمی ممنوع و خالف قانون و مغایر با آن می                    
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 مالیات بر ارزش افزوده، قانون اصالح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، لغو گردیده و باشگاههای ورزشی نیز ماننـد                       قانون 52ماده  
باشند و با این وصف ادامه اقدام شـورای اسـالمی و شـهرداری در اخـذ                  دیگر مشاغل مشمول پرداخت عوارض به شرح مقرر در آن قانون می           

لذا با عنایت به خـارج   . های مبتنی بر آن کامالً غیر قانونی خواهد بود         و مصوبه ... نه دستگاهها به استناد قانون اصالح       عوارض بردرآمد از اینگو   
بودن وضع عوارض بردرآمدها از شمول صالحیتها و اختیارات شهرداریها به موجب قانون نوسازی و عمران شهری و تخصیص آن صـرفاً بـه                        

های مالیاتی و ادارات تابعه آنها به عنوان متولی امر اخذ مالیـات و عـوارض                 ضی و مستحدثات و نیز وجود حوزه      وضع عوارض بر ساختمانها، ارا    
 ماده واحده تحت عنوان عوارض اماکن فرهنگی، ورزشی به لحاظ مغایرت            2 تبصره یک و قسمت اول تبصره        5بردرآمدها، تقاضای ابطال بند     

 قـانون   2 قانون اصالح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و نیز مـاده               4ماده  ) د( و بند    5ماده   قانون مالیاتهای مستقیم،     134با ماده   
رئیس شورای اسالمی شهر تهران در پاسخ به شکایت مذکور          .  قانون مالیات بر ارزش افزوده را دارم       52 و   50نوسازی و عمران شهری و مواد       

ـ وکیل شاکی در دادخواست خود برای اثبات ادعای مطروحـه بـه مـاده               1اعالم نموده است،     10/9/1387 مورخ   14971/160نامه شماره  طی
باشگاهها و موسسات ورزشی دارای مجوز از سازمان تربیت بدنی          « در ذیل این ماده قانونی      .  قانون مالیاتهای مستقیم استناد نموده است      134

« قانون یاد شده راجع به معافیتهای مالیاتی است و بـه هـیچ وجـه بـا                  . اند شده» فحاصل از فعالیتهای منحصراً ورزشی از پرداخت مالیات معا        
ـ وکیل مدعی گردیده که شورای اسالمی شهر تهـران صـالح بـه              2. ارتباطی ندارد و تبعاً ادعای مطروحه بالوجه و غیر مستند است          » عوارض

 قانون اصالح موادی از قانون برنامـه سـوم          5رجات متن ماده    همانگونه که مستحضرید، حسب مند    . باشد وضع عوارض در خصوص مورد نمی     
دهنـدگان    توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران و چگونگی برقراری عـوارض و سـایر وجـوه از تولیدکننـدگان، ارائـه                      

 4ه برای آن دسته از خدمات که در ماده         برقراری عوارض و سایر وجو     1382، از ابتدای سال     22/10/1381خدمات و کاالهای وارداتی مصوب      
 این قانون تعیین شده است، برای شوراهای اسالمی ممنوع است، بنابراین ممنوعیتی برای شوراهای اسالمی جهـت وضـع عـوارض در سـایر                       

سـالمی قـرار داده شـده       از سوی دیگر وظیفه وضع عوارض در سایر موارد بر عهده شـوراهای ا             .  این قانون وجود ندارد    4موارد مندرج در ماده     
لذا وضع عوارض موضوع دادخواست حاضر توسط شورای اسالمی شهر تهران کامالً در چهارچوب صالحیتهای شـورای اسـالمی شـهر                     . است

ــ وکیـل    3. تهران تصویب گردیده و با توجه به عدم اعتراض مسئولین اجرایی ذیربط نسبت به مندرجات آن از اعتبار قانونی برخـوردار اسـت                      
 52اند که مـاده    اند، نامبرده مدعی شده    استنادنموده9/11/1386 قانون مالیات برارزش افزوده مصوب       52ای اثبات ادعای بالوجه خود به ماده        بر

قانون اخیرالذکر، مقررات مربوطه مندرج در قانون اصالح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسـالمی          
های قانونی دیگر، قوانین و مقررات مغـایر   در حالی که در این ماده قانونی همانند سایر مجموعه     .  را لغو نموده است    22/10/1381مصوبایران  

 االجراء شدن این قانون، قانون     از تاریخ الزم  « در این ماده قانونی آمده است،       . باشد اند و به هیچ وجه ناسخ کلیه مقررات قبلی نمی          را لغو نموده  
 و اصالحیه بعدی آن و سـایر        1381اصالح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران مصوب                

 قانون مالیات بر ارزش افزوده بـرای اثبـات ادعـای بالوجـه             50ـ وکیل به ماده     4. است» ....لغو گردیده ... قوانین و مقررات خاص و عام مغایر      
 قـانون و    50اد نموده است، نامبرده مدعی شده مداخله شورای اسـالمی شـهر تهـران در وضـع عـوارض خـدمات مـذکور در مـاده                           خود استن 

برقراری هرگونـه عـوارض و   «  قانون مالیات بر ارزش افزوده       50همانگونه که مستحضرید ماده     . درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات ممنوع است     
را ممنـوع نمـوده اسـت، لکـن در ایـن قـانون       » در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها تعیین شده است      سایر وجوه برای ارائه خدمات که       

برقراری عوارض  ... «همچنین در ادامه این ماده قانونی       . بینی نشده و تبعاً ادعای وکیل بالوجه است        تکلیفی برای عوارض مورد اعتراض پیش     
توسط شورای اسالمی منع شده است در حالی کـه عـوارض            » ... شرکتها، سود اوراق مشارکت،      به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات سود سهام      

االشعار عوارض مربوط به درآمدهای ماخذ مالیات است و عوارض مورد اعتـراض در دادخواسـت تقـدیمی                    فوق 50موضوع این قسمت از ماده      
 قانون 50ل است و به هیچ وجه از قبیل عوارض موضوع ذیل ماده وکیل، همانگونه که از عنوان مصوبه مشخص است عوارض اماکن و مشاغ

لذا مصوبه مورد اعتراض وکیل هیچگونه تعارضی با مقررات جـاری           . باشد تا مشمول ممنوعیت مندرج در آن گردد        مالیات بر ارزش افزوده نمی    
وان عدالت اداری در تاریخ فـوق بـا حـضور رؤسـا و              هیأت عمومی دی  . نداشته و تبعاً رد شکایت موضوع دادخواست تقدیمی مورد استدعا است          
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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
 برقـراری و دریافـت      1382قـرر داشـته اسـت از ابتـدای ســال            با عنایت به حکم صدر ماده یک قانون موسوم به تجمیع عوارض کـه م               

دهندگان خدمات و همچنـین کاالهـای وارداتـی           هـرگـونه وجوه از جمـله مالیات و عوارض اعم از ملی و محلی از تولیدکنندگان کاالها، ارائه               
 درصد هزینه   2ارض خدمات باشـگاهها را به میـزان        قانون مذکور که عـو    4ماده  ) د(پذیرد و نظر به بند       صرفاً به موجب این قانون صورت می      

 قـانون، تکلیـف آن از حیـث         4الذکر برقراری هر گونه عوارض در مورد آن دسته از خدماتی کـه در مـاده                   قانون فوق  5تعیین کرده و در ماده      
 17/12/1378هفتمـین جلـسه مــورخ     مصوبه پنجاه و   2 تبصره یک و تبصره      5پرداخت عوارض تعیین شده صریحاً ممنوع گردیده است، بند          

سرپوشیده و سایر باشـگاهها، مغـایر قـانون و خـارج از              شورای اسالمی شـهر تهـران در خصوص بـرقراری عـوارض از استـخرهای روبـاز و           
 اسـالمی    قانـون اساسی جمهـوری    170شـود و مسـتنداً به قسمت دوم اصـل         حدود اختیارات شورای اسالمی شهر تهران تشـخیص داده می        

  .گردد  قانون دیوان عدالت اداری ابطال می42 و ماده 19ایران و ماده یک و بند یک ماده 
  عدالت اداری ـ رشیدی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان
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هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه شماره 834رأی شماره 

   سازمان امور مالیاتی کشور11/11/1384 مورخ 19823/4275/211
  12/7/ - 87/3/شماره هـ

   27/11/1387 :تاریخ دادنامه
   834: شماره دادنامه 
  87/3 :کالسه پرونده 
  . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:مرجع رسیدگی 
   . دیوان محاسبات کشور:شاکی 
  .سازمان امور مالیاتی کشور 11/11/1384 مورخ 19823/4275/11 ابطال بخشنامه شماره :موضوع شکایت و خواسته 
 قـانون مالیاتهـای مـستقیم مـصوب سـال           104ـ نص صریح ماده     1 وکیل شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعالم داشته است،           :مقدمه 
سـوی   مفید جواز وصول مالیات در قبال اجاره هر نوع وسـایل نقلیـه موتـوری، هـوایی و دریـایی و همچنـین هزینـه حمـل و نقـل از                       1366

ها، موسسات دولتی، شهرداریها، موسسات وابسته به دولت و شهرداریها و کلیـه اشـخاص حقـوقی اعـم از انتفـاعی و غیرانتفـاعی و                     وزارتخانه
 همان ماخذ قانونی، سازمان امور مالیاتی کـشور         100 ماده   5مضاف براین وفق تبصره     .  قانون مرقوم است   95ماده  ) الف(اشخاص موضوع بند    

 در مورد بعضی از منابع این فصل در هر سال و در نقاطی که مقتضی بداند درآمد مشمول مالیات تمام یا برخی از مودیان مشمول بند                           تواند می
ـ ریاست سـازمان امـور مالیـاتی        2.  این قانون را نظر اتحادیه مربوط تعیین و مالیات متعلقه را که قطعی خواهد بود، وصول نماید                 95ماده  ) ج(

 قانون مرقوم، حکم مقنن را صرفاً به اشخاص حقیقی دارنـده وسـائط نقلیـه        100 ماده   5بخشنامه مورد شکایت با استناد به تبصره        کشور، طی   
 اشـخاص  104 مـاده  2عمومی محدود و مقید کرده و اشخاص حقوقی را مشمول اخذ مالیات محسوب ننموده و با اتخاذ مالک از مفاد تبصره        

) اشـخاص حقیقـی  (را در هنگام پرداخت کرایه حمل و نقل اعم از بار یا مسافر به دارندگان وسائط نقلیه خود مالک            مندرج در صدر ماده مزبور      
مندرج در  (بنابه مراتب و با عنایت به اطالق لفظ قانون، انحصار حکم مقنن             . معاف از مالیات علی الحساب موضوع ماده اخیر تلقی نموده است          

صرفاً به اشخاص متصف به وصف حقوقی محمول بر صحت بوده و کیفیت انشاء قانون، ظهور در تـسری             ) تقیم قانون مالیاتهای مس   104ماده  
). منصرف از اینکه رأساً یا از طریق اشخاص حقیقی به امـور حمـل و نقـل بپردازنـد        (باشد   تکلیف موصوف به کلیه اشخاص اعم از حقوقی می        

جهت تعمیم حکم قانونگذار مستلزم اتخاذ و مناسبت فیمابین احکـام اصـل و فـرع اسـت و از                    مضافاً با توجه به اینکه استناد به وحدت مالک          
الحساب مالیات را منوط به معافیت منابع درآمدی نموده و هزینه حمل و نقل نیز در هیچ   صرفاً انتفای کسر علی104 ماده 2آنجائی که تبصره    

ذ اخیر و تمسک به وحدت مالک به عنوان دلیل معافیت فاقـد وجاهـت و محمـل قـانونی     ماخذ قانونی معاف از مالیات نشده لذا استناد به ماخ      
مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مـذکور طـی نامـه                 . باشد الذکر می  لذا متقاضی ابطال بخشنامه فوق    . است

ت هزینه اجاره هر نوع وسیله نقلیه اعم از موتوری، زمینـی و دریـایی و                اند، وجوهی که باب     اعالم داشته  19/6/1387 مورخ   58761/212شماره  
در ارتباط با دارندگان وسایط نقلیـه       . باشد عنه خارج می   گردد و قطعاً به موجب قرارداد بوده از شمول حکم بخشنامه معترض            هوایی پرداخت می  

در . باشـد  شهری قابل بررسی می المللی و حمل و نقل بین ی بینها موضوع در سه مقوله حمل و نقل درون شهری ـ حمل و نقل ) خود مالک(
گردد در   قانون مذکور به صاحبان موسسات حمل و نقل پرداخت می       104حمل و نقل درون شهری چنانچه وجوهی توسط اشخاص صدر ماده            

 در مواقعی کـه صـاحبان موسـسات حمـل           مرحله اول از شمول حکم بخشنامه خارج بوده و ماالً مشمول کسر مالیات تکلیفی خواهد بود ولی                
نمایند در این حالت حکـم بخـشنامه    پرداخت می) دارندگان وسیله نقلیه خود مالک(ونقل وجوهی را بابت حق الزحمه حمل و نقل به رانندگان           

 سپس به موجب قرارداد     المللی که از طریق متصدی حمل و نقل و         عنه جاری و تکلیف به کسر مالیات نخواهد بود در حمل و نقل بین              معترض
و طی تشریفات گمرکی اصوالً این گونه موارد شامل ) بارنامه(پذیرد و با ضرورت ارائه اسناد حمل  کننده، حمل و نقل صورت می از طریق حمل
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در قـانون   شـهری اگرچـه       در مورد حمـل و نقـل بـین        . باشند حکم بخشنامه نبوده و پرداخت کنندگان وجوه مکلف به کسر مالیات تکلیفی می            
 مقرراتی را برای 31/2/1368ای به استفاده از صورت وضعیت مسافری و بارنامه مصوب  تجارت و قانون الزام شرکتها و موسسات ترابری جاده  

بینی نموده است و متصدی حمل و نقل را مسئول صدور بارنامه و یا حوادث بوجود آمده برای کاالهای مورد حمـل                       متصدی حمل و نقل پیش    
باشند، لیکن در عمل متصدیان حمل و نقل غالباً تحت عنوان یک شخصیت حقوقی و در قالب موسسات حمـل و نقـل امـور                          ی خود می  مشتر

رسانند و در واقع کلیه مسئولیت و حوادث و تقصیراتی که در مدت حمـل                خود را از طریق صاحبان وسایط نقلیه و با صدور بارنامه به انجام می             
لذا متصدی حمل و نقل علیرغم وظایف و تعهدات، وجهـی را بـه طـور مـستقیم از صـاحب کـاال دریافـت                         . ه عهده دارند  و نقل واقع شود را ب     

کند و در واقع پرداخت کنندگان وجوه در مقصد با رانندگان وسایط نقلیه روبرو خواهند بود و عمالً قادر نیـستند کـه ایـشان را مکلـف بـه                               نمی
هیأت عمـومی  . اینکه از لحاظ حقوقی طرف حساب آنها اصوالً متصدیان حمل و نقل هستند و نه رانندگان               پذیرش احکام قانونی نمایند ضمن      

البدل دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به      دیوان در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی           
 .نماید شرح آتی مبادرت به صدور رأی می

  رأی هیأت عمومی
ها، موسسات دولتی، شهرداریها، موسسات وابسته به دولت و           وزارتخانه 1380 اصالحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب       104مطابق ماده    

  قانون مزبور مکلفـند در هـر مـورد کـه          95ماده  ) الف(شهرداریها و کلیه اشخاص حقوقی اعم از انتفاعی و غیرانتفاعی و اشخاص موضوع بند               
نظر به اینکـه    . الحساب مالیات مودی تسلیم نمایند      درصد آن را به عنوان علی      5کنند   الزحمه پرداخت می    بابـت حمل و نقل به هـر عنوان حق       

 سازمان امور مالیاتی کشور در قسمت مربوط به عدم تکلیف اشخاص مـذکور در               11/11/1384 مورخ   19823/4275/11مفاد بخشنامه شماره    
متضمن تضییق دایـره شـمول      ) اشخاص حقیقی (الحساب موضوع این ماده از دارندگان وسایط نقلیه خود مالک            سر مالیات علی  صدر ماده به ک   

لذا این قسمت از آن بخـشنامه مغـایر قـانون و خـارج از حـدود اختیـارات                   . قانون و عموم و اطالق مدلول حکم مقنن در خصوص مورد است           
 قانون اساسی جمهوری اسالمی ایـران       170شود و مستنداً به قسمت دوم اصل          دولتی تشخیص داده می    سازمان امور مالیاتی در وضع مقررات     

  .گردد  قانون دیوان عدالت اداری ابطال می42 و ماده 19و ماده یک و بند یک ماده 
  عدالت اداری ـ رشیدی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان

  



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

 

 77دیوان عدالت اداری در خصوص اعتراض به رأی کمیسیون ماده هیأت عمومی 835رأی شماره

  قانون شهرداری
  1387/12/5 -87/878/شماره هـ

   27/11/1387 :تاریخ 
   835: شماره دادنامه 
  87/878 :کالسه پرونده 
  . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:مرجع رسیدگی 
  . شرکت بیمه پارسیان:شاکی 
  . دیوان عدالت اداری29م تعارض آراء صادره از شعبه  اعال:موضوع شکایت و خواسته 
 موضـوع شـکایت شـرکت بیمـه پارسـیان بـه طرفیـت        86/899 الف ـ شعبه بیست و نهم دیوان در رسیدگی به پرونـده کالسـه    :مقدمه 

رح دادنامـه شـماره      قانون شـهرداری بـه شـ       77 کمیسیون ماده    6/6/1386 مورخ   77ـ106شهرداری شیراز به خواسته اعتراض به رأی شماره         
 کمیـسیون موضـوع   6/6/1386 مـورخ  106/77 چنین رأی صادر نموده است، در مورد شکایت نسبت به رأی شماره     19/5/1387 مورخ   1065
سوزی از شرکت بیمه با عنایت بـه اظهـارنظر معـاون               درصد ناشی از آتش    3 قانون شهرداری در مورد محکومیت به پرداخت عوارض          77ماده  

ها و موسسات دولتی و نهادهای مستقر در         داری کل کشور وزارت امور اقتصاد و دارایی و معاون فنی و امور حسابرسی وزارتخانه               زانههزینه و خ  
. اند و دفاعیات شهرداری شیراز در رد مدارک و ادعای شـاکی بالوجـه اسـت      دیوان محاسبات کشور که عوارض مذکور را لغو شده اعالم کرده          

ب ـ شـعبه بیـست و    . گـردد  عنه صادر و اعالم مـی  به ورود شکایت و ارجاع امر به کمیسیون همعرض یا نقض رأی معترضبنابه مراتب حکم 
 موضوع شکایت شرکت بیمه پارسیان به طرفیت شـهرداری شیراز به خواسـته اعتـراض بـه       86/476نهم دیوان در رسیدگی به پرونده کالسه        

 چنـین رأی صـادر نمـوده        11/3/1387 مـورخ    467 شهرداری شیراز به شرح دادنامه شماره        77  کمیسیون مـاده  31/2/1386 مورخ   7/77رأی  
رسـد، زیـرا     قانون شهرداری و عدم دعوت از مسئولین شرکت مودی موجه به نظـر نمـی             77است، ایراد وکیل شاکی مبنی بر فسخ شدن ماده          

 خاص را از شمول قانون مذکور خارج نموده و وزارت کشور طی نامه   دهنده خدمات   تبصره یک ماده یک قانون معروف به تجمیع عوارض ارائه         
های تصویبی و تنفیذی غیرمرتبط با قانون تجمیع عوارض را از شمول قانون یادشـده مـستثنی                    عوارض 26/7/1382 مورخ   61/59435شماره  

ه به الیحه شـهرداری خوانـده از مـسئولین شـرکت       نموده و دستورالعمل نامه مذکور نیز از طرف مرجع ذیصالح ابطال نگردیده است و از توج               
 شرکت نموده ولی مدرکی ارائه نکرده است و با توجه بـه مراتب فوق دلیـل و                 1/11/1385دعوت بعمل آمده و حتی نماینده شرکت در جلسه          

هیـأت  . گردد صادر و اعالم می   عنه گردد ارائه و اقامه نگردیده است، علیهذا حکم به رد شکایت تقدیمی               مدرکی که موجب نقض رأی معترض     
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

 از 1381ب ـ طبق ماده یک قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب . رسد الذکر محرز بنظر می های فوق دنامهالف ـ تعارض در مدلول دا  
دهنـدگان     برقراری و دریافت هرگونه وجوه از جمله مالیات و عوارض اعم از ملی و محلـی از تولیدکننـدگان کاالهـا، ارائـه                       1382ابتدای سال   

پذیرد و کلیه قوانین و مقررات مربوط به برقراری، اختیار و یا اجـازه    موجب این قانون صورت می   خدمات و همچنین کاالهای وارداتی صرفاً به      
ها، سازمانها، موسسات و شرکتهای دولتـی از جملـه    برقراری و دریافت وجوه که توسط هیأت وزیران، مجامع، شوراها و سایر مراجع، وزارتخانه       

ن بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است، همچنین موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی آن دسته از دستگاههای اجرائی که شمول قوانی      
 20/3/1373الذکر و عنایت به اینکـه مـصوبه مـورخ            بنابه جهات فوق  . پذیرد به استثناء مقررات مصرح در آن ماده لغو گردیده است           صورت می 
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رخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معـین در بـاب اخـذ عـوارض، در                   قانون وصول ب   43ماده  ) الف(ریاست جمهوری بر اساس بند      
 قانون شهرداری بر الزام شاکی به پرداخـت عـوارض   77زمره مقررات ملغی شده است و مطالبه عوارض و صدور رأی از طرف کمیسیون ماده            

 شعبه بیست و نهم مبنی بـر ورود         19/5/1387 مورخ   1065ره  مبتنی بر مقررات منسوخه، فاقد وجاهت قانونی بوده است، بنابراین دادنامه شما           
 2این رأی بـه اسـتناد بنـد         . باشد  قانون شهرداری، صحیح و موافق قانون می       77شکایت و تایید اعتراض شاکی نسبت به رأی کمسیون ماده           

  .االتباع است  موارد مشابه الزم قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در43 و ماده 19ماده 
  عدالت اداری ـ رشیدی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان

  



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

 

 مورخ 18871 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بخشنامه شماره 736رأی شماره 

   سازمان امور مالیاتی کشور26/10/1384
  1387/11/8 - 85/59/شماره هـ

   29/10/1387 :تاریخ
   736: شماره دادنامه 
  85/59:کالسه پرونده  
  . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:مرجع رسیدگی 
   . آقای شاهین فاضلی پناه:شاکی 
  . سازمان امور مالیاتی کشور26/10/1384 مورخ 18871 ابطال بخشنامه شماره :موضوع شکایت و خواسته 
 اصالحی قانون مالیاتهای مـستقیم، بخـشنامه        202اند، علیرغم صراحت ماده       عالم داشته  وکالء شاکی بشرح دادخواست تقدیمی ا      :مقدمه 

 از سوی سازمان امور مالیاتی کشور صادرشده و به بهانه اینکه اجرای قانون و استثناء کردن برخی مدیران،             26/10/1384 مورخ   18871شماره  
قانون توسعه داده و مسئولیت تضامنی مدیران و حق وزارتخانه مذکور به ممنوع             مشکالتی را ایجاد کرده به قلمرو       » مدیران غیرمسئول «یعنی  

 قانون مالیاتهای مستقیم نادیـده      202را از ماده    » مسئول« الخروج کردن مدیران اشخاص حقوقی را به تمام مدیران شامل نموده و عمالً قید               
از شـرکت   فنظر از صحت و سقم آن دو الی سه سال بعد از خروج موکلالخروج نمودن موکل براساس مطالباتی که صر      گرفته است لذا ممنوع   

بنـابراین  .  اصـالحی قـانون مالیاتهـای مـستقیم اسـت          202به شرکت یادشده تعلق پیدا نموده و قطعی شده است، برخالف نص صریح مـاده                
 در پاسخ به شکایت فوق الذکر طی الیحه شـماره        مدیرکل دفترحقوقی سازمان امور مالیاتی کشور     . نمایم تقاضای ابطال بخشنامه مذکور را می     

 211 ـ66747 دادستانی انتظامی مالیاتی و12/4/1385 مورخ 203 ـ5195های شماره   ضمن ارسال تصویرنامه20/7/1387 مورخ 69904/212
 202 مـذکور در مـاده       )مدیر یا مدیران مسئول اشـخاص حقـوقی خـصوصی         (ـ عبارت   1 دفتر فنی مالیاتی اعالم داشته است،        9/7/1387مورخ

توانـد جهـت      شود و سازمان امور مالیاتی کشور مـی         قانون مالیاتهای مستقیم، کلیه مدیران اشخاص حقوقی موضوع قانون تجارت را شامل می            
الخروج نمودن مدیر یا مدیران مـسئولی کـه طبـق مقـررات قـانون تجـارت در مقابـل                      وصول حقوق حقه دولت، حسب مورد نسبت به ممنوع        

باشـد اقـدام       قانون مالیاتهای مستقیم بدهی قطعی مالیاتی مربوط به دوران مدیریت آنهـا مـی              202اص ثالث مسئولیت دارند و طبق ماده        اشخ
شـود ولـی       قانون مالیاتهای مستقیم عام و کلی بوده و به مدیران اشخاص حقوقی شامل می              202ـ باتوجه به اینکه حکم مقرر در ماده         2.نماید

ای از مـدیران اشـخاص حقـوقی مـورد اسـتثناء               عـده  21/6/1384 مـورخ    1425/1150/1/210ای دوم و سوم بخشنامه شـماره        ه  در پاراگراف 
ــذا مجــدداً  ــد، ل ــه بودن ــا صــدور بخــشنامه شــماره   قرارگرفت ــورخ 18871ب ــاراگراف26/10/1384 م هــای دوم وســوم بخــشنامه شــماره    پ

 سـازمان متبـوع     21/6/1384های دوم وسوم از بخشنامه مورخ         ین حذف پاراگراف   حذف گردید، بنابرا   21/6/1384 مورخ   1425/1150/1/210
مدیرکل فنی مالیاتی نیز در پاسـخ بـه شـکایت مـذکور            .  قانون مالیاتهای مستقیم ندارد    202هیچگونه مغایرت و منافاتی با حکم مقرر در ماده          

ذکور در ماده قانونی یادشده عبارتی است عام و فراگیر، کـه همـه              اند، عبارت مدیر یا مدیران مسئول اشخاص حقوقی خصوصی م           اعالم داشته 
» مدیران مـسئول  « و  » مدیر« در بین دو کلمه     » یا« ضمن اینکه قید کلمه     . شود  مدیران اشخاص حقوقی موضوع قانون تجارت را شامل می        

تواند با رعایت مقررات موضوع فصل نهـم از بـاب         ر می بیانگر این موضوع است که وزارت امور اقتصادی و دارائی یا سازمان امور مالیاتی کشو              
 قانون مذکور، اقدامات اجرائی را در جهت وصول مطالبـات دولـت بعمـل آورده و                 218نامه اجرائی ماده      چهارم قانون مالیاتهای مستقیم و آئین     

 مدیر یا مدیران مسئولی که به موجـب مـواد   عنداللزوم به منظور جلوگیری از تضییع حقوق دولت، حسب مورد نسبت به ممنوع الخروج نمودن           
 قانون صدرالذکر بابت بدهی قطعی مالیاتی شخص        202 قانون تجارت در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت دارند و مطابق حکم ماده              142 و 135
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 و دادرسان علی البدل شـعب       هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور رؤسا، مستشاران         . حقوقی مربوط به دوران مدیریت آنان، اقدام نماید       
 .دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء مبادرت به صدور رأی می نماید

  رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
ـ   «  اصالحی قانون مالیاتهای مستقیم   198طبق ماده     ه پرداخـت  درشرکتهای منحله، مدیران اشخاص حقوقی مجتمعاً یا منفـرداً نـسبت ب

مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و همچنین مالیاتهایی که اشخاص حقوقی به موجب مقررات این قانون مکلف به کسر و ایـصال آن بـوده و                          
 اصالحی قانون مزبور نیز تصریح شده       202و در ماده    » مربوط به دوران مدیریت آنها باشد با شخص حقوقی مسئولیت تضامنی خواهند داشت            

تواند از خروج مدیر یا مدیران مسئول اشـخاص حقـوقی خـصوصی     ارت امور اقتصادی و دارایی و یا سازمان امور مالیاتی کشور می     است که وز  
نظر به تعریف مدیر یا مدیران شخص حقوقی خصوصی . بابت بدهی مالیاتی شخص حقوقی در دوران آن مدیریت آنان جلوگیری به عمل آورد

 توجه مسئولیت پرداخت مالیات به مدیران صـاحب امـضاء و ذیـصالح و مـسئول در زمینـه پرداخـت مالیـات                     بر اساس احکام قانون تجارت و     
 سـازمان امـور مالیـاتی از حیـث تعمـیم و             26/10/1384 مورخ 18871بردرآمد اشخاص حقوقی در دوران تصدی آنان، اطالق بخشنامه شماره         

خـالف  . یم به مدیران اشخاص حقوقی که مسئولیتی در خصوص مـورد ندارنـد             اصالحی قانون مالیاتهای مستق    202تسری حکم مقرر در ماده    
 قانون اساسی جمهوری اسـالمی  170قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی تشخیص داده می شود به استناد قسمت دوم اصل         

  .گردد ی قانون دیوان عدالت اداری ابطال م42 و ماده 19ایران ماده یک و بند یک ماده 
  عدالت اداری ـ رهبرپور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاونت قضائی دیوان

  



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

 

العاده ویژه   هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص چگونگی برقراری فوق626رأی شماره

   قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت6موضوع ماده 
  1387/11/16 - 87/560/شماره هـ

   17/9/1387: تاریخ 
   626: شماره دادنامه 
  87/560: کالسه پرونده 
  . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:مرجع رسیدگی 
  . آقای شکراهللا حدادی پیغان:شاکی 
  . دیوان عدالت اداری16 اعالم تعارض آراء صادره از شعبه :موضوع شکایت و خواسته 
پیغـان بـه طرفیـت اداره کـل       موضوع شکایت آقای شکراله حدادی85/846ه الف ـ شعبه شانزدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کالس  :مقدمه 

 چنین رأی صادر نموده اسـت،       6/3/1386 مورخ   256العاده ویژه به شرح دادنامه شماره        امور مالیاتی آذربایجان شرقی به خواسته برقراری مجدد فوق        
باشد و شاکی بازنشسته گردیده و صدور حکم کـارگزینی           ی کارکنان شاغل می    درصد برای جذب و نگهدار     35العاده ویژه    نظر به اینکه برقراری فوق    

نماید، علیهذا با توجه به مراتـب فـوق حکـم بـه رد               العاده بدون رعایت تشریفات قانونی حقوق مکتسبی برای شاکی ایجاد نمی            درصد فوق  35جهت  
 موضوع شکایت آقای محمدرضا منصوری به طرفیـت اداره  85/160سه ب ـ شعبه شانزدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کال . شود شکایت صادر می

 کـارگزینی اداره    6/11/1383 مورخ   18885/3000/105کل امور اداری و رفاه سازمان امور مالیاتی به خواسته درخواست ابقاء و پایداری حکم شماره                 
 1383دارد در سـال       چنین رأی صادر نموده است، شاکی اعالم می        29/2/1386 مورخ   206کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی به شرح دادنامه شماره          

نمـودم تـا    العاده ویژه دریافت می    فوق% 35الذکر گردیده و ماهیانه      پس از اظهار نظر هیأت ممیزه و دارا بودن امتیاز الزم مبادرت به صدور حکم فوق               
العاده ویژه قطع گردیـده       مدیریت نظارت مالی و امور ذیحسابها فوق       23/12/1383 مورخ   5310407اینکه در زمان بازنشستگی به استناد نامه شماره         

 رعایت تـشریفات هیـأت ممیـزه نگردیـده     6/11/1383عنه پاسخ داده که به لحاظ اینکه در صدور ابالغ مورخ           مشتکی. است، تقاضای رسیدگی دارد   
 660 پرونده که ضمیمه است به استناد تایید هیأت ممیزه و دارا بـودن               9رگ  شعبه با توجه به اینکه مطابق ب      . است، لذا حکم شاکی لغو گردیده است      

 در خصوص شاکی اجـراء      1/9/1384 لغایت   1/1/1383العاده ویژه صادر گردیده است و از          درصد فوق  35امتیاز حکم مورد ادعای شاکی در خصوص        
 بلحاظ بازنشستگی اظهارنظر ننموده بـا حقوق مکتسب شاکی در تعـارض            گردیده و لغو آن به لحاظ اینکه شـاکی بازنشسته گردیده و هیـأت ممیزه            

هیـأت عمـومی   . گـردد  العاده ویژه صادر و اعالم می  درصد فوق35است، علیهذا حکم به ورود شکایت و الزام سازمان مالیاتی به ابقا حکم و پرداخت            
البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره بـا                ن علی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسا            

 .نماید اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می
  رأی هیأت عمومی

ـ  6ب ـ حکم مقرر در ماده  . رسد الذکر محرز به نظر می های فوق الف ـ تعارض در مدلول دادنامه   ت  قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنـان دول
العاده ویژه به منظور جذب و نگهداری نیروهای مناسب برای مشاغل تخصصی و مدیریت، مفید جـواز        در باب برقراری و پرداخت فوق      1370مصوب  

العاده مذکور به مستخدمین واجد شرایط در مدت اشتغال به خدمت آنان است و پرداخت آن توسط وزارتخانه یا سازمان متبوع مستخدم                       پرداخت فوق 
 شـعبه   6/3/1386 مـورخ    256بنابراین دادنامه شـماره     .  تاریخ بازنشستگی او که منحصراً ذیحق به دریافت حقوق بازنشستگی است، مجوزی ندارد             از

 و مـاده  19 مـاده  2این رأی به استناد بند . باشد شانزدهم مبنی بر رد شکایت شاکی در حدی که متضمن این معنی است، صحیح و موافق قانون می        
  .االتباع است انون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه الزم ق43

  رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ علی رازینی



  )1387 زمستان 13شماره (فصلنامه قضایی / 110
 

 

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص پرداخت حق سنوات سربازی هنگام 801رأی شماره

  بازخریدی
  1387/11/26 - 87/759/شماره هـ

   13/11/1387:تاریخ دادنامه 
   801: شماره دادنامه 
  87/759 :کالسه پرونده 
  . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:مرجع رسیدگی 
  . شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور:شاکی 
   . دیوان عدالت اداری10 و 9 اعالم تعارض آراء صادره از شعب :موضوع شکایت و خواسته 
کنان به طرفیت شرکت  کوزه  موضوع شکایت آقای شکیب مالئی84/2526به دهم دیوان در رسیدگی به پرونده کالسه  الف ـ شع :مقدمه 

عنه به محاسبه و پرداخت حق سنوات خدمت سربازی در هنگـام بازخریـدی بـه شـرح مـتن                     پشتیبانی امور دام کشور به خواسته الزام مشتکی       
 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه به موجب صـراحت مقـررات               21/12/1386 مورخ   2196دادخواست تقدیمی به شرح دادنامه شماره       

 مجلـس شـورای اسـالمی مـدت خـدمت           23/1/1367 از قانون مقررات مالی، اداری، استخدامی و تشکیالت جهاد سازندگی مصوب             82ماده  
عمومی غیرعضو جهـاد و نظـر بـه اینکـه بـه موجـب       وظیفه عمومی جهاد جزء سنوات خدمت وی محسوب خواهدشد نه مدت خدمت وظیفه    

شـوند،   اند، عـضو نامیـده مـی     از قانون مرقوم همکارانی که برای یکی از مشاغل مستمر جهاد استخدام شده           36صراحت مقررات بند یک ماده      
ی نـسبت بـه دریافـت مبلـغ      قطـع نظـر از اینکـه شـاک    15/9/1386بنابراین در مانحن فیه با عنایت به درخواست بازخریدی شاکی در مـورخ        

) ب(عنـه موضـوع بنـد        بازخریدی بدون درج سنوات خدمت سربازی توافق کرده و باید ملزم به آن باشد چون شاکی همکار قراردادی مشتکی                  
کر خـارج بـوده     الـذ   از قانون فـوق    82 از قانون کار و نیز ماده      14 از قانون مرقوم بوده لذا از شمول مقررات تبصره یک الحاقی به ماده               36ماده  
ب ـ شعبه نهم دیوان در رسیدگی بـه   . نماید باشد از این رو دیوان مستنداً به مواد یاد شده حکم به رد شکایت مطروحه را صادر و اعالم می می

   85/553پرونده کالسه 
خت حـق سـنوات خـدمت    محاسبه و پردا موضوع شکایت آقای سیدمهرداد موسوی به طرفیت شرکت پشتیبانی امور دام کشور به خواسته 

 چنین رأی صادر نموده است، با توجه به مفـاد مـاده واحـده قـانون     4/3/1387 مورخ 701سربازی در هنگام بازخریدی به شرح دادنامه شماره   
 آن کـه نحـوه    3 مـاده    2 به ویـژه تبـصره یـک و          1384نامه اجرایی آن قانون مصوب        و آیین  1383 قانون کار مصوب     14اصالح تبصره ماده    

ام آن توسـط بیمـه شـده و      بینی کرده است و مقرر گردیده بـه میزان هفت سـی           پرداخت حق بیمه ایام سربازی و بار مالی ناشی از آن را پیش            
 قانون تأمین اجتماعی و آراء صادره از هیأت عمومی دیـوان عـدالت اداری   95ام به وسیله دولت تادیه شود و با عنایت به ماده           بیست وسه سی  

 که مدت خدمت نظام وظیفـه کلیـه مـشمولین قـانون کـار و تـأمین             20/10/1386 مورخ   1130 و   3/2/1385 مورخ   43های   ه دادنامه به شمار 
اجتماعی قبل و بعد از اشتغال را صرف نظر از نوع رابطه استخدامی آنان با سازمان متبوع قابل احتساب در سوابق خـدمتی آنهـا تلقـی نمـوده                             

عنـه علیـرغم تکلیـف       باشد و از طرفی سـازمان مـشتکی        عیت خدمتی شاکی از شمول قوانین مذکور خارج نمی        است با وصف مذکور چون وض     
قانونی نسبت به پرداخت سهم خود از حق بیمه موصوف به سازمان تأمین اجتماعی اقداماتی بعمـل نیـاورده اسـت، لـذا شـکایت مطروحـه را                            

عنه به پرداخت حق بیمه ایام خـدمت سـربازی و احتـساب آن در حـق                  ان مشتکی مقرون به صحت تشخیص و حکم به ورود آن و الزام سازم           
 موضـوع  85/228ج ـ شعبه دهم دیوان در رسـیدگی بـه پرونـده کالسـه      . نماید بازخریدی شاکی به شرح درخواست شده را صادر و اعالم می

خواسته اعتراض به عدم پرداخت حـق سـنوات خـدمت    شکایت آقای سیدحمیدرضا مهدویان فر به طرفیت شرکت پشتیبانی امور دام کشور به    
 چنین رأی صادر نموده است، نظـر  12/10/1386 مورخ 901سربازی در هنگام بازخریدی و الزام خوانده به محاسبه آن به شرح دادنامه شماره        



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

 

ن اجتماعی شـاغل در شـرکتهای        هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مشمولین قانون تأمی        3/2/1385 مورخ   43به اینکه به موجب رأی شماره       
دولتی از جمله شرکت طرف شکایت استحقاق برخورداری مزایای ناشی از احتساب سابقه خدمت سربازی پس از پرداخت حق بیمه آن ایـام و                        

ر خـصوص   باشند و نوع وضعیت استخدامی شاکی تاثیر در مشمولیت مقررات ذکر شـده د              دریافت آن توسط سازمان تأمین اجتماعی را دارا می        
شاکی به لحاظ عدم ارتباط موضوع رابطه استخدامی با خواسته شاکی بنحو موصوف ندارد و در هر شرایط استخدامی به مجرد مـشمولیت بـه                         

باشد لذا  قانون تأمین اجتماعی دستگاه متبوع مکلف به پرداخت حق بیمه ایام خدمت سربازی و دریافت آن توسط سازمان تأمین اجتماعی مـی                 
اردادی بودن شاکی موجب سلب حقوق موضوع خواسته نیست و به همین جهـت حکم به ورود شکایت و الزام به پرداخت حق بیمـه                        صرف قر 

هـیأت عمومی دیوان در تـاریخ فـوق بـا حـضور رؤسـا و      . گردد ایام خدمت سربازی و احتساب در حقـوق بازخریدی شاکی صـادر و اعالم می        
مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور  ر تاریـخ فـوق تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجامالبدل د مستشاران و دادرسان علی

 .نماید رأی می
  رأی هیأت عمومی

 قانون کار و قانون استفساریه قـانون  14ب ـ نظر به تبصره یک ماده  . رسد الذکر محرز بنظر می های فوق الف ـ تعارض در مدلول دادنامه  
 قانون تأمین اجتماعی و سایر احکام متعدد قانونگذار، مدت خدمت زیر پرچم اشخاص با رعایت       95 قانون مذکور و ماده      14بصره ماده   اصالح ت 

 مـورخ   701بنـابراین دادنامـه شـماره       . اطالق جزو سابقه خدمت آنان و برخورداری از مزایای متعلقه قابل احتـساب اسـت               مقررات مربوط علی  
 شعبه دهم دیوان مبنی بر ورود شکایت شاکی در این زمینه موافـق اصـول و                 12/10/1386 مورخ   901 و دادنامه شماره      شعبه نهم  4/3/1387

 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیـربط              43 و ماده    19 ماده   2این رأی به استناد بند      . باشد موازین قانونی می  
  .اع استاالتب 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 اعتراض رأی شورای اصالحات 805رأی شماره 

  ارضی
  1387/11/26 -87/933/شماره هـ

   13/11/1387:تاریخ دادنامه 
   805: شماره دادنامه 
  87/933 :کالسه پرونده 
  . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:مرجع رسیدگی 
  . آقای سیدعباس صالحی ساداتی:شاکی 
   . دیوان عدالت اداری10 و 7 اعالم تعارض آراء صادره از شعب :موضوع شکایت و خواسته 
پور به طرفیت  مرید تقی موضوع شکایت آقایان داراب و سهراب و 85/548 الف ـ شعبه دهم دیوان در رسیدگی به پرونده کالسه  :مقدمه 

 15391شورای اصالحات ارضی سازمان امور اراضی کشور به خواسته ابطال رأی شورای اصالحات ارضـی و الـزام بـه اصـالح سـند شـماره                           
 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه اعتراض شکات نسبت بـه رأی               21/8/1386 مورخ   671 به شرح دادنامه شماره      10/12/1349مورخ
 مـورخ   15391 شورای اصالحات ارضـی اسـتان چهارمحـال و بختیـاری مبنـی بـر اینکـه در تنظـیم سـند زراعـی شـماره                            9/4/1384خ  مور
 به جای نام مالک صاحب سند زراعی به نام سیداهللا مراد صالحی شخص دیگری به نام سـیداهللا مـراد عـدنانی درج گردیـده و                           10/12/1349

باشـد ضمـن اینکه این نوع اصالح سند در واقع به نحوی ایجاد کننده مالکیت جدید تلقی                 ادله کافی می  درخواست اصالح سند را نموده فاقـد       
های مربوط به اصالحات اراضی مصوب سـال   شود که با این وصف خارج از صالحیت شورا بوده و به موجب قانون ختم رسیدگی به پرونده       می

باشد در عیـن حال شکات دلـیل موجهی بر وقـوع اشتبــاه    لکیت دعوی قابل استماع نمی به لحاظ انقضاء و مهلت اعتراض بر اساس ما         1354
اند و صرف اعالم این امر از ناحیه رئیس سازمان بدون ارائه دالئل کافی اثباتی موثر در مقـام نخواهـد بـود و                         در تنظیـم سنـد نیز ارائه ننموده     
باشـد و با مالحظـه مدارک و سوابق مربـوط بـه مالکیــت ملـک مـورد ادعـا                    ونی می عنه خالی از اشکال قان     نظر شورا در صدور رأی معترض     

ب ـ شعبه هفتم دیوان در رسـیدگی بـه پرونـده کالسـه      . نماید رسد به همین جهت حکم به رد آن صادر و اعالم می شکایت وارد به نظر نمی
 اراضی کشور به خواسته تقاضای صدور حکم دایر بر ابطـال   موضوع شکایت آقای سیدعباس صالحی ساداتی به طرفیت سازمان امور       87/639

 چنین رأی صادر نموده است، با در نظر گرفتن 29/7/1387 مورخ 2558 شورای اصالحات ارضی به شرح دادنامه شماره 5/3/1387رأی مورخ 
مـراد صـالحی      االختالف نام مرحوم الـه      ابهشکایت شاکی و مـدارک پیوست و ایرادات وی و با توجه به الیحه جوابیه و مدارک پیوست آنچه م                  

پـور خلـل و    مراد ادنانی و اوتانی ذکر گردیده است و از آن حیث به اسناد مالکیت صاحب نـسق مرحـوم تقـی                     ساداتی است که تنظیم اوراق اله     
مراد صالحی سـاداتی      لت بر اله  خدشه وارد کرده است که این موضوع با توجه به اظهارنظرهای ثبتی و مدارک موجود در پرونده که همگی دال                   

دارد و مالکیت وراث مالک در هـمان محـل که صاحب نسـق به امر کشـاورزی مشغول بوده اسـت مسلم و با توجه به اینکه ایراد واردی بـه                           
که کماکان نامه اصالحات ارضی   آیین38صالحیت شورای اصالحات ارضی کشور و شورای مذکور در حد صالحیت خود و در چهارچوب ماده                 

های اصالحات ارضی نیست و با توجه بـه اینکـه            صـالحیت شورا در خصوص ماده اخیرالذکر باقی اسـت و مشمـول ختـم رسیدگی به پرونده             
 و  1385باشد و رسیدگی در شعبه دهـم هـم در سـال               نمی 5/3/1387شکایت شاکی متضمن دلیلی که موجب نقض یا ابطال اظهارنظر مورخ            

. گـردد  ی از شورای عالی اصالحات ارضی و از شمول امر مختومه خارج است لذا حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعالم مـی      قبل از صدور رأ   
 البدل در تاریخ فوق تشکیل و پس از بحـث و بررسـی و انجـام    هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی     

 .نماید آتی مبادرت به صدور رأی میمشاوره با اکثریت آراء به شرح 



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

 

  رأی هیأت عمومی
 « 1343نامه اصالحات ارضی مـصوب    آیین38ب ـ به صراحت ماده  . رسد الذکر محرز بنظر می های فوق الف ـ تعارض در مدلول دادنامه  

م شده اشتباهی رخ داده اسـت،       در مواردی که شورای اصالحات ارضـی تشخیص دهد در اسنادی که در اجرای مقررات اصالحات ارضی تنظی                
االجـراء خواهـد بـود و در         رأی مزبور برای دفاتر اسناد رسمی و دوایر ثبت اسناد و امالک الزم            . رأی به اصالح یا اقاله یا ابطال سند خواهد داد         

ط به اشتـباهات ثبـتی و     صورتی که رأی مـزبور خللی به حق دیـگری برسـاند، حسب تقاضای ذینفع طبق قسمت اخیر مـاده یک قانون مربو                  
میرزا موسوم به ملوده صحرا   اصلی بخش خان71نظر به اینکه قسمتی از ملک پالک ثبتی » . عمل خواهد شد1333اسـناد معـارض مـصوب   

اراضـی  در اجرای قانون اصالحات ارضی به آقای اروجعلی تقی پور واگذار شده و حسب محتویات پرونده نام مالک آن ملک قبل از اصالحات                        
مرکـز    شورای اصالحات ارضی5/3/1387آقای سیداله مرادصالحی ساداتی بوده که اشتباهاً آقای سیدمراد ادنانی قید شده بنابراین رأی مورخ           

 شـعبه   29/7/1387 مـورخ    2558الذکر بوده است و در نتیـجه دادنامه شماره          که در مقام رفع این اشتباه قلمی صادر شده منطبق با ماده فـوق            
 و  19 مـاده    2این رأی به استناد بند      . باشد هفتم دیوان مبنی بر رد شکایت و اعتراض شاکی نسبت به رأی آن شورا صحیح و موافق قانون می                  

  .االتباع است  قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه الزم43ماده 
  عدالت اداری ـ رهبرپور ی معاون قضائی دیوانهیأت عمومی دیوان عدالت ادار

  



  )1387 زمستان 13شماره (فصلنامه قضایی / 114
 

 

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص معافیت از پرداخت سهم بیمه 807رأی شماره

  کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند
  1387/11/26 -87/671/شماره هـ

   13/11/1387 :تاریخ 
   807: شماره دادنامه 
  87/671 :کالسه پرونده 
  . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:ع رسیدگیمرج 
  . آقای محمدجعفر طاهری:شاکی 
  . دیوان عدالت اداری33 و 12 اعالم تعارض آراء صادره از شعب :موضوع شکایت و خواسته 
داره موضوع شکایت آقـای محمـدتقی شـیرزاد بـه طرفیـت ا     84/1454 الف ـ شعبه دوازدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کالسه  :مقدمه 

تأمین اجتماعی فریدونکنار به خواسته الزام طرف شکایت به رعایت مقررات معافیت از پرداخت حق سهم کارفرمایان مستنداً بـه مـاده واحـده                        
 مـورخ   1271 مجلس شـورای اسـالمی بـه شـرح دادنامـه شـماره               16/12/1361قانون معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایان مصوب          

أی صادر نموده است، شعبه با توجه به مفاد و محتویات پرونده و دقت در متن الیحه جوابیه طرف شـکایت کـه طـی آن                     چنین ر  12/7/1385
 ادامه داشته تـا اینکـه مجـدداً هیـأت وزیـران طـی مـصوبه شـماره           1369معافیت تا سال    (... مدیرکل تأمین اجتماعی مازندران اعالم داشته،       

دیل فهرست کارگاههای مشمول معافیت اقدام نموده و از تاریخ اخیرالذکر شـالی کوبیهـا از فهرسـت     نسبت به تع11/2/1369 مورخ  106251
االشعار، هیأت وزیـران صـنایع       نامه فوق   تصویب 23اند الزم به ذکر است به موجب ردیف          مزبور حذف و بالطبع از شمول معافیت خارج گردیده        

ا جنبه تولیدی، فنی، صنعتی داشته باشد از جمله شالی کوبیهایی که در سطح روستاها استقرار روستایی که در روستا فعالیت داشته و فعالیت آنه
توانند از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما تا پنج نفر کارگر برخوردار شوند           دارند و جزو صنایع روستایی محسوب شوند با احراز شرایط قانونی می           

برداری از وزارت صنایع و معادن اسـت،   های آنها داشتن پروانه بهره باشند و یکی از مشخصه میاما کارگاههای شالیکوبی که در شهرها مستقر  
شعبه نظر به اینکه به موجب رأی وحدت رویه صادره از ...) مند شوند و توانند از معافیت مذکور بهره صنایع روستایی محسوب نشده و قانوناً نمی

 مصوبه استنادی مدیرکل تأمین اجتماعی ابطال گردیـده و دایـره شـمول       29/4/1382 مورخ   169هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره        
معافیت به کلیه شالی کوبیها اعم از اینکه پروانه آنها توسط جهاد سازندگی و یا وزارت صنایع و معادن صادر شده باشـد تـسری داشـته، لهـذا                             

وسـوم دیـوان در رسـیدگی بـه پرونـده       ب ـ شعبه سی . گردد ادر و اعالم میشعبه شکایت شاکی را موجه تشخیص و حکم به ورود شکایت ص
 موضوع شکایت آقای محمدجعفر طاهری لیوانی به طرفیت، سازمان تأمین اجتماعی به خواسته استفاده از حق بیمـه کارفرمـا            86/494کالسه  

 چنین رأی صـادر نمـوده اسـت،    21/4/1387 مورخ423ماره نفر کارگر در کارخانجات شالیکوبی مستقر در بهشهر به شرح دادنامه ش 5تا سقف   
باشند نه روستاها و نظر به اینکه نامبرده اعتراض موثر و موجهی که اقدام               کارگاههای شالیکوبی مربوطه در شهرها و حاشیه شهرها مستقر می         

رسـد، بنـابراین موجبـاتی       لکرد ثابت بنظر نمـی    خوانده را مخدوش سازد بعمل نیاورده و همچنین تخلفی از قوانین و مقررات در رسیدگی و عم                
 ماده 23 قسمت اول بند 9/3/1385 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 13 و 7علیهذا به استناد مواد . باشد جهت اجابت خواسته وی فراهم نمی

 هیـأت  29/4/1382 مـورخ  169دنامـه   نفر کـارگر دارنـد و منطبـق بـا دا    5واحده قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر        
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسـا و مستـشاران و دادرسـان    . گردد عمومی حکم به رد شکایت صادر و اعالم می    

 .نماید ی میالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأ علی



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

 

  رأی هیأت عمومی
ب ـ مطـابق مـاده واحـده قـانون معافیـت از پرداخـت سـهم بیمـه          . رسـد  الذکر محرز بنظر می های فوق الف ـ تعارض در مدلول دادنامه  

نـی کـه از      کارفرمایان کلیه کارگاههای تولیـدی و صـنعتی و ف          1362از آغاز سال     « 1361 نفر کارگر دارند مصوب      5کارفرمایانی که حداکثر    
 نفر کارگر از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما معاف بوده و از پـنج نفـر                 5نمایند تا میزان     خدمات دولتی از قبیل برق، آب، تلفن، راه استفاده می         

رگاههای تولیدی نظر به عموم و اطالق حکم قانونگذار درباره کارفرمایان کلیه کا   » .به باال نسبت به مازاد پنج نفر حق بیمه را خواهند پرداخت           
و صنعتی و فنی مشمول ماده واحده مذکور و اینکه تخصیص حکم مقنن به واحدهای فعال در محدوده شهرها موافق حکم صـریح قانونگـذار             

این رأی به استناد . شود  شعبه دوازدهم دیوان صحیح و موافق قانون تشخیص داده می12/7/1385 مورخ 1271نیست، بنابراین دادنامه شماره 
  .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 زمستان 13شماره (فصلنامه قضایی / 116
 

 

راهنمای آزمون سی  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال قسمتی از 804رأی شماره

  های بالینی پزشکی و ششمین دوره پذیرش دستیار تخصصی در رشته
  1387/11/23 -87/762/شماره هـ

   13/11/1387 :تاریخ 
   804: شماره دادنامه 
  87/762 :کالسه پرونده 
  . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:مرجع رسیدگی 
  . آقای عباس فتحی:شاکی 
  .های بالینی پزشکی بطال قسمتی از راهنمای آزمون سی و ششمین دوره پذیرش دستیار تخصصی در رشته ا:موضوع شکایت و خواسته 
نامه تقدیمی اعالم داشته است، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در آزمون سـی و شـشمین دوره         شاکی به شرح شکایت    :مقدمه 

گردد برخالف مقررات و خارج از حدود اختیـارات          برگزار می  1387ند ماه سال    های بالینی پزشکی که در اسف      پذیرش دستیار تخصصی در رشته    
قانونی برای مشاغل مدیریتی پزشکان عمومی که در استخدام پیمانی یا رسمی باشند، سهمیه خاص و امتیاز ویژه منظور نموده است به نحوی 

ده و رقابت در عرصه پزشکی را محدود و سالمت جامعـه را در       که لیاقت به عنوان شرط اصلی در امر پزشکی تخصصی به فراموشی سپرده ش             
 قانون اساسی مردم از حقوق مساوی برخوردارند و باید شرایط مـساوی بـرای   28 و   19چون مطابق اصل    . نماید مخاطره قرار داده و تهدید می     

شود و این در شرایطی      التحصیالن پزشکی می    ق فارغ احراز مشاغل و امکان اشتغال برای همه افراد فراهم گردد و اقدام مذکور باعث تضییع ح               
شود و ایجاد امتیاز و اختصاص سهمیه ویژه باید مـستند قـانونی              است که سهمیه قانونی رزمندگان با تردید مورد قبول قرار گرفته و اعمال می             

ذا متقاضـی ابطـال امتیـاز مقـرر بـرای مـشاغل             ل. داشته باشد و موضوع باعث تبعیض ناروا بوده و خارج از حدود اختیارات وزارت مذکور است               
مدیرکل دفتر امور حقوقی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در پاسخ به شـکایت مـذکور                 . باشم مدیریتی و سهمیه اختصاصی ویژه می     

ارت بهداشـت، درمـان و    قانون تشکیالت و وظایف وز6 به موجب ماده -1اند،    اعالم داشته  6/11/1387ن مورخ   /ح/456782طی نامه شماره    
های بهداشـتی و     ریزی به منظور توزیع مناسب و عادالنه نیروی انسانی و سایر امکانات کشور با تاکید بر اولویت برنامه                  آموزش پزشکی، برنامه  

ه خدمت پزشـکان و      قانون مربوط ب   14رفع نیازهای مناطق محروم و نیازمند جزء وظایف این وزارتخانه قلمداد گردیده است و به موجب ماده                  
و شـورای    اختیار بررسی نیازهای تخصصی مناطق محروم و مورد نیـاز کـشور بــر عهـده ایـن وزارتخانـه            12/12/1375پیراپزشکان مصوب   

اقـدامات الزم در ایـن راسـتا بـر          . باشـد  آموزش پزشکی و تخصصی به عنوان مجری برابر بند یک ماده اول قانون تشکیل شورای مذکور می                
ز سنجی در سطح کشور به تناسب احتیاجات مناطق نیازمند و جهت تامین احتیاجات درمانی و بهداشتی در مناطق مزبـور، بـا تعیـین           اساس نیا 

گردد، هدف آن تحقق عدالت در تامین سالمت آحاد افـراد جامعـه در دراز                متقاضی آموزش تخصصی تعیین می     میزان و نوع سهمیه نیروهای    
ـ در شصت و پنجمـین نشـست شـورای آمـوزش پزشـکی و          2. باشد زیهای کالن توسعه کشور در تمامی سطوح می       ری مدت و مطابق با برنامه    

برداری از آن منجمله نحوه محاسبه امتیازات خدمت در          تخصصی، سهمیه پذیرش مازاد جهت پوشش مناطق محروم ضمن تعیین شرایط بهره           
همیه پذیرش مورد اشاره در دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی به صورت مـازاد              لحاظ اعالم س    بدین. مناطق مزبور مورد تصویب قرار گرفت     

فرماینـد کـه     لذا تصدیق مـی   . بر ظرفیت موجود در نظر گرفته شده و موجبات کاهش ظرفیتهای عمومی پذیرش آزمون را فراهم نیاورده است                 
 علمی مستقر در دانشگاههای علوم پزشکی درمانی برای نیل به           اقدام وزارتخانه به منظور تقویت بنیه و دانش علمی کارکنان و اعضای هیأت            

ضـمن اینکـه اسـتفاده از       . اهداف اعالم شده قانونگذار به لحاظ حفظ تعادل در امور جاری بخش سالمت و درمان کشور صورت گرفته اسـت                   
ر آن مناطق بوده و مشروط بـه تـداوم و           تسهیالت مذکور جهت مستخدمین شاغل در مناطق محروم با در نظر گرفتن اولویت سابقه خدمتی د               



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

 

البـدل   هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستـشاران و دادرسـان علـی                  . استمرار خدمت متقاضیان گردیده است    
 .مایدن شعب 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
ریـزی    برنامه 1367 ماده یک قانون تشکیالت و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب               6به موجب حکم مقرر در بند        

کـشور بـا تأکیـد اولویـت     ) آموزش پزشکی و تسهیالت بهداشتی ـ درمـانی  (به منظور توزیع متناسب و عادالنه نیروی انسانی و سایر امکانات 
های بهداشتی و رفع نیاز مناطق محروم و نیازمند در زمره وظایف و مسئولیتهای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قـرار گرفتـه                         برنامه

 آن وزارتخانه مکلف گردیده است که بـه هنگـام   1375 قانون مربوطه به خدمت پزشکان و پیراپزشکان مصوب     14است و همچنین طبق ماده    
نظر به اینکه احکـام مقـنن بـه شـرح     . ای را برای مناطق محروم و نیازمند کشور اختصاص دهد         های جداگانه  صی سهمیه پذیرش دستیار تخص  

های بالینی پزشکی نیست  الذکر متضمن جواز تعیین امتیاز خاص برای مشاغل مدیریتی از حیث پذیرش دستیار تخصصی در رشته مقررات فوق
اعتبار اولویت افراد از حیث نتایج علمی آزمون مربوط و از مصادیق بارز تبعیض در بین داوطلبان شرکت      و تعیین امتیازات خاص مدیریتی نافی       
هـای بـالینی     باشد، بنابراین راهنمای آزمون سی و ششمین دوره پـذیرش دسـتیار تخصـصی در رشـته                 در آزمون پذیرش دستیار تخصصی می     

ت خاص به مشاغل مدیریتی خالف قانون و خارج از حدود اختیـارات قـانونی مربـوط                 پزشکی در قسمت مورد اعتراض و از حیث اعطاء امتیازا         
 و 20 و مـاده  19 قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و ماده یک و بند یک مـاده     170شود و مستنداً به قسمت دوم اصل         تشخیص داده می  

  .گردد  از تاریخ تصویب ابطال می1385 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 43ماده 
  عدالت اداری ـ رهبرپور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان

  



  )1387 زمستان 13شماره (فصلنامه قضایی / 118
 

 

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص اینکه بازنشستگی نافی حقوق مکتسبه 789رأی شماره

  باشد کارمند در زمان اشتغال نمی
  1387/11/27 -87/804/شماره هـ

   8/11/1387 :تاریخ 
   789: شماره دادنامه 
  87/804 :کالسه پرونده 
  . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:مرجع رسیدگی 
  . خانم اعظم السادات سیدصالح:شاکی 
  . دیوان عدالت اداری11 تجدیدنظر و 5 اعالم تعارض آراء صادره از شعب :موضوع شکایت و خواسته 
ع شکایت خانم فاطمه صمدی به طرفیت راه آهن جمهوری  موضو84/1856 دیوان در رسیدگی به پرونده کالسه 11 الف ـ شعبه  :مقدمه 

 چنـین رأی صـادر نمـوده اسـت، شـاکی مـدعی              19/7/1385 مورخ   863اسالمی ایران به خواسته، یک گروه تشویقی به شرح دادنامه شماره            
گیرد و در  وه تشویقی تعلق می  کارمند نمونه انتخاب گردند یک گر      1382هستند، چون طبق مصوبه هیأت وزیران به کارکنانی که پس از سال             

طـرف شـکایت در     .  قبل از بازنشستگی به عنوان کارمند برتر شناخته شده است در نتیجه استحقاق اخذ یک گروه تشویقی را دارد                   1383سال  
ست، ولـی اجـرای    و قبل از بازنشستگی بوده ا1383 اعالم داشته است، احراز نمونه بودن کارمند در سال        3/3/1385 مورخ   289الیحه شماره   

. اند لذا رد شکایت یاد شده مورد استدعاست باشد و شاکی در این تاریخ شاغل نبوده     می 16/6/1384گروه تشویقی بابت لیاقتهای ویژه از تاریخ        
 اعتـراف  الخصوص الیحه دفاعیه که احراز برتـری کارمنـد را   با عنایت به مراتب مذکور و مالحظه شرح شکایت و بررسی اسناد و مدارک علی         

باشد لذا شکایت  دارند و با توجه به اینکه قبل از بازنشستگی استحقاق گروه تشویقی را داشته است و بازنشستگی بعدی نافی حق مکتسبه نمی          
 85/709ب ـ شعبه پـنجم تجدیـدنظر در رسـیدگی بـه پرونـده کالسـه        . گردد را صحیح تشخیص و رأی به ورود شـکایت صادر و اعالم می

 دیـوان بـه شـرح       11 شعبه   19/7/1385 مورخ   863آهن جمهوری اسالمی ایران نسبت به دادنامه شماره          یدنظرخواهی شرکت راه  موضوع تجد 
 چنین رأی صادر نموده است، از آنجائی کـه تنهـا مستمـسک اداره تجدیـدنظرخواه پاسـخ استفـساریه                     20/3/1386 مورخ   133دادنامه شماره   

باشد کـه در آن اشـاره شـده تـاریخ اجـرای مزایـای گـروه                   می 7/6/1385 مورخ   72887/907به شماره   ریزی کشور    سازمان مدیریت و برنامه   
منـدی از    خواهد بود، لذا منعی برای اسـتحقاق تجدیـدنظرخواه در بهـره          16/6/1384تشویقی مزبور درباره مشموالن، از تاریخ ابالغ بخشنامه،         

باشد و از طرفـی      عنه نمی  واهی متضمن ایراد و دفاع موثری نسبت به دادنامه معترض         رسد و چون الیحه جدیدنظرخ     گروه تشویقی به نظر نمی    
 قانون دیوان عـدالت اداری  47باشد، مستنداً به ماده    بر کیفیت رسیدگی و رعایت تشریفات قانونی و قواعد آیین دادرسی نیز ایرادی مترتب نمی              

ج ـ شعبه یازدهم دیوان در رسیدگی به پرونده  . نماید عیناً تایید و استوار می ضمن رد دعوی تجدیدنظرخواهی، دادنامه بـدوی را 1385مصوب
آهن جمهوری اسالمی ایـران بـه خواسـته، اعطـاء گـروه            السادات سیدصالح به طرفیت شرکت راه        موضوع شکایت خانم اعظم    86/906کالسه  

ن رأی صادر نموده است، طرف شـکایت اعـالم نمـوده چـون               چنی 29/3/1387 مورخ   506تشویقی بابت کارمند نمونه به شرح دادنامه شماره         
باشد و این مطلـب طـی         بازنشسته شده و مصوبه مذکور درخصوص شاغلین قابل اجرا می          16/6/1384شاکی قبل از صدور بخشنامه در تاریخ        

طاء گروه تـشویقی را شـامل حـال          مورد تایید و تصدیق قرار گرفته است، اع        7/6/1385 مورخ   72887/907نظریه صادرکننده بخشنامه شماره     
 عطـف  1382 بخشنامه اجرای مفاد آن را تـا سـال       4با عنایت به مراتب گرچه در بند        . شاکی ندانسته و تقاضای رد شکایت وی را نموده است         

والً مصوبات و چنین    بماسبق نموده و مشمولین واجد شرایط در سنوات قبل از تاریخ صدور بخشنامه منتفع اعالم نموده لیکن نظر به اینکه اص                    
شود همچنان که در صدر بخشنامه موصوف اعطاء گروه تشویقی را جهـت تقویـت انگیـزه،                  هایی در مورد شاغلین تصویب و اجرا می        بخشنامه

ورد تشویق و حفظ و نگهداری افراد صاحب خالقیت و ابتکار منظور نموده است و این امر داللت برشمول بخشنامه برای شاغلین دارد و در مـ                         



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

 

. نماید باشد، لذا حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعالم می            بازنشسته گردیده قابل اجرا نمی     6/1/1384شاکی که قبل از صدور آن و در تاریخ          
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 نجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی میبررسی و ا
  رأی هیأت عمومی

ب ـ نظر به اینکه اعطـاء گـروه تـشویقی معطـوف بـه       . رسد الذکر با توجه به محتویات آنها محرز به نظر می الف ـ تعارض بین آراء فوق  
نی و تشویق آنان به واسطه ارائه خدمات برجسته اسـت و در نتیجـه تعلـق آن                  خدمات شایسته مستخدمین واجد شرایط دولت و در مقام قدردا         

باشد که بازنشسـتگی نـافی حــق مـذکور نیــست، بنـابراین دادنامـه                مبتنی بر ایام اشتغال به خدمت و از مصادیق حقوق مکتسب قانونی می            
ح و موافـق اصـول و مـوازین قـانونی تـشخیص داده               شعبه پنجم تجدیدنظر که مبین این معنی است صـحی          20/3/1386 مورخ   133شمـاره  

 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      . شود می
  .االتباع است الزم

  رعدالت اداری ـ رهبرپو هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان
  



  )1387 زمستان 13شماره (فصلنامه قضایی / 120
 

 

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص عدم جواز قانونی احتساب مدت 791رأی شماره 

  التحصیالن مدرسه عالی بهداشت تحصیل فارغ
  1387/11/27 -87/912/شماره هـ

  اند بعنوان سنوات خدمت به وزارت آموزش و پرورش انتقال یافته که از وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی 
   8/11/1387 :تاریخ 
   791: شماره دادنامه 
  87/912 :کالسه پرونده 
  . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:مرجع رسیدگی 
  .ـ مهناز مغیثی2ـ افسانه رحمتی 1 خانمها :شکات 
  . دیوان عدالت اداری4 اعالم تعارض آراء صادره از شعبه :موضوع شکایت و خواسته 
خانی   موضوع شکایت خانمها، فاطمه ممش87/162 و 87/80های   در رسیدگی به پرونده کالسه الف ـ شعبه دوم و چهارم دیوان :مقدمه 

های  و مهین عباسی به طرفیت، وزارت آموزش و پرورش بخواسته احتساب مدت دو سال دوره آموزشی مدرسه عالی بهداشت به شرح دادنامه                     
 مـاده بـه     2 قـانون الحـاق      18 ماده   3ادر نموده است، مطابق تبصره       چنین رأی ص   27/3/1387 مورخ   466 و   28/7/1387 مورخ   1675شماره  

 مدت تحصیل کـارآموزان در صـورت اسـتخدام در حکـم خـدمت آزمایـشی                 1354قانون اجازه تاسیس دانشسراهای مقدماتی و عالی مصوب         
سالهای تحصیل خدمت نمایند، مـدت     محسوب و حکم استخدام قطعی آنان پس از فراغ از تحصیل صادر خواهد شد و در صورتی که دو برابر                     

 موید این   1369 قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب           7شود و تبصره ماده      تحصیل جزء سابقه خدمت رسمی منظور می      
زم بـوده  باشد و اگر هـم ال  موضوع است و با استخدام قبل از تصویب قانون مذکور، احتساب ایام تحصیل منوط به سپردن تعهد محضری نمی               

ضمن اینکه منظور از اخذ تعهد انجام خدمت دو برابر مـدت تحـصیل اسـت کـه شـاکی                    . نمودند است مسئولین امر باید اقدام به اخذ تعهد می        
باشد لذا حکم به ورود شکایت شاکی و احتساب ایام تحـصیل بـه عنـوان سـابقه خـدمت صـادر             خدمت نموده است بنابراین خواسته موجه می      

 موضوع شکایت خانم افسانه رحمتی بـه طرفیـت وزارت آمـوزش و    87/586ـ شعبه چهارم دیوان در رسیدگی به پرونده کالسه، ب  . گردد می
 مـورخ   917پرورش به خواسته احتساب مدت دو سال ایام تحصیل در مدارس عالی بهداشت جزء سـنوات خـدمت بـه شـرح دادنامـه شـماره                           

 ماده به قانون اجـازه تاسـیس دانشـسراهای          2 قانون الحاق    18 ماده   3به اینکه مطابق تبصره      چنین رأی صادر نموده است، نظر        14/5/1387
 دراحتساب ایام تحـصیل در      1369 وهمچنین قانون متعهدین خدمت به آموزش وپرورش مصوب        1354مقدماتی و عالی مصوب سال تحصیلی     

نی است که بدواً به استخدام آمـوزش و پـرورش درآمـده باشـند و     مدارس عالی بهداشت به عنوان خدمت رسمی صرفاً ناظر بر فارغ التحصیال      
باشد و هرچند متعاقباً به استخدام آموزش و پرورش منتقل شده باشند و اخیراً نیز در                 اند نمی  شامل افرادی که در سایر دستگاهها استخدام شده       

 از هیأت عمـومی دیـوان عـدالت اداری بـر تاییـد              6/5/1387یخ  ای در تار   مقام رفع تعارض از آراء صادره از سوی شعب مختلف دیوان دادنامه           
علیهذا به لحاظ اینکه مطابق سوابق موجود و تصویر اولین حکم کارگزینی، نـامبرده بعـد از فراغـت از تحـصیل در                       . نظریه مزبور صادر گردید   

 قانون دیوان عدالت اداری حکم بـه        14 و   7مواد  آموزش و پرورش استخدام نشده بوده شکایت غیر وارد تشخیص و به استناد مراتب مرقوم و                 
 موضـوع شـکایت خـانم مهنـاز مغیثـی بـه       87/576ج ـ شعبه چهارم دیوان در رسیدگی به پرونده کالسه  . گردد رد شکایت صادر و اعالم می

 13/5/1387 مورخ 891ه طرفیت آموزش و پرورش به خواسته احتساب ایام دو سال مدت تحصیل مدرسه عالی بهداشت به شرح دادنامه شمار
الذکر دائر بر نداشتن تعهد محـضری     عنه به شماره فوق    چنین رأی صادر نموده است، با توجه به محتویات پرونده و مفاد الیحه دفاعیه مشتکی              

 و قانون متعهدین 1354 ماده به قانون اجازه تاسیس دانشسراهای مقدماتی و عالی مصوب 2 قانون الحاق 18 ماده 3با عنایت به اینکه تبصره     
التحصیالنی است که بعد از فراغت از تحـصیل بـه اسـتخدام آمـوزش و                   ناظر بر فارغ   1369مصوب  ) 8 و   6مواد  (خدمت به آموزش و پرورش      



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

 

 باشـد، شـکایت غیـر وارد       پرورش درآمده باشند و چون نامبرده به استخدام آموزش و پرورش در نیامده بود و قانون شامل منتقلین بعدی نمـی                    
هیـأت  . گـردد   حکم به رد شکایت صادر و اعـالم مـی          1385 قانون دیوان عدالت اداری مصوب       14 و   7تشخیص و باستناد مواد مرقوم و مواد        

البدل در تاریخ فوق تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مـشاوره                عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی            
  .نماید  به شرح آتی مبادرت به صدور رأی میبا اکثریت آراء

  رأی هیأت عمومی
 ماده به قـانون  2 قانون الحاق 18 ماده 3ب ـ حکم مقرر در تبصره  . رسد الذکر محرز به نظر می های فوق الف ـ تعارض در مدلول دادنامه  

 1369 خـدمت بـه وزارت آموزش و پرورش مصوب قانون متعهدین7 و تبصره ماده     1354اجازه تاسیس دانشسراهای مقدماتی و عالی مصوب        
منحصراً مبین جواز احتساب مدت تحصیل داوطلبان ورود به خدمت آموزش و پرورش در دانشسراهای مقدماتی و عـالی بـا رعایـت مقـررات                         

و آمـوزش پزشـکی   مربوط است و تعمیم و تسری آن به مدت تحصیل فارغ التحصیالن مدرسه عالی بهداشت که در وزارت بهداشت، درمـان           
 14/5/1387 مورخ 917 و   13/5/1387 مورخ 891های شماره  اند، جواز قانونی ندارد و دادنامه      استخدام و به وزارت آموزش و پرورش منتقل شده        

 شـعب   قانون دیوان عدالـت اداری برای43 و ماده 19 ماده 2ایـن رأی به استناد بند . مبنی بر رد شکایت شاکی صحـیح و موافق قانون است     
  .االتباع است دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه الزم

  عدالت اداری ـ رهبرپور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان
  



  )1387 زمستان 13شماره (فصلنامه قضایی / 122
 

 

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال مصوبه شماره 792رأی شماره 

   هیأت وزیران19/3/1386 مورخ   هـ37332ت/32112
  1387/11/3 -86/497/ه هـشمار

   8/11/1387 :تاریخ 
   792: شماره دادنامه 
  86/497 :کالسه پرونده 
  . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:مرجع رسیدگی 
  . دیوان محاسبات کشور:شاکی 
  . هیأت وزیران19/3/1386 مورخ   هـ37332ت/32112 مصوبه شماره ابطال: موضوع شکایت و خواسته 
 19/3/1386ـ مـورخ       ه 37332ت/32112ـ به موجب مصوبه شـماره       1 به شرح دادخواست تقدیمی اعالم داشته است،          شاکی :گردشکار 
 1384ای سنواتی انتقالی در تراز نهایی سالهای مالی          ای و طرح تملک داراییهای سرمایه      وزیران کلیه وجوه مصرف نشده اعتبارات هزینه        هیأت

 دستی و گردشگری در حسابهای بانکی سازمان یاد شده، تابع مقررات مالی و معامالتی دانـشگاهها و                   سازمان میراث فرهنگی، صنایع    1385و  
ـ سـازمان میـراث فرهنگـی کـشور و          2. موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی بوده و حسب تشخیص رئیس سازمان یاد شده، هزینه خواهد شد               

از وزارت فرهنگ و ارشاد اسـالمی منتـزع و از ادغـام آنهـا، سـازمان میـراث        1382ایرانگردی و جهانگردی، برابر قانون تشکیل مصوب سال     
 همان ماخذ قانونی سازمان جدیـد التاسـیس   2فرهنگی و گردشگری با کلیه اختیارات و وظایف قانونی سابق تشکیل و به موجب تصریح ماده               

 اداره  1370صـنعت ایرانگـردی و جهـانگردی مـصوب           و قانون توسـعه      1361مذکور مطابق اساسنامه سازمان میراث فرهنگی کشور مصوب         
 شورای عالی اداری به منظور تقویـت و توسـعه صـنایع دسـتی     16/1/1385ام مورخ  سازمان صنایع دستی ایران در جلسه یکصدوسی    . شود می

تیارات، مسئولیتهای قـانونی،  کشور و ایجاد هماهنگی با سیاستهای توسعه صنعت گردشگری، سازمان صنایع دستی ایران را با تمام وظایف، اخ         
داراییها، تعهدات اعتبارات، امکانات و نیروی انسانی از وزارت صنایع و معادن منتزع و سازمان میـراث فرهنگـی و گردشـگری ادغـام و برابـر                           

ـ 3. یابد ییر می تغ» سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری       « تبصره بند یک مصوبه نام سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به            
 و 63 مقرر گردید مهلت های مذکور در مواد         15/12/1379 قانون محاسبات عمومی مصوب      64 و   63به موجب ماده واحده قانون اصالح مواد        

اعـم از اینکـه از محـل اعتبـارات          ) گذاری ثابـت   سرمایه(های جاری و عمرانی       قانون محاسبات عمومی کشور برای تعهد و پرداخت هزینه         64
داری کل در اختیار ذیحسابی دستگاهی ذیـربط قـرار گرفتـه باشـند و بـه         مومی و یا اختصاصی تامین شود و تا پایان سال مالی توسط خزانه            ع

نـشده تـا      مانـده وجـوه مـصرف     . گردد های عمرانی پایان تیر ماه سال بعد اصالح می         های جاری پایان فروردین ماه و هزینه       ترتیب برای هزینه  
االجـراء شـدن    گردند، کلیه قوانین و مقررات عام و خاص مغایر از تاریخ الزم            روز به خزانه واریز می     10س از انقضای مهلت ظرف      پ تاریخهای

، رعایـت احکـام مـصرح در      1382 قانون تـشکیل سـازمان مزبـور مـصوب           2الذکر با عنایت به ماده       بنابه مراتب فوق  . گردند این قانون لغو می   
، مطمح نظر مقنن بوده و      1370 و قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی مصوب          1367اث فرهنگی کشور مصوب     اساسنامه سازمان میر  

نامه مالی و معامالتی دانشگاهها بر سازمان مذکور ندارد، لذا از آنجائی که سازمان مزبـور، موسـسه                   مقررات موصوف نیز داللت بر تسری آیین      
شـود، تـسری قـانون مـالی و معـامالتی و اسـتخدامی دانـشگاهها و موسـسات                     عمومی محسوب مـی     قانون محاسبات  3دولتی موضوع ماده    

 مـصرح در مـصوبه      1379 اصالحی مـصوب     64 و   63کشور به موسسه مذکور و ماالً عدمتبعیت از قانون محاسبات باالخص مواد               عالی  آموزش
 قـانون صـدرالذکر و متـضمن خـروج هیـأت مزبـور از               64 و   63 هیأت وزیران، مخـالف مـواد        19/3/1386ـ مورخ     ه37332ت/32112شماره  

 قـانون دیـوان     19باشد، لذا در راستای اجرای مـاده          قانون اساسی و ماالً ورود در حوزه تقنین و قانونگذاری می           138صالحیت مندرج در اصل     
 پاسخ به شکایت مذکور مبادرت به ارسـال نامـه           مدیرکل دفتر امور حقوقی دولت، در     . باشد الذکر می  عدالت اداری، متقاضی ابطال مصوبه فوق     
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 مدیرکل امور   26/6/1387 مورخ   787/75/872 معاون حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری و نامه شماره            20/4/1383 مورخ   17654شماره  
هوری در نامه مورخ معاون حقوقی و امور مجلس ریاست جم. حقوقی و امالک سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نموده است           

 2ماده  «  مقرر شده است،     1382دارد، نظر به اینکه مطابق قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مصوب                اعالم می  20/4/1383
 و قانون توسعه صنعت ایرانگردی      1367سازمان میراث فرهنگی و گردشگری بر اساس اساسنامه سازمان میراث فرهنگی کشور مصوب            : قانون

 سازمان میراث فرهنگی موسسه پژوهـشی بـوده و بـه            1367و از آنجا که مطابق اساسنامه قانون      » ...شود  اداره می  1370جهانگردی مصوب   و  
شده است، لذا اداره امور سازمان میراث فرهنگی و گردشگری از جمله امور مالی و معامالتی آن بـر اسـاس قـانون                       صورت پژوهشگاه اداره می   

عنایت دارند قانون توسعه صـنعت ایرانگـردی و         . الی و معامالتی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی خواهد بود           نحوه انجام امورم  
 قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری اعمال مقـررات راجـع             12با توجه به ماده     . جهانگردی در این خصوص حکمی مغایر ندارد      

 قانون اخیرالتصویب   2بینی در ماده     به لحاظ عدم پیش   ) از جمله امور مالی و معامالتی آن      ( و جهانگردی سابق     به اداره امور سازمان ایرانگردی    
 مـورخ  787/75/872مدیرکل امور حقوقی و امالک سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نیز در نامـه شـماره     . موضوعیت ندارد 

 و اخذ مجـوز از دسـتگاههای ذیـصالح          1367 فرهنگی به موجب قانون اساسنامه خود مصوب          اعالم نموده است، سازمان میراث     26/6/1387
نامه مالی و معامالتی دانشگاهها بـوده و کلیـه امـور اجرایـی آن      پژوهشگاه تعریف شده و قوانین مالی سازمان میراث فرهنگی کشور تابع آیین    

شده است و مانـده      شناسی، در سالهای متوالی توسط پیمانکار انجام می         ای باستان سازمان ازجمله مرمت و احیاء آثار تاریخی فرهنگی و حفاریه         
لذا سازمان موصوف اصراری به . شده است نامه اخیرالذکر به سال بعد ذخیره می وجوه مصرف نشده آن سازمان مطابق با قوانین و مقررات آیین

در همین اثنا قانون تـشکیل      . ها بوده نداشته است    ینه اجرای مطلوب پروژه   تعجیل در امور پژوهشی که طبیعت کار آن تحقیقات گسترده در زم           
 بود ابالغ گردید و به دلیل ورود یـک          1367میراث فرهنگی و گردشگری متضمن تنفیذ قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی مصوب سال              

لـذا بـا توجـه بـه        . الی و معامالتی دانشگاهها خارج نمودنـد      نامه م  دستگاه اجرایی جدید سازمان میراث فرهنگی و گردشگری را از شمول آیین           
 را ذخیره نموده بود تـا بـه تعهـدات سـالهای             1385 و   1384های سالهای    اینکه سازمان میراث فرهنگی به تبع سالهای قبل مقادیری از مانده          

 طبیعتـاً بـا منـابع مـالی آن سـال هـم قابـل        گذشته خود عمل نماید، با مشکل بزرگ مسئولیت در پرداخت تعهدات گذشته خود روبرو شد که          
باشـد، از مقـررات    نامه مالی و معامالتی دانشگاهها می در حالی که پژوهشگاه این سازمان که در حال حاضر هم تابع آیین       . پرداخت نبوده است  

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در . نامه اخیرالذکر خارج گردید    مالی محاسباتی سازمان منفک گردید و حوزه میراث فرهنگی، از شمول آیین           
البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریـت آراء بــه      علی تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان        

 . نماید شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می
  رأی هیأت عمومی

 سازمانهای میـراث فرهنگـی کـشور و ایرانگـردی و            1382گی و گردشگری مصوب     مطابق ماده یک قانون تشکیل سازمان میراث فرهن        
 قانون مزبور، سازمان میراث فرهنگی کـشور و  2اند و حسب ماده  جهانگردی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی منتزع و در یکدیگر ادغام شده            

 1370ون توسعه صنعت ایرانگـردی وجهـانگردی مـصوب     و قان1367کشور مصوب  گردشگری وفق قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی    
اند به موجب تعریف مقرر در  نظر به اینکه سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری که از ادغام یکدیگر تشکیل شده          . شود اداره می 

ار دارند و طبعاً موظف است به حکم         در زمره موسسات دولتی مشمول قانون اخیرالذکر قر        1366 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب       3ماده  
 مطلق مانده وجوه اعتبارات مصرف نشده در طول سال را بـا رعایـت         1379 اصالحی قانون محاسبات عمومی مصوب       64 و   63صریح مادتین   

وهـشی   اصالحی منحـصراً دانـشگاهها و موسـسات آمـوزش عـالی و پژ     64 ماده 3مقررات مربوط به خزانه دولت برگشت دهد و طبق تبصره        
 و قانون تـشکیل     18/10/1369کماکان تابع قانون نحوه انجام امور مالی و معامالتی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی مصوب                  

 شـورای عـالی انقــالب فرهنــگی و       23/12/1367 و   9/12/1367هیأت امناء دانـشگاهها و موسـسات آمـوزش عـالی و پژوهـشی مـصوب                 
 مـورخ      هـ 37332ت/32112نامه شماره    بنابراین تصویب . باشند اص خود بـوده و از شمول مادتین مذکور مستثنی می         های مـربوطه خ   نامه آیین
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ای سـنواتی    ای و طـرح تملـک دارائیهـای سـرمایه           هیأت وزیران که مقرر داشته، کلیه مانده وجوه مصرف نشده اعتبارات هزینـه             19/3/1386
 سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در حسابهای بـانکی سـازمان یادشـده                1385 و   1384انتقالی در تراز نهایی سالهای مالی       

تابع مقررات مالی و معامالتی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی بوده و حسب تشخیص رئیس سازمان یادشـده هزینـه خواهـد                        
نامه مذکور به  شود و تصویب ه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده میشد، خالف احکام صریح قانونگذار و خارج از حدود اختیارات قو

 قـانون دیـوان عـدالت اداری مـصوب          42 و   20 و ماده    19 قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و ماده یک و بند یک ماده              170استناد اصل   
  .گردد  از تاریخ تصویب ابطال می1385

  عدالت اداری ـ رهبرپور قضائی دیوانهیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون 
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حق (العاده ویژه   هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص برقراری فوق793رأی شماره

  در زمان بازنشستگی) برجستگی
  1387/11/27 - 87/913/شماره هـ

   8/11/1387 :تاریخ 
   793: شماره دادنامه 
  87/913 :کالسه پرونده 
  .یوان عدالت اداری هیأت عمومی د:مرجع رسیدگی 
  . خانم حاجیه حاتمی نسب:شاکی 
  . اعالم تعارض آراء صادره از شعب اول و دوم دیوان عدالت اداری:موضوع شکایت و خواسته 
 موضوع شکایت خانم خدیجه جوادی بـه طرفیـت اداره آمـوزش و    86/640 الف ـ شعبه اول دیوان در رسیدگی به پرونده کالسه  :مقدمه 

 چنین رأی   10/2/1387 مورخ 277پرداخت مزایای آن بهشرح دادنامه شماره     % 20 تهران به خواسته برقراری حق برجستگی        11پرورش منطقه   
 اداره کـل  29/9/1383 به استناد نامـه مـورخ   11 آموزش و پرورش منطقه 25/12/1386صادر نموده است، نظر به اینکه به داللت نامه مورخ           

که در آن قید شده از کارشناسان ارزشیابی درخواست گردیده از صدور احکام گروه تشویقی و یـا گـزارش                    امور اداری وزارت آموزش و پرورش       
العاده شغل کارکنان بازنشسته در سال آخر خدمت خودداری نمایند، حکم برجستگی شاکیه لغو گردیده و با توجـه بـه اینکـه اداره مـذکور                           فوق

یه شاکیه نشده و اصل استحقاق وی را منکـر نگردیـده و بـا عنایـت بـه اینکـه بازنشـستگی                       منکر کسب امتیازات مربوط به برجستگی از ناح       
العاده برجستگی کارکنان بازنشسته در سال  باشد و عدم صدور گروه تشویقی و فوق مستخدم نافی حقوق مکتسبه نامبرده در دوران اشتغال نمی  

باشد، بنابراین خواسته موجه تشخیص و حکم بـه ورود           سبه مستخدمین نیز می   آخر خدمت منطبق با موازین قانونی نبوده و مخالف حقوق مکت          
ب ـ شعبه دوم دیوان در رسیدگی به پرونده  . نماید شکایت شاکیه دایر بر الزام اداره مذکور بر صدور حکم برجستگی مشارالیه صادر و اعالم می

ن آموزش و پرورش شهر تهران به خواسته اعطای حق برجستگی            موضوع شکایت خانم حاجیه حاتمی نسب به طرفیت سازما         86/861کالسه  
 چنین رأی صـادر     20/6/1387 مورخ 1461 با توجه به محتویات پرونده به شرح دادنامه شماره           20/6/1387 مورخ   1461به شرح دادنامه شماره   

 حق برجستگی با روز بازنشستگی و قطع رابطـه           بازنشسته گردیده است و زمان دریافت      1/7/1383نموده است، نظر به اینکه نامبرده در تاریخ         
تواند از حقوق آن برخوردار گردد و سـازمان بازنشـستگی کـشوری هـم در شـرایطی کـه فـرد بازنشـسته شـده                          استخدامی مواجه است و نمی    

 و موضـوع تـاثیری در       کند است،معادل دوسال حقوق آخرخدمت که مبنای کسورات باشد را قانوناً برای برقراری حقوق بازنشستگی منظور می               
باشـد، لـذا حکـم بـه رد          نمـی   بنابراین خواسته موجـه   . گردند می  گردد که با محدودیت محروم     حقوق ندارد و بلکه باعث تضییع حق سایرین می        

 دیوان  الـبدل شعب  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی               . گردد شکایت شاکی صادر 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
الـذکر وزارت   هـای فـوق   ب ـ نظر به اینکه حسب محتویات پرونده . رسد الذکر محرز به نظر می های فوق الف ـ تعارض در مدلول دادنامه  

العاده   فوق 22/1/1383 مورخ   2/710ا احراز خدمات شایسته شاکیان بر اساس امتیازات مربوط و در اجرای بخشنامه شماره               آموزش و پرورش ب   
العاده مذکور در زمره حقوق مکتسبه قانونی آنان قرار گرفتـه اسـت و مجـرد بازنشـستگی         درباره آنان برقرار کرده و فوق     ) حق برجستگی (ویژه  

 شعبه اول که متضمن این معنی است، صحیح       10/2/1387 مورخ   277نونی مذکور نیست، بنابراین دادنامه شماره       شاکیان نافی حق مکتسب قا    
 قانون دیوان عدالت اداری بـرای شـعب دیـوان و سـایر مراجـع                43 و ماده    19 ماده   2این رأی به استناد بند      . باشد و موافق مقررات قانونی می    
  .ستاالتباع ا ذیربط در موارد مشابه الزم

  عدالت اداری ـ رهبرپور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان



  )1387 زمستان 13شماره (فصلنامه قضایی / 126
 

 

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص عدم تکلیف ادارات دولتی به 795رأی شماره 

  اند استخدام افرادی که در آزمون استخدامی شرکت نکرده
  1387/11/27 -87/914/شماره هـ

   8/11/1387 :تاریخ 
   795: ادنامهشماره د 
  87/914 :کالسه پرونده 
  . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:مرجع رسیدگی 
  . استانداری مازندران:شاکی 
  .اعالم تعارض آراء صادره از شعب اول و یازدهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری: موضوع شکایت و خواسته 
امرئـی بـه طرفیـت      موضـوع شـکایت آقـای سـیدطاهر قریـشی     83/4146 الف ـ شعبه سوم دیوان در رسیدگی به پرونده کالسه  :مقدمه 

 چنـین رأی صـادر      5/6/1384 مـورخ    1726 نفری به شرح دادنامـه شـماره         45استانداری مازندران بخواسته، استخدام پیمانی از محل سهمیه         
ه دوم شکوائیه به طرف شکایت که رونوشت نموده است، با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی و موضوع شکایت و خواسته و با وجود ابالغ نسخ    

آن به این شعبه ارسال گردیده است مع الوصف در مهلت مقرر قانونی پاسخی در دفاع نسبت به خواسته شاکی به این شـعبه واصـل نـشده و                             
 محتویـات پرونـده     هیچگونه دلیل و مدرکی دال بر عدم استحقاق شاکی در خصوص موضوع خواسته اعالم نگردیده است عنایتاً بـه مجمـوع                    

ب ـ شـعبه یـازدهم تجدیـدنظر در رسـیدگی بـه پرونـده کالسـه         . گـردد  شکایت موجه و وارد تشخیص و رأی به ورود آن صادر و اعالم مـی 
 بـه  5/6/1384 مـورخ  1726 موضوع تجدیدنظرخواهی استانداری مازندران با وکالت آقای محمد طهماسبی نسبت به دادنامه شماره  84/1311

 چنین رأی صادر نموده است، با عنایت به اینکه استخدام اشخاص در دستگاههای دولتـی تـابع                  21/8/1384 مورخ   2380امه شماره   شرح دادن 
بایست تشریفات مقرر از جمله شرکت در آزمون استخدام را رعایت و در  تشریفات و مقررات خاص خود بوده و امری الزامی نیست و شاکی می         

حراز رتبه متناسب تعیین شده و با توجه به آگهی استخدام منتشره مدعی استخدام باشد، علیهذا با توجه به عـدم                     صورت کسب شرایط مقرر و ا     
 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ضمن نقض 11/8/1382 مورخ 229 ـ  300 و 301شرکت شاکی در آزمون و مفاد رأی وحدت رویه شماره 

 موضـوع  83/4143ج ـ شعبه سوم دیوان در رسیدگی به پرونـده کالسـه    . دارد در و اعالم میدادنامه بدوی حکم به رد شکایت مطروحه را صا
 نفـری بـه     45شکایت آقای مجتبی حسین پوردادجانی به طرفیت استانداری مازندران به خواسته استخدام پیمانی موکل از محل سهمیه اخیر                   

الوصف در مهلت مقرر قانونی پاسخی در دفاع نسبت بـه خواسـته             است، مع   چنین رأی صادر نموده    7/6/1384 مورخ   1769شرح دادنامه شماره    
شاکی به این شعبه واصل نشده است و هیچ گونه دلیل و مدرکی دال بر عدم استحقاق شاکی در خصوص موضـوع خواسـته اعـالم نگردیـده                 

دـ شعبه اول تجدیدنظر در رسـیدگی  . شود ادر میعنایتاً به مجموع محتویات پرونده شکایت موجه و وارد تشخیص و رأی به ورود آن ص     . است
 بـه شـرح دادنامـه       7/6/1384 مورخ   1769 موضوع تجدیدنظرخواهی استانداری مازندران نسبت به دادنامه شماره          86/1500به پرونده کالسه    

اقتضاء نقض دادنامه را بنمایـد       چنین رأی صادر نموده است، از آنجائی که اعتراض موثر و ایراد موجهی که                26/12/1386 مورخ   4741شماره  
از سوی تجدیدنظرخواه ارائه و مطرح نگردیده و با بررسی سوابق، ایراد و اشکالی بر کیفیت رسیدگی و اعمال مقررات نیز مشهود نیست از این                         

الت اداری در تـاریخ فـوق بـا         هیأت عمومی دیوان عد   . گردد  تایید و استوار می    1769عنه به شماره     رو با رد تجدیدنظر خواهی، دادنامه معترض      
البـدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بــه شـرح آتـی                       حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی      

 .نماید مبادرت بـه صدور رأی می



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

 

  رأی هیأت عمومی
 ب ـ نظر به اینکه استخدام در دستگاههای دولتـی تـابع شـرایط و     .رسد الذکر محرز به نظر می های فوق الف ـ تعارض در مدلول دادنامه  

ها و دستگاههای دولتی استخدام از طریق امتحـان یـا مـسابقه               قانون استخدام کشوری در وزارتخانه     13ضوابط خاصی بوده و به موجب ماده        
 2380انـد، نـدارد بنـابراین دادنامـه شـماره        ت نکرده گیرد و ادارات دولتی تکلیفی در استخدام افرادی که در آزمون استخدامی شرک             صورت می 

 تجدیدنظر که به شرح آن حکم به رد شکایت صادر کرده است، صـحیح و منطبـق بـا اصـول ومـوازین قـانونی                          11 شعبه   21/8/1384مورخ  
ان و سایر مراجـع اداری ذیـربط      قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیو       43 و ماده    19 ماده   2این رأی به استناد بند      . شود تشخیص داده می  

  .االتباع است در موارد مشابه الزم
  عدالت اداری ـ رهبرپور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان

  



  )1387 زمستان 13شماره (فصلنامه قضایی / 128
 

 

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص عدم جواز استفاده از یک ماه 796رأی شماره 

  مرخصی در سال برای مستخدمین رسته آموزشی
  1387/11/27 -87/915/شماره هـ

   8/11/1387 :تاریخ 
   796: شماره دادنامه 
  87/915 :کالسه پرونده 
  . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:مرجع رسیدگی 
  . رئیس آموزش و پرورش استان اصفهان:شاکی 
  . اعالم تعارض آراء صادره از شعب یازدهم و چهاردهم دیوان عدالت اداری:موضوع شکایت و خواسته 
قمصری به طرفیت  مقدم موضوع شکایت آقای حسین غفاری83/1771 الف ـ شعبه چهاردهم دیوان در رسیدگی به پرونده کالسه  :مقدمه 

 19/6/1384 مـورخ    1510 سال به شرح دادنامه شـماره        13اداره آموزش و پرورش کاشان به خواسته مطالبه مرخصیهای ذخیره شده به مدت              
ستفاده از مرخصی به مدت یک ماه در طول هر سال از حقوق مستخدمین مشمول قانون اسـتخدامی کـشوری                    چنین رأی صادر نموده است، ا     

گردد، زیرا حسب رویه متخذه در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و ابطال ماده               بوده و عدم استفاده از آن باعث منتفی شدن حق مذکور نمی           
 قابل ذخیره شدن است و نظر به اینکه خوانده به شرح مندرجات الیحه پاسخ و مـستندات            نامه مرخصیها کل مرخصیهای استفاده نشده       آیین 9

 استفاده کرده و دلیلی بر استفاده از مرخصی در سـالهای دیگـر              1379 و   1374پیوست آن اعالم نموده خواهان از مرخصی سالیانه در سالهای           
ص و حکم به پرداخت حقوق و مزایای مرخصیهای استفاده نشده مستخدم صادر             ارائه ننموده بنابه مراتب مذکور دادخواست مطروح وارد تشخی        

 موضوع تجدیدنظر خواهی مـدیریت آمـوزش و پـرورش    84/1574ب ـ شعبه اول تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کالسه،  . گردد و اعالم می
 چنین رأی صادر نموده است، نظر به        13/2/1385ورخ   م 223 به شرح دادنامه شماره      19/6/1384 مورخ   1510کاشان نسبت به دادنامه شماره      

اینکه از طرف تجدیدنظرخواه نسبت به دادنامه تجدیدنظرخواسته اعتراض موجه و موثری بعمل نیامده و بـا بررسـی سـوابق امـر بـر کیفیـت                           
ابراین بـا رد تجدیـدنظرخواهی دادنامـه        رسیدگی و اعمال مقررات نیز ایراد و اشکالی که فسخ دادنامه بدوی را ایجاب نماید، مشهود نیست، بن                 

 موضوع شکایت آقای منصور ابوالحسنی بـه  84/78ج ـ شعبه یازدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کالسه،  . گردد بدوی عیناً تایید و استوار می
 30/8/1384 مـورخ    1652اره  به خواسته مطالبه وجوه مرخصیهای ذخیره شده سالیانه به شرح دادنامه شـم            ) ورامین(طرفیت آموزش و پرورش     

چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه اعتراض و ایراد موثری اعالم ننموده و مطـابق الیحـه طـرف شـکایت، نـامبرده شـاغل در رسـته                    
ننموده اقدام  نامه مرخصیها اقدام     آموزشی بوده و در ایام تابستان و در طول سالهای تحصیل خدمت از این مرخصی استفاده نموده و طبق آیین                   

به اسقاط حق مکتسبه به استفاده از مرخصی یا فراهم نمودن تسهیالت ذخیره سازی نموده اسـت و خواسـته شـاکی دایـر بـر مطالبـه وجـوه                        
باشد و حتی توصیف آن به مطالبه طلب وجاهت قانونی نداشته بنـابراین بـا بررسـی محتویـات                    مرخصیهای ذخیره شده مصادره به مطلوب می      

دـ شعبه اول تجـدیدنظر در رسیـدگی      . گردد  دالئل ابرازی، دعوی مطروحه غیر وارد تشخیص حکم به رد شکایت مشارالیه صادر می              پرونده و 
 بـه شـرح     3/8/1384 مـورخ    1652 موضوع تجدیدنظرخواهی آقای منصور ابوالحسنی نسبت به دادنامـه شـماره             84/1953به پـرونده کالسه    

 چنــین رأی صــادر نمــوده اســت، نظــر بــه اینکــه از طــرف تجدیـدنظرخـــواه نــسبت بــه دادنامــه 17/3/1385 مــورخ 509دادنامــه شــماره 
تجـدیدنظرخواسـته اعتـراض موجـه و مـوثـری بعمل نیامده و با بررسی سوابق امر برکیفیت رسیدگی و اعمال مقررات نیز ایراد و اشکالی که          

هیـأت  . گـردد  این با رد تجدیدنظر خواهی نتیجتاً دادنامه بدوی عیناً تایید و اسـتوار مـی              فسخ دادنامه بدوی را ایجاب نماید، مشهود نیست بنابر        
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  رأی میانجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور



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

 

  رأی هیأت عمومی
 قانون استـخدام کشوری مـستـخدمین دولـت   47ب ـ طبـق ماده  . رسد الذکر محرز بنظر می های فـوق الف ـ تعارض در مـدلول دادنامه  

نامـه مـاده مزبـور،       ین آی 17باشـند و به مـوجب مـاده       سـاالنه حق استفاده از یـک ماه مرخصی با دریافت حـقوق و مـزایای قانونی را دارا می               
کنند تا میزان یک ماه در سال به حـساب           تعطیالت فصلی مستخدمین رسته آموزشی و دیگر مستخدمینی که از این نوع تعطیالت استفاده می              

 شـود و با ایـن وصف استـفاده آنان از یک مـاه مرخــصی سـاالنه بـه طـور اضــافه جـواز                       مرخصی استحقاقی آنان در همان سال منظور می       
 شعبه یازدهم مبنی بر رد شکایت که مبین این معنی است، صحیح و موافق اصول و                 30/8/1384 مورخ   1652قـانونی ندارد و دادنامه شمـاره      

 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیـربط             43 و ماده    19 ماده   2این رأی به استناد بند      . باشد مقررات قانونی می  
  . االتباع است وارد مشابه الزمدر م

  عدالت اداری ـ رهبرپور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان
  



  )1387 زمستان 13شماره (فصلنامه قضایی / 130
 

 

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال مصوبه شورای اسالمی 809 ، 808رأی شماره

  شهر مشهد در خصوص دریافت عوارض از هزینه پذیرش آگهی
  1387/11/29 -86/219، 87/439/شماره هـ

   20/11/1387: تاریخ 
   809، 808: شماره دادنامه 
  87/439، 86/219: کالسه پرونده 
  . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:مرجع رسیدگی 
  ).روزنامه قدس(ـ موسسه فرهنگی قدس )روزنامه خراسان( موسسه فرهنگی، هنری خراسان :شاکی 
  .سالمی شهر مشهد در خصوص دریافت عوارض از هزینه پذیرش آگهی ابطال مصوبه شورای ا:موضوع شکایت و خواسته 
 مـورخ   4877اند، شورای اسالمی شـهر مـشهد بـه موجـب مـصوبه شـماره                 های تقدیمی اعالم داشته      شکات به شرح دادخواست    :مقدمه 

وزه شهری مشهد، آگهی و تبلیغات      دهد که از طریق مطبوعات یا موسساتی که برای تبلیغات در ح             به شهرداری مشهد اجازه می     14/12/1381
 درصد تعرفه پذیرش آگهی 10گردد به میزان  باشند و در جراید درج های تبلیغاتی که جنبه تجاری، بازرگانی یا انتفاعی داشته پذیرند از آگهی می

 و نیـز    19/2/1385ش مـورخ    /138/2به عنوان عوارض شهرداری دریافت نماید و متعاقباً به موجب مصوبه شـماره              » دهندگان  سفارش« را از   
 و بـا    24/7/1385 مورخ   143 و   6/6/1385 مورخ   138، شماره   12/4/1385 مورخ   1066/2، شماره   31/3/1385 مورخ   129های شماره    مصوبه

ه تغییـر داد  » هـا  مطبوعـات و رسـانه    « دهنده آگهی، به      حفظ حق مطالبه عوارض توسط شهرداری، مودی و بدهکار این عوارض را از سفارش             
 قـانون موسـم بـه تجمیـع      5ـ وفق ماده    1. باشد، تقاضای ابطال آنها را دارد      است، نظر به اینکه مصوبات مزبور بنابه دالیل ذیل واجد ایراد می           

بایستی بعد از تصویب، اعـالم عمـومی    نامه اجرایی آن قانون، وضع عوارض محلی جدید می          آیین 16عوارض و تبصره یک آن و بر طبق ماده          
 قانون مدنی، انتشار مطلق قوانین مصوب مراجـع قانونگـذاری     3 چون مصوبه مزبور نه تنها در روزنامه رسمی کشور که به موجب ماده               گردد و 

های کثیراالنتـشار محلـی یـا صـدا و سـیمای             ملی و محلی را در آن روزنامه الزم الرعایه دانسته منتشر نگردیده، بلکه در هیچ یک از روزنامه                 
تـوان هـیچ     فلذا بدیهی است که قبل از ابالغ و اعـالم صـحیح و قـانونی، نمـی                . مصداق یابد » اعالم عمومی « هی نگردیده تا    خراسان نیز آگ  

ـ به استناد قـانون موسـوم بـه قـانون تجمیـع      2. ای را اجراء نمود و بر این اساس مصوبه شورای شهر مشهد نیز قابل اجراء نبوده است                مصوبه
ثانیـاً چـون در قـانون مزبـور،     . گردد نه ازسایر مـشاغل   از تولیدکنندگان کاال و خدمات و کاالهای وارداتی اخذ می    عوارض، اوالً عوارض صرفاً   

مقنن خود عوارض بعضی از این کاالهای تولیدی یا خدماتی یا وارداتی را وضع نموده و تصریح نموده که وضع عوارض مجدد بر این کاالها و    
ربوطه از جمله شورای شهر تکلیف نموده که صرفاً نسبت به کاالهای تولیدی یا خدمـاتی یا وارداتی کـه در                    خدمات جایز نیست و به مراجع م      

دهندگان آگهی و مطبوعات و شرکتهای مطبوعـاتی          توانند وضع عوارض کنند، فلذا چون سفارش       آن، قانون، برای آنها وضع عوارض نشده می       
ــ در آراء  3. باشند وضع عوارض بر این اشخاص بر خـالف قـانون موصـوف اسـت              وارداتی نمی مصداق تولیدکننده کاال و خدمات یا کاالهای        

 دیوان عدالت اداری وضع عوارض از سوی شورای شهر تهران را منوط به ارائه خدمات دانسته و به دلیل عـدم                      449 و   573 و   835های   شماره
به عـالوه   .  عوارض صادره از شورای شهر تهران را نقض نموده است          وجود چنین خدماتی یا عدم تناسب بین خدمات و عوارض، مصوبه وضع           

باشند، بدیهی است که این عوضین هم باید با هـم متعـادل و متناسـب                 وقتی عوارض و خدمات در مقابل همدیگر بوده و عوض و معوض می            
نامـه نحـوه وضـع و         آیـین  14مـاده   ) ب(نکه در بند    توان با ارائه خدمات اندک، عوض و بهای خدمات بیشتر را مطالبه نمود کما ای               باشد و نمی  

ـ مستند ادعای شهرداری مشهد برای مطالبه عوارض، بنـدهای  4. وصول عوارض صراحتاً بر متناسب بودن عوارض و خدمات تاکید شده است   
د، اما این استناد و استدالل، پردازن  قانون تشکیل شورای اسالمی شهر و روستا است که به وضع عوارض و بهای خدمات می         71 ماده   26 و   16

 موصوف، ناظر به خدمات خاصی است که باید         26در پرونده شورای شهر تهران پذیرفته نشده و با این استدالل که بهای خدمات موضوع بند                 



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

 

باشـد و    صـوف مـی    مو 71 ماده   16نامه مالی و معامالتی شهرداری صورت گیرد، و این امر منصرف از مقوله عوارض موضوع بند                  بر طبق آیین  
لذا استدالل شهرداری مشهد که همان استدالل رئیس شورای شهر تهران است،          . بدین ترتیب مصوبه شورای شهر تهران را نقض نموده است         

کند، چون شـورای شـهر مـشهد، بـه       ـ از نظر حقوقی، قانون و مصوبه الحق و مؤخر، قانون و مصوبه سابق و مقدم را نسخ می 5. مردود است
های منتشره در مطبوعات را بر سفارش دهندگان آگهی وضع نموده بوده و مطبوعات را به عنوان نماینـده       مصوبه سابق، عوارض آگهی    موجب

هـا و    وصول، مکلف به اخذ این وجوه از آگهی دهندگان نموده بود، اما در مصوبه الحق و اخیر شورای مشهد، این عـوارض بـر خـود روزنامـه                           
ـ 2. االجراء بدانیم  ـ هر دو مصوبه مزبور را معتبر و الزم        1توان تصور نمود،     دی واقعی وضع شده است و سه حالت را می         مطبوعات به عنوان مو   

. االجراء بدانیم ـ یکی از دو مصوبه را که همانا مصوبه دوم خواهد بود معتبر و الزم     3. االجراء ندانیم  هیچ یک از دو مصوبه مزبور را معتبر و الزم         
یکی از سفارش دهنده، یکی از روزنامـه        . مصوبه را معتبر بدانیم تالی فاسد آن این است که از یک آگهی، دوبار عوارض گرفته شود                اگر هر دو    

که این امر هرگز صحیح و قانـونی نیست و اینکه هیچ یک از دو مصوبه مزبور را هم معتبر بدانیم، منطقی و قابل قبول نخواهد بود در نتیجـه       
شـده   به مزبور و آن هم مصوبه موخر و الحق معتبر و قانونی است که معنای آن این است که مصوبه سابق، غیر معتبر و نـسخ      یکی از دو مصو   

باالخره چـون بـه موجـب قـانون تجمیـع           . اعتبار سابق جایز نیست     شده و بی    گردد، بنابراین مطالبه وجوهی بر مبنای مصوبه نسخ        محسوب می 
دهندگان آگهـی مـصداق هـیچ         یدکنندگان کاالها و خدمات و کاالهای وارداتی اخذ نمود و مطبوعات و سفارش            عوارض، عوارض را باید از تول     

ای برای اینکه قابلیت اجراء پیدا کند باید مبهم نبوده و صـریح    ـ هر مصوبه 6. یک از این موارد نیستند، وضع عوارض بر ایشان صحیح نیست
هـای تبلیغـاتی کـه جنبـه تجـاری و        مشهد مقرر شده که عوارض از آگهی دهندگان و بابت آگهـی در مصوبه اولیه شورای شهر. و منجز باشد 

های تبلیغاتی و تجـاری و انتفـاعی         های مندرج در روزنامه، و مصداق این آگهی        بازرگانی و یا انتفاعی داشته باشد وصول شود نه از تمام آگهی           
 معدود اشخاص مختلف که برای فروش تنها اتومبیل یا منزل و یا اموال خـود در روزنامـه                   های منفرد یا   تعیین نشده است و در اینکه آیا آگهی       

بنابراین چـون مـصوبه مـبهم مزبـور موجـب تـضییع حقـوق اشـخاص               . شود هم بازرگانی و تجاری و انتفاعی است، جای بحث است           درج می 
نون موسوم به تجمیع عوارض، صرفاً اجازه تصویب عوارض محلی را            قا 5ـ تبصره یک ماده     7. گردد، شایسته اجرا نبوده و قابل ابطال است        می

هـای   بر این اساس اگر آگهی    . دهد و براین اساس شورای شهر حق تصویب عوارض خارج از حوزه شهری خود را ندارد                به شورای هر شهر می    
ده یا برای اطالع اهالی محل وقوع مرکز روزنامه آگهی مزبور از نوع تجاری و انتفاعی باشد، الزاماً از شهر محل وقوع مرکز روزنامه پذیرش نش           

هر چند کـه  . نگردیده است، فلذا دلیلی ندارد که در این موارد که از فضای آن شهر استفاده نشده، حقوقی برای شهرداری آن شهر تعیین گردد     
 عمل به صورت رویه درآید و شوراهای هر شهر اگر این. استفاده از فضای یک شهر هم به معنای استفاده از خدمات شهرداری آن شهر نیست        

کنند یا به طور کلی ازفـضای آن   از بابت اینکه روزنامه کثیراالنتشاری، آگهی خود را از محل حوزه آن پذیرش یا برای حوزه آن شهرمنتشر می               
هـای کثیراالنتـشار، کـل     وزنامه و سایر روزنامهکنند، مبالغی را به عنوان عوارض تعیین نمایند، نتیجه این خواهد بود که این ر           شهر استفاده می  

همچنین وضع عوارض بـر  . های خود را به شهرداریهای شهر، کشور پرداخت کنند و این امر نه منطقی است و نه قانونی           وجوه حاصله از آگهی   
شود یا به فروش تنها  مربوط می دمتهای روزنامه، صرفنظر از اینکه این آگهی بـه تبلیغ مکرر یک محصول یـا خ           مطلق درآمد ناشی از آگهی    

 قانون تشکیل شوراهای اسالمی شهر و    71 ماده   26 و   16امری ناعادالنه است، لذا چون مصوبات مزبور بر خالف بندهای         ... اتومبیل یا خانه و     
از طرفی موجب اکل مال به باشد و   قانون موسوم به تجمیع عوارض و هم بر خالف آراء هیأت عمومی می5روستا و هم بر خالف مواد یک و     

شـورای اسـالمی شـهر      . شود و به موجب قاعده الضرر منهی و ممنوع است، تقاضای ابطال مـصوبات مزبـور را دارد                  باطل و اضرار به غیر می     
ـ در  1،  اند  اعالم داشته  16/9/1387 مورخ   3427/3 و شماره    7/7/1386 مورخ   2889/3های شماره    مشهد در پاسخ به شکایات مذکور طی نامه       

فقط ناظر بـه انتـشار قـوانین بـه     » انتشار قوانین باید در روزنامه رسمی به عمل آید« دارد،  الذکر که مقرر می پاسخ به بند یک دادخواست فوق 
در ــ  2. شود اطالق می» قانون« زیرا تنها به مصوبات مجلس شورای اسالمی . شود نامه نمی نامه و تصویب معنی خاص آن است و شامل آیین  

 4ماده  ) الف(شوند و برابر بند      خدمات محسوب می  ...  دادخواست وقتی خدمات مخابرات از قبیل آبونمانهای تلفن ثابت و همراه و              2مقابل بند   
باشند بنابراین مسلماً چاپ و انتـشار آگهـی در           قانون اصالح موادی از قانون برنامه سوم توسعه موسوم به تجمیع عوارض مشمول عوارض می              
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باشند و با توجـه بـه اینکـه در قـانون تجمیـع               دهندگان خدمات می    ها جزو ارائه   شود و روزنامه   ها و جراید نیز جزو خدمات محسوب می        زنامهرو
ای به آن نشده و جزو عوارض غیرمحلی نیز تعیین نشده است به عنوان مرجع ذیصالح، شورای اسالمی شهر اقدام به وضـع و تـصویب                           اشاره

ـ در  3. باشد، بلکه عیناً برابر، موافق و مطابق با آن است           پس وضع عوارض موصوف خالف و مغایر قانون تجمیع عوارض نمی           .آن نموده است  
 الیحه خواهان اشاره شده است که به دلیل عدم وجود خدمات یا عدم تناسب بین خدمات و عـوارض، مـصوبه شـورای اسـالمی شـهر                            3بند  

رها و هتلها را نقض نموده است در حالی که علت نقض مصوبه مزبور آن اسـت کـه عـوارض بـر تاالرهـا و      تهران در ارتباط با عوارض بر تاال    
برقـراری هرگونـه    «  قانون مورد اشاره     5 قانون موسوم به تجمیع عوارض تعیین گردیده وطبق ماده         4ماده  ) د(هتلها و باشگاهها به موجب بند       

 این قانون، تکلیـف مالیـات و عـوارض          4ی و کاالهای دولتی و آن دسته از خدمات که در ماده           عوارض وسایر وجوه برای انواع کاالهای واردات      
. پس دلیل نقض مصوبه مزبور مغایرت صریح آن با قانون است          » باشد آنها معین شده است، توسط شوراهای اسالمی و سایر مراجع ممنوع می           

 قانون تجمیع عوارض است، مـستند      4هران تناقض و مغایرت آن با ماده        ـ دلیل نقض مصوبه چهل و چهارمین جلسه شورای اسالمی شهر ت           4
 قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و انتخاب شهرداران            71 ماده   16و دلیل مصوبه شورای اسالمی شهر مشهد، بند         

ی یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میـزان آن             تصویب لوایح برقرار  « است که به عنوان یکی از وظایف شوراهای شهر مقرر داشته،            
شـورای  « فرمایـد    االشـاره کـه مـی       قـانون فـوق    77و ماده   » شود با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعالم می             

های خـدماتی    تامین بخشی از هزینهتواند نسبت به وضع عوارض متناسب با تولیدات و درآمدهای اهالی به منظور         اسالمی شهر و دهستان می    
مستندات دیگر شورای شهر مشهد در ایـن زمینـه عبـارت    » .نامه مصوب هیأت وزیران اقدام نماید و عمرانی مورد نیاز شهر و روستا طبق آیین  

 شورای  14/12/1381مورخ   4788ـ مصوبه شماره    5. نامه اجرائی آن    آیین 16 قانون تجمیع عوارض و تبصره یک آن و ماده           5باشد از ماده     می
 1384در سـال    به تایید نماینده وزارت کشور رسیده است برای اجـرا  27/3/1383اسالمی شهر مشهد که پس از طی مراحل قانونی در تاریخ            

 موعـد    در شورای اسالمی شهر مشهد تصویب شـده و در          1385در حالی که مصوبات بعدی در سال        . االجراء گردیده است   ابالغ قانونی و الزم   
به همین جهت هیچ گونه تداخل اجرایی به نحوی کـه  . االجراء است  الزم1386قانونی به تایید استانداری خراسان رضوی رسیده و برای سال       

باشند نـه    های می   بر اساس مصوبه اخیر بایستی وصول شود و ماخذ وصول هم رسانه            1386آید زیرا عوارض سال    شاکی ادعا نموده بوجود نمی    
ضمناً مطبوعات کامال جزو مصادیق ارائه دهندگان خدمات موضوع ماده یک و پنج قانون تجمیـع عـوارض        . دهندگان آگهی و تبلیغات    سفارش
بلکـه منظـور انتفـاعی    . به معنای اصطالحی آن که در قانون تجارت کشورمان آمده، نیـست » تجاری و بازرگانی«  ـ منظور از قیود  6. هستند

چون روزنامه حوزه فعالیتش شهر مشهد نیست تـا عـوارض           « ـ این استدالل که     7. باشد لی داشتن آن آگهی و تبلیغ می      بودن و نفع و فایده ما     
هـایی   نادرست و ضعیف است زیرا شورای اسالمی شهر مشهد اقدام به تصویب عوارض بر فـروش آگهـی رسـانه                   » مورد نظر، شامل آن گردد    

کنـد و جـزو      ها در کل کشور یا استان است، تفاوتی نمـی          حال اینکه، محل فروش آن روزنامه     . نموده که محل انتشار آنها در شهر مشهد است        
ای در شـهر مـشهد فعالیـت دارد و مرکـز اصـلی و مهـم                  بلکه صرف این که روزنامه    . باشد شرایط مقرر برای مشمولیت عوارض بر رسانه نمی       

کند، ضمن اینکه مهم نیـست چـه کـسی و از             رای وصول عوارض کفایت می    باشد ب  عملیات اداری و فرهنگی و انتفاعی آن در شهر مشهد می          
هیـأت عمـومی دیـوان عـدالت اداری در          . شود ای منتشر می   دهد بلکه این مهم است که در چه روزنامه         ها می  کجا درخواست آگهی به روزنامه    

از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریـت آراء بــه   البدل شعب دیوان تشکیل و پس    علی تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان        
 .نماید شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می

  رأی هیأت عمومی
 وضع عوارض محلی جدید و یا افـزایش نـرخ هـر یـک از              1381 قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب        5به صراحت تبصره یک ماده       

نظر به اینکه قلمرو جغرافیایی توزیع روزنامه خراسان        .  اسالمی شهر محول شده است     عوارض محلی با رعایت مقررات مربوط به عهده شورای        
و روزنامه قدس و در نتیجه آگاهی از مطالب و مندرجات آنها از جمله تبلیغات تجاری و امکان استفاده از کاالها و خدمات عنـوان شـده در دو                             

ست تا مورد از مصادیق عوارض محلی محـسوب شـود، بنـابراین مـصوبات مـورد                 الذکر محدود به حوزه جغرافیایی شهر مشهد نی        روزنامه فوق 
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های تبلیغاتی مربوط به امور تجاری، بازرگانی و یا انتفاعی مغایر قانون و خارج از حـدود اختیـارات                   اعتراض در خصوص وضع عوارض از آگهی      
 42 و مـاده  19 قانون اساسی و ماده یک و بند یک ماده 170شود و به استناد قسمت دوم اصل        شورای اسالمی شهر مشهد تشخیص داده می      

  . گردد  ابطال می1385قانون دیوان عدالت اداری مصوب 
  عدالت اداری ـ رهبرپو  معاونت قضائی دیوان-هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 
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 17 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال قسمت اخیر از ماده 814 ، 813رأی شماره 

  95 ماده 2نامه تبصره   آیین20 ماده 12و قسمت اخیر بند 
  1387/11/29 -87/439/شماره هـ

 اصالحی قانون مالیاتهای مستقیم 
   20/11/1387:تاریخ دادنامه 
   814، 813: شماره دادنامه 
  455، 87/414: کالسه پرونده 
  . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:مرجع رسیدگی 
   .یه و دانش، جهان سیم، دنیای نوین، بورس ابزار شرکتهای سرما:شکات 
 اصـالحی قـانون     95 مـاده    2نامه تبـصره      آیین 20 ماده   12 و قسمت اخیر بند      17 ابطال قسمت اخیر از ماده       :موضوع شکایت و خواسته    

  .مالیاتهای مستقیم
دارایی خارج از اختیارات قانونی در قسمت اخیر مـاده      اند، وزیر وقت امور اقتصادی و         شکات در دادخواستهای تقدیمی اعالم داشته      :مقدمه 

 قانون مالیاتهای مستقیم حداقل دو تکلیف اضـافی را بـرای مودیـانی کـه از سیـستمهای الکترونیکـی       95 ماده 2نامه موضوع تبصره      آیین 17
 از مودیان به موجب اقدام غیـر قـانونی دیگـر،            نمایند، تعیین کرده است که در نتیجه تعیین این تکلیفهای غیرقانونی دفاتر گروهی             استفاده می 

نامه شده و موجب رد دفاتر قانونی این گـروه از مودیـان مالیـاتی گردیـده اسـت و نهایـت              همان آیین  20 از ماده    12مشمول قسمت اخیر بند     
 سلب اعتمـاد مـودی در تـسلیم         و تعیین جریمه رد دفاتر از همه مهمتر موجب        ) الراس  علی(موجب تشخیص درآمد مشمول مالیات غیر واقعی        

نامه مربوط به روشـهای   ـ آیین1 قانون مالیاتهای مستقیم قابل توجه است، 2برای روشن شدن موضوع، تبصره      . اظهارنامه واقعی گردیده است   
 106به موجب ماده    ... .نامه مربوط به چگونگی تنظیم صورتهای مالی نهایی        ـ آیین 2نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک و نحوه ثبت وقایع مالی            

 و بنـد    94قانون مالیاتهای مستقیم درآمد مشمول مالیات در مورد اشخاص حقوقی از طریق رسیدگی به دفاتر قانونی بر طبـق مقـررات مـاده                        
کالیفی خارج از   وزیر با اضافه کردن ت    . گردد  این قانون به طور علی الراس تشخیص می        97 این قانون و در موارد مذکور در ماده          95ماده  ) الف(

روز پس از پایان سـه مـاه بـه    ... اختیارات قانونی یعنی اینکه هر سه ماه یکبار خالصه عملیات داده شده به ماشینهای الکترونیکی را حداکثر تا               
در .  گردیـده اسـت  اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نماید موجب رد دفاتر و تعیین درآمد مشمول مالیات غیر واقعی و جریمه برای این شـرکتها           

 قانون مالیاتهای مستقیم مربوط به روشهای نگهداری دفاتر و اسناد و مـدارک              95 ماده   2نامه یاد شده برابر تصریح تبصره        صورتی که در آیین   
 مودیان مکلـف    100بوده است و در قانون مالیاتهای مستقیم، تنها در ماده           ... و نحوه ثبت وقایع مالی و چگونگی تنظیم صورتهای مالی نهایی          

اند و در مورد رسیدگی به اسناد و مـدارک و دفـاتر مـستندات                به تسلیم اظهارنامه مالیاتی یکساله آنهم تا چهار ماه بعد از اتمام سال مالی شده              
نون مالیاتهـای   اظهارنامه نیز اداره امور مالیاتی مکلف است با تسلیم درخواست کتبی در محل کار مودی حاضر و رسیدگی نماید و مودی در قا                      

مستقیم مکلف به تسلیم خالصه عملیات غیرساالنه به ادارات امور مالیاتی نیستند و مسئولین دستگاههای اجرایی حق تعیین تکلیف اضـافی و          
رد شـکایت را    الذکر در قسمتهای مـو     نامه فوق  لذا تقاضای رسیدگی و ابطال آیین     . مطالبه مالیات غیر واقعی و تعیین جریمه از مودیان را ندارند          

 اعـالم   23/9/1387 مورخ   96139/212مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مـالیاتی کشور در پاسخ به شـکایت شکـات طی نامه شـماره                . دارد
نامه مربوط به روش نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک و نحوه ثبت وقایع مالی و چگـونگی تنظـیم صـورتهای مـالی نهـایی                            است، آیین   داشته
 قانون مالیاتهای مستقیم در اجرای وظایف و اختیارات قانونی سازمان امـور مالیـاتی               27/11/1380 اصالحی مصوب    95 ماده   2وع تبصره   موض

نامـه مـورد بحـث        آیـین  17کشور که قانونگذار بر عهده این سازمان گذارده و به تصویب وزیر وقت امور اقتصادی و دارایی رسیده است ماده                     
 روزه مـصادف بـا ایـام تعطـیالت          10مودیان و به دلیل اینکه برای تسلیم خالصه عملیات سه ماهه آخر سال مـدت زمـان                  برای رعایت حال    
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باشد و برای آنکه موجب بروز مشکالتی در ارسال خالصه عملیات برای             نوروزی و اصالح حسابها طبق نظر مجمع عمومی صاحبان سهام می          
 که به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی رسیده به شرح ذیل اصالح گردیـد،              1/7/1386 مورخ   59651مودیان شده بود طی پیشنهاد شماره       

ضمناً مودیان مذکور مکلفند خالصه عملیات داده شده به ماشینهای الکترونیکی را برای هر یک از سه ماهه اول تا سوم هـر سـال حـداکثر      « 
ه چهارم تا تاریخ انقضاء مهلت تسلیم اظهارنامـه بـه ادارات امـور مالیـاتی مربوطـه                  ظرف مدت یک ماه پس از پایان سه ماهه و برای سه ماه            

روزه مطالبـات    قانون تجارت که ناظر بر سایر قوانین مالی و تجاری است، قانونگذار بیان داشته تاجر همـه 8 و 7بر اساس ماده    » تسلیم نمایند 
ای یکبار  در آن دفتر ثبت نماید و متعاقباً تاجر باید کلیه معامالت را حداقل هفته  ... دیون و داد و ستد تجاری و معامالت راجع به اوراق تجاری           
 قانون مالیاتهای مستقیم عالوه بر روش نگهـداری         95 ماده   2نامه موضوع تبصره     از دفتر روزنامه استخراج و در دفتر کل ثبت کند، چون آیین           

ای یـک    نامه بـه دلیـل اینکـه اطالعـات رایانـه            آیین 17ماده  .  مالی نهایی تصریح دارد    دفاتر، بر اسناد و مدارک و چگونگی تنظیم صورتهـای        
باشد و در آن واحد قابل از بین بردن و تغییر هستند، سازمان امور مالیاتی به منظور ایجاد یک ابـزار کنتـرل و دسترسـی                           مجازی می  اطالعات

 داشتن اطالعات کافی و وافی از عملکرد شرکتها در طول مـدت کـارکرد و رعایـت                  ای با دفاتر ارائه شده و      آسان جهت تطبیق اطالعات رایانه    
 17نامـه نمـوده اسـت، قـسمت اخیـر مـاده              عدالت مالیاتی و حقوق حقه دولت در حدود اختیارات قانونی اقدام به پیشنهاد و تصویب این آیین                

نماینـد،   امل کلیه مودیانی که از سیستمهای الکترونیکی استفاده می        نامه موصوف هیچگونه تکلیف اضافی برای مودیان ایجاد ننموده و ش           آیین
کننده صرفاً انتقال اطالعات و عملیـات          مذکور هدف تصویب   17شود و مختص شرکتهای شاکی نمیباشد، همچنین با عنایت به صدر ماده              می

البـدل در    با حضور رؤسا و مستـشاران و دادرسـان علـی          هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق       . ماشینهای الکترونیکی به دفاتر تجاری بوده است      
  .نماید تاریخ فوق تشکیل و پـس از بحـث و بررسی و انـجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می

  رأی هیأت عمومی
کور را مکلف کـرده اسـت کـه اظهـار نامـه       قانون مالیاتهای مستقیم، مودیان مالیاتی مشمول ماده مذ100الف ـ قانونگذار به شرح ماده   

مالیاتی مربوط به فعالیتهای شغلی خود را در سال مالیاتی برای هر واحد شغلی با رعایت مقررات تنظیم و تا آخر تیر ماه سال بعد به اداره امـور           
 قـانون مزبـور     95 مـاده    2اینکـه تبـصره     نظـر بـه     . مالیاتی محل شغل خود تسلیم و نسبت به پرداخت مالیات متعلقه طبق قانون اقدام نمایند              

نامه مربوط به روشهای نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک و نحوه ثبت وقایع مالی در دفاتر تجاری اسـت و                      متضمن جواز تنظیم و تصویب آیین     
التی از سیستم های الکترونیکی     ای با وضع قاعده آمره مبنی بر ایجاد تکلیف برای مودیانی که به منظور ثبت و نگهداری عملیات معام                   مالزمه

نامـه    آیـین 17کنند به تسلیم خالصه عملیات مذکور هر سه ماه یک بار به اداره امور مالیاتی نـدارد، بنـابراین قـسمت اخیـر مـاده                          استفاده می 
زیـر امـور اقتـصادی و        قانون مالیاتهای مستقیم در این خصوص خالف قانون و خارج از حدود اختیـارات و               95 ماده   2اصالحی موضوع تبصره    

 اصالحی قانون مالیاتهای مستقیم، صاحبان مشاغل مشمول پرداخت مالیات موظف 95ب ـ در مورد ماده  . دارائی در وضع مقررات دولتی است
بـر  به تهیه و تنظیم و نگهداری اسناد و مدارک و دفاتر تجاری مربوط به منظور ثبت فعالیتهای تجاری و تـشخیص درآمـد مـشمول مالیـات                            

 آن موارد تشخیص درآمـد  2 قانون و تبصره 97اند و به شرح ماده   ماده مذکور شده  2موضوع تبصره    نامه اساس شرایط و ضوابط مقرر در آیین      
مـورد   نامـه   آیـین 20 مـاده  12بنـابراین بنـد   . مشمول پرداخت مالیات به طور علی الراس به واسطه رد دفاتر قانونی معتبر تعیین گردیده است     

 در مهلت مقرر در آن ماده را از موجبات رد دفاتر مودی مالیاتی اعالم داشته اسـت و        17اض که عدم تسلیم خالصه عملیات موضوع ماده         اعتر
گردد، خالف قانون و خارج از حدود اختیارات وزیر امـور اقتـصادی و دارای                الراس می  نتیجتاً سبب تشخیص درآمد مشمول مالیات به طور علی        

 قانون اساسی جمهوری اسالمی     170نامه مورد اعتراض مستنداً به قسمت دوم اصل           آیین 20 ماده   12 و بند    17 قسمت اخیر ماده     لذا. باشد می
  .شود  قانون دیوان عدالت اداری ابطال می42 و ماده 19ایران و ماده یک و بند یک ماده 

  رهبرپورعدالت اداری ـ   معاون قضائی دیوان-هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 
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نامه اجرایی   آیین4 ماده 6 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بند 815رأی شماره

   قانون نظام صنفی22 ماده 3تبصره 
  1387/11/29 -87/425/شماره هـ

   20/11/1387:تاریخ دادنامه 
   815: شماره دادنامه 
  87/425: کالسه پرونده 
  .دالت اداری هیأت عمومی دیوان ع:مرجع رسیدگی 
  . آقای فتح اله حسین پور:شاکی 
  . قانون نظام صنفی22 ماده 3نامه اجرایی تبصره   آیین4 ماده 6 ابطال بند :موضوع شکایت و خواسته 
 12 و 3، 2 از جملـه مـادتین   24/12/1382شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعالم داشته است، به تجویز قانون نظام صنفی مـصوب           :مقدمه 
هـا مکلفنـد بـا رعایـت         ه افراد صنفی موظفند قبل از تاسیس هر واحد صنفی یا اشتغال به کسب نسبت به اخذ پروانه کسب اقدام کنند و اتحادیه                      کلی

یـأت  توانند جهت عضویت در ه تشریفات قانونی نسبت به صدور پروانه کسب بنام افراد اقدام نمایند و در این میان کلیه افراد صنفی دارای پروانه می            
بـه  . و در این میان در قانون هیچگونه محدودیتی جهت تحصیالت برای اخذ پروانه وجود ندارد           )  قانون موصوف  22ماده  (مدیره اتحادیه اقدام نمایند     

ازرگـانی بـا   توانند در انتخابات هیأت مدیره ثبت نام و شرکت نمایند و لیکن وزارت ب           عبارت دیگر همه افراد واجد شرایط کسب پروانه محسوب و می          
 قـانون نظـام صـنفی، داشـتن مـدرک تحـصیلی پایـان               22 ماده   3نامه اجرائی تبصره      آیین 4 ماده   6تفسیر قانون و فراتر رفتن از نص قانون در بند           

ریح قـانون  در حالی که این بند خالف صـ . ها ضروری دانسته است تحصیالت راهنمایی و ابتدایی را برای داوطلبان عضویت در هیأت مدیره اتحادیه    
باشد و محدود کننـده حقـوق طبیعـی افـراد            نظام صنفی در حق کسب پروانه کسبی و بالتبع با همان پروانه حق شرکت در هیأت مدیره اتحادیه می                  

ود کردن حقـوق    الذکر به دلیل مغایرت با قانون و محد        نامه فوق  لذا تقاضای ابطال بند موصوف از آیین      . باشد که با نص و روح قانون مغایرت دارد         می
 مبـادرت بـه ارسـال    30/9/1387 مـورخ  3009/39مدیرکل دفتر حقوقی وزارت بازرگانی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شـماره          . باشم افراد می 

ه در ایـن نامـه آمـده اسـت، کلیـ          .  رئیس سازمان بازرگانی استان خراسان رضوی نموده اسـت         23/9/1387 مورخ   81375/1/119تصویر نامه شماره    
بـا عنایـت بـه      . الذکر کامالً، قانونی بوده و در اجرای قانون نظام صنفی مصوب مجلس شورای اسالمی صورت پذیرفته است                 مراحل اعالم شده فوق   

اتحادیـه  توانستند به عنوان کاندیدا در انتخابات        پور هیچگونه مدرک تحصیلی به انجمن نظارت ارائه ننموده است طبعاً نمی             اله حسین   اینکه آقای فتح  
. باشـد   قانون نظام صنفی، می    22 ماده   3نامه اجرایی موضوع تبصره       آیین 4 ماده   6هیأت مدیره شرکت نمایند، لذا به همین دلیل متقاضی ابطال بند            

نجام مـشاوره   البدل در تاریخ فوق تشکیل و پس از بحث و بررسی و ا             هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی             
 .نماید با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می

  رأی هیأت عمومی
های صنفی با توجه     البدل هیأت مدیره اتحادیه     در مقام تعیین تعداد اعضاء اصلی و علی        1382 قانون نظام صنفی مصوب      22حکم مقرر در ماده      

های مذکور از نظـر میـزان تحـصیالت آنـان وضـع              باب شرایط اعضاء هیأت مدیره اتحادیه     به تناسب تعداد واحدهای صنفی انشاء شده و حکمی در           
های صنفی مفید جواز تعیین شـرط مـدرک          نامه انتخابات اتحادیه    ماده مزبور نیز در باب تهیه و تصویب آیین         3نظر به اینکه مفاد تبصره      . نشده است 

 قـانون   22 مـاده    3نامه اجرائی تبصره      آیین 4 ماده   6البدل نیست، بنابراین بند      اصلی و علی  تحصیلی برای اعضاء هیأت مدیره اتحادیه صنفی اعم از          
باشـد و    های صنفی، خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط می         مدیره اتحادیه   مزبور موضوع تعیین شرط تحصیلی در مورد داوطلبان عضویت در هیأت          

  .گردد  ابطال می1385 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 42 و ماده 19ده یک و بند یک ماده  قانون اساسی و ما170به استناد قسمت دوم اصل 
  عدالت اداری ـ رهبرپور  معاون قضائی دیوان-هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 
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 ومیننامه کمیسیون عفو و تخفیف مجازات محک آئین
 1387/9/13 - 7942/87/1شماره

  مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
 به تصویب و توشیح ریاست محترم 12/9/1387نامه کمیسیون عفو و تخفیف مجازات محکومین که در تاریخ  به پیوست یک نسخه آیین 

 .گردد قوه قضائیه رسیده، جهت درج در روزنامه رسمی ارسال می
  قضائیه ـ موحدیرئیس حوزه ریاست قوه 

  نامه کمیسیون عفو و تخفیف مجازات محکومین آئین
  تشکیالت: فصل اول

 از اصل یکصد و دهم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران در خصوص عفو، تخفیف و تبدیل مجـازات و آثـار                      11 در اجرای بند   ـ1ماده 
نامه  ت محکومین در مرکز و استانها که از این پس در این آیینتبعی حکم محکومین در حدود موازین اسالمی، کمیسیون عفو و تخفیف مجازا      

  .گردد شود تشکیل می کمیسیون مرکزی و استانی نامیده می
گردد که توسـط      کمیسیون مرکزی مرکب از پنج نفر قضات آشنا به احکام شرع انور و قانون با پایه قضایی ده به باال تشکیل می                     ـ  2ماده 

  .شوند پنج سال منصوب میقضائیه برای مدت  رئیس قوه
جلـسات  . نمایـد  قضائیه یک نفر از اعضاء را برای مدت پنج سال بـه عنـوان رئـیس کمیـسیون مرکـزی انتخـاب مـی                         رئیس قوه  ـ3ماده 

  .کمیسیون با حضور حداقل سه عضو رسمیت خواهدیافت و تصمیمات با سه رأی موافق معتبر خواهدبود
قضائیه مستقر دراسـتان، دادسـتان     کل دادگستری استان، نماینده حوزه نظارت قضایی ویژه قوه کمیسیون استانی مرکب از رئیس ـ4ماده 

جلسات کمیسیون با حضور سه نفر از اعـضاء         . گردد  مرکز استان و مدیرکل زندانهای استان به ریاست رئیس کل دادگستری استان تشکیل می             
  .رسمیت خواهدیافت و تصمیمات با سه رأی موافق معتبر است

ـ 5ماده  های محاکم نظامی کمیسیونی مرکب از رئیس سازمان قضایی نیروهای مـسلح، معـاون حقـوقی و قـضایی و معـاون        در پرونده 
تصمیمات کمیسیون مزبور پس از اخذ نظر کمیسیون مقدماتی مرکـب از رئـیس سـازمان قـضایی       . گردد  نظارت و بازرسی سازمان تشکیل می     

  .نظامی استان و مدیرکل سازمان زندانهای استان با رأی اکثریت اعضاء معتبر خواهدبودنیروهای مسلح استان، دادستان 
  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 
  لیه ـ محکوم ع5 
   ـ پدر و مادر و همسر و فرزندان محکوم علیه6 
 رئیس کل دادگستری هر استان مسئول تشکیل جلسات و نظارت بر حُسن انجـام وظـایف کمیـسیون اسـتانی در مـورد عفـو و                           ـ7ماده 

دارک مربـوط و اخـذ      های عمومی و انقالب است و پس از انجام تحقیقات الزم و احراز صحت مندرجات مـ                  تخفیف مجازات محکومین دادگاه   
قاچاق مـسلحانه  : نظریه اداره اطالعات در رابطه با جرائم گروهکی و امنیتی و نظریه ستاد مبارزه با مواد مخدر در جرایم مهم مواد مخدر مانند                 

سیون اسـتانی  یا سازمان یافته و نیز محکومین به اعدام، حبس ابد و حبس بیش از بیست سال در یک دادنامه، نسبت به تشکیل جلسات کمیـ               
  .نماید اقدام می
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ـ    اداره اطالعات و ستاد مبارزه با مواد مخدر موظفند از تاریخ وصول استعالم حداکثر ظـرف یـک مـاه پاسـخ مقتـضی را ارسـال       تبصره 
  .نمایند
ـ 8ماده   مـدارک و   در صورتی که نظر کمیسیون استانی یا کمیسیون سازمان قضایی نیروهای مسلح پـس از رسـمیت جلـسه و ارزیـابی     

احراز شرایط بر عفو باشد، ضمن تشریح جهات و دالئل گزارش کاملی از وضعیت محکومین استان یا سازمان را بطور مستدل و مستند همـراه               
نمایند و در غیر اینصورت سابقه را بایگـانی خواهنـدنمود، مگـر مـواردی کـه                   بندی و پیشنهاد به دبیرخانه کمیسیون مرکزی ارسال می          با جمع 

  .قضائیه برای رسیدگی و تعیین تکلیف نهایی، موضوع به کمیسیون مرکزی ارجاع شود اساس دستور رئیس قوهبر
ـ   برد با ثبت درخواست عفو تا اعالم نظر قطعی کمیسیون مرکـزی    اجرای احکام اعدام و حدود شرعی که زمینه عفو را از بین میتبصره 

  .دشو و معلوم شدن نتیجه درخواست عفو، متوقف می
  : در پیشنهاد عفو، تخفیف و تبدیل مجازات باید مدارک متضمن اطالعات زیر پیوست گرددـ9ماده 
نام و نام خانوادگی، شهرت، نام پدر، شماره ملی، شماره شناسـنامه و محـل صـدور آن، تـاریخ تولـد،                      : ـ مشخصات محکوم علیه شامل    1 

  .تن سرپرستتابعیت، شغل، سواد، تأهل، تعداد عائله و داشتن و نداش
  .است ـ تاریخ شروع اجرای مجازات و مدتی که محکوم علیه پیش از شروع به اجراء در بازداشت بوده2 
  .)در صورت داشتن نوع و تعداد و شرح آن قید گردد(ـ پیشینه کیفری 3 
  .ـ استیفاء یا عدم استیفاء حق شاکی خصوصی و کیفیت آن4 
  . مانده محکومیت در تاریخ تنظیم فرم و میزان عفو درخواستی ـ جرم ارتکابی، میزان محکومیت قطعی،5 
  . ـ سوابق استفاده از عفو یا تخفیف و میزان آن6 
  .علیه ـ وضعیت اجتماعی، فرهنگی، اخالقی، جسمانی و معیشتی عائله محکوم7 
  . ـ تاریخ تنظیم فرم پیشنهاد عفو8 
  . حسب موردنامه ـ کیفرخواست، رأی بدوی، رأی تجدیدنظر و رضایت9 
  .ـ در مورد محکومیت به اعدام عنداالقتضاء اصل پرونده به ضمیمه برگ پیشنهاد عفو10 
 قاضی اجرای احکام شهرستان با وصول تقاضای عفو مکلف است، نکات ذکرشـده را از پرونـده محکـوم علیـه بـا دقـت نظـر،                    ـ10ماده 

ز تهیه و با ذکر نام و نام خانوادگی و سمت خود، آن را گواهی نماید و حـداکثر                   استخراج و ضمائم به صورت خوانا و مصدّق از مدارک مورد نیا           
  .دبیرخانه کمیسیون استانی ارسال نماید ظرف سه روز به

هـای مرکــزی و استــانی      به منظور تحقیق در فرآیند شرایط عفو و سیاستهای کالن قضایی در مـورد زندانیــان، کمیـسیـون       ـ11ماده 
  .ا با تعییـن و اعـزام هیـأت به ترتیب به زندانهای سراسر کشور و زندانهای همان استان، برصحت آن نظارت نمایندتوانند رأساً ی می

 دبیرخانه کمیسیون مرکزی در تهران تشکیل و امور مربوطه به پیشنهادهای عفو را در دفـاتر و رایانـه ثبـت و آمـاده طـرح در                            ـ12ماده 
یون استانی، تحت نظارت و مسئولیت رئیس کل دادگستری تشکیل و به امور مربوط رسیدگی و نسبت به       نماید و دبیرخانه کمیس     کمیسیون می 

  .نماید آماده نمودن درخواستها جهت طرح در کمیسیون و انعکاس مراتب به دبیرخانه کمیسیون مرکزی اقدام می
 مسئولیت پیگیری امـور اداری مربـوط بـه عفـو و             مدیرکل سجل کیفری و عفو و بخشودگی به عنوان دبیر کمیسیون مرکزی،           ـ  13ماده 

  .دار است بخشودگی را عهده
ها و پیشنهادهای عفو یا تخفیف مجازات محکومین را به ترتیـب تـاریخ وصـول ثبـت و                    دبیر کمیسیون موظف است درخواست    ـ  14ماده 

نامـه بـه    از تکمیل شرایط ذکـر شـده در ایـن آیـین    حداکثر ظرف پانزده روز توسط کارشناسان اداره عفو و بخشودگی بررسی و بالفاصله پس         
  .منظور طرح به کمیسیون مرکزی ارسال نماید
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. دهند العاده تشکیل جلسه می های مرکزی و استانی، حداقل هر پانزده روز یک بار و در مواقع ضروری به صورت فوق       کمیسیون ـ15ماده 
نمایـد    تخاذ شده را یک ماه پیش از موعد مقرر به کمیسیون مرکزی تقدیم می             های رسیده را بررسی و تصمیمات ا        کمیسیون استانی درخواست  

و کمیسیون مزبور باید حداکثر بیست روز قبل از موعد مقرر فهرست اسامی دارندگان شرایط عفو را توسط رئیس کمیسیون مرکزی به رئـیس                        
  .رر به محضر مقام معظم رهبری تقدیم شودقضائیه تقدیم دارد و پیشنهاد عفو باید پانزده روز قبل از مناسبت مق قوه

 کمیسیون مرکزی موظف است اسامی زندانیان واجد شرایط را بـه تفکیـک اسـتان، شهرسـتان و محکـومین سـازمان قـضایی           ـ16ماده 
  : لیست به شرح زیر تنظیم نماید2نیروهای مسلح و ویژه روحانیت را در 

  .یالف ـ زندانیان مشمول عفو اعطایی منجر به آزاد 
  .ب ـ زندانیان مشمول عفو اعطایی منجر به تخفیف یا تبدیل مجازات 
شـود را بالفاصـله بـه سـازمان           قضائیه اسامی آن دسته از زندانیانی که عفو اعطایی منجر به آزادی آنـان مـی                  حوزه ریاست قوه   ـ17ماده 

متقضی به زندانهای سراسر کـشور ابـالغ گـردد و تحـت نظـارت               زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی ارسال نموده تا در اسرع وقت و از طریق                
دادستان مربوط در صورتی که به جهت دیگـری بازداشت نباشند بالفاصله نسبـت به آزادی محکومین مزبور اقـدام و نتیجـه را ظـرف ده روز           

  .گزارش نمایند
شـود را رأسـاً        آنان منجر به تخفیف و یا تبدیل مجازات می         دبیر کمیسیون مرکزی اسامی آن دسته از زندانیانی که عفو اعطایی           ـ 18ماده 

به دادستانهای محل ابالغ تا با نظارت رئیس دادگستری مربوط حداکثر ظرف بیست روز پس از وصول نسبت به اعمال عفو اقدام و مراتـب را                    
  .گزارش نمایند

نیت به سازمان قضایی نیروهای مـسلح مرکـز و دادسـتان            های نظامی سراسر کشور و ویژه روحا         فهرست عفو محکومین دادگاه    ـ19ماده 
  .گردد نامه ارسال می ویژه روحانیت برای ابالغ، اجراء و نظارت مطابق مفاد این آئین

تواند عفو آنان را بطور جداگانه و با ذکـر علـل              قضائیه می    چنانچه عفو محکومین فاقد برخی از شرایط، ضرورت یابد، رئیس قوه           ـ20ماده 
  .یشنهاد کندمرجح پ
توانند به عنوان تخفیف مجازات محکومین، تبدیل مجازات  های مرکزی، استانی و سازمان قضایی نیروهای مسلح می        کمیسیونـ  21ماده 

  .تر به حال محکوم علیه باشد، پیشنهاد کنند تعیین شده به مجازاتی از نوع دیگر را مناسب
های مرکزی، استانی و سازمان قضایی نیروهای مـسلح را            تعالمات دبیرخانه کمیسیون   مراجع قضایی و قانونی موظفند پاسخ اس       ـ22ماده 

های مزبور را برحسب مورد در جهت انجام وظایف واگذار شده بدون              در اسرع وقت تهیه و ارسال دارند و همچنین تصمیمات متخذه کمیسیون           
  .تأخیر اجراء نمایند

  جازاتهای عفو، تخفیف و تبدیل م مناسبت: فصل سوم 
  :تواند پیشنهاد عفو دهد های زیر می  قوه قضائیه در هر یک از مناسبتـ23ماده 
  .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 
  . جمادی الثانی20سوان ویژه عفو محکومین ن» س« ـ والدت حضرت فاطمه زهرا 4 
  .شعبان3» ع«  ـ والدت حضرت امام حسین 5 
  . شعبان15» عج«  ـ والدت حضرت قائم 6 
  .ـ عید سعید فطر، اول شوال7 
  . ذیحجه10 ـ عید سعید قربان، 8 
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  . ذیحجه18ـ عیدسعید غدیر، 9 
  .بهمن22ـ سالروز پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی، 10 
  .وردینـ عیدنوروز، اول فر11 
  . فروردین12ـ سالروز جمهوری اسالمی، 12 
  .خرداد3ـ سالروز حماسه فتح خرمشهر ویژه عفو محکومین نیروهای مسلح، 13 
  .هایی که مقام معظم رهبری موافقت فرمایند ـ سایر مناسبت14 
  ها و شرایط عفو، تخفیف و تبدیل مجازات فصل چهارم ـ سیاست 
  : و تبدیل مجازات عبارتند ازهای عفو، تخفیف  سیاستـ24ماده 
  .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، احراز ندامت3 
  .ای اعی، سیاسی و منطقهها، مصالح اجتم 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 
  .عفو ـ عدم اعالم عفو تا قبل از زمان صدور 8 
  .بندی اطالعات در تمام مراحل عفو ـ رعایت اصل طبقه9 
  .ـ اعطای عفو موجب بیهوده جلوه دادن امر قضاء، احکام صادره و اجرای کیفرهای قانونی نشود10 
  : شرایط عفو، تخفیف و تبدل مجازات عبارتند ازـ25ماده 
  .نامه ها و تدابیر مندرج در این آئین ـ رعایت سیاست1 
شان با استفاده از عفو به حبس ابد تبدیل شده، در صورت تحمل حداقل ده سال حبس از تـاریخ عفـو        مین به اعدام که مجازات    ـ محکو 2 
  .قبلی
  .ـ عفو محکومین به حبس ابد پس از تحمل ده سال حبس3 
  .عفو قبلیـ محکومین به حبس ابد که حبس آنان به پانزده سال تقلیل یافته، پس از گذشت پنج سال از تاریخ 4 
  .مانده حبس از تاریخ عفو قبلی  ـ محکومین غیر از حبس ابد در صورت تحمل یک سوم باقی5 
ـ    محکومینی که حبس آنان قبالً مشمول عفو، تخفیف و تبدیل مجازات قرار گرفته و به جهت جـزای نقـدی در زنـدان بـه سـر      تبصره 
  .گیرند یر جهات عفو، مورد عفو قرار میباشند، در صورت احراز سا برند و عاجز از پرداخت می می

  :شود  موارد زیر مشمول عفو، تخفیف و تبدیل مجازات نمیـ26ماده 
  .ای ـ قاچاقچیان حرفه1 
  .الناس ـ موارد حق2 
  .ـ سرقت مسلحانه3 
  .ـ تجاوز به زنای به عنف4 
  .س، ارتشاء و آدم رباییجاسوسی، محاربه، قاچاق سالح و مهمات، اختال:  ـ مصادیق مهم جرائمی از قبیل5 
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 ـ محکومین به جرائم مستوجب حدشرعی اعدام و رجم مانند زنای محصنه و لواط مشروط بر اینکه جرم آنان با شهادت شـهود عـادل    6 
  .باشد ثابت شده

  .قضائیه است ای بودن و تعیین تصادیق مهم مقرر در این ماده به تشخیص رئیس قوه  حرفهتبصره ـ 
نامه خارج است و مراجع قضایی تقاضای          از شمول این آیین    1370 قانون مجازات اسالمی مصوب      182 و   126،  72 مواد    اجرای ـ27ماده 

  .عفو طبق مواد مذکور را مستقیماً به حوزه نظارت قضایی ویژه قوه قضائیه ارسال نمایند
مجدد درخواست عفو صرفاً برای یک نوبت دیگر با         ها رد شده، طرح       برای محکـومینی که تقاضای عفو آنان از طرف کمیسیون        ـ  28ماده 

  .نامه بالمانع است رعایت شرایط این آیین
  .ها در رد یا قبول پیشنهاد عفو یا تخفیف مجازات باید کتبی، مستدل و مستند باشد نظر کمیسیونـ 29ماده 
سـتند لیکن صالحیت برخورداری از عفو را بـه    نامه نی    در خصوص محکومینی که واجد شرایط مذکور در فصل چهارم این آئیـن            ـ30ماده 

 دارنـد، کمیسیون استانی پیشنهاد عفو آنان را طی فهرست جداگانه با تصریح به علـل مـرجح و انـضمام مـدارک مربـوط بـه                     20استـناد ماده   
  .قضائیه برسد کمیسیون مرکزی ارسال نموده تا پس از بررسی به نظر رئیس قوه

از تـاریخ  .  مورد تصویب رئیس قـوه قـضائیه قـرار گرفـت          12/9/1387 تبصره در تاریخ     4 ماده و    31 فصل و    4ر  نامه د   این آئین ـ  31ماده 
نامه کمیسیون عفو، تخفیف و تبدیل مجازات مصوب           و آئین  1373 آذر   19نامه کمیسیون عفو و بخشودگی مصوب         نامه، آئین   تصویب این آئین  

  .ملغی است1387 مرداد 16
  سیدمحمود هاشمی شاهرودیقضائیه ـ  رئیس قوه
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 قانون اصالح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه 17نامه موضوع ماده  آئین

 کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی  16/4/1387موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 
  1387/9/13 - 7928/87/1شماره

  مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور 
 قانون اصالح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینـی              17نامه موضوع ماده      به پیوست یک نسخه آیین     

تصویب رئیس محترم قوه   به10/9/1387 کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی که در تاریخ 14/6/1387در مقابل شخص ثالث مصوب 
  .گردد  روزنامه رسمی ارسال میقضائیه رسیده، جهت درج در

  رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه ـ موحدی
 قانون اصالح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه موتـوری زمینـی در مقابـل شـخص                    17نامه موضوع ماده      آئین

   کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی16/4/1387ثالث مصوب 
 قانون اصالح قانون بیمه اجباری مـسئولیت مـدنی دارنـدگان وسـایل     17ف تخصصی، موضوع تبصره، ماده  کمیسیون حل اختال  ـ1ماده 

« نامـه      کمیــسیون اقتـصادی مجلـس شـورای اسـالمی کـه در ایـن آئـین                 16/4/1387نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب         
مالی قابل پرداخت در صـورت عدم توافق زیان دیده و شرکت بیـمه بـه           شود به منظور رسیدگی و تعیین میزان خسارت           نامیده می » کمیسیون

  :گردد ترتیـب زیر تشکیل می
ـ کمیسیون با عضویت یک نفر از قضات با معرفی رئیس حوزه قضائی شهرستان، یک نفر کارشناس مجرب بیمه با معرفی اتحادیـه                       1ـ1 

بـا  ) کارشـناس تعیـین خـسارت     (ک نفر کارشناس با تجربه رسیدگی بـه تـصادفات           گران ایران و تأیید بیمه مرکزی ایران و ی          بیمه) سندیکای(
  .پلیس راهنمایی و رانندگی شهرستان، به ریاست قاضی عضو، تشکیل خواهد شد معرفی رئیس

  .البدل نیز به پیشنهاد مراجع مذکور تعیین و معرفی خواهند شد ـ همزمان با تعیین و معرفی اعضاء فوق اعضاء علی2ـ1 
هـای تخصـصی       رئیس قوه قـضائیه مجتمـع      23/7/1387 مورخ   6464/87/1های قضائی که بر اساس دستورالعمل شماره          ـ در حوزه  3ـ1 

ها از میان اعضاء شوراهای حل اختالف ویژه راهنمائی و رانندگی             است اعضاء این کمیسیون     رسیدگی به جرائم و تخلفات رانندگی تشکیل شده       
است با تشخیص رئیس حوزه قـضائی در محـل ادارات راهنمـائی و                ها تشکیل نشده    های قضائی که این مجتمع      انتخاب خواهند شد و در حوزه     

  .گردد رانندگی یا محل مناسب دیگر، کمیسیون تشکیل می
  .ـ مدت عضویت در کمیسیون دوسال است و انتخاب مجدد اعضاء بالمانع است4ـ1 
  .یابد و رأی اکثریت مناط اعتبار است میت می ـ جلسات کمیسیون با حضور تمامی اعضاء رس5ـ 1 
مگـر بـه   . مقام قـانونی وی تـشکیل خواهـد شـد      ـ جلسات کمیسیون، با حضور نماینده مطلع شرکت بیمه مربوط و زیاندیده یا قائم 6ـ 1 

  .تشخیص کمیسیون حضور طرفین برای رسیدگی الزم نباشد
هایی را دارد، که بواسطه حوادث ناشی از تصادف وسـایل نقلیـه مـذکور در              رتکمیسیون صالحیت رسیدگی به تعیین میزان خسا      ـ  2ماده 
 16/4/1387 قانون اصالح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شـخص ثالـث مـصوب                      1ماده  

  .نامه قابل پرداخت است  سقف تعهدات بیمهشود، و تا کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی به اموال اشخاص ثالث وارد می
  .شود درخواست حل اختالف به کمیسیون محل تشکیل پرونده خسارت در شرکت بیمه مربوط تحویل میـ 3ماده 
هـای    نمایـد، درخواسـت      کمیسیون با وصول، درخواست کتبی حل اختالف، توسط زیاندیده یا شرکت بیمه، شروع به رسیدگی می                ـ4ماده 

به ترتیب ورود، در دفتر مخصوص، ثبت و در نوبت رسیدگی قرار خواهدگرفت، رئیس کمیـسیون موظـف بـه نظـارت دقیـق بـر                          حل اختالف   
  .عملکرد دبیرخانه است
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  .های فوری و اضطراری با تشخیص اکثریت اعضاء کمیسیون بدون نوبت رسیدگی خواهد شد  درخواستتبصره ـ 
ری یا هر وسیله ممکن انجام خواهد شد، مشروط براینکه برای اعضاء کمیسیون اطمینـان               ـ ابالغ به طرفین به صورت کتبی یا حضو        4ـ1 

  .حاصل شود به مخاطب ابالغ گردیده، واال به دستور رئیس کمیسیون ابالغ کتباً انجام خواهدشد
  .تواند در صورت نیاز تحقیقات الزم را انجام دهد ـ کمیسیون می4ـ2 
ت حداکثر دو هفته خواهدبود مگر به لحاظ انجام اقدامات ضروری و اجتناب ناپذیر که علت آن بایـد                   ـ مهلت رسیدگی به هر درخواس     4ـ3 

  .بطور مستدل در پرونده قید گردد
ـ 5ماده  نماید و در غیر موارد سـازش چنانچـه پرونـده آمـاده       کمیسیون در صورت حصول سازش مبادرت به صدور گزارش اصالحی می 

  .واال نسبت به تکمیل پرونده اقدام خواهد نمود. کند اقدام به صدور رأی میاتخاذ تصمیم نهایی باشد، 
ـ   العـاده یـا در آغـاز اولـین       کمیسیون در مواردی که میزان خسارت قابل پرداخت مورد اختالف باشد باید بالفاصله، در وقت فوقتبصره 

مبلـغ مـورد    تور پرداخـت آن را صـادر نماید و سـپس نسبت بـه           جلسه، مبلغ مورد توافق را در صورت مجلس قیـد و پس از امضاء طرفین دس              
مگر اینکه زیاندیده و یا شرکت بیمه درخواست رسیدگی و اتخاذ تصمیم یکجا نـسبت بـه                 . اختالف به ترتیب مقرر در این ماده رسیدگی نماید        

  .تمامی خسارت را داشته باشند
ـ 6ماده  مهلت مقرر و یا در صورت اعتراض، بعد از رسیدگی توسـط دادگـاه عمـومی     رأی کمیسیون در صورت عدم اعتراض طرفین در  

  .گردد االجرا است و بالفاصله توسط شرکت بیمه مربوط اجراء می صالح و ابالغ حکم، الزم
 دسـتگاه  در صورت غیبت غیر موجه اعضاء برای سه بار متوالی یا پنج بار متناوب در یکسال، با اعالم رئیس حوزه قضائی توسـط        ـ  7ماده 

  .گردد نامه تعیین می مربوط عضویت وی لغو و بالفاصله جایگزین او به ترتیب مقرر در این آئین
ـ 8ماده  چنانچه تخلف موجب خدشـه در امـور   .  به تخلفات و جرائم اعضاء مطابق مقررات موجود در مرجع ذیصالح رسیدگی خواهد شد 

ل نفوذ به ناحق یا سوء استفاده باشد پس از احراز توسط مرجـع ذیـصالح عـالوه بـر            کمیسیون یا تضییع عمدی حقوق طرفین اختالف یا اعما        
  .مجازات قانونی، مرتکب توسط رئیس حوزه قضایی از عضویت این کمیسیون عزل خواهد شد

لیانه آن نامه و عملکرد کمیسیون به عهده رئیس حوزه قـضائی محـل خواهـدبود و گـزارش سـا                    نظارت بر حُسن اجرای این آئین     ـ  9ماده 
  .گردد جهت اطالع به رئیس قوه قضائیه، اعالم می

 ماده و سه تبصره توسط وزیر دادگستری با همکاری بیمـه مرکـزی ایـران و نیـروی انتــظامی تهیـه و در                        10نامه با     این آئین ـ  10ماده 
  . به تصـویب رئیس قوه قضائیه رسید10/9/1387تـاریخ 

  اهرودیرئیس قوه قضائیه ـ سیدمحمود هاشمی ش
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نامه در خصوص پرداخت دیه شخص ثالث از محل درآمدهای صندوق تأمین خسارتهای  تصویب

 المال های واصل شده از صندوق دیه بیت بدنی برای پرونده
  1387/9/20 - هـ41423ت/169306شماره 

  وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت دادگستری
 وزارت دادگستری و به اسـتناد اصـل         2/9/1387 مورخ   20675/02/111ا به پیشنهاد شماره      بن 10/9/1387هیئت وزیران در جلسه مورخ       

  :یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران تصویب نمود
قانون اصالح قانون بیمه اجبـاری مـسئولیت مـدنی دارنـدگان     ) 10(ـ صندوق تأمین خسارتهای بدنی مجاز است در موارد موضوع ماده   1 
المـال، معـادل سـقف     های واصل شده از صندوق دیـه بیـت   ـ برای پرونده1387ایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث ـ مصوب  وس

دوهزار نفر دیه کامل برمبنای ارزش ریالی ارزانترین نوع دیه به هنگام پرداخت، از محل درآمدهای صندوق تأمین خسارتهای بدنی با معرفـی                       
  .ی پرداخت دیه قربانیان سوانح رانندگی پرداخت نمایدوزارت دادگستری برا

  . منعقد شده بین وزارت دادگستری و بیمه مرکزی ایران خواهد بود14/11/1386ـ نحوه اقدام به موجب موافقتنامه مورخ 2 
  معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی
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  مینامه نحوه تعیین کارشناسان رس آیین) 2(به ماده » ز« الحاق بند 
  1387/9/30 - هـ40578ت/174510شماره

  وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت دادگستری ـ وزارت اطالعات
   جمهور  انسانی رییس معاونت توسعه مدیریت و سرمایه

   جمهور  ریزی و نظارت راهبردی رییس معاونت برنامه
 وزارت کشور و به استناد اصل یکصد و 29/4/1387 مورخ 33/3/51141 بنا به پیشنهاد شماره     20/9/1387هیئت وزیران در جلسه مورخ       

  :سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران تصویب نمود
هـ مـورخ   39040ت/49327نامه شماره     نامه نحوه تعیین کارشناسان رسمی، موضوع تصویب        آیین) 2(به ماده   » ز« متن زیر به عنوان بند       

  :شود ، اضافه می5/4/1387
   نماینده وزارت کشورز ـ 

  معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی
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 )کارگری(اختالف  های حل هیأت اعضای نامه انتخاب و آیین های تشخیص هیات اعضای نامه انتخاب آیین
  1387/9/3 - 100414شماره

  مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسالمی ایران
ارسـال  » های حـل اخـتالف      نامه انتخاب اعضای هیات     آیین« و    » های تشخیص   ب اعضای هیات  نامه انتخا   آیین« های    به پیوست نسخه   
 .نامه در روزنامه رسمی اقدام الزم معمول گردد  آیین2خواهشمند است دستور فرمائید نسبت به چاپ این . گردد می

  مشاور وزیر و مدیرکل روابط عمومی ـ علیرضا محمدعلی
  های تشخیص تنامه انتخاب اعضای هیا آیین

قانون کار جمهوری اسالمی ایران، نمایندگان کارگران، مدیران صـنایع و وزارت کـار و امـور اجتمـاعی در                    ) 164( در اجرای ماده     ـ1ماده 
  .گردند نامه انتخاب و معرفی می های تشخیص براساس این آیین هیات
 همـاهنگی شـوراهای اسـالمی کـار اسـتان و مرجـع انتخـاب                های تشخیص، کانون     مرجع انتخاب نمایندگان کارگران در هیات      ـ2ماده 

  .باشد های صنفی کارفرمایی استان می نمایندگان مدیران کانون انجمن
ایـن  ) 7( در صـورت فقدان کانون هماهـنگی شوراهای اسالمی کار استان یا عدم معرفی نمایندگان واجد شرایط مقرر در ماده                    ـ1تبصره 
شود، کانون عالی هماهنگی شوراهای اسـالمی کـار کـشـور مـسئول               ط اداره کل کار و امور اجتماعی تعیـین می        نامه در مهلتی که توسـ      آیین

  .باشد های تشخیص می انتخاب و معرفی نمایندگان کارگران در هیات
ی کـه توسـط اداره      های صنفی کارفرمایی استان یا عدم معرفی نمایندگان واجد شرایط در مهلت              در صورت فقدان کانون انجمن     ـ2تبصره 

های صنفی کارفرمایی کـشور مـسئول انتخـاب و معرفـی نماینـدگان مـدیران در                   شود، کانون عالی انجمن     کل کار و امور اجتماعی تعیین می      
  .باشد های تشخیص می هیات
در مهلـت مقـرر در   های عالی کارگری و کارفرمایی یا عدم معرفی نمایندگان واجـد شـرایط         در صورت فقدان هریک از تشکل     ـ  3تبصره 
نامه، اداره کل کار و امور اجتماعی استان با کسب نظر واحد کار و امور اجتماعی محـل نماینـدگان کـارگران یـا مـدیران را                             این آیین ) 3(ماده  

  .نماید انتخاب می
ز نماینـدگان کـارگران و مـدیران     اداره کل کار و امور اجتماعی استان باید حداقل سه ماه قبل از پایان مهلت اعتبارنامه هریـک ا             ـ3ماده 

مرجع انتخاب کننده نیز موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه از            . صنایع عضو هیات تشخیص، مراتب را به مرجع انتخاب کننده اعالم کند           
  .اعالم اداره کل کار و امور اجتماعی استان نمایندگان منتخب را به آن اداره کل معرفی نماید

نماید، نمایندگان مربوط را انتخاب       ننده موظف است به تعدادی که اداره کل کار و امور اجتماعی استان اعالم می               مرجع انتخاب ک   ـ4ماده 
ایـن  ) 2(مـاده  ) 3(و ) 2(، )1(هـای   در صورت معرفی کمتر از تعداد تعیین شده برای انتخاب تعداد باقیمانده، حسب مفاد تبـصره       . و معرفی کند  

  .شود نامه اقدام می آیین
ـ ت  های تشخیص موجود، تعـداد نماینـدگان کـارگران و مـدیران در آن      اداره کل کار و امور اجتماعی استان با توجه به تعداد هیات بصره 
  .ها با حضور همه نمایندگان مذکور میسر باشد ها را به نحوی تعیین خواهد کرد که تشکیل جلسات هیات هیات
  .باشد های کارگری و کارفرمایی می دیران اولویت با اعضای تشکلدر انتخاب نمایندگان کارگران و م  ـ5ماده 
های کارگری، آن افراد باید شاغل و مـشمول قـانون     درصورت انتخاب نمایندگان کارگران از بین افرادی غیر از اعضای تشکل      ـ1تبصره 

  .کار باشند
  .شوند قانون کار، کارگر محسوب نمی) 2(طابق تعریف ماده گردند که م  نمایندگان مدیران ترجیحاً از بین افرادی انتخاب میـ2تبصره 
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های کارگری یا کارفرمـایی یـا         های تشخیص یک استان ترجیحاً از بین اعضای تشکل           نمایندگان کارگران و مدیران در هیات      ـ3تبصره 
  .شوند افراد شاغل در همان استان انتخاب می

  .رای عضویت در هیات تشخیص انتخاب و معرفی نمودتواند ب  از هر کارگاه فقط یک نفر را میـ4تبصره 
ـ 6ماده  قانون کار جمهوری اسالمی ایران از بین کارمندان رسـمی یـا   ) 158(ماده ) 1( نمایندگان وزارت کار و امور اجتماعی موضوع بند  

  .شوند دار این سمت می تبی عهدهو تایید معاونت روابط کار و با ابالغ ک پیمانی به پیشنهاد مدیر کل کار و امور اجتماعی استان
  :های تشخیص عبارتند از  شرایط عضویت اعضای هیاتـ7ماده 
  .ـ تابعیت جمهوری اسالمی ایران1 
  . سال تمام25ـ داشتن سن حداقل 2 
  .تماعیو یا کاردانی روابط کار برای نمایندگان وزارت کار و امور اج) ترجیحاً حقوق(ـ داشتن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی 3 
ـ داشتن حداقل مدرک گواهینامه پایان دوره متوسطه و دو سال سابقه کار تحت شمول قانون کار برای نمایندگان کـارگران و مـدیران                   4 
  .صنایع
  . ـ آشنایی با قانون کار و مقررات مرتبط با گواهی معاونت روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی و موسسه کار و تامین اجتماعی5 
نامه   باشند به شرط داشتن حداقل گواهی        نمایندگان کارگران و مدیران صنایع که فاقد مدرک گواهینامه پایان دوره متوسطه می             ـ1صرهتب 

  .توانند به عضویت هیات تشخیص درآیند عضویت در مراجع حل اختالف می) چهار سال(پایان دوره راهنمایی و دو دوره 
باشند تا پایـان     می) 1(و تبـصره   ) 4(های تشخیص که فـاقد شـرایـط بنـد          مدیران صنایع در هیات     نمایندگان فعلی کارگران و    ـ2تبصره 

  .باشد  تشخیص باشند لیکن انتخاب مجدد آنها منوط به احراز شرایط مذکور می تـوانند همچنان عضو هیئت اعتبـارنامه می
های تـشخیص بـا اداره کـل کـار و امـور اجتمـاعی اسـتان                   ر هیات  مسئولیت تطبیق شرایط افراد معرفی شده برای عضویت د         ـ3تبصره 
  .باشد می

ـ 8ماده   معاونت روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی با همکاری موسسه کـار و تـامین اجتمـاعی و ادارات کـل کـار و امـور اجتمـاعی         
هـای تـشخیص اقـدام        شـی الزم بـرای اعـضای هیـات        های آموز   های کارگری و کارفرمایی استانی نسبت به برگزاری دوره          ها و تشکل    استان
  .نماید می

ـ   های تشخیص مطـابق   های مربوط برای اعضای هیات های آموزشی و آزمون  مدت، موضوعات، محتوا و چگونگی برگزاری دورهتبصره 
  .شود دستورالعملی خواهدبود که توسط معاون روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی ابالغ می

  .تشخیص دو سال بوده و انتخاب و عضویت مجدد اعضای هیات تشخیص بالمانع است ت اعتبار نمایندگی اعضای هیات مدـ9ماده 
ـ   ها را به هریک از ادارات کل کار و  تواند اختیار صدور اعتبارنامه  مسئولیت صدور اعتبارنامه برعهده معاونت روابط کار بوده که میتبصره 

  .امور اجتماعی تفویض نماید
  .نحوه تفویض یا سلب اختیار و سایر مقررات مربوط براساس دستورالعملی خواهدبود که به تصویب معاون روابط کار خواهد رسید 
دهنـد و حـسب مـورد      نمایندگان کارگران و مدیران صنایع در هیات تشخیص در مـوارد ذیـل عـضویت خـود را از دسـت مـی                ـ10ماده 

  شوند  انتخاب و جایگزین مینامه نمایندگان جدید براساس این آیین
  .ـ استعفا از عضویت در هیات تشخیص1 
  .ـ وفات2 
  .ـ رای دادگاه مبنی بر محرومیت از حقوق اجتماعی3 
  .ـ پایان دوره نمایندگی4 
  . ـ اعالم مرجع انتخاب کننده به اداره کل کار و امور اجتماعی استان5 
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پنج جلسه متناوب، اعمال و رفتار خالف شئون شغلی، نقض قوانین و مقررات مربـوط،   ـ غیبت غیرموجه بیش از سه جلسه متوالی و یا  6 
اشخاص و سوء استفاده از مقام و موقعیت، به تشخیص مـدیرکل              ورزی یا روابط غیراداری در اجرای قوانین و مقررات نسبت به            تبعیض، غرض 

  .ید وزارت کار و امور اجتماعیکننده و تای کار و امور اجتماعی استان و با هماهنگی مرجع انتخاب
  .ـ بازنشستگی یا سایر صور خاتمه قرارداد کار7 
  . ـ خروج از شمول قانون کار جمهوری اسالمی ایران برای نمایندگان کارگران و مدیران8 
 و امور اجتماعی اسـتان   هریک از نمایندگان کارگران و مدیران در صورت استعفا باید رونوشت استعفای خود را به اداره کل کار         ـ1تبصره 

  .مربوط تسلیم نمایند
 در صورت صدور رای قطعی دادگاه مبنی بر محرومیت از حقوق اجتماعی در مورد هریک از اعـضای هیـات تـشخیص، عـضو                  ـ2تبصره 

  .مذکور مکلف است مراتب را بالفاصله به مرجع انتخاب کننده و اداره کل کار و امور اجتماعی استان اطالع دهد
های تشخیص مطابق قـانون رسـیدگی بـه تخلفـات اداری               رسیدگی به تخلفات نمایندگان وزارت کار و امور اجتماعی در هیات           ـ11ماده 

  .خواهد بود
االجـرا    نامه نظر معاونت روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی، الزم             در صورت بروز هرگونه اختالف در اجرای مقررات این آیین          ـ12ماده 

  .خواهد بود
 بـه تـصویب   2/9/1387 از طرف شورای عالی کار پیشنهاد و در تاریخ 12/8/1387 تبصره در جلسه مورخ 15 ماده و 12نامه در  این آیین  

   .شود  می28/9/1383نامه مصوب  وزیر کار و امور اجتماعی رسید و جایگزین آیین
  وزیر کار و امور اجتماعی ـ سیدمحمد جهرمی

  
  2/9/1387 -91911شماره

  های حل اختالف نامه انتخاب اعضای هیات ینآی
هـای حـل اخـتالف        قانون کار جمهوری اسالمی ایران نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولـت در هیـات             ) 164( در اجرای ماده     ـ1ماده 

  .گردند نامه انتخاب و معرفی می براساس این آیین
  .باشد اختالف تشکل کارگری حائز اکثریت استان میهای حل   مرجع انتخاب نمایندگان کارگران در هیاتـ2ماده 
های کارگری و کارفرمایی وزارت کار و امور اجتماعی مرجع تعیین تشکل کـارگری حـائز اکثریـت اسـتانی و                        اداره کل سازمان   ـ1تبصره 

  .باشد اعالم آن به اداره کل کار و امور اجتماعی استان می
انی یا عدم معرفی نمایندگان واجد شرایط در مهلت مقـرر، تـشکل عـالی کـارگری حـائز                در صورت فقدان تشکل کارگری است      ـ2تبصره 

های حل اختالف اقدام و آنان را به اداره کل         مشخص و نسبت به انتخاب نمایندگان کارگران در هیات        ) 1(اکثریت، به ترتیب مندرج در تبصره       
  .نماید کار و امور اجتماعی استان معرفی می

یا عدم معرفی نمایندگان واجد شرایط در مهلت مقرر در مـاده  ) 2(های عالی کارگری مذکور در تبصره  ت فقدان تشکل  در صور  ـ3تبصره 
  .نماید نامه، اداره کل کار و امور اجتماعی استان با کسب نظر واحد کار و امور اجتماعی محل نمایندگان کارگران را انتخاب می این آیین) 3(

 حل اخـتالف،   امور اجتماعی استان باید حداقل سه ماه قبل از پایان مهلت اعتبارنامه نمایندگان کارگران در هیات               اداره کل کار و      ـ3ماده 
مرجع انتخاب کننده نیز موظف است حداکثر ظرف مدت یک مـاه            . نامه اعالم نماید    این آیین ) 2(کننده موضوع ماده      مراتب را به مرجع انتخاب    
  .ر اجتماعی استان نمایندگان منتخب را به آن اداره کل معرفی نمایداز اعالم اداره کل کار و امو
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نماید، نمایندگان مربوط را انتخـاب        کننده موظف است به تعدادی که اداره کل کار و امور اجتماعی استان اعالم می                 مرجع انتخاب  ـ4ماده 
ایـن  ) 2(مـاده   ) 3(و  ) 2 ( باقیمانده، به ترتیب حسب مفاد تبـصره      در صورت معرفی کمتر از تعداد تعیین شده برای انتخاب تعداد            . و معرفی کند  

  .شود نامه اقدام می آیین
ـ   ها را  های حل اختالف موجود، تعداد نمایندگان کارگران در آن هیات اداره کل کار و امور اجتماعی استان با توجه به تعداد هیات تبصره 

  .ها با حضور همه نمایندگان مذکور میسر باشد به نحوی تعیین خواهدکرد که تشکیل جلسات آن هیات
ـ 5ماده  های کارگری و یـا سـایر کـارگران شـاغل در      های حل اختالف از بین کارگران شاغل عضو تشکل  نمایندگان کارگران در هیات 

  .شوند همان استان انتخاب می
های کارگری استان نیز برای انتخاب و  ن از سایر تشکلگیری از آرای بیشتر کارگرا  تشکل کارگری حائز اکثریت به منظور بهرهـ1تبصره 

  .آورد های حل اختالف دعوت به عمل می معرفی نمایندگان کارگران در هیات
  .توان برای عضویت در هیات حل اختالف انتخاب و معرفی نمود از هر کارگاه فقط یک نفر را میـ 2تبصره 
  :رمایان در هیات حل اختالف عبارتند از شرایط عضویت نمایندگان کارگران و کارف ـ6ماده 
  .ـ تابعیت جمهوری اسالمی ایران1 
  . سال تمام30ـ داشتن سن حداقل 2 
  .ـ تاهل3 
  .ـ داشتن حداقل مدرک کارشناسی و چهار سال سابقه کار تحت شمول قانون کار4 
  . ـ شمول قانون کار جمهوری اسالمی ایران5 
  . مرتبط با گواهی وزارت کار و امور اجتماعی ـ آشنایی با قانون کار و مقررات6 
نامـه پایـان دوره       باشند به شرط داشتن حداقل مـدرک گـواهی           نمایندگان کارگران و کارفرمایان که فاقد مدرک کارشناسی می         ـ1تبصره 

  .عضویت هیات حل اختالف درآیند توانند به عضویت در مراجع حل اختالف می) چهار سال(متوسطه و دو دوره 
باشند تا پایـان    می) 1(و تبصره   ) 5(و  ) 3(های حل اختالف که فاقد شرایط بند           نمایندگان فعلی کارگران و کارفرمایان در هیات       ـ2بصرهت 

  .باشد  حل اختالف باشند، لیکن انتخاب مجدد آنها منوط به احراز شرایط مذکور می توانند همچنان عضو هیئت اعتبارنامه می
ها  کار وزارت کار و امور اجتماعی با همکاری موسسه کار و تامین اجتماعی و ادارات کل کار و امور اجتماعی استان معاونت روابط ـ7ماده 

های حل  های آموزشی الزم برای نمایندگان کارگران و کارفرمایان در هیات های کارگری و کارفرمایی استانی نسبت به برگزاری دوره و تشکل
  .نماید اختالف اقدام می

ـ تب  هـای حـل اخـتالف     های مربوط برای اعـضای هیـات   های آموزشی و آزمون  مدت، موضوعات، محتوا و چگونگی برگزاری دورهصره 
  .شود مطابق دستوالعملی خواهدبود که توسط معاون روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی ابالغ می

ـ 8ماده  تواننـد   نامـه مـی    هر استان به شرط احراز شرایط مندرج در ایـن آیـین  های مشمول قانون کار مستقر در  کلیه کارفرمایان کارگاه 
  .های حل اختالف همان استان گردند داوطلب نمایندگی کارفرمایان در هیات

 در مورد اشخاص حقوقی، مدیرعامل یا مدیر مسئول و یا یکی از اعضای هیات مدیره با معرفی مدیرعامل یا مدیر مسئول، بـه                        ـ1تبصره 
  .شود طلب نمایندگی کارفرمایان در هیات حل اختالف پذیرفته میعنوان داو

های دولتی که دارای کارگر مشمول قانون کار          ها، موسسات دولتی، موسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت            وزارتخانه ـ2تبصره 
توانند یک نفر داوطلـب از بـین          نمایند، می   ستفاده می هستند، چنانچه خود راساً و بدون دخالت پیمانکار از خدمات کارگران مشمول قانون کار ا              

  .مدیران یا کارکنان غیرمشمول قانون کار همان دستگاه، صرفاً با معرفی مدیرعامل یا باالترین مقام دستگاه، معرفی نمایند
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اوطلـب نماینـدگی کارفرمایـان در       تواند د   نامه شخص کارفرما می     این آیین ) 6( در مورد کارفرمایان حقیقی، با رعایت مفاد ماده          ـ3تبصره 
هیات حل اختالف شود و چنانچه کارفرمایان متعدد بوده و بیش از یک نفر از یک کارگاه داوطلب گردد، صرفاً یک نفر به ترتیـب بـر اسـاس                             

  .شود مدرک تحصیلی، سابقه عضویت در مراجع حل اختالف یا سن، تعیین شده و به عنوان داوطلب پذیرفته می
اره کل کار و امور اجتماعی استان برای انتخاب نمایندگان کارفرمایان در هیات حل اختالف از طریق آگهی در حداقل یکـی از            اد ـ9ماده 

  .نماید رسانی اقدام می های اطالع های کثیراالنتشار استان و در صورت لزوم به همراه سایر روش روزنامه
  .صورت کتبی اعالم آمادگی نمایند ل اختالف بوده و هریک از داوطلبان بهآگهی مذکور باید شامل شرایط اساسی عضویت در هیات ح

 فرصت اعالم کتبی برای داوطلبان از زمان درج آگهی پانزده روز تعیین شده و داوطلبان عالوه بر اعـالم کتبـی بایـد مـدارک                          ـ1تبصره 
  . اجتماعی استان تسلیم نمایندمدیره را نیز به اداره کل کار و امور موید کارفرما بودن یا عضویت در هیئت

اختالف مستقر در اداره کل کار و امور اجتماعی یا یکـی              های حل    اعالم داوطلبی باید مشخصاً برای عضویت در هیات یا هیات          ـ2تبصره 
  .باشد از واحدهای تابعه آن اداره کل 

نسبت بـه احـراز     ) 9(ماده  ) 1(پایان مهلت مقرر در تبصره      اداره کل کار و امور اجتماعی استان حداکثر ظرف هفت روز اداری از              ـ  10ماده 
نامه اقـدام و نتیجـه را بـه صـورت             این آیین ) 8(و  ) 6(های حل اختالف موضوع مواد        شرایط عضویت داوطلبان نمایندگی کارفرمایان در هیات      

  .نماید کتبی به آنان اعالم می
   .یل و مستندات مربوط باید به وی اعالم شود در صورت عدم احراز شرایط هریک از داوطلبان دالـ1تبصره 
اداره کل کار و امور اجتمـاعی اسـتان            روز پس از اعالم عدم احراز شرایط اعتراض خود را کتباً به            3توانند حداکثر      معترضین می  ـ2تبصره 

  .تسلیم نمایند
استان یـا نماینـده وی و یـک نفـر نماینـده کـانون        برای رسیدگی به اعتراضات، هیاتی مرکب از مدیرکل کار و امور اجتماعی           ـ3تبصره 
همان استان که بیشترین سابقه عضویت  های حل اختالف های صنفی کارفرمایی استان و یک نفر از نمایندگان کارفرمایان عضو هیات انجمن

  .نماید ی میدر مراجع حل اختالف آن استان را دارد تشکیل و به اعتراضات واصله ظرف حداکثر پنج روز اداری رسیدگ
های حل اختالف همان استان به ترتیب فوق،          در صورت فقدان تشکل کارفرمایی استانی یکی دیگر از نمایندگان کارفرمایان عضو هیات             

  .تصمیمات این هیات با اکثریت آرا خواهدبود. عضو هیات مذکور خواهد شد
های حل اختالف را از طریق آگهـی          بان نمایندگی کارفرمایان در هیات     اداره کل کار و امور اجتماعی استان اسامی نهایی داوطل          ـ11ماده 

رسانی با ذکر زمان و مکـان         های دیگر اطالع    های کثیراالنتشار اعالم نموده و از طریق همان آگهی و در صورت لزوم روش               در یکی از روزنامه   
های حل اختالف دعـوت بـه         اب نمایندگان کارفرمایان در هیات    انتخابات، از کلیه مدیران واحدهای منطقه برای تشکیل مجمع مدیران و انتخ           

  .آورد عمل می
های مشمول قـانون کـار کـه     مدیره و مدیران عامل یا مدیران مسئول کارگاه         منظور از مدیران واحدهای منطقه، اعضای هیئت       ـ1تبصره 

  .باشد دارای شخصیت حقوقی هستند، می
  .تواند یک نفر از مدیران خود را برای شرکت در مجمع مدیران معرفی نماید ه فوق صرفاً میهای موضوع تبصر هریک از کارگاهـ  2تبصره 
نامه چنانچه خود راساً و بدون دخالت پیمانکار از خدمات کارگران  این آیین ) 8(ماده  ) 2(های مذکور در تبصره        هریک از دستگاه   ـ3تبصره 

مدیره را حداقل سه روز قبل از تشکیل          ین مقام دستگاه یا مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت         توانند باالتر   مشمول قانون کار استفاده نماید، می     
  .مجمع و برگزاری انتخابات، برای شرکت در مجمع مدیران کتباً معرفی نمایند

 کـل کـار و امـور        های موضوع تبصره فوق بر عهـده اداره         ها یا سایر دستگاه      احراز وجود کارگران مشمول قانون کار در شرکت        ـ4تبصره 
  .باشد اجتماعی استان می
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 هریک از مدیران واحدهای منطقه که تمایل به شرکت در مجمع مدیران به منظور انتخـاب نماینـدگان کارفرمایـان را داشـته                        ـ12ماده 
، )1(هـای     مندرج در تبـصره   باشند، باید حداقل پنج روز اداری قبل از انتخابات مراتب درخواست خود را همراه مستندات و مدارک موید شرایط                    

  .نامه کتباً به اداره کل کار و امور اجتماعی تسلیم نمایند این آیین) 11(ماده ) 3(یا ) 2(
های حل اختالف با رای کتبـی و مخفـی حاضـران در مجمـع مـدیران واحـدهای منطقـه          انتخاب نماینده کارفرمایان در هیات   ـ13ماده 

تواند به تعداد نمایندگان موردنیاز کـه اداره          کنندگان می   هریک از انتخاب  . بی آرای حاضران خواهدبود   نصاب الزم، اکثریت نس   . گیرد  صورت می 
  .نماید، رای دهد کل کار و امور اجتماعی اعالم می

  .باشد  منظور از واحدهای منطقه واحدهای مستقر در حوزه استان مربوط میـ1تبصره 
های حل اختالف استان تعداد موردنیاز نمایندگان کارفرمایان در           سـتان با توجه به تعداد هیات     اداره کـل کار و امور اجتمـاعی ا       ـ2تبصره 
  .های مذکور با حضور همه نمایندگان کارفرمایان میسر باشد نماید که تشکیل هیات های حل اختـالف را به نحوی تعیین می هیات
ی مرکب از نماینده اداره کل کار و امور اجتماعی استان و دو نفر نماینده               های حل اختالف توسط هیات       نظارت بر انتخابات هیات    ـ14ماده 

  .از بین حاضرین در جلسه مجمع که خود داوطلب عضویت در هیات حل اختالف نباشند، به انتخاب مجمع مدیران، به عمل خواهد آمد
ـ   جلـسه، نتیجـه انتخابـات را     تنظیم و امضای صورتگیری و شمارش آرا و   هیات نظارت مکلف است بالفاصله پس از پایان رایتبصره 

  .اعالم نماید
توانند ظرف سه روز اداری از تاریخ اعالم نتیجه اعتراض خـود              کنندگان به چگونگی انتخابات معترض باشند می         چنانچه شرکت  ـ15ماده 

  .ایندرا با ذکر دالیل کتباً به اداره کل کار و امور اجتماعی استان تسلیم و رسید دریافت نم
  .نامه خواهد بود این آیین) 10(ماده ) 3( رسیدگی به اعتراضات واصله بر عهده هیات موضوع تبصره تبصره ـ 

   .نامه نسبت به تجدید انتخابات اقدام خواهدشد در صورت ابطال تمام یا قسمتی از انتخابات به ترتیب مقرر در این آیین
 و کارفرمایان دو سال بوده و انتخاب و عضویت مجدد اعضای هیات حل اخـتالف بالمـانع                  مدت اعتبارنامه نمایندگان کارگران   ـ    16ماده 
  .است
ـ   ها را به هریک از ادارات کـل   تواند اختیار صدور اعتبارنامه باشد که می  مسئولیت صدور اعتبارنامه بر عهده معاونت روابط کار میتبصره 

  .کار و امور اجتماعی تفویض نماید
  .تصویب معاون روابط کار خواهد رسید  سلب اختیار و سایر مقررات مربوط براساس دستورالعملی خواهد بود که بهنحوه تفویض یا 
 نمایندگان کارگران و کارفرمایان در موارد ذیل عضویت خود را در هیات حل اختالف از دست داده و حـسب مـورد نماینـدگان                         ـ17ماده 

  :شوند گزین مینامه انتخاب و جای جدید براساس این آیین
  .ـ استعفاء از عضویت در هیات حل اختالف1 
  .ـ وفات2 
  .ـ رای دادگاه مبنی بر محرومیت از حقوق اجتماعی3 
  .ـ پایان دوره نمایندگی4 
  )در مورد نمایندگان کارگران( ـ اعالم مرجع انتخاب کننده به اداره کل کار و امور اجتماعی استان 5 
سه جلسه متوالی و یا پنج جلسه متناوب، اعمال و رفتار خالف شئون شغلی، نقض قوانین و مقررات مربـوط،   ـ غیبت غیرموجه بیش از  6 

اشخاص و سوء استفاده از مقام و موقعیت، به تشخیص مـدیرکل   تبعیض، غرض ورزی یا روابط غیراداری در اجرای قوانین و مقررات نسبت به        
  .انتخاب کننده و تایید وزارت کار و امور اجتماعیکار و امور اجتماعی استان با هماهنگی مرجع 

  .ـ بازنشستگی یا سایر صور خاتمه قرارداد کار7 
  . ـ خروج از شمول قانون کار جمهوری اسالمی ایران برای نمایندگان کارگران و کارفرمایان8 
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اداره کـل کـار و امـور اجتمـاعی            فای خود را به    هریک از نمایندگان کارگران و کارفرمایان در صورت استعفا باید رونوشت استع            ـ1تبصره 
  .استان مربوط تسلیم نمایند

 در صورت صدور رای قطعی دادگاه مبنی بر محرومیت از حقوق اجتماعی در مورد هریک از اعضای هیات حل اختالف، عـضو                       ـ2تبصره 
  .اجتماعی استان اطالع دهدمذکور مکلف است مراتب را بالفاصله به مرجع انتخاب کننده و اداره کل کار و امور 

 اداره کل کار و امور اجتماعی استان باید حداقل سه ماه قبل از پایان مهلت اعتبارنامـه نماینـدگان کارفرمایـان در هیـات حـل                           ـ18ماده 
  .نامه به عمل آورد اختالف اقدامات الزم را جهت انتخاب اعضای جدید براساس این آیین

قانون کـار جمهـوری اسـالمی ایـران         ) 160( در هیات حل اختالف به همان ترتیبی است که در ماده             انتخاب نمایندگان دولت  ـ  19ماده 
  .است بینی شده پیش
 در مواردی که فرماندار و یا رییس دادگستری محل شخصاً نتوانند در هیات حل اختالف شـرکت نماینـد الزم اسـت، نماینـده                         ـ1تبصره 

، دارای مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی و نماینده ریـیس دادگـستری محـل              )6(ماده  ) 2(و  ) 1(ای  فرماندار عالوه بر شرایط مندرج در بنده      
  .دارای سمت قضایی باشد

 در صورت غیبت غیرموجه سه جلسه متوالی یا پنج جلسه متناوب فرماندار و یا رییس دادگستری محـل و یـا نماینـدگان آنـان                  ـ2تبصره 
  .هد شدموضوع به مقام مافوق اطالع داده خوا

 چنانچه مدیر کل کار و امور اجتماعی استان شخصاً در هیات حل اختالف شرکت ننماید، نماینده وی باید همان شـرایطی کـه              ـ3تبصره 
  .بینی شده را حائز باشد های تشخیص پیش برای نمایندگان وزارت کار و امور اجتماعی در هیات

  .باشد تخلفات اداری می های حل اختالف مطابق قانون رسیدگی به ت رسیدگی به تخلفات نمایندگان دولت در هیاـ20ماده 
االجـرا    نامه نظر معاونت روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی، الزم             در صورت بروز هرگونه اختالف در اجرای مقررات این آیین          ـ21ماده 

  .خواهد بود
 بـه تـصویب   2/9/1387از طرف شورای عالی کار پیشنهاد و در تاریخ  12/8/1387 تبصره در جلسه مورخ 31 ماده و 21نامه در  این آیین  

  .شود  می28/9/1383نامه مصوب  وزیر کار و امور اجتماعی رسید و جایگزین آیین
   وزیر کار و امور اجتماعی ـ سیدمحمد جهرمی
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  های قضایی دستورالعمل آزمایشی استاندارد زمان رسیدگی به پرونده
  1387/10/1 - 8433/87/1شماره

  مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
 کـه در  1/10/1387 ـ  8433/87/1شـماره  های قضایی بـه  به پیوست یک نسخه دستورالعمل آزمایشی استاندارد زمان رسیدگی به پرونده 
رسـمی کـشور ارسـال      قضاییه نیز رسیده، به همراه ضمایم آن جهت درج در روزنامه               بهتصویب و توشیح ریاست محترم قوه      1/10/1387تاریخ
 .گردد می

  رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه ـ موحدی
  های قضایی دستورالعمل آزمایشی استاندارد زمان رسیدگی به پرونده

   :مقدمه 
انداز برنامه پـنج سـاله دوم توسـعه           در اجرای ماده یک سیاستهای کلی قضایی مصوب مقام معظم رهبری و در راستای اجرای سند چشم                 

 بر اصالح ساختار نظام قضایی کشور و به منظور تضمین عدالت و تأمین حقوق فردی و اجتمـاعی و افـزایش اعتمـاد عمـومی و                    قضایی مبنی 
، 19/4/1387 مورخ3926/87/1 بخشنامه شماره4های قضایی و همچنین در اجرای مفاد بند    مندی از دقت و سرعت در رسیدگی به پرونده          بهره

  :گردد های قضایی به شرح زیر ابالغ می ن رسیدگی به پروندهدستورالعمل استانداردسازی زما
تعیین سقف زمانی مناسب با رعایت ضـوابط و مقـررات در رسـیدگی بـه                » های قضایی   استاندارد زمان رسیدگی به پرونده    « ـ منظور از    1 
  .باشد های حقوقی و جزایی با توجه به اهداف مذکور در این دستورالعمل می پرونده
در صـورت   .  خواهـدبود  3 و   2،  1هـای     های حقوقی و خانواده و جزایی به ترتیب مطابق جدول شماره            ر زمان رسیدگی به پرونده    ـ حداکث 2 

  .گردد وجود وضعیت خاص پرونده، با اعالم مراتب به رئیس حوزه قضایی حداکثر نصف زمان به مهلت مقرر اضافه می
  . خواهدبود5 و 4های شماره  اری و دفتری مطابق جدولـ حداکثر زمان اختصاص یافته جهت انجام امور اد3 
   .شود ـ ضابطه رسیدگی در هر یک از شعب حقوقی یکصد پرونده و برای شعب جزایی یکصد و بیست پرونده تعیین می4 
  .شندبا  در پایان هر ماه و ارسال آن برای رئیس حوزه قضایی می7 و 6های شماره  ـ مدیران دفاتر موظف به تنظیم جدول5 
  .باشد های معوقه می  ـ رئیس حوزه قضایی موظف به اتخاذ تدابیر الزم جهت تسریع در رسیدگی و تعیین تکلیف پرونده6 
های قضایی موظف به نظارت و بازدید مستمر از شعب و واحدهای قضایی و ارتقاء رفتار سازمانی در جهت بهبود شرایط                       ـ رؤسای حوزه  7 

  .شندبا ها می رسیدگی به پرونده
گـردد و نظـارت بـر حُـسن اجـرای آن بـه عهـده رؤسـای کـل            ماهه به صورت آزمایشی اجرا می6 ـ این دستورالعمل طی یک دوره  8 

  .باشد ها می دادگستری
  رئیس قوه قضائیه ـ سیدمحمود هاشمی شاهرودی



  155/آیین نامه و دستورالعمل های مربوط به قوه قضائیه : بخش چهارم
 

 

  نامه درخصوص تشکیل سامانه اطالعات امالک و مستغالت تصویب
  1387/10/21 - ک41632ت/190328شماره

  وزارت بازرگانی ـ وزارت مسکن و شهرسازی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت نفت 
  وزارت نیرو ـ وزارت کشور ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات ـ وزارت دادگستری

 اصل یکصد و سی و هشتم        به استناد  19/3/1387 هـ مورخ    40001ت/29238نامه شماره     وزیران عضو کارگروه موضوع بند الف تصویب       
  :نامه یاد شده تصویب نمودند قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و با رعایت تصویب

سازی اطالعات مربوط به تمامی امالک و مستغالت و صدور شناسنامه  آوری و یکپارچه ـ با هدف ساماندهی بازار زمین و مسکن و جمع  1 
  .شود تشکیل می» تسامانه اطالعات امالک و مستغال« هوشمند، 

های مسکن و شهرسازی، بازرگانی، دادگستری، کشور و امور اقتصادی و دارایـی زیـر نظـر کـارگروه                     ـ کارگروهی متشکل از وزارتخانه    2 
ط صـدور   و نیز تعیین ضواب   ) 1(اندازی و تشکیل سامانه یاد شده در بند           ، اقدامات الزم را برای راه     1387مسکن حداکثر تا پایان بهمن ماه سال        

  .شود دبیرخانه کارگروه در وزارت دادگستری تشکیل می. شناسنامه هوشمند برای تمام امالک و مستغالت کشور انجام خواهد داد
) 18(ای موضـوع مـاده        های اجرای سامانه مذکور را از محـل اعتبـارات یارانـه              وزارت مسکن و شهرسازی موظف است، هزینه       ـ1تبصره 

  . ـ تأمین نماید1387 از تولید و عرضه مسکن ـ مصوب قانون ساماندهی و حمایت
های سراسر کشور، شرکت پست، سازمان ثبـت احـوال کـشور، نیـروی انتظـامی               سازمان ثبت اسناد و امالک کشور، شهرداری      ـ  2تبصره 

، موظـف بـه همکـاری بـرای     جمهوری اسالمی ایران و همه نهادها و سازمانهایی که به نوعی در ارتباط بـا اراضـی و امـالک فعالیـت دارنـد           
  .باشند اندازی و فعالیت مؤثر سامانه مذکور می راه

 در شهرها و مناطقی که صدور شناسنامه هوشمند امالک و مستغالت آنها به اتمام برسد، ارایه هرگونه خدمات منوط بـه ارایـه                  ـ 3تبصره 
  .شناسنامه هوشمند ملک موردنظر خواهد بود

، سامانه ثبت معامالت امالک و مستغالت که جزئـی از سـامانه امـالک و           1387ت حداکثر تا پایان دی ماه       ـ وزارت بازرگانی مکلف اس    3 
است را تشکیل و نسبت به اتصال تمامی دفاتر مشاورین امالک دارای پروانه کسب و دفاتر اسناد رسمی به بانک                    ) 1(مستغالت مذکور در بند     

  .تصاص و پیگیری کد رهگیری معامالت امالک و مستغالت برای آنها فراهم شودای که امکان اخ مذکور اقدام نماید به گونه
ـ ثبت هرگونه معامالت راجع به عین یا منفعت امالک و مستغالت اعم از بیع، اجاره، وکالت، هبه، صلح و غیره بدون کـد رهگیـری در      4 

ت ضمن احراز هویت اشـخاص حقیقـی و حقـوقی کـه بـه وسـیله                 دفاتر اسناد رسمی ممنوع بوده و دفاتر مذکور موظفند در زمان ثبت معامال            
) شناسـه (گیرد، کد رهگیری      در اختیار قرار می   ) کد اشخاص حقوقی  (و سازمان ثبت اسناد و امالک کشور        ) کد ملی (سازمان ثبت احوال کشور     

  .معامالت یاد شده را نیز ثبت نمایند
اتصال به سامانه ثبت معامالت امالک و مستغالت تمامی معامالت را در سـامانه              کلیه دفاتر مشاورین امالک موظفند از تاریخ        ـ  1تبصره 

  .مذکور ثبت نموده و کد رهگیری به آنها تخصیص دهند
انـد، هنگـام ثبـت      دفاتر اسناد رسمی موظفند در صورتیکه معامالت فوق در دفاتر مشاوران امالک کد رهگیری دریافت نکـرده    ـ2تبصره 

  .انه مذکور وارد نموده و به آن کد رهگیری تخصیص دهندمعامله، آن را در سام
های کشور، نیرو، نفت، امور اقتصادی و دارایی و ارتباطات و فناوری اطالعات مکلفند از ارایه هرگونه خدمات در خـصوص    ـ وزارتخانه 5 

 بوده و 1387ماه   تاریخ قرارداد آنها پس از پایان دیآب، برق، گاز، تلفن، مفاصا حساب مالیاتی و نظایر آن به مالکان، مستأجران یا وکالیی که        
  .فاقد کد رهگیری باشد، خودداری نمایند



  )1387 زمستان 13شماره (فصلنامه قضایی / 156
 

 

های یـاد شـده را     وزارت بازرگانی موظف است امکان استعالم کدهای رهگیری به صورت الکترونیکی و بر خط، توسط دستگاه           ـ1تبصره 
  .فراهم نماید

فرآیند استعالم دفاتر اسناد رسمی برای نقل و انتقال رسمی ملـک، کـد رهگیـری ثبـت معاملـه       ـ کلیه ادارات امور مالیاتی موظفند در  6 
  .مذکور در سامانه ثبت معامالت امالک و مستغالت کشور را مطالبه نمایند

ه بـه کـارگروه     نامه نظارت و نسبت به گزارش عملکرد ماهان         های بازرگانی و دادگستری مکلفند بر حُسن اجرای این تصویب           ـ وزارتخانه 7 
  .مسکن اقدام نمایند

 . به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است21/10/1387نامه در تاریخ  این تصویب 
  معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

  



  157/آیین نامه و دستورالعمل های مربوط به قوه قضائیه : بخش چهارم
 

 

 نامه اجرایی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی آیین) 9(اصالح ماده 
  1387/11/3 -ک40422ت/201658شماره

  وزارت دادگستری ـ وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت کشور ـ وزارت مسکن و شهرسازی
  وزارت رفاه و تأمین اجتماعی ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات 
  وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

 وزارت امور اقتصادی و دارایـی       20/4/1387 مورخ   58969 شماره    بنا به پیشنهاد   3/9/1387وزیران عضو کمیسیون لوایح در جلسه مورخ         
هـ مورخ 373ت/164082نامه شماره  ـ و با رعایت تصویب1385قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی ـ مصوب) 7(و به استناد ماده 

  : تصویب نمودند10/10/1386
ک مـورخ   37899ت/212962نامـه شـماره       در دفاتر اسناد رسمی موضـوع تـصویب       نامه اجرایی قانون تسهیل تنظیم اسناد         آیین) 9(ماده   

  :گردد  به شرح زیر اصالح می27/12/1386
ها از پرداخت عوارض و اخذ هرگونه گواهی به استثنای پاسخ اسـتعالم از اداره                  هرگونه انتقال بالعوض به نفع دولت و شهرداری        ـ9ماده 

  .باشد ثبت اسناد و امالک محل معاف می
  . به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است2/11/1387نامـه در تاریخ  این تصویب 

  معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

  



  )1387 زمستان 13شماره (فصلنامه قضایی / 158
 

 

 العاده ویژه قضات نامه موضوع فوق  بند به تصویب4الحاق 

  1387/11/8 -ک41094ت/205309شماره
  رییس جمهورریزی و نظارت راهبردی  وزارت دادگستری ـ معاونت برنامه

 مـورخ   28669/02/111 بنـا بـه پیـشنهاد شـماره          1/10/1387وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در جلسه مورخ             
) 1(بنـد  » ط«  وزارت دادگستری و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و با رعایت جزء      15/10/1387

  : تصویب نمودند1/10/1386هـ مورخ 38856ت/158795ره نامه شما تصویب
  :شود  و اصالحات بعدی آن اضافه می28/1/1384هـ مورخ 32716ت/3812نامه شماره بندهای زیر به تصویب 
  7/10رقم  9و ـ کلیه شاغلین مشاغل قابل تخصیص در گروه 
  2/11رقم  10ز ـ کلیه شاغلین مشاغل قابل تخصیص در گروه 
  6/11رقم  11اغلین مشاغل قابل تخصیص در گروهح ـ کلیه ش 
  12رقم  12ط ـ کلیه شاغلین مشاغل قابل تخصیص در گروه 
  . به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است7/11/1387نامه در تاریخ  این تصویب 

  معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی
  



  159/آیین نامه و دستورالعمل های مربوط به قوه قضائیه : بخش چهارم
 

 

  ساز  رانندگی حادثهنامه در خصوص تعیین مصادیق و عناوین تخلفات تصویب
  1387/11/7 -هـ41646ت/204361شماره 

  وزارت کشور
 وزارت کشور و به اسـتناد تبـصره   1/10/1387 مورخ 61/6/1/131465 بنا به پیشنهاد شماره 29/10/1387هیئت وزیران در جلسه مورخ   
ــ  1387ری زمینی در مقابـل شـخص ثالـث ـ مـصوب      قانون اصالح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتو) 5(ماده 

  :تصویب نمود
قانون اصالح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیـه           ) 5(ساز، موضوع ماده      مصادیق و عناوین تخلفات رانندگی حادثه      

باشـد،   مـی » نامه هیئت وزیران وست تصویبپی« ـ به شرح جدول پیوست که تأیید شده به مهر 1387موتوری زمینی در مقابل ثالث ـ مصوب  
 .گردد تعیین می

  معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی
  

  ساز جدول مصادیق و عناوین تخلفات رانندگی حادثه
   :1ردیف 

هرگونه حرکات نمایشی مانند دور زدن درجا، حرکت بر روی یک چرخ و یا هرگونـه حرکـات آکروبـاتی در سـطح راههـا و                     :عنوان تخلف   
  خیابانها

   :2ردیف 
  دور زدن در محل ممنوع:عنوان تخلف 

   :3ردیف 
  رو عبور وسایل نقلیه از پیاده: عنوان تخلف 

   :4ردیف 
  نقص سیستم روشنایی وسایل نقلیه به هنگام شب: عنوان تخلف 

   :5ردیف 
  )ورود ممنوع(عبور از محل ممنوع : عنوان تخلف 

   :6ردیف 
  سبقت غیرمجاز: عنوان تخلف 

   :7یف رد
  تجاوز از سرعت مجاز: عنوان تخلف 

   :8ردیف 
  عبور از چراغ قرمز راهنمایی: عنوان تخلف 

   :9ردیف 
  عدم رعایت حق تقدم عبور: عنوان تخلف 

   :10ردیف 
  حرکت به طور مارپیچ در راهها: عنوان تخلف 



  )1387 زمستان 13شماره (فصلنامه قضایی / 160
 

 

   :11ردیف 
  تجاوز یا انحراف به سمت چپ معابر: عنوان تخلف 

   :12ردیف 
  عدم رعایت فاصله مناسب با وسیله نقلیه و یا عدم توجه به جلو: خلف عنوان ت
   :13ردیف 

  گردش به چپ یا به راست در محل ممنوع: عنوان تخلف 
   :14ردیف 

  روشن نکردن چراغ هنگام شب و در موقع لزوم: عنوان تخلف 
   :15ردیف 

  )کن و زنجیر چرخ چراغ، الستیک، فرمان، ترمز، برف پاک(رانندگی با وسیله نقلیه دارای عیب و نقص فنی مؤثر : عنوان تخلف 
   :16ردیف 

  عدم رعایت شرایط مندرج در گواهینامه از قبیل استفاده از سمعک، عینک یا تجهیزات خاص: عنوان تخلف 
   :17ردیف 

  مصرف مواد روانگردان و مشروبات الکلی: عنوان تخلف 
  



  161/آیین نامه و دستورالعمل های مربوط به قوه قضائیه : بخش چهارم
 

 

  کیل صندوق حمایت وکال و کارگشایان دادگستریقانون تش) 8(نامه اجرایی ماده  اصالح آیین
  1387/12/12 - هـ42025ت/233429شماره

  وزارت دادگستری
 وزارت دادگـستری و بـه اسـتناد         27/11/1387 مورخ   36137/02/111 بنا به پیشنهاد شماره      27/11/1387هیئت وزیران در جلسه مورخ       

  :ـ تصویب نمود1375مایت وکال و کارگشایان دادگستری ـ مصوبقانون تشکیل صندوق ح) 8(ماده واحده قانون اصالح ماده 
نامـه    قانون تشکیل صندوق حمایت وکال و کارگـشایان دادگـستری موضـوع تـصویب             ) 8(نامه اجرایی ماده      ـ مستمریهای موضوع آیین   1 

  .یابد  افزایش می1/1/1387 درصد از 4/18 به میزان 26/12/1377هـ مورخ 17985ت/81817شماره 
 پیـشنهاد افـزایش     1388، حداکثر تـا پایـان فـروردین         1387وزارت دادگستری موظف است با توجه به تغییر شاخص قیمتها در سال             ـ  2 

  . را به هیئت وزیران ارایه کند1388نامه مذکور برای سال  مستمریهای موضوع آیین
  جمهور ـ پرویز داودی  معاون اول رئیس

   



  )1387 زمستان 13شماره (فصلنامه قضایی / 162
 

 

های کل   میزان جرایم تخلفات رانندگی در شهرها و جادهجدول) 170(و ) 131(اصالح ردیفهای 
  کشور

  1387/11/5 -هـ40096ت/202600شماره
  وزارت کشور 

) 2( وزارت کـشور و بـه اسـتناد بنـد            9/4/1387 مورخ   61/6/1/41946 بنا به پیشنهاد شماره      29/10/1387هیئت وزیران در جلسه مورخ       
قـانون تنظـیم بخـشی از مقـررات         ) 18(دهای دولت و مصرف آن در موارد معین موضوع ماده           قانون وصول برخی از درآم    ) 32(اصالحی ماده   

  :ـ تصویب نمود1380مالی دولت ـ مصوب 
نامـه شـماره      هـای کـل کـشور، موضـوع تـصویب           جدول میزان جـرایم تخلفـات راننـدگی در شـهرها و جـاده             ) 170(و  ) 131(ردیفهای   

 :گردد  جدول زیر اصالح می به شرح11/11/1383هـ مورخ 32116ت/65323

  131 :جدول جرایم شماره ردیف
  تجاوز از سرعت مجاز: عنوان تخلف
  میزان جریمه

    ریال300,000:ها و شهرهای بزرگ در جاده
   ریال و یک هفته توقیف خودرو350,000:در سایر شهرها
  170 :جدول جرایم شماره ردیف
   کشی و حرکات آکروباتیک در سطح راهها و خیابانها د دور زدن درجا، الییهرگونه حرکات نمایشی با خودرو مانن : عنوان تخلف
  میزان جریمه

   ریال150,000:ها و شهرهای بزرگ در جاده
   ریال و سه روز توقیف خودرو200,000:در سایر شهرها

  معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی
  



  163/آیین نامه و دستورالعمل های مربوط به قوه قضائیه : بخش چهارم
 

 

های تخصصی وزارتین علوم،  میتهها و ک خروج تصمیمات و آراء صادره از هیأت« ماده واحده 
  تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر

  1387/11/21 -دش/7474شماره
مراکز آموزشی و پژوهشی درخصوص امور و شئون علمی، آموزشی و پژوهشی از شمول صالحیت دیوان عدالت اداری و سایر مراجـع                      

 »قضائی

  )رای عالی انقالب فرهنگی شو12/6/1387 مورخ 630مصوب جلسه (
 معاونت حقوقی و توسعه قـضایی قـوه         12/5/1387، بنا به پیشنهاد مورخ      12/6/1387 مورخ   630شورای عالی انقالب فرهنگی در جلسه        

ری و های تخصصی وزارتین علـوم، تحقیقـات و فنـاو       ها و کمیته    خروج تصمیمات صادره از هیأت    « قضائیه و دیوان عدالت اداری، ماده واحده        
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراکز آموزشی و پژوهشی در امور و شئون علمی، آموزشی و پژوهشی از شـمول صـالحیت دیـوان                          

  :را به شرح ذیل تصویب نمود» عدالت اداری و سایر مراجع قضایی
ـ «   هـای علـوم،    های تخصـصی فعـال در وزارتخانـه    هها و کمیت  آن دسته از تصمیمات و آراء نهائی و قطعی صادره در هیأتماده واحده 

ها و سایر مراکز آموزشی و پژوهـشی مـصوب، از جملـه؛ تـصمیمات و آراء                   تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه          
هـائی درخـصوص بازنشـستگی،      های امناء ، ممیزه و انتظامی اساتید و کمیته انضباطی دانشجویان و همچنین تـصمیمات و آراء ن                   نهائی هیأت 

ارتقاء ، ارزیابی و پذیرش علمی، بورس دانشجویان و فرصت مطالعاتی که صرفاً در رابطه با امور و شئون تخصصی علمی، آموزشی و پژوهشی       
  .صادر شده باشد، قابل شکایت و رسیدگی در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضائی نخواهدبود

ـ   های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هیأتی به عنـوان مرجـع نهـائی بـه      رتخانه در هر یک از وزاتبصره 
های مذکور در ماده واحده فوق که در امور و  ها و کمیته منظور تجدیدنظر و رسیدگی به شکایات اساتید و دانشجویان از آراء و تصمیمات هیأت            

. شـود   هـا تـشکیل مـی       هـا و کمیتـه      و همچنین به منظور نظارت بر نحـوه رسیدگی در این هیأت          شئون علمی، آموزشی و پژوهشی صادرشده       
  .ترکیب اعضاء و وظایف و اختیارات هیأت موضـوع این تبصره، به تصـویب شورای عـالی انقـالب فرهنـگی خواهدرسید

  نژاد محمود احمدی رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقالب فرهنگی ـ
  





  
  
  
  
  
  
  
  
 

  :پنجمبخش 

  بخشنامه های قوه قضائیه 



  )1387 زمستان 13شماره (فصلنامه قضایی / 166
 

 

 در استقرار شعب تخصصی شورای حل اختالف بخشنامه به کلیه واحدهای قضایی سراسر کشور

 در زندانهای کشور 
 1387/9/17 - 8045/87/1شماره 

  مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
 .گردد ع به پیوست ارسال می ریاست محترم قوه قضائیه جهت اطال17/9/1387 ـ 8045/87/1تصویر بخشنامه شماره  

  مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث
  بخشنامه به کلیه واحدهای قضایی سراسر کشور

با عنایت به ضرورت ارتقاء کیفی، تقویت و افزایش کارایی شوراهای حل اختالف و ایجاد وحدت رویه در تأسیس شوراهای حل اخـتالف                  
ح و سازش بین زندانیان متهم و محکوم و شکات، فراهم آوردن زمینه آزادی زندانیان جـرائم غیرعمـد و   تخصصی و با توجه به لزوم ایجاد صل  

 قـانون شـوراهای حـل اخـتالف         2مالی و تسریع در زمان رسیدگی به مشکالت مددجویان، الزم است رؤسای کل دادگستری در اجرای ماده                  
امات تأمینی و تربیتی، امکانات و تمهیدات الزم جهـت اسـتقرار شـعب تخصـصی                 با همکاری و هماهنگی سازمان زندانها و اقد        1387مصوب  

فراهم نمایند به نحویکـه تمـامی زنـدانیان    )  نفر زندانی یک شعبه100بازای هر (شورای حل اختالف در زندانهای موجود استان متبوع خود را  
منـد گردیـده و    از رسیدگی در شورای حل اختالف بهـره  ) گذشتجنبه خصوصی جرایم غیرقابل     (اعم از جرایم قابل گذشت و غیرقابل گذشت         

  .نتیجه حسب مورد به صورت گزارش اصالحی، تقسیط بدهی و غیرو به مراجع قضایی ارسال گردد
  ».باشند رؤسای کل دادگستریها و رئیس سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی مسئول اجرای این بخشنامه می«  

   ـ سیدمحمود هاشمی شاهرودیرئیس قوه قضائیه
  



  167/بخشنامه های قوه قضائیه : بخش پنجم
 

 

له به   در امکان اخذ تعهد نامه از بانک محکومٌبخشنامه به کلیه دادگاهها و دوایر اجرای احکام

  عنوان تأمین در اجرای احکام غیابی
  1387/11/13 -9365/87/1شماره

  مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
 .گردد   ریاست محترم قوه قضائیه جهت اطالع به پیوست ارسال می13/11/1387 ـ 9365/87/1با احترام تصویر بخشنامه شماره 

  مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث
  

  بخشنامه به کلیه دادگاهها و دوایر اجرای احکام
استای اجـرای  ها از اشخاص حقیقی و حقوقی و در ر     به منظور تسریع در اجرای احکام غیابی و همچنین تسهیل در وصول مطالبات بانک              

 قانون آئین دادرسی مدنی و با توجه به نوع و چگونگی تأمین مورد نیاز برای اجرای احکـام غیـابی و نظـر بـه اطمینـان از                   306 ماده   2تبصره  
ع له به عنوان تأمین موضو      ای از بانک محکوم     توانند تعهدنامه   جبران خسارت احتمالی وارده در صورت نقض حکم دادگاههای مجری حکم می           

  . ماده مزبور اخذ نمایند2تبصره
  .باشند های استانها مکلف به حُسن اجرای بخشنامه می رؤسای کل دادگستری 

  شاهرودی رئیس قوه قضائیه ـ سیدمحمود هاشمی
  

  





  
  
  
  
  
  
  
  
 

  :ششمبخش 

  مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیهنظریات 
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  ضای مهلت در لزوم پرداخت اجرت المثل در عدم تحویل مورد اجاره پس از انق: 235

  ».المثل بپردازد بعد از انقضای مدت اجاره چنانچه مستأجر مورد اجاره را تخلیه نموده ولی تحویل مالک ندهد باید اجرت« 
ـ    در مورد اجاره محل مسکونی، چنانچه مدت اجاره منقضی شده و مستأجر مورد اجاره را کالً تخلیـه کـرده ولـی آنـرا بـه مالـک       سؤال 

 المثل این مدت خواهد بود؟  آیا مالک مستحق مطالبه اجرتتحویل نداده باشد 
  24/2/1387 ـ 1066/7نظریه شماره

  نظریه کل اداره حقوقی و اسناد قوه قضائیه
 قـانون   494، و بـا توجـه بـه مقـررات مـاده             )1( قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مـدنی           198مستفاد از ماده    

شود و اگر مستأجر پس از انقضای مدت عین مستأجره را بدون اذن مالـک مـدتی    به محض انقضای مدت برطرف می، عقد اجاره   )2(مدنی
المثل خواهد بود اگرچه مستأجر استیفاء منفعت نکرده باشد و اگر با اجـازه                در تصرف خود نگاه دارد موجر برای مدت مزبور مستحق اجرت          

آیـد کـه هرچنـد        المثل بدهد که استیفای منفعت کرده باشد از مفاد استعالم چنین بر می              اجرتمالک آنرا در تصرف داشته باشد وقتی باید         
مستأجر بعد از انقضای مدت اجاره از مورد اجاره استیفای منفعت نکرده ولی چون آنرا به مالک تحویـل نـداده و بـدون اجـازه مالـک نیـز                             

د و لذا اصل بر ادامه تصرف است و نظر به اینکه تصرف مذکور بـدون اجـازه   شو است، مستأجر کماکان متصرف مورد اجاره شناخته می   بوده
  .المثل خواهدبود  موجر مستحق مطالبه اجرت494موجر صورت گرفته طبق مقررات ماده 

*****  

  در قابلیت طرح دعاوی مربوط به هر شعب بانک در محل وقوع همان شعبه:  236

شـود ولـی اگـر        عاوی مربوط به هر شعبه در دادگاه محل وقوع همان شعبه رسیدگی می            ـ چنانچه بانک دارای شعب متعدد باشد د       1« 
  ».به را از سایر شعب دریافت نماید  تواند محکومٌ له می شعبه بانک محکوم شود و امکان پرداخت نداشته باشد محکوم

ـ   شـود؟   ه هر شعبه در کدام دادگاه رسیدگی میـ در مواردی که بانک دارای شعب مختلف در نقاط مختلف باشد دعاوی مربوط ب1 سؤال 
  له چیست؟ به را نداشته باشد تکلیف محکوم و اگر شعبه محکوم علیه امکان پرداخت وجه محکومٌ

  28/2/1387 ـ 1119/7نظریه شماره
  نظریه کل اداره حقوقی و اسناد قوه قضائیه

تشکیل بانک فقـط  « :  با اصالحات بعدی که مقرر داشته18/4/1351 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 31ماده ) الف(با عنایت به بند  
دادرسی دادگاههای عمومی و انقـالب در          قانون آیین  23و با توجه به ماده      » صورت شرکت سهامی عام، با سهام با نام ممکن خواهدبود           به

مختلف باشد، دعاوی ناشی از تعهـدات هـر         اگر شرکت دارای شعب متعدد در جاهای        ... «:  که مقرر داشته   21/1/1379امور مدنی مصوب    
شعبه با اشخاص خارج باید در دادگاه محلی که شعبه طرف معامله در آن واقع است، اقامه شود، مگر آنکه شعبه یاد شـده برچیـده شـده                            

 دادگـاه محـل     ، جواز اقامه دعوی بـه طرفیـت شـعبه بانـک در            »صورت نیز دعاوی در مرکز اصلی شرکت اقامه خواهد شد           باشد که در این   
استقرار شعبه موصوف، به معنی جدا و مستقل شدن شخصیت حقوقی شعبه بانک از شخصیت حقوقی بانک نیست و لـذا چنانچـه شـعبه                         

توانـد بـه      به نباشد، اجرای دادگـاه مـی        بانک به علت تخلف از انجام تعهداتی که داشته در دادگاه محکوم شود لکن قادر به تأدیه محکوم                 
له از اموال شعبه دیگر همان بانک یا اموال مرکز اصلی بانک، با اعطاء نیابت، نسبت به توقیف اموال و اجرای حکم قطعـی                         تقاضای محکوم 

  .اقدام کند
*****  



  171/ نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه: بخش ششم
 

 

   از رأی دیوان عدالت اداری 100لزوم تبعیت کمیسیون ماده :  237

 نقض شده و رأی قطعی نسبت به آن صـادر شـود و           قانون شهرداری در شعبه دیوان عدالت اداری       100چنانچه رأی کمیسیون ماده     « 
  ».مجدداً در کمیسیون هم عرض مطرح گردد، کمیسیون باید از رأی دیوان عدالت تبعیت نماید

ـ   گردد بـه چـه     قانون شهرداری صادر شود و در دیوان عدالت اداری نقض می100 آرائی که از کمیسیون بدوی یا تجدیدنظر ماده سؤال 
  گیرد؟  شده و آن کمیسیون چه تصمیمی میکمیسیونی ارجاع
  10/6/1387 ـ 3521/7نظریه شماره

  نظریه کل اداره حقوقی و اسناد قوه قضائیه
 و تبـصره آن مکلفنـد بـر         14 کمیسیونهای همعرض وفق مـاده       1385اوالً، با توجه به مقررات جدید دیوان عدالت اداری مصوب سال            

م بصدور رأی نمایند در این صورت چنانچه شعبه همعرض شـعبه تجدیـدنظر کمیـسیون مـاده               مبنای رأی قطعی دیوان عدالت اداری اقدا      
 بـدوی باشـد     100االجراء خواهد بود اما اگر کمیسیون همعرض کمیسیون مـاده              باشد رأی صادره نسبت به شهرداری قطعی و الزم         100

 از قـانون شـهرداریها و   100ضمناً طبق مـاده  . تراض نماید  اع 100تواند نسبت به رأی صادره در کمیسیون تجدیدنظر ماده            شهرداری می 
های آن کمیسیون ماده صد قانون شهرداریها به کمیسیونهای بدوی و تجدیدنظر تقسیم نشده بلکه هر کمیسیونی که در ابتدای امر                       تبصره

آن ارجـاع گـردد کمیـسیون      بـه  پرونده به آن ارجاع شده باشد کمیسیون بدوی و هر کمیسیونی کـه اعتـراض بـه رأی کمیـسیون بـدوی                     
موضوع رسیدگی نکـرده      شود که قبالً به     شود و لذا پرونده پس از اعاده از دیوان عدالت اداری به کمیسیونی ارجاع می                تجدیدنظر نامیده می  

  .و رأی نیز صادر ننموده است
مه صادره از دیوان عدالت بوده باشد مالـک         ثانیاً، چنانچه کمیسیون همعرض کمیسیون تجدیدنظر بوده و رأی کمیسیون بر خالف دادنا            

تواند مجدداً از رأی صادره به دیوان عدالت اداری شکایت نماید و اگر کمیسیون همعرض کمیسیون بدوی باشد و رأی صادره                       ساختمان می 
  .رأی مذکور درخواست تجدیدنظر نماید تواند نسبت به بر خالف تصمیم دیوان عدالت باشد مالک ساختمان می

  .لثاً، مهلت اعتراض از رأی صادره در کمیسیون بدوی به کمیسیون تجدیدنظر حسب مقررات قانونی ده روز استثا
*****  

رسیدگی به اعتراض ثالث وفق قانون آیین دادرسی مدنی و اعتراض نسبت به مال توقیفی وفق :  238
  قانون اجرای احکام مدنی 

شود ولی اعتراض ثالث نسبت به مال توقیف شده وفق            ت آئین دادرسی رسیدگی می    اعتراض ثالث نسبت به احکام قطعی وفق مقررا       « 
  ».گیرد  قانون اجرای احکام مدنی صورت می147 و 146مواد 
   قانون اجرای احکام مدنی با همدیگر اختالف دارد؟147 و146ثالث موضوع مواد قطعی با اعراض ثالث نسبت به احکام  آیا اعتراض-سؤال 

  28/2/1387 ـ 1145/7نظریه شماره
  نظریه کل اداره حقوقی و اسناد قوه قضائیه

چنانچه شخص ثالث به ادعای اینکه حکم قطعی دادگاه به حقوق وی خللی وارد آورده معتـرض باشـد، بایـد اعتـراض خـود را طبـق                            
 درحالی که اعتـراض شـخص ثالـث         نماید   قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی اعالم           418 و   417مقررات مواد   

 قانون اجرای احکام مـدنی،      146ای جدا از اعتراض ثالث نسبت به حکم قطعی است با توجه به متن ماده                  شده مقوله   به مال توقیف    نسبت  
ون چنانچه شخص ثالث نسبت به مال توقیف شده اظهار حقی نماید شکایت وی بدون رعایت تشریفات قانون آیین دادرسی مـدنی و بـد                      

  .گیرد پرداخت هزینه مورد رسیدگی قرار می
 قانون اجرای احکام مدنی، رسیدگی به اعتراض شخص ثالث و صـدور رأی در خـصوص                 147منظور از تعیین تکلیف شکایت در ماده        

ـ                           دم بـر   پذیرش یا عدم پذیرش اعتراض است، با این توضیح اگر ادعای وی مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد کـه تـاریخ آن مق



  )1387 زمستان 13شماره (فصلنامه قضایی / 172
 

 

تاریخ توقیف است درخواست وی نیازی به رسیدگی ندارد و با احراز این موضوع توسط دادگاه دستور اداری مبنی بـر رفـع توقیـف صـادر                
 قـانون   147در اینصورت دادگاه طبـق مـاده        ) نامه عادی   مانند بیع (شود ولی اگر ادعا مستند به سند رسمی یا حکم قطعی دادگاه نباشد                می

مرجع . به ادعای مطروحه رسیدگی ماهیتی نموده و با توجه به قرائن و دالیل دیگر ازجمله اماره تصرف حکم مقتضی صادر گردد                  مذکور باید   
  . قانون اجرای احکام مدنی، دادگاه بدوی صادرکننده حکم است147 و 146رسیدگی بدعوای اعتراض ثالث موضوع مواد 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
در صورتی که حق یا دینی بر عهده کسی ثابت شد، اصل بر بقای آن اسـت مگـر                   « :  قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی          198ـ ماده   1

  ».این که خالف آن ثابت شود
ضاء آن مستأجر عین مستأجره را بدون اذن مالک مدتی در تـصرف  شود و اگر پس از انق عقد اجاره به محض انقضاء مدت بر طرف می       «:  قانون مدنی    494ـ ماده   2

المثل خواهد بود اگرچه مستأجر استیفاء منفعت نکرده باشد و اگر با اجازه مالـک در تـصرف نگـاه دارد وقتـی بایـد                           خود نگاه دارد موجر برای مدت مزبور مستحق اجرت        
  ». مالک اجازه داده باشد که مجاناً استفاده نمایدکه المثل بدهد که استیفاء منفعت کرده باشد مگر این اجرت

  

 قانون آیین دادرسی مدنی و لزوم رسیدگی 212ی اعمال ماده اامکان تشکیل پرونده جداگانه بر: 239
  به آن موضوع در همان دادگاه 

ای   درسی مدنی پرونده جداگانه    قانون آیین دا   212اوالً، سرعت در دادرسی اقتضاء دارد که برای رسیدگی به تخلف قسمت اخیر ماده               «
  ».ثانیاً، ارسال پرونده در این مورد به دادسرا وجاهتی ندارد و همان دادگاه باید رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید. تشکیل شود
ۀ  قانون آیین دادرسی مدنی در همان پرونده ممکن است یا مـستلزم تـشکیل پرونـد                212 آیا رسیدگی به تخلف قسمت اخیر ماده         ـ سؤال
 ای است و باید پروندۀ مربوط برای رسیدگی، به دادسرا ارسال شود؟ جداگانه

  25/7/1385 ـ 5681/7نظریه شماره
  نظریه اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه

  دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی مـصوب سـال             قانون آیین ) 1(  212اوالً، با توجه به سیاق عبارت قسمت اخیر ماده          
 که مقرر داشته، کسی که مسؤولیت عدم ارائه سند متوجه او است پس از رسیدگی در همین دادگاه و احراز تخلف به انفصال موقت                         1379

ای در این  رسد رسیدگی به این تخلف مستلزم تشکیل پرونده جداگانه     بنظر می . از خدمات دولتی از شش ماه تا یکسال محکوم خواهد شد          
، این تخلف معموالً با موضوع دعوی ارتباطی ندارد و سهولت و سرعت در دادرسی اقتضاء دارد که به هر کـدام از ایـن                         زیرا. باشد  مورد می 

  .موارد به صورت مستقل مورد رسیدگی قرار گیرد تا باعث اطاله دادرسی نشود
 تخلف در دادگاه ارسال پرونده به دادسرا وجاهتی         ثانیاً، نظر به اینکه قانون رسیدگی در همین دادگاه را مورد تصریح قرار داده، با احراز               

  .ندارد و همان دادگاه باید رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید
*****  

واحده قانون نحوه پرداخت اصل اجرای فوری احکام محاکم و استثناء رعایت مقررات ماده : 240
  ...محکومٌ به دولت

ـ          اصل بر اجرای فوری احکام قطعی دادگاهها است و تأخ         «  تثنائی اسـت کـه محتـاج مجـوز         یر در اجراء یا عدم اجراء حکم، امـری اس
  ».دولتی، از جمله این موارد است وعدم تأمین وتوقیف اموال محکوم به دولت نحوۀ پرداخت مادۀ واحدۀ قانون مقررات است که رعایت قانونی

ـ  توانند با استناد به مادۀ واحدۀ قانون نحوۀ پرداخـت   ند، آیا میها یا مؤسسات دولتی دارای اعتبار کافی باش  در صورتی که وزارتخانهسؤال 
  محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی، از مهلت مقرر در قانون مذکور استفاده نمایند؟

  21/5/1385 ـ 3758/7نظریه شماره
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  نظریه اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه
توان گفت، براساس مقـررات ایـن    ت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی می       با توجه به ماده واحده قانون نحوه پرداخ       

باشند با موردی     ها یا مؤسسات دولتی دارای اعتبار کافی برای پرداخت محکوم به و اجرای مفاد اجرائیه می                 قانون بین موردی که وزارتخانه    
ها یا مؤسـسات دولتـی مکلفنـد نـسبت بـه              اول وزارتخانه   معنی که در مورد     بدین. که چنین اعتباری وجود ندارد، باید قائل به تفکیک شد         

. اما در مورد دوم، باید مراتب را به اجرای احکـام اعـالم و از مهلـت مقـرر قـانونی اسـتفاده نماینـد                       . اجرای احکام دادگاهها اقدام نمایند    
زیـرا،  . زم صدور اجرائیه است، صادر کـردن اجرائیـه ضـرورت دارد           بنابراین، چون اجرای حکم در موردی هم که اعتبار موجود باشد مستل           

صدور اجرائیه به منزله الزام وزارتخانه یا مؤسسه دولتی محکوم علیه است به پرداخت محکوم به و چنانچه اجرائیـه صـادر نـشود، چـون                       
تـوان    بـه، نمـی      و عـدم پرداخـت محکـوم       است، در صورت وجود اعتبـار       به نشده   محکوم علیه به موجب اجرائیه ملزم به پرداخت محکوم        

به عالوه، اصل بر اجرای فوری احکـام قطعـی دادگاههـا    . را متوجه مسؤولین وزارتخانه یا مؤسسه دولتی نمود  مسؤولیت عدم اجرای حکم   
ه از جملـه ایـن      است و تأخیر در اجراء یا عدم اجراء حکم، امری استثنائی است که محتاج مجوز قانونی است که رعایت مقررات این مـاد                      

  .بدیهی است در صورت صدور اجرائیه، حق اجراء طبق قانون اجرای احکام مدنی قابل وصول خواهد بود. موارد است
*****  

  دعوی اصلیرسیدگی به خواهان قبل از  هزینه دادرسی اعسار ازپرداخت دعایبه ا رسیدگی لزوم:  241

ه دادرسی داشته باشد، دادگاه باید این ادعا را جداگانه مورد رسیدگی قرار دهـد    در صورتی که خواهان ادعای اعسار از پرداخت هزین        « 
و پس از قطعیت رأی دادگاه در این مورد، بر حسب نتیجه دادرسی با دریافت هزینـه دادرسـی در صـورت رد اعـسار و عـدم دریافـت در          

  ».صورت قبول اعسار، رسیدگی به دعوای اصلی ادامه یابد
ـ   توأم به ادعای اعسار از هزینه دادرسی و دعوای اصلی وجاهت قانونی دارد، یا ابتدا به ادعای اعسار خواهان، رسیدگی  آیا رسیدگیسؤال 

  شود؟
  4/5/1385 ـ 3291/7نظریه شماره

  نظریه اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه
 هـیچ دادخواسـتی بـدون پرداخـت     21/1/1379 دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب         قانون آیین  53طبق ماده   

 54افتد و در صورت عدم تأدیه هزینه دادرسی ظرف مهلت ده روز پس از اخطار دفتـر دادگـاه، طبـق مـاده                          هزینه دادرسی به جریان نمی    
ـ               . شود  همان قانون رد می    د ایـن ادعـا را      بنابراین، درصورتی کهخواهان ادعای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی داشته باشـد، دادگـاه بای

 331جداگانه مورد رسیدگی و اتخاذ تصمیم قرار دهد و پس از قطعیت رأی دادگاه در این مورد، کـه تجدیـدنظرخواهی از آن تـابع مـاده                            
بـه اعـسار از    اگرچه این رأی راجـع (باشد   هیأت عمومی دیوان عالی کشور می29/7/1382 ـ  662رویه شماره  قانون مذکور و رأی وحدت

، بر حسب نتیجه دادرسی با دریافـت هزینـه دادرسـی در صـورت رد         )تواند مورد توجه و رعایت قرار گیرد        ه است اما مالک آن می     ب  محکوم
رسـیدگی بـه     ترتیب، به دعوای اصلی باید پس از        بدین. اعسار و عدم دریافت در صورت قبول اعسار، رسیدگی به دعوای اصلی ادامه یابد             

  .سیدگی توأم وجاهت قانونی نداردادعای اعسار رسیدگی شود و ر
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هرگاه سند یا اطالعات دیگری که مربوط به مورد دعوا است در ادارات دولتی یا بانکها یا شهرداریها یا موسساتی که با سـرمایه دولـت تاسـیس و                             « : 212ـ ماده   1
گاه آن را موثر در موضوع تشخیص دهد، به درخواست یکی از اصحاب دعوا بطور کتبی به اداره یا سازمان مربوط، ارسال رونوشت سـند                         شوند موجود باشد و داد      اداره می 

اسـی کـشور و یـا    مگر این که ابراز سند با مـصالح سی . اداره یا سازمان مربوط مکلف است فوری دستور دادگاه را انجام دهد      . دارد  یا اطالع الزم را با ذکر موعد، مقرر می        
چنانچه دادگاه موافقت نمود، جواز عدم ابراز سند محرز خواهـد شـد،             . نظم عمومی منافات داشته باشد که در این صورت باید مراتب با توضیح الزم به دادگاه اعالم شود                 

م ارائه سند متوجه او است پس از رسیدگی در همـین دادگـاه و   در صورت امتناع، کسی که مسؤولیت عد      . صورت باید به نحو مقتضی سند به دادگاه ارائه شود           در غیر این  
  .احراز تخلف به انفصال موقت از خدمات دولتی از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد

  .ـ در مورد تحویل اسناد سری دولتی باید با اجازه رئیس قوه قضائیه باشد1تبصره
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ؤسسات یاد شده در این ماده در صورتی که خود نیز طرف دعوا باشند، ملزم به رعایت مفاد این مـاده خواهنـد   ـ ادارات دولتی و بانکها و شهرداریها و سایر م   2تبصره
  .بود

است نتوانند اسناد و اطالعات الزم را بدهند، باید در پاسخ دادگاه با ذکر دلیل تاخیر، تاریخ ابراز اسناد و اطالعـات          ـ چنانچه در موعدی که دادگاه معین کرده       3تبصره
  ».را اعالم نماید

  

 در محل اقامت تعیین شده در قرارداد، محل تنظیم امکان طرح اختالفات ناشی از قرارداد: 242
  قرارداد یا اجرای تعهد یا اقامتگاه خوانده 

م قرارداد یا   توان در هرکدام از دادگاههای محل اقامت تعیین شده در قرارداد، محل تنظی              رسیدگی به اختالفات ناشی از قرارداد را می       « 
  ».اجرای تعهد و یا اقامتگاه خوانده مطرح نمود

ـ  است یا دادگاههای دیگر از جمله دادگـاهی    دادگاه صالح برای رسیدگی به اختالفات ناشی از قرارداد، دادگاه محل اقامتگاه خواندهسؤال 
 باشند؟ نیز صالح به رسیدگی میبایست در آنجا انجام شود  که عقد یا قرارداد در حوزه آن منعقد شده یا تعهد می

  15/5/1385 ـ 3637/7نظریه شماره
  نظریه اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه

، دعـوی بایـد در دادگـاهی        1379مصوب سال   )1( قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی          11اگرچه طبق ماده    
 هیـأت عمـومی     26/3/1359 مورخ   9رد، اما با عنایت به مفاد رأی وحدت رویه شماره           اقامه شود که خوانده در حوزه قضائی آن اقامتگاه دا         

به اموال منقول که از عقود و قرارداد ناشی شده باشد از              دیوان عالی کشور مبنی براینکه، در رسیدگی به دعاوی بازرگانی و هر دعوای راجع             
در دعـاوی   « :  قانون مزبور که صراحتاً مقرر داشـته       13دارد و همچنین ماده     نظر تسهیل در رسیدگی انتخاب دادگاه در اختیار خواهان قرار           

تواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قـرارداد   به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد، خواهان می           بازرگانی و دعاوی راجع   
، در فـرض اسـتعالم   )2( همـان قـانون  23و با توجه بـه مـالک مـاده   » .بایست در آنجا انجام شود است یا تعهد می     در حوزه آن واقع شده    

توان در هرکدام از دادگاههای محل اقامت تعیین شده در قـرارداد، محـل تنظـیم قـرارداد یـا       رسیدگی به اختالفات ناشی از قرارداد را می       
  .اجرای تعهد و یا اقامتگاه خوانده مطرح نمود

*****  

  نن از محکومٌ علیه در مقررات مستثنیات دینمنظور مقبودن شخص حقیقی : 243

  ».در مقررات مربوط به مستثنیات دین، شخص حقیقی است نه شخص حقوقی» محکوم علیه« منظور مقنن از « 
   آیا مقررات مربوط به مستثنیات دین ناظر به شخص حقیقی است، یا در مورد اشخاص حقوقی هم قابل اعمال است؟سؤال ـ

  9/3/1385ـ  1686/7نظریه شماره
  نظریه اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه

 و مقررات مـذکور     1356 قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال        65با توجه به سیاق عبارات و مصادیقی که از مستثنیات دین در ماده              
یان شـده از قبیـل لبـاس و          ب 1379در فصل سوم از باب نهم قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب سال                   

علیـه و     اشیاء و اسبابی که برای رفع حوائج ضروری محکوم علیه و خانواده او الزم است، آذوقه موجود به قدر احتیاج یـک ماهـه محکـوم                         
ب با شأن   علیه و افزاد تحت تکفل وی با رعایت شؤون عرفی، وسیله نقلیه مورد نیاز و متناس                 النفقه، مسکن موردنیاز محکوم     اشخاص واجب 

. علیـه جـاری اسـت     قانون اخیرالذکر که تصریح نموده، مستثنیات دین تا زمان حیـات محکـوم     526خصوصاً مقرره ماده    ... علیه و     محکوم
در مقررات مذکور، شخص حقیقی است نه شخص حقوقی، به عـالوه مـستثنیات              » علیه  محکوم« شود که منظور مقنن از        چنین استنباط می  
اینکـه، شخـصیت حقـوقی     به اشخاص حقیقی است و بـا عنایـت بـه           قانون تجارت است که راجع     588سمت اخیر ماده    دین از مصادیق ق   



  175/ نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه: بخش ششم
 

 

دهنده آن متمایز و مستقل است، مقررات مربوط به مستثنیات دیـن در مـورد اشـخاص حقـوقی قابـل                       شخص حقوقی از اشخاص تشکیل    
  .اعمال نیست

*****  

  ان استفاده از تاکسی در توقیف آنارت زمان عدم امکسامکان مطالبه خ: 244

تواند خسارت زمان  له است، مالک تاکسی می   چون تاکسی وسیله کسب درآمد و امرارمعاش است، و توقیف آن ناشی از عمل محکوم              « 
  ».عدم امکان استفاده را مطالبه نماید

ـ  لیه معرفی نموده و در نتیجه دادگاه دستور توقیف ع له یک دستگاه تاکسی را به عنوان مال محکوم  در مرحله اجرای حکم، محکومسؤال 
اما شخص ثالثی که مدعی مالکیت تاکسی بوده به این تصمیم اعتراض نمـوده و دادگـاه پـس از رسـیدگی، اعتـراض                        . است  آن را صادر کرده   

تواند خسارات ناشی از عدم       ی می صورت، آیا مالک تاکس     در این . است  شخص ثالث را وارد تشخیص داده و دستور رفع توقیف آن را صادر کرده             
  له مطالبه نماید؟ امکان استفاده از آن را در زمان توقیف، از محکوم

  7/3/1385 ـ 1565/7نظریه شماره
  نظریه اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه

، چـون تاکـسی     1379مـصوب سـال     )3( قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مـدنی           515با عنایت به مالک ماده      
  له باعث شده که مالک مدتی نتواند از آن استفاده نماید وسیله کسب درآمد و امرارمعاش است و در فرض استعالم عمل محکوم

*****  

   وجوه حاصل از کالهبرداریالزم الرعایه نبودن اعمال مستثنیات دین در استرداد:  245

  ».الرعایه نیست الزم دین سوم درموردمستثنیات فصل باشد مقررات داریازکالهبر صلحا شخص، استرداد وجوه محکومیت چنانچه«
ـ  دادرسی مدنی در مـورد مـستثنیات دیـن در مـواردی کـه محکومیـت شـخص اسـترداد وجـوه حاصـل از             آیا مقررات قانون آئینسؤال 

  الرعایه است؟ کالهبرداری باشد، الزم
  3/3/1385 ـ 1450/7نظریه شماره

  حقوقی قوه قضائیهنظریه اداره کل امور 
، اجراء رأی از مستثنیات دین امـوال        1379مصوب  ) 4( قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی          523گرچه ماده   

محکوم علیه را ممنوع اعالم داشته، اما به صراحت تبصره ذیل همان ماده، احکام جزایی دادگاههای صالح مبنی بر استرداد کل یـا بخـشی          
نیـز مـوردی کـه      ) 5( قانون مذکور  527طور که طبق ماده       همان.  علیه یا ضبط آن از شمول ماده مذکور مستثنی شده است             اموال محکوم  از

بنابراین چنانچه محکومیـت شـخص، اسـترداد وجـوه حاصـل از             . رأی دادگاه بر استرداد عین مال باشد مشمول مقررات این فصل نیست           
تعیین تکلیف  ) 527(بعبارت دیگر چون در مورد عین، ماده        . الرعایه نیست   مورد مستثنیات دین الزم   سوم در فصل   باشد مقررات کالهبرداری  

  .شود  منصرف از مورد عین است و به طور کلی، احکام مبنی بر استرداد، اموال محکوم علیه را شامل می523است، تبصره ذیل ماده  نموده
*****  

  ه با سند عادی غیر قابل انتقال امالک ثبت شد: 246

 قانون ثبت اسناد و امـالک انتقـال آن بـا سـند     47و22ملکی که دارای پالک است چنانچه در دفتر امالک ثبت شده باشد، طبق مواد   « 
   ».الیه قابل توقیف نیست اثر نبوده و در قبال محکومیت منتقل عادی قابل ترتیب

  الیه قابل توقیف است؟ د معامله قرار گرفته باشد، آیا در قبال محکومیت منتقل در مورد امالک ثبت شده چنانچه با سند عادی مورسؤال ـ
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  5/2/1385 ـ 659/7نظریه شماره
  نظریه اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه

  قـانون 101 علیه طبق مـاده    در صورتی که مال غیرمنقول سابقه و پرونده ثبتی نداشته باشد توقیف آن به عنوان مال متعلق به محکوم                  
اجرای احکام مدنی در صورتی جایز خواهد بود که محکوم علیه در آن تصرف مالکانه داشته و یا به موجب حکم نهائی مالک شناخته شـده                          

 قانون ثبت اسـناد و امـالک   47 و 22اما ملکی که دارای پالک است چنانچه در دفتر امالک ثبت شده باشد در این صورت طبق مواد                 . باشد
الیه قابل توقیف نیست و چنانچه در دفتر امالک به نام شخصی ثبت           اثر نبوده و در قبال محکومیت منتقل         عادی قابل ترتیب   انتقال آن با سند   

 مذکور ثبت سند انتقال اجباری باشد انتقال مربوط که با سـند عـادی               47نشده ولی در جریان ثبت باشد در این صورت هرگاه مطابق ماده             
وجه قابل توقیف نیست، مگر اینکه مورد منطبق بـا مـوارد منـدرج در     الیه به هیچ و ملک در قبال محکومیت منتقل    اثر نبوده     است قابل ترتیب  

 قانون مذکور اقدام نموده باشد و یا بعد از تشریفات منـدرج در              41 قانون ثبت باشد که در این صورت اگر ناقل مطابق ماده             43 و   41مواد  
الیه قابل توقیف خواهـد بـود و چنانچـه            مله را تصدیق نموده باشد ملک مربوط در قبال محکومیت منتقل           مزبور در فرجه قانونی معا     43ماده  

 قـانون   101ملک اساساً سابقه ثبت در دفتر امالک به نام شخص نداشته باشد و در جریان ثبت نیز نباشد در این صورت بـر طبـق مـاده                            
  . باید اقدام گردد1356اجرای احکام مدنی مصوب 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده، در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد و اگر خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد، در صـورتی کـه در ایـران                              « : 11ـ ماده   1

 ولی مال غیرمنقول داشته باشد، دعوا        گردد و هرگاه در ایران اقامتگاه و یا محل سکونت موقت نداشته           محل سکونت موقت داشته باشد، در دادگاه همان محل باید اقامه            
باشد، خواهان در دادگاه محل اقامتگاه خـود، اقامـه دعـوا خواهـد                شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است و هرگاه مال غیرمنقول هم نداشته                در دادگاهی اقامه می   

  .کرد
بندی حوزه قضایی به واحدهایی از قبیل مجتمـع یـا ناحیـه،     تقسیم. وزه قضایی عبارت است از قلمرو یک بخش یا شهرستان که دادگاه در آن واقع استتبصره ـ ح 

  ».دهد تغییری در صالحیت عام دادگاه مستقر در آن نمی
 که تعهد در آنجا واقع شده یا محلی که کاال باید در آنجا تسلیم گردد یا        دعاوی ناشی از تعهدات شرکت در مقابل اشخاص خارج از شرکت، در محلی            « : 23ـ ماده 2

اگر شرکت دارای شعب متعدد در جاهای مختلف باشد دعاوی ناشی از تعهدات هر شعبه یا اشخاص خارج باید در دادگـاه                      . شود  جایی که پول باید پرداخت شود اقامه می       
مه شود، مگر آن که شعبه یاد شده برچیده شده باشد که در این صورت نیز دعاوی در مرکز اصلی شرکت اقامه خواهـد               محلی که شعبه طرف معامله در آن واقع است اقا         

  ».شد
خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا بطور مستقل جبران خسارات ناشی از دادرسی یا تاخیر انجام تعهد یا عدم انجـام               « : 515ـ ماده   3

المثل را به لحاظ عدم تسلیم خواسته یا تاخیر تـسلیم آن   ا که به علت تقصیر خوانده نسبت به اداء حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد، همچنین اجرت      آن ر 
  .از باب اتالف و تسبیت از خوانده مطالبه نماید

  . غیر محقق بودن در دادرسی به او وارد شده از خواهان مطالبه نمایدتواند خسارتی را که عمداً از طرف خواهان با علم به خوانده نیز می
 علیه را به تادیه خـسارت        به اصل دعوا یا به موجب حکم جداگانه محکوم          دادگاه در موارد یاد شده میزان خسارات را پس از رسیدگی معین کرده و ضمن حکم راجع                

  .ملزم خواهد نمود
  . خسارات بین طرفین منعقد شده باشد برابر قرارداد رفتار خواهد شدبه در صورتی که قرارداد خاصی راجع

  .ـ در غیر مواردی که دعوای مطالبه خسارت مستقالً یا بعد از ختم دادرسی مطرح شود مطالبه خسارتهای موضوع این ماده مستلزم تقدیم دادخواست نیست1تبصره
  ».باشد سارت تاخیر تادیه در موارد قانونی، قابل مطالبه میالنفع قابل مطالبه نیست و خ ـ خسارت ناشی از عدم2تبصره

  .باشد شود اجراء رأی از مستثنیات دین اموال محکوم علیه ممنوع می در کلیه مواردی که رأی دادگاه برای وصول دین به موقع اجراء گذارده می« : 523ـ ماده 4
  ».باشد  بخشی از اموال محکوم علیه یا ضبط آن مستثنی میتبصره ـ احکام جزایی دادگاههای صالح مبنی بر استرداد کل یا

  ».چنانچه رأی دادگاه مبنی بر استرداد عین مالی باشد مشمول مقررات این فصل نخواهدبود« : 527ـ ماده5
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  توسط دانشگاه هامدارک امکان برابر با اصل کردن رونوشت : 247

   ».جاز به تطبیق رونوشت و یا فتوکپی با اصل هستنداالطالق، اعم از دولتی و خصوصی، م دانشگاهها علی« 
دادرسی مدنی مبادرت به تصدیق رونوشـت یـا فتـوکپی مـدارک دانـشگاهی        قانون آیین57توانند براساس ماده  سؤال ـ آیا دانشگاهها می 

 آموختگان خود نمایند؟ دانش
  31/3/1385 ـ 2231/7نظریه شماره

  هنظریه اداره کل امور حقوقی قوه قضائی
 قانون آیین دادرسی دادگاههای     57دانشگاههای دولتی به یقین کمتر از ادارات دولتی نیستند و به همین جهت از مصادیق صریح ماده                  

روند و دانشگاههای خصوصی هم، چون با مجوز وزارت علوم تحقیقات و فناوری، تأسیس و                 به شمار می  ) 1(عمومی و انقالب در امور مدنی     
بنـابراین دانـشگاهها   . باشـند   طبق مقررات، همان اعتبار و ارزش مدارک تحـصیلی دانـشگاههای دولتـی را دارا مـی         مدارک تحصیلی آنها  

اما این امر بمعنای اعتبار فتوکپی همانند اصـل         . االطالق، اعم از دولتی و خصوصی، مجاز به تطبیق رونوشت و یا فتوکپی با اصل هستند                 علی
  .نیست

*****  

   قرارداد یا تعرفه قابل محاسبه از طریق بهای خواسته طبقه کالحق الو: 248

شود در دعـاوی مـالی از روی          الوکاله وکیل همانست که در قرارداد نوشته شده است و اگر قرارداد نباشد طبق تعرفه محاسبه می                  حق« 
الوکاله بـا توجـه بـه قیمـت واقعـی       قالوکاله اختالف حاصل شود ح شود در صورتیکه بین وکیل و موکل در مورد حق      بهای خواسته معین می   

  ». شود خواسته تعیین می
ـ   شود و اگر بین وکیل و موکل اختالف حاصل شود و یا اشخاص ثالث نـسبت بـه محکومیـت     الوکاله چگونه تعیین می  میزان حقسؤال 

  الوکاله معترض باشند تکلیف چیست؟ خود از بابت حق
  22/3/1387 ـ 1593/7نظریه شماره

  داره حقوقی و اسناد قوه قضائیهنظریه کل ا
آن تمبـر  % 5الوکاله وکیل همان است که در قرارداد وکالـت قیـد گردیـده و معـادل       قانون مالیاتهای مستقیم حق    103با توجه به ماده     

الوکالـه در      یا میزان حق   هرگاه قراردادی در بین نباشد    . در هر حال تمبر الصاقی نباید کمتر از تعرفه باشد         . مالیاتی باید ابطال و الصاق گردد     
در دعـاوی مـالی مبنـای       . شـود   قرارداد طبق تعرفه یا کمتر از تعرفه اعالم گردد و نیز در ارتباط با اشخاص ثالث مطابق تعرفه عمـل مـی                     

ن بهـای خواسـته     هما... الوکاله و هزینه سفر وکالی دادگستری         نامه تعرفه حق     آیین 3الوکاله با توجه به مقررات ماده         محاسبه و تعیین حق   
مذکور در دادخواست است و موضوع تقویم خواسته در دعاوی مالی نیز تابع مقررات آیین دادرسی دادگاهـای عمـومی و انقـالب در امـور                          

الوکاله ندارد بلکه فقط در صـورتی کـه           مدنی هیچگونه ارتباطی به این موضوع یعنی تعیین حق          قانون آیین دادرسی   63مدنی است و ماده     
گردد آن هـم در صـورتی کـه اعتـراض      ه به بهای خواسته که از طرف خواهان تقویم شده معترض باشد مقررات این ماده اعمال می            خواند

زمانی قابل اجراست کـه     ... الوکاله و هزینه سفر وکالی دادگستری       نامه تعرفه حق     آیین 12مقررات ماده   . خوانده مؤثر در مراحل بعدی باشد     
صورت نیز اگر بهای خواسته در دادخواسـت بـیش از مبلـغ               اله بین وکیل و موکل اختالف حاصل شود که در این          الوک  در خصوص تعیین حق   

  .گیرد واقعی باشد پس از کسب نظر کارشناس نظریه کارشناس مالک حکم قرار می
*****  
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  فرق بین نماینده حقوقی و وکیل: 249

زیر ا وکیل فقط به عنوان      . کند  است و با وکیلی که وکیل دادگستری است فرق می         نماینده حقوقی از کارمندان دستگاه مورد نظر مقنّن         « 
  ».وکیل حق طرح دعوی دارد نه به عنوان نماینده حقوقی

توانند به عنوان نماینده حقوقی از طرف شهرداری یا سایر مراجعی کـه مجـاز بـه معرفـی نماینـده بـه        سؤال ـ آیا وکالی دادگستری می  
  در دادگاهها شرکت نموده و دفاع نمایند؟دادگاهها هستند، 
  29/2/1381 ـ 1912/7نظریه شماره

  نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه
 و نظر بـه     21/1/1379مصوب  ) 2( آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی         32 ماده   2با توجه به شرائط مذکور در بند        

 از کارمندان اداره حقوقی یا سایر کارمندان رسمی دستگاه موردنظر مقنن باشد تا بتواند فـارغ از شـرایطی کـه                      اینکه نماینده حقوقی باید   
در دعاوی دخالت کند، اگر وکیل دادگستری به عنوان مـشاور  ... وکالی دادگستری باید رعایت کنند از قبیل تنظیم وکالتنامه و الصاق تمبر و   

  .تواند در دعوی دخالت کند نه نماینده حقوقی کاری داشته باشد، فقط به عنوان وکیل دعاوی میبا دستگاههای مورد نظر مقنن هم
*****  

  لحاظ حق الوکاله در حکمعدم لزوم تقدیم دادخواست در : 250

  ».تقدیم دادخواست دارد الوکاله وکیل چنانچه ضمن صدور حکم منظور نشده باشد نیاز به مطالبه حق« 
  المشاوره و هزینه سفر وکالی دادگستری احتیاج به تقدیم دادخواست دارد یا خیر؟ ها از قبیل حق اله وکیل و سایر هزینهالوک سؤال ـ آیا حق
  23/2/1387 ـ 1018/7نظریه شماره

  نظریه کل اداره حقوقی و اسناد قوه قضائیه
های ایاب و ذهاب وکیل در عداد         ه مرحله اجراء و هزینه    الوکال   و اینکه حق   1356 قانون اجرای احکام مدنی مصوب       158 ماده   2با توجه به بند     

الزحمه خبره و کارشناس و ارزیاب و حق حفاظـت امـوال و نظـائر آن محـسوب                    هائی که برای اجرای حکم ضرورت داشته باشد مانند حق           هزینه
المشاوره  الوکاله، حق نامه تعرفه حق  آیین 17 و   13د  موضوع موا (های ایاب و ذهاب وکیل        الوکاله مرحله اجراء و هزینه      شود، بنابراین وصول حق     نمی

 ریاسـت   27/4/1385 قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسـالمی ایـران مـصوب             187و هزینه سفر وکالی دادگستری و وکالی موضوع ماده          
الوکالـه وکیـل در رأی        چنــانچه حـق   از محکوم علیه، محتاج به تقـدیم دادخواست و رسیدگی دادگاه است به عبارت دیگر               ) محترم قوه قضائیه  

  .های اجرائی نیسـت موضوع نیـاز به تقدیم دادخواست دارد دادگاه قـید نشده باشد چون در ردیـف هزیـنه
*****  

  وکالت در دادگستری مختص وکالی دادگستری: 251

  ». وکالت در دادگستری مختص وکالی دادگستری است« 
   اسناد رسمی به شخصی که دارای لیسانس حقوق است برای وکالت در دادگستری کافی است؟سؤال ـ آیا تفویض وکالت در دفترخانه

  1/10/1386 ـ 6537/7نظریه شماره
  نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

نامـه اجرائـی آن       وکالت در دادگستری مختص وکالی دادگستری است وکال هم مطابق قانون استقالل کانون وکالی دادگستری و آیین                
  نمایند و مراجع قضائی هم با  تنظیم فرم چاپی وکالتنامه انجام وظیفه میبا 

*****  



  179/ نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه: بخش ششم
 

 

  اصل دخالت اصیل یا وکیل در دادگاه و استثناء مداخله نماینده حقوقی: 252

حـدود  در دادگستری یا اصیل و یا وکیل دادگستری مجاز به دخالت در امر دادرسی است و نماینده حقوقی هم در موارد اسـتثنائی در                         « 
  ».تواند مداخله نماید قوانین مربوط می

  توانند در امر دادرسی مداخله نمایند؟ اند، می کاری تعیین شده سؤال ـ آیا اشخاصی که از جانب موکل در دفتر اسناد رسمی به عنوان وکیل 
  3/9/1386 ـ 5768/7نظریه شماره

  نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
نامه اجرائـی آن   ی دادگستری است و وکال هم مطابق قانون استقالل کانون وکالی دادگستری و آیین  وکالت در دادگستری مختص وکال    

پذیرند نـه غیـر آن، امـا          نمایند و مراجع قضائی با تشریفاتی که قانون معین کرده آنها را می              با تنظیم فرم چاپی وکالتنامه انجام وظیفه می       
توانـد بـه دفترخانـه مراجعـه و بـا تنظـیم          رسمی قراردادی تنظیم نشود بلکه هر شخصی می        این بدان معنی نیست که در دفترخانه اسناد       

قرارداد و یا تنظیم وکالتنامه توکیلی اقدام نماید که شخص مذکور بتواند به وکیل دادگستری وکالت بدهد و یا برای انجام کار غیـر قـضائی    
به عبارت دیگر از نظـر      . ها در دفاتر اسناد رسمی فاقد اشکال است         ین وکالتنامه به عبارت دیگر وکالت کاری تنظیم نماید که تنظیم این چن          

قوانین موضوعه برای کار قضائی جهت مراجعه به دادگستری یا باید اصیل بود و یا وکیل دادگستری مجاز به دخالت در امر دادرسی و حتی                         
بوط از جمله استفاده بعضی از دستگاهها از نماینده حقوقی مصوب           پذیرش نماینده حقوقی هم امری است استثنائی که در حدود قوانین مر           

  .شود  انجام می1379 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 32 با اصالحات بعدی و نیز ماده 1374
*****  

نماینده حقوقی به مانند وکالی دادگستری در اقامه دعوی یا دفاع و تعقیب حدود وظایف : 253
  دعاوی

نماینـد، حـدود     نمایندگان حقوقی مانند وکالی دادگستری در امر اقامه دعوی یا دفاع و تعقیب دعاوی مداخلـه مـی  با عنایت به اینکه  « 
  ». وظایف و اختیارات آنان نیز مانند وکالی دادگستری باید مشخص باشد

از جانـب نماینـدگان حقـوقی نیـز      دادرسی دادگاههای عمومی و انقـالب در امـور مـدنی      قانون آیین35سؤال ـ آیا رعایت مقررات ماده   
  الرعایه است؟ الزم

  26/6/1386 ـ 4191/7نظریه شماره
  نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امـور مـدنی مـصوب سـال                 32با عنایت به اینکه نمایندگان حقوقی موضوع ماده         
نمایند، حدود وظـایف و اختیـارات آنـان نیـز ماننـد               امه دعوی یا دفاع و تعقیب دعاوی مداخله می         مانند وکالی دادگستری در امر اق      1379

 قانون مذکور از جانـب وکـالی دادگـستری الزامـی اسـت،              35طور که رعایت ماده       بنابراین، همان . وکالی دادگستری باید مشخص باشد    
  . استالرعایه مقررات این ماده از جانب نمایندگان حقوقی نیز الزم

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مقـصود  . رونوشت یا تصویر باید خوانا و مطابقت آن با اصل گواهی شده باشد            . خواهان باید رونوشت یا تصویر اسناد خود را پیوست دادخواست نماید          « : 57ـ ماده   1

شود یا دفتر یکی از دادگاههای دیگر یا یکی از ادارات ثبت اسناد یا دفتر اسناد رسمی و در جائی کـه                        ده می آنجا دا   از گواهی آن است که دفتر دادگاهی که دادخواست به         
هیچ یک از آنها نباشد بخشدار محل یا یکی از ادارات دولتی مطابقت آن را با اصل گواهی کرده باشد در صورتی که رونوشت یا تصویر سند در خارج از کشور تهیه شده                                 

  .های ایران گواهی شده باشد ها و یا کنسولگری قت آن با اصل در دفتر یکی از سفارتخانهباید مطاب



  )1387 زمستان 13شماره (فصلنامه قضایی / 180
 

 

. گـردد  هایی که مدرک ادعاست خارج نویس شده پیوست دادخواست مـی  هرگاه اسنادی از قبیل دفاتر بازرگانی یا اساسنامه شرکت و امثال آنها مفصل باشد، قسمت            
های تقدیمی خود را با اصل تصدیق کرده پس از الصاق تمبر مقرر در قـانون بـه                    توانند مطابقت رونوشت    اصحاب دعوا نیز می   عالوه بر اشخاص و مقامات فوق، وکالی        

  ».مرجع صالح تقدیم نمایند
ومیـت از اشـتغال بـه       دو سال سابقه کار قضائی یا وکالت به شـرط عـدم محر            « :  قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی          32 ماده   2ـ بند   2

نامه نمایندگی حقوقی به      ارائه معرفی . مقام قانونی وی خواهد بود      تشخیص احراز شرائط یاد شده به عهده باالترین مقام اجرایی سازمان یا قائم            . مشاغل قضاوت یا وکالت   
  » .مراجع قضائی الزامی است

ابراین از نظر قوانین موضوعه برای کار قضائی جهت مراجعه به دادگستری یا بایـد اصـیل بـود و یـا                      پذیرند نه غیر آن، بن      تشریفاتی که قانون معین کرده آنها را می       
وکیل دادگستری که مجاز به دخالت در امر دادرسی باشد، بنابراین در فرض استعالم داشتن لیسانس حقوق کافی برای وکالت در دادگستری ولو اینکه در دفترخانـه بـه                             

تواند وارد دعوی شود و یا وکالت در توکیل داشته باشد که بتواند به وکیل دادگستری برای انجام                    ست و شخص ایشان فقط به عنوان اصیل می        وی وکالت داده باشند نی    
  .کاری که در استعالم آمده وکالت بدهد

  

  غیر قابل پذیرش بودن وکالتنامه بدون تمبر مالیاتی: 254

 قانون مالیاتهای مستقیم آن است که عدم ابطال تمبر یا نـاقص بـودن آن، موجـب                  103منظور از عبارت مذکور در تبصره یک ماده         « 
  ».باشد صدور اخطار رفع نقص نخواهد بود، بلکه اصوالً وکالتنامه مذکور قابل پذیرش نمی

 قـانون  103 یـک مـاده   ها و مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بود، در تبـصره  سؤال ـ منظور از عبارت، وکالت وکیل در هیچ یک از دادگاه  
 مالیاتهای مستقیم چیست؟

  26/6/1386 ـ 4189/7نظریه شماره
  نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

 آن است که عدم ابطال تمبر یا ناقص       1380مصوب سال   ) 1( قانون مالیاتهای مستقیم   103منظور از عبارت مذکور در تبصره یک ماده         
. باشـد   رفع نقص از ناحیه دفتر دادگاه نخواهد بود بلکه اصوالً وکالتنامه مذکور قابل پذیرش نمـی بودن آن به وکالتنامه، موجب صدور اخطار  

صورت مثل آن است که دادخواست را شخص موکل داده باشد و لذا چنانچه سایر مدارک ناقص باشـد دفتـر دادگـاه بـه شـخص                             در این 
رخواهی کامل باشد تبادل لوایح یا دعوت به جلسه دادرسی از سوی دفتر             نماید و اگر مدارک تجدیدنظ      تجدیدنظر خواه اخطار رفع نقص می     

  .گیرد دادگاه برای شخص تجدیدنظرخواه انجام می
*****  

  عدم امکان شرکت وکیل بدون ذکر نام وی در قرارداد وکالت: 255

  ».تواند در دادرسی شرکت کند فی شود، نمیقرارداد وکالت آمده قبل از آنکه به عنوان وکیل خواهان به دادگاه معروکیلی که نام وی در«
  تواند در دادرسی شرکت کند؟ سؤال ـ آیا وکیلی که در دادخواست به عنوان وکیل خواهان تعرفه نشده، می 

  4/6/1386 ـ 3736/7نظریه شماره
  نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

هریـک از   « :  کـه مقـرر داشـته      1379 در امور مدنی مصوب سال        قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب       31با توجه به ماده     
دخالت وکیل در دادرسی مستلزم آن است که مـشارالیه بـه            » توانند برای خود حداکثر تا دو نفر وکیل انتخاب و معرفی نمایند             متداعیین می 

بنابراین، وکیلی  . ان به دادگاه تقدیم نموده باشد     دادخواست را به وکالت از خواه     ) 2( همان قانون  39دادگاه معرفی شود و یا بر اساس ماده         
که صرفاً نام وی در قرارداد وکالت آمده اما در دادخواست به عنوان وکیل خواهان تعرفه نشده، قبل از آنکه بـه عنـوان وکیـل خواهـان بـه                     

  .تواند در دادرسی شرکت کند دادگاه معرفی شود، نمی
*****  



  181/ نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه: بخش ششم
 

 

ماده (ه حق الوکاله در مرحله تجدیدنظر به اشتباه در محاسبه عدم امکان الحاق حکم نکردن ب: 256
309(  

 قـانون آیـین   309الوکاله مرحله تجدیدنظر صادر ننموده باشد، ایـن مـورد از مـصادیق مـاده      چنانچه دادگاه تجدیدنظر حکم به حق  « 
  ». دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی نیست

الوکاله را مورد حکـم قـرار نـداده     الوکاله مرحله تجدیدنظر را مطالبه کرده باشد، ولی دادگاه تجدیدنظر حق سؤال ـ در صورتیکه وکیل حق  
   قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی است؟309باشد، مورد از مصادیق اصالح رأی مذکور در ماده 

  21/1/1386 ـ 138/7نظریه شماره
  ر حقوقی قوه قضائیهنظریه اداره کل امو

الوکاله را نیـز کـرده باشـد و دادگـاه             الوکاله ضمن طرح دعوی اصلی، مطالبه حق        چنانچه خواهان یا وکیل وی با داشتن حق مطالبه حق         
الوکاله ایـن مرحلـه صـادر         الوکاله رأی داده باشد ولی دادگاه تجدیدنظر حکم به حق           بدوی ضمن صدور حکم نسبت به دعوی اصلی به حق         

ای از قلـم      نیست زیرا کلمه  ) 3( قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی          309موده باشد این مورد از مصادیق ماده        نن
له   لذا محکوم . الوکاله رأی داده نشده است      ای اضافه نشده یا اشتباهی در محاسبه صورت نگرفته است بلکه نسبت به حق               نیفتاده و یا جمله   

  .الوکاله مرحله تجدیدنظر دادخواست جداگانه تقدیم نماید ت مجدداً نسبت به مطالبه حقناگزیر اس
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آیین دادرسی مدنی در در هر مورد که طبق مفاد این ماده عمل نشده باشد وکالت وکیل با رعایت مقررات قانون         « :  قانون مالیاتهای مستقیم   103 ماده   1ـ تبصره   1
هـای دولتـی و      هـا و مؤسـسات دولتـی و شـرکت           هـای مرجوعــه از طـرف وزارتخانـه          ها و مراجع مزبور قابل قبول نخواهـد بود مگر در مورد وکالت             هیچ یک از دادگاه   

  ».اشندب ها که محـتاج به ابـطال تمـبر روی وکالتنامه نمی ها و مؤسسات وابسـته به دولت و شهـرداری شهـرداری
در صورتی که وکیل استعفای خود را به دادگاه اطالع دهد، دادگاه بـه موکـل اخطـار    « :  قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی  39ـ ماده   2

  .گردد ر به مدت یک ماه متوقف میکند که شخصاً یا توسط وکیل جدید، دادرسی را تعقیب نماید و دادرسی تا مراجعه موکل یا معرفی وکیل جدید حداکث می
کرده در صورت استعفاء مکلف است آن را به اطالع موکل خود برساند و پس از آن موضوع استعفای وکیل و اخطار رفـع نقـص توسـط                    وکیلی که دادخواست تقدیم   

  » .شود، رفع نقص به عهده موکل است می دادگاه به موکل ابالغ
ای  هرگاه در تنظیم و نوشتن رأی دادگاه سهو قلم رخ دهد مثل از قلم افتادن کلمـه « : دگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی قانون آیین دادرسی دا309ـ ماده  3

یا زیاد شدن آن و یا اشتباهی در محاسبه صورت گرفته باشد تا وقتی که از آن درخواست تجدیدنظر نـشده، دادگـاه رأسـا یـا بـه درخواسـت ذی نفـع، رأی را تـصحیح                                      
حکم دادگاه در قـسمتی کـه مـورد اشـتباه           . تسلیم رونوشت رأی اصلی بدون رونوشت رأی تصحیحی ممنوع است         . رأی تصحیحی به طرفین ابالغ خواهد شد      . نماید  یم

  .نبوده در صورت قطعیت اجراء خواهد شد
یح آن نیز در مدت قانونی قابل واخواهی یا تجدیـدنظر یـا فرجـام               ـ در مواردی که اصل حکم یا قراردادگاه قابل واخواهی یا تجدیدنظر یا فرجام است تصح               1تبصره
  .خواهدبود

  ».ـ چنانچه رای مورد تصحیح به واسطه واخواهی یا تجدیدنظر یا فرجام نقض گردد رأی تصحیحی نیز از اعتبار خواهد افتاد2تبصره
  

  دادرسی مورد حکم  رتخسا الوکاله به عنوان حق میزان درتعیین خواهان تعداد وکالی ؤثرنبودنم: 257

شود، تعداد وکالی خواهان قانوناً مـؤثر        پرداخت آن می    ای که خوانده به عنوان خسارت دادرسی محکوم به          الوکاله  در تعیین میزان حق   « 
  ». نیست
ـ   درسی محکـوم بـه   ای که خوانده به عنوان خسارت دا الوکاله  آیا انتخاب بیش از یک وکیل از جانب خواهان، در تعیین میزان حقسؤال 

 شود، مؤثر است؟ پرداخت آن می

  7/12/1385 ـ 9218/7نظریه شماره
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  نظریه اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه
نامـه تعرفـه       و مقـررات آیـین     1379مصوب  )1( قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی          519با عنایت به ماده      
 قانون برنامه سوم توسعه جمهـوری اسـالمی ایـران           187سفر وکالی دادگستری و وکالی موضوع ماده        المشاوره و هزینه      الوکاله، حق   حق

شود، اعم از اینکه خواهان یک وکیـل          نامه یاد شده تعیین می       آیین 13 و   12 ،   8تا   5 ، 3 ، 1الوکاله وکیل طبق مواد        حق 27/4/1385مصوب  
به عبارت دیگر، در تعیین میـزان       . های جداگانه انجام شده باشد      لتنامه یا وکالتنامه  داشته باشد یا بیشتر و تفویض وکالت به موجب یک وکا          

  .شود، تعداد وکالی خواهان قانوناً موثر نیست پرداخت آن می ای که خوانده به عنوان خسارت دادرسی محکوم به الوکاله حق
*****  

   سازمان مربوطدعوی نمایندگان حقوقی بعد از انتفای سمت علیهعدم امکان طرح :258

  ». توانند بر علیه سازمان مربوط طرح دعوی نمایند نمایندگان حقوقی نیز همانند وکالء بعد از انتفای سمت نمی« 
ـ   گیری کردند، حق دارند در همـان   های دولتی بعد از آنکه به هر علت از سمت خود کناره  آقای نمایندگان حقوقی دولت و سازمانسؤال 

   و سازمان مربوط طرح دعوی نموده و به عنوان وکیل یا نماینده در آن دعوی دخالت نمایند؟دعوا بر علیه دولت
  18/5/1382 ـ 3793/7نظریه شماره

  نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه
الب در امور مـدنی بـرای        قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انق       32نماینده حقوقی واجد صالحیت با توجه به اختیاری که ماده            

، نبایـد بعـد از      )2( قانون وکالـت   37طرح هرگونه دعوی یا دفاع و تعقیب دعاوی به وی داده است، همانند وکالی دادگستری بر طبق ماده                   
مایـد،  مقـام او، دخالـت و یـا وکالـت ن            شدن سمتشان در همان موضوع، چه به عنوان وکیل و یا مشاور حقوقی، برعلیه دولت یا قائم                  منتفی

دادگـستری در   همین جهت مانند وکالی آنکه حدود اختیارات نمایندگان حقوقی دولت، همان حدود اختیارات وکالی دادگستری است و به  چه
  .رود شمار می موارد مردود به این 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هـای   الوکالـه وکیـل و هزینـه    خسارات دادرسی عبارت است از هزینه دادرسی و حق« : و انقالب در امور مدنی دادرسی دادگاههای عمومی       قانون آیین  519ـ ماده   1

  ».الزحمه کارشناسی و هزینه تحقیقات محلی دیگری که بطور مستقیم مربوط به دادرسی و برای اثبات دعوا یا دفاع الزم بوده است از قبیل حق
اید بعد از استعفاء از وکالت یا معزول شدن از طرف موکل یا انقضاء وکالت به جهتی از جهات وکالت طرف مقابل یا اشـخاص                         وکالء نب « :  قانون وکالت  37ـ ماده   2

  ».مقام قانونی او قبول نمایند و محاکم وکالت او را نباید در این مورد بپذیرند ثالث را در آن موضوع بر علیه موکل سابق خود یا قائم

  ن عدم انضمام وکالتنامه دادخواست طرح شده توسط وکیلمورد رفع نقض بود: 259

. چنانچه وکیلی دادخواست تجدیدنظر خواهی تقدیم نموده ولی وکالتنامه خود را ضمیمه ننموده باشد، مورد از موارد رفع نقص اسـت                    « 
دخواسـت وی قابـل پـذیرش       اما، چنانچه مشخص شود که در تاریخ تقدیم دادخواست، دادخواست دهنده فاقد سـمت قـانونی بـوده، دا                  

  ».نیست
ـ    چنانچه وکیل هنگام تجدیدنظرخواهی وکالتنامه خود را ضمیمه ننماید یا در تاریخ تقدیم دادخواست، فاقد سـمت وکالـت باشـد،    سؤال 

 تکلیف دادگاه چیست؟

  3/5/1385 ـ 3259/7نظریه شماره
  نظریه اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه

، که تجدیدنظر خواهی را فقط از طرف شـخص          )1(ن آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امر مدنی          قانو 335با توجه به ماده     
  دارای سمت قانونی یا اصیل، قابل پذیرش دانسته است، بین کسی که سمت قانونی 



  183/ نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه: بخش ششم
 

 

فاقد عنوان وکیل در تاریخ تقدیم   دارد ولی، دلیـل سمت قانونی خود را ضمیمه درخواست نکرده است با کسی که اساساً فاقد سمت قانونی و                    
در مورد اول، چنانچه وکیلی دادخواست تجدیدنظرخواهی تقدیم نموده ولی وکالتنامه خـود را ضـمیمه                . دادخواست است باید قائل به تفکیک شد      

رونده از این حیث خواهد بود و       ننموده باشد، مورد از موارد رفع نقص است و مدیر دفتر دادگاه مکلف به صدور اخطار رفع نقص به منظور تکمیل پ                     
چنانچه با صدور اخطار رفع نقص مشخص شود که دادخواست دهنده در تاریخ تقدیم دادخواست تجدیدنظرخواهی، وکالت از اصیل داشته ولـی                      

 از حیـث پیوسـت      نامه متعاقب آن صورت گرفته است در چنین حالتی، مانعی در جهت پذیرش دادخواست نبوده و با تکمیل پرونده                    تنظیم وکالت 
نمودن وکالتنامه، پرونده در جریان رسیدگی قرار خواهد گرفت و به هرحال احراز این که شخص در زمان تقدیم دادخواست وکیل اصیل بوده ولی                        

م، چنـانچــه   وکالتنامه بعداً تنظیم شده است، با توجه به اسـناد و مدارک موجود و یا اعالم شخص اصیل با دادگــاه خواهــدبود و در مـورد دو                          
 که در تـاریخ تقــدیم   جهـت این مشخص شـود که در تاریخ تقدیم دادخواسـت اساساً شخص دادخواست دهنده وکیل اصیل نبـوده است بـه      

  .دادخواست تجدیدنظرخواهی فاقد سمت قانونی بوده، دادخواست وی قابل پذیرش نیست
*****  

  الی بیست میلیون ریالامکان دخالت کارآموزان وکالت در دعاوی با: 260

چون در حال حاضر کلیه احکام در مورد دعاوی مالی که بیش از سه میلیون ریال باشد قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیـدنظر اسـتان                         « 
  ».بوده لذا کارآموزان وکالت، حق قبول وکالت در خصوص دعاوی که خواسته آنها بیش از بیست میلیون ریال باشد را دارند

  توانند در دعاویی که خواسته آنها بیش از بیست میلیون ریال باشد قبول وکالت نمایند؟ یا کارآموزان وکالت، می آسؤال ـ 
  10/10/1384 ـ 7193/7نظریه شماره

  نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
ی کـه مرجـع تجدیـدنظر از،     قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری، کارآموزان وکالت حق وکالـت در دعـاو  6 ماده 3طبق تبصره  

کـه مرجـع    (1373 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقالب مـصوب  21احکام آنها دیوانعالی کشور باشد، ندارند، با توجه به نسخ ماده           
 21و تـصویب مـاده   ) تجدیدنظر احکام صادره در خصوص دعاویی که خواسته آن بیش از بیست میلیون ریال باشد دیوانعالی کـشور بـود         

 مستنداً بـه مـواد      1379 و نیز تصویب قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی در سال                 1381قانون مذکور در سال     
 این قانون در حال حاضر کلیه احکام در مورد دعاوی مالی که بیش از سه میلیـون ریـال باشـد قابـل تجدیـدنظر در دادگـاه                             334 و   331

لذا کارآموزان وکالت، حق قبول وکالت در خصوص دعاویی که خواسته آنها بیش از بیـست میلیـون ریـال باشـد را                       تجدیدنظر استان بوده    
  .دارند

*****  

منشاء اثر بودن اقدام شخصی وکیل یا کیل دیگر در تجدیدنظر خواهی از دادنامه ابالغی به : 261
  موکل

تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی نماید اقـدام مـذکور            وکیل دیگر اقدام به    اگر دادنامه به موکل ابالغ شده و موکل شخصاً یا بوسیله          « 
  ».منشاء اثر است

ـ    در مواردی که وکیل حق وکالت در مرحله باالتر را داشته باشد، چنانچه دادنامه به موکل ابالغ شـده باشـد و موکـل شخـصاً یـا      سؤال 
  ی نماید آیا این اقدام فاقد اثر قانونی است؟تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواه بوسیله وکیل دیگر اقدام به

  30/7/1384 ـ 5390/7نظریه شماره
  نظریه اداره کل امور حقوقی و اسناد قوه قضائیه

، در مواردی کـه وکیـل حـق وکالـت در            )1( قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی          47هرچند طبق تبصره ماده     
شد دادنامه صادره باید به وکیل ابالغ شده و مهلت تجدیدنظرخواهی یا فرجام خـواهی از تـاریخ ابـالغ بـه وکیـل                        مرحله باالتر را داشته با    



  )1387 زمستان 13شماره (فصلنامه قضایی / 184
 

 

شود ولی این امر به معنی آن نیست که اگر دادنامه به موکل ابالغ شده و موکـل شخـصاً یـا بوسـیله وکیـل دیگـر اقـالم بـه                محسوب می 
مذکور منشاء اثر نبوده و دفتر دادگاه مکلف باشد دادنامه را مجدداً به وکیل قبلی ابالغ نماید                 تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی نماید اقدام       

تواند به این علت که دادنامـه         کما اینکه چنانچه تجدیدنظرخواهی به ترتیب فوق موجب فسخ یا نقض دادنامه صادره شود طرف مقابل نمی                
  .است بالاثربودن دادنامه صادره در مرحله تجدیدنظر را بنمایدنشده درخو به وکیل محکوم علیه دادنامه بدوی ابالغ

*****  

  عدم تسری خسارت حل الوکاله به نمایندگان قضایی: 262

 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی شامل نمایندگان سازمانها و               519با توجه به ماده      الوکاله  خسارت حق « 
  ».شود  نماینده قضائی را دارند، نمیارگانهائی که حق معرفی

ـ   الوکاله باید دادگـاه    قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی در صورت مطالبه خسارت حق519 طبق ماده سؤال 
تواند هماننـد وکـال بـرای     ه میشود و دادگا آیا این امر شامل نمایندگان قضائی نیز می . پرداخت آن محکوم نماید     علیه را به    ضمن رأی، محکوم  

  الوکاله تعیین نماید؟ نمایندگان مذکور حق
  6/10/1382 ـ 7410/7نظریه شماره

  نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه
ی کـه    از جمله خسارات   21/1/1379مصوب  ) 1( از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی           519با توجه به ماده     
های دیگری که به طـور مستقیم مربوط به دادرسی و برای اثبات دعوا یـا دفـاع                   الوکاله وکیل و هزینه     گیرد خسارات حق    مورد حکم قرار می   

ها و مؤسسات دولتـی   باشد و چون نمایندگان حقوقی وزارتخانه  الزحمه کارشناس و هزینه تحقیقات محل و غیره می          الزم بوده از قبـیل حق    
نماینـد وکیـل       قانون مـذکور مبادرت به طرح دعوی و یا دفاع از دعاوی مطروحه دولت را می               32که به استناد مـاده     ... ته به دولت و     و وابس 

های نمایندگان حقوقی مطابق با هزینه وکالء قابل          بنا به مراتب هزینه   . الذکر نیستند    از قانون فوق   519شوند لذا مشمول ماده       محسوب نمی 
باشد و قابل مطالبـه       باشد بدیهی است که هزینه مسافرت نمایندگان حقوقی در حدود متعارف بعهده سازمان متبوع نماینده می                 مطالبه نمی 

  .از خوانده دعوی نیست
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :خاص زیر حق درخواست تجدیدنظر دارنداش« :  دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امر مدنی  قانون آیین335ـ ماده1
  .الف ـ طرفین دعوا یا وکال و یا نمایندگان قانونی آنها

  ».در حدود وظایف قانونی خود) 326(ماده ) 1(ب ـ مقامات مندرج در تبصره 
  .های آن، نسخ ضمنی شده است  و تبصره326این بند با عنایت به نسخ ماده : توجه

اگر وکیل بعد از ابالغ رأی و قبل از انقضای مهلت تجدیدنظر و فرجام خواهی فـوت       « : ی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی        قانون آئین دادرس   47ـ ماده   2
  .کند یا ممنوع از وکالت شود یا به واسطه قوه قهریه قادر به انجام وظیفه وکالت نباشد، ابتدای مهلت اعتراض از تاریخ ابالغ به موکل محسوب خواهد شد

تبصره ـ در مواردی که طرح دعوا یا دفاع به وسیله وکیل جریان یافته و وکیل یاد شده حق وکالت در مرحله باالتر را دارد کلیه آرای صادره باید بـه او ابـالغ شـود     
  ».گردد ها و مواعد از تاریخ ابالغ به وکیل محسوب می مبداء مهلت

هـای    الوکالـه وکیـل و هزینـه        خسارات دادرسی عبارتست از هزینه دادرسـی و حـق         « : و انقالب در امور مدنی    دادرسی دادگاههای عمومی       قانون آیین  519ـ ماده   3
  ».الزحمه کارشناسی و هزینه تحقیقات محلی دیگری که به طور مستقیم مربوط به دادرسی و برای اثبات دعوی یا دفاع الزم بوده است از قبیل حق

*****  

  در تخلیه مورد اجاره و عدم تحویل آن به موجرلزوم پرداخت اجرت المثل : 263

   ».المثل بپردازد بعد از انقضای مدت اجاره چنانچه مستأجر مورد اجاره را تخلیه نموده ولی تحویل مالک ندهد باید اجرت« 



  185/ نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه: بخش ششم
 

 

ـ  لی آنرا به مالک تحویل  در مورد اجاره محل مسکونی، چنانچه مدت اجاره منقضی شده و مستأجر مورد اجاره را کالً تخلیه کرده وسؤال 
 المثل این مدت خواهدبود؟ نداده باشد آیا مالک مستحق مطالبه اجرت

  24/2/1387 ـ 1066/7نظریه شماره
  نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه

 قـانون   494رات مـاده    ، و بـا توجـه بـه مقـر         )1( قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مـدنی           198مستفاد از ماده    
شود و اگر مستأجر پس از انقضای مدت عین مستأجره را بدون اذن مالـک مـدتی    ، عقد اجاره به محض انقضای مدت برطرف می  )2(مدنی

المثل خواهدبود اگر چه مستأجر استیفاء منفعت نکرده باشد و اگر با اجـازه                در تصرف خود نگاه دارد موجر برای مدت مزبور مستحق اجرت          
آید کـه هـر چنـد         المثل بدهد که استیفای منفعت کرده باشد از مفاد استعالم چنین برمی             الک آنرا در تصرف داشته باشد وقتی باید اجرت        م

مستأجر بعد از انقضای مدت اجاره از مورد اجاره استیفای منفعت نکرده ولی چون آنرا به مالک تحویل نداده و بدون اجازه مالک نیـز بـوده                        
شود و لذا اصل بر ادامه تصرف است و نظر به اینکه تصرف مذکور بدون اجازه موجر                   ر کماکان متصرف مورد اجاره شناخته می      است، مستأج 

  .المثل خواهدبود  موجر مستحق مطالبه اجرت494صورت گرفته طبق مقررات ماده
*****  

  عدم لزوم ارائه گواهی انحصار وراثت در معرفی جانشین متوفی به دادرسی: 264

   ».درصورت فوت یکی از اصحاب دعوی، تعیین جانشین متوفی مستلزم ارائه گواهی انحصار وراثت نیست« 
ـ    در صـورت فوت یکی از اصحاب دعوی، ادامه رسیدگی مسـتلزم ارائه گواهـی انحصار وراثت اسـت یا تعیین جانـشین متـوفی و   سؤال 

  کند؟ درخواسـت ذینـفع کفایت می
  21/9/1386  ـ6323/7نظریه شماره

  نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه
 هرگاه یکـی از اصـحاب دعـوی    1379مصوب سال ) 3( قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی 105طبق ماده   

 تعیـین جانـشین و درخواسـت ذینفـع،          دارد، پساز   فوت نماید، دادگاه رسیدگی را به طور موقت متوقف و مراتب را به طرف دیگر اعالم می                
باشد نه وراث متوفی، تعیین جانـشین متـوفی و درخواسـت              یابد بنابراین چون این تکلیف متوجه طرف دعوی می          جریان دادرسی ادامه می   

  .کند و الزام طرف به ارائه گواهی انحصار وراثت وجاهت قانونی ندارد ذینفع برای ادامه رسیدگی کفایت می
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

در صورتی که حق یا دینی بر عهده کسی ثابت شد، اصل بر بقـای آن اسـت مگـر                    « :  قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی          198ـ ماده 1
  ».این که خالف آن ثابت شود

شود و اگر پس از انقضاء آن مستأجر عین مستأجره را بدون اذن مالک مـدتی در تـصرف                     برطرف می عقد اجاره به محض انقضاء مدت       « :  قانون مدنی  494ـ ماده 2
المثل خواهدبود اگرچه مستأجر استیفاء منفعت نکرده باشد و اگر با اجـازه مالـک در تـصرف نگـاه دارد وقتـی بایـد                           خود نگاه دارد موجر برای مدت مزبور مستحق اجرت        

  ». منفعت کرده باشد مگر این که مالک اجازه داده باشد که مجاناً استفاده نمایدالمثل بدهد که استیفاء اجرت
هرگاه یکی از اصحاب دعوا فوت نماید یا محجور شود یا سمت یکی از آنان که بـه                  « :  قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی          105ـ ماده 3

پس از تعیـین جانـشین و درخواسـت         . دارد  دادگاه رسیدگی را به طور موقت متوقف و مراتب را به طرف دیگر اعالم می              موجب آن سمت، داخل دادرسی شده زایل گردد         
یابد مگر این که فوت یا حجر یا زوال سمت یکی از اصحاب دعوا تأثیری در دادرسی نسبت به دیگران نداشته باشد که در ایـن صـورت    نفع جریان دادرسی ادامه می      ذی

  ».بت به دیگران ادامه خواهدیافتدادرسی نس
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  قابلیت استماع دعوی الزام به تنظیم سند ورثه با احراز مالکیت آنان به ماترک: 265

  » .با احراز مالکیت ورثه نسبت به ماترک مورث، دعوی الزام ورثه به تنظیم سند رسمی قابلیت استماع دارد« 
 انحصار وراثت برای تنظیم سـند انتقال کافی اسـت یا ملک موروثی بایـد به نام  در صورت فروش ملک از جانب ورثه آیا گواهیسؤال ـ 

 وراث در دفـتر امالک ثبت شده باشد؟
  16/8/1386 ـ 5424/7نظریه شماره

  نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه
در مورد انتقـال    « : نامه قانون مذکور تصریح نموده      یین آ 105 مقرر گردیده و ماده      1 قانون ثبت اسناد و امالک     22همان طور که در ماده    

ملک به ورثه باید بعد از احراز انحصار وراثت و سمت ورثه نسبت به مورث خالصه مفاد و شماره گواهینامه دادگاه راجع به حصر وراثت در                          
و با احراز مالکیـت ورثـه       » .تر جاری ثبت شود   مالحظات دفتر قید و در زیرثبت اولیه ملک سهم یکی از وراث ثبت و سهام بقیه وراث در دف                  

نسبت به ماترک مورث، دعوی الزام ورثه به تنظیم سند رسمی قابلیت استماع دارد زیرا انتقال به ورثه قهری است و فروش ملک مـوروثی          
  .باشد نتقال میسند ا باشد و ارائه گواهی انحصار وراثت کافی بر تنظیم موکول به ثبت آن بنام وراث در دفتر امالک نمی

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
همین که ملکی مطابق قانون در دفتر امالک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی را                          « :  قانون ثبت اسناد و امالک     22ـ ماده 1

  .در دفتر امالک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثاً به او رسیده باشد مالک خواهدشناختکه ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز 
االرث بین آنها توافق بوده و یا در صورت اخـتالف   شود که وراثت و انحصار آنها محرز و در سهم        در مورد ارث هم ملک وقتی در دفتر امالک به اسم وراث ثبت می             

  .آن باب صادر شده باشدحکم نهایی در 
تبصره ـ حکم نهایی عبارت از حکمی است که به واسطه طی مراحل قانونی و یا به واسطه انقضاء مدت اعتراض و استیناف و تمیز دعوایی که حکم در آن موضوع  

  ».صادر شده از دعاوی مختومه محسوب شود

  

  جاری یا سمت مدیریتتاجر نبودن اشخاص غیر تاجر به صرف داشتن سهم در شرکت ت: 266

  » .شوند اشخاص غیرتاجر به صرف داشتن سهم در یک شرکت تجارتی یا سمت مدیریت در آن، واجد عنوان تاجر نمی« 
 شوند؟  آیا سهامداران یا مدیران شرکت تجارتی به صرف داشتن سهم یا سمت مدیریت در یک شرکت تجارتی، تاجر تلقی میسؤال ـ 

  24/7/1386 ـ 4869/7نظریه شماره
  نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه

اوالً، شخصیت حقوقی سهامداران شرکت تجارتی از شرکت تجارتی مستقل و متمایز است زیرا درحالیکه سهامداران شرکت تجارتی                  
ری مذکور در این قـانون، دارای       تجا  شده، شرکتهای   اشاره) 1( قانون تجارت  583ممکن است تاجر یا غیرتاجر باشند، همانطور که در ماده           

  .شخصیت حقوقی مستقل از شخصیت صاحبان سهام یا سرمایه شرکت هستند
به عبارت دیگر، اشخاص غیرتاجر به صرف داشتن سهم در یک شـرکت  . ثانیاً، همین وضعیت در مورد مدیران شرکت نیز صادق است         

یهی است معامالتی که مدیران شرکت، به لحـاظ نماینـدگی شـرکت یـا               بد. شوند  تجارتی یا سمت مدیریت در آن، واجد عنوان تاجر نمی         
  .شود دهند، چون این معامالت برای شرکت است، تجاری تلقی می شخص حقوقی انجام می

*****  



  187/ نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه: بخش ششم
 

 

در حکم اسناد الزم االجرا بودن چکهای صادره به عهده بانکهای ایرانی یا شعب آنان در : 267
مالی در قرار تأمین خواسته و در مورد سفته به شرط خارج در عدم نیاز سپردن خسارت احت

  واخواست در سمت

االجراء است و از این جهت صـدور قـرار            صادره بر عهده بانکهای ایرانی یا شعب آنها در خارج از کشور در حکم اسناد الزم                 چکهای« 
ورد سفته، دادگـاه در صـورتی بـدون اخـذ خـسارت             اما در م  . تأمین خواسته نسبت به صادرکننده نیازی به سپردن خسارت احتمالی ندارد          

   ».احتمالی اقدام به صدور قرار تأمین خواسته خواهدنمود که در موعد قانونی واخواست شده باشد
   در دعوی مطالبه وجه که مستند آن چک یا سفته باشد، از جهت صدور قرار تأمین خواسته بین آنها چه تفاوتی وجود دارد؟سؤال ـ 

  15/9/1384 ـ 6564/7نظریه شماره
  نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه

االجراء است و از این جهـت صـدور قـرار             چکهای صادره بر عهده بانکهای ایرانی یا شعب آنها در خارج از کشور در حکم اسناد الزم                
 سپردن خسارت احتمالی ندارد و عدم مراجعه ظرف پانزده          االجراء نیازی به    تأمین خواستـه نسبت به صادرکننده نیز مانند سایر اسناد الزم         

کند و در مورد سایر اسناد تجاری ازجمله سفته چنانچه دارنده آن در موعد قانونی نـسبت                   االجراء بودن خارج نمی     روز به بانک آن را از الزم      
بدیهی است که چنانچـه سـفته       . ل قانونی ندارد  به واخواست آن اقدام نکند، صدور قرار تأمین خواسته بدون تودیع خسارت احتمالی محم             

 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقـالب در  108وفق مقررات قانونی در موعد قانونی، واخواست شده باشد با توجه به بند ج ماده       
  .، دادگاه بدون اخذ خسارت احتمالی اقدام به صدور قرار تأمین خواسته خواهدنمود)2(امور مدنی

*****  

  دارنده قانونی چک شخص ظهرنویسی شده به نام وی: 268

   ».طبق قانون دارنده چک کسی است که چک به نام او ظهرنویسی شده است« 
 در صورتیکه چک بدون ظهرنویسی در اختیار دیگری قرار گیرد و یا اینکه صادرکننده چک را در وجه شخص معینی صادر و حق سؤال ـ 

وده باشد، ولی دارنده چک آن را به دیگری واگذار نماید، آیا شخصی که چک بـه او واگـذار شـده، طبـق قـانون         انتقال چک را از وی سلب نم      
  شود و در نتیجه حق مراجعه به بانک و وصول وجه چک را دارد؟ صدور چک دارنده چک تلقی می

  29/11/1386 ـ 8002/7نظریه شماره
  نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه

تواند با ظهرنویسی آنرا به شخص دیگری واگذار نماید، بشرطی که صادرکننده حـق انتقـال             کسی که چک در وجـه وی صادر شده می        
در این صورت دارنده چک با توجه به قسمت         ) قلم نزده باشد  » حواله کرد « یعنی در متن چک روی کلمـه       ( چک را از وی سلب نکرده باشد      

تواند جهت وصول آن به بانک مراجعه نمایـد، ولـی             ، کسی است که چک به نام او ظهرنویسی شده و می           )3( قانون صدور چک   2اخیر ماده   
در متن چک را قلم زده و حـق         » حواله کرد « اگر چنین چکی بدون ظهرنویسی در اختیار دیگری قرار گیرد و یا اینکه صادرکننده روی کلمه                 

 قـانون   2 انتقال چک به دیگری، دارنده بعدی از جمله دارندگان مذکور در قسمت اخیر ماده              انتقال را از دارنده سلب نموده باشد، در صورت        
  .گردد و در نتیجه حق مراجعه به بانک جهت وصول وجه چک را ندارد صدور چک، محسوب نمی

*****  

  لزوم ابالغ استعفای وکیل به دادگاه و موکل: 269

   ».دهد اطالع می را به موکل شده باشد دفتردادگاه مراتب اعالم ط به دادگاهفقشود واگر بالغا موکل به دادگاه وهم به وکیل بایدهم استعفای«
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ـ   در مواردیکه وکیل در پرونده از وکالت استعفا کرده و موکل از آن اطالع ندارد تکلیف چیست؟ آیا امکـان توقـف دادرسـی وجـود     سؤال 
  دارد؟

  1/3/1387 ـ 1246/7نظریه شماره
  قوقی و تدوین قوانین قوه قضائیهنظریه اداره کل ح

محـاکم بایـد طبـق      ) 1379در سـال  (االجراء شدن قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امـور مـدنی                 با تصویب و الزم   
 دادگـستری   ای از قـوانین     سایر قوانین و مقررات ازجمله قانون اصالح پاره       ) 4( این قانون  529مقررات این قانون عمل نمایند و طبق ماده         

 قانون آیین دادرسـی دادگاههـای   37 در قسمتهائی که با قانون مؤخرالتصویب مغایرت دارد ملغی و منسوخ است طبق ماده             1356مصوب  
اگر موکل وکیل خود را عزل نماید مراتب را باید به دادگاه و وکیل معزول اطالع دهد عزل وکیـل مـانع از                       ) 5(عمومی و انقالب در امور مدنی     

یابد، استعفای وکیل ممکـن اسـت    بنابراین با عزل وکیل دادرسی با حضور موکل یا توسط وکیل جدید ادامه می     .  دادرسی نخواهدبود  جریان
، چون ممکـن اسـت   )6( قانون مذکور39به موکل اعالم شود یا به دادگاه، اگر استعفای وکیل به دادگاه اعالم شود با توجه به مقررات ماده                 

کند که شخصاً یا توسط وکیـل جدیـد دادرسـی را تعقیـب                اطالع باشد برای حفظ حقوق وی دادگاه به موکل اخطار می            یموکل از استعفاء ب   
گردد اما اگر استعفای وکیـل بـه دادگـاه اعـالم              نماید و دادرسی تا مراجعه موکل یا معرفی وکیل جدید حداکثر به مدت یک ماه متوقف می                

  . قانون مذکور و توقف دادرسی ندارد39ای در صدور اخطاریه موضوع ماده ه وظیفهنشود بلکه به موکل اعالم شود، دادگا
*****  

  عدم نیاز به اعالم تشخیص غیر قابل احراز بودن ملک به سایر مالکین: 270

   ».شود نیازی به اعالم مراتب به سایر مالکین نیست در مواردی که ملک قابل افراز تشخیص داده نمی« 
  شود این تصمیم باید به همه مالکین ابالغ گردد؟ واردی که ملک به تشخیص اداره ثبت غیرقابل افراز تشخیص داده می آیا در مسؤال ـ 

  18/7/1386 ـ 4760/7نظریه شماره
  نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه

سؤل ثبت که قابـل اعتـراض باشـد بایـد بـه              قانون افراز و فروش امالک مشاعی تصمیمات م        2هر چند براساس مقررات کلی و ماده        
» در صورتی که ملک قابل افراز اعالم شـود        « نامه اجرائی قانون مذکور و عبارت          آیین 6لکن با التفات به ماده      . نفع ابالغ گردد    اشخاص ذی 

ر مالکین نباشد و معتـرض بـه        شود نیازی به اعالم مراتب به سای        رسد که در مواردی که ملک قابل افزار تشخیص داده نمی            چنین بنظر می  
نماید با تقدیم دادخواست بـه        تصمیم مسؤول ثبت و در مورد ردّ تقاضای کسی که درخواست فروش را به لحاظ عدم امکان افراز ملک می                   

از و بطرفیت مالکین دیگر و پیوست نمودن مدارک دعوی سایرین را در جریان رسیدگی به دعوی افـر ) دادگاه عمومی حقوقی  (مرجع صالح   
بنابراین با وجود اعالم مراتب به سایر مالکین چنانچه احدی از مالکین معترض به تصمیم اداره ثبت بوده و                   . دهد  تصمیمات متخذه قرار می   

  .دادخواست اعتراض به دادگاه تقدیم نموده باشد هر دو پرونده توأماً مورد رسیدگی قرار گرفته و اتخاذ تصمیم خواهدشد
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ».های تجارتی مذکور در این قانون شخصیت حقوقی دارند کلیه شرکت« :  قانون تجارت583ـ ماده1
دعوا یـا  تواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل       خواهان می « :  قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی          108ـ ماده 2

  :در جریان دادرسی تا وقتی که حکم قطعی صادر نشده است در موارد زیر از دادگاه درخواست تأمین خواسته نماید و دادگاه ملکف به قبول آن است
  .الف ـ دعوا مستند به سند رسمی باشد

  .ب ـ خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد
  .ده که به موجب قانون، دادگاه مکلف به قبول درخواست تأمین باشدج ـ در مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست ش

  .د ـ خواهان، خساراتی را که ممکن است به طرف مقابل وارد آید نقداً به صندوق دادگستری بپردازد
صدور قرار تأمین موکـول بـه ایـداع    . پذیرد تبصره ـ تعیین میزان خسارت احتمالی، با در نظر گرفتن میزان خواسته به نظر دادگاهی است که درخواست تأمین را می 

  ».خسارت خواهدبود
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شوند همچنین شعب آنها در خـارج از کـشور در    هایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا می چکهای صادر عهده بانک«  قانون صدور چک  2ـ ماده 3
و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه آن به علت نبودن محل و یا به هر علت دیگری که منتهـی                     االجرا است و دارنده چک در صورت مراجعه به بانک             حکم اسناد الزم  

بـرای  . های مربوط به اجرای اسناد رسمی وجه چک یا باقیمانده آن را از صادرکننده وصول نمایـد         نامه  تواند طبق قوانین و آیین      به برگشت چک و عدم پرداخت گردد می       
  . را به اجرای ثبت اسناد محل تسلیم نماید4 و یا گواهینامه مندرج در ماده 3اید عین چک و گواهینامه مذکور در مادهصدور اجرائیه دارنده چک ب

  .کند که مطابقت امضای چک با نمونه امضای صادرکننده در بانک از طرف بانک گواهی شده باشد اجراء ثبت در صورتی دستور اجرا صادر می
یا قائم مقـام قـانونی      ) در مورد چکهای در وجه حامل     (ه چک در وجه او صادر گردیده یا به نام او پشت نویسی شده یا حامل چک                  دارنده چک اعم است از کسی ک      

  ».آنان
سـال  االجراء شدن این قانون، قـانون آیـین دادرسـی مـدنی مـصوب       از تاریخ الزم  « :  قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی          529ـ ماده   4
 و سـایر قـوانین و مقـررات در        1373قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقالب مصوب سـال          ) 31(و  ) 23(،  )21(،  )19(،  ) 18( و الحاقات و اصالحات آن و مواد         1318

  ».گردد موارد مغایر ملغی می
ل خود را عزل نماید، مراتب را باید به دادگاه و وکیـل معـزول اطـالع    اگر موکل وکی« :  قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی       37ـ ماده   5
  ».اظهار شفاهی عزل وکیل باید در صورت جلسه قید و به امضای موکل برسد. عزل وکیل مانع از جریان دادرسی نخواهدبود. دهد

ه وکیل استعفای خود را به دادگاه اطالع دهد، دادگاه به موکـل اخطـار   در صورتی ک« :  قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی     39ـ ماده   6
  .گردد کند که شخصاً یا توسط وکیل جدید، دادرسی را تعقیب نماید و دادرسی تا مراجعه موکل یا معرفی وکیل جدید حداکثر به مدت یک ماه متوقف می می

آن را به اطالع موکل خود برساند و پس از آن موضوع استعفای وکیل و اخطار رفع نقص توسـط  وکیلی که دادخواست تقدیم کرده در صورت استعفاء ، مکلف است       
  ».شود، رفع نقص به عهده موکل است دادگاه به موکل ابالغ می

  

  ضوابط متارف محل در نحوه تعیین و تشخیص تصرفات متصرف: 271

رسـانی برعهـده      گردد و تکلیفی که در قـانون بـرای اطـالع            ضوابط متعارف محل، به نحوه تعیین و تشخیص تصرفّات متصرّف برمی          « 
های مربوط در ایـن خـصوص بـا تکلیفـی             سازمان ثبت اسناد و امالک قرار گرفته به این معنی نیست که با گذشتن مدت مقرر، کمیسیون                

  » .مواجه نیستند
ـ    قـانون اصـالح و حـذف    3 و 2 و 1ون اصـالح مـواد   نامه اجرائی قان  آیین13 ماده1در تبصره» ضوابط متعارف محل«  منظور از سؤال 

توانند به تقاضاهایی که در مهلـت         شده نیز می    های اعالم   های موضوع قانون مذکور پس از پایان مدت         موادی از قانون ثبت چیست و آیا هیأت       
 قانونی تسلیم شده رسیدگی نمایند؟

  4/12/1386 ـ 8109/7نظریه شماره
  ن قوانین قوه قضائیهنظریه اداره کل حقوقی و تدوی

 قانون اصالح و حذف موادی از قانون ثبـت          3 و   2 و   1نامه اجرائی قانون اصالح مواد         آیین 13 ماده 1ـ با توجه به سیاق عبارت تبصره      1
ای مفروز از ملک مشاع باشد پذیرش آن مشروط به احراز مـشخص بـودن محـدوده متـصرّفی                     هرگاه تقاضا بابت قطعه   « : که مقرر داشته  

بـدین  . گـردد   ضوابط متعارف محل، به نحوه تعیین و تشخیص تصرّفات متصرّف برمی          » .روزی بر مبنـای ضوابط متعارف محل خواهدبود      مف
المثل اگر در محلـی بـرای جـدا کـردن             فی. توان به ضوابط معمول و مرسوم محل بسنده نمود          معنی که برای تشخیص حدود تصرفات می      

هایی مانند سـنگ،      ست، همان ضابطه باید رعایت شود و در صورتیکه در محل دیگر با قرار دادن نشانه               حدود تصرّفات دیوارکشی معمول ا    
  .ها مورد توجه قرار گیرد شود، آن نشانه چوب، خاکریز و امثال آن حدود و تصرفات تعیین می

:  آمـده اسـت    1370وادی از قانون ثبت اسناد و امـالک مـصوب سـال              قانون اصالح و حذف م     3 و   2 و   1 قانون اصالح مواد     7 ماده 2ـ با توجه به اینکه در تبصره      2
االجراءشدن این قانون حداکثر ظرف مدت سه ماه از طریق رادیوی استان و نشر آگهی در روزنامه کثیراالنتشار محـل یـا نزدیـک بـه             ادارات ثبت مکلفند از تاریخ الزم     «

اطالع مردم برسانند که ظرف مدت یکسال درخواست خود را به ضمیمه رونوشت مـصدق مـدارک در قبـال                    محل و الصاق آگهی در اماکن و معابر عمومی مراتب را به             
قانون ثبت اسناد و امالک کشور مـصوب سـال          ) 148(و  ) 147(و براساس ماده واحده قانون تمدید مدت مواد اصالحی          » .اخذ رسید تسلیم ثبت محل وقوع ملک نمایند       

االجراء شدن این قانون تمدید شده است، انقضاء مدت مذکور مانع از آن نیست که هیأتهای                   به مدت پنج سال دیگر از تاریخ الزم        7ده ما 2، مهلت مذکور در تبصره    1378
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ـ      . موضوع قانون پس از پایان مدت یادشده نیز به تقاضاهایی که در مهلت قانونی تسلیم شده رسیدگی نمایند     ر عهـده  زیرا تکلیفی کـه در تبـصره مـاده واحـده مـذکور ب
  .های مربوط در این خصوص با تکلیفی مواجه نیستند سازمان ثبت اسناد و امالک قرار گرفته به این معنی نیست که با گذشتن مدت مقرر، کمیسیون

*****  

قابل اعمال و اجرا بودن قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی و قانون منع فروش و : 272
  ری مسکونی برای امر مسکن و عدم تعارض بین آنهاواگذاری اراضی فاقد کارب

قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی و قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مـسکن بـه                        « 
  » .ا هم ندارندشرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی هر یک در جای خود قابل اعمال و اجرا است و تعارضی ب

ـ    آیا قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مـسکن  سؤال 
 را نسخ نکرده است؟...... به 

  16/5/1387 ـ 2914/7نظریه شماره
  نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه

 آن اسـت کـه تنظـیم اسـناد رسـمی در          1385ب قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب سـال             هدف مقنن از تصوی   
در حالیکه قانون منبع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی بـرای             . مواردی که منع قانونی ندارد با سرعت و سهولت انجام شود          

، اساساً هرگونـه واگـذاری و نقـل و انتقـال            1381قیقی و حقوقی مصوب سال      امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص ح         
اراضی موضوع این قانون را ممنوع اعالم نموده و بدین لحاظ دفاتر اسناد رسمی را مکلف نموده تا درخصوص اینگونه اراضی بالمانع بودن                       

 قانون مؤخرالتصویب   8انون استعالم نمایند و چون در ماده        احداث واحدهای مسکونی در اراضی موردنظر را از مراجع تعیین شده در این ق             
الرعایـه    هر کدام درحدود موضوعات مربوط معتبر و الزم       . کلیه قوانین و مقررات مغایر ملغی اعالم شده و این قوانین با هم مغایرتی ندارند              

  .است
*****  

   خاصتقسیم آنها طبق مقررات.... جزو ماترک نبودن سرمایه بیمه عمر و: 273

شود، از قبیل حقـوق بازنشـستگی یـا           سرمایه بیمه عمر و آنچه پس از فوت کارمند به بازماندگان یا افراد تحت تکفل او پرداخت می                 « 
  » .باشد حقوق وظیفه جزء ماترک نیست و تقسیم آن تابع مقررات خاص مربوط می

 رات ارث است؟ آیا تقسیم سرمایه بیمه عمر و مقرری کارمند متوفی تابع مقرسؤال ـ 
  9/12/1385 ـ 9262/7نظریه شماره

  نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه
کننده از  اگر در قرارداد بیمه عمر مشخصات استفاده. سرمایه بیمه عمر جزء ماترک نیست و لذا از شمول مقررات ارث خارج است            : اوالً  

گذار تمام مبلغ سرمایه بیمه عمر به کـسی کـه در قـرارداد مـشخص شـده اسـت                    هسـرمایه مزبور تـصریح شده باشد پس از فوت بیـم        
  .گردد شود واال وجه مذکور به نسبت مساوی بین ورثه متوفی تقسیم می  پرداخت می

مربــوط  مطالبات کارمند از سازمان متبوع تا زمان فوت، از جمله حقوق مالی و جزئی از ترکه حین فوت است و باید طبق مقررات                : ثانیاً
شـود از قبیــل    به ارث بیـن وراث تقسـیم شود و آنـچه پـس از فـوت کارمند برقرار و به بازماندگان یا افراد تحـت تکفل او پرداخت می                

تـشخیص  . حقوق بازنشـستگی یا حقوق وظیفه یا کمـک هزینه فوت، جزء ماترک نیست و باید طبق مقررات خاص مربوط پرداخت شـود                    
 .ارمند به عهده اداره متبوع مربوط استافراد تحت تکفل ک

 


