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  باسمه تعالی

  :مقدمه
چهارمین شماره فصلنامه قضایی در ایام اهللا ) جل و اعال( سپاس به درگاه ذات احدیت و استمداد از حضرت ایشان با

با تبریک اعیاد سعید قربان و . گردد الحجه و عرفه و قربان و غدیر حضور همکاران محترم قضایی تقدیم می پربرکت ماه ذی
ای پیشین تذکر  ران محترم قضایی به توفیقات الهی، همچنانکه در شمارهغدیر و آرزوی قبولی طاعات و عبادات و نیل همکا

به . باشد های از این نوع در صدد ارائه نمودن منابع قانونی و ارشادهای الزمه به آن در موضوعات مبتال به می داده شد مجموعه
ذکرات و ارشادهای اصالحی همکاران منظور ارتقاء کمی و کیفی تالشهای انجام شده در این خصوص همچنان نیاز جدی به ت

های استانها با تکثیر به موقع و در اختیار همکاران قضایی قراردادن آن  در ضمن همکاران معاونت آموزش دادگستری. وجود دارد
  .مساعدت الزم معمول دارند

  
  و ما توفیقی اال باهللا علیه توکلت و الیه انیب

  معاونت آموزش قوه قضائیه

  1385پائیز 
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١١

  های آموزش و پرورش تابع وزارت آموزش و پرورش قانون ممنوعیت قلع ساختمان
های آموزشی و پرورشی تابع وزارت آموزش و پرورش تا   ـ از تاریخ تصویب این قانون اجرای احکام قلع ساختمان1ماده 

  .باشد  مدت مذکور قابل تمدید نمی.شود پایان برنامه چهارم توسعه متوقف می
، با مالکان از طریق خرید زمین یا دادن )1( ـ وزارت آموزش و پرورش موظف است ظرف مدت مذکور در ماده 2ماده 

  .های دیگر، توافق نماید زمین عوض و یا راه
مه چهارم اجرای این قانون هیأت وزیران موظف است بودجه و اعتبار موردنیاز را به نحوی تأمین کند که تا پایان برنا

  .تحقق یابد
تبصره ـ در صورت عدم حصول توافق، بهای زمین بر اساس قیمت کارشناسی رسمی روز به نفع مالک، در صندوق 

  .گردد شود و سند ملک به نام دولت صادر می دادگستری سپرده می
هجدهم دی ماه یکهزار و سیصد و هشتاد قانون فوق مشتمل بر دو ماده و یک تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 

 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با انجام تغییراتی موافق 4/7/1385و چهار مجلس شورای اسالمی تصویب و در تاریخ 
  .با مصلحت نظام تشخیص داده شد

  
  رئیس مجلس شورای اسالمی ـ غالمعلی حدادعادل

  



 
١٢

   15/5/1385 ـ 51874: شماره
  اد اسالمی ـ وزارت دادگستریوزارت فرهنگ و ارش

) 168(قانون تمدید قانون فعال نمودن هیأت منصفه مطبوعات برای جلوگیری از تعطیلی اصل یکصد و شصت و هشتم 
قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ چهارم مرداد ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و پنج 

 مورخ 74951/563 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 4/5/1385صویب و در تاریخ مجلس شورای اسالمی ت
  .گردد  مجلس شورای اسالمی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابالغ می7/5/1385

  
  رئیس جمهور ـ محمود احمدی نژاد

  
) 168(ز تعطیلی اصل یکصد و شصت و هشتم قانون تمدید قانون فعال نمودن هیأت منصفه مطبوعات برای جلوگیری ا

  .گردد  به مدت دو سال تمدید می1384قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران مصوب 
 از تاریخ تصویب این قانون، قانون فعال نمودن هیأت منصفه مطبوعات برای جلوگیری از تعطیلی اصل ماده واحده ـ

  .گردد  به مدت دو سال تمدید می1384می ایران مصوب قانون اساسی جمهوری اسال) 168(یکصد و شصت و هشتم 
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ چهارم مرداد ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و پنج 

  . به تأیید شورای نگهبان رسید4/5/1385مجلس شورای اسالمی تصویب و در تاریخ 
  

  معلی حدادعادلرئیس مجلس شورای اسالمی ـ غال



 
١٣

  قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی
  

 فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی که در ایران متولد شده یا حداکثر تا یک سال پس از ماده واحده ـ
این . ز رسیدن به سن هجده سال تمام تقاضای تابعیت ایرانی نمایندتوانند بعد ا شوند می تصویب این قانون در ایران متولد می

  .شوند افراد در صورت نداشتن سوء پیشینه کیفری یا امنیتی و اعالم رد تابعیت غیر ایرانی به تابعیت ایران پذیرفته می
نماید  نون مدنی اقدام میقا) 1060(وزارت کشور نسبت به احراز والدت طفل در ایران و صدور پروانه ازدواج موضوع ماده 

فرزندان موضوع این . کند و نیروی انتظامی نیز با اعالم وزارت کشور پروانه اقامت برای پدر خارجی مذکور در این ماده صادر می
  .باشند ماده قبل از تحصیل تابعیت نیز مجاز به اقامت در ایران می

ش از هجده سال تمام باشد باید حداکثر ظرف یک سال  چنانچه سن مشمولین این ماده در زمان تصویب بی ـ1تبصره 
  .اقدام به تقاضای تابعیت ایرانی نمایند

 ـ از تاریخ تصویب این قانون کسانی که در اثر ازدواج زن ایرانی و مرد خارجی در ایران متولد شوند و ازدواج 2تبصره 
یده باشد، پس از رسیدن به سن هجده سال تمام و حداکثر قانون مدنی به ثبت رس) 1060(والدین آنان از ابتدا با رعایت ماده 

  .شوند قانون مدنی به تابعیت ایران پذیرفته می) 979(ظرف مدت یک سال، بدون رعایت شرط سکونت مندرج در ماده 
ج قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه دوم مهر ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و پن

  . به تأیید شورای محترم نگهبان رسید12/7/1385مجلس شورای اسالمی تصویب و در تاریخ 
  

  رئیس مجلس شورای اسالمی ـ غالمعلی حدادعادل



 
١٤

  وزارت جهاد کشاورزی
 که در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ اول 31/3/1374قانون اصالح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 

 به تأیید شورای نگهبان 10/8/1385هزار و سیصد و هشتاد و پنج مجلس شورای اسالمی تصویب و در تاریخ آبان ماه یک 
 مجلس شورای اسالمی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجرا 16/8/1385 مورخ 126534/547رسیده و طی نامه شماره 

  .گردد ابالغ می
  نژاد رئیس جمهور ـ محمود احمدی

  
  31/3/1374ن حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب قانون اصالح قانو

  :گردد  مجلس شورای اسالمی به شرح زیر اصالح می31/3/1374 قانون حفظ کاربری اراضی و باغها مصوب  ـ1ماده 
، )4(های  قانون مذکور به شرح زیر اصالح و چهار تبصره به عنوان تبصره) 1(ماده ) 3(و ) 2(، )1(های   تبصره ـ2ماده 

  .گردد به آن الحاق می) 7(و ) 6(، )5(
 تشخیص موارد ضروری تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها در هر استان به عهده کمیسیونی مرکب از رئیس  ـ1تبصره 

سازمان جهاد کشاورزی، مدیر امور اراضی، رئیس سازمان مسکن و شهرسازی، مدیر کل حفاظت محیط زیست آن استان و یک 
  .گردد باشد که به ریاست سازمان جهاد کشاورزی تشکیل می ستاندار مینفر نماینده ا

  .تواند بدون حق رأی در جلسات کمیسیون شرکت نماید ربط می نماینده دستگاه اجرایی ذی
سازمان جهاد کشاورزی موظف است حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ دریافت تقاضا یا استعالم مطابق نظر کمیسیون 

  . پاسخ اقدام نمایدنسبت به صدور
دار  گردد و عهده دبیرخانه کمیسیون فوق در سازمانهای جهاد کشاورزی استانها زیرنظر رئیس سازمان مذکور تشکیل می

وظیفه دریافت تقاضا، تشکیل و تکمیل پرونده، بررسی کارشناسی اولیه، مطرح نمودن درخواستها به نوبت در کمیسیون و 
  .باشد نگهداری سوابق و مصوبات می

مرجع تشخیص اراضی زراعی و باغها، وزارت جهاد کشاورزی است و مراجع قضایی و اداری، نظر سازمان  ـ 2تبصره 
  .نمایند و مراجع اداری موظف به رعایت نظر سازمان مورد اشاره خواهند بود ربط را در این زمینه استعالم می جهاد کشاورزی ذی

  .شود مراجع قضایی به منزله نظر کارشناس رسمی دادگستری تلقی مینظر سازمان جهاد کشاورزی استان برای 
 ادارات ثبت اسناد و امالک و دفاتر اسناد رسمی و سایر هیأتها و مراجع مربوط مکلفند در موارد تفکیک، افراز  ـ3تبصره 

ا از سازمانهای جهاد کشاورزی، و تقسیم اراضی زراعی و باغها و تغییر کاربری آنها در خارج از محدوده قانونی شهرها و شرکه
  .وزارت جهاد کشاورزی استعالم نموده و نظر وزارت مذکور را اعالم نمایند

ها، دامداریها، مرغداریها، پرورش ماهی و سایر تولیدات کشاورزی و کارگاههای صنایع تکمیلی   احداث گلخانه ـ4تبصره 
موارد مذکور از شمول این . شود وده و تغییر کاربری محسوب نمیو غذایی در روستاها بهینه کردن تولیدات بخش کشاورزی ب

  .باشد های جهاد کشاورزی استانها بالمانع می ماده مستثنی بوده و با رعایت ضوابط زیست محیطی با موافقت سازمان
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ز کلیه  اراضی داخل محدوده قانونی روستاهای دارای طرح هادی مصوب، مشمول ضوابط طرح هادی بوده و ا ـ5تبصره 
  .باشد ضوابط مقرر در این قانون مستثنی می

 به منظور تعیین روش کلی و ایجاد وحدت رویه اجرایی و نظارت و ارزیابی عملکرد کمیسیونهای موضوع  ـ6تبصره 
  .گردد تشکیل می) سازمان امور اراضی(این ماده، دبیرخانه مرکزی در وزارت جهاد کشاورزی ) 1(تبصره 

این ماده در مواردی که مجوز تغییر کاربری ) 1(ر در مورد تصمیمات کمیسیونهای موضوع تبصره تجدیدنظ ـ 7تبصره 
صادر شده با تشخیص و پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی به عهده کمیسیونی به ریاست وزیر جهاد کشاورزی یا نماینده 

ی، کشور و سازمان حفاظت محیط زیست های مسکن و شهرساز ربط وزارتخانه االختیار وی و با عضویت معاونان ذی تام
  .باشد می

  .تواند حسب مورد و بدون حق رأی در جلسات مذکور شرکت نماید ربط می نماینده دستگاه اجرایی ذی
نحوه تقویم ارزش اراضی موضوع این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین و به تصویب « ـ عبارت 3ماده 

آن به شرح ذیل اصالح و یک ) 2(و ) 1(های  قانون مذکور حذف و تبصره) 2(از انتهای متن ماده » هیأت وزیران خواهد رسید
  .گردد الحاق می) 3(تبصره به عنوان تبصره 

 تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها برای سکونت شخصی صاحبان زمین تا پانصد متر مربع فقط برای یک  ـ1تبصره 
ای و همچنین واحدهای صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش  اریها، پرورش آبزیان، تولیدات گلخانهبار و احداث دامداریها، مرغد

  .کشاورزی و صنایع دستی مشمول پرداخت عوارض موضوع این ماده نخواهد بود
ای مصوب مجلس شورای اسالمی  های سرمایه  اراضی زراعی و باغهای مورد نیاز طرحهای تملک دارایی ـ2تبصره 

و طرحهای خدمات عمومی مورد نیاز مردم از پرداخت عوارض موضوع این ماده مستثنی بوده و تابع قوانین و ) انیملی ـ است(
  .باشد مقررات مربوط می

ای متشکل از نمایندگان   تقویم و ارزیابی اراضی زراعی و باغهای موضوع این قانون توسط کمیسیون سه نفره ـ3تبصره 
  .پذیرد ری، امور اقتصادی و دارایی استان در هر یک از شهرستانها انجام میسازمان جهاد کشاورزی، استاندا

  :گردد آن به شرح ذیل اصالح می) 2(قانون مذکور و تبصره ) 3(ماده  ـ 4ماده 
 کلیه مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغها موضوع این قانون که به صورت غیر مجاز و بدون اخذ مجوز از  ـ3ماده 
این قانون اقدام به تغییر کاربری نمایند، عالوه بر قلع و قمع بنا، به پرداخت جزای نقدی ) 1(ماده ) 1(موضوع تبصره کمیسیون 

از یک تا سه برابر بهای اراضی زراعی و باغها به قیمت روز زمین با کاربری جدید که مورد نظر مختلف بوده است و در صورت 
  . از یک ماه تا شش ماه محکوم خواهند شدتکرار جرم به حداکثر جزای نقدی و حبس

 هر یک از کارکنان دولت و شهرداریها و نهادها که در اجرای این قانون به تشخیص دادگاه صالحه تخطی  ـ2تبصره 
نموده باشند ضمن ابطال مجوز صادره به جزای نقدی از یک تا سه برابر بهای اراضی زراعی و باغها به قیمت روز زمین، با 

 جدید که مورد نظر متخلف بوده است و در صورت تکرار عالوه بر جریمه مذکور به انفصال دائم از خدمات دولتی و کاربری
سردفتران متخلف نیز به شش ماه تا دو سال تعلیق از خدمت و در صورت تکرار به شش ماه . شهرداریها محکوم خواهند شد
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  .شوند حبس و محرومیت از سردفتری محکوم می
  :گردد قانون مذکور به شرح زیر اصالح می) 4( ماده  ـ5ماده 
درآمدهای موضوع این قانون را در بودجه از ) ٪80( دولت مکلف است همه ساله اعتباری معادل هشتاد درصد  ـ4ماده 

حیای سالیانه وزارت جهاد کشاورزی شامل تسطیح اراضی، احداث کانال، آبیاری، زهکشی، سدها و بندهای خاکی، تأمین آب و ا
از درآمد موضوع این قانون باقیمانده ) ٪20(های دادرسی و اجرای این قانون برساند و بیست درصد  اراضی موات و بایر و هزینه
سازی زمینهای غیر قابل کشت و زرع برای توسعه شهرها و روستاها و ایجاد شرکها در اختیار وزارت  به منظور مطالعه و آماده

  .گیرد مسکن و شهرسازی قرار می
  :گردد به قانون مذکور الحاق می) 12(الی ) 7( موارد زیر به عنوان مواد  ـ6ماده 
  :ها موارد زیر را رعایت نماید موظف است در تشخیص ضرورت) 1(ماده ) 1( کمیسیون موضوع تبصره  ـ7ماده 

  .ربط متناسب با کاربری جدید توسط متقاضی  ـ اخذ مجوز الزم از دستگاه اجرایی ذی1
  .ای مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ای و ناحیه ـ ضوابط طرحهای کالبدی، منطقه 2
  . ـ مطالبه مصوبه ستاد فرماندهی نیروهای مسلح مسلح در رسیدگی به درخواست نیروهای مسلح3
 کاربری اراضی گذاری با توجه به روح کلی قانون مبنی بر حفظ  ـ ضوابط حفظ محیط زیست و تداوم تولید و سرمایه4

  .زراعی و باغها
  .ربط  ـ استانداردها، اصول و ضوابط فنی مربوط مطابق مجوزهای صادره از سوی دستگاه ذی5

 صدور هرگونه مجوز یا پروانه ساخت و تأمین و واگذاری خدمات و تأسیسات زیربنایی مانند آب، برق، گاز و  ـ8ماده 
های جهاد کشاورزی،  این قانون توسط وزارتخانه) 1(اعی و باغها موضوع ماده ربط در اراضی زر تلفن از سوی دستگاههای ذی

این ) 1(ماده ) 1(ربط صرفاً پس از تأیید کمیسیون موضوع تبصره  مسکن و شهرسازی، استانداریها، شهرداریها و سایر مراجع ذی
  .این قانون مجازات خواهد شد) 3( مقررات ماده متخلف از این ماده برابر. قانون مبنی بر ضرورت تغییر کاربری مجاز خواهد بود

 به منظور حمایت از تداوم کاربری اراضی زراعی و باغها واقع در داخل محدوده قانونی شهرها و شرکها که در  ـ9ماده 
 باشند، دولت و شهرداریها موظفند تسهیالت و خدمات شهری را مطابق طرحهای جامع و تفصیلی دارای کاربری کشاورزی می

  .تعرفه فضای سبز شهرداریها در اختیار مالکان آنها قرار دهند
 هرگونه تغییر کاربری در قالب ایجاد بنا، برداشتن یا افزایش شن و ماسه و سایر اقداماتی که بنا به تشخیص  ـ10ماده 

 کمیسیون موضوع تبصره گردد، چنانچه به طور غیر مجاز و بدون اخذ مجوز از وزارت جهاد کشاورزی تغییر کاربری محسوب می
این قانون صورت پذیرد، جرم بوده و مأموران جهاد کشاورزی محل مکلفند نسبت به توقف عملیات اقدام و مراتب ) 1(ماده ) 1(

  .را به اداره متبوع جهت انعکاس به مراجع قضایی اعالم نمایند
امه دهد نیروی انتظامی موظف است بنا به  چنانچه مرتکب پس از اعالم جهاد کشاورزی به اقدامات خود اد ـ1تبصره 

  .درخواست جهاد کشاورزی از ادامه عملیات مرتکب جلوگیری نماید
 مأموران جهاد کشاورزی موظفند با حضور نماینده دادسرا و در نقاطی که دادسرا نباشد با حضور نماینده دادگاه  ـ2تبصره 
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  .ا و مستحدثات اقدام و وضعیت زمین را به حالت اولیه اعاده نمایندمحل ضمن تنظیم صورتمجلس رأساً نسبت به قلع و قمع بن
 کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که در اجرای قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها از کمیسیون موضوع  ـ11ماده 

اعی و باغها را  مجوز تغییر کاربری اراضی زر1374قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ) 1(ماده ) 1(تبصره 
االجرا شدن این قانون، نسبت به اجرای طرح موضوع مجوز  اند موظفند حداکثر ظرف مدت نه ماه پس از الزم دریافت نموده

  .در صورت عدم اقدام در مهلت تعیین شده موضوع مشمول مقررات این قانون خواهد شد. مربوطه اقدام نمایند
قانون اصالح قانون ایمنی راهها و راه آهن ) 17( حریم قانونی موضوع ماده  ایجاد هرگونه مستحدثات پس از ـ12ماده 

  .باشد این قانون مجاز می) 1(ماده ) 1( در مورد اراضی زراعی و باغی فقط با رعایت تبصره 1379مصوب 
  .یابد تغییر می) 14(و ) 13(قانون مذکور به شرح زیر اصالح و شماره آن به مواد ) 7( ماده  ـ7ماده 

  .باشد های اجرایی آن می  وزارت جهاد کشاورزی مسؤول اجرای این قانون و آیین نامه ـ13اده م
های مسکن و  های اجرایی این قانون را با همکاری وزارتخانه وزارت جهاد کشاورزی موظف است آیین نامه ـ 14ماده 

  .ویب به هیأت وزیران ارائه نمایدشهرسازی، کشور و سازمان حفاظت محیط زیست ظرف مدت سه ماه تهیه و برای تص
قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف ) 77( کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون از جمله ماده  ـ15ماده 

  .گردد  لغو می28/12/1373آن در موارد معین مصوب 
یک هزار و سیصد و هشتاد و پنج قانون فوق مشتمل بر هشت ماده در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ اول آبان ماه 

  . به تأیید شورای نگهبان رسید10/8/1385مجلس شورای اسالمی تصویب و در تاریخ 
  

  رئیس مجلس شورای اسالمی ـ غالمعلی حداد عادل
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   5/9/1385ح ـ /9720 ـ 851213شماره 
  مدیر عامل محترم روزنامه رسمی کشور

ابالغی از سوی (های کلی نظام  حت نظام در خصوص سیاستبه پیوست یک نسخه از مصوبات مجمع تشخیص مصل
  .گردد جهت اطالع و چاپ ارسال می) مقام معظم رهبری

  دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام ـ محسن رضایی
  

   هجری شمسی1404چشم انداز جمهوری اسالمی ایران در افق 
ریزی شده و مدبرانه جمعی و در مسیر تحقق  امهبا اتکال به قدرت الیزال الهی و در پرتو ایمان و عزم ملی و کوشش برن

  :آرمانها و اصول قانون اساسی، در چشم انداز بیست ساله
  

ایران کشوری است توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه، 
با هویت اسالمی و انقالبی، الهام بخش در جهان اسالم و با تعامل سازنده و مؤثر در 

  .الملل بط بینروا
  

  :جامعه ایرانی در افق این چشم انداز چنین ویژگیهایی خواهد داشت
توسعه یافته، متناسب با مقتضیات فرهنگی، جغرافیائی و تاریخی خود و متکی بر اصول اخالقی و ارزشهای  •

 :اسالمی، ملی و انقالبی، با تأکید بر

مند از امنیت اجتماعی  ها و بهره حفظ کرامت و حقوق انسانمردم ساالری دینی، عدالت اجتماعی، آزادیهای مشروع، 
  .و قضائی

برخوردار از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فناوری، متکی بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایه اجتماعی در  •
 .تولید ملی

 . و حکومتامن، مستقل، مقتدر با سامان دفاعی مبتنی بر بازدارندگی همه جانبه و پیوستگی مردم •

برخوردار از سالمت، رفاه و امنیت غذایی، تأمین اجتماعی، فرصتهای برابر، توزیع مناسب درآمد، نهاد مستحکم  •
 .مند از محیط زیست مطلوب خانواده، بدور از فقر، فساد، تبعیض و بهره

یه تعاون و سازگاری مند، برخوردار از وجدان کاری، انضباط، روح پذیر، ایثارگر، مؤمن، رضایت فعال، مسئولیت •
 .اجتماعی، متعهد به انقالب و نظام اسالمی و شکوفائی ایران و مفتخر به ایرانی بودن

شامل آسیای میانه، (دست یافته به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی  •
و تولید علم، رشد پرشتاب و مستمر افزاری  با تأکید بر جنبش نرم) قفقاز، خاورمیانه و کشورهای همسایه

 .اقتصادی، ارتقاء نسبی سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل
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الهام بخش، فعال و مؤثر در جهان اسالم با تحکیم الگوی مردم ساالری دینی، توسعه کارآمد، جامعه اخالقی،  •
ای بر اساس تعالیم اسالمی و  نطقهنواندیشی و پویائی فکری و اجتماعی، تأثیرگذار بر همگرایی اسالمی و م

 ).ره(های امام خمینی  اندیشه

 .دارای تعامل سازنده و مؤثر با جهان بر اساس اصول عزت، حکمت و مصلحت •

: های سالیانه، این نکته مورد توجه قرار گیرد که های توسعه و بودجه  در تهیه، تدوین و تصویب برنامه:مالحظه
گذاری، درآمد سرانه، تولید ناخالص ملی، نرخ اشتغال و تورم، کاهش  نرخ سرمایه: لشاخصهای کمی کالن آنها از قبی

های باال و پایین جامعه، رشد فرهنگ و آموزش و پژوهش و تواناییهای دفاعی و امنیتی،  فاصله درآمد میان دهک
این سیاستها و هدفها به های توسعه و اهداف و الزامات چشم انداز تنظیم و تعیین گردد و  باید متناسب با سیاست

 .صورت کامل مراعات شود

  
 سیاستهای کلی برنامه چهارم توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی

  :ـ امور فرهنگی، علمی و فناوری
  ).السالم علیهم( ـ اعتالء و عمق و گسترش دادن معرفت و بصیرت دینی بر پایه قرآن و مکتب اهل بیت 1

  .سالمی در اندیشه و عملـ استوار کردن ارشهای انقالب ا
  .ـ تقویت فضائل اخالقی و ایمان، روحیه ایثار و امید به آینده

  .ریزی برای بهبود رفتارهای فردی و اجتماعی ـ برنامه
و برجسته کردن نقش آن به عنوان یک ) ره( ـ زنده و نمایان نگاهداشتن اندیشه دینی و سیاسی حضرت امام خمینی 2

  .ها ریزی ها و برنامه استگذاریمعیار اساسی در تمام سی
 ـ تقویت وجدان کاری و انضباط اجتماعی و روحیه کار و ابتکار، کارآفرینی، درستکاری و قناعت و اهتمام به ارتقاء 3

  .کیفیت تولید
  .ـ فرهنگ سازی برای استفاده از تولیدات داخلی، افزایش تولید و صادرات کاال و خدمات

  . برای دستیابی به اهداف موردنظر در افق چشم انداز ـ ایجاد انگیزه و عزم ملی4
 ـ تقویت وحدت و هویت ملی مبتنی بر اسالم و انقالب اسالمی و نظام جمهوری اسالمی و آگاهی کافی درباره تاریخ 5

  .ایران، فرهنگ، تمدن و هنر ایرانی ـ اسالمی و اهتمام جدی به زبان فارسی
های دشمنان علیه انقالب اسالمی و منافع ملی، ترویج   ترفندها و توطئه ـ تعمیق روحیه دشمن شناسی و شناخت6

  .گری استکبار جهانی ستیزی و مخالفت با سلطه روحیه ظلم
  .ها و فضایل اخالقی و اهتمام به امر معروف و نهی از منکر  ـ سالم سازی فضای فرهنگی، رشد آگاهی7

  .ظر در افق چشم اندازهای مورد ن ـ اطالع رسانی مناسب برای تحقق ویژگی
  . ـ مقابله با تهاجم فرهنگی8
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  .های ملی در جهت تبیین اهداف و دستاوردهای ایران اسالمی برای جهانیان ـ گسترش فعالیت رسانه
  .های کشور در جهت افزایش سهم کشور در تولیدات علمی جهان  ـ سازماندهی و بسیج امکانات و ظرفیت9

  .یج پژوهشافزاری، ترو ـ تقویت نهضت نرم
های زیستی، اطالعات و ارتباطات، زیست محیطی،  های نو شامل ریز فناوری و فناوری ـ کسب فناوری، به ویژه فناوری

  .ای هوا فضا و هسته
ای، آموزش عالی و کارآمد کردن آن  آموزش و پرورش، آموزش فنی و حرفه:  ـ اصالح نظام آموزشی کشور، شامل10

  .موردنیاز در جهت تحقق اهداف چشم اندازبرای تأمین منابع انسانی 
 ـ تالش در جهت تبیین و استحکام مبانی مردم ساالری دینی و نهادینه کردن آزادیهای مشروع از طریق آموزش، 11

  .آگاهی بخشی و قانونمند کردن آن
  

  :ـ امور اجتماعی، سیاسی، دفاعی و امنیتی
صتهای برابر و ارتقاء سطح شاخصهایی از قبیل آموزش، سالمتع  ـ تالش در جهت تحقق عدالت اجتماعی و ایجاد فر12

  .تأمین غذا، افزایش درآمد سرانه و مبارزه با فساد
 ـ ایجاد نظام جامع تأمین اجتماعی برای حمایت از حقوق محرومان و مبارزه با فقر و حمایت از نهادهای عمومی و 13

  .و انقالبیهای مردمی با رعایت مالحظات دینی  مؤسسات و خیریه
های اجتماعی و استیفای حقوق شرعی و قانونی بانوان در همه   ـ تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن و در صحنه14

  .ها و توجه ویژه به نقش سازنده آنان عرصه
  . ـ تقویت هویت ملی جوانان متناسب با آرمانهای انقالب اسالمی15

های  های شغلی، ازدواج، مسکن و آسیب الش در جهت رفع دغدغهـ فراهم کردن محیط رشد فکری و علمی و ت
  .اجتماعی آنان

  .های آنان ـ توجه به مقتضیات دوره جوانی و نیازها و توانایی
  . ـ ایجاد محیط و ساختار مناسب حقوقی، قضایی و اداری برای تحقق اهداف چشم انداز16
و کارایی، بهبود خدمات رسانی به مردم، تأمین کرامت و افزایش تحرک :  ـ اصالح نظام اداری و قضائی در جهت17

معیشت کارکنان، به کارگیری مدیران و قضات الیق و امین و تأمین شغلی آنان، حذف یا ادغام مدیریتهای موازی، تأکید بر 
  . نیازهای اداری و اجرایی، پیشگیری از فساد اداری و مبارزه با آن و تنظیم قوانین مورد تمرکززدایی در حوزه

مند ساختن دولت از همدلی و تواناییهای   ـ گسترش و عمق بخشیدن به روحیه تعاون و مشارکت عمومی و بهره18
  .عظیم مردم

  : ـ آمایش سرزمینی مبتنی بر اصول ذیل19
  .ـ مالحظات امنیتی و دفاعی
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  .ـ کارآیی و بازدهی اقتصادی
  .ـ وحدت و یکپارچگی سرزمین
  .ای  تعادلهای منطقهـ گسترش عدالت اجتماعی و

  .ـ حفاظت محیط زیست و احیاء منابع طبیعی
  .ـ حفظ هویت اسالمی، ایرانی و حراست از میراث فرهنگی

  .ـ تسهیل و تنظیم روابط درونی و بیرونی اقتصاد کشور
  .ـ رفع محرومیتها خصوصاً در مناطبق روستایی کشور

ی و فناوری، مشارکت و ثبات سیاسی، ایجاد تعادل میان مناطق  ـ تقویت امنیت و اقتدار ملی با تأکید بر رشد علم20
  .مختلف کشور، وحدت و هویت ملی، قدرت اقتصادی و دفاعی و ارتقاء جایگاه جهانی ایران

  . ـ هویت بخشی به سیمای شهر و روستا21
  .ـ بازآفرینی و روزآمد سازی معماری ایرانی ـ اسالمی

  .ی بناها و استحکام ساخت و سازهاـ رعایت معیارهای پیشرفته برای ایمن
  . ـ تقویت و کارآمد کردن نظام بازرسی و نظارت22

  .ـ اصالح قوانین و مقررات در جهت رفع تداخل میان وظایف نهادهای نظارتی و بازرسی
در  ـ اولویت دادن به ایثارگران انقالب اسالمی در عرصه منابع مالی و فرصتها و امکانات و مسؤولیتهای دولتی 23

  .های مختلف فرهنگی و اقتصادی صحنه
 ـ ارتقاء توان دفاعی نیروهای مسلح برای بازدارندگی، ابتکار عمل و مقابله مؤثر در برابر تهدیدها و حفاظت از منافع 24

  .ملی و انقالب اسالمی و منابع حیاتی کشور
ز کشور و انقالب با تقویت کمی و کیفی  ـ توجه ویژه به حضور و سهم نیروهای مردمی در استقرار امنیت و دفاع ا25

  .بسیج مستضعفین
 ـ تقویت، توسعه و نوسازی صنایع دفاعی کشور با تأکید بر گسترش تحقیقات و سرعت دادن به انتقال فناوریهای 26
  .پیشرفته

 تقویت و  ـ توسعه نظم و امنیت عمومی و پیشگیری و مقابله مؤثر با جرائم و مفاسد اجتماعی و امنیتی از طریق27
  .هماهنگی دستگاههای قضایی، امنیتی و نظامی و توجه جدی در تخصیص منابع به وظایف مربوط به اعمال حاکمیت دولت

  
  :ـ امور مربوط به مناسبات سیاسی و روابط خارجی

 ـ ثبات در سیاست خارجی بر اساس قانون اساسی و رعایت عزت، حکمت و مصلحت و تقویت روابط خارجی از 28
  :طریق

  .المللی ای و بین های دو جانبه، منطقه ـ گسترش همکاری
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  .ـ ادامه پرهیز از تشنج در روابط با کشورها
  .ـ تقویت روابط سازنده با کشورهای غیر متخاصم

  .گیری از روابط برای افزایش توان ملی ـ بهره
  .ـ مقابله با افزون خواهی و اقدام متجاوزانه در روابط خارجی

  .یی منطقه از حضور نظامی بیگانگانـ تالش برای رها
  .ـ مقابله با تک قطبی شدن جهان

  .های مظلوم و مستضعف به ویژه ملت فلسطین ـ حمایت از مسلمانان و ملت
  .ـ تالش برای اصالح ساختار سازمان ملل

گذاری خارجی  مایهگیری از روابط سیاسی با کشورها و نهادینه کردن روابط اقتصادی، افزایش جذب منابع و سر  ـ بهره29
و فناوری پیشرفته و گسترش بازارهای صادراتی ایران و افزایش سهم ایران از تجارب جهانی و رشد پرشتاب اقتصادی موردنظر 

  .در چشم انداز
آوردها و تجربیات سیاسی،   ـ تحکیم روابط با جهان اسالم و ارائه تصویر روشن از انقالب اسالمی و تبیین دست30

  .ساالری دینی تصادی جمهوری اسالمی و معرفی فرهنگی غنی و هنر و تمدن ایرانی و مردمفرهنگی و اق
ای اقتصادی،   ـ تالش برای تبدیل مجموعه کشورهای اسالمی و کشورهای دوست منطقه به یک قطب منطقه31

  .علمی، فناوری و صنعتی
  .المللی نی و سازمانهای فرهنگی بین ـ تقویت و تسهیل حضور فرهنگی جمهوری اسالمی ایران در مجامع جها32
 ـ تقویت هویت اسالمی و ایرانی ایرانیان خارج از کشور، کمک به ترویج زبان فارسی در میان آنان، حمایت از حقوق 33

  .آنان و تسهیل مشارکت آنان در توسعه ملی
  

  :ـ امور اقتصادی
  .داف چشم انداز ـ تحقق رشد اقتصادی پیوسته، با ثبات و پرشتاب متناسب با اه34

  .ـ ایجاد اشتغال مولد و کاهش نرخ بیکاری
پذیری کاالها و خدمات کشور در سطح بازارهای داخلی و خارجی  های الزم برای تحقق رقابت  ـ فراهم نمودن زمینه35

  .و ایجاد ساز و کارهای مناسب برای رفع موانع توسعه صادرات غیر نفتی
  .متنوع و متکی بر منابع دانش و آگاهیع سرمایه انسانی و فناوری نوین ـ تالش برای دستیابی به اقتصاد 36
  ...).انرژی، سرمایه، نیروی کار، آب، خاک و(وری عوامل تولید   ـ ایجاد ساز و کار مناسب برای رشد بهره37

  .ـ پشتیبانی از کارآفرینی، نوآوری و استعدادهای فنی و پژوهشی
یه بر تولید از منابع داخلی و تأکید بر خودکفایی در تولید محصوالت اساسی  ـ تأمین امنیت غذائی کشور با تک38
  .کشاورزی
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های باال و   ـ مهار تورم و افزایش قدرت خرید گروههای کم درآمد و محروم و مستضعف و کاهش فاصله بین دهک39
  .پایین درآمدی جامعه و اجرای سیاستهای مناسب جبرانی

  .امنیتی، سیاسی و زیست محیطی آب ر استحصال، عرضه، نگهداری و مصرف آن ـ توجه به ارزش اقتصادی، 40
  .شود و اولویت استفاده از منابع آبهای مشترک ـ مهار آبهایی که از کشور خارج می

  . ـ حمایت از تأمین مسکن گروههای کم درآمد و نیازمند41
نظور پایدارسازی فرآیند توسعه و تخصیص و  ـ حرکت در جهت تبدیل درآمد نفت و گاز به داراییهای مولد به م42

  .برداری بهینه از منابع بهره
  . ـ توسعه روستاها43

ـ ارتقاء سطح درآمد و زندگی روستائیان و کشاورزان و رفع فقر، با تقویت زیرساختهای مناسب تولید و تنوع بخشی و 
  .گذاری محصوالت ا تأکید بر اصالح نظام قیمتگسترش فعالیتهای مکمل به ویژه صنایع تبدیلی و کوچک و خدمات نوین، ب

هایی که دارای مزیت نسبی هستند از جمله صنعت، معدن،   ـ هم افزایی و گسترش فعالیتهای اقتصادی در زمینه44
تجارت، مخابرات، حمل و نقل و گردشگری، به ویژه صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و خدمات مهندسی پشتیبان آن، صنایع 

 زنجیره پایین دستی آنها، با اولویت سرمایه گذاری در ایجاد زیربناها و زیرساختارهای موردنیاز و ساماندهی سواحل و بر و انرژی
  .جزایر ایرانی خلیج فارس در چارچوب سیاستهای آمایش سرزمین

رقابتی و خلق گذاران با اتکاء به مزیتهای نسبی و   ـ تثبیت فضای اطمینان بخش برای فعاالن اقتصادی و سرمایه45
  .مزیتهای جدید و حمایت از مالکیت و کلیه حقوق ناشی از آن

مند از  ای کشور با تأکید بر کارآیی، شفافیت، سالمت و بهره  ـ ارتقاء بازار سرمایه ایران و اصالح ساختار بانکی و بیمه46
  .فناوریهای نوین

  .یری آنانپذ گذاران با حفظ مسئولیت ـ ایجاد اعتماد و حمایت از سرمایه
  .ـ تشویق رقابت و پیشگیری از وقوع بحرانها و مقابله با جرمهای مالی

 ـ توانمندسازی بخشهای خصوصی و تعاونی به عنوان محرک اصلی رشد اقتصادی و کاهش تصدی دولت همراه با 47
  .ابالغ خواهد شد قانون اساسی که 44حضور کارآمد آن در قلمروهای امور حاکمیتی در چارچوب سیاستهای کلی اصل 

 ـ ارتقاء ظرفیت و توانمندیهای بخش تعاونی از طریق تسهیل فرآیند دستیابی به منابع، اطالعات، فناوری، ارتباطات و 48
  .توسعه پیوندهای فنی، اقتصادی و مالی آن

ذاری  ـ توجه و عنایت جدی بر مشارکت عامه مردم در فعالیت اقتصادی کشور و رعایت جهات زیر در امر وگ49
  :مؤسسات اقتصادی دولت به مردم

  .ـ امر واگذاری در جهت تحقق اهداف برنامه باشد و خود هدف قرار نگیرد
  .ـ در چارچوب قانون اساسی صورت پذیرد

  .ـ موجب تهدید امنیت ملی و یا تزلزل حاکمیت ارزشهای اسالمی و انقالبی نگردد
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  .و یا ایجاد انحصار نیانجامددار شدن حاکمیت نظام یا تضییع حق مردم  ـ به خدشه
  .ـ به مدیریت سالم و اداره درست کار توجه شود

  .ای و تعادل بین منابع و مصارف دولت  ـ اهتمام به نظم و انضباط مالی و بودجه50
های جاری به نفت و تأمین آن از محل درآمدهای مالیاتی و اختصاص عواید نفت   ـ تالش برای قطع اتکای هزینه51
  .گذاری بر اساس کارآیی و بازدهی سعه سرمایهبرای تو

  . ـ تنظیم سیاستهای پولی، مالی و ارزی با هدف دستیابی به ثبات اقتصادی و مهار نوسانات52
های ساالنه متناسب با سیاست های کلی برنامه  ها و بودجه های کمی و نحوه انطباق محتوای برنامه شاخص: مالحظه

  .شود چهارم تهیه و ارائه می
  

  های تعاونی و خصوصی های کلی نظام در بخش مشارکت بخش سیاست
  در اقتصاد و حدود فعالیت بخش دولتی

 قانون اساسی جمهوری اسالمی، به منظور تحقق رشد و توسعه اقتصادی و جلوگیری از زیان جامعه، 44در اجرای اصل 
زرگ و انحصار غیر ضروری، سیاستهای کلی زیر به تمرکز و تداول ثروت در دست عده خاص، تبدیل شدن دولت به کارفرمای ب

  :تصویب رسید
 قانون اساسی، 4های اقتصادی مذکور در بخش دولتی اصل   قانون اساسی در حیطه فعالیت44 ـ با توجه به ذیل اصل 1

ش غیر ای تنظیم نماید که موجب افزایش مشارکت بخ دولت موظف است سیاستگذاری، مقررات، تصدی و نظارت را به گونه
  .و کاهش تصدی دولتی گردد و حاکمیت دولت مخدوش نشود) خصوصی و تعاونی(دولتی 

الذکر با رعایت قوانین و مقررات کشور از مشروعیت قانونی  در حیطه فوق) خصوصی و تعاونی( ـ مالکیت غیر دولتی 2
  .برخوردار است

 وجود دارد، دولت موظف است لوایح الزم را تهیه و الذکر، خالء قانونی های فوق  ـ در مواردی که برای اجرای سیاست3
  .تقدیم مجلس شورای اسالمی نماید

  
  ای های اطالع رسانی رایانه های کلی نظام در خصوص شبکه سیاست

ای و اعمال تدابیر و نظارتهای الزم به منظور صیانت از  رسانی رایانه  ـ ایجاد، ساماندهی و تقویت نظام ملی اطالع1
  .رسانی های اطالع ها و پیامدهای منفی شبکه ، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و جلوگیری از جنبهامنیت سیاسی

رسانی ملی و تأمین سطوح و انواع مختلف خدمات و امکانات و این شبکه برای   ـ توسعه کمی و کیفی شبکه اطالع2
  .کلیه متقاضیان به تناسب نیاز آنان و با رعایت اولویتها و مصالح ملی

  .رسانی جهانی صرفاً از طریق نهادها و مؤسسات مجاز های اطالع  ایجاد دسترسی به شبکه ـ3
های جهانی و حمایت از بخشهای دولتی و غیر دولتی در زمینه تولید و عرضه   ـ حضور فعال و اثرگذار در شبکه4
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  .اطالعات و خدمات ضروری و مفید با تأکید بر ترویج فرهنگ و اندیشه اسالمی
رسانی به ویژه در جهت مقابله کارآمد با  های اطالع جاد و تقویت نظام حقوقی و قضایی متناسب با توسعه شبکه ـ ای5

  .جرائم سازمان یافته الکترونیکی
آوری اطالعات در  نگری در خصوص آثار تحوالت فن و آینده) بویژه حفاظت از اطالعات(آوری اطالعات   ـ توسعه فن6

  .ش مطالعات و تحقیقات و تربیت نیروی انسانی متخصص در این زمینهسطح ملی و جهانی و گستر
رسانی با سایر کشورها بویژه  های اطالع المللی و ایجاد اتحادیه ها و مقررات بین  ـ اقدام مناسب برای دستیابی به میثاق7

از هویت و فرهنگ ملی و مقابله با المللی و حفظ و صیانت  رسانی بین کشورهای اسالمی به منظور ایجاد توازن در عرصه اطالع
  .سلطه جهانی

  
  های کلی نظام در خصوص انرژی سیاست

  های کلی نفت و گاز الف ـ سیاست
  . ـ اتخاذ تدابیر و راهکارهای مناسب برای گسترش اکتشاف نفت و گاز و شناخت کامل منابع کشور1
 برخورداری کشور از افزایش قدرت اقتصادی و  ـ افزایش ظرفیت تولید صیانت شده نفت متناسب با ذخایر موجود و2

  .امنیتی و سیاسی
 ـ افزایش ظرفیت تولید گاز، متناسب با حجم ذخایر کشور به منظور تأمین مصرف داخلی و حداکثر جایگزینی با 3
  .های نفتی فرآورده

ذب و صدور دانش و ای و تربیت نیروی انسانی و تالش برای ایجاد مرکز ج  ـ گسترش تحقیقات بنیادی و توسعه4
  .های منابع و صنایع نفت و گاز و پتروشیمی آوری در زمینه الملل و ارتقاء فن خدمات فنی ـ مهندسی انرژی در سطح بین

در امر نفت و گاز در ) داخلی و خارجی( ـ تالش الزم و ایجاد سازماندهی قانونمند برای جذب منابع مالی موردنیاز 5
  .بخشهای مجاز قانونی

ای و جغرافیایی کشور برای خرید و فروش و فرآوری و پاالیش و معاوضه و انتقال نفت  برداری از موقعیت منطقه هره ـ ب6
  .و گاز منطقه به بازارهای داخلی و جهانی

  .سازی مصرف و کاهش شدت انرژی   ـ بهینه7
  . گاز طبیعیهای نفت و گاز و پتروشیمی به جای صدور نفت خام و  ـ جایگزینی صادرات فرآورده8
  

  های کلی سایر منابع انرژی ب ـ سیاست
 ـ ایجاد تنوع در منابع انرژی کشور و استفاده از آن با رعایت مسائل زیست محیطی و تالش برای افزایش سهم 1

  .انرژیهای تجدیدپذیر با اولویت انرژیهای آبی
ای به منظور تأمین سهمی از انرژی کشور و  ای و ایجاد نیروگاههای هسته آوری و دانش هسته  ـ تالش برای کسب فن2
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  .تربیت نیروهای متخصص
ای و مشارکت و همکاری علمی و  های پژوهشی و تحقیقاتی در امور انرژیهای گداخت هسته  ـ گسترش فعالیت3

  .تخصصی در این زمینه
های  و خورشیدی و پیلها از قبیل بادی  آوری و دانش فنی انرژیهای نو و ایجاد نیروگاه  ـ تالش برای کسب فن4

  .سوختی و زمین گرمایی در کشور
  

  های کلی نظام در خصوص منابع طبیعی سیاست
وری   ـ ایجاد عزم ملی بر احیای منابع طبیعی تجدید شونده و توسعه پوشش گیاهی برای حفاظت و افزایش بهره1

  . عمومی و جلب مشارکت مردم در این زمینهمناسب و سرعت بخشیدن به روند تولید این منابع و ارتقاء بخشیدن به فرهنگ
برداری   ـ شناسایی و حفاظت منابع آب و خاک و ذخایر ژنتیکی گیاهی ـ جانوری و باالبردن غنای حیاتی خاکها و بهره2

  .گذاری در آن بهینه بر اساس استعداد منابع و حمایت مؤثر از سرمایه
  .ار عوامل ناپایداری این منابع و تالش برای حفظ و توسعه آنبرداری از منابع طبیعی و مه  ـ اصالح نظام بهره3
های گیاهی و حیوانی متناسب با  آوریهای زیست محیطی و ژنتیکی و اصالح گونه  ـ گسترش تحقیقات کاربردی و فن4

  .رسانی شرایط محیطی ایران و ایجاد پایگاههای اطالعاتی و تقویت آموزش و نظام اطالع
  

   در خصوص منابع آبهای کلی نظام سیاست
های آبریز   ـ ایجاد نظام جامع مدیریت در کل چرخه آب بر اساس اصول توسعه پایدار و آمایش سرزمین در حوضه1
  .کشور

  .وری و توجه به ارزش اقتصادی و امنیتی و سیاسی آب در استحصال و عرضه و نگهداری و مصرف آن  ـ ارتقاء بهره2
  .به حداقل رساندن ضایعات طبیعی و غیر طبیعی آب در کشور از هر طریق ممکن ـ افزایش میزان استحصال آب و 3
های آبیاری  داری و شبکه  ـ تدوین برنامه جامع به منظور رعایت تناسب در اجرای طرحهای سد و آبخیزداری و آبخوان4

چرخانی و استفاده از آبهای غیر و تجهیز و تسطیح اراضی و حفظ کیفیت آب و مقابله با خشکسالی و پیشگیری از سیالب و باز
  .برداری متعارف و ارتقاء دانش و فنون و تقویت نقش مردم در استحصال و بهره

  .شود و اولویت استفاده از منابع آبهای مشترک  ـ مهار آبهایی که از کشور خارج می5
  

  های کلی نظام در خصوص معدن سیاست
  .در علوم و فنون زمینرسانی جامع و هماهنگ  گذاری و اطالع  ـ سیاست1
آوریهای نوین و ارتقاء سطح آموزش و تربیت نیروی انسانی و تعمیق   ـ تقویت خالقیت و ابتکار و دستیابی به فن2

  .برداری مناسب از ذخایر معدنی کشور شناسی بنیادی، اقتصادی، مهندسی، محیطی و دریایی برای بهره پژوهش و گسترش زمین
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نایع معدنی در تولید ناخالص ملی و اولویت دادن به تأمین مواد موردنیاز صنایع داخلی کشور و  ـ ارتقاء سهم معدن و ص3
علمیع فنی، (الملل  شناسی ایران و گسترش همکاریهای بین صادرات مواد معدنی فرآوری شده و استفاده از موقعیت ویژه زمین

ی در زمینه اکتشافات معدنی و ایجاد واحدهای فرآوری و جهت جذب و جلب دانش و منابع و امکانات داخلی و خارج) اقتصادی
  .تبدیل مواد معدنی به مواد واسطه و مصرفی

های مناسب برای رشد صنایع معدنی و فلزی در بخش   ـ تعیین اولویتهای مناطق دارای ظرفیت معدنی و ایجاد زمینه4
  .آلیاژها و فلزات گرانبها و عناصر کمیاب و تولید مواد پیشرفته

  
  های کلی نظام در خصوص حمل و نقل یاستس

م جامع حمل و نقل و تنظیم سهم هر یک از زیر بخشهای آن با اولویت دادن به حمل و نقل ریلی و با  ـ ایجاد نظا1
  :توجه به جهات زیر

  .ـ مالحظات اقتصادی و دفاعی و امنیتی
  .ـ کاهش شدت مصرف انرژی
  .ـ کاش آلودگی زیست محیطی

  .ـ افزایش ایمنی
  .ـ برقراری تعادل و تناسب بین زیرساختها و ناوگان و تجهیزات ناوبری و تقاضا

وری تا رسیدن به سطح عالی از طریق پیشرفت و بهبود روشهای حمل و نقل و مدیریت و منابع انسانی   ـ افزایش بهره2
  .و اطالعات

  : ـ توسعه و اصالح شبکه حمل و نقل با توجه به نکات زیر3
  .ای به توسعه محورها ـ نگرش شبکه

  .ـ آمایش سرزمین
  .ـ مالحظات دفاعی ـ امنیتی

  .ـ سودآوری ملی
  .ـ موقعیت ترانزیتی کشور

  .ـ تقاضا
های داخلی و خارجی و جلب مشارکت مردم و گسترش پوشش بیمه در همه   ـ فراهم کردن زمینه جذب سرمایه4

  .فعالیتهای این بخش
  .المللی حمل و نقل بین ـ دستیابی به سهم بیشتر از بازار 5
  

  های کلی نظام در خصوص امنیت اقتصادی سیاست
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  .گذاری و کارآفرینی از راههای قانونی و مشروع  ـ حمایت از ایجاد ارزش افزوده و سرمایه1
سازی برای عدالت اقتصادی و از بین  گذاری، ایجاد رفاه عمومی و رونق اقتصادی و زمینه  ـ هدف از امنیت سرمایه2

کند، وظیفه الزامی  وضع قوانین و مقررات مربوط به مالیات و دیگر اموری که به آن هدف کمک می.  فقر در کشور استبردن
  .دولت و مجلس است

  .های اجرایی و مقررات باید دارای سازگاری و ثبات و شفافیت و هماهنگی باشند  ـ قوانین و سیاست3
  .مسائل اقتصادی باید دقیق و روشن و تخصصی باشد ـ نظارت و رسیدگی و قضاوت در مورد جرایم و 4
های اقتصادی و برخورداری از  دسترسی به اطالعات، مشارکت آزادانه اشخاص در فعالیت( ـ شرایط فعالیت اقتصادی 5

  .های دولتی، تعاونی و خصوصی، در شرایط عادی باید یکسان و عادالنه باشد برای بخش) امتیازات قانونی
  

   نظام در خصوص امنیت قضاییهای کلی سیاست
 ـ اصالح ساختار نظام قضایی کشور در جهت تضمین عدالت و تأمین حقوق فردی و اجتماعی همراه با سرعت و دقت 1

  .با اهتمام به سیاستهای مذکور در بندهای بعدی
  .مند کردن استفاده از بینه و یمین در دادگاهها  ـ نظام2
  .های مهم ده ـ استفاده از تعدد قضات در پرون3
  . ـ تخصصی کردن رسیدگی به دعاوی در سطوح مورد نیاز4
 ـ تمرکز دادن کلیه امور دارای ماهیت قضایی در قوه قضاییه با تعریف ماهیت قضایی و اصالح قوانین و مقررات مربوط 5

  .بر اساس آن و رسیدگی ماهوی قضایی به همه دادخواهیها و تظلمات
  .منظور دستیابی به قطعیت احکام در زمان مناسب ـ کاستن مراحل دادرسی به 6
  .سازی آیین دادرسی در نظام قضایی کشور با رعایت قانون اساسی  ـ یکسان7
  .های اجرایی و قضایی و نهادها  ـ اصالح و تقویت نظام نظارتی و بازرسی قوه قضاییه بر دستگاه8
  . ـ استفاده از روش داوری و حکمیت در حل و فصل دعاوی9

ـ باال بردن سطح علمی مراکز آموزش حقوقی متناسب با نظام قضایی کشور، باال بردن دانش حقوقی قضات، تقویت  10
  .های قضایی امور پژوهشی قوه قضاییه و توجه بیشتر به شرایط مادی و معنوی متصدیان سمت

 ساختن زمینه برای استفاده  ـ باال بردن سطح علمی و شایستگی اخالقی و توان عملی ضابطان دادگستری و فراهم11
  .بهینه از قوای انتظامی

 قانون 158 و 157، 156های مالی، تشکیالتی و استخدامی با توجه به اصول   ـ تأمین نیازهای قوه قضاییه در زمینه12
  .اساسی

ظارت  ـ تعیین ضوابط اسالمی مناسب برای کلیه امور قضایی از قبیل قضاوت، وکالت، کارشناسی و ضابطان و ن13
  .مستمر و پیگیری قوه قضاییه بر حسن اجرای آنها
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  . ـ بازنگری در قوانین در جهت کاهش عناوین جرایم و کاهش استفاده از مجازات زندان14
  . ـ تنقیح قوانین قضایی15
  . ـ گسترش دادن فرهنگ حقوقی و قضایی در جامعه16
  . ـ گسترش دادن نظام معاضدت و مشارکت قضایی17
  

  کلی برنامه سوم توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعیهای  سیاست
  :ـ اقتصادی

و کاهش فاصله » عدالت اجتماعی«های مربوط به رشد و توسعه اقتصادی به سمت و سوی   ـ تمرکز دادن همه فعالیت1
  .میان درآمدهای طبقات، رفع محرومیت از قشرهای کم درآمد

 از حقوق محرومان و مستضعفان و مبارزه با فقر و حمایت از نهادهای  ـ ایجاد نظام جامع تأمین اجتماعی برای حمایت2
  .های مردمی با رعایت مالحظات دینی و انقالبی عمومی و مؤسسات و خیریه

گذاری و ایجاد  های متوسط و کم درآمد جامعه و کمک به سرمایه  ـ تالش برای مهار تورم و حفظ قدرت خرید گروه3
  .اشتغال برای آنان

های تولیدی  گذاری برقراری عدالت در گرفتن مالیات، توجه به ضرورت تولید و سرمایه: ح نظام مالیاتی در جهت ـ اصال4
  .های مردمی در پرداختن مالیات و افزایش نسبت مالیات در درآمدهای دولت و ایجاد انگیزه

  . ـ اهتمام به توسعه و عمران روستاها و توجه ویژه به معیشت روستانشینان5
گذاری و کارآفرینی و توسعه  های مناسب و تشویق سرمایه های اشتغال بیشتر با ایجاد انگیزه  فراهم آوردن زمینه ـ6

زا در جهت کاهش بیکاری، به خصوص در بخشهای کشاورزی و صنایع تبدیلی و کارگاههای متوسط و  فعالیتهای اشتغال
  .کوچک

بینی شده در  قتصادی بوجود آورده یا خواهد آورد با رعایت موارد پیش ـ اصالح مقرراتی که انحصارهایی در فعالیتهای ا7
  .قانون اساسی و مصالح کشور

 ـ عدم ترجیح بخشهای دولتی و عمومی که فعالیت اقتصادی دارند نسبت به بخشهای خصوصی و تعاونی در 8
  .برخورداری از امتیازات و دسترسی به اطالعات

تهای برنامه دوم در امر واگذاری مؤسسات اقتصادی دولت به بخشهای تعاونی و  از سیاس8 ـ رعایت مندرجات بند 9
  .خصوصی
گذاری و ارج نهادن به سازندگی و کارآفرینی و حفظ حرمت دارائیهای ناشی از راههای قانونی و   ـ حفظ امنیت سرمایه10
  .مشروع

استن از تکیه بر درآمدهای حاصل از صادرات ریزی جامع برای دستیابی به جهش در صادرات غیر نفتی و ک  ـ برنامه11
  .نفت خام



 
٣٠

  . ـ استفاده مطلوب از موقعیت و مزیت جغرافیایی کشور بویژه در امر بازرگانی12
  . ـ فراهم ساختن امنیت غذایی و خودکفایی در کاالهای اساسی، بوسیله افزایش تولید داخلی بویژه در زمینه کشاورزی13
حفظ ارزش پول ملی و تجهیز منابع مالی : مان بخشیدن به بازارهای مالی کشور در جهت ـ اصالح نظام پولی و سا14

  .گذاری مولد و اشتغال آفرین برای سرمایه
  . ـ رعایت دقیق منافع ملی و اصول قانون اساسی و پرهیز از سلطه بیگانگان در جذب منابع خارجی15
، برای پاسخگوئی به نیاز بنگاههای اقتصادی و فراهم ساختن  ـ آموزش و بازآموزی نیروی انسانی در سطوح گوناگون16

  .مهارتها و تخصصهای الزم در همه سطوح
  :ـ فرهنگی

 ـ اعتالء و عمق بخشیدن به معرفت و بصیرت دینی و قرآنی و تحکیم فکری و عملی ارزشهای انقالب اسالمی و 17
  .مقابله با تهاجم فرهنگی بیگانه

علیه در همه سیاستگذاریها و ... ا شتن اندیشه دینی و سیاسی حضرت امام خمینی رحمت ـ زنده و نمایان نگاهدا18
  .ریزیها و برجسته کردن نقس آن بعنوان یک معیار اساسی برنامه

  . ـ رعایت آراستگی سیمای جامعه و کشور و محیط سازندگی به ارزشهای اسالمی و انقالبی19
ا به سمت سالم سازی فضای عمومی و رشد آگاهیها و فضائل اخالقی ها به خصوص صدا و سیم  ـ جهت دهی رسانه20

  .و اطالع رسانی صحیح و تحقق سیاستهای کلی برنامه توسعه
 ـ توجه به پرورش و شکوفایی استعدادها، تشویق خالقیت و نوآوری علمی و تقویت امر پژوهش و باال بردن توان 21

  .علمی و فناوری کشور
نگ و ارزشهای واالی اسالم و ایران اسالمی به جهانیان و تبیین شخصیت و مبانی سیاسی و  ـ معرفی و ترویج فره22

علیه به آنان و توجه به تجربه دیگر کشورها ـ بویژه کشورهائی که مشترکات بیشتری با ما دارند ـ ... ا فکری امام خمینی رحمت
  . انجامیده استدر برنامه توسعه و شناسائی نکاتی که به موفقیت یا ناکامی آنان

  :ـ اجتماعی، سیاسی، دفاعی، امنیتی
مند ساختن دولت از همدلی و توانائیهای عظیم   ـ گسترش و عمق بخشیدن روحیه تعاون و مشارکت عمومی و بهره23

  .مردم
پذیری و تالش  های مساعد برای پیشرفت معنوی و علمی و مسئولیت ، ایجاد زمینه»جوانان« ـ اهتمام به موضوع 24

  .هایی از قبیل ازدواج و آینده شغلی و علمی آنان رای رفع دغدغهب
های اجتماعی و استیفای حقوق شرعی و قانونی بانوان در همه   ـ تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن و در صحنه25

  .ها و توجه ویژه به نقش سازنده آنان عرصه
های مختلف  ضه منابع مالی و فرصتها و امکانات دولتی در صحنه ـ اولویت دادن به ایثارگران انقالب اسالمی در عر26

  .فرهنگی و اقتصادی
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 ـ اهتمام به نظم، قانونگرائی، روحیه کار و تالش، خوداتکایی، قناعت و پرهیز از اسراف و تبذیر در سطح جامعه، بویژه 27
  .در کارگزاران و مسئوالن نظام و مبارزه با فساد

افزایش تحرک و کارآیی، بهبود خدمت رسانی به مردم، تأمین کرامت و معیشت : ر جهت ـ اصالح نظام اداری د28
های موازی، تأکید بر تمرکز زدایی در  کارکنان، به کارگیری مدیران الیق و امین و تأمین شغلی آنان، حذف یا ادغام مدیریت

  .م قوانین مورد نیازهای اداری و اجرایی، پیشگیری از فساد اداری و مبارزه با آن و تنظی حوزه
 ـ تقویت و کارآمد کردن نظام بازرسی و نظارت و اصالح قوانین و مقررات در جهت رفع تداخل میان وظایف نهادهای 29

  .نظارتی و بازرسی
  :ها مبتنی بر اصول ذیل ریزی  ـ آمایش سرزمینی بعنوان چارچوب بلند مدت در برنامه30

  .ـ مالحظات امنیتی و دفاعی
  .و بازدهی اقتصادیـ کارآیی 

  .ـ وحدت و یکپارچگی سرزمین
  .ای ـ گسترش عدالت اجتماعی و تعادلهای منطقه
  .ـ حفاظت محیط زیست و احیائ منابع طبیعی

  .ـ حفظ هویت اسالمی، ایرانی و حراست از میراث فرهنگی
  .ـ تسهیل و تنظیم روابط درونی و بیرونی اقتصاد کشور

  . داخلی و رفع محرومیتها خصوصاً در مناطق روستایی کشورـ توجه به توسعه متکی بر منابع
  :عزت، حکمت و مصلحت و تعقیب هدفهای زیر:  ـ ثبات در سیاست خارجی بر اساس اصول31

  .المللی ای و بین ـ گسترش همکاریهای دو جانبه و منطقه
  .ـ ادامه پرهیز از تشنج در روابط با کشورهای غیر متخاصم

  . برای افزایش توان ملیگیری از روابط ـ بهره
  .ـ مقابله با افزون خواهی و اقدام متجاوزانه در روابط خارجی

  .ـ تالش برای رهایی منطقه از حضور نظامی بیگانگان
  .ـ مقابله با تک قطبی شدن جهان

  .ـ حمایت از مسلمانان و ملتهای مظلوم و مستضعف
  .ـ تالش برای ایجاد نزدیکی بیشتر میان کشورهای اسالمی

  .ـ تالش برای اصالح ساختار سازمان ملل
 ـ افزایش اقتدار دفاعی و امنیتی و انتظامی به منظور بازدارندگی و پاسخگویی مؤثر به تهدیدها و تأمین منافع ملی و 32

  .گیری از همه امکانات امین عمومی و پشتیبانی از سیاست خارجی و گسترش صلح و ثبات و امنیت در منطقه با بهره
وجه جدی در تخصیص منابع، به وظایف مربوط به اعمال دولت، بهبود امنیت عمومی و پیشگیری و مقابله مؤثر  ـ ت33
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  .با جرائم و مفاسد اجتماعی و امنیتی از طریق تقویت و هماهنگی دستگاههای قضایی، امنیتی، انتظامی
  . اندازه و نوع تهدیدها و آمایش سرزمینی ـ بهبود و تکمیل سازمانی و توزیع جغرافیایی نیروهای مسلح، متناسب با34
های   ـ تقویت و توسعه و نوسازی صنایع دفاعی کشور با تأکید بر گسترش تحقیقات و سرعت دادن به انتقال فناوری35
  .پیشرفته

 ـ توجه ویژه به حضور و سهم نیروهای مردمی در استقرار امنیت و دفاع از کشور و انقالب با تقویت کمی و کیفی 36
  .بسیج مستضعفین

  
   قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران44های کلی اصل  سیاست

  : و به منظور43 قانون اساسی و مفاد اصل 44با توجه به اصل 
  .ـ شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی

  .ـ گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تأمین عدالت اجتماعی
  .وری منابع مادی و انسانی و فناوری هرهـ ارتقاء کارآیی بنگاههای اقتصادی و ب

  .پذیری در اقتصاد ملی ـ افزایش رقابت
  .ـ افزایش سهم بخشهای خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی

  .ـ کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیتهای اقتصادی
  .ـ افزایش سطح عمومی اشتغال
  .ری و بهبود درآمد خانوارهاگذا انداز و سرمایه ـ تشویق اقشار مردم به پس

  :گردد ـ مقرر می
  :الف ـ سیاستهای کلی توسعه بخشهای غیر دولتی و جلوگیری از بزرگ شدن بخش دولتی

شامل تداوم (و موظف است هرگونه فعالیت  را ندارد 44 ـ دولت حق فعالیت اقتصادی جدید خارج از موارد صدر اصل 1
سالیانه ( نباشد، حداکثر تا پایان برنامه پنج ساله چهارم 44 را که مشمول عناوین صدر اصل )برداری از آن فعالیتهای قبلی و بهره

  .های تعاونی و خصوصی و عمومی غیر دولتی واگذار کند به بخش)  کاهش فعالیت٪20حداقل 
 توسط 44با توجه به مسؤولیت نظام در حسن اداره کشور، تداوم و شروع فعالیت ضروری خارج از عناوین صدر اصل 

  .دولت، بنا به پیشنهاد هیأت وزیران و تصویب مجلس شورای اسالمی برای مدت معین مجاز است
اداره و تولید محصوالت نظامی، انتظامی و اطالعاتی نیروهای مسلح و امنیتی که جنبه محرمانه دارد، مشمول این حکم 

  .نیست
 قانون اساسی به شرح ذیل توسط بنگاهها و 44در صدر اصل های مذکور  گذاری، مالکیت و مدیریت در زمینه  ـ سرمایه2

  :نهادهای عمومی غیر دولتی و بخشهای تعاونی و خصوصی مجاز است
  ).به استثنای نفت و گاز(و معادن بزرگ ) از جمله صنایع بزرگ پایین دستی نفت و گاز( ـ صنایع بزرگ، صنایع مادر 2 ـ 1
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  .چوب سیاستهای تجاری تجاری و ارزی کشور ـ فعالیت بازرگانی خارجی در چار2 ـ 2
 ـ بانکداری توسط بنگاهها و نهادهای عمومی غیر دولتی و شرکتهای تعاونی سهامی عام و شرکتهای سهامی عام 2 ـ 3

  .مشروط به تعیین سقف سهام هر یک از سهامداران به تصویب قانون
  . ـ بیمه2 ـ 4
  . برای مصارف داخلی و صادرات ـ تأمین نیرو شامل تولید و واردات برق2 ـ 5
های اصلی  های مادر مخابراتی، امور واگذاری فرکانس و شبکه  ـ کلیه امور پست و مخابرات به استثنای شبکه2 ـ 6

  .تجزیه و مبادالت و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی
  .آهن  ـ راه و راه2 ـ 7
  ).نقل دریاییحمل و (و کشتیرانی ) حمل و نقل هوایی( ـ هواپیمایی 2 ـ 8

، با توجه به حفظ حاکمیت دولت و استقالل کشور و 44سهم بهینه بخشهای دولتی و غیر دولتی در فعالیتهای صدر اصل 
  .شود عدالت اجتماعی و رشد و توسعه اقتصادی، طبق قانون تعیین می

  :ب ـ سیاستهای کلی بخش تعاونی
  . برنامه پنج ساله پنجما آخر ت٪25 ـ افزایش سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور به 1
  . ـ اقدام موثر دولت در ایجاد تعاونیها برای بیکاران در جهت اشتغال مولد2
 ـ حمایت دولت از تشکیل و توسعه تعاونیها از طریق روشهایی از جمله تخفیف مالیاتی، ارائه تسهیالت اعتباری حمایتی 3

  . دریافت اضافی دولت از تعاونیها نسبت به بخش خصوصیبه وسیله کلیه مؤسسات مالی کشور و پرهیز از هرگونه
  .های اقتصادی از جمله بانکداری و بیمه  ـ رفع محدودیت از حضور تعاونیها در تمامی عرصه4
  . ـ تشکیل بانک توسعه تعاون با سرمایه دولت با هدف ارتقاء سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور5
  .رسانی جامع و عادالنه به این بخش به بازار نهایی و اطالع ـ حمایت دولت از دستیابی تعاونیها 6
 ـ اعمال نقش حاکمیتی دولت در قالب امور سیاستگذاری و نظارت بر اجرای قوانین موضوعه و پرهیز از مداخله در امور 7

  .اجرایی و مدیریتی تعاونیها
  .زایش کارآمدی و توانمندسازی تعاونیهاای و سایر حمایتهای الزم به منظور اف  ـ توسعه آموزشهای فنی و حرفه8
های افزایش سرمایه و توزیع سهام در بخش تعاونی و اتخاذ تدابیر الزم به نحوی که عالوه   ـ انعطاف و تنوع در شیوه9

بر تعاونیهای متعارف امکان تأسیس تعاونیهای جدید در قالب شرکت سهامی عام با محدودیت مالکیت هر یک از سهامداران به 
  .کند، فراهم شود قف معینی که حدود آن را قانون تعیین میس

  . ـ حمایت دولت از تعاونیها متناسب با تعداد اعضاء10
  . ـ تأسیس تعاونیهای فراگیر ملی برای تحت پوشش قرارداد سه دهک اول جامعه به منظور فقرزدایی11

  :یتها و بنگاههای دولتیهای کلی توسعه بخشهای غیر دولتی از طریق واگذاری فعال ج ـ سیاست
  .)سیاستهای کلی این بند متعاقباً تعیین و ابالغ خواهد شد(

  :د ـ سیاستهای کلی واگذاری
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  : ـ الزامات واگذاری1
  . ـ توانمندسازی بخشهای خصوصی و تعاونی بر ایفای فعالیتهای گسترده و اداره بنگاههای اقتصادی بزرگ1 ـ 1
  .ذیربط بعد از واگذاری برای تحقق اهداف واگذاری ـ نظارت و پشتیبانی مراجع 2 ـ 1
 ـ استفاده از روشهای معتبر و سالم واگذاری با تأکید بر بورس، تقویت تشکیالت واگذاری، برقراری جریان شفاف 1 ـ 3
دستیابی گیری از عرضه تدریجی سهام شرکتهای بزرگ در بورس به منظور  رسانی، ایجاد فرصتهای برابر برای همه، بهره اطالع

  .به قیمت پایه سهام
  . ـ ذی نفع نبودن دست اندرکاران و اگذاری و تصمیم گیرندگان دولتی در واگذاریها1 ـ 4
  . ـ رعایت سیاستهای کلی بخش تعاونی در واگذاریها1 ـ 5
  : ـ مصارف درآمدهای حاصل از واگذاری2

های  ها و بودجه  کل کشور واریز و در قالب برنامهداری وجوه حاصل از سهام بنگاههای دولتی به حساب خاصی نزد خزانه
  :شود مصوب به ترتیب زیر مصرف می

  .های مستضعف و محروم و تقویت تأمین اجتماعی  ـ ایجاد خواد اتکایی برای خانواده2 ـ 1
 دولتی  حاصل از واگذاری به تعاونیها و نوسازی و بهسازی بنگاههای اقتصادی غیر از درآمدهای٪30 ـ اختصاص 2 ـ 2

  .گذاری بخشهای غیر دولتی در توسعه مناطق کمتر توسعه یافته با اولویت بنگاههای واگذار شده و نیز برای سرمایه
توسعه اقتصادی مناطق کمتر  به منظور ٪49های غیر دولتی تا سقف  های دولتی با بخش  ـ مشارکت شرکت2 ـ 5

  .توسعه یافته
  .ها ای دولتی با رعایت بند الف این سیاست ـ تکمیل طرحهای نیمه تمام شرکته2 ـ 6

  :هـ ـ سیاستهای کلی اعمال حاکمیت و پرهیز از انحصار
از ورود بخشهای غیر دولتی از طریق سیاستگذاری و اجرای قوانین و  ـ تداوم اعمال حاکمیت عمومی دولت پس 1

  .ی غیر دولتیها مقررات و نظارت به ویژه در مورد اعمال موازین شرعی و قانونی در بانک
  . ـ جلوگیری از نفوذ و سیطره بیگانگان بر اقتصاد ملی2
  . ـ جلوگیری از ایجاد انحصار، توسط بنگاههای اقتصادی غیر دولتی از طریق تنظیم و تصویب قوانین و مقررات3
  

  های کلی پیشگیری و کاهش خطرات ناشی از سوانح طبیعی و حوادث غیر مترقبه سیاست
رش آموزش و آگاهی و فرهنگ ایمنی و آماده سازی مسئوالن و مردم برای رویارویی با عوارض ناشی  ـ افزایش و گست1

  .های جوی و اقلیمی از سوانح طبیعی و حوادث غیر مترقبه به ویژه خطر زلزله و پدیده
 خطرات این  ـ گسترش و تقویت مطالعات علمی و پژوهشی و حمایت از مراکز موجود، به منظور شناسایی و کاستن از2

  .گونه حوادث با اولویت خطر زلزله
  : ـ ایجاد مدیریت واحد با تعیین رئیس جمهور برای آمادگی دائمی و اقدام مؤثر و فرماندهی در دوره بحران3
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های اطالعاتی مراکز علمی ـ پژوهشی و سازمانهای اجرایی   ـ ایجاد نظام مدیریت جامع اطالعات به کمک شبکه3 ـ 1
  .رسانی دقیق و به هنگام در زمان وقوع حادثه نظور هشدار به موقع و اطالعمسئول، به م

 ـ تقویت آمادگیها و امکانات الزم برای اجرای سریع و مؤثر عملیات جست و جو و نجات در ساعات اولیه، امداد و 3 ـ 2
های  های داخلی و خارجی در زمینه رسانی و سازماندهی کمک های تبلیغاتی و اطالع اسکان موقت آسیب دیدگان، تنظیم سیاست

  .فوق
های مورد نیاز اعم از دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی و نیروهای   ـ در اختیار گرفتن کلیه امکانات و توانمندی3 ـ 3

  .مسلح در طول زمان بحران
ی اصولی و فنی مناطق دیدگان و بازساز های جامع علمی به منظور بازتوانی روانی و اجتماعی آسیب  ـ تدوین برنامه4

  .آسیب دیده
ها، حمایتهای مالی و تشویقی، تسهیالت ویژه و صندوقهای   ـ گسترش نظامات مؤثر جبران خسارت نظیر انواع بیمه5
  .حمایتی
 ـ پیشگیری و کاهش خطرپذیری ناشی از زلزله در شهرها و روستاها و افزایش ضریب ایمنی در ساخت و سازهای 6

  :جدید از طریق
سازی کاربریها در مراکز جمعیتی شهری و روستایی و تأسیسات حساس و مهم متناسب با  یابی و مناسب  ـ مکان6  ـ1

  .بندی خطر نسبی زلزله در کشور پهنه
 ـ بهبود مدیریت و نظارت بر ساخت و ساز با به کارگیری نیروهای متخصص و تربیت نیروی کار ماهر در کلیه 6 ـ 2

  .خیز های موفق کشورهای پیشرفته زلزله ای و استفاده از تجربه دسی و تشکلهای فنی و حرفهسطوح و تقویت نظام مهن
 ـ ممنوعیت و جلوگیری از ساخت و سازهای غیر فنی و ناامن در برابر زلزله و الزامی کردن بیمه و استفاده از کلیه 6 ـ 3

  .استانداردها و مقررات مربوط به طرح و اجرا
ای و الزامی کردن استفاده از مصالح استاندارد، با کیفیت و مقاوم و  ی مصالح پایه و اصلی سازه ـ استانداردساز6 ـ 4

  .های سبک ترویج و تشویق فناوریهای نوین و پایدار و ساخت سازه
  . ـ تهیه و تصویب قوانین و مقررات الزم برای جرم و تخلف شناختن ساخت و سازهای غیر فنی6 ـ 5
  :وضعیت موجود کشور در برابر زلزله با محوریت حفظ جان انسانها از طریقپذیری   ـ کاهش آسیب7
بندی خطر نسبی زلزله در مناطق   ـ تدوین و اصالح طرحهای توسعه و عمران شهری و روستایی متناسب با پهنه7 ـ 1

  .مختلف کشور
حیاتی و تأسیسات زیربنایی و ای ساختمانهای دولتی، عمومی و مهم، شریانهای  سازی و بهسازی لرزه  ـ ایمن7 ـ 2

  . سال10های فرسوده حداکثر تا مدت  بازسازی و بهسازی بافت
ای  سازی و بهسازی لرزه به منظور ایمن) بیمه و نظایر آن( ـ ارائه تسهیالت ویژه و حمایتهای تشویقی 7 ـ 3
  .های مسکونی، خدماتی و تولیدی غیر دولتی ساختمان
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اقلیمی و نحوه پدیدار شدن خطرات و ارزیابی تأثیر و میزان آسیب آنها از طریق تهیه های جوی و   ـ شناسائی پدیده8
های طبیعی، ایجاد نظام به هم پیوسته ملی پایش و بهبود نظامهای هشدار سریع و پیش آگاهی بلندمدت با  اطلس ملی پدیده

  .استفاده از فناوریهای پیشرفته
» سازگاری با اقلیم«ای که در همه فعالیتهای آن در همه سطوح، رویکرد  های توسعه ملی به گونه  ـ تنظیم برنامه9

  :بنابراین اقدامات ذیل باید انجام گیرد. مالحظه و نهادینه شود
  .ـ شناسایی شرایط اقلیمی و لحاظ نمودن آن به عنوان یکی از محورهای اساسی آمایش سرزمین

  .یای جوی و اقلیمیـ تهیه، تدوین و ساماندهی نظامهای جامع مدیریت بال
  .ـ شناسایی تغییر اقلیم و آثار و پیامدهای آن در پهنه سرزمین و اتخاذ راهکارهای مناسب

  
  های کلی نظام مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست

های کلی نظام به موجب تفویض اختیار از سوی مقام معظم رهبری توسط   ـ نظارت بر حسن اجرای سیاست1ماده 
  .گیرد لحت نظام مطابق این مقررات صورت میمجمع تشخیص مص

 قانون 110 از اصل 1هایی است که از سوی مقام معظم رهبری به موجب بند  های کلی نظام، سیاست تبصره ـ سیاست
  .شود اساسی تعیین می

یم شود، های کلی مرتبط با آن تنظ  ـ قوانین و مقررات شامل قانون برنامه حسب مورد باید در چارچوب سیاست2ماده 
  .های کلی مربوط باشد این مقررات در هیچ موردی نباید مغایر سیاست

های کلی نظام در   ـ باالترین مقام مسئول در قوای سه گانه، نیروهای مسلح و صدا و سیما مسئول اجرای سیاست3ماده 
  .باشند های مربوط می دستگاه

  .یب و ابالغ فرماندهی کل نیروهای مسلح تعیین خواهد شدتبصره ـ شیوه اعمال نظارت در مورد نیروهای مسلح، با تصو
نگری موضوعات ارجاعی مجمع در خصوص نظارت بر حسن اجرای   ـ به منظور بررسی، ارزیابی، تلفیق و جامع4ماده 

های  با ترکیب رئیس و دبیر مجمع و دو نماینده از میان اعضای هر یک از کمیسیون» کمیسیون نظارت«های کلی  سیاست
  .شود ها تشکیل می وضوعی مجمع تشخیص مصلحت نظام به انتخاب خود کمیسیونم

  .توانند با حق رأی در جلسات کمیسیون نظارت شرکت کنند  ـ رؤسای سه قوه می1تبصره 
ربط برای شرکت در جلسات  های رسیده، از وزیر یا رئیس دستگاه ذی  ـ کمیسیون نظارت هنگام بررسی گزارش2تبصره 
  .آورد وت به عمل میکمیسیون دع
های ادواری شامل سالیانه و پنج ساله خود را از نحوه اجرای  اند گزارش  موظف3های مندرج در ماده   ـ دستگاه5ماده 

  .ها و نماگرها تهیه و به مجمع ارسال کنند های کلی و میزان تحقق آنها بر اساس شاخص سیاست
های تخصصی در مجمع  یون نظارت، ابتدا به کمیسیون یا کمیسیونها و موارد ارجاعی به کمیس  ـ کلیه گزارش6ماده 
  .شود ها در جلسه کمیسیون نظارت مطرح می شود، سپس موضوع به همراه اظهارنظر آن کمیسیون یا کمیسیون ارسال می
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فت ای از نحوه اجرا و پیشر های تخصصی مجمع در حوزه فعالیت خود، گزارش ساالنه  ـ هر یک از کمیسیون1تبصره 
ها پس از بررسی و تلفیق در کمیسیون نظارت، برای اظهارنظر به مجمع ارایه  این گزارش. کنند های کلی تهیه می سیاست

  .شود می
  . ـ پیگیری امور و کارشناسی نظارت، به عهده دبیرخانه مجمع است2تبصره 

و مجلس شورای اسالمی، کمیسیون های پنج ساله و اصالحات بعدی آن در دولت   ـ همزمان با بررسی برنامه7ماده 
کمیسیون . نماید های کلی مصوب بررسی می نظارت مجمع هم محتوای برنامه را از نظر انطباق و عدم مغایرت با سیاست

در صورتی که مجمع هم . نماید بیند، به شورای مجمع گزارش می های کلی می نظارت مواردی را که که مغایر با سیاست
کنند و نهایتاً اگر در  ربط دولت و مجلس مطرح می های ذی مایندگان مجمع موارد مغایرت را در کمیسیونمغایرت را پذیرفت، ن

مصوبه نهایی مجلس مغایرت باقی ماند، شورای نگهبان مطابق اختیارات و وظایف خویش بر اساس نظر مجمع تشخیص 
  .نماید مصلحت نظام اعمال نظر می

  :رت است از ـ وظایف کمیسیون نظارت عبا8ماده 
  .ربط های ذی های اعمال نظارت با همکاری کمیسیون ها و شیوه ها، شاخص ـ تدوین خط مشی

  . و سایر موارد ارجاعی9 و 7ـ اجرای وظایف مندرج در مواد 
  .های توسعه در دولت و مجلس ـ تعیین نمایندگان برای حضور در جلسات تنظیم و تصویب برنامه

های مصوب و تلفیق  های کلی و حسن اجرای آنها بر مبنای شاخص ق سیاستـ ارزیابی و سنجش میزان تحق
  .های نظارتی گزارش

  .ها و تصمیمات از سوی کمیسیون نظارت به شورای مجمع جهت اطالع و تصویب ـ ارائه کلیه گزارش
ن محاسبات، شورای های نظارتی از قبیل دیوا  ـ قوای سه گانه، ستاد کل نیروهای مسلح، صدا و سیما و دستگاه9ماده 

نظارت صدا و صیما، سازمان حسابرسی دولتی و کمیسیون اصل نود، دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور، نهادها، 
 قانون محاسبات عمومی، 5ها، شرکتهای دولتی و همچنین نهادهای عمومی موضوع تبصره ذیل ماده  ها، سازمان بانک

که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و مؤسسات عمومی غیر دولتی با درخواست هایی  ها و کلیه سازمان شهرداری
در هر . مجمع از طریق باالترین مقام هر دستگاه همکاری الزم را در اعمال نظارت موضوع این مقررات به عمل خواهند آورد

  . خواهد بودهای کلی بر عهده مجمع حال، تشخیص و اعالم مغایرت یا عدم مغایرت با سیاست
های کلی، همراه اقدامات انجام شده به  های انجام شده در خصوص نحوه رعایت و اجرای سیاست  ـ نتایج بررسی10ماده 

شود و شیوه نظارت در مورد نیروهای مسلح با تصویب و ابالغ فرماندهی کل نیروهای مسلح  مقام معظم رهبری گزارش می
  .تعین خواهد شد

   قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران44لی اصل های ک سیاست) ج(بند 
  . قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران44های کلی اصل  سیاست) ج(بند 

شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادی کشور مبتنی بر اجرای عدالت اجتماعی و فقرزدایی در چارچوب : با توجه به ضرورت
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  . ساله کشور20انداز  چشم
  .گذاری و هدایت و نظارت یت و مدیریت مستقیم بنگاه به سیاستـ تغییر نقش دولت از مالک

  .المللی ـ توانمندسازی بخشهای خصوصی و تعاونی در اقتصاد و حمایت از آن جهت رقابت کاالها در بازارهای بین
  .ـ آماده سازی بنگاههای داخلی جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی در یک فرایند تدریجی و هدفمند

  .ـ توسعه سرمایه انسانی دانش پایه و متخصص
  .المللی های ارزیابی کیفیت با استانداردهای بین ـ توسعه و ارتقاء استانداردهای ملی و انطباق نظام

پذیری و گسترش مالکیت عمومی و بنا بر پیشنهاد  سازی در راستای افزایش کارایی و رقابت گیری خصوصی ـ جهت
 قانون اساسی جمهوری اساسی جمهوری اسالمی ایران 44های کلی اصل  سیاست) ج( بند مجمع تشخیص مصلحت نظام

  .گردد  ابالغ می110 اصل 1مطابق بند 
 به بخشهای خصوصی، شرکتهای تعاونی سهامی 44 از سهام بنگاههای دولتی مشمول صدر اصل ٪80واگذاری 

  :عام و بنگاههای عمومی غیر دولتی به شرح ذیل مجاز است
از جمله صنایع بزرگ پایین دستی نفت و (بنگاههای دولتی که در زمینه معادن بزرگ، صنایع بزرگ و صنایع مادر  ـ 1

  .های استخراج و تولید نفت خام و گاز فعال هستند، به استثنای شرکت ملی نفت ایران و شرکت) گاز
ی ایران، بانک سپه، بانک صنعت و معدن،  ـ بانکهای دولتی به استثنای بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران بانک مل2

  .بانک کشاورزی، بانک مسکن و بانک توسعه صادرات
  .های بیمه دولتی به استثنای بیمه مرکزی و بیمه ایران  ـ شرکت3
  .های هواپیمایی و کشتیرانی به استثنای سازمان هواپیمایی کشوری و سازمان بنادر و کشتیرانی  ـ شرکت4
  .های اصلی انتقال برق نیرو به استثنای شبکه ـ بنگاههای تأمین 5
های مادر مخابراتی به استثنای تولیدات دفاعی و امنیتی ضروری به   ـ بنگاههای پستی و مخابراتی به استثنای شبکه6

  .تشخیص فرمانده کل قوا
  :الزامات واگذاری

  .شود الف ـ قیمت گذاری سهام از طریق بازار بورس انجام می
رسانی مناسب جهت ترغیب و تشویق عموم به مشارکت و جلوگیری از ایجاد انحصار و  ومی با اطالعب ـ فراخوان عم

  .رانت اطالعاتی صورت پذیرد
گذاری  ج ـ جهت تضمین بازدهی مناسب سهام شرکتهای مشمول واگذاری اصالحات الزم در خصوص بازار، قیمت

  .ددمحصوالت و مدیریت مناسب بر اساس قانون تجارت انجام گر
های زیر مجموعه با کارشناسی  های مادر تخصصی و شرکت د ـ واگذاری سهام شرکتهای مشمول طرح در قالب شرکت

  .همه جانبه صورت گیرد
وری بنگاههای مشمول واگذاری با استفاده از ظرفیتهای مدیریتی کشور  هـ ـ به منظور اصالح مدیریت و افزایش بهره

  . تجربه، متخصص و کارآمد انجام پذیرداقدامات الزم جهت جذب مدیران با
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  .های فوق مجاز است به مدیران و کارکنان شرکت) ج(های مشمول بند  شرکت از سهام ٪5فروش اقساطی حداکثر 
 و تغییر وظایف حاکمیتی، دولت موظف است نقش جدید خود در 44های کلی اصل  سیاست) ج(و ـ با توجه به ابالغ بند 

  .نظارت بر اقتصاد ملی را تدوین و اجرا نمایدگذاری، هدایت و  سیاست
  .های نوین با فناوری پیشرفته در راستای وظایف حاکمیتی مجاز است ز ـ تخصیص درصدی از منابع واگذاری جهت حوزه

  های کلی مبارزه با مواد مخدر سیاست
  
سازهای آنها  گردان و پیش واد مخدر و رواناگیر و قاطع علیه کلیه فعالیتها و اقدامات غیر قانونی مرتبط با م ـ مبارزه فر1

  .از قبیل کشت، تولید، ورود، صدور، نگهداری و عرضه مواد
 ـ تقویت، توسعه، تجهیز و استفاده فراگیر از امکانات اطالعاتی، نظامی، انتظامی و قضائی برای شناسایی و تعقیب و 2

  .سازهای آنها گردان و پیش ی مرتبط با مواد مخدر و روانالملل ها و مقابله با عوامل اصلی داخلی و بین انهدام شبکه
های کنترلی و تمرکز اطالعات به منظور کنترل مرزها و  ها و مکانیزه کردن سامانه  ـ تقویت، تجهیز و توسعه یگان3

 و تقویت ساختار سازهای آنها گردان و پیش مبادی ورودی کشور و جلوگیری از اقدامات غیر قانونی مرتبط با مواد مخدر و روان
  .تخصصی مبارزه با مواد مخدر در نیروی انتظامی و سایر دستگاههای ذیربط

گیری از  گردان با بهره های ناشی از مواد مخدر و روان  ـ اتخاذ راهکارهای پیشگیرانه در مقابله با تهدیدات و آسیب4
اقدامات فرهنگی، هنری، ورزشی، آموزشی و تبلیغاتی در امکانات دولتی و غیر دولتی با تأکید بر تقویت باورهای دینی مردم و 

  .محیط خانواده، کار، آموزش و تربیت و مراکز فرهنگی و عمومی
های  سازهای آنها جز در موارد علمی، پزشکی، صنعتی و برنامه گردان و پیش انگاری مصرف مواد مخدر و روان  ـ جرم5

  .مصوب درمان و کاهش آسیب
  :کانات عمومی تشخیص، درمان، بازتوانی و اتخاذ تدابیر علمی جامع و فراگیر با هدف ـ ایجاد و گسترش ام6
  . ـ درمان و بازتوانی مصرف کنندگان1
  .ها  ـ کاهش آسیب2
  . ـ جلوگیری از تغییر الگوی مصرف از مواد کم خطر به مواد پرخطر3
ن به مواد مخدر و انواع روانگردان در زمینه های اجتماعی پس از درمان مبتالیا  ـ اتخاذ تدابیر الزم برای حمایت7

های  های حقوقی و اجتماعی برای افراد بازتوانی شده و خانواده اشتغال، اوقات فراغت، ارائه خدمات مشاور و پزشکی و حمایت
  .آنها

  :ای و جهانی مرتبط با مواد مخدر و رونگردان در جهت  ـ تقویت و ارتقاء دیپلماسی منطقه8
  .ردن مناسبات ـ هدفمند ک1
  .ها و اقدامات مربوط گیری ها، تصمیم سازی  ـ مشارکت فعال در تصمیم2
  .المللی برداری از تجارب و امکانات فنی، پشتیبانی و اقتصادی کشورهای دیگر و سازمانهای بین  ـ بهره3



 
٤٠

  . ـ فراهم کردن زمینه اقدام مشترک در جلوگیری از ترانزیت مواد مخدر4
های پیشگیری، کاهش آسیب و درمان  ها در زمینه  الزم برای حضور و مشارکت جدی مردم و خانواده ـ اتخاذ تدابیر9
  .معتادان

گردان و پیشگیری و  ای در امر مبارزه با مواد مخدر و روان های بنیادی، کاربردی و توسعه  ـ توسعه مطالعات و پژوهش10
  .ربط در کشور ز ظرفیتهای علمی و تخصصی ذیدرمان معتادان با تکیه بر دانش روز دنیا و استفاده ا

های کلی نظام و سرعت   ـ ارتقاء و اصالح ساختار مدیریت مبارزه با مواد مخدر و روان گردان به منظور تحقق سیاست11
  .های عملیاتی و کلیه اقدامات اجرایی و قضایی و حقوقی ها و هماهنگی در اتخاذ سیاست بخشیدن به فعالیت
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   3/4/1385                      هـ /5432: شماره

   هیأت عمومی85/6: پرونده وحدت رویه ردیف
  

  بسمه تعالی
  اهللا مفید دامت برکاته ریاست محترم دیوان عالی کشور محضر مبارک حضرت آیت

ه کیفری استان همدان از شعب بیستم و بیست و  دادگا27/12/1384ک ـ /84/150بر اساس گزارش : دارد احتراماً معروض می
 اصالحی 4 و تبصره ماده 3 ماده 3 در استنباط از تبصره 2/10019 و 22/9800های کالسه  هفتم دیوان عالی کشور طی پرونده

 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و 220 و تبصره ذیل ماده 1381قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقالب مصوب 
انقالب در امور کیفری، در مورد صالحیت دادگاه رسیدگی کننده به جرائم مستوجب کیفر قصاص نفس یا عضو اشخاص بالغ 

  :گردد کمتر از هجده سال تمام، آراء مختلف صادر گردیده است که جریان امر ذیالً منعکس می
 آقای قاضی 15/4/1383عالی کشور، در تاریخ  شعبه بیستم دیوان 22/9800 ـ به داللت اوراق و محتویات پرونده کالسه 1

 دادسرای عمومی و انقالب تهران از متهم پرونده آقای حسین احمدی به اتهام ربودن فرزند هفت ساله شاکی، 29کشیک ناحیه 
 تهران و لواط با وی بازجویی و پس از صدور قرار تأمین وثیقه معادل پانصد میلیون ریال، متهم را به کانون اصالح و تربیت

 مورخ 1725پرونده متعاقباً به شعبه سوم بازپرسی ارجاع و بازپرس محترم این ناحیه طی قرار شماره . اعزام نموده است
 در خصوص اتهام متهم به آدم ربائی به صالحیت دادسرای عمومی و انقالب کرج و در خصوص اتهام دیگر وی 20/4/1383

 اصالح قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری پرونده را  قانون3 ماده 3مستنداً به تبصره ) لواط(
 49مستقیماً به دادگاه کیفری استان تهران ارسال و به شعبه هفتاد و هفتم ارجاع گردیده است و این شعبه به موجب رأی شماره 

باشد و   ساله می16 دارد و حسب محتویات پرونده نظر به اینکه متهم کمتر از هجده سال تمام:  اعالم نموده28/2/1384مورخ 
 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری و 220رسیدگی به جرائم اینگونه افراد مستنداً به تبصره ماده 

د با نفی آی  هیأت عمومی دیوان عالی کشور در دادگاه اطفال به عمل می2/8/1379 ـ 655رأی وحدت رویه قضائی شماره 
پرونده . ویژه رسیدگی به جرائم اطفال، قرار صادر نمده است) محل وقوع بزه(صالحیت، به شایستگی دادگاه عمومی جزائی کرج 

 ـ 268 دادگاه عمومی جزایی کرج ویژه رسیدگی به جرائم اطفال ارجاع و شعبه مرجوع الیه به موجب رأی 122به شعبه 
 1381 قانون اصالح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقالب مصوب 4تبصره ماده به موجب :  اعالم نموده11/3/1384

رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آنها اعدام باشد در صالحیت دادگاه کیفری استان قرار داده شده است، بنابراین با توجه 
که با ... باشد ر صالحیت دادگاه کیفری استان میبه نوع اتهام مذکور و مجازات قانونی آن، رسیدگی به اتهام متهم یاد شده د

 به شرح ذیل 25/4/1384 ـ 120/20حدوث اختالف پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه بیستم ارجاع و طی دادنامه 
ی به کلیه  قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفر220طبق تبصره ذیل ماده «: اند اتخاذ تصمیم نموده

شود و چون حسب تبصره ذیل   سال تمام در دادگاه اطفال طبق مقررات عمومی رسیدگی می18جرائم اشخاص بالغ کمتر از 
 رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آنها 1381 قانون اصالح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقالب مصوب 4ماده 

 اعدام یا حبس ابد باشد در صالحیت دادگاههای کیفری استان قرار گرفته قصاص نفس یا قصاص عضو یا رجم یا صلب یا



 
٤٣

 سال در جرائمی که از مصادیق تبصره ذیل 18 در مورد افراد بالغ کمتر از 220، تبصره ذیل ماده 4با تصویب تبصره ماده . است
 سال 18مساعدت اشخاص بالغ زیر  نظر به 220 باشد نسخ ضمنی شده، زیرا قانونگذار در تصویب تبصره ذیل ماده 4ماده 

 قانون اصالح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقالب، قانونگذار 4رسد با حکومت تبصره ذیل ماده  داشته و بعید به نظر می
 سال سن داشته باشند 18 گردند و بیش از 4اعتقاد داشته باشند محاکمه کسانی که مرتکب جرائم مذکور در تبصره ذیل ماده 

 سال در دادگاههای با وحدت قاضی 18ادگاه کیفری استان با شرکت پنج نفر قاضی انجام شود و اشخاص بالغ کمتر از در د
و اعالم صالحیت دادگاه ) ویژه رسیدگی به جرائم اطفال(فلذا با تأیید رأی شعبه دادگاه عمومی جزائی کرج . محاکمه شوند

  ».گردد کیفری استان حل اختالف می
 شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور، آقای پیمان فرزند حسین هفده ساله به 2/10019ویات پرونده کالسه  ـ طبق محت2

اتهام قتل عمدی مرحوم مرتضی و سرقت مسلحانه مقرون به آزار و تهدید و سوزاندن جنازه در شعبه کیفری دادگاه تجدیدنظر 
 جرائم انتسابی را اساساً در صالحیت دادگاه کیفری 84/81دنامه استان همدان تحت تعقیب قرار گرفته و شعبه مرقوم طی دا

باشد، به شایستگی دادگاه اطفال همدان قرار عدم صالحیت صادر   سال می18استان ندانسته و به لحاظ سن متهم که کمتر از 
ل اختالف به دیوان عالی نموده و دادگاه اطفال شهرستان مذکور نیز با نفی صالحیت خویش و تحقق اختالف پرونده را جهت ح

  :اند  به شرح ذیل رأی صادر نموده27/10/1384 ـ 1564کشور ارسال و به شعبه بیست و هفتم ارجاع گردیده که طی دادنامه 
ضمن تأیید استدالل دادگاه کیفری استان همدان، صالحیت رسیدگی دادگاه ویژه اطفال یا محاکم عمومی قائم مقام آن اعالم «

  ».گردد یو حل اختالف م
االشعار در استنباط  از  های فوق فرمایند از شعب بیستم و بیست و هفتم دیوان عالی کشور طی دادنامه همانطور که مالحظه می

 و تبصره ذیل ماده 1381 اصالحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقالب مصوب سال 4 و تبصره ماده 3 ماده 3تبصره 
های عمومی و انقالب در امور کیفری در مورد صالحیت دادگاه رسیدگی کننده به جرائم  قانون آیین دادرسی دادگاه220

 قانون آیین 270 سال تمام آراء متهافت صادر گردیده، که مستنداً به ماده 18اشخاص بالغ کمتر از ... مستوجب قصاص و
  .صدور رأی وحدت رویه قضائی دارددادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری، تقاضای طرح موضوع را برای 

اهللا مفید رئیس   جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور، به ریاست حضرت آیت2/3/1385به تاریخ روز سه شنبه 
اهللا دری نجف آبادی دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و  دیوان عالی کشور، و با حضور حضرت آیت

  .اون شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور، تشکیل گردیداعضاء مع
 85/6در خصوص پرونده وحدت رویه ردیف : احتراماً«: پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده مبنی بر
 ماده 3صره  دیوان عالی کشور در استنباط از تب27 و 20هیأت محترم دیوان عالی کشور موضوع اختالف نظر بین شعب محترم 

 قانون آیین 220 و تبصره ذیل ماده 1381 اصالحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقالب مصوب 4 و تبصره ماده 3
دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری در مورد صالحیت دادگاه رسیدگی کننده به جرایم مستوجب کیفر قصاص 

اهللا دری نجف   سال تمام با لحاظ مندرجات گزارش مربوط، نظریه حضرت آیتنفس یا عضو اشخاص بالغ کمتر از هیجده
  :گردد آبادی، دادستان محترم کل کشور، به شرح آتی اعالم می



 
٤٤

  : ـ قبل از ورود به موضوع ذکر دو مطلب ضروری است1
 گیری مذاکرات رسد و جهت  به نظر می85/3الف ـ موضوع گزارش مشابه گزارش مضبوط در پرونده وحدت رویه ردیف 
باشد و حق این بود که تنظیم مفاد رأی صادره  مخالفین و موافقین محترم در پرونده مذکور در جهت گزارش این پرونده می

  .نیاز از طرح مجدد آن باشیم معطوف به جوانب عدیده آرایی متهافت باشد که بی
ص نفس یا عضوی که مرتکب آن اشخاص بالغ ب ـ عبارت صدر گزارش حاضر معطوف به جرایمی است که کیفر آنها قصا

تواند شامل تمام جرایم ارتکابی اشخاص بالغ کمتر از  باشد در حالی که موضوع مختلف فیه می کمتر از هیجده سال تمام می
باشد بدین جهات  هیجده سال باشد که طبق قانون مستوجب کیفر قصاص نفس، عضو یا رجم یا صلب یا اعدام یا حبس ابد می

ا توجه به مفاد احکام مختلف فیه مناسب است رأی هیأت محترم عمومی کشور جامع تمام موارد مندرج در احکام مذکور و ب
  .باشد

 قانون اصالح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقالب و همچنین 4 ـ همان طور که استحضار دارند مقنن در تبصره ماده 2
 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و 5جازات آن توجه نموده است و در فصل  همان قانون به نوع جرم و م20ذیل ماده 

انقالب در امور کیفری به وضعیت سنی اشخاص توجه شده است و به تناسب سن افراد دادگاههای خاص با تشریفات ویژه مقرر 
ایجاد صالحیت برای دادگاههای اطفال  سال با 18داشته است با توجه به جهت یاد شده در رسیدگی به جرایم اشخاص بالغ زیر 

و نوجوانان در هیچ یک از مقررات حاکم بر رسیدگی، صدور و اجرای حکم اوصاف خاصی جز مقررات عمومی مورد نظر مقنن 
 به شرح فوق ناظر به تفکیک جرایم مهم از غیر آن و 20 و 4های مواد  نبوده است با وجود این، اراده مقنن در تقنین تبصره

 دادگاه کیفری استان با ترکیب و شیوه خاصی از نظر نحوه رسیدگی، فراهم بودن امکانات دفاع متناسب، اتقان احکام و ایجاد
که مقررات مذکور مؤخر بر مقررات آیین . باشد تضمین تسهیالت برای احقاق حقوق طرفین در مقایسه با دادگاه عمومی می

فری بوده و قطعاً در مقام اجرا مقررات اخیر حاکم خواهد بود و یا به صورت دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کی
 قانون اصالح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و 39رسد در ضمن صراحت ماده  ضمنی مقررات سابق منسوخ به نظر می

رد ملغی است مؤید این نظر دارد کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون در آن قسمت که مغایرت دا انقالب که مقرر می
باشد به عبارت دیگر ذات امتنانی و حمایتی مقررات اخیر متضمن مصالح اجتماعی و فردی اشخاص در اجرای مقررات مؤخر  می

 18باشد و این اصلح و انفع برای حمایت از حقوق اشخاص زیر  و تشکیل دادگاه با پنج نفر از قضات با تجربه و صاحب نظر می
تواند از کارشناسان  البته در صورت نیاز دادگاه کیفری استان می.  نوع جرایم مربوط به دادگاه کیفری استان استسال در پنج

توان از قضات خبره و شایسته در امر رسیدگی به پرونده این  خبره نیز در رسیدگی، نظرخواهی نماید و چنانچه الزم باشد نیز می
 بین تعدد قاضی از یک سو و شرایط قاضی مربوط به دادگاه اشخاص کمتر از هیجده قبیل اشخاص استفاده کرد، تا جمعی باشد

و در . تر است سال و بدیهی است که این نوع رسیدگی با احتیاط در دین و احتیاط در رعایت حقوق این قبیل اشخاص نزدیک
 را 220د قانون عام قبلی و تبصره ماده و حداقل در مورد خو. هر صورت قانون متأخر در رابطه با این پنج نوع جرم خاص است

با عنایت به . نماید و یا عناوین مشابه کند و یا بر آن حکومت دارد و یا نسخ صریح یا ضمنی می زند و یا تقیید می تخصیص می
 »باشد  دیوان عالی کشور با لحاظ این مراتب صادر گردیده است مورد تأیید می20جهات یاد شده چون رأی شعبه محترم 



 
٤٥

  .اند مشاوره نموده و به اتفاق آراء بدین شرح رأی داده
   85/6: ردیف

   2/3/1385 ـ 687: رأی شماره

  )کیفری(رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور 
 به کلیه جرائم 22/1/1378 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مصوب 220برابر تبصره ماده 

 20شود و مطابق تبصره یک ماده  لغ کمتر از هجده سال تمام در دادگاه اطفال طبق مقررات عمومی رسیدگی میاشخاص با
 رسیدگی به جرائم مستوجب قصاص عضو یا 21/7/1381قانون اصالح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقالب مصوب 

وعاتی و سیاسی، در دادگاه تجدیدنظر استان که در این قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا صلب و یا حبس ابد و نیز جرائم مطب
آید و به موجب آن تبصره، رسیدگی بدوی به جرائم مذکور در این قانون،  شود، به عمل می مورد دادگاه کیفری استان نامیده می

ت عام و کلی دادگاه با توجه به اهمیت آنها از نظر شدت مجازات و لزوم اعمال دقت بیشتر از حیث آثار اجتماعی، از صالحی
شود به طور ضمنی منتزع گردیده و در صالحیت انحصاری دادگاه کیفری استان که غالباً از  اطفال که با یک نفر قاضی اداره می

بنا به مراتب فوق، به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور، . یابد قرار داده شده است پنج نفر قاضی تشکیل می
 20دادگاههای اطفال در رسیدگی به تمامی جرائم اشخاص بالغ کمتر از هجده سال تمام، با تصویب تبصره ماده صالحیت کلی 

، منحصراً در رسیدگی به جرائم مذکور در این تبصره، 1381قانون اصالح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقالب مصوب 
در حدی که با این نظر انطباق دارد صحیح و قانونی تشخیص مستثنی گردیده است و رأی شعبه بیستم دیوان عالی کشور 

 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری، در موارد مشابه برای کلیه 270این رأی وفق ماده . گردد می
  .باشد االتباع می دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور الزم

  



 
٤٦

    14/4/1385                       هـ/5502: شماره

   هیأت عمومی83/22: نده وحدت رویه ردیفپرو
  

  بسمه تعالی
  اهللا مفید دامت برکاته محضر مبارک حضرت آیت

  ریاست محترم دیوان عالی کشور
 ریاست شعبه سوم دادگاه عمومی کرمانشاه از شعب سوم و هفدهم دیوان عالی 6/5/1383احتراماً بر اساس گزارش مورخ 

 قانون تجارت، آراء 314آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و  قانون 13کشور در استنباط از مواد 
  :گردد مختلف صادر گرددیه است که جریان امر ذیالً گزارش می

 آقای محمدصادق 13/12/1382 شعبه سوم دیوان عالی کشور، در تاریخ 2/1468الف ـ به داللت محتویات پرونده کالسه 
واستی به طرفیت اقای پرویز نیک بزم مقیم کرمانشاه به خواسته صدور حکم به پرداخت مبلغ نجفی مقیم کرمانشاه دادخ

 به دادگاه 3/12/1382 ـ 215525پنج میلیون ریال وجه یک فقره چک بانک ملی ایران شعبه وحدت کامیاران به شماره 
اخت بانکی ضمن تأکید بر طلبکاری خود عمومی کامیاران تسلیم نموده و با استناد به تصویر مصدق چک و گواهی عدم پرد

االرجاع در شعبه اول دادگاه عمومی کامیاران  دادخواست مزبور حسب. صدور حکم به خواسته مرقوم را تقاضا کرده است
 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب 11 به اعتبار محل اقامت خوانده و مقررات ماده 82/2703تحت کالسه 
ی، قرار عدم صالحیت به شایستگی دادگاه عمومی کرمانشاه صادر و پرونده را ارسال نموده که به شعبه سوم در امور مدن

العاده به شرح رأی   ثبت شده و دادگاه اخیرالذکر هم در وقت فوق1402 ـ 82/2دادگاه عمومی کرمانشاه ارجاع و به کالسه 
کند و  بازرگانی است و از مقررات مربوط به برات پیروی می با تصریح به اینکه دعوی از دعاوی 13/12/1382 ـ 1437

 قانون تجارت و 314مدعی بر اساس قاعده تخییر، دعوی را در محل پرداخت وجه چک اقامه نموده، نهایتاً به استناد ماده 
نده را جهت  قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی از خود نفی صالحیت نموده و پرو13ماده 

تعیین دادگاه صالح به دیوان عالی کشور ارسال داشته که پس از ثبت به کالسه مرقوم به شعبه سوم دیوان عالی کشور 
ارجاع و هیأت شعبه پس از قرائت گزارش جناب آقای محمدمهدی منشی زاده منوچهری، عضو ممیز محترم و اوراق 

  :پرونده مشاوره نموده و چنین رأی داده است
 شعبه سوم دادگاه عمومی شهرستان کرمانشاه صحیح نیست و با قانون 13/12/1382 ـ 1437رار عدم صالحیت شماره ق«

  :مطابقت ندارد زیرا
 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقالب، قاعده اصلی صالحیت، صالحیت دادگاهی 11با لحاظ ماده : اوالً

قامتگاه دارد و در پرونده مطروحه به شرح مندرجات دادخواست، خوانده در کرمانشاه است که خوانده در حوزه قضایی آن ا
  .مقیم است

 قانون مزبور که در صدور قرار عدم صالحیت مورد استناد دادگاه مرقوم قرار گرفته است به دعاوی بازرگانی و 13ماده : ثانیاً
  .ده باشددعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی ش
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 قانون تجارت، صدور چک، ولو اینکه از محلی به محل دیگر باشد، ذاتاً عملی تجاری محسوب 314به صراحت ماده : ثالثاً
 قانون تجارت، معامالت تجارتی اصلی و تبعی را احصاء نموده که به دعاوی مربوط به معامالت 3 و 2نیست و مواد 

شود و با این  اطالق می) دعاوی بازرگانی(از قانون تجارت دعاوی تجارتی تجارتی اصلی و تبعی مصرح در مواد مذکور 
 قانون 314شود و گرچه در قسمت اخیر ماده  ترتیب دعاوی مربوط به مطالبه وجه چک، دعوی بازرگانی محسوب نمی

اقامه دعوی و ضمان لیکن مقررات این قانون از ضمانت صادر کننده و ظهرنویسها و اعتراض و : (... تجارت تصریح گردیده
 و 286با لحاظ مواد ) اقامه دعوی(ولی منظور قانونگذار از عبارت .) و مفقود شدن راجع به بروات شامل چک نیز خواهد شد

 قانون تجارت آن است که دارنده چک در مقام اقامه دعوی علیه ظهرنویس بایستی مقررات 289 و 288 اصالحی و 287
ا که راجع به بروات است رعایت نماید و لزوم رعایت این مقررات از قانون تجارت به این معنی مواد مزبور از قانون تجارت ر

 قانون تجارت چک را از اعداد اسناد تجاری 314نیست که چک از اسناد تجارتی محسوب است به ویژه آن که صدر ماده 
به اینکه اختیار خواهان در رجوع به دادگاههای خارج کرده است، بنا به مراتب و با توجه ) برات و فته طلب(به معنی اخص 

 28/3/1359 – 9رأی وحدت رویه شماره ( قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی 13موضوع ماده 
ناظر است به دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ) عمومی دیوان عالی کشورهیأت 

 فوق الذکر مطابقت ندارد، لذا در اجرای تبصره 13اشی شده باشد و موضوع مطروحه با هیچ یک از عناوین مذکور در ماده ن
  »... قانون مزبور با تشخیص صالحیت دادگاه عمومی کرمانشاه حل اختالف می نماید27ذیل ماده 

 آقای علی 7/5/1382 کشور، در تاریخ  شعبه هفدهم دیوان عالی16/1324رونده کالسه پ به حکایت محتویات -ب 
 ریال در ازاء یک فقره چک به 14,000,000حاجی علیانی دادخواستی به خواسته مبلغ کرمیان به طرفیت آقای نامدار 

 عهده بانک ملی شعبه شهرستان ایوان با احتساب جمعی خسارات وارده تأخیر تأدیه 5/9/1381 مورخ 174846شماره 
خواهان در شرح .  شعبه اول آن دادگستری ثبت گردیده است82/192ن نموده که به کالسه تقدیم دادگستری ایوا

 1444آقای نامدار حاجی علیانی صادر کننده یک فقره چک به شماره مرقوم از جاری شماره : دادخواست توضیح داده است
ه عدم پرداخت چک به علت کسر بابت دین در وجه ایشان است که با مراجعه به بانک محال علیه به موجب گواهینام

موجودی برگشت خورده و به لحاظ صدور چک بالمحل علیه صادر کننده چک در دادسرای عمومی و انقالب شهرستان 
ایوان شکایت نموده ولی خوانده تاکنون نسبت به استیفای حقوق خواهان اقدامی معمول نداشته است، علیهذا با تقدیم این 

و صدور حکم مبنی بر الزام خوانده به پرداخت اصل خواسته و خسارات وارده را معمول نموده دادخواست تقاضای رسیدگی 
  .است

  : چنین رأی داده است9/5/1382 مورخ 161شعبه اول دادگاه عمومی ایوان طی دادنامه شماره 
ده میلیون ریال وجه در خصوص دادخواست آقای علی کرمیان به طرفیت آقای نامدار حاجی علیانی به خواسته مبلغ چهار«

 نظر به اینکه خواهان در دادخواست تقدیمی خود محل اقامت خوانده را شهرستان 174846یک فقره چک به شماره 
مقررات، دعاوی در محل اقامت خوانده دعوی رسیدگی ذکر نموده و با عنایت به اینکه وفق ... کرمانشاه منطقه جعفرآباد 

 قانون آیین دادرسی مدنی خود را جهت رسیدگی به دعوی مطروحه صالح 11ه ماده می شود لذا این دادگاه مستنداً ب
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  .»و اعالم می داردندانسته و قرار عدم صالحیت خود را به شایستگی محاکم عمومی کرمانشاه صادر 
 شعبه  ثبت و82/654پرونده پس از ارسال به کرمانشاه به شعبه سوم دادگاه عمومی این شهرستان ارجاع و به کالسه 

  : چنین رأی داده است1/6/1382 مورخ 651مرجوع الیه طی قرار شماره 
  :نظر به اینکه

خواهان در دعاوی بازرگانی عالوه بر دادگاه محل اقامت خوانده، می تواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در : اوالً
  .حوزه آن واقع شده است یا تعهد در آنجا باید انجام شود

) برات( بانک ملی ایوان غرب در اقامه دعوی از دعاوی بازرگانی 174846دعوی خواهان در مطالبه وجه چک شماره : ثانیاً
  .کندپیروی می

با طرح چنین . اقامه کرده است) بانک محال علیه(مدعی برابر قاعده تخییر، دعوی خویش را در محل پرداخت چک : ثالثاً
همزمان و خود به خود از دیگر ) صالحیت تاریخ تقدیم دادخواست استمناط  ( قاعدهدعوایی در دادگاه صالح با توجه به

مراجع صالحیت دار، صالحیت رسیدگی سلب می شود نتیجه این مقدمات چیزی جز صالح نبودن این دادگاه نیست، 
ن آیین دادرسی  قانو27 و 26، 13 قانون تجارت و مواد 314بنابراین ضمن نفی صالحیت از خویش به استناد ماده 

دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی پرونده برای حل اختالف در صالحیت به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه 
  : منتهی گردیده است8/6/1382 – 37هفدهم ارجاع و به شرح ذیل به صدور دادنامه 

 در دعاوی بازرگانی و 21/1/1379نقالب مصوب  قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و ا13نظر به اینکه ماده «
نیز دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد به خواهان اختیار داده که می تواند به دادگاهی 

اده فوق رجوع کند که عقد یا قرارداد در آنجا واقع شده است یا تعهد می بایست در آنجا انجام شود و با توجه به اینکه م
 با اصالحات بعدی می باشد که در خصوص آن رأی وحدت 1318 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 22عیناً همان ماده 

 هیأت عمومی دیوان عالی کشور اصدار یافته که رأی مزبور از نظر ایجاد تسهیل در رسیدگی 28/3/1359 – 9رویه شماره 
نقول که از عقود و قرارداد ناشی شده باشد انتخاب بین سه دادگاه محل به دعاوی بازرگانی و هر دعوی راجع به اموال م

وقوع عقد یا قرارداد یا محل انجام تعهد و دادگاه محل اقامت خوانده را برای اقامه دعوی در اختیار خواهان گذاشته است و 
وان را به عنوان دادگاه محل انجام با عنایت به اینکه در مانحن فیه خواهان به شرح دادخواست، دادگاه عمومی شهرستان ای

تعهد برای اقامه دعوی خود انتخاب کرده است لهذا نظر به مراتب فوق، در اختالف حاصله ضمن تأیید نظر شعبه سوم 
  ».دادگاه عمومی کرمانشاه، به صالحیت شعبه اول دادگاه عمومی ایوان حل اختالف می نماید

 با عدم تلقی دعوی 2/4/1383 – 205م سوم دیوان عالی کشور طی دادنامه به طوری که مالحظه می فرمایید شعبه محتر
 قانون آیین 13 قانون تجارت و ماده 314مربوط به صدور چک به عنوان دعوی بازرگانی و عدم شمول مقررات ماده 

سته، در حالی که دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب نسبت به مورد، دادگاه محل اقامت خوانده را صالح به رسیدگی دان
 قانون مرقوم، 13 آن را از دعاوی بازرگانی تشخیص و مطابق ماده 8/6/1382 – 37شعبه هفدهم به موجب دادنامه 

خواهان را در انتخاب هر یک از دادگاههای محل انعقاد قرارداد، محل اجرای تعهد و محل اقامت خوانده مختار دانسته 
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 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب از 13 قانون تجارت و 314 به مواد است که چون در مورد مشابه با استناد
 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و 270دو شعبه دیوان عالی کشور آراء مغایر صادر گردیده است، لذا مستنداً به ماده 

کشور را برای صدور رأی وحدت رویه انقالب در امور کیفری تقاضای طرح موضوع در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی 
  .قضایی تقاضا می نماید

   حسینعلی نیری–معاون قضائی دیوان عالی کشور 
 جلسه وحدت رویه قضائی هیأت عمومی دیوان عالی کشور، به ریاست حضرت آیت اهللا مفید 23/3/1385به تاریخ روز سه شنبه 

ف آبادی دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حضرت آیت اهللا دری نج
  .مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید

در خصوص پرونده وحدت رویه حقوقی ردیف : احتراماً«: پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده مبنی بر
ی کشور موضوع اختالف شعب محترم سوم و هفدهم دیوان عالی کشور در مورد شمول مقررات  هیأت عمومی دیوان عال83/22

مربوط به دعاوی بازرگانی نسبت به دعاوی چک با توجه به گزارش امر نظریه حضرت آیت اهللا دری نجف آبادی، دادستان 
  :گرددمحترم کل کشور، به شرح آتی اعالم می

 قانون آیین 11ه لزوم مراجعه به مراجع قضایی محل اقامت خوانده و با توجه به ماده با توجه به اصول کلی حقوقی ناظر ب
دارد دعوی باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده در حوزه قضایی آن اقامتگاه دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب که مقرر می

 قانون مرقوم هم مقرر داشته که در دعاوی بازرگانی و 13باشد و مفاد ماده دارد، اصل صالحیت دادگاه محل اقامت خوانده می
تواند به دادگاه محلی رجوع کند همچنین در هر دعوی راجع به اموال منقول که از عقود و قرارداد ناشی شده باشد، مدعی می

 – 9ایی شماره که عقد و قرارداد در آنجا واقع شده و یا تعهد در آنجا باید انجام شود و حسب مفاد رأی وحدت رویه قض
راجع به مراجعه خواهان )  قانون سابق22ماده (االشعار  فوق13 هیأت عمومی دیوان عالی کشور حکم مقرر در ماده 28/3/1359

به دادگاه محل وقوع عقد یا قرارداد و یا محل انجام تعهد قاعده عمومی صالحیت نسبی دادگاه محل اقامت خوانده را که در 
بینی شده نفی نکرده، بلکه از نظر ایجاد تسهیل در پیش)  قانون آیین دادرسی مدنی سابق21ماده (ق  مذکور در فو11ماده 

رسیدگی به دعاوی بازرگانی و هر دعوای راجع به اموال منقول که از عقود و قرارداد ناشی شده باشد انتخاب بین سه دادگاه 
  .را در اختیار خواهان گذاشته است) داد، دادگاه محل انجام تعهددادگاه محل اقامت خوانده، دادگاه محل وقوع عقد یا قرار(

 قانون تجارت صدور چک ولو اینکه از محلی به محل دیگر باشد، ذاتاً عملی تجارتی 314بنابراین مراتب هر چند طبق ماده 
قود شدن راجع به بروات نیست، ولی مقررات قانون تجارت از ضمانت صادر کننده، ظهرنویسی، اعتراض، اقامه دعوی، ضمان مف

  .شامل چک نیز خواهد بود
رسد کلیه احکام ناظر به اقامه دعوی و سایر موارد مصرح از جمله اختیار انتخاب مرجع ذیصالح در مورد بدین جهت به نظر می

ادله چک عالوه دعاوی بازرگانی از جمله دعاوی راجع به اسناد تجاری و بروات شامل چک نیز خواهد بود و از طرفی صدور و مب
 واجد ماهیت قراردادی مشابه عقد حواله 1355 قانون تجارت و قانون صدور چک 311بر ماهیت اعتباری خاص به شرح ماده 

تواند در دادگاه محل اقامت صادر بوده، از این جهت هم دعوی مربوط به آن از جمله دعاوی ناشی از عقود یا قرارداد بوده و می
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  .رار بانک محال علیه و یا محل صدور چک طرح و اقامه شودکننده چک یا محل استق
به طور قطع چک با توجه . در هر صورت روح قانون تسهیل در روابط بازرگانی و تجاری و دعاوی مربوط به اموال منقول است

  .باشدبه گستردگی آن و نقش بسیار مهم آن در روابط بازرگانی و تجاری از این امر مستثنی نمی
نماید و طلبکار و ست که بدهکار همواره برای فرار از مسئولیت و تأخیر در پرداخت حقوق دیگران بهانه تراشی میطبیعی ا

  .خواهان برای احقاق حقوق خود باید امکان دادخواهی و احیای حقوق خود را در هر شرایطی داشته باشند

 مورخ 82/16 و شماره 28/3/1359 مورخ 9 شماره رویه هیأت محترم عمومی دیوان عالی کشور در صدور آرای وحدت رویه
 مبتنی بر این نظرات بوده، با عنایت به جهات یاد شده، رأی شعبه هفدهم دیوان عالی کشور که با لحاظ این مراتب 21/7/1383

  :اندأی دادهمشاوره نموده و به اکثریت آراء بدین شرح ر» .صادر گردیده منطبق با اصول و موازین تشخیص و مورد تأیید است

   83/22: ردیف

   23/3/1385 – 688: رأی شماره

  )حقوقی(رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور 

 قانون تجارت، مشمول قواعد مربوط به 314نظر به اینکه چک با وصف فقدان طبع تجاری، از جهت اقامه دعوی توجهاً به ماده 
 قانون آیین 13و از این منظر به لحاظ صالحیت از مصادیق قسمت فراز ماده  قانون تجارت است 2 ماده 8بروات، موضوع بند 

نظر به اینکه در همان حال، محل صدور چک در وجه . روددادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی به شمار می
 قانون مدنی 724 قواعد ماده  قانون تجارت نوعی حواله محسوب است که310در ماده » محال علیه«ثالث، با تکیه بر ترکیب 

   13باشد، و از این نظر با توجه به مبلغ مقید در آن جزء اموال منقول بوده و همچنان مصداقی از ماده حاکم بر آن می
تواند تخییراً به دادگاه محل وقوع عقد یا قرارداد یعنی محل صدور چک، یا تردید دارنده چک میتواند باشد، بیالذکر میمسبوق

 دادگاه محل انجام تعهد، یعنی محل استقرار بانک محال علیه و یا با عنایت به قاعده عمومی صالحیت نسبی موضوع ماده به
.  قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی برای اقامه دعوی به دادگاه محل اقامت خوانده مراجعه کند11

 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و 26یک از دادگاههای یاد شده توجهاً به ماده با وصف مراتب رجوع دارنده چک به هر 
در نتیجه اکثریت اعضاء هیأت عمومی وحدت رویه . انقالب برای آن دادگاه در رسیدگی به دعوا ایجاد صالحیت خواهد کرد

یح و قانونی تشخیص داده است و این  دیوان عالی کشور را که متضمن این معنی است صح17دیوان عالی کشور رأی شعبه 
 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و 270رأی به استناد ماده 

  .االتباع استدادگاههای الزم



 
٥١

   25/5/1385ـ مورخ  هـ/5532: شماره
   هیأت عمومی85/11: پرونده وحدت رویه ردیف

  
  بسمه تعالی

  مفید دامت برکاته... ا ضر مبارک حضرت آیتمح
  ریاست محترم دیوان عالی کشور

 به 21/9/1383 مورخ 83/30427/20دادستان محترم عمومی و انقالب تهران با ارسال نامه شماره : رساند به استحضار می
دادگاه تجدیدنظر استان  24 صادره از شعبه 14/10/1382 ـ 1521عنوان دادستان محترم کل کشور نسبت به آرای شماره 

 دادگاه تجدیدنظر استان تهران که در موضوع واحدی، متفاوت صادر 16 صادره از شعبه 27/4/1383 ـ 323تهران و شماره 
گردیده درخواست طرح در هیأت عمومی دیوان عالی کشور را نموده است از آنجا که پس از بررسی، موضوع قابل طرح در 

های مورد نظر را منعکس سپس  ای از جریان پرونده الی کشور تشخیص داده شد ابتداً خالصههیأت عمومی محترم دیوان ع
  :نماید اظهارنظر می

د شکایتی تحت عنوان فریب و اغفال در ازدواج تقدیم .  خانم فاطمه، ف علیه آقای احمدرضا186/د82/7 ـ در پرونده کالسه 1
شاکیه به قرار صادره اعتراض و پرونده به دادگاه بدوی ارسال و . گردد  میداشته که به لحاظ فقد ادله قرار منع تعقیب صادر

مجدداً شاکیه به رأی دادگاه اعتراض . نماید  دادگاه عمومی جزایی تهران اعتراض را رد و قرار منع تعقیب را تأیید می1054شعبه 
 1521ان ارسال و دادگاه مذکور طی دادنامه شماره  دادگاه تجدیدنظر استان تهر24و تقاضای تجدیدنظر نموده و پرونده به شعبه 

 با ورود در ماهیت امر و استدالل حقوقی، اعتراض را رد و رأی دادگاه بدوی را تأیید نموده، در اجرای بند الف 14/10/1382ـ 
  .م رأی صادره را قابل فرجام اعالم نموده است.د.آ. ق368ماده 

 دیوان عالی کشور ارسال و شعبه مذکور طی دادنامه شماره 33پرونده به شعبه شاکیه از رأی صادره فرجامخواهی کرده و 
 با این استدالل که امر مطروحه جزایی بوده و دادخواست الزم در مورد اصل نکاح تقدیم نشده و حکمی 12/6/1383 ـ 347/33

  .نفیاً یا اثباتاً صادر نشده موضوع را قابل طرح در دیوان عالی کشور ندانسته است

شکایتی تحت عنوان تصرف عدوانی  محمدمهدی تهرانی علیه آقای سعید حسین پور  آقای82/57/1117 ـ در پرونده کالسه 2
شاکی به قرار صادره اعتراض و پرونده به دادگاه بدوی ارسال . گردد تقدیم داشته که به لحاظ فقد ادله قرار منع تعقیب صادر می

  .نماید ران اعتراض را رد و قرار منع تعقیب را تأیید می دادگاه عمومی جزایی ته1054و شعبه 

 دادگاه تجدیدنظر استان تهران 16مجدداً شاکی نسبت به رأی دادگاه اعتراض و تقاضای تجدیدنظر نموده و پرونده به شعبه 
یر قابل تجدیدنظر  با این استدالل که دادنامه بدوی قطعی و غ27/4/1383 ـ 323ارسال و دادگاه مذکور طی دادنامه شماره 

 اصالحی قانون تشکیالت دادگاههای عمومی و انقالب، قرار رد تجدیدنظر خواهی 3باشد، به استناد بند ن ماده  خواهی می
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  .صادر و اعالم نموده است

فرمایید دو شعبه دادگاه تجدیدنظر استان تهران در موضوع واحدی اقدام به صدور آرای متفاوتی  همانطور که مالحظه می
 دادگاه تجدیدنظر، رأی دادگاه عمومی جزایی را که در مقام رسیدگی به اعتراض معترض نسبت 24اند، به نحوی که شعبه  نموده

به قرار منع تعقیب دادسرا صادر گردیده قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر استان دانسته و نسبت به آن انشاء رأی 
دیدنظر رأی دادگاه عمومی جزایی را که در مقام رسیدگی به اعتراض معترض نسبت به  دادگاه تج16نموده است، لکن شعبه 

قرار منع تعقیب دادسرا صادر گردیده قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر ندانسته و قرار رد صادر کرده است و بدین 
 قانون آیین دادرسی 270این مستنداً به ماده ترتیب در موضوع واحدی از دو مرجع قضایی آرای متفاوتی اصدار یافته، بنابر

دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری، خواهشمند است مقرر فرمایید به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی موضوع در 
  .دستور کار هیأت عمومی محترم دیوان عالی کشور قرار گیرد

  معاون اول دادستان کل کشور ـ محمدجعفر منتظری

  

مفید ... ا  جلسه وحدت رویه قضایی هیأت عمومی دیوان عالی کشور، به ریاست حضرت آیت3/5/1385روز سه شنبه به تاریخ 
دری نجف آبادی دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و ... ا رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حضرت آیت

  .ور، تشکیل گرددمستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کش

 85/11احتراماً؛ در خصوص پرونده وحدت رویه ردیف ... «: پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده مبنی بر
هیأت عمومی دیوان عالی کشور موضوع اختالف نظر بین شعب بیست و چهارم و شانزدهم دادگاههای عمومی و انقالب و سایر 

  :گردد ش تنظیمی و محتویات پرونده به شرح ذیل اظهارنظر میمقررات با توجه به گزار

 قرارهای صادره 15/4/1373 قانون اصالح تشکیل دادگاههای عمومی و انقالب، مصوب 3 ـ با عنایت به تصریح بند ن ماده 1
یدگی کننده در در دادسرا که قابل اعتراض بوده و با اعتراض اشخاص مجاز به دادگاه صالح ارسال گردد، نظر دادگاه رس
  .خصوص قرار دادسرا، قطعی خواهد بود و قطعیت رأی به معنای غیر قابل تجدیدنظر در مراجع تجدیدنظر است

های قبلی و مصلحت عمومی در عدم اطاله دادرسی و نیز فقد دلیل کافی برای دادرسی و   ـ آراء اصداری در زمینه وحدت رویه2
ی قضایی و عدم تضییع حقوق مراجع کنندگان در صورتی است که قرائن و اماراتی مقتضای عرف و عقال از تکلیف به رسیدگ

محکمه پسند و قابل تعقیب، پیگیری و رسیدگی ارائه گردد واال در صورت عدم دلیل محکمه پسند و نظر بازپرس و تأیید 
  .نماید دادستان و رأی دادگاه صالحه دیگر تجدیدنظر خواهی و رسیدگی مجدد موجه نمی

ـ البته با فرض وجود دلیل جدید و یا ادعای خالف بیّن بودن رأی دادگاه، راهکارهای قانونی دیگری از قبیل استفاده از ماده  3
تقدیم دادخواست به شعب تشخیص دیوان عالی کشور  قانون حدود وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه و یا 2
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ها در دادگاههای تجدیدنظر استان در جهت اعتراض به رأی دادگاه بدوی  در هر حال طرح اینگونه پرونده. بینی شده است پیش
علیهذا رأی صادره از شعبه شانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران را موجه و منطبق با قانون تشخیص . رسد موجه به نظر نمی
  .اند ی دادهمشاوره نموده و با اکثریت قریب به اتفاق آراء بدین شرح رأ» .باشد و مورد تأیید می

   85/11: شماره ردیف

   3/5/1385 ـ 690: رأی شماره

  رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور

 قرار منع تعقیب 28/7/1381 قانون اصالح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقالب مصوب 3از ماده » ن«با توجه به بند 
 در دادگاه صالحه بوده و نظر دادگاه در این مورد قطعی و غیر قابل صادره از بازپرسی به تقاضای شاکی خصوصی قابل اعتراض

تجدیدنظر است، علیهذا به نظر اکثریت قریب به اتفاق اعضاء هیأت عمومی وحدت رویه دیوان عالی کشور، رأی شعبه شانزدهم 
  .دادگاه تجدیدنظر استان تهران که با این نظر منطبق است قانونی تشخیص و مورد تأیید است

 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان 270این رأی به استناد ماده 
  .االتباع خواهد بود عالی کشور و دادگاهها الزم
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   28/8/1385ـ مورخ  هـ/5608: شماره
   هیأت عمومی83/5: پرونده وحدت رویه ردیف

  
  بسمه تعالی

  مفید دامت برکاته... ا ضرت آیتمحضر مبارک ح
  ریاست محترم دیوان عالی کشور

  :رساند با سالم و تحیت ـ به استحضار می

ای به ضمیمه چند فقره دادنامه صادره از شعب مختلف  مسئول اجرای احکام دادسرای عمومی و انقالب همدان با ارسال نامه
باشند تقاضای طرح در هیأت عمومی دیوان عالی کشور را  حدی میدادگاه عمومی همدان که حاوی آرای متفاوتی در موضوع وا

ای از جریان دو پرونده موردنظر  نموده است، از آنجا که پس از بررسی موضوع قابل طرح تشخیص داده شد، ابتدا خالصه
  :نماید معروض، سپس اظهارنظر می

ن شاهرخ شکایتی به عنوان ایراد ضرب غیر عمدی داد علیه آقای حس  آقای محمدحسن کرم82/75/105 ـ در پرونده کالسه 1
 دادگاه عمومی همدان نموده، دادگاه مزبور پس از رسیدگی طی دادنامه شماره 105احتیاطی در رانندگی تقدیم شعبه  بر اثر بی

های تحتانی عنه را بابت شکستگی انت  مشتکی442 به استناد موادی از قانون مجازات اسالمی از جمله ماده 10/6/1382 ـ 335
استخوانهای درشت نی و نازک نی ساق پای راست به پرداخت چهار پنجم از یک پنجم نصف دیه کامل مرد مسلمان محکوم 

  .نموده است

رحیمی شکایتی مبنی بر ایراد صدمه بدنی بر اثر ... ا  آقای محمدعلی قربانی علیه آقای روح81/1452/4 ـ در پرونده کالسه 2
 383 دادگاه عمومی همدان نموده، دادگاه مزبور پس از رسیدگی به موجب دادنامه شماره 4دگی تقدیم شعبه احتیاطی در رانن بی
 مشتکی عنه را به پرداخت چهارپنجم از یک پنجم از 442 به استناد موادی از قانون مجازات اسالمی از جمله ماده 7/4/1382ـ 

ازک نی پای چپ و چهار پنجم از یک پنجم از یک دوم دیه کامل یک دوم دیه کامل مرد مسلمان بابت شکستگی استخوان ن
اند محکوم نموده است و به همین ترتیب در  برای شکستگی استخوان درشت نی پای چپ که هر دو بدون عیب جوش خورده

  .ها اصدار یافته است چند فقره پرونده دیگر ارسالی در این خصوص آرای متفاوتی از دادگاه

فرمایید در خصوص شکستگی دو استخوان نازک نی و درشت نی یک پا در حادثه رانندگی از   که مالحظه میهمانگونه: نظریه
یعنی چهار ( متهم را به پرداخت فقط یک دیه 442دو شعبه دادگاه دو رأی متفاوت صادر گردیده، یکی از شعب به استناد ماده 

 متهم را به پرداخت دو 442 شعبه دیگر با استناد به همان ماده برای دو شکستگی و) پنجم از یک پنجم از یک دوم دیه کامل
دیه یکی برای شکستگی درشت نی و دیگری برای شکستگی درشت نی و دیگری برای شکستگی نازک نی محکوم نموده 

 قانون 270است و بدین ترتیب با استنباط از یک قانون دو رأی متفاوت در یک موضوع صادر شده است، لذا در اجرای ماده 
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آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری، خواهشمند است مقرر فرمایید به منظور ایجاد وحدت رویه قضائی 
  .موضوع در دستور کار هیأت عمومی محترم دیوان عالی کشور قرار گیرد

اهللا مفید رئیس  ریاست حضرت آیت جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور، به 11/7/1385به تاریخ روز سه شنبه 
آبادی دادستان کل کشور و جنابان آقایان رؤساء و مستشاران و اعضاء  نجف اهللا دری دیوان عالی کشور و با حضور حضرت آیت

  .معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور، تشکیل گردید

احتراماً؛ در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی ردیف ... «: پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده مبنی بر
 هیأت عمومی دیوان عالی کشور موضوع اختالف نظر بین شعب چهارم و یکصد و پنجم دادگاه عمومی همدان در 83/5

خصوص شکستگی دو استخوان نازک نی و درشت نی یک پا در حادثه رانندگی با لحاظ مفاد گزارش تنظیمی به شرح آتی 
  :گردد ظر میاظهارن

اصل وجود دیه مقدر به کسر ساعد یا ساق در میان فقهای عظام محل اختالف و بحث و نظر است و بدین جهت برخی فتاوی 
در تخصیص دیه در موارد مذکور قائل به احتیاط بوده و برخی دیگر نظر به جمع دیه و ارش به اعتبار ماهیت استخوان درشت 

  .اند نی و نازک نی پا داده

 قانون مجازات اسالمی هم این است که برای شکستن استخوان هر عضوی که برای آن دیه معینی 442نبط از بیان ماده مست
 داللت بر شکستن یک استخوان از عضو معین دارد و منصرف از 442ظاهر عبارت ماده . مقرر شده دیه مربوط پرداخت شود
کستن بیش از یک استخوان مراد شارع تعیین دیه بر هر شکستگی باشد و بلکه در صورت ش استخوانهای متعدد آن عضو می

استخوان است زیرا بعضی از اعضای بدن بیش از یک استخوان دارد که در صورت شکستن آنها الزم است برای هر یک دیه 
استخوان درشت مستقل علیحده تعیین شود لذا تعیین دیه برای شکستن هر یک از استخوانهای زنداعلی و زنداسفل در ساعد و 

رسد و اصل نیز عدم تداخل  نی و نازک نی در ساق از لحاظ تعدد مجازات انطباق آن با اصول و موازین اقرب به نظر می
بدین جهت رأی شعبه چهارم دادگاه . مسببات است و مالک تعدد جنایات است و هر کدام یک استخوان است و یک دیه دارد

 برای استخوان نازک نی پای چپ و دشت نی همان پا دو فقره دیه معین نموده است عمومی همدان که با لحاظ این مراتب
  .باشد رسد و مورد تأیید می طبق مقررات و موازین به نظر می

   83/5: ردیف

   11/7/1385 ـ 691: رأی شماره

  رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور

دیه شکستن استخوان هر عضوی که برای آن عضو دیه معینی «: ر داشته قانون مجازات اسالمی که مقر442با توجه به ماده 
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بنابراین چنانچه دو استخوان از یک عضو نیز شکسته شود برای هر استخوان طبق ماده مذکور » ...باشد است خمس آن می
ور رأی شعبه چهارم بایستی دیه جداگانه تعیین شود علیهذا به نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی وحدت رویه دیوان عالی کش

 از 270این رأی به استناد ماده . دادگاه تجدیدنظر استان همدان که با این نظر منطبق است قانونی تشخیص و مورد تأیید است
قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاههای 

  .اع خواهد بوداالتب عمومی الزم
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   28/8/1385ـ مورخ  هـ/5607: شماره
   هیأت عمومی80/16: پرونده وحدت رویه ردیف

  
  بسمه تعالی

  مفید دامت برکاته... ا محضر مبارک حضرت آیت
  ریاست محترم دیوان عالی کشور

، با 13/12/1379د ـ /79/2460/2462احتراماً؛ آقای رئیس اجرای احکام محاکم انقالب اسالمی کرمانشاه به شرح نامه 
های  ارسال دو فقره پرونده اعالم کرده که شعبات دوم و دهم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه در خصوص امر واحدی رویه

گردد، که موضوع جهت رسیدگی به دادسرای  اند و موضوع جهت بررسی و اعالم نظر مقتضی ارسال می مختلفی اتخاذ کرده
های مربوطه منعکس و سپس مبادرت به اظهارنظر  ای از جریان پرونده ته است، لذا بدواً خالصهدیوان عالی کشور ارسال گش

  :نماید می

نژاد به اتهام دایر کردن مؤسسه عینک سازی و دخالت غیر مجاز در ساخت و  د آقای رضا بابایی/79/2462 ـ در پرونده 1
 درمان و آموزش پزشکی تحت تعقیب دانشگاه پزشکی تراش عینک طبی بدون داشتن مجوز قانونی از وزارت بهداشت و

 اعضاء کمیسیون مربوطه، تخلف متهم مزبور را مبنی بر پذیرش 22/2/1379کرمانشاه بوده که به موجب صورتجلسه مورخ 
  .دان نسخه طبی و دخالت غیر مجاز در ساخت و فروش عینک طبی بدون صالحیت علمی و فنی تأیید و او را قابل تعقیب دانسته

آقای دادرس شعبه اول دادگاه انقالب اسالمی کرمانشاه با توجه به شکایت و صورتمجلس واصله از معاونت امور درمان 
 8 و 6 و رعایت مواد 1375دانشگاه و اقرار صریح متهم با توجه به قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی کشور مصوب سال 

زارت بهداری که مقرر داشته صدور پروانه تأسیس مؤسسه عینک سازی  و1346های طبی مصوب سال  نامه فروش عینک آیین
باشد به استناد تبصره سه از ماده یک  بایستی دارای مدارک علمی معتبر در رشته پزشکی باشد و متهم فاقد مجوز قانونی می

ن مجازاتهای اسالمی، وی را  قانو22 و اصالحات مربوطه و رعایت ماده 1343قانون مارالذکر و مواد خوردنی و آشامصوب سال 
 قانون 25نماید لیکن مجازات حبس را به استناد ماده  به پرداخت دویست هزار ریال جزای نقدی و شش ماه حبس محکوم می

 در شعبه دهم دادگاه 28/6/1379 ـ 324نماید و این حکم به موجب دادنامه شماره  مجازات اسالمی به مدت دو سال تعلیق می
  .ن کرمانشاه تأیید گردیده استتجدیدنظر استا

د خانم رشیدی میان رودی به اتهام ایجاد مؤسسه عینک سازی طبی و دخالت غیر مجاز در /79/2460 ـ در پرونده 2
ساخت و تراش عینک طبی بدون داشتن صالحیت علمی و پروانه از وزارت بهداشت و آموزش پزشکی تحت تعقیب دادگاه 

 و آقای دادرس شعبه اول دادگاه انقالب اسالمی کرمانشاه با توجه به گزارش و صورتجلسه انقالب اسالمی کرمانشاه بوده
 قانون 1 از ماده 3تنظیمی از طرف کمیسیون پزشکی و اقرار صریح متهمه، بزه انتسابی را محرز تلقی و به استناد تبصره 
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 34 مقررات امور پزشکی و دارویی مصوب سال  از ماده سه6 و 2های   و تبصره1375آموزش مداوم جامعه پزشکی مصوب سال 
 قانون مجازات اسالمی وی را به پرداخت پانصد هزار ریال جزای نقدی و شش ماه حبس محکوم نموده لیکن 22و رعایت ماده 

نماید و به واسطه تجدیدنظر خواهی   قانون مجازات اسالمی مدت حبس را برای دو سال تعلیق می25به استناد ماده 
 اجماالً 5/11/1379 ـ 1046علیها، آقایان دادرسان شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه به موجب دادنامه شماره  محکوم

  :اند چنین انشاء رأی کرده

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که ساخت عینک طبی را از حرف 3/4/1374 ـ 53رأی ـ با توجه به رأی شماره 
های طبی را اخذ کرده و   اجازه ساخت و فروش عینک1/9/1378 ـ 211علیها برابر پروانه مشاره  مپزشکی ندانسته و خانم محکو

موضوع اتهام خانم رشیدی میان رودی مشمول هیچ یک از تخلفات موضوع ماده یک قانون مورد استناد دادگاه انقالب 
بنا به مراتب به شرح ذیل مبادرت به اظهارنظر . یندنما باشد با نقض دادنامه بدوی حکم برائت بانوی نامبرده را صادر می نمی
  :نماید می

فرمایید متهمان هر دو پرونده با اخذ پروانه صنفی اقدام به فروش عینک طبی و تراش  نظریه ـ همانطور که مالحظه می
مداوم جامعه پزشکی  قانون آموزش 1 ماده 3اند لیکن دادگاههای تجدیدنظر استان کرمانشاه در استنباط از تبصره  آن کرده

های مختلفی اتخاذ   رویه1334 مقررات امور پزشکی و دارویی مصوب سال 3 از ماده 6 و 2های   و تبصره1375مصوب سال 
سازی را با توجه به رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله  اند، بدین ترتیب که آقایان دادرسان شعبه دوم عینک کرده

د لیکن آقایان دادسان شعبه دهم به عکس ایجاد اینگونه مؤسسات را نیاز به اخذ پروانه از وزارت ان حرف پزشکی ندانسته
 قانون 270اند، بنا به مراتب تقاضا دارد دستور فرمایید جهت ایجاد رویه واحد به استناد ماده  بهداشت و آموزش پزشکی دانسته

  .الی کشور مطرح گرددایین دادرسی کیفری موضوع در هیأت عمومی محترم دیوان ع

  معاون اول دادستان کل کشور

 جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور، به ریاست حضرت آیت اهللا مفید 18/7/1385به تاریخ روز سه شنبه 
 اهللا دری نجف آبادی دادستان کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حضرت آیت

  .اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور، تشکیل گردید

احتراماً؛ در خصوص پرونده وحدت رویه کیفری ... «: پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده مبنی بر
 1 ماده 3ررات تبصره  دادگاههای تجدیدنظر استان کرمانشاه در استنباط از مق10 و 2 موضوع اختالف بین شعب 80/16ردیف 

 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی با لحاظ 3قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی و ماده 
  .گردد سوابق امر و گزارش آن به شرح آتی اظهارنظر می

و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب هر چند به موجب مقررات ماده یک قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی 
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 ایجاد هر نوع مؤسسه پزشکی نظیر بیمارستان، زایشگاه، تیمارستان، آسایشگاه، آزمایشگاه، پلی کلینیک، مؤسسات 29/3/1334
ن به هر های داروسازی، داروخانه، درمانگاه، بخش تزریقات و پانسما فیزیوتراپی، الکتروفیزیوتراپی، هیدروتراپی، البراتوار، کارخانه

  .نام و عنوان باید با اجازه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با اخذ پروانه مخصوص باشد

 همان قانون فقط اشتغال به امور پزشکی، داروسازی، دندانپزشکی، آزمایشگاه، فیزیوتراپی، مامایی، 3و به موجب ماده 
اده یک بدون پروانه جرم و مستوجب مجازات مقرر در ذیل بدون داشتن پروانه و نیز تأسیس یکی از مؤسسات مصرح در م

  .همان ماده مقرر گردیده است

 قانون ظهور در 1شود که هر چند تمثیلی بودن بیان مقنن در ذکر موسسات و امور پزشکی در ماده  بنابراین مالحظه می
 قانون 3امور پزشکی مذکور در صدر ماده شمول مقررات بر ساخت عینک طبی هم دارد ولی با توجه به اینکه فقط اشتغال به 

مذکور و ایجاد مؤسسات مصرح در ماده یک قانون بدون پروانه جرم و قابل مجازات اعالم گردیده است و با توجه به اینکه به 
ای   ساخت عینک طبی جز مشاغل حرفه12/2/1375 قانون آموزش مدام جامعه پزشکی مصوب 1 ماده 3تصریح مقرارت تبصره 

های آموزشی، صدور یا تمدید جواز و پروانه  ته پزشکی بوده که شاغالن به ساخت عینک عالوه بر الزام به شرکت در دورهوابس
 آیین نامه سایر حرف 3بنابراین مراتب و با توجه به مقررات بند . باشد اشتغال آنها منوط به ارایه گواهی شرکت در این دوره می

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 11/3/1383 ـ 79/115 رأی وحدت رویه 20/11/1385پزشکی وابسته پزشکی مصوب 
ساخت عینک طبی را در زمره حرف وابسته پزشکی تشخیص و صدور پروانه اشتغال افراد به حرفه مذکور به عهده مراجع 

ه آیین نامه فروش عینکهای ذیصالح وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و آن هم با لحاظ الزامات مقرر در قوانین از جمل
 و خارج از وظایف 1357 و مقررات مربوط به حدود وظایف و اختیارات تکنسینهای دیدسنجی مصوب 1346طبی مصوب 

  .های صنفی اعالم داشته است سازمان

  :بنابر مراتب مذکور

مور پزشکی و دارویی و  قانون مربوط به مقررات ا3چون حرفه عینک سازی طبی از مشاغل و امور مصرح در صدر ماده 
 قانون مذکور به آن تصریح شده باشد و اشتغال به آن مستلزم طی دوره آموزش و 1مواد خوردنی و آشامیدنی است که در ماده 
 قانون آموزشی مداوم جامعه پزشکی پروانه اشتغال صادر نشده و یا اعتبار پروانه 2مجوز خاص بوده واال طبق مقررات ماده 

دید نخواهد شد و در این صورت با زوال اعتبار آن دخالت اشخاص در خصوص عینکهای طبی بدون پروانه و صادره قبلی تم
 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی، مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 3جواز بوده که طبق مقررات ماده 

بنابراین رأی شعبه دهم دادگاه . باشد ماده مرقوم می اقدام آنها واجد وصف مجرمانه و مستوجب مجازات مقرر در 29/3/1334
  .تجدیدنظر استان کرمانشاه که با لحاظ این مراتب صادر گردیده منطبق با موازین تشخیص و مورد تأیید است

   80/16: شماره ردیف
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   18/7/1385 ـ 692: رأی شماره

  رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور

 مجلس شورای اسالمی کلیه 12/2/1375 قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی کشور مصوب 1 ماده 3به موجب تبصره 
های وابسته پزشکی که به نحوی دارای مؤسسه یا دفتر کار هستند و خدماتی مانند ساخت عینک طبی ارائه  شاغالن حرفه

دنی و آشامیدنی موظف به شرکت در نمایند و کلیه مشموالن قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و داروئی و مواد خور می
های خاص آموزش مداوم هستند و صدور و تجدید مجوز کار آنها منوط به ارائه گواهی شرکت در این دوره است بنابراین بر  دوره

الیه داشتن پروانه کار از وزارت بهداشت، درمان و آموزش  حسب مفاد تبصره مزبور تصدی به امر ساخت عینک طبی محتاج
است و رأی شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه به نظر اکثریت قریب به اتفاق اعضای هیأت عمومی وحدت پزشکی 

این رأی بر . گردد رویه قضایی دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر مطابقت داشته باشد صحیح و قانونی تشخیص می
انقالب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور  قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و 270اساس ماده 

  .االتباع است و دادگاهها الزم
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 298: شماره دادنامه

  

   6/4/1385 ـ 82/464/ هـ:شماره

   82/70: کالسه پرونده

    15/5/1385 :تاریخ

  دیوان عدالت اداری هیأت عمومی :مرجع رسیدگی
   آقای سیروس اسالمی فارسانی:شاکی

   1380گری سازمان تأمین اجتماعی در سال   ابطال قسمتی از کتاب امور بیمه:موضوع شکایت و خواسته
شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعالم داشته است، به طوری که از مقررات موضوعه مختلف در خصوص : مقدمه

های الحاقی   شدگان در کارهای سخت و زیان آور موضوع تبصره و نحوه احتساب سوابق اشتغال بیمهبازنشستگی بیش از موعد 
 مجلس شورای اسالمی 30/11/1379 الحاقی ماده مذکور مصوب 2 قانون تأمین اجتماعی و قانون اصالح تبصره 76به ماده 

آور تلقی گردند، ایجاد حقی را برای  غل سخت و زیانگردد، صرف اشتغال در کارهایی که دارای ضوابط قانونی مشا استنباط می
نماید که به استناد حق مذکور بتوانند از حمایتهای مندرج در قانون اخیرالذکر از جمله بازنشستگی یا از  بیمه شدگان می

بلی در صورت کارافتادگی و غیره استفاده نمایند و شرط خاصی برای تداوم اشتغال تا زمان بازنشستگی یا سلب حق مکتسب ق
لیکن متأسفانه سازمان طرف شکایت، اخیراً طی یک پرسش و پاسخ که مفاد آن . بینی نشده است خروج از مشاغل مذکور پیش

داند، شرط استفاده از مزایای بازنشستگی پیش از موعد و استفاده از  االجراء می های الزم را برای شعب خود در حکم بخشنامه
 را بدین نحو مقرر نموده است که بیمه شده باید در تاریخی که 76 الحاقی ماده 2صالح تبصره حمایتهای قانونی قانون ا

آور اشتغال داشته باشد که مفهوم مخالف چنین قاعده  نماید در شغل سخت و زیان تقاضای استفاده از حمایتهای مذکور را می
مذکور قبل از درخواست بازنشستگی موجب سلب حق نابجائی آن است که خروج ارادی یا غیر ارادی بیمه شده از مشاغل 

مکتسب گذشته وی در این زمینه خواهد شد که وضع چنین محدودیتی خارج از اختیارات سازمانی سازمان طرف شکایت و 
مدیر کل دفتر حقوقی و دعاوی سازمان . مخالف نص صریح قانون است و بدین وسیله ابطال دستورالعمل مذکور را تقاضا دارد

 ـ پاسخ مورد 1: اند  اعالم داشته13/12/1384 مورخ 41547/7100مین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره تأ
 ـ با توجه 2. آور است شود و جنبه نظری و ارشادی داشته و فاقد هرگونه قدرت الزام شکایت به هیچ عنوان بخشنامه تلقی نمی
 و قانون اصالح مواد 76 الحاقی ماده 2ماده واحده اصالح تبصره ) ب( شق یک بند به نصوص قانونی حاکم بر موضوع از جمله

آور اشتغال به کار داشته باشند و در   سال متناوب در کارهای سخت و زیان25 سال متوالی یا 20افرادی که حداقل  «77 و 76
و پاسخ مورد » . مستمری بازنشستگی نمایندتوانند تقاضای هر مورد حق بیمه مدت مزبور را به سازمان پرداخته باشند، می

 سال یا 20شکایت نیز مطلبی غیر از آن را منعکس ننموده، در آن تأکید شده است که الزم است قبل از بیکاری، واجد شرایط 
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 در پاسخ بدین ترتیب نکته اساسی... آور باشد و نه ایام بیکاری و  سال سابقه حسب مورد لزوماً باید در مشاغل سخت و زیان25
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤساء . داده شده با توجه به همین مطلب است

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

  »رأی هیأت عمومی«
ماده واحده اصالح ) ب(آور به شرح شق یک بند  نونگذار در مقام حمایت از کارگران شاغل در کارهای سخت و زیانقا
 سال 20االطالق افرادی را که حداقل   قانون تأمین اجتماعی علی77 و 76 و قانون اصالح مواد 76 الحاقی ماده 2تبصره 

ر اشتغال به کار داشته و در هر مورد حق بیمه مربوط را به سازمان تأمین آو  سال متناوب در کارهای سخت و زیان25متوالی یا 
بنابراین مفاد اظهارنظر شماره . اجتماعی پرداخته باشند، ذیحق به تقاضای برقراری مستمری بازنشستگی اعالم نموده است

قانون ـ مقررات، (گری   بیمه امور1380 کتاب سال 35 سازمان تأمین اجتماعی که در ردیف 24/3/1382 مورخ 25088/5000
درج گردیده و عالوه بر شرایط مقرر در قانون استفاده از مستمری بازنشستگی قانونی را مقید و مشروط به ) ضوابط اجرایی

آور در هنگام تقاضای برقراری مستمری بازنشستگی کرده و بدین طریق در مقام قانونگذاری برآمده  اشتغال به کار سخت و زیان
ه شمول قانون را مضیق ساخته است، خالف حکم مقنن و خارج از حدود اختیارات سازمان تأمین اجتماعی تشخیص داده و دایر
  .گردد  قانون دیوان عدالت اداری ابطال می25شود و مستنداً به قسمت دوم ماده  می

  
  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ مقدسی فرد
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 299: ره دادنامهشما

  

   15/5/1385 ـ 82/459/ هـ:شماره

   82/459: کالسه پرونده

    15/5/1385 :تاریخ

   هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:مرجع رسیدگی
  زاده  ـ عباس رسول3 ـ حمید هاشمیان 2ای   ـ جلیل مغازه1:  آقایان:شاکی

نحوه فعالیت هیأتهای نمایندگان اتاق ایران و  آیین نامه تشکیل و 8 ابطال بند یک ماده :موضوع شکات و خواسته
  اتاقهای شهرستان مصوب شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران

 قانون اتاق بازرگانی صنایع و 12وکیل شکات به شرح دادخواست تقدیمی اعالم داشته است، به موجب ماده : مقدمه
 نفر است 60 تعداد هیأت نمایندگان اتاق تهران 15/8/1373 با اصالحات 15/12/1369معادن جمهوری اسالمی ایران مصوب 

شوند تا از جانب موکلین خود به انجام وظایفی که قانون بر عهده آنان گذاشته است اقدام   سال انتخاب می4که برای مدت 
 نفر از بخش 16 نفر از بخش بازرگانان، 20یب  نفر از هیأت نمایندگان مذکور را اعضاء اتاق با ترک40جهت مزید اطالع، . نمایند

کنند و وزراء بازرگانی و  شود انتخاب می  نفر از بخش معادن طی انتخاباتی که هر چهار سال یک بار برگزار می4صنعتگران و 
ایندگان یاد گردد که شأن نم مالحظه می. نمایند  نفر بقیه را به عنوان نمایندگان خود منصوب می20صنایع و معادن مجموعاً 

کند و این گونه نمایندگان از  شده شأن وکیلی است که به نیابت از ناحیه موکل خود مبادرت به وکالت برای انجام امور اتاق می
یکی از این . باشند  قانون مدنی می677 الی 656حیث وظایف و اختیارات تابع اصول و قواعد وکالت به شرح مصرح در مواد 

ای که شورای عالی نظارت  در آیین نامه.  قانون پیش گفته قید گردیده است672ه غیر است که در ماده اصول، شرایط توکیل ب
 خود تدوین کرده و انتخابات اتاقهای کشور بر اساس آن انجام شده بی هیچ مجوز 3/9/1381بر اتاق ایران در جلسه مورخ 

 آیین نامه تشکیل و نحوه فعالیت هیأتهای 8و در بند یک ماده قانونی به اعضای هیأت نمایندگان حق توکیل به غیر داده شده 
. نمایندگان اتاق ایران و اتاقهای شهرستان تصریح گردیده که برای حضور در جلسات هیأت نمایندگان را بر عهده داشته باشد

، توکیل به غیر تصریح نشده و این بند از آیین نامه به روشنی مغایر و خالف قانون است، زیرا در هیچ یک از مواد قانون اتاق
ای نیز وجود ندارد که هیأت نمایندگان به جای اینکه طبق نظر قانونگذار مجتمعاً وکالت نمایند، حق داشته باشند برای  قرینه

از جهت عملی و عرفی نیز، توکیل به غیر در اموری که قائم به فرد است، . انجام امور موکل به یکدیگر تفویض وکالت نمایند
بنای عقالیی ندارد و اصوالً تعداد اعضای هیأت نمایندگان اتاق تهران با توجه به تخصص و تجربیات و تواناییهای مختلفی که م

های اقتصادی دارند تعیین گردیده و تقلیل آن به یک سوم از طریق توکیل غیر نه تنها نقض غرض و خالف منظور و  در حوزه
 19تواند وکالت  تواند فرضاً با قید اینکه هر نماینده می  رویه شورای عالی نظارت حتی میمقصود مقنن است، بلکه در ادامه این
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.  نفر تقلیل دهد که مسلماً مقبول عقل سلیم نیست3 نفر هیأت نمایندگان اتاق تهران را عمالً به 60نفر را بر عهده گیرد تعداد 
ان رکن دولتی اتاق است که ریاست آن را وزیر بازرگانی بر عهده دارد شورای عالی نظارت بر اتاق ایر: نماید استحضاراً اضافه می

وزراء بازرگانی، امور اقتصادی و دارایی، صنایع و معادن و جهاد کشاورزی، :  قانون اتاق اعضاء آن عبارتند از8و مطابق ماده 
رت اقدام به وضع یک مقرره آمره نموده النهایه شورای عالی نظا. رئیس مؤسسه استاندارد ورئیس و دو نایب رئیس اتاق ایران

است، حال آنکه وضع قواعد آمره موجد حق و تکلیف اختصاص به قانونگذار و یا مأذون از قبل مقنن دارد و نه در قانون اتاق و 
آیین  8از این رو رسیدگی و ابطال بند یک ماده . نه در هیچ قانون دیگری چنین اذنی به شورای عالی نظارت داده نشده است

 شورای عالی نظارت مورد 3/9/1381نامه تشکیل و نحوه فعالیت هیأتهای نمایندگان اتاق ایران و اتاق شهرستان مصوب 
 مورخ 15368/42رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره . استدعا است

عضویت در اتاق اختیاری است و شورای عالی نظارت آیین نامه را به اعضاء : الًاند، او  اعالم داشته2/12/1384 مورخ 2/12/42
استناد به مواد قانون مدنی و ارتباط نمایندگی اتاق با اختیارات وکیل و : ثانیاً. تحمیل نکرده و حقوقی از اعضاء تضییع نشده است

الفارق  شود قیاس مع زای آن حقوق نیز پرداخت میموکل با نمایندگی مجلس که شغل محسوب گردیده و با تصریح قانون در ا
. شود است چرا که وکالت در قانون مدنی تعریف خاص خود را دارد و از نمایندگی در اتاق بازرگانی چنین مفهومی مستفاد نمی

تواند   هر عضو میدارد که در موقع انتخاب اعضاء هیأت نمایندگان،  آیین نامه مذکور مقرر می5 ماده 6تبصره ذیل بند : ثالثاً
با توجه . اصالتاً از طرف خود و به وکالت از طرف حداکثر دو عضو دیگر در انتخاب شرکت و رأی بدهد و نماینده انتخاب نماید

توان گفت که نمایندگان انتخاب شده  به اینکه برای انجام انتخابات حق توکیل به اعضاء داده شده، به طریق اولی و به قرینه می
وانند با همین شیوه در جلسات هیأت نمایندگان حضور یابند و بنابراین اعضاء هیأت نمایندگان دارای این حق هستند که ت نیز می

توکیل به غیر حسب قاعده و اصول کلی : رابعاً. در جلسات هیأت نمایندگان وکالت دو نفر از اعضاء هیأت نمایندگان را بپذیرند
سمت نمایندگی در اتاقها افتخاری است و نمایندگان بابت : خامساً. نوناً ممنوع نشده استمقرر در قانون مدنی، مجاز است و قا

کنند به عالوه اجازه حضور در جلسات با وکالت مقتضای کار است زیرا حرفه اصلی نمایندگان  این سمت وجهی دریافت نمی
ابند و با شناخت و اعتمادی که به یکدیگر دارند، کند این اعضاء در همه جلسات نتوانند حضور ی شغل تجارت است که ایجاب می

لذا با توجه به مراتب فوق رد دادخواست شکات مبنی بر ابطال بند یک . دهند تا امورات اتاقها مختل نگردد به هم وکالت می
نظارت مورد  شورای عالی 3/9/1381 آیین نامه نحوه فعالیت هیأتهای نمایندگان اتاق ایران و اتاق شهرستان مصوب 8ماده 

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤساء و مستشاران شعب . استدعا است
  .نماید تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می

  »رأی هیأت عمومی«
 نفر و طبق 60ق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسالمی ایران تعداد نمایندگان اتاق تهران  قانون اتا12مطابق ماده 

باشند، که به ترتیب مقرر در قانون به مدت چهار سال انتخاب   نفر می15 همان قانون تعداد اعضای اتاق شهرستانها 13ماده 
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ی هیأت رئیسه، بررسی و تصویب بودجه اتاق و تفریغ بودجه، شوند و حدود وظایف و اختیارات آنان در زمینه انتخاب اعضا می
بررسی و اظهارنظر نسبت به گزارشات و پیشنهادات کمیسیونها و سایر واحدهای اتاق و اتخاذ تصمیم نسبت به آنها در محدوده 

خود، تهیه و پیشنهاد آیین اختیارات محوله، تشکیل کمیسیونهای مشورتی به تعداد مورد نیاز و نیز انتخاب اعضای آنها از بین 
های اجرایی قانون به شورای عالی نظارت جهت اتخاذ تصمیم حداکثر به مدت دو ماه پس از تشکیل اتاق ایران و نیز  نامه

. الذکر تبیین شده است  قانون فوق16 به شرح مقرر در ماده 15 ماده 2ها با رعایت تبصره  پیشنهاد اصالحات بعدی آیین نامه
الذکر به هر یک از نمایندگان مذکور و لزوم مشارکت آنان در  که حکم مقنن مفید تفویض وظایف و مسئولیتهای فوقنظر به این

باشد و تکالیف و اختیارات مربوط به امور عمومی جز در موارد  انجام وظایف محوله و قائم به هر یک از اعضای مذکور می
 آیین نامه تشکیل و نحوه فعالیت هیأتهای نمایندگان 1/8ت، بنابراین بند مصرح در قانون قابل واگذاری و توکیل به غیر نیس

 شورای عالی نظارت بر اتاق ایران که مفهم واگذاری مسئولیتهای هر نماینده به 3/9/1381اتاق ایران و اتاق شهرستان مصوب 
سازد خالف  سوم اعضاء قانونی فراهم میدو نماینده دیگر است و به این ترتیب موجبات تشکیل اتاقهای مزبور را با شرکت یک 

شود و مستنداً به قسمت دوم  هدف و حکم مقنن و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می
  .گردد  قانون دیوان عدالت اداری ابطال می25ماده 

  
  مقدسی فردهیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ 
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 209: شماره دادنامه

  

   4/7/1385 ـ 84/29/ هـ:شماره

   84/29: کالسه پرونده

    11/4/1385 :تاریخ

   هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:مرجع رسیدگی
   آقای محمدمهدی ناظمیان:شاکی

 2/4544/211 ـ 121 و 15/9/1383 مورخ 232 ـ 15776/3884/1768های   ابطال بخشنامه:موضوع شکایت و خواسته
   سازمان امور مالیاتی کشور19/11/1383مورخ 

شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعالم داشته است، در سالهای اخیر به پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی : مقدمه
اده  م11 الحاقی ماده 1برای بهبود معضل مسکن و با هدف و تشویق به ایجاد و تولید ساختمان جهت واگذاری به اجاره تبصره 

 متر 200 متر مربع برای تهران و 150 را به تصویب رساند که کلیه اماکن مسکونی مطابق الگوی مصرف و همچنین متراژ 53
باشند که این موضوع  شود به اجاره واگذار شود از اجاره مستغالت و درآمد آن معاف می مربع برای شهرستانها که ساخته شده می

ای است که متأسفانه رئیس کل سازمان امور مالیاتی با تفسیری  ر دیگر ندارد و مقوله جداگانههیچ گونه ارتباطی با مواد مذکو
الذکر این حق را از جمع کثیری از جامعه ایران گرفته است در دستورالعمل مورد  العمل طی بخشنامه فوق نادرست و عکس

در . را مجاز به استفاده از معافیت دانسته است 101 و 84 و 57 مواد 11شکایت اشخاص حقیقی فقط یکی از موارد تبصره 
 129شود به خصوص اینکه با لغو ماده  الذکر نه به صراحت و نه به اشاره تناقضی دیده نمی صورتی که در هیچ یک از موارد فوق

 مورخ 232ـ  15776/3884/1768استدعای لغو بخشنامه . عمالً این دستورالعمل خالف قانون و غیر عملی است) تجمیع درآمد(
 اماکن مسکونی که به اجاره واگذار 53 به ماده 11 ـ شورای عالی مالیاتی هم در خصوص تبصره الحاقی 2.  را دارد15/9/1383
شوند چنین رأی داده است چنانچه مالکین ساختمانهای مسکونی ملک خود را به اجاره واگذار نمایند و مستأجرین از آنها به  می

 ـ بهداشتی و غیره استفاده کنند مالکین باید مالیات متعلقه را بپردازند و از معافیت ساختمان مسکونی عنوان اداری ـ آموزش
هیچگونه صراحتی در . جای تأسف است که اوالً در تبصره قید گردیده که به اجاره واگذار شود و الغیر. استفاده نخواهند نمود

به . (البته ساختمان باید مسکونی ساخته شده باشد و به اجاره واگذار شود. داین خصوص که حتماً باید استفاده مسکونی شود ندار
هم اکنون شهرداریها، دادگستری، آموزش و پرورش، دارایی، بهداشت و غیره همگی از اماکن ) هر طریقی که به اجاره داده شود

رات توجه داشته و شاید خواسته است بدین کنند و قانونگذار هم با این معضل کمبود محل و جا برای ادا مسکونی استفاده می
وسیله گشایش در کار ادارات باشد که قید نموده به اجاره واگذار شود و از درخواستهای تخلیه که مشکالت فراوان ایجاد کرده 

 مدیر کل دفتر حقوقی.  را تقاضا دارم19/11/1383 مورخ 211 ـ 20122/4544بنا به مراتب ابطال بخشنامه . کاسته شود
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اند،   اعالم داشته26/2/1385 مورخ 212 ـ 1306سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 
 که به جهت رفع ابهام و چگونگی نحوه اعطای معافیتهای 15/9/1383 مورخ 232 ـ 15776/3884/1768بخشنامه شماره 

 قانون مالیاتهای مستقیم صادر گردیده است به صراحت اشخاص 101، 84، 57 و مواد 53 ماده 11مالیاتی مقرر در تبصره 
حقیقی مشمول پرداخت مالیات برای هر یک از منابع مالیاتی مستغالت، حقوق و یا مشاغل را محق به استفاده از یک معافیت 

رسد استنباط  ظر میبا وصف فوق به ن» هر منبع مالیاتی یک معافیت«به عبارتی دیگر . در هر منبع فوق شناخته شده است
بنابراین نامبرده . توانند استفاده نمایند شاکی از مفاد بخشنامه این است که اشخاص حقیقی فقط یکی از معافیتهای مذکور را می

شاکی در . رسد لذا با توجه به مراتب فوق موجبی برای ابطال آن به نظر نمی. تفسیری نادرست از مفاد بخشنامه داشته است
 شورای عالی مالیاتی که راجع به 30/10/1383 مورخ 201 ـ 9098از دادخواست خود با اشاره به رأی شماره قسمتی دیگر 

 قانون مالیتاتهای مستقیم، قانون تشویق احداث و عرضه واحدهای 53 ماده 11چگونگی اعطای معافیت موضوع تبصره 
 متر مربع 120ه واحدهای مسکونی دارای زیربنای مفید  آن قانون کلی11باشد که در ماده   می1377مسکونی استیجاری مصوب 

لذا جهت رفاه . باشند گردد از پرداخت صددرصد مالیات بر درآمد اجاری معاف می و کمتر که به منظور سکونت به اجاره واگذار می
 متر 200متر در تهران و  150 متر به 120متراژ آن از ) 1381اصالحیه سال ( قانون یاد شده 53 ماده 11حال مؤدیان در تبصره 

در شهرستانها تغییر یافته و این تسهیالت به طور کلی و بنا به صراحت قانون و تبصره مذکور مختص به واحدهای مسکونی و 
باشد  باشد و هدف قانونگذار از تدوین تبصره مذکور هم صرفاً اماکن مسکونی می برای موارد واگذاری ملک جهت سکونت می

 نیز مؤید 27/7/1384 مورخ 13530بخشنامه اخیر سازمان به شماره ) ز(ضمناً بند . شود و الغیر اگذار میکه برای سکونت و
 قانون تشویق احداق و عرضه 11بنابراین رأی شورای عالی مالیاتی وفق مقررات قانونی و در مقام اجرای ماده . همین معنا است

مالیاتهای مستقیم و با در نظر گرفتن صراحت مواد قانونی یاد شده  قانون 53 ماده 11واحدهای مسکونی استیجاری تبصره 
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب . باشد صادر گردیده و هیچگونه ایرادی بر آن وارد نمی

ت آراء به شرح آتی مبادرت بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثری
  .نماید به صدور رأی می

  »رأی هیأت عمومی«
 قانون مالیاتهای مستقیم که در جهت تشویق و ترغیب اشخاص به 53 الحاقی به ماده 11الف ـ سیاق عبارات تبصره 

 از پرداخت احداث واحدهای مسکونی با رعایت الگوی مصرف وزارت مسکن و شهرسازی انشاء شده، مفید اختصاص معافیت
مالیات بر اجاره بهاء واحدهای مذکور به شرط اجاره آنها به منظور سکونت است و تسری معافیت مزبور در مواردی که واحد 

 مورخ 201 ـ 9098مسکونی منحصراً جهت سکونت به اجاره داده نشده است فاقد مجوز قانونی است و بدین جهت رأی شماره 
 سازمان امور 19/11/1383 مورخ 2/4544 ـ 121الی مالیاتی موضوع بخشنامه شماره  هیأت عمومی شورای ع30/10/1383

 قانون مالیاتی مستقیم 53 الحاقی به ماده 11ب ـ در تبصره . باشد، مغایرتی با قانون ندارد مالیاتی کشور که مبین این معنی می
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تیجاری که با رعایت الگوی مصرف مسکن بنا های مسکونی دارای بیش از سه واحد اس مالکان مجتمع«تصریح شده است که 
شوند در طول مدت اجاره از صددرصد مالیات بر درآمد امالک اجاری  به اعالم وزارت مسکن و شهرسازی ساخته شده یا می

باشد در غیر این صورت درآمد هر شخص ناشی از اجاره واحد یا واحدهای مسکونی در تهران تا مجموع یکصد و  معاف می
تر مربع زیربنای مفید و در سایر نقاط تا مجموع دویست متر مربع زیربنای مفید از مالیات بر درآمد ناشی از اجاره امالک پنجاه م

نظر به اینکه برخورداری از معافیتهای مالیاتی درآمدهای حاصل از حقوق و مشاغل نافی استفاه از معافیت » .باشد معاف می
 سازمان 15/9/1383 مورخ 232 ـ 15776/3884/1768یست، سیاق عبارات بخشنامه شماره الذکر ن مالیاتی مقرر در تبصره فوق

امور مالیاتی کشور که مفهم استفاده از یک بار معافیت قانونی در هر مورد و موجب تضییق قلمرو حکم مقنن در باب اعمال 
شود و مستنداً به  یاتی کشور تشخیص داده میمعافیتهای قانونی است خالف قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان امور مال

  .گردد  قانون دیوان عدالت اداری ابطال می25قسمت دوم ماده 
  

  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ مقدسی فرد
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 361: شماره دادنامه

  

   27/2/1385ک ـ 34995ت/18924 :شماره

   82/262: کالسه پرونده

    5/6/1385 :تاریخ

  . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:مرجع رسیدگی
  . خانم زهرا کرامتی:شاکی

  . سازمان تأمین اجتماعی1/24از بند یک بخشنامه ) 1/1/1379( ابطال تاریخ فوت :موضوع شکایت و خواسته
بقه پرداخت حق بیمه داشته  سال سا11اند، بعد از فوت همسرم که حدود  شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعالم داشته: مقدمه

 قانون برنامه سوم توسعه 39جهت برقراری مستمری بازماندگان به تأمین اجتماعی مراجعه کردم و تقاضا نمودم به استناد ماده 
ای که بین ده تا بیست سال سابقه حق بیمه داشته باشد به  در صورت فوت بیمه شده«دارد  که مقرر می) ج(اقتصادی بند 

 قانون تأمین اجتماعی و به نسبت سهام مقرر 111 وی به نسبت سنوات پرداخت حق بیمه بدون الزام به رعایت ماده بازماندگان
الذکر مبادرت به صدور  سازمان تأمین اجتماعی به استناد قانون فوق» .گردد  همان قانون مستمری پرداخت می83در ماده 
الذکر دو شرط جهت برقراری   بخشنامه فوق3 و 2 نموده که در بند 1/5/1379 مورخ 42591/5000 به شماره 1/24بخشنامه 

  .باشد و در قانون به آن اشاره نشده است مستمری قید نموده که خارج از ضوابط قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی می
ن قسمت با عنایت به شکایت که ای.  به بعد بیمه پرداز باشد1/1/1379 ـ از تاریخ 2.  به بعد باشد1/1/1379 ـ تاریخ فوت از 1

 به بعد در بخشنامه اعمال 1/1/1379 هیأت عمومی دیوان ابطال شده و شرط اول یعنی تاریخ فوت از 171اینجانب و دادنامه 
 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی به تاریخ فوت اشاره شده است اما سازمان تأمین اجتماعی 39از آنجائی که در ماده . شود می

 قید نموده که اینجانب با 1/24 را در بخشنامه " به بعد باشد1/1/1379تاریخ فوت بیمه شده باید از "ستندات قانونی بدون م
الذکر جهت برقراری مستمری  را از بخشنامه فوق) 1/1/1379(توجه به اظهارات عنوان شده تقاضای ابطال تاریخ فوت 

وی سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره مدیر کل دفتر امور حقوقی و دعا. بازماندگان دارم
 قانون برنامه سوم توسعه وضع 39ماده ) ج(اند، مقررات جدیدی به موجب بند   اعالم داشته4/6/1385 مورخ 22311/7100

 به شرح 27/7/1376 قانون تأمین اجتماعی مصوب 80 ماده 3 ردیف 3گردیده است که طبق آن در طول برنامه سوم تبصره 
  :ذیل اصالح شده است

ای که بین ده تا بیست سال سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشد به بازماندگان وی به نسبت   ـ در صورت فوت بیمه شده1
شود  ای که از تاریخ تصویب این قانون به بعد فوت می  ـ بیمه شده2. شود سنوات پرداخت حق بیمه مستمری پرداخت می

قه پرداخت حق بیمه او از یک سال تا ده سال باشد به بازماندگان وی در ازاء هر سال سابقه پرداخت حق بیمه چنانچه ساب
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 ـ فوت بیمه شده از اجزاء واقعه حقوقی است که بر حسب آنکه در چه زمانی رخ داده 3. شود پرداخت می.... غرامت مقطوعی 
واقع شود مقررات ) 1/1/1379( قانون برنامه سوم 39پس از تصویب ماده چنانچه فوت . شود باشد قانون حاکم بر آن تعیین می

حاکم بر مستمری یا غرامت فوت بازماندگان تابع این قانون جدید خواهد بود و اگر فوت بیمه شده در زمان اعتبار قانون سابق، 
) ج( بند 2 ـ این قاعده در شق 4.  بود قانون تأمین اجتماعی واقع شده باشد، مشمول و تابع قانون اخیر خواهد80یعنی ماده 

 ـ بنابراین 5. قانون برنامه سوم به صراحت مقرر گردیده و تاریخ اعتبار قانون را از تاریخ تصویب قانون برنامه سوم دانسته است
حاضر در بند و با توجه به آن که قاعده یاد شده اعتبار مطلق دارد مگر آنکه در خود قانون خالف آن تصریح شود و در موضوع 

 آن به نحو مؤکد مورد حکم واقع 2 قانون برنامه، نه تنها خالف آن قاعده تصریح نگردیده، بلکه برعکس در بند 39ماده ) ج(
ماند که مقررات برنامه سوم در خصوص موضوع این پرونده تنها نسبت به کسانی جریان و  بنابراین تردیدی باقی نمی. شده است

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در . فوت شده باشند) 1/1/1379( پس از تاریخ تصویب این قانون اعتبار خواهد داشت که
تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره 

  :نماید با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می
  

  »ت عمومیرأی هیأ«
 در طول برنامه سوم توسعه اقتصادی، 27/7/1376 ماده واحده قانون تأمین اجتماعی مصوب 3 ردیف 3تبصره با اصالح 

 سال 20 تا 10ای که بین  اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران چنین مقرر داشته است که در صورت فوت بیمه شده
 قانون 111ندگان وی به نسبت سنوات پرداخت حق بیمه بدون الزام به رعایت ماده سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشد به بازما

گردد، نظر به اینکه در قانون مزبور   همان قانون مستمری پرداخت می83تأمین اجتماعی و به نسبت سهام مقرر در ماده 
» باشد  به بعد می1/1/1379آنان از و تاریخ فوت «ای به تاریخ فوت شخص بیمه شده به عمل نیامده است قید عبارت  اشاره

شود و عبارت مذکور به  خالف حکم مقنن و خارج از حدود اختیارات قوه مجرینه در وضع مقرارت دولتی تشخیص داده می
 مستمریهای سازمان تأمین 1/24 قانون دیوان عدالت اداری از متن بند یک بخشنامه شماره 25استناد قسمت دوم ماده 

  .شود بطال میاجتماعی حذف و ا
  

   هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

  معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ مقدسی فرد
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 365: شماره دادنامه

  

  28/8/1384 ـ 82/592/هـ :شماره

   82/592: کالسه پرونده

    5/6/1385 :تاریخ

  . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:مرجع رسیدگی
  . آقای مرتضی میزبانی:شاکی

  . وزارت کشور20/11/1376 مورخ 11731/34/3/18420 ابطال بخشنامه شماره :و خواستهموضوع شکایت 
شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعالم داشته است، اینجانب در منطقه کویری شرق اصفهان یک واحد مرغداری در : مقدمه

پایه با اطالع کامل از وضعیت نابسامان شهرداری کوه. فاصله ده کیلومتری خارج از حوزه استحفاظی شهر کوهپایه احداث نمودم
های مربوط  قانونگذار در مقام تأمین بخشی از هزینه. تولید مبلغ پنج میلیون تومان بابت عوارض از اینجانب مطالبه نموده است

ول  قانون شهرداری از جمله ارائه خدمات عمومی در قلمرو جغرافیائی شهر، وضع و وص55به انجام وظایف مقرر در ماده 
 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری نیز در مقام 4 ماده 4عوارض را با رعایت شرایط قانونی تجویز کرده است و تبصره 

تواند  علیهذا صدور بخشنامه موضوع شکایت نمی. تعریف حوزه شهری بر اساس تابع حوزه ثبتی و عرفی واحد وضع شده است
تعیین نموده تسری داده و حقوق مردم را در جایی که شهرداری هیچگونه خدماتی ارائه حوزه شهری را فراتر از آنچه قانونگذار 

 مورخ 42همچنین با عنایت به رأی وحدت رویه شماره . نماید تضییع کرده و به شهرداری اجازه مطالبه عوارض دهد نمی
انونگذار عنوان مستقلی برای آن  هیأت عمومی دیوان و توسل به نقشه جامع شهر، داخل نمودن مناطقی که ق25/4/1370

 با وصف تصریح ماده 1362بینی نموده است به محدوده شهرها بدون رعایت ضوابط و تعاریف تقسیمات کشوری مصوب  پیش
 28/11/1380 مورخ 378 همان قانون مغایر مقررات بوده و با توجه به آراء متعدد دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره 14

مدیر کل .  وزارت کشور مورد تقاضا است20/11/1376 مورخ 11731/34/3/18420دیوان ابطال بخشنامه شماره هیأت عمومی 
 تصویر نامه شماره 8/10/1382 مورخ 61/92028دفتر امور حقوقی وزارت کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 

در این نامه آمده است، بر طبق ذیل بند . اند ارسال نموده استانداری اصفهان را 11/9/1382 مورخ 73427/048/346/014/003
 قانون شوراهای اسالمی کشور مصوب 71 ماده 16 و همچنین بند 1345 قانون شهرداری مصوب بهمن ماه سال 45 ماده 8
شمول آن  مجلس شورای اسالمی تعیین و تأیید مصوبات برقراری، لغو یا تغییر در نوع و میزان عوارض و حدود و 1/3/1375

 و 26/2/1371 مورخ 34/3/2616، 11/5/1371 مورخ 34/6164های شماره  صرفاً در صالحیت وزارت کشور است و بخشنامه
 صادره از وزارت کشور مطالبه عوارض در 17/4/1376 مورخ 33/34/3/6780 و 20/11/1376 مورخ 1731/34/3/184200

است جمهور بر اساس اختیارات قانونی نیز مراتب وصول عوارض از همچنین ری. حوزه شهری شهرداریها را قانونی دانسته
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 شعبه سوم دیوان عدالت 12/7/1379 مورخ 1295مرغداریها را در حوزه شهری مورد تأیید قرار داده مضافاً اینکه دادنامه شماره 
 مورخ 42عدالت اداری شماره اداری مراتب اخذ عوارض در حوزه شهری را تأیید نموده و رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان 

 قانون 43ماده » الف« ریاست جمهور که در راستای اعمال بند 29/2/1372 ـ 2998 مورد استناد با توجه به مصوبه 25/4/1370
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری . باشد وصول برخی از درآمدهای دولت به تصویب رسیده است کالً منسوخ و قابل استناد نمی

فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام در تاریخ 
  .نماید مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می

  
  

  »رأی هیأت عمومی«
ن شهرداری از جمله ارائه خدمات  قانو55های مربوط به انجام وظایف مقرر در ماده  قانونگذار در مقام تأمین بخشی از هزینه

نظر به اینکه . عمومی در قلمرو جغرافیائی شهر وضع و وصول عوارض را با رعایت شرایط قانونی تجویز تجویز کرده است
شهرداری تکلیفی در ارائه خدمات عمومی در خارج از محدوده قانونی شهر از جمله حوزه شهری ندارد، بنابراین مطالبه عوارض 

 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری در مقام تعریف 4 ماده 4ادهای منعقده در حوزه شهری که به شرح تبصره از قرارد
حوزه شهری بر اساس نقاط تابع حوزه ثبتی و عرفی واحد وضع شده و در خارج از محدوده قانونی شهر قرار گرفته خالف هدف 

 قانون و خارج بودن از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات و حکم مقنن است و قید حوزه شهری به جهت مغایرت با
  .شود  قانون دیوان عدالت اداری از متن مصوبه مورد اعتراض حذف و ابطال می25دولتی به استناد قسمت دوم ماده 

  
  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

  معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ مقدسی فرد
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 364: شماره دادنامه

  

  26/7/1385 ـ 82/529/هـ :مارهش

  82/529: کالسه پرونده

    5/6/1385 :تاریخ

  . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:مرجع رسیدگی
  . نماینده حقوقی بنیاد شهید انقالب اسالمی:شاکی

  . اعالم تعارض آراء صادره از شعب اول، هشتم و دوازدهم دیوان عدالت اداری:موضوع شکایت و خواسته
 موضوع شکایت آقای بهروز خان احمدی به 80/1409 و 81/2145 ـ شعبه هشتم در رسیدگی به پرونده کالسه الف: مقدمه

 23/11/1361طرفیت سازمان تأمین اجتمای و بنیاد شهید به خواسته، پذیرش سوابق بیمه ایام اشتغال در بنیاد شهید از تاریخ 
نظر به پاسخهای :  چنین رأی صادر نموده است26/3/1382خ  مور381 ـ 382 به شرح دادنامه شماره 30/5/1367لغایت 

مشتکی عنهما مبنی بر اینکه به هنگام اشتغال کسوری از این بابت از حقوق ماهیانه شاکی کسر نگردیده است به استناد بند 
  .گردد  قانون تأمین اجتماعی شکایت غیر موجه تشخیص حکم به رد شکایت صادر و اعالم می2یک ماده 

اله تفضلی به طرفیت بنیاد شهید انقالب   موضوع شکایت آقای ذبیح80/1326شعبه دوازدهم در رسیدگی به پرونده کالسه ب ـ 
اسالمی ـ سازمان تأمین اجتماعی به خواسته، الزام خوانده ردیف اول به پرداخت هزینه و حق بیمه و الزام خوانده ردیف دوم به 

نظر به اینکه حسب :  چنین رأی صادر نموده است31/1/1382 مورخ 178ه شماره پذیرش و احتساب سوابق به شرح دادنام
 مشمول قانون تأمین اجتماعی 1363اعالم سازمان تأمین اجتماعی کارکنان بنیاد شهید انقالب اسالمی از شهریور سال 

به مراتب فوق الزام خوانده ردیف اول اند، لذا پذیرش سوابق قبل از شمول قانون قابلیت اجرائی نداشته علیهذا با توجه  گردیده
بنا به مراتب اعالمی دعوی شاکی غیر . نیز به لحاظ قانونی بودن عدم پذیرش سازمان تأمین اجتماعی فاقد محمل قانونی است

 79/1649ج ـ شعبه اول در رسیدگی به پرونده کالسه . گردد وارد تشخیص و حکم به رد شکایت مشارالیه صادر و اعالم می
 ـ سازمان تأمین اجتماعی خوزستان به خواسته پرداخت 2 ـ بنیاد شهید 1: وع شکایت آقای غالمرضا مقصدی به طرفیتموض

با توجه به اینکه :  چنین رأی صادره نموده است19/9/1380 مورخ 1518حق بیمه و تأیید سابقه کار به شرح دادنامه شماره 
 به تصویب مجلس شورای ملی وقت رسیده ناظر به افرادی است 1354 ماه سال  قانون تأمین اجتماعی که در تیر7ماده : اوالً

بخشنامه : ثانیاً. اند های اجتماعی نبوده باشد، مشمول قانون بیمه  می1354که تا زمان تصویب قانون مذکور که همان سال 
 دانسته خالف 1363ی را از تاریخ شهریور  قانون مذکور، کارکنان بنیاد شهید انقالب اسالم7 فنی که به استناد ماده 513شماره 

 صرفاً ناظر به اشخاصی بوده که به جهت اشتغالشان در زمان تصویب قانون فوق مشمول 7ماده استنادی مذکور است زیرا ماده 
رده از ها نشده بودند و تسری آن به افراد شاغل در نهادهایی که سالها بعد از تصویب قانون فوق موجودیت پیدا ک قانون بیمه
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کارفرما یعنی بنیاد شهید طی : ثالثاً. های خالف قانون دارند اساس فاقد وجاهت بوده قضات تکلیف به عدم اعتنا به مفاد بخشنامه
 و در اعالم پاسخ به شکایت شاکی آمادگی خود را جهت تأمین اعتبار و پرداخت 30/7/1379 مورخ 108/85/506نامه شماره 

 قانون تأمین اجتماعی عدم پرداخت 36طبق نص صریح ماده : رابعاً.  صراحتاً اعالم نموده استحق بیمه موضوع شکایت شاکی
لذا شکایت شاکی وارد . باشد حق بیمه از سوی کارفرما و یا تأخیر در پرداخت رافع مسئولیت سازمان تأمین اجتماعی نمی

های قانونی مورد   سهم کارگر و کارفرما طبق تعرفهتشخیص و حکم به الزام بنیاد شهید انقالب اسالمی به پرداخت حق بیمه
 به حساب سازمان تأمین اجتماعی و نیز حکم به الزام سازمان 30/8/1361 لغایت 1/2/1360عمل از بابت ایام کارکرد شاکی از 

وان عدالت هیأت عمومی دی. گردد تأمین اجتماعی به احتساب سوابق کارکرد شاکی به شرح مذکور در فوق صادر و اعالم می
اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام 

  :نماید مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می
  

  »رأی هیأت عمومی«
زمینه حمایت از مشموالن قانون مزبور از طریق اجرای با عنایت به وظایف و مسئولیتهای کلی سازمان تأمین اجتماعی در 

مقررات مربوط به بیمه و همچنین الزام کارفرمایان مشعر بر بیمه کردن کارکنان مشمول قانون کار و بیمه از تاریخ شروع به 
 بیمه ایام الذکر نسبت به آنان و آمادگی بنیاد شهید به پرداخت حق خدمت در واحدهای محل خدمت و شمول مقررات فوق

 مدیر کل تأمین اجتماعی 21/1/1363 مورخ 1703 و اینکه مفاد نامه شماره 13/6/1363کارکرد و کارگران خود قبل از 
 شعبه 19/9/1380 مورخ 1518باشد، دادنامه شماره   می13/6/1363خوزستان مفید موافقت و پذیرش حق بیمه سنوات قبل از 

 شاکی به خواسته ضرورت پرداخت حق بیمه توسط بنیاد شهید و پذیرش آن از طرف اول بدوی دیوان مبنی بر تأیید شکایت
 شعبه دوم تجدیدنظر دیوان تأیید شده و قطعیت 21/12/1381 مورخ 1621سازمان تأمین اجتماعی که به موجب دادنامه شماره 

صالحی قانون دیوان عدالت اداری در  ا20این رأی به استناد قسمت اخیر ماده . باشد یافته است، صحیح و موافق قانون می
  .االتباع است موارد مشابه برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط الزم

  
  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

  معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ مقدسی فرد
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 374: شماره دادنامه

  

  26/7/1385 ـ 83/649/هـ :شماره

  83/649: کالسه پرونده

    5/6/1385 :تاریخ

  . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:مرجع رسیدگی
   آقای عباس میرزائی:شاکی

  . تجدیدنظر دیوان عدالت اداری9 و 8 اعالم تعارض آراء صادره از شعب :موضوع شکایت و خواسته
داره  موضوع شکایت آقای یوسف قوطاسلو به طرفیت ا81/84 ـ شعبه شانزدهم در رسیدگی به پرونده کالسه 1الف ـ : مقدمه

التفاوت وجوه ایام مرخصی استحقاقی ذخیره شده به شرح دادنامه شماره  آموزش و پرورش منطقه میانه به خواسته، مطالبه مابه
 به افتخار 1380شاکی اعالم داشته است که در مهر ماه سال :  چنین رأی صادر نموده است15/6/1382 مورخ 1202

باشد که آموزش و پرورش آذربایجان شرقی در  ی استحقاقی ذخیره شده می روز مرخص420بازنشستگی نایل شده و دارای 
با توجه به مندرجات پرونده و مالحظه . پرداخت حقوق ایام ذخیره شده حق عائله مندی را کسر نموده و پرداخت نکرده است

 ریال 1262901یره شده  ریال و از بابت مرخصی ذخ1379381احکام کارگزینی قبل از بازنشستگی که میزان حقوق وی را 
عنه مستند به منشأ قانونی نیست، چون حقوق ایام مرخصی ذخیره شده باید همانند ایام  تقلیل داده است و عمل و اقدام مشتکی

علیهذا خواسته شاکی را موجه تلقی و حکم به ورود . کارکرد مستخدم بدون کسر هزینه عائله مندی و اوالد پرداخت شود
 موضوع تقاضای 8/82/962 ـ شعبه هشتم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کالسه ت2الف ـ . دارد م میشکایت صادر و اعال

 شعبه 15/6/1382 مورخ 1202تجدیدنظر اداره کل امور اداری وزارت آموزش و پرورش به خواسته تجدیدنظر در دادنامه شماره 
 رد تجدیدنظر خواهی دادنامه بدوی را عیناً تأیید و استوار نموده  با16/3/1383 مورخ 329شانزدهم دیوان به شرح دادنامه شماره 

 موضوع شکایت آقای عباسعلی میرزائی به طرفیت وزارت 82/2296 ـ شعبه سیزدهم در رسیدگی به پرونده کالسه 1ب ـ . است
مندی زمان مرخصی  آموزش و پرورش ـ سازمان آموزش و پرورش آذربایجان شرقی به خواسته، وجوه حق اوالد و حق عائله

نظر به اینکه :  چنین رأی صادر نموده است30/11/1382 مورخ 3256 روز به شرح دادنامه شماره 535ذخیره شده به مدت 
مرخصی استحقاقی از جمله حقوق مکتسبه مستخدم بوده که در صورت عدم استفاده از مرخصی استحقاقی اداره طرف شکایت 

ی وی اقدام نماید بر این اساس شکایت به شرح خواسته موجه و مدلل تشخیص حکم به ورود باید در مقام پرداخت حقوق قانون
 موضوع تقاضای 83/18 ـ شعبه نهم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کالسه 2ب ـ . شود شکایت شاکی صادر و اعالم می

 30/11/1382 مورخ 3256ادنامه شماره تجدیدنظر سازمان آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی به خواسته تجدیدنظر در د
خالصه اعتراض سازمان :  چنین رأی صادر نموده است9/4/1383 مورخ 528شعبه سیزدهم دیوان به شرح دادنامه شماره 
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 قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی 3تجدیدنظر خواه نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته اینکه با توجه به تبصره ذیل ماده 
العاده  ریزی کشور حقوق و فوق  سازمان مدیریت و برنامه5/4/1375 مورخ 1/د/3286 و نیز مصوبه شماره 1366مصوب سال 

 قانون نظام هماهنگ 6العاده موضوع ماده  العاده شغل و فوق های استفاده نشده فقط شامل حقوق و فوق مربوط به ایام مرخصی
 سازمان امور اداری و 5/7/1365د مورخ /2280 دستورالعمل شماره 6 است با توجه به مراتب بند) العاده جذب فوق(پرداخت 

 قانون استخدام کشوری مبنی بر اینکه منظور از 74 ماده 4 و 3 و 2 و 1های  استخدامی کشور راجع به نحوه اجرای تبصره
ها، مؤسسات و شرکتهای  حقوق و مزایای مستمر که در قبال بازخرید خدمت و مرخصی استحقاقی استفاده نشده در وزارتخانه

العاده  العاده شغل و فوق دولتی مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت قابل پرداخت است؛ صرفاً حقوق، فوق
. گردد باشد و دلیلی بر ابطال دستورالعمل مذکور ارائه نگردیده است اعتراض وارد تشخیص می  قانون مزبور می6موضوع ماده 

العاده مذکور در بند  مندی و حق اوالد در ردیف فوق العاده عائله امه تجدیدنظر خواسته و به لحاظ اینکه فوقلذا ضمن نقض دادن
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ . گردد الذکر احصا نگریده حکم به رد شکایت شاکی صادر می  دستورالعمل فوق6

ب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شع
  :نماید اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می

  
  »رأی هیأت عمومی«

بنا : ثانیاً. های مزبور محرز و محقق است الذکر تناقض آراء در مدلول دادنامه های فوق با عنایت به مجموع محتویات پرونده: اوالً
مستخدم « که مقرر داشته است 1366 قانون تعدیل نیروی انسانی دستگاههای دولتی مصوب 3اطالق تبصره ماده بر عموم و 
های استحقاقی استفاده نشده خود را  های مربوط به ایام مرخصی العاده تواند هنگام تقاضای بازنشستگی، حقوق و فوق رسمی می

ت تعیین حقوق بازنشستگی یا از کار افتادگی به جمع خدمت رسمی وی مطالبه و یا تقاضا نماید در احتساب سابقه خدمت جه
های مربوط  العاده اضافه شود و در صورتی که مستخدم رسمی فوت شود و استحقاق مرخصی داشته باشد تمام حقوق و فوق

 شعبه هشتم 16/3/1383 مورخ 329دادنامه قطعی شماره » .بابت مرخصی استحقاقی به وراث قانونی وی پرداخت خواهد شد
 شعبه شانزدهم بدوی دیوان که متضمن تأیید استحقاق 15/6/1382 مورخ 1202تجدیدنظر مبنی بر تأیید دادنامه شماره 

های استحقاقی استفاده نشده از جمله حق اوالد  های مربوط به ایام مرخصی العاده مستخدم رسمی دولت به دریافت حقوق و فوق
 اصالحی 20این رأی به استناد قسمت اخیر ماده . شود یح و موافق قانون تشخیص داده میباشد صح مندی می و کمک عائله

  .االتباع است قانون دیوان برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه الزم
  

  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

  معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ مقدسی فرد



 
٧٨

 359: شماره دادنامه

  

  26/7/1385 ـ 82/290/هـ :شماره

  82/290: کالسه پرونده

    5/6/1385 :تاریخ

  . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:مرجع رسیدگی
  . بانک سپه:شاکی

  . اعالم تعارض آراء صادره از شعب اول و دوم بدوی و هشتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری:موضوع شکایت و خواسته
 موضوع شکایت آقای مرتضی تقوی به طرفیت بانک سپه 80/929گی به پرونده کالسه  ـ شعبه اول در رسید1الف ـ : مقدمه

 22/4/1381 مورخ 754مرکزی تهران به خواسته اعتراض به عملکرد بانک سپه در خصوص ایراد چشم به شرح دادنامه شماره 
شود که الزم بوده   تلقی میشکایت آقای مرتضی تقوی اعتراض به نظریه پزشک معتمد بانک: چنین رأی صادر نموده است

شد، لذا شکایت وی وارد تشخیص و بانک به طرح موضوع در کمیسیون پزشکی الزام  است وی به کمیسیون پزشکی معرفی می
 شعبه اول دیوان به 22/4/1381 مورخ 8/81/688 ـ شعبه هشتم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کالسه ت2الف ـ . شود می

نظر به اینکه حسب اعالم بانک و در اجرای مفاد بند :  چنین رأی صادر نموده است23/9/1381 مورخ 471شرح دادنامه شماره 
 آگهی استخدام جهت ورود به خدمت بانک به چشم پزشک معتمد بانک جهت معاینات مربوطه معرفی گردیده است که نتیجه 7

 آیین نامه استخدامی مشترک بانکها اعالم 5از ماده ) ت(د معاینات نقص دید و عدم سالمتی کامل مورد نظر بانک مستنداً به بن
شده است و برخالف مندرج در دادنامه صادره از شعبه اول دیوان در مقررات مربوطه ارجاع امر به کمیسیون پزشکی جهت انجام 

لیهذا با پذیرش تجدیدنظر ع. بینی نشده و در نتیجه الزام بانک به کمیسیون پزشکی فاقد مستند قانونی است معاینات مجدد پیش
ب ـ شعبه اول . گردد عنه حکم به رد شکایت شاکی بدوی صادر و اعالم می خواهی تجدیدنظر خواه ضمن نقض دادنامه معترض

 موضوع شکایت آقای سعید مددحسینی به طرفیت بانک سپه به خواسته ابطال نظر 80/2244در رسیدگی به پرونده کالسه 
 13/11/1381 مورخ 3955و الزام بانک مزبور به صدور حکم استخدام وی به شرح دادنامه شماره پزشکان معتمد بانک سپه 
ابطال نظر پزشکان معالج معتمد بانک مزبور به لحاظ آنکه آنان از مأموران واحدهای دولتی : اوالً: چنین رأی صادر نموده است

هیچگونه رابطه استخدامی : ثانیاً. اری و محکوم به رد است قانون دیوان عدالت اد11گردند خارج از شقوق ماده  محسوب نمی
عنه وجود ندارد و الزام بانک مزبور به استخدام رسمی وی نیز جواز قانونی ندارد و شکایت شاکی در این  بین شاکی و مشتکی
ن شیرزاد به طرفیت  موضوع شکایت آقای بیژ79/839ج ـ شعبه دوم در رسدیگی به پرونده کالسه . باشد قسمت نیز مردود می

 چنین رأی صادر 5/10/1379 مورخ 1881بانک سپه و به خواسته، لغو نظریه اداره رفاه و بازگشت به کار به شرح دادنامه شماره 
 با مدرک سوم راهنمائی پذیرفته و در گزینش نیز 1378شاکی در دادخواست خود آورده است که در آزمون سال : نموده است
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 به کارگزینی مراجعه کردم که اعالم نمودند به 15/5/1379برای اخذ حکم استخدام آزمایشی در تاریخ موفقیت حاصل کردم 
تقاضای رسیدگی و بازگشت به . دلیل تنبلی چشم مرا نپذیرفتند در حالی که با همین چشم گواهینامه رانندگی بدون عینک دارم

به لحاظ ضعف و تنبلی شدید چشم با استخدام مشارالیه موافقت عنه در الیحه دفاعیه اعالم داشته شاکی  مشتکی. کار دارم
نظر به .  آیین نامه استخدامی مشترک بانکها اقدام شده است رد دادخواست مورد استدعا است5ماده ) ت(نشده و با توجه به بند 

ره نموده در حالی که تنبلی عنه به استناد بیان شاکی در دادخواست که از دوران کودکی تنبلی چشم داشته اشا اینکه مشتکی
باشد که مهمتر از انجام خدمت در بانک است،  چشم غیر از عدم بینائی آن است، با توجه به اینکه دارای گواهینامه رانندگی می

با عنایت به اینکه با مدرک سوم راهنمائی و جهت پیش خدمت درخواست استخدام دارد، بنابراین ایراد و اعتراض شاکی به 
 آیین نامه مشترک بانکها با توجه به وضعیت شاکی و اسناد و مدارک پزشکی پیوست دادخواست وارد 5ماده ) ت(بند استناد 

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب . گردد است، رأی به ورود شکایت صادر و اعالم می
 بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از

  :نماید به صدور رأی می
  

  »رأی هیأت عمومی«
عالوه بر اینکه استخدام افراد در واحدهای دولتی منوط به تحقق و اجتماع شرایط قانونی خاص از جمله احراز سالمتی و توانائی 

 نظر پزشک معتمد بانک سپه در باب صحت و یا عدم سالمتی کافی داوطلب ورود آنان برای انجام وظایف محوله است، اساساً
 مورخ 471به خدمت دولت امری فنی و تخصصی است که ماهیتاً قابل امعان قضائی نیست، بنابراین دادنامه شماره 

یوان که متضمن این  شعبه اول بدوی د13/11/1381 مورخ 3955 شعبه هشتم تجدیدنظر دیوان و دادنامه شماره 23/9/1381
 اصالحی قانون دیوان عدالت اداری در 20این رأی به استناد قسمت اخیر ماده . باشد، صحیح و موافق قانون است معنی می

  .االتباع است موارد مشابه برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط الزم
  

  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

  ی فردمعاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ مقدس
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 429: شماره دادنامه

  

  26/7/1385 ـ 82/771/هـ :شماره

  82/771: کالسه پرونده

    19/6/1385 :تاریخ

  . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:مرجع رسیدگی
  . آقای شکراهللا زمانی فرد:شاکی

  . دیوان عدالت اداری17 و 15 اعالم تعارض آراء صادره از شعب :موضوع شکایت و خواسته
 موضوع شکایت آقای حاج هاشم خدا رحمی، خانم 76/1708 ـ شعبه پانزدهم در رسیدگی به پرونده کالسه 1ف ـ ال: مقدمه

نسرین دخت توسلی و خانم اکرم توسلی به طرفیت اداره امور اراضی استان همدان به خواسته تقاضای رسیدگی و صدور حکم 
 چنین رأی صادر 30/9/1377 مورخ 1572به شرح دادنامه شماره  بخش یک نهاوند 2903 اصلی و 2914به الغاء دستور انتقال 

 شهرداری نهاوند که زمینهای بخش یک را در محدوده شهر 7/12/1365 مورخ 9836نظر به اینکه نامه شماره : نموده است
 موضوع 76/1787ب ـ شعبه هفدهم در رسیدگی به پرونده کالسه . گردد اعالم داشته استک لذا حکم به ورود شکایت صادر می

 17/6/1376 مورخ 5809شکایت آقای هاشم خدارحمی به طرفیت مدیر امور اراضی استان همدان به خواسته ابطال نمه شماره 
 واقع در قریه دهنول بخش یک 3292 و 3296ک 3295مدیریت کشاورزی شهرستان نهاوند دایر بر صدور سند پالکهای 

چون نامه مورد شکایت به استناد نظریه مورخ :  چنین رأی صادر نموده است8/4/1378 مورخ 506نهاوند به شرح دادنامه شماره 
 شورای مذکور به عنوان 18/11/1376 کمیسیون تشخیص زارع شورای اصالحات اراضی استان همدان و نظریه 3/3/1372

 نشده استک لذا خواسته شاکی  شهرستان نهاوند مرقوم گردیده است و تخلفی از مقررات3کفیل دفترخانه اسناد رسمی شماره 
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با . گردد فاقد وجاهت و موقعیت قانونی است حکم به رد شکایت صادر می

حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء 
  :نماید ت به صدور رأی میبه شرح آتی مبادر

  
  »رأی هیأت عمومی«

ثانیاً ـ با عنایت به تاریخ اجرای مراحل .  بدوی دیوان محرز است17 و 15های صادره از دو شعبه  اوالً ـ وجود تناقض در دادنامه
  مجمع تشخیص مصلحت نظام در2/3/1370قانون اصالحات ارضی و مصوبه مجمع تشخیص مصلحت و ماده واحده مصوب 

باب تعیین تکلیف باقیمانده قراء، مزارع و امالک مشمول قانون اصالحات ارضی و اینکه الحاق اراضی مشمول قوانین اصالحات 
 مورخ 506الذکر نیست، دادنامه شماره  ارضی به محدوده قانونی شهرها نافی اعتبار اقدامات قانونی در جهت اجرای مقررات فوق
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این رأی به استناد قسمت اخیر . شود  و موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می شعبه هفدهم بدوی صحیح8/4/1378
  .االتباع است  قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه الزم20ماده 

  
  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

  معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ مقدسی فرد
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 254: ادنامهشماره د

  
   6/8/1385 ـ 82/632/هـ :شماره

  82/632: کالسه پرونده
  1/5/1385 :تاریخ

  . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:مرجع رسیدگی
  . آقای سیدحسین نصرالهی:شاکی

 معاون تعاون 18/6/1381 مورخ 178/721 دستورالعمل شماره 7 بند 2 و تبصره 5 ابطال بند :موضوع شکایت و خواسته
  .ور مجلس بنیاد شهیدو ام

شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعالم داشته است، معاون تعاون و امور مجلس بنیاد شهید انقالب اسالمی با صدور : مقدمه
 قانون 15مندی از تسهیالت اعطایی در تبصره   شرایط و ضوابطی را جهت بهره18/6/1381 مورخ 178/721دستورالعمل شماره 

  .ن و به ادارات کل بنیاد شهید استانهای کشور ابالغ نموده است تدوی1381بودجه سال 
نامه کتبی و انجام مصالحه منزل  مندی تسهیالت مذکور، اخذ رضایت  دستورالعمل مذکور از شرایط بهره5با مداقه در بند 

ی تجویز قانونی نبوده و نیز در مشروط نمودن استفاده از تسهیالت قانونی و اجبار به مصالحه حقوق افراد دارا. داند اشتراکی می
 سال را جهت والدین و فرزندان شاهد متأهل مستقل که جدا از 10 دستورالعمل مذکور و فرمهای پیوست مدت 7 بند 2تبصره 

همسر و فرزندان تحت پوشش بوده و جهت همسر و فرزندان تحت پوشش این سازمان به صورت نامحدود و نظارت استصوابی 
نماید در حالی که اصوالً این نظارت با نیات قانونگذار در تعارض بوده و در متن  ه صورت غیر قانونی تحمیل میبنیاد شهید را ب

الذکر  علیهذا نظر به اینکه وضع قاعده آمره توسط بنیاد شهید در موارد فوق. بینی نگردیده است قانون نیز چنین نظارتی پیش
 و خارج از اختیارات مربوطه صادر گردیده است و همچنین برابر اصل کلی، آیین مالک قانونی موجهی ندارد و نیز خالف قانون

ای که خارج از این محدوده باشد غیر  ها و دستورالعملهای صادره باید در محدوده قانونی صادر گردند و هر ماده یا تبصره نامه
مدیر .  عبارات مذکور در فرمهای پیوست را دارم دستورالعمل و7 بند 2 و تبصره 5بدین جهت تقاضای ابطال بند . قانونی است

 اعالم 24/2/1382 مورخ 1142/740/727کل تسهیالت بنیاد شهید انقالب اسالمی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 
د شرایط  معرفی افراد واج1381 قانون بودجه سال 15تبصره » الف« ـ به استناد ماده یک آیین نامه اجرایی بند 1اند،  داشته

 1381 قانون بودجه سال 2مندی از تسهیالت تبصره مذکور به این نهاد محول شده است که با عنایت به ماده  برای بهره
در حالی که وفق آمار موجود متقاضیان .  نفر خواهد بود14000حداکثر تعداد معرفی افراد برای برخورداری از تسهیالت مذکور 

باشند در نتیجه امکان معرفی تمام متقاضیان در یک سال مقدور نبوده و بدین   نفر می484000ر استفاده از این تسهیالت بالغ ب
 1381با امعان نظر به مراتب فوق در سال . باشد لحاظ این نهاد ناگزیر در تدوین شرایط و ضوابط خاص در تعیین اولویتها می

مندی تسهیالت   حال اگر مجموعه خانواده تمایل به بهرهبرای هر مجموعه خانوار واجد شرایط یک سهمیه منظور گردیده که
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مذکور را برای یک نفر از اعضاء خانوار داشته باشند، برای جلوگیری از تبعات آتی در این زمینه، نهاد با تکلیف بر صلح حقوق 
 به صلح از سوی این نماید و در این خصوص هیچگونه اجباری مسکن اشتراکی صرفاً به یک نفر، تسهیالت مذکور را اعطا می

گیرد که اولویت  لیکن صلح مورد نظر و اخذ رضایت سایر اعضاء خانواده فقط بدین لحاظ انجام می. نهاد برای اعضاء وجود ندارد
بنابراین صلح حقوق مذکور و اخذ رضایت به جهت اینکه خانواده در شرایط . خانواده برای استفاده از تسهیالت مذکور جلوتر افتد

شود که کلیه اعضاء در یک خانواده شرایط  قرار گیرد، در دستورالعمل قید گردیده است و این عمل در شرایطی انجام میاحراز 
که (را داشته باشند که در این صورت با اخذ رضایت کتبی و صلح سهم احتمالی موجود ) در مجموع(دریافت یک فقره وام 

 ـ به منظور 2. کند ی حق سایر اعضاء خانواده در استفاده از این وام را جبران میبه نحو) معموالً از طریق بنیاد تأمین شده است
زیرا بدین . حفظ صرفه و صالح افراد خانواده درج شرط نظارت استصوابی بنیاد در اسناد منازل تأمین شده الزامی شده است

 خانواده و نیز فروش تسهیالت مذکور مسکن شدن ترتیب اوالً از مشکالت ناشی از فروش احتمالی منزل در آینده و بی
در صورتی که صالح خانواده ایجاب نماید پس از درخواست خانواده، بنیاد با فروش منزل، مشروط به . جلوگیری خواهد شد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب . تأمین منزل مناسب دیگر موافقت نموده و خواهد نمود
رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به بدو و 

  .نماید صدور رأی می
  »رأی هیأت عمومی«

 کل کشور جهت اعطاء وام مسکن 1381 قانون بودجه سال 15تبصره » الف«اوالً ـ با توجه به محدودیت اعتبار منظور در بند 
انواده معظم شهداء و عدم تکافوی آن با عنایت به کثرت داوطلبان برخورداری از وام مزبور به شرح الیحه جوابیه و اینکه به خ

از طریق وضع ضوابط و شرایط مطلوب و رعایت اولویتها وجود نداشته است، ا توجه به محدودیتهای زمانی مقرر جز  ب آناجرای 
 معاون تعاون و امور مجلس بنیاد شهید مشعر بر 18/6/1381 مورخ 178/721ل شماره  دستورالعم5بنابراین قسمت اول بند 

لزوم توافق و رضایت اعضاء یک خانواده در اعطای تسهیالت مقرر به یک عضو از مجموع اعضاء واجد شرایط مغایرتی با قانون 
نوط به اراده و رضایت شخص مالک و رعایت مقررات ثانیاً ـ نقل و انتقال امالک از طریق عقود قانونی از جمله مصالحه م. ندارد

 بخشنامه مورد اعتراض که با وضع قاعده آمره در مقام قانونگذاری برآمده و متقاضی 5بنابراین قسمت دوم بند . مربوط است
 7یل بند واجد شرایط را ملزم به مصالحه سهم خود به نفع همسر و فرزندان تحت پوشش بنیاد نموده است و همچنین تبصره ذ

زمان نظارت استصوابی برای والدین و فرزندان متأهل مستقل که جدا از همسر و «بخشنامه مورد اعتراض که مقرر داشته 
بدیهی است این زمان برای همسر و فرزندان .  سال خواهد بود10نمایند به مدت  فرزندان تحت پوشش از این امتیاز استفاده می

 و بدین ترتیب متضمن وضع قاعده آمره از جهت اعمال نظارت استصوابی بر اعمال حقوق ».تحت پوشش نامحدود خواهد بود
باشد، خالف قانون و خارج از حدود اختیارات بنیاد شهید در وضع مقررات دولتی  مالکانه افراد برخوردار از تسهیالت قانونی می

 بخشنامه مورد 7 و تبصره ذیل بند 5ت دوم بند  قانون دیوان قسم25شود و مستنداً به قسمت دوم ماده  تشخیص داده می
  .گردد اعتراض ابطال می



 
٨٤

  رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ علی رازینی
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 470: شماره دادنامه

   6/8/1385 ـ 84/322/هـ :شماره

  84/322: کالسه پرونده

  26/6/1385 :تاریخ

  . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:مرجع رسیدگی
  .بی حاج کاظمیان آقای مجت:شاکی

  . اعالم تعارض آراء صادره از شعب هفتم و یازدهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری:موضوع شکایت و خواسته
 موضوع شکایت آقای مجتبی حاج کاظمیان به طرفیت 81/261 ـ شعبه شانزدهم در رسیدگی به پرونده کالسه 1الف ـ : مقدمه

 13/2/1382 مورخ 228مطالبه حق مأموریت ایام تمدید به شرح دادنامه شماره سازمان گسترش خدمات بازرگانی به خواسته، 
چنین رأی صادر نموده است، شعبه دیوان توجهاً به پذیرش اظهارات شاکی مبنی بر اعزام به مأموریت و تمدید آن به شرح فوق 

العاده مأموریت مدت  زارت بازرگانی فوق معاونت اداری و مالی و22/7/1380 مورخ 20647/2902/2و این که برابر نامه شماره 
هزینه ارزی پرداخت گردد ورین اعزامی از محل اعتبارات خارج از شمول به صورت معادل ریالی و بدون هیچگونه متمدیدی مأ

 و این که عدم موافقت هیأت نظارت بر سفرهای خارجی پس از اتمام مأموریت نافی حقوق مأمور نخواهد بود و در نهایت نظریه
زیرا شاکی چیزی زاید بر (باشد  عنه قرار گرفته است کامالً از خواسته شاکی منصرف می شورای نگهبان که مستند مشتکی
باشد که به نوعی شبیه دیه بوده که  کند و خواسته همان ارزش ریالی دالر در موقع تأدیه می حقوق شرعی و قانونی مطالبه نمی

خواسته را به نظر موجه تشخیص و حکم به » .ی آن به نرخ زمان تأدیه قابل پرداخت استعلیه ارزش ریال در مواقع تعذر محکوم
 موضوع 83/1715 ـ شعبه یازدهم تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کالسه 2الف ـ . گردد ورود آن صادر و اعالم می

 228ه خواسته تجدیدنظر در دادنامه شماره تقاضای تجدیدنظر سازمان گسترش خدمات بازرگانی شرکت بازرگانی دولتی ایران ب
 چنین رأی صادر نمده 24/12/1383 مورخ 1348 صادره از شعبه شانزدهم دیوان به شرح دادنامه شماره 13/2/1382مورخ 

است، با عنایت به اینکه هیأت نظارت بر سفرهای خارجی با تمدید مأموریت کوتاه مدت شاکی موافقت ننموده و از طرفی 
اده مأموریت مازاد بر سه ماه از محل اعتبارات خارج از شمول و به صورت ریالی به شاکی پرداخت و شاکی نیز مبلغ الع فوق

تعیین شده مذکور را دریافت نموده و محاسبه و تعیین میزان حق مأموریت مذکور به نرخ زمان مأموریت به وی پرداخت گردیده 
کوتاه مدت وی بدون اخذ مجوز قانونی انجام پذیرفته و قبول و دریافت حق و علت تأخیر در پرداخت نیز تمدید مأموریت 

مأموریت به ریال و محاسبه آن به نرخ زمان مأموریت حاکی از تسویه حساب شاکی با اداره مربوطه و رضایت وی را داشته 
نامه بدوی حکم به رد شکایت ضمن نقض داد. مطالبه مجدد حق مأموریت به دالر و یا به نرخ روز فاقد وجاهت قانونی است

 موضوع شکایت آقای خسرو 81/303  ـ شعبه ششم در رسیدگی به پرونده کالسه1ب ـ . دارد مطروحه را صادر و اعالم می
زاده به طرفیت سازمان گسترش خدمات بازرگانی به خواسته دریافت حق مأموریت معوقه و کلیه خسارتهای شرعی و  اسماعیل
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 چنین رأی صادر نموده است، با توجه به اوراق و 24/9/1382 مورخ 2136قانونی و خسارت تأخیر تأدیه به شرح دادنامه شماره 
 پرونده مبنی بر اعزام شاکی به مأموریت سه ماهه و تمدید آن توسط مقام مسئول مافوق و در نتیجه ایجاد حق برای محتویات

العاده   معاون امور اداری و مالی وزارت بازرگانی فوق22/7/1380 مورخ 20647/2902/2شاکی و اینکه طبق نامه شماره 
ل به صورت معادل ریالی بدون هزینه ارزی تعیین گردیده و اینکه مأموریت مدت تمدیدی از محل اعتبارات خارج از شمو

باشد و اینکه  مخالفت هیأت نظارت بر سفرهای خارجی با تمدید مأموریت مسقط و نافی حق مکتسب شاکی به شرح فوق نمی
سته شاکی موافق مقررات و لذا خوا. رسد العاده مأموریت به نرخ روز تأدیه به معنی خسارت تأخیر تأدیه به نظر نمی مطالبه فوق

 ـ شعبه هفتم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کالسه 2ب ـ . گردد موجه به نظر رسیده حکم به ورود آن صادر و اعالم می
 چنین رأی صادر 2136 موضوع تقاضای تجدیدنظر شرکت بازرگانی دولتی به خواسته تجدیدنظر در دادنامه شماره 82/1081

ینکه از طرف تجدیدنظر خواه نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته اعتراض مدلل و مؤثری به عمل نیامده و نموده است، نظر به ا
الذکر را ایجاب نماید به  با بررسی سوابق امر بر کیفیت رسیدگی و اعمال مقررات مربوط ایراد و اشکالی که فسخ دادنامه فوق

عنه به پرداخت حق   بدوی در حدی که متضمن الزام سازمان مشتکیعلیهذا با رد تجدیدنظر خواهی دادنامه. رسد نظر نمی
هیأت . گردد باشد نتیجتاً تأیید می  هیأت وزیران می3/2/1374هـ مورخ /14917مأموریت شاکی بر اساس مفاد مصوبه شماره 

ر تشکیل و پس از عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظ
  .نماید بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می

  
  »رأی هیأت عمومی«

به موجب حکم مقام ذیصالح جهت کارشناسی برنج و بررسی کمی و کیفی و تحویل و نظارت بر طبق محتویات پرونده شاکیان 
نامه   الیحه قانونی استخدام کشوری و آیین39ماده ) ج(اند که به حکم بند  ور اعزام شدهبارگیری برنج به مأموریت خارج از کش

نظر به اینکه ادامه مأموریت شاکیان . اند العاده مأموریت خارج از کشور را دارا بوده العاده خارج از کشور استحقاق دریافت فوق فوق
ته و اراده و میل مأمورین مذکور در آن نقشی نداشته و اساساً در خارج از کشور به تقاضای مقام مسئول مافوق صورت گرف

های سکونت و اقامت  العاده مأموریت خارج از کشور بر اساس ضوابط مربوط و به ارز خارجی به منظور جبران هزینه پرداخت فوق
 شعبه ششم بدوی 24/9/1382 مورخ 2136بنابراین دادنامه شماره . در خارج از کشور تجویز شده و حق مسلم مأمور دولت است

 شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان تأیید شده و قطعیت یافته و مفید این 20/7/1383 مورخ 716دیوان که به شرح دادنامه شماره 
 اصالحی قانون دیوان عدالت اداری 20این رأی به استناد قسمت اخیر ماده . باشد معنی است موافق اصول و موازین قانونی می

  .باشد االتباع می ابه برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط الزمدر موارد مش
  

  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
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  فرد معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ مقدسی
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 247: شماره دادنامه

  

   30/7/1385 ـ 85/118/هـ :شماره

  85/118: کالسه پرونده

  25/4/1385 :تاریخ

  . اداری هیأت عمومی دیوان عدالت:مرجع رسیدگی
  . رئیس شعبه پانزدهم دیوان عدالت اداری:شاکی

  . اعالم تعارض آراء صادره از شعب هفتم و نهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری:موضوع شکایت و خواسته
اهللا قهری صارمی به طرفیت شعبه   موضوع شکایت نبی83/1957 ـ شعبه پانزدهم در رسیدگی به پرونده کالسه 1الف ـ : مقدمه
 تاکنون به شرح 1/10/1379م سازمان تأمین اجتماعی به خواسته، برقراری مجدد مستمری و استرداد حقوق معوقه از هجده

 طی قرارداد 21/8/1369 چنین رأی صادر نموده است، شاکی با بیان اینکه از مورخ 5/6/1384 مورخ 1160دادنامه شماره 
 سال 10ه طور اختیاری اقدام به عقد قرارداد نموده و با پرداخت مدت  از طریق بیمه حرف و مشاغل آزاد ب805068/100شماره 

 20 سالگی بازنشسته و مستمری برقرار گردید و چون سابقاً کارمند رسمی ساواک و به مدت 60حق بیمه مستمر و رسیدن به 
ان سازمان مذکور با اعالم  با حداقل حقوق بازنشسته محسوب شده و ناگه1379سال بالتکلیف بوده تا اینکه از اواخر سال 

عنه طی  توانید از دو صندوق مستمری بگیری مستمری موضوع خواسته را قطع نمودند و متقابالً سازمان مشتکی اینکه شما نمی
 به علت دریافت مستمری از صندوق 1381 اجماالً ضمن تأیید قطع مستمری شاکی از بهمن ماه 2/11/1383جوابیه 

اند اینک این شعبه دیوان با  ء دو مستمری مغایر مقررات قانونی و رد خواسته شاکی را تقاضا نمودهبازنشستگی کشوری استیفا
ای از مقررات مربوط به بازنشستگی بانوان شاغل خانواده و سایر کارکنان مصوب  امعان نظر به ماده یک قانون اصالح پاره

... دریافت بیش از یک حقوق بازنشستگی یا وظیفه یا مستمری قانون استخدام کشوری 88 که در مقام اصالح ماده 13/2/1379
ها را ممنوع اعالم نموده مبین آن است که مستخدم  برای ایام واحد خدمت از سازمانها و صندوقهای مربوط به وزارتخانه

یک مستمری بازنشسته یا بازماندگان واجد شرایط مستخدم متوفی پس از بازنشسته شدن یا فوت مستخدم بازنشسته تنها 
 اصالحی 88دریافت خواهند نمود و با این نص صریح دیگر جواز به استنباط از مفهوم مخالف عبارت ایام واحد خدمت در ماده 

مندی از دو  ماند و در نتیجه اشتغال در دو دوره زمانی متفاوت و در دو محل خدمت مجوز بهره قانون استخدام کشوری باقی نمی
 قانون 94باشد بلکه مستخدم بازنشسته یا بازماندگان وی مخیراند با استفاده از مالک ماده  اگانه نمیمستمری از دو صندوق جد

پردازند برقراری مستمری مقرری خویش را از صندوق مزبور  تأمین اجتماعی از هر کدام از صندوقها که مستمری بیشتری می
ستند قانونی در برخورداری دو مستمری از دو صندوق جداگانه ارائه و بنا به مراتب چون شاکی مجوز و م. مطالبه و برقرار نمایند

ابراز ننموده بنابراین اجابت خواسته وی وجاهت قانونی نداشته و با عدم احراز تخلف از مقررات قانونی از جانب سازمان 
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بند » پ«لف مستنبط از شق عنه ماالً شکایت مطروحه از سوی شاکی ناموجه و غیر وارد تشخیص و بنا به مفهوم مخا مشتکی
 ـ شعبه هفتم تجدیدنظر در 2الف ـ . دارد  قانون دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت وی صادر و اعالم می11یک ماده 

اهللا قهری صارمی به خواسته تجدیدنظر در دادنامه شماره   موضوع تقاضای تجدیدنظر نبی84/1152رسیدگی به پرونده کالسه 
 چنین رأی صادر نموده 26/10/1384 مورخ 1783 دیوان به شرح دادنامه شماره 15 صادره از شعبه 5/6/1384 مورخ 1160

ها و سایر  ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل و خانواده است، هر چند به موجب ماده یک قانون اصالح پاره
از یک حقوق بازنشستگی یا حقوق وظیفه مستمری یا  مجلس شورای اسالمی دریافت بیش 14/2/1379کارکنان مصوب 

ها، مؤسسات، شرکتهای دولتی، شهرداریها،  بازخرید خدمت برای ایام واحد خدمت از سازمانها و صندوقهای مربوط به وزارتخانه
 قانون تأمین 94ه ممنوع است و همچنین قانونگذار در مقام بیان حسب منطوق صریح ماد.... آنها ومؤسسات تابعه یا وابسته به  

اجتماعی مقرر داشته که هرگاه برای یک مدت دو یا چند کمک نقدی موضوع این قانون به بیمه شده تعلق گیرد فقط کمک 
رسد آنچه  نقدی که میزان آن بیشتر است پرداخت خواهد شد لیکن به لحاظ مستنبط از مفهوم مواد قانون مذکور به نظر می

کته است که برقراری و دریافت مستمری بازنشستگی در آن واحد از دو محل ممنوعیت قانونی هدف و مراد مقنن بوده این ن
در ازای ایام واحد خدمت است به عبارتی برای انجام .... نداشته بلکه آنچه منع شده دریافت بیش از یک حقوق بازنشستگی یا 

دریافت داشت در حالی که در مورد تجدیدنظر خواه ... توان از دو مرجع یا دو صندوق حقوق بازنشستگی یا  یک خدمت نمی
باشد و صرف استناد به صدور حکم  دارای سابقه خدمت و پرداخت حق بیمه در دو محل و دو دوره زمانی متفاوت نه واحد می

بازنشستگی تجدیدنظر خواه مطابق شمول قانون استخدام کشوری نافی سوابق پرداخت بیمه در تأمین اجتماعی و حقوق 
گردد به عالوه موضوع  باشد و اثری از اجرای قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی لحاظ نمی کتسبه مشارالیه نمیم

 1160فلذا با وارد دانستن اعتراض تجدیدنظر خواه ضمن فسخ دادنامه شماره . باشد خواسته مشمول عنوان کمک نقدی نیز نمی
به ورود شکایت تجدیدنظر خواه و الزام تجدیدنظر خوانده به برقراری مجدد  شعبه پانزدهم دیوان حکم 5/6/1384مورخ 

مستمری بازنشستگی مشارالیه برای خدمت قابل قبول موضوع اجرای قانون تأمین اجتماعی حسب تقاضای نامبرده صادر و 
انم مهین اعظمی به طرفیت  موضوع شکایت خ83/1661 ـ شعبه پانزدهم در رسیدگی به پرونده کالسه 1ب ـ . نماید اعالم می

 مورخ 1111سازمان بازنشستگی کشور به خواسته برقراری مستمری از حقوق بازنشستگی کشوری به شرح دادنامه شماره 
 چنین رأی صادر نموده است، شاکی با بیان اینکه پس از وفات شوهرش از سازمان تأمین اجتماعی حقوق 30/5/1384

 سال سابقه اشتغال در ساواک منحله مشمول قانون بازنشستگی 25 مرحوم مذکور با دارم و چون بازنشستگی دریافت می
باشد، لیکن سازمان خوانده از پرداخت حقوق وظیفه مستمری وی با وجودی که به هر دو صندوق کسورات پرداخت  کشوری می

جماالً اشعار داشته به لحاظ دریافت  ا29/9/1383عنه نیز با ارسال جوابیه مورخ  ورزد و سازمان مشتکی نموده خودداری می
مستمری از تأمین اجتماعی برقراری حقوق وظیفه از جانب این سازمان غیر قانونی است اینک این شعبه دیوان با امعان نظر به 

ها و سایر کارکنان مصوب  ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی بانوان شاغل، خانواده مقررات قانون اصالح پاره
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...  قانون استخدام کشوری دریافت بیش از یک حقوق بازنشستگی یا وظیفه یا مستمری88 که در مقام اصالح ماده 13/2/1379
را ممنوع اعالم نموده است کاشف از آن است که .... ها  برای ایام واحد خدمت از سازمانها و صندوقهای مربوط به وزارتخانه

مستخدم بازنشسته تنها یک مستمری دریافت خواهند نمود به همین جهت جوازی بازماندگان واجد شرایط متوفی پس از فوت 
ماند و در نتیجه   اصالحی قانون استخدام کشوری باقی نمی88به استنباط از مفهوم مخالف عبارت ایام واحد خدمت در ماده 

باشد، بلکه   دو صندوق جداگانه نمیمندی از دو مستمری از اشتغال در دو دوره زمانی متفاوت و در دو محل خدمت مبین بهره
پردازند برقراری مستمری مورث خویش را از  بازماندگان متوفی مخیراند از هر کدام از صندوقها که مستمری بیشتری می

بنا به مراتب جون شاکیه مجوز و مستند قانونی در برخورداری دو مستمری از دو صندوق . صندوق مزبور مطالبه و استیفاء نمایند
ائه و ابراز ننموده اجابت خواسته وی وجاهت قانونی نداشته و با عدم احراز تخلفی از مقررات قانونی از جانب سازمان ار

بند » پ«عنه ماالً شکایت مطروحه از سوی شاکیه ناموجه و غیر ثابت تشخیص و بنا به مفهوم مخالف مستنبط از شق  مشتکی
 ـ شعبه نهم تجدیدنظر در رسیدگی به 2ب ـ . گردد ه رد شکایت صادر می قانون دیوان عدالت اداری حکم ب11یک ماده 

 شعبه پانزدهم دیوان 30/5/1384 مورخ 1111تقاضای تجدیدنظر خانم مهین اعظمی به خواسته تجدیدنظر در دادنامه شماره 
ی را عیناً تأیید و استوار نموده  با رد تجدیدنظر خواهی دادنامه بدو6/12/1384 مورخ 1971عدالت اداری به شرح دادنامه شماره 

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر . است
  .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«

 بررسی انجام شده در مورد آراء صادره وقوع تعارض بین رأی شعبه هفتم و شعبه نهم تجدیدنظر محقق تشخیص داده اوالً طبق
 مصرح در ممنوعیت دریافت بیش از 13/2/1379 اصالحی قانون استخدام کشوری مصوب 88ثانیاً با توجه به مفاد ماده . شد

خرید برای ایام واحد خدمت از سازمانها و صندوقهای مربوط به یک حقوق بازنشستگی یا حقوق وظیفه یا مستمری یا باز
بنابراین تسری و تعمیم حکم مزبور به کارکنان ساواک منحله که بدون . ها و مؤسسات مندرج در ماده مذکور است وزارتخانه

 به کار اشتغال یافته و تعیین تکلیف استخدامی از آن سازمان منفک شده و در واحدها و مؤسسات مشمول قانون تأمین اجتماعی
اند به  اند و با رعایت مقررات از مستمری بازنشستگی سازمان تأمین اجتماعی برخوردار گردیده حق بیمه قانونی مربوط را پرداخته

 مورخ 1783ادعای برخورداری از حقوق بازنشستگی به لحاظ مدت خدمت در ساواک منحله مجوز قانونی ندارد و دادنامه شماره 
این رأی به . شود  شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان متضمن ورود شکایت صحیح و موافق قانون تشخیص داده می26/10/1384

االتباع   اصالحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع در موارد مشابه الزم20استناد قسمت اخیر ماده 
  .است
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  ازینیرئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ علی ر

 266: شماره دادنامه

   6/8/1385 ـ 82/652/هـ :شماره

  82/652: کالسه پرونده

  8/5/1385 :تاریخ

  . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:مرجع رسیدگی
  . شهرداری خمینی شهر:شاکی

الت  بدوی و شعبه اول تجدیدنظر دیوان عد19 و 18 و 3 اعالم تعارض آراء صادره از شعب :موضوع شکایت و خواسته
  .اداری
بیدآبادی به طرفیت   موضوع شکایت آقای رحیم صراف73/1317 ـ شعبه هجدهم در رسیدگی به پرونده کالسه 1الف ـ : مقدمه

 ماده صد شهرداری به شرح 6/9/1373 و 7/8/1373شهر به خواسته، رفع تعرض شهرداری و فسخ آراء مورخ  شهرداری خمینی
نین رأی صادر نموده است، شاکی در خارج از محدوده خدمات شهری اقدام به احداث بنا  چ9/3/1375 مورخ 205دادنامه شماره 

شهر قرار گرفته است شهرداری  نموده است حال که ساختمان احداث شده در محدوده خدمات شهرداری شهرستان خمینی
کمیسیون هم طی رأی . م نموده استاحداث بدون پروانه را تخلف تلقی و مراتب را به کمیسیون ماده صد قانون شهرداری اعال

 کمیسیون بدوی را دائر به محکومیت شاکی به پرداخت جریمه تأیید 23/8/1373 مورخ 715 رأی شماره 6/9/1373مورخ 
 مورخ 1286ثانیاً مراتب طی نامه شماره . اوالً در زمان احداث بنا محل احداث در محدوده شهرداری نبوده است. نموده است

. شهر اعالم گردیده و شهرداری مذکور پالک را خارج از محدوده قانونی شهر دانسته است ه شهرداری خمینی ب17/12/1361
ثالثاً نماینده شهرداری هنگام حضور در شعبه ضمن تأیید خارج از محدوده بودن ساختمان هنگام احداث مبنای رأی کمیسیون را 

اری و امکانات شهرداری دانسته است و هیچ مستند قانونی مبنی بر مندی از خدمات شهرد رعایت عدل و انصاف از حیث بهره
 قانون شهرداری ارتباطی به موضوع 99های الحاقی به ماده  علیهذا ضمن آنکه تبصره. احراز تخلف شاکی ابراز نداشته است

ن همعرض صادر و نداشته حکم به ورود شکایت شاکی دائر به نقض رأی کمیسیون تجدیدنظر در رسیدگی مجدد در کمیسیو
 موضوع تقاضای تجدیدنظر شهرداری 75/432 ـ هیأت اول تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کالسه 2الف ـ . گردد اعالم می

 مورخ 883 شعبه هجدهم به شرح دادنامه شماره 9/3/1375 مورخ 205شهر به خواسته تجدیدنظر در دادنامه شماره  خمینی
شهر ایراد و اعتراض موجهی  است، نظر به اینکه از طرف تجدیدنظر خواه شهرداری خمینی چنین رأی صادر نموده 17/6/1377

 مورخ 305که فسخ دادنامه بدوی را ایجاب نماید اقامه و ابراز نگردیده است و بر کیفیت رسیدگی و اصدار دادنامه شماره 
. شود وع مراتب مارالذکر دادنامه بدوی عیناً تأیید میرسد بنا به مجم  دیوان ایراد شکلی به نظر نمی18 صادره از شعبه 9/3/1375

چیان به طرفیت شهرداری   موضوع شکایت آقای محمدکاظم ریسمان80/1230ب ـ شعبه نوزدهم در رسیدگی به پرونده کالسه 
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 475ره شهر به خواسته ابطال آراء صادره توسط کمیسیون بدوی و تجدیدنظر ماده صد شهرداری به شرح دادنامه شما خمینی
عنه و دالیل و مدارک   چنین رأی صادر نموده است، با توجه به عدم دفاعیات مؤثر و موجه اداره مشتکی13/3/1381مورخ 

ابرازی از جمله سند رسمی و زمان تنظیم آن و موارد منعکس در آن خاصه موضوع ذکر شیروانی در سند و نامه شرکت برق در 
علیه و عدم توجه به قدمت مستحدثات و عدم رعایت تعیین میزان  قه در متن رأی معترض که در نهایت با مدا7/3/1360تاریخ 

 مقام معظم رهبری روحی فداه در پاسخ استفتاء 9/3/1372جریمه نسبت به زمان وقوع آن با در نظر گرفتن نظریه مورخ 
 1/9/1376 مورخ 120 مفاد رأی شماره باشد و همچنین شهرداری تبریز مبنی بر وصول میزان جریمه به تاریخ وقوع تخلف می

و )  ماده صد قانون شهرداری11تبصره (هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص قابلیت تغییر ارزش معامالتی در هر سال 
باشد و باالخره التفاتاً به  لزوم اعمال ارزش معامالتی هر سال در تعیین جرایم تخلفات ساختمانی مربوط به همان سال می

رسد اتخاذ تصمیم کمیسیون معترض علیه وفق مقررات موضوع از جمله مدلول ماده صد  موع مراتب یاد شده به نظر میمج
قانون شهرداری در رابطه با اخذ توضیحات کتبی از ذینفع در امر اصدار رأی معمول نگردیده فلذا حکم به ورود شکایت 

رسیدگی مجدد به موضوع معنون در کمیسیون همعرض با رعایت مفاد االختالف نقض و لزوم  التوصیف صادر و رأی مابه فوق
 موضوع شکایت 79/1769 ـ شعبه سوم در رسیدگی به پرونده کالسه 1ج ـ . گردد این دادنامه و کلیه مقررات مربوطه اعالم می

 تجدیدنظر ماده صد شهر به خواسته، ابطال و فسخ و نقض دادنامه کمیسیون آقای احمد داوری به طرفیت شهرداری خمینی
 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه کاربری ملک 5/3/1380 مورخ 258شهر به شرح دادنامه شماره  شهرداری خمینی

 قانون شورای عالی شهرسازی و 5کمیسیون موضوع ماده (فیه به صورت باغ و کشاورزی بوده و از طریق مجاری قانون  متنازع
 مسکونی و تجاری تغییر نیافته است از این رو از حیث نقض قوانین و مقررات تخلفی از مقررات از به کاربری) معماری ایران
لذا شکایت با وصف مرقوم . عنه صورت نگرفته و موازین قانونی در صدور رأی مورد اعتراض لحاظ گردیده است ناحیه مشتکی

 80/634 ششم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کالسه  ـ شعبه2ج ـ . گردد غیر وارد تشخیص و حکم به رد شکایت صادر می
 صادره از شعبه سوم 5/3/1380 مورخ 258موضوع تقاضای تجدیدنظر آقای احمد داوری به خواسته تجدیدنظر در دادنامه شماره 

هم در رسیدگی  ـ شعبه هجد1د ـ .  دادنامه بدوی را عیناً تأیید نموده است8/2/1382 مورخ 140بدوی به شرح دادنامه شماره 
شهر به   موضوع شکایت آقای رجبعلی هوازاده جوی آبادی به طرفیت، شهرداری منطقه یک خمینی80/1012به پرونده کالسه 

 شکایت شاکی را موجه تشخیص 10/10/1381 مورخ 1480خواسته اعتراض به آراء کمیسیون ماده صد به شرح دادنامه شماره 
 موضوع تقاضای 82/119 ـ شعبه اول تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کالسه 2د ـ . ستنداده و حکم به رد آن صادر نوده ا

 صادره از شعبه هجدهم به 10/10/1381 مورخ 1480تجدیدنظر آقای رجبعلی هوازاده به خواسته تجدیدنظر در دادنامه شماره 
ه دفاعیه شهرداری در پرونده شعبه  چنین رأی صادر نموده است، حسب الیح9/10/1383 مورخ 1793شرح دادنامه شماره 

آباد به محدوده شهرداری خمینی شهر ملحق نشده بود و خارج از  هجدهم، ساخت و ساز مربوط به زمانی بوده که منطقه جوی
 قانون شهرداری صالح به رسیدگی است و کمیسیون ماده 99 ماده 3حریم شهر بوده است که در اینگونه موارد کمیسیون بند 
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فلذا تجدیدنظر خواهی وارد تشخیص و با نقض حکم فوق . تی راجع به ساخت و سازهای خارج از محدوده شهر نداردصد صالحی
. گردد  کمیسیون تجدیدنظر ماده صد قانون شهرداری نقض و رسیدگی به کمیسیون همعرض ارجاع می13/4/1379رأی مورخ 

ی شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا
  .نماید پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می

  
  »رأی هیأت عمومی«

اینکه حکم مقرر در ثانیاً با توجه به . اوالً با بررسی انجام شده، هیأت عمومی وجود تعارض بین آراء اعالم شده را محقق دانست
 قانون شهرداری مبین الزام مالکین اراضی واقع در محدوده شهر یا حریم آن به اخذ پروانه احداث یا تجدید بنا و یا 100ماده 

الذکر متضمن صالحیت کمیسیونهای بدوی و تجدیدنظر در رسیدگی  های ماده فوق باشد و مدلول تبصره اقدام عمرانی دیگر می
نظر به اینکه گسترش . مانی واقع در محدوده شهر و یا حریم آن و صدور رأی قطعی مقتضی در این باب استبه تخلفات ساخت

قلمرو جغرافیایی شهر به لحاظ ادغام اراضی و امالک خارج از محدوده شهر به محدوده قانونی و حریم آن موجد صالحیت 
در اراضی و امالک مزبور قبل از ادغام آنها و مجوز صدور کمیسیونهای بدوی و تجدیدنظر در رسیدگی به تخلفات ساختمانی 

 هیأت اول تجدیدنظر 17/6/1377 مورخ 883های شماره  الذکر نیست، بنابراین دادنامه های ماده فوق رأی قطعی بر اساس تبصره
زین قانونی  شعبه اول تجدیدنظر دیوان در حدی که متضمن این معنی است صحیح و موافق موا9/10/1383 مورخ 1793و 

 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع 20این رأی به استناد قسمت اخیر ماده . شود تشخیص داده می
  .االتباع است ذیربط در موارد مشابه الزم

  رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ علی رازینی
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  285 الی 281: شماره دادنامه

   10/8/1385 ـ 83/731/هـ :شماره

  215، 163، 139، 84/106، 83/731: کالسه پرونده

  8/5/1385 :تاریخ

  . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:مرجع رسیدگی
 ـ جانعلی پاشائی، علی 5 ـ عبدالکریم حمیدی 4 ـ نعیم عامری 3 ـ عبدالساده دلفی 2زاده   ـ رزاق حسن1 آقایان :شاکی

  . ـ بهرام اوجاقلو6پاشازاده 
 ـ 1/24/1208=935 و 26/3/1381 مورخ 4/13 ـ 1/24/1208=1688 ابطال دستورالعملهای :ت و خواستهموضوع شکای

  . معاون راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران2/10/1382 مورخ 4/13
ور طی اند، معاونت راهنمایی و رانندگی کش  وکالء شکات به شرح دادخواستهای تقدیمی اعالم داشته:مقدمه

توانند برای  کند که خودروهای خود را که می دستورالعملهای مورد شکایت صاحبان تریلرهای کشنده عمومی را ملزم می
های متفاوتی به کار گرفته شوند صرفاً برای حابجایی نفت برای شرکت ملی نفت اختصاص دهند و کاربری وسایل  استفاده

 ـ 1: الف ـ خالف قانون است زیرا. باشد تورالعملی خالف قانون و خالف شرع میچنین دس. باشد مذکور منحصر به این امر می
کند، مالک حق همه گونه تصرفی در مال خود دارد و دستورالعمل مورد بحث مالکیت موکلین را   قانون مدنی اعالم می30ماده 

 و 43 اصل 4، بند 22انون اساسی از جمله اصل به موجب اصول مختلف ق. برد نماید و حقوق مالکانه آنها را از بین می تحدید می
آثار مالکیت نیز مشخص است و فقط قانون اجازه تحدید حقوق .  مالکیت افراد محترم و مورد حمایت قانون است46اصل 

وی  قانون اساسی همه آحاد ملت از حقوق برابر و مسا20 و اصل 19 ـ به موجب اصل 2کند نه دستورالعمل  مالکانه را اعطاء می
اختصاص وسایل نقلیه و خودرو موکلین به حمل نفت در حالی که دیگران . برخوردارند و هیچ کس بیش از دیگران الزام ندارد

 قوه مجریه صرفاً در چهارچوب وظایف اداری محوله 138 ـ به موجب اصل 3. چنین الزامی ندارند، خالف تساوی مذکور است
ن به تغییر کاربری وسایل خود و ممنوعیت آنها از تردد جز به حکم قوه مقننه میسر اجبار کردن موکلی. گیری دارد حق تصمیم

ب ـ خالف شرع بودن مصوبه مذکور ناشی از زایل کردن اصل تسلیط و قاعده فقهی الناس مسلطون علی اموالهم و . باشد نمی
 شکل فعلی تغییر یافته و الزام موکلین به حرمت مال افراد است، قابل ذکر است سند مالکیت موکلین با اخذ مجوز قانونی به

بنا به مراتب ابطال . تحویل اسناد مالکیت خودرو و مانع تردد آنها شدن فقط با تصمیم مرجع قضائی امکان پذیر است
 معاون 2/10/1382 مورخ 4/13ـ1/24/1208=935 و 26/3/1381 مورخ 4/13ـ1/24/1208=1688دستورالعملهای شماره 

معاون راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران در . ندگی نیروی انتظامی مورد تقاضا استراهنمایی و ران
اند، کامیونهای مورد نظر به   اعالم داشته28/1/1384 مورخ 3/101/01/12/13=4184پاسخ به شکایات مذکور طی نامه شماره 

گذاری گردیده  های سوختی شماره  به نام شرکت ملی پخش فرآوردهعنوان کامیون کشنده و با کربری تانکر حمل مواد سوختی
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و پس از انتقال آنها به شکات پالکهای قدیمی فک و ابطال و همگی بدون هرگونه تغییر وضعیت و با حفظ عنوان و کاربری 
مینی باربری با ظرفیت اند و مراد از عنوان مزبور هر نوع وسیله نقلیه ز گذاری شده قبلی تحت عنوان کامیون کشنده شماره

باشد و نوع بارگیر آن مشخص کننده کاربری وسیله نقلیه باربری مزبور است، که در مورد   تن می16 الی 5/3بارگیری 
گذاری مربوط به آنها  بوده و مراتب در سوابق شماره» تانکر حمل مواد سوختنی«کامیونهای موضوع شکایت همگی کماکان 

این مهم که اصوالً به موجب ماده یک مقررات منع تغییر وضعیت وسایل نقلیه مسافربری و باربری تصریح گردیده است با قید 
های مورد شکایت جهت  هـ هیأت وزیران که طی بخشنامه25052ت /7594نامه شماره  قبل از اخذ مجوز الزم موضوع تصویب

هرگونه تغییر در نوع بارگیری که منجر به تغییر : اوالًاجراء به واحدهای راهنمایی و رانندگی سراسر کشور ابالغ گردیده است، 
 تصویب نامه مزبور مأمورین پلیس راه و معاونت راهنمایی 2طبق ماده : ثانیاً. کاربری در وسایل نقلیه باربری بشود، ممنوع است

نقلیه مربوطه مطابقت ندارد اند که از تردد وسایل نقلیه باربری که کارت مشخصات آنها با وسیله  و رانندگی ناجا موظف شده
االجراء   الزم24/3/1381نظر به اینکه تغییر وضعیت و نوع کاربری کامیونهای مورد بحث پس از تاریخ : ثالثاً. جلوگیری نمایند

شدن مصوبه مرقوم و برقراری ممنوعیت قانونی صورت پذیرفته لذا اقدام واحد راهنمایی و رانندگی مربوطه در جلوگیری از تردد 
و اصالح مندرجات کارت مشخصات کامیونهای موصوف در ) تانکر حمل مواد سوختی(آنها تا اعاده وضعیت به حال سابق 

 ـ 1/24/1208=1688های شماره  بنا به مراتب فوق اصدار و اجرای بخشنامه. اجرای مقررات قانونی مزبور انجام گردیده است
 از سوی معاونت راهنمایی و رانندگی و اقدام واحدهای 20/1/1382ورخ  م4/13ـ1208 ـ 1/24=935 و 26/3/1381 مورخ 4/13

در کارتهای مشخصات کامیونهای مورد » تانکر حمل مواد سوختی«راهنمایی و رانندگی مربوطه در اخذ و اصالح و درج کاربری 
ذاری تماماً منطبق با مقررات مذکور گ های شماره بحث و نیز الزام مالکین کامیونهای مزبور به اعاده وضعیت با مندرجات پرونده

دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خالف . لذا رد شکایت شکات مورد تقاضا است. باشد در مصوبه هیأت وزیران می
اند، موضوع   اعالم داشته20/2/1385 مورخ 15232/30/85شرع بودن دستورالعملهای مورد شکایت طی نامه شماره 

 معاون 2/10/1382 مورخ 4/13 ـ 1208 ـ 1/24=935 و 26/3/1381 مورخ 4/13ـ1208 ـ 1/24=1688ره دستورالعملهای شما
 فقهای شورای نگهبان مورد بحث و 20/2/1385راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران در جلسه مورخ 

 مورخ 4/13 ـ 1208 ـ 1/24=935 دستورالعمل 2گردد، اطالق بند  بررسی قرار گرفت که نظر شورا به شرح زیر اعالم می
 1/24=935 دستورالعمل 2بند «.  نسبت به موارد تغییر کاربری مجاز قانونی خالف موازین شرع تشخیص داده شد2/10/1382
گذاری و کارت مشخصات آنها تانکر سوخت رسان بوده و  کلیه کامیونهایی که سوابق شماره: 2/10/1382 مورخ 4/13ـ1208ـ 
گذاری موظفند به وضعیت اولیه  وسط مالکین مربوطه کاربری آنها تغییر گردیده است بدون ارائه هرگونه خدمات بعد از شمارهت

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور » .رسان کشور قرار گیرند اعاده شده و در خدمت ناوگان سوخت
دیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تج

  .نماید شرح آتی مبادرت به صدور رأی می
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  »رأی هیأت عمومی«

 دستورالعمل شماره 2 فقهای محترم شورای نگهبان اطالق بند 20/2/1385 مورخ 15232/30/85اوالً طبق نظریه شماره 
 نسبت به موارد تغییر کاربری مجاز قانونی خالف موازین شرع تشخیص داده 2/10/1382 مورخ 4/13 ـ 1208 ـ 1/24=935

ثانیاً . شود الذکر ابطال می  دستورالعمل فوق2 قانون دیوان عدالت اداری بند 25بنابراین مستنداً به قسمت اول ماده . شده است
 به لحاظ 26/3/1381 مورخ 4/13 ـ 1208 ـ 1/24=1688سایر موارد اعتراض نسبت به دستورالعمل مزبور و دستورالعمل شماره 

اختصاص کاربری حمل مواد سوختی توسط وسایط نقلیه مزبور و فقد مستند و مجوز قانونی معتبر در باب الزام به تغییر کاربری 
  .شود  میرسد و دستورالعملهای مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد و شکایت در این موارد رد مذکور موجه به نظر نمی

  
  رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ علی رازینی
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 311: شماره دادنامه

   10/8/1385 ـ 82/107/هـ :شماره

  82/107: کالسه پرونده

  22/5/1385 :تاریخ

  . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:مرجع رسیدگی
  . شرکت آجر ماشینی کاظمیه جهرم:شاکی

  . آراء صادره از شعب دهم بدوی و سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری اعالم تعارض:موضوع شکایت و خواسته
 موضوع شکایت شرکت آجر ماشینی کاظمیه به 77/252 ـ شعبه دوازدهم در رسیدگی به پرونده کالسه 1 الف ـ :مقدمه

شهرداری جهرم  77 کمیسیون ماده 4/4/1376طرفیت شهرداری جهرم به خواسته، ابطال عملیات اجرایی مربوط به رأی مورخ 
 قانون وصول برخی از 43ماده ) الف( چنین رأی صادر نموده است، با توجه به بند 24/7/1378 مورخ 856به شرح دادنامه شماره 

ای از مواد قانون تشکیالت شوراهای اسالمی مصوب   قانون اصالح پاره4 و بند یک ماده 28/8/1369درآمدهای دولت مصوب 
 و با توجه به 1373 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب 30ماده ) الف(قه و بند  نسبت به عوارض متعل1369

 ریاست جمهوری بر پرداخت عوارض یک درصد از واحدهای دولتی در حوزه 2/4/1375 مورخ 11/61640دستورالعمل شماره 
شهرداری جهرم که به میزان ده  77 کمیسیون ماده 4/4/1376استحفاظی شهرها، اعتراض شرکت شاکی نسبت به رأی مورخ 

باشد و با نقض رأی مذکور پرونده به کمیسیون مربوطه برای طرح  درصد عوارض تعیین نموده و مبنای قانونی ندارد وارد می
 موضوع تقاضای تجدیدنظر 78/1730 ـ شعبه سوم تجدیدنظر در رسیگی به پرونده کالسه 2الف ـ . گردد مجدد احاله می

 شعبه دوازدهم دیوان به شرح دادنامه شماره 24/7/1378 مورخ 856 خواسته تجدیدنظر در دادنامه شماره شهرداری جهرم به
 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه شهرداری جهرم مستند اقدامات مبنی بر مطالبه عوارض 13/6/1379 مورخ 893

اند  اند و متذکر شده  وحدت رویه هیأت عمومی دیوان دانسته4/5/1369 مورخ 133 ـ 132تولید بر مبنای ده درصد را آراء شماره 
 آیین نامه مربوط به تعیین و وصول عوارض از تولیدات فخاری در سراسر کشور که مبنی بر مصوبه قائم 4 و 3 و 2بر طبق مواد 

ه از شعبه دوازدهم بدون توجه مقام شورای اسالمی شهر که به تنفیذ نماینده محترم ولی فقیه رسیده و نظر به اینکه رأی صادر
 مورخ 856به آراء وحدت رویه مذکور صادر گردیده بنابراین با وارد دانستن اعتراض تجدیدنظر خواه ضمن فسخ دادنامه شماره 

ب ـ شعبه دهم در رسیدگی به . نماید  صادره از شعبه دوازدهم دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می24/7/1378
 موضوع شکایت آقای فرهاد کاظمی به طرفیت شهرداری شهرستان جهرم به خواسته متن دادخواست به 76/939سه پرونده کال

 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه حسب مقررات مربوط عوارض بر 25/2/1379 مورخ 378شرح دادنامه شماره 
و کارگاههای غیر مشمول مقررات قانونی نظام صنفی محصوالت و کاالهای تولیدی کارخانجات و واحدهای صنعتی و معدنی 

الذکر مورد تجویز قرار گرفته و با توجه  واقع در حوزه شهری به میزان یک درصد قیمت بهای فروش هر یک از واحدهای فوق
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نیست، شود و مستثنی از دیگر واحدها  به اینکه کارخانه آجر ماشینی از مصادیق کارخانجات و واحدهای صنعتی محسوب می
 77بنابراین مطالبه عوارض از محصوالت تولیدی آن نباید بیشتر از یک درصد باشد و چون مدلول رأی کمیسیون ماده 

شهرداری در رابطه با مطالبه عوارض شهرداری جهرم متضمن این معنی نیست لذا رأی به ورود شکایت و نقض رأی صادره و 
یأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و ه. گردد ارجاع آن به کمیسیون همعرض صادر می

رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به 
  .نماید صدور رأی می

  
  »رأی هیأت عمومی«

 قانون شوراهای اسالمی با 35ده درصد در اجرای بند یک ماده نظر به اینکه عوارض بهای تولیدات فخاری به میزان 
الذکر به قوت و  های فوق رعایت مقررات به تنفیذ نماینده محترم ولی فقیه رسیده و در سالهای مطالبه آن از شاکیان پرونده

وان در حدی که مبین این  شعبه سوم تجدیدنظر دی13/6/1379 مورخ 893اعتبار خود باقی بوده است بنابراین دادنامه شماره 
 اصالحی قانون 20شود این رأی به استناد قسمت اخیر ماده  موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می. باشد معنی می

دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه و مربوط به زمان نفوذ و اعتبار قانون و مصوبه 
  .االتباع است زماالشعار ال فوق

  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 

  فرد معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ مقدسی
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  485 الی 481: شماره دادنامه

   10/8/1385 ـ 82/475/هـ :شماره

   402 ـ 774 ـ 84/82 و 1007 ـ 82/475: کالسه پرونده

  2/7/1385 :تاریخ

  . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:مرجع رسیدگی
 ـ غالمرضا 3 ـ کانون بازنشستگان وزارت امور اقتصادی و دارائی ـ آقایان 2 ـ نماینده حقوقی بنیاد شهید 1 :اکیش
  . ـ تقی براتچی5 ـ مجید فرنیا 4پور  محمدعلی

 22/10/1381 ابطال مصوبه هفتاد و پنجمین جلسه شورای عالی بیمه خدمات درمانی مورخ :موضوع شکایت و خواسته
ب /د/361/1006 دبیر شورای عالی بیمه خدمات درمانی و بخشنامه 6/11/1381س مورخ /145459/6امه شماره موضوع بخشن

  . رئیس شورای عالی فنی سازمان بیمه خدمات درمانی29/1/1379مورخ 
ستناد اند، سازمان بیمه خدمات درمانی کارکنان دولت با ا  ـ شکایت به شرح دادخواستهای تقدیمی اعالم داشته1 :مقدمه

پرداخت خسارتهای متفرقه به جز موارد «دارد  به مصوبات هفتاد و پنجمین جلسه شورای عالی بیمه خدمات درمانی که مقرر می
از ادای حقوق قانونی بیمه شدگان دولت ممانعت به عمل آورده » گر صورت نپذیرد اورژانس و استثنائی توسط سازمانهای بیمه

کلیه بیمارستانها، مراکز بهداشتی و درمانی و مراکز «دارد  انون بیمه همگانی که مقرر می ق17است در حالی که طبق ماده 
تشخیصی و پزشکی کشور موظف به پذیرش و مداوای بیمه شدگان و ارائه و انجام خدمات و مراقبتهای پزشکی الزم بر اساس 

های درمانی   مصوبه مورد شکایت از پرداخت هزینهسازمان بیمه خدمات درمانی در اجرای» .ضوابط و مقررات این قانون هستند
و پزشکی مشمولین قانون فوق که در بیمارستانها و مراکز پزشکی و تشخیصی و درمانی غیر دولتی تحت مداوا و معالجه قرار 

تی و غیر دولتی از آنجا که به موجب قانون مذکور استثنائی در مورد واحدهای پزشکی و درمانی دول. نماید گیرند خودداری می می
همچنین با عنایت به مصوبه هیأت وزیران . باشد به عمل نیامده است بنابراین انحصار این امر برای مراکز دولتی مغایر قانون می

 24/3/1374در خصوص ضوابط تعیین حداقل مشمول و سطح خدمات پزشکی و داروئی مورد تعهد بیمه خدمات درمانی مصوب 
شورای عالی بیمه خدمات درمانی کشور . باشند زشک معالج خود اعم از عمومی و متخصص مخیر میبیمه شدگان در انتخاب پ

س مورخ /145459/6بنا به مراتب ابطال بخشنامه . در تصویب مورد شکایت از حود اختیارات قانونی خود فراتر رفته است
 ـ آقای تقی 2. عی و قانونی مورد تقاضا است دبیر شورای عالی خدمات درمانی به لحاظ مغایرت با موازین شر6/11/1381

 دبیر شورای عالی بیمه خدمات درمانی اعالم 6/11/1381س مورخ /145459/6براتچی ضمن درخواست ابطال بخشنامه شماره 
 داشته است، پس از عمل جراحی با که به صورت اورژانس انجام شد و بهبودی با مراجعات مکرر به سازمان بیمه خدمات درمانی

به استناد ) حداکثر شش ماه(های جراحی اعالم داشتند که به علت تأخیر در ارائه مدارک  جهت دریافت قسمتی از هزینه
 رئیس شورای عالی فنی سازمان بیمه خدمات درمانی از پذیرفتن مدارک 29/1/1379ب مورخ /د/361/1006بخشنامه شماره 
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نماید لذا  یرت داشته همچنین با قوانین مربوط به مرور زمان تطبیق نمیاین بخشنامه با موازین شرعی مغا. مربوط معذوریم
 ـ مدیر کل دفتر حقوقی و امور مجلس و معاون توسعه 1.  را دارد29/1/1379ب مورخ /د/361/1006درخواست ابطال بخشنامه 

های شماره   شرح نامهمدیریت و منابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در پاسخ در خصوص قسمت اول شکایت به
 ـ الف ـ به منظور ایجاد شرایط الزم 1اند،   اعالم داشته22/5/1384ن مورخ /ح/114734 و 6/11/1382ن مورخ /ح/170766

برای تحت پوشش قرار دادن تمام گروهها و افراد جامعه که متقاضی بیمه خدمات درمانی هستند، قانون بیمه همگانی خدمات 
 به تصویب رسیده است و از تاریخ تصویب قانون بیمه خدمات درمانی بر اساس ضوابط 3/8/1372 درمانی کشور در تاریخ

 قانون بیمه همگانی خدمات درمانی، حداقل شمول و سطح خدمات 10با عنایت به ماده . گردد قانونی مقرر ارائه و اجرا می
 ارائه آن در قالب نظام بیمه خدمات درمانی، تعریف شده گر پایه قرار گرفته و پزشکی و دارو در زمره تعهدات سازمانهای بیمه

ریزی، ایجاد هماهنگی، نظارت و ارزشیابی سطح کمی و کیفی بیمه خدمات درمانی  همچنین وظیفه سیاستگذاری، برنامه. است
 سازمان مدیریت به عهده شورای عالی بیمه خدمات درمانی، با ترکیبی کامالً فرابخشی و متشکل از معاون رئیس جمهور، رئیس

ریزی کشور، وزراء بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، اقتصادی و دارایی، کار و امور اجتماعی، دو نماینده مجلس، رئیس  و برنامه
شدگان بر اساس مقررات مصرح ر قانون  کل سازمان نظام پزشکی و مراکز بهداشتی درمانی را به پذیرش و ارائه خدمت به بیمه

تأکید . گر با آنها قراردادهای همکاری منعقد نمایند ه است و در صورت درخواست سازمانها و شرکتهای بیمهمذکور ملزم نمود
گر در خصوص عقد قرارداد با مؤسسات تشخیص درمانی موظف به رعایت قانونی بیمه همگانی و  گردد سازمانهای بیمه می

ب ـ مراکز درمانی خصوصی گاهی علیرغم الزامات قانونی و  ـ 1. باشند مصوبات شورای عالی بیمه خدمات درمانی کشور می
نمایند، لذا بیمه شدگانی که بر اساس ماده یک تصویب نامه  گر مبادرت به عقد قرارداد بیمه نمی درخواستهای سازمانهای بیمه

و دارویی مورد ضوابط تعیین حداقل شمول و سطح خدمات پزشکی « هیأت وزیران تحت عنوان 2/5/1374 مورخ 14/53شماره 
باشند به پزشکانی که طرف قرارداد با بیمه نیستند  مخیر به انتخاب پزشکان طرف قرارداد با بیمه می» تعهد خدمات درمانی

های مربوطه به مرکز درمانی و یا پزشک معالج جهت استفاده از مزایای  مراجعه و پس از انجام خدمات درمانی و پرداخت هزینه
نمایند و به دلیل عدم وجود قرارداد فی مابین مرکز و یا پزشک با شرکتها و سازمانهای  ذیربط مراجعه میبیمه به سازمانهای 

ضمناً به استناد ماده چهارم مصوبه مذکور موارد اورژانسی از . شود گر قانوناً امکان انجام خواسته این افراد فراهم نمی بیمه
این در حالی است که پیش از مصوبه مورد شکایت بخش قابل توجهی از . ندا ممنوعیت پرداخت خسارت متفرقه مستثنی گردیده

هایی تعلق گرفته که بیمه شدگان در مراکز درمانی فاقد قرارداد همکاری ایجاد کرده و  گر به هزینه پرداختهای سازمانهای بیمه
به شکل قابل ) شود ای بیمه تجاری ارائه میکه عمدتاً توسط شرکته(های مازاد  این میزان با گسترش فعالیتهای غیر اصولی بیمه

با این تفاصیل و با توجه به اینکه بسیاری از خدمات درمانی، در مؤسسات درمانی طرف قرارداد . توجهی رو به افزایش بوده است
هفتاد و های درمانی بیمه شدگان به مؤسسات طرف قرارداد در  قابل ارائه به بیمه شدگان است، پیشنهاد محدود شدن هزینه

اجرای این . پنجمین جلسه شورای عالی بیمه خدمات مطرح و با استناد قانونی و علمی فوق به تصویب اعضاء رسیده است
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بندی خدمات و نظام ارجاع،  مصوبه مستند به قانون و در شرایط فعلی دارای محاسنی چون بسترسازی مناسب برای اجرای سطح
ای مازاد، افزایش ضریب اشتغال تخت، استفاده بهینه از امکانات و بهبود کیفیت خدمات در ه تعدیل قیمتها در بازار آشفته بیمه

جویی منابع و منطقی سازی مصرف درمان به دنبال دارد و استمرار آن موجبات دسترسی عادالنه به  بیمارستانهای دولتی و صرفه
 قانون بیمه 17 در این خصوص تنها اهرم اجرایی ماده آورد، که خدمات بهداشتی درمانی در بخش درمانی جامعه را فراهم می

 و 2/5/1374هـ مورخ /14993ت /5314 مصوبه شماره 4همگانی و ماده یکم دستورالعمل اجرایی آن به استناد مفاد یک و 
 به باشد که  شورای عالی بیمه خدمات درمانی می22/10/1381 مورخ 75 قانون بیمه همگانی مصوبه شماره 2همچنین ماده 

النهایه نظر به .  معاونت سالمت به اطالع واحدهای ذیربط رسیده است6/11/1381س مورخ /145459موجب بخشنامه شماره 
باشد و رد  مطالب معروضه در عملکرد دستگاههای اداری ذیربط این وزارتخانه تخلفی از قوانین و مقررات مصوبه مشهود نمی

 ـ معاون بیمه درمان و قائم مقام مدیر عامل سازمان بیمه خدمات درمانی در پاسخ 2. شکایت بالوجه مطروحه مورد تقاضا است
 مورخ 120044/100 طی نامه شماره 29/1/1379ب مورخ /د/361/1006به شکایت شاکی به خواسته ابطال بخشنامه شماره 

 هیأت مدیره وقت این سازمان آن هم  مصوبه10اند، الف ـ مجوز تنظیم بخشنامه یاد شده متعاقب بند   اعالم داشته15/5/1385
 آیین نامه شورای فنی سازمان این شورا 11 ـ 2همچنین بر اساس بند . باشد به استناد آیین نامه شورای فنی سازمان می

های بیماری  ب ـ از آنجایی که کلیات بخشنامه مورد نظر در خصوص ارسال اسناد هزینه. مسئولیت تدوین مقررات جدید را دارد
باشد که مورد اعتراض شاکی است و از حیث مرور زمان مستنداً به نظریه دبیر شورای نگهبان ارائه شده است  د به زمان میمقی
بایست اذعان داشت، مقوله مرور زمان در قوانین موضوعه اساساً یک بحث کلی است و ناظر به دعاوی عمومی است که فرد  می

لیکن قید زمان خاص برای ارسال اسناد هزینه در این سازمان و نوعاً . باشد  میمدعی در چارچوب قانون ملزم به رعایت آن
ای واجد ایراد قانونی نیست به این معنی که از آنجایی که این سازمان دارای بودجه دولتی است مطابق ضوابط  سازمانهای بیمه

بایست حداکثر  بیماری توسط بیمه شدگان میو مقررات مالی دارای قانونی خاص است و تعیین زمان خاص برای ارسال مدارک 
 قانون آیین نامه مالی و 33صدور بخشنامه مورد بحث با استفاده از موضوع ماده . در انقضاء سال زمان بستری ارائه شود

ر دبی. بنا به مراتب تقاضای رد شکایت شاکی را دارد. باشد  می9/6/1372محاسباتی و معامالتی دیوان محاسبات کشور مصوب 
 شورای 29/1/1379ب مورخ /د/361/1006های شماره  محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خالف شرع بودن بخشنامه

 دبیر شورای عالی بیمه خدمات درمانی طی نامه شماره 6/11/1381س مورخ /145459فنی سازمان بیمه خدمات درمانی و 
 که مانع پرداخت 6/11/1381س مورخ /145459/6امه شماره  ـ بخشن1اند،   اعالم داشته28/2/1385 مورخ 15440/30/85

خسارتهای متفرقه به جز در موارد اورژانسی و استثنائی شده است، خالف موازین شرع تشخیص داده نشد و در صورت اختالف 
 از این نظر 29/1/1379ب مورخ /د/361/1006 ـ بخشنامه شماره 2. در اورژانسی بودن باید به کارشناسان مربوط مراجعه شود

که مدت شش ماه را شرط پذیرش اسناد هزینه خسارت متفرقه توسط سازمان بیمه خدمات درمانی قرار داده است، خالف 
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران . موازین شرع شناخته نشد
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  .نماید رسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی میشعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بر
  »رأی هیأت عمومی«

 اداره کل بیمه خدمات درمانی استان مازندران 19/6/1375 مورخ 8040/3003الف ـ اعتراض نسبت به بخشنامه شماره 
قبالً مورد رسیدگی قرار گرفته و با توجه به نظریه  ماه 2از حیث تعیین مدت ارائه اسناد و مدارک پزشکی حداکثر به مدت 

. فقهای محترم شورای نگهبان و اعضاء هیأت عمومی دیوان مغایر احکام اسالمی و مغایر قوانین و مقررات شناخته نشده است
 درمانی  شورای عالی فنی سازمان بیمه خدمات29/1/1379ب مورخ /د/361/1006بنابراین اعتراض شاکی به بخشنامه شماره 

 اساسنامه سازمان بیمه خدمات درمانی مصوب 7از جهت اینکه مدت ارائه اسناد مزبور را شش ماه تعیین نموده با توجه به ماده 
 که مسئولیت و اختیار وضع ضوابط و قواعد مربوط به انعقاد عقد بیمه با اشخاص و نحوه بررسی مدارک و اسناد 24/12/1373

ب ـ . االشعار مغایرتی با قانون ندارد  سازمان مذکور محول نموده، موجه نیست در نتیجه مصوبه فوقپزشکی بیمه شوندگان را به
نظر به وظایف و مسئولیتهای قانونی سازمان بیمه خدمات درمانی در قبال بیمه شدگان و الزام آن سازمان به تأمین و پرداخت 

 که 1373 قانون بیمه همگانی مصوب 17نایت به مدلول ماده های داروئی و درمانی اشخاص بیمه شده و ع بخشی از هزینه
االطالق و بدون هر قید و شرطی کلیه بیمارستانها، مراکز بهدشاتی و درمانی و مراکز تشخیصی و پزشکان کشور را موظف  علی

ررات قانون مزبور به پذیرش و مداوای بیمه شدگان و ارائه و انجام خدمات و مراقبتهای پزشکی الزم بر اساس ضوابط و مق
کرده و مفید جواز مراجعه بیماران بیمه شده به مطلق بیمارستانها، مراکز بهداشتی و رمانی و مراکز تشخیصی و پزشکان کشور 

س مورخ /145459/6باشد، بنابراین مفاد مصوبه شورای عالی بیمه خدمات درمانی که تحت شماره  به انتخاب خود می
پرداخت خسارتهای متفرقه به جز در «زمان بیمه خدمات درمانی کشور ابالغ شده و مقرر داشته  به مدیر عامل سا6/11/1381

و نتیجتاً سبب ایجاد محدودیت حق بیمه شدگان در جهت » گر صورت نپذیرد موارد اورژانس و استثنائی توسط سازمانهای بیمه
ن کشور و نفی مسئولیت مطلق آن سازمان در تأمین و انخاب بیمارستان، مراکز بهداشتی و درمانی و مراکز تشخیصی و پزشکا

شود  های پزشکی، داروئی و درمانی بیمه شدگان است، مغایر هدف و حکم مقنن تشخیص داده می پرداخت بالقید و شرط هزینه
  .گردد  قانون دیوان عدالت اداری ابطال می25و مستنداً به قسمت دوم ماده 

  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

  فرد ون قضائی دیوان عدالت اداری ـ مقدسیمعا
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 506: شماره دادنامه

   10/8/1385 ـ 82/480/هـ :شماره

   82/480: کالسه پرونده

  16/7/1385 :تاریخ

  . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:مرجع رسیدگی
  . دفتر نظارت و بازرسی انتخابات استان قم:شاکی

  . شورای عالی اداری28/7/1377 مصوبه مورخ 2 ماده 29 و 17 ابطال بندهای :موضوع شکایت و خواسته
 بنا 28/7/1377اند، شورای عالی اداری در هشتادمین جلسه مورخ   شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعالم داشته:مقدمه

صادی،  قانون برنامه دوم توسعه اقت31به پیشنهاد سازمان امور اداری استخدامی و وزارت کشور و در اجرای مفاد تبصره 
اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران به منظور متناسب کردن اختیارات استانداران و فرمانداران با مسئولیتهای محوله 

 آن با عنوان وظایف و اختیارات استانداران در قلمرو مأموریت خویش 2 ماده تصویب نموده است که در بند 24ای را در  مصوبه
ر قالب چهل بند احصاء شده است که تعدادی از آنها مغایر صریح اصول قانون اساسی است به تعداد چهل وظیفه و اختیار د

 شورای عالی اداری که نظارت بر همه پرسی و کلیه انتخابات را به 28/7/1377 مصوبه مورخ 2 ماده 17طوری که، الف ـ بند 
 99 قانون اساسی است زیرا به صراحت اصل 99ر اصل عنوان بخشی از وظایف و اختیارات استانداران در نظر گرفته است، مغای

قانون اساسی، شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسالمی و مراجعه 
 بر  شورای عالی اداری که نظارت28/7/1377 مصوبه مورخ 2 ماده 29ب ـ بند . به آراء عمومی و همه پرسی را بر عهده دارد

 156 اصل 3حسن اجرای قوانین و مقررات را به عنوان بخشی از وظایف و اختیارات استانداران منظور نموده است، مغایر بند 
لذا . باشد نظارت بر حسن اجرای قوانین از وظایف قوه قضائیه می) 156 اصل 3بند (قانون اساسی است که به موجب بند مذکور 

مصوبه صدرالذکر را ) التصویب به شرح فوق(ت اداری ابطال بندهای مغایر قانون اساسی از محضر هیأت عمومی دیوان عدال
ریزی در پاسخ به شکایت مذکور طی  مدیر کل دفتر حقوقی و دبیرخانه هیأت عالی نظارت سازمان مدیریت و برنامه. استدعا دارد
 سرپرست 18/6/1382 مورخ 113286/1602ماره  مبادرت به ارسال تصویرنامه ش4/10/1384 مورخ 166662/1604نامه شماره 

 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، 31در این نامه آمده است، در تبصره . دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان متبوع نموده است
 در استان اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران به متناسب کردن اختیارات استانداران و فرمانداران با مسئولیتهای محوله

بنابراین ادعا شده که شورای عالی اداری صالحیت و اختیار توسعه وظایف استانداران و فرمانداران را که در . اشاره شده است... و
گردد که در بند دیگری بالصراحه  قوانین موضوعه ذکر شده ندارد و حال آنکه با نگاهی به مفاد تبصره موصوف مالحظه می

اران و فرمانداران و نحوه نصب و عزل آنها و همچنین چگونگی ارتباط آنها با مسئولین دستگاههای تعیین وظایف استاند«
اجرائی به شورای عالی اداری محول گردیده است و این امر در صدر مصوبه شورای عالی اداری به عنوان مستند ان درج گردیده 
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ز به تعیین وظایف استانداران و فرمانداران و همچنین متناسب با تجمیع مفاد دو بند یاد شده، شورای عالی اداری مجا. است
های مذکور عام و کلی  کردن اختیازات آنان با مسئولیتهای محوله در استان بوده است و صالحیت شورای عالی اداری در زمینه

رسی و برگزاری انتخابات اعمال  مصوبه شورای عالی اداری بر امر همه پ2 ماده 17نظارتی که استانداران بر اساس بند . باشد می
های برگزاری انتخابات برعهده دارند در واقع نظارت مزبور بخشی  نمایند، صرفاً در حدود وظایفی است که قانوناً در زمینه می

ناپذیر از وظایف اجرایی قوه مجریه در این خصوص است و به هیچ وجه مخل وظایف نظارتی شورای نگهبان در  اجتناب
توضیح اینکه به طور کلی نظارت بر اجرای امور محوله بخشی از وظایف ذاتی . باشد ه پرسی و انتخابات نمیبرگزاری هم

 20/8/1378 مورخ 323 مصوبه شورای عالی اداری طی دادنامه شماره 2 ماده 29بند . مدیریت در سطوح مختلف سازمان است
 قانون اساسی راجع به نظارت قوه 174اینکه منصوص اصل مضافاً . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است

ای توسط  تواند مانع و رادعی بر نظارت درون قوه قضائیه بر حسن اجرای قوانین و مقررات توسط قوه مجریه است و این امر نمی
ستشاران شعب هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و م. استانداران باشد

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

  »رأی هیأت عمومی«
اداری موضوع واگذاری مسئولیت  شورای عالی 28/7/1377 هشتادمین جلسه مورخ 2 ماده 29الف ـ اعتراض به بند 

 هیأت عمومی دیوان خالف قانون 30/8/1378 مورخ 323ین به استانداران به شرح دادنامه شماره نظارت بر حسن اجراء قوان
شناخته شده و ابطال گردیده و با این کیفیت اعتراض مجدد نسبت به آن سالبه به انتفاء موضوع است و موردی برای رسیدگی و 

قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران مسئولیت خطیر  99ب ـ مطابق اصل . اتخاذ تصمیم مجدد در این زمینه وجود ندارد
نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسالمی و مراجعه به آراء عمومی و همه پرسی به 

نتخاباتی الذکر که نظارت بر همه پرسی و کلیه ا  مصوبه فوق2 ماده 17بنابراین مفاد بند . عهده شورای نگهبان محول شده است
اطالق در زمره وظایف و اختیارات استانداران قرار داده و مبین تداخل در وظایف  گردد را علی که به موجب قانون برگزار می

 قانون دیوان عدالت 25شود و مستنداً به قسمت دوم ماده  اختصاصی شورای نگهبان است، خالف قانون تشخیص داده می
  .گردد اداری ابطال می

   دیوان عدالت اداریهیأت عمومی

  فرد معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ مقدسی
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   21/6/1385                هـ 35819/ت/72893 : شماره

   7/3/1385هـ مورخ 35084ت/23174اصالح تصویب نامه شماره 
  ریزی کشور ن مدیریت و برنامهوزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت دادگستری ـ سازما

 وزارت دادگستری و 6/6/1385 مورخ 10263/02/111 بنا به پیشنهاد شماره 19/6/1385هیأت وزیران در جلسه مورخ 
) 9(تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران موضوع ماده ) 21(به استناد ماده 

  : ـ تصویب نمود1383م توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران ـ مصوب قانون برنامه چهار
عبارت » به عنوان اعضای هیأت دادرسی«، قبل از عبارت 7/3/1385هـ مورخ 35084ت/23174در تصویب نامه شماره 

  .شود اضافه می» برای مدت شش سال«
  

  معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی
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   12/6/1385                  10665/85/1: شماره

  رئیس محترم هیأت مدیره و مدیر عامل روزنامه رسمی کشور
 آیین نامه اجرایی راجع به ترجمه اظهارات و اسناد در محاکم و دفاتر رسمی که 54به پیوست یک نسخه اصالحیه ماده 

  .گردد ته، جهت درج در روزنامه رسمی ارسال می به تأیید و تصویب ریاست محترم قوه قضائیه نیز قرار گرف6/6/1385در تاریخ 
  

  رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه ـ عبدالرضا ایزدپناه
  

   آیین نامه اجرایی قانون راجع به ترجمه 54اصالحیه ماده 
  اظهارات و اسناد در محاکم و دفاتر رسمی

  :شود دفاتر رسمی به شرح زیر اصالح می آیین نامه اجرایی قانون راجع به ترجمه اظهارات و اسناد در محاکم و 54ماده 
 سال یک بار به دعوت اداره امور مترجمین رسمی کمیسیونی مرکب از رئیس اداره امور 5 ـ در صورت اقتضاء هر 54ماده 

مترجمین رسمی و مدیر کل امور حقوقی و اسناد و امور مترجمین رسمی قوه قضائیه و یکی از قضات اداره حقوقی به انتخاب 
 نفر از مترجمین رسمی به انتخاب اداره امور مترجمین رسمی تشکیل و با توجه به 2 حقوقی و توسعه قضائی و با شرکت معاون

 آیین نامه 53الزحمه ترجمه رسمی مندرج در ماده  افزایش یا کاهش تورم و سایر عوامل و مقتضیات نسبت به تعدیل حق
  .اظهارنظر خواهد نمود

 کل امور حقوقی و اسناد و امور مترجمین رسمی به اطالع معاون حقوقی و توسعه قضائی نظریه کمیسیون وسیله مدیر
. در صورت موافقت آن معاونت با نظریه کمیسیون مراتب جهت تصویب به ریاست قوه قضائیه پیشنهاد خواهد شد. خواهد رسید

  .دچنانچه مورد تصویب واقع شود آن مصوبه از تاریخ تصویب قابل اجراء خواهد بو
  سید محمود هاشمی شاهرودی

  رئیس قوه قضائیه
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   22/7/1385                  14419/85/1: شماره
  جناب آقای پورسینا

  رئیس محترم هیأت مدیره و مدیر عامل روزنامه رسمی کشور
نامه اجرایی فصل دوم دستورالعمل شماره یک طرح جامع رفع اطاله دادرسی مصوب  به پیوست یک نسخه شیوه

 به تأیید و تصویب ریاست 20/7/1385که در تاریخ » تنظیم حدود اختیار وکال و کارشناسان در صلح و سازش« 30/7/1384
  محترم 

  .گردد قوه قضائیه نیز قرار گرفتهک جهت درج در روزنامه رسمی ارسال می
  

  رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه ـ عبدالرضا ایزدپناه
   22/7/1385                 14420/85/1: شماره

  

  شیوه نامه اجرایی فصل دوم دستورالعمل شماره یک طرح«
  »30/7/1384جامع رفع اطاله دادرسی مصوب 

  
  »تنظیم حدود اختیار وکال و کارشناسان در صلح و سازش«

  تعاریف: بخش اول
وانه در این شیوه نامه کلیه وکال، مشاوران حقوقی و کارشناسان دارای پر» کارشناسان«و » وکال« منظور از  ـ1ماده 

از کانون وکالی دادگستری، مرکز امور مشاوران حقوقی، وکال و کارشناسان قوه قضائیه و کانون » معتبر«و » رسمی«
  .باشد کارشناسان رسمی دادگستری می

مرکز امور مشاوران حقوقی، وکال و کارشناسان قوه «در این شیوه نامه به ترتیب » هیأت«و » مرکز« منظور از  ـ2ماده 
 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 187 آیین نامه اجرایی ماده 2هیأت اجرایی موضوع ماده «و » قضائیه

  .باشد می» جمهوری اسالمی ایران
  

  قواعد: بخش دوم
 های قانونی امور وکالت و کارشناسی و به گیری از ظرفیت  به منظور جلوگیری از اطاله دادرسی، از طریق بهره ـ3ماده 
از فصل دوم دستورالعمل شماره یک طرح جامعه رفع اطاله ) ج( قانون آیین دادرسی مدنی و بند 199 و 194، 57، 2استناد مواد 

  :دادرسی، واحدهای ارشاد و معاضدت قضایی مستقر در کلیه واحدهای قضایی موظفند نسبت به رعایت موارد ذیل اقدام نمایند
المثل، خسارت،  مانند دعوی اجرت(ظهارنظر کارشناس جهت اثبات ادعا الزم باشد  ـ در کلیه دعاوی حقوقی که ا3 ـ 1

اعم از (خواهان ...) بها، انجام تعهدات، تأمین دلیل مستلزم جلب نظر کارشناس، حجر، رشد، تصرف عدوانی و نفقه، مهریه، اجاره
  .دادخواست داللت نمایندآن در هنگام تقدیم را جهت تهیه نظریه کارشناسی و تسلیم ) حقیقی و حقوقی
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 ـ در دعاوی حقوقی داخل در صالحیت شوراهای حل اختالف، دعاوی مشمول تبصره یک ماده یک آیین نامه 3 ـ 2
 و اصالحات بعد و همچنین در نقاطی که 1356ای از قوانین دادگستری مصوب   قانون اصالح پاره32 و 31اجرایی مواد 

به تأیید وکیل ) قابل طرح بودن دعوی( مفاد دادخواست یا درخواست از حیث انطباق با قوانین شود باید نامه مذکور اجرا نمی آیین
  .برسد

  .باشند مشمول ضوابط قسمت اخیر نخواهند بود الذکر از معرفی وکیل مستثنی می کلیه اشخاصی که در آیین نامه فوق
فراهم نموده و موارد اختالف و توافق را حسب  وکیل خواهان و یا وکالی طرفین دعوی باید زمینه سازش را  ـ4ماده 

در صورتی که دعوی قابل تجزیه باشد نسبت به موارد توافق . مورد به واحد ارشاد و معاضدت قضایی یا دادگاه اعالم نمایند
  .های مورد اختالف نیز دادگاه به رسیدگی ادامه خواهد داد صورت جلسه سازش تنظیم نمایند، در قسمت

صورتی که طرفین یا خواهان دعوی، خواستار نظریه کارشناس یا کارشناسان به عنوان داوری یا صلح و  در  ـ5ماده 
سازش باشند واحدهای ارشاد و معاضدت پس از احراز هویت و اهلیت و امضای فرم صورتجلسه موضوع را حسب مورد به 

 مربوط بین طرفین و قائم مقام قانونی آنان معتبر و در نظریه ابرازی در حدود قوانین. نمایند کارشناس یا کارشناسان ارجاع می
  .گردد باشد و طبق مقررات دستور اجرا توسط دادگاه صادر می مراجع قضایی قابل استناد می

  : به شرح ذیل است5 ترتیب کار و شیوه اعمال ماده  ـ6ماده 
  .تقر در حوزه قضایی مربوطه تسلیم نماید ـ متقاضی باید دادخواست خود را به واحد ارشاد و معاضدت قضایی مس6 ـ 1
طرف مقابل یک . تر طرف مقابل را از دادخواست مطلع نماید  ـ واحد ارشاد و معاضدت قضایی باید هر چه سریع6 ـ 2

هفته مهلت خواهد داشت که به واحد ارشاد و معاضدت قضایی اطالع دهد که آیا با ارجاع امر به داوری کارشناس و یا صلح و 
  .باشد عدم پاسخ در مهلت مقرر به منزله عدم پذیرش می. کند  توسط کارشناس موافق است یا آن را رد میسازش

 ـ پس از موافقت طرف مقابل، واحد ارشاد و معاضدت قضایی ضمن ارجاع امر به کارشناس مربوط مراتب را جهت 6 ـ 3
  .نماید س ابالغ میتکمیل مدارک و استدالالت نزد کارشناس، کتباً به طرفین و کارشنا

 ـ کارشناس منتخب موظف است ظرف دو روز جهت تعیین زمان و مکان داوری یا صلح و سازش با طرفین دعوی 6 ـ 4
  .هماهنگی الزم را بنماید

طرفی را   ـ کارشناس مذکور موظف است ضمن رعایت مسائل فنی و کارشناسی، رعایت اصول عدالت، انصاف و بی6 ـ 5
  .بطین جریان دعوی مکلفند طبق قوانین و مقررات رعایت محرمانه بودن آن را بنمایندکلیه مرت. بنماید

ها، کارشناس مذکور موظف است در موارد داوری نظریه کارشناسی خود را ظرف یک هفته   پس از پایان بررسی ـ7ماده 
ای که به امضا   با تنظیم توافقنامهبه واحد ارشاد و معاضدت اعالم نماید و همچنین در موارد صلح و سازش ظرف همین مدت

رسد، مراتب صلح و سازش را به واحد ارشاد و معاضدت قضایی اعالم دارد تا پس از بررسی و تأیید به خواهان تسلیم  طرفین می
در صورت اعالم کارشناس مبنی بر عدم امکان صلح و سازش نیز مراتب مطابق محدودیت زمانی مندرج در بند اخیر به . گردد

  .گردد احد مرجع اعالم میو
ها باشند، واحد ارشاد و معاضدت قضایی موظف  های دولتی و شهرداری  در مواردی که طرف دعوی سازمان ـ8ماده 
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است از طریق تعامل و مکاتبات الزم با اداره حقوقی سازمان طرف دعوی و عنداللزوم با استفاده از نظریه کارشناس مساعی 
  .وع اعمال نمایدالزم را در حل و فصل موض

  
  بخش سوم ـ نظارت و پشتیبانی

های الزم و رفع کمبودهای مربوط به اعزام وکال و کارشناسان و عنداللزوم انجام   پشتیبانی و حمایت ـ9ماده 
های الزم در مورد اقدامات وکال و کارشناسان و همچنین رفع اشکاالت و ابهامات در اجرا و اعالم گزارش عملکرد آن  بازرسی

  .به رئیس قوه قضائیه با هیأت خواهد بود
 مسئولیت اجرای این شیوه نامه به عهده رؤسای دادگستری هر حوزه قضایی خواهد بود رؤسای کل  ـ10ماده 
های هیأت، همکاری الزم  ها مکلفند در جهت نظارت کلی بر دستورالعمل شماره یک و تهیه گزارش و سایر مأموریت دادگستری

  . و با درخواست هیأت گزارش عملکرد مربوط به اجراء این شیوه نامه را به هیأت ارسال نمایندرا به عمل آورده
 در صورتی که در راستای اجرای این شیوه نامه وکال و کارشناسان مرتکب تخلف شوند، مراتب به هیأت  ـ11ماده 

  .کند اعالم و هیأت مطابق قوانین و مقررات مربوط رسیدگی و اتخاذ تصمیم می
  . به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید20/7/1385 ماده در تاریخ 11این شیوه نامه در سه بخش و 

  
  سید محمود هاشمی شاهرودی

  رئیس قوه قضائیه
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  اینترنتی ایرانی ) سایتهای( رسانی آیین نامه ساماندهی فعالیت پایگاههای اطالع
  فصل اول ـ تعاریف

  
  :روند ح مربوط به کار می ـ اصطالحات زیر در معانی مشرو1ماده 

کلیه مراکز موجود در شبکه اینترنت که ارائه دهنده خدماتی مانند ): سایت و وبالگ(رسانی اینترنتی  الف ـ پایگاه اطالع
WWW و FTPهستند .  

یگاه رسانی اینترنتی که مسئول آن اطالعات و مدارک شناسایی خود و پا پایگاه اطالع: رسانی ثبت شده ب ـ پایگاه اطالع
را به وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ارائه و مطابق قوانین و مقررات از جمله مقررات مصوب شورای عالی انقالب فرهنگی به 

  .ثبت رسیده و رسید آن را دریافت کرده باشد و امکان برقراری ارتباط با شخص مورد نظر وجود داشته باشد
رسانی اینترنتی که در وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ثبت نشده  اه اطالعپایگ: رسانی با هویت نامعلوم پ ـ پایگاه اطالع

  .باشد
آیین ) 6(رسانی اینترنتی از جمله موارد موضوع ماده  موارد ممنوع برای انتشار در پایگاههای اطالع: ت ـ موارد غیر مجاز

این ) 7(رای عالی انقالب فرهنگی و ماده  مصوب شو(ISP)رسانی و اینترنت، رسال  نامه واحدهای ارائه کننده خدمات اطالع
  .آیین نامه

رسانی اینترنتی که مشمول حداقل یکی از موارد غیر مجاز  انتشار هر نوع داده در پایگاههای اطالع: ث ـ فعالیت غیر مجاز
  .یاد شده باشد

  فصل دوم ـ ساماندهی و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
ای مصوب شورای عالی انقالب فرهنگی و دیگر قوانین و مقررات  رسانی رایانه  اطالع ـ مقررات و ضوابط شبکه2ماده 
  .باشد الرعایه می حاکم الزم

رسانی اینترنتی از   ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ضمن مدیریت ساماندهی و نظارت بر پایگاههای اطالع3ماده 
  .کند های مجاز و سالم در کشور حمایت می  و با فعالیترسانی اینترنتی ایرانی ثبت شده فعالیت پایگاههای اطالع

  : ـ وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی به شرح زیر است4ماده 
اندازی ساختار مناسب تشکیالتی با استفاده از ظرفیتهای موجود برای ساماندهی، هدایت و حمایت  بینی و راه الف ـ پیش

  .فعالیتهای غیر مجازاز فعالیتهای اینترنتی مجاز و برخورد با 
  .بینی بودجه مناسب سالیانه به منظور سالم سازی و سامان بخشی به فعالیتهای اینترنتی در کشور ب ـ پیش

پ ـ تعیین شرایط الزم برای پایگاه، مدیران مسئول سایتها و نیز تعیین ساز و کار مناسب به منظور ثبت رسمی 
  .مومی هر موردرسانی و لغو آن و اعالم ع پایگاههای اطالع

های سالم و مفید  ت ـ اتخاذ راهکارهای اجرایی مناسب برای حمایت مادی و معنوی از عوامل تقویت کننده فعالیت
  .اینترنتی با اولویت خبررسانی

   هـ35741ت/109060
9/9/1385 
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ریزی کشور در راستای تحقق بندهای فوق موظف به همکاری الزم با وزارت فرهنگ  تبصره ـ سازمان مدیریت و برنامه
  .باشد المی میو ارشاد اس

رسانی اینترنتی ملزم به ثبت مشخصات مربوط و ثبت هویت مدیر مسئول خود با   ـ پایگاهها و سایتهای اطالع5ماده 
  .باشند رعایت قوانین و مقررات از جمله مقررات مصوب شورای عالی انقالب فرهنگی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی می

اند، حداکثر به مدت دو ماه  نامه آغاز کرده  فعالیت خود را قبل از ابالغ این تصویبتبصره ـ پایگاههای اطالع رسانی که
  .باشند می) 1(ماده » ب«برای ثبت فرصت دارند و پس از این مهلت و عدم ثبت مشمول بند 

  .شود مسدود می) 8(توسط کار گروه موضوع ماده ) 1(ماده ) پ(رسانی اینترنتی موضوع بند   ـ پایگاه اطالع6ماده 
  

  فصل سوم ـ تخلفات و نحوه رسیدگی به آنها
 ـ انتشار و نگهداری هر نوع داده اعم از متن، صدا، عکس، تصویر، کارتون، پویانمایی، فیگور، کاریکاتور، فیلم و 7ماده 

رسانی   اطالعاین آیین نامه باشد، در پایگاه) 1(ماده » ت و ث«غیره که از جمله حاوی مضامین زیر و موارد موضوع بندهای 
  :ممنوع است

الف ـ مطالب الحادی و نفی یا تضعیف اصول و یا ارزشهای اسالمی و یا توهین به اسالم و مقدسات آن و اهانت به امام 
  .و یا رهبری) ره(

  .ب ـ توهین به ادیان آسمانی و کتب مقدس و انبیاء و معصومین و مقدسات
  .یت، حیثیت و منافع جمهوری اسالمی ایرانپ ـ تحریک و تشویق به ارتکاب اعمال علیه امن

العالی، تحریف انقالب اسالمی ملت ایران و توهین به  و مقام معظم رهبری مدظله) ره(ت ـ تحریف مطالب امام خمینی 
  .ارزشهای آن

 و یا ث ـ هرگونه اقدام علیه قانون اساسی و یا تعرفه افکنی و خدشه در وحدت و وفاق ملی و استقالل و تمامیت ارضی
  .القاء بدبینی و ناامیدی در مردم نسبت به مشروعیت و کارآمدی نظام

  .ج ـ توهین به اقوام و اقلیتهای مذهبی
  .بندی شده از قبیل نظامی، امنیتی و سیاسی دولتی و خصوصی چ ـ افشای اسرار و اسناد طبقه

  .ح ـ اشاعه منکرات و ترویج فحشا و مطالب مغایر با عفت و اخالق عمومی
  . ـ توهین به اشخاص حقیقی و حقوقیخ

  .د ـ اطالعات خصوصی و شخصی افراد بدون اخذ اجازه کتبی از آنان
  .ذ ـ انجام فعالیتهای اقتصادی غیر قانونی از قبیل پولشویی، تجارت هرمی و غیره

  .رسانی غیر مجاز ر ـ تبلیغ یا آموزش پایگاههای اطالع
  ).فیلترینگ(رسانی غیر مجاز  ا مسدودسازی پایگاههای اطالعز ـ آموزش و ارائه هر نوع روش مقابله ب

  .ژ ـ نشر اکاذیب و افترا
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  .الذکر باشد های فوق رسانی حاوی مضامین جزء س ـ برقراری هر نوع پیوند که مبلغ و مروج پایگاههای اطالع
  .ش ـ هر نوع اقدام خالف شرع یا قانونی دیگر یا مخالف ضوابط و مقررات

این آیین نامه و بندهای آن در ) 7(و ماده ) 1(ماده » ت و ث«موضوع بندهای (ار هر نوع داده ممنوع  ـ انتش8ماده 
رسانی منجر به ارسال گزارش از طریق وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی به کار گروه تعیین مصادیق پایگاههای  پایگاههای اطالع

به منظور ) می، اطالعات، ارتباطات و فناوری اطالعات و دادگستریمرکب از وزیران فرهنگ و ارشاد اسال(غیر مجاز اینترنتی 
  .رسانی خواهد شد مسدودسازی پایگاه اطالع

رسانی ثبت شده با توجه به نوع و آثار آن به یکی از اشکال   ـ رسیدگی به اداره فعالیت غیر مجاز پایگاههای اطالع9ماده 
  :زیر حسب مورد و یا حسب شدت و ضعف آن خواهد بود
های ممنوع و جبران آن مانند اصالح یا  رسانی نسبت به حذف داده یا داده الف ـ تذکر رسمی به مسئول پایگاههای اطالع

  .عذرخواهی
  .شود ساز و کار الزم برای ابالغ تذکر رسمی به این دسته پایگاهها توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی تعیین می

رسانی  مصادیق پایگاههای غیر مجاز اینترنتی با تقاضای مسدودسازی پایگاه اطالعب ـ ارسال گزارش به کار گروه تعیین 
توانند درخواست تجدیدنظر خود را برای بررسی در کار گروه یاد شده به وزارت  اند، می ثبت شده که به دلیل تخلف مسدود شده

  .فرهنگ و ارشاد اسالمی ارائه کنند
  

  فصل چهارم ـ سایر مقررات
تخاذتصمیم نسبت به پایگاههای موضوع این آیین نامه مانع طرح شکایت علیه آنها در مراجع ذی صالح و  ـ ا10ماده 

  .باشد جبران خسارت و مجازات قانونی نمی
 ـ هرگونه تغییر، اصالح و یا الحاق و جایگزینی در این آیین نامه پس از طرح و تصویب در هیأت وزیران مجاز 11ماده 
  .خواهد بود
  

  ول رئیس جمهور ـ پرویز داودیمعاون ا
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  دستورالعمل حفاظت از اسناد، اطالعات و ادله پرونده های قضایی
  

  :مقدمه
 قانون اساسی، دادگستری مرجع رسمی رسیدگی به تظلمات و شکایات است و در عصر حاضر، رایجترین 1591برابر اصل 

خصوصاً جایگاه . گیرد ادی و دولتی و غیر دولتی صورت میشکل رسیدگی به تظلمات و شکایات در قالب اسناد، اعم از رسمی، ع
بر این اساس . کند و نقشی که اسناد در نزد مراجع قضایی دارند، امر نگهداری صحیح و حفاظت از آنها، اهمیتی مضاعف پیدا می

ائی دسترسی دارند، الزم های قض بر مسؤوالن، مدیران، قضات و کارمندان قوه قضائیه که به نحوی به اسناد و اطالعات پرونده
رعایت مقررات مذکور در هر یک از مراکز قوه قضائیه یا محاکم . است تا در هر شرایطی در حفظ آنها دقت و تالش کنند

هدف از تهیه این دستورالعمل، ایجاد . قضایی موجب صیانت از حقوق اصحاب دعوا اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی خواهد بود
حفاظت از اسناد، اطالعات، ادله، جلوگیری از سرقت یا فقدان اسناد و مدارک و دسترسی غیر مجاز افراد و وحدت رویه به منظور 

  .های قضایی در جهت حفظ حقوق اشخاص است عدم انتشار و افشای اسرار پرونده
  

  فصل اول
  اقدامات و تدابیر حفاظتی

  های قضایی پیرامون اسناد، اسرار و اطالعات و ادله پرونده
  : ـ دفترهای مورد استفاده در شعب1ه ماد

کلیه مراجع قضایی مطابق مقررات مربوط باید دارای دفاتر گوناگون از جمله دفتر ثبت عرایض، دفتر ثبت لوایح، دفتر 
ها باشند و به  اندیکاتور، دفتر اوقات، دفتر اموال مرتبط با پرونده، دفتر ارسال و مراسالت، دفتر مخصوص زندان و بازداشتی

ترتیب شماره و تاریخ، اقدام کنند و تا آخرین صفحه سفید آن را مورد استفاده قرار دهند و در همان حال از هرگونه قلم 
  .خوردگی، محو، الحاق یا کشیدن ورق یا سیاه کردن اوراق خودداری ورزند

آن، مطلب صحیح را درج تبصره ـ در صورتی که هنگام ثبت مطلب در دفترها اشتباهی رخ دهد با خط نازکی در هامش 
  .و از محو کردن اشتباه به وسیله الک و غیره خودداری شود

  : ـ ثبت پرونده2ماده 
با وصول پرونده، بایگان موظف است پرونده را در دفتر ثبت دادخواست یا ثبت درخواست ثبت کند و برای اقدام قانونی به 

ی شعبه و یا دفتر شعبه اقدامات الزم انجام شده و پس از تعیین وقت پس از صدور دستور قانونی از سو. نظر مدیر دفتر برساند
  .بایگان با توجه به کالسه پرونده و سال باید پرونده را بایگانی کند. برای بایگانی به بایگان تسلیم شود

  : ـ ارائه رسید3ماده 

                                                 
  :یران قانون اساسی جمهوری اسالمی ا159اصل .  1

  .تشکیل دادگاهها و تعیین صالحیت آنها منوط به حکم قانون است. مرجع رسمی تظلمات و شکایت دادگستری است
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مدیر دفتر یا دفتر بازداشتگاه پس از وصول دادخواست اعم از نخستین، تجدیدنظر و فرجام یا درخواست تجدیدنظر، 
  .موظف است مطابق فرم پیوست رسید بدهد و نسخه دوم آن را به پرونده پیوست کند

همچنین مدیر دفتر یا جانشین وی باید کلیه اصول اسناد و لوایح و گزارشهای رسیده را پس از مالحظه قاضی و اخذ 
تری که برای ثبت آنها معین است، ثبت و رسیدی که مشتمل بر شماره دستور، فوراً با رعایت ترتیب از حیث تاریخ ورود در دف

  .ثبت، تاریخ و تعداد اوراق و موضوع باشد به تسلیم کننده بدهد
  : ـ برگ شماری پرونده4ماده 

کلیه اوراق و اسناد و لوایح و گزارشها باید پس از ثبت، از سوی بایگان برگ شماری شود و شماره آن در ظهر هر برگ 
اوراق مذکور باید به ترتیب شماره و تاریخ وصول با نظم و ترتیب به پرونده الصاق .  و با درج مشخصات به امضای وی برسدقید
  .شود

  : ـ حفاظت از اسناد و مدارک مورد ادعای جعل و اوراق متعلق به متهم5ماده 
 از محل بازرسی به دست آمده است، های متعلق به متهم که در صورت وجود اسناد مورد ادعای جعل و اوراق و نوشته

باید پس از دستور کتبی قاضی پرونده تا تعیین تکلیف نهایی و صدور حکم قطعی به صورت الک و مهر شده در گاو صندوق 
  .نگهداری و مراتب این موضوع در پرونده درج شود

  :های قضایی  ـ نحوه تنظیم صورت مجلس آالت و ادوات مرتبط با پرونده6ماده 
های قضایی از سوی مقام قضایی، باید پس از درج شماره کالسه بر اشیاء و  تعیین تکلیف اشیاء و اموال مرتبط با پروندهتا 

اموال فوق، صورت مجلسی در دو نسخه متضمن مشخصات هر یک از اموال و اشیاء بر حسب نوع، تعداد، میزان اندازه، شماره 
یم، یک نسخه پیوست پرونده و نسخه دیگر به انباردار یا مسؤول نگهداری سریال و محل نگهداری مطابق فرم پیوست تنظ

  .تحویل شود
یک نسخه از برگ انبار را به ) فرم پیوست(مسؤول انبار یا تحویل گیرنده نیز موظف است مطابق صورت مجلس تنظیمی 

  .تحویل دهنده و یک نسخه را به حفاظت و اطالعات ارسال دارد
  :ناد سری و محرمانه دولتی ـ حفاظت از اس7ماده 

در صورتیکه پرونده قضایی حاوی اسناد سری و محرمانه دولتی باشد تا زمانی که اسناد فوق، ضمیمه پرونده است 
بندی سند محسوب شده و باید مطابق آیین نامه طرز نگهداری اسناد سری و محرمانه  بندی آن پرونده، باالترین طبقه طبقه

بندی شده نگهداری شود و هرگونه اقدامی نسبت به اسناد مذکور از جمله  ظت اسناد و اطالعات طبقهدولتی و دستورالعمل حفا
  .ارسال و مراسالت نیز مطابق دستورالعمل مربوط انجام پذیرد

  ...)اعم از سپرده، جزای نقدی و( ـ شرایط و نحوه نگهداری قبوض 8ماده 
نفع، شماره کالسه پرونده و شعبه رسیدگی کننده بدون هرگونه  ی ذیقبوض سپرده و سایر قبوض باید نام و نام خانوادگ

  .قلم خوردگی و الک گرفتگی توسط مدیر دفتر درج و ضمن تنظیم صورت جلسه در پرونده نگهداری شود
  :ها  ـ محل نگهدرای دفترها و پرونده9ماده 



 
١١٦

تورالعمل ساماندهی و نظارت بر تردد مراجعان دس «162های قضایی باید مطابق ماده  محل نگهداری اسناد و اوراق پرونده
  .ابالغی از سوی رئیس قوه قضائیه باشد» و ارتقای رفتار سازمانی در قوه قضاییه

  :ها  ـ نحوه نگهداری پرونده10ماده 
 ها باید در فایلها و کمدهای دارای قفل مطمئن نگهداری شود و امکان دسترسی مراجعان به آن میسر نباشد و در پرونده

از تکثیر کلید و یا واگذاری آن به افراد فاقد سمت اجتناب شود و در صورت . پایان کار اداری باید در کمدها و فایلها قفل شود
  .درنگ تعویض گردد مفقود شدن هر یک از کلیدها، قفل آن بی

  : ـ قرار دادن پرونده در ردیف11ماده 
ام تکالیف قانونی، بالفاصله هر پرونده را در جای مخصوص به بایگان موظف است پس از انجام دستور قضایی و یا انج
  .خود ضبط و اکیداً از قرار دادن آنها بر روی میز خودداری نماید

  : ـ شرایط خروج پرونده12ماده 
دستورالعمل  «43خارج کردن پرونده از بایگانی و دفتر و دادگاه به خارج از محل استقرار دادگاه باید مطابق ماده 

  .صورت گیرد» دهی و نظارت بر تردد مراجعینسامان
  :های حساس و مهم  ـ حفاظت از پرونده13ماده 

کنند بنا به تشخیص قاضی پرونده یا مراجع نظارتی باید با  های حساس و مهم رسیدگی می کلیه شعبی که به پرونده
کور هم در شعبه و هم در بایگانی راکد باید های مذ هماهنگی حفاظت و اطالعات تدابیر حفاظتی بیشتری لحاظ نمایند و پرونده

  .در فایلها یا صندوقهای رمزدار نگهداری شود

                                                 
  : ـ دستورالعمل ساماندهی تردد مراجعین16ماده .  2

  :باشد های حفاظتی تدوین شده از سوی مرکز حفاظت و اطالعات کل قوه قضائیه به شرح ذیل ضروری می اجرای دقیق دستورالعمل
امکان نفوذ غیر مجاز به بخشهای مختلف ساختمانهای واحدهای قضایی در ساعات اداری و غیر اداری از : الف ـ رفع نواقص و مختصات فیزیکی محاکم اعم از

  . امثالهمسوی افراد فاقد صالحیت و همچنین امکان استنساخ از اسناد و مدارک و سرقت آنها یا معدوم نمودن یا امکان آتش سوزی عمدی و
  .ها و ملزومات مربوطه در محل مناسب، دور از دسترسی افراد فاقد صالحیت ها، رایانه ب ـ استقرار دفترهای، اسناد، مدارک، پرونده

بار و همچنین دقت در به انبار واحد قضایی و ساماندهی امر تحویل و تحول و ورود و خروج از آنها از ان» ملزومات و مشکوفات مرتبط با پرونده«ج ـ تحویل فوری 
  .درج مشخصات پرونده مربوط بر روی هر یک از لوازم انتقالی به انبار

با عنایت به تعامل انواع ) 1354مصوب سال (بندی شده  بندی اسناد طبقه د ـ رعایت دقیق آیین نامه طرز نگهداری اسناد سری و محرمانه دولتی و نحوه تعیین طبقه
و دقت در صالحیت هر یک از ایشان در دستری به اسناد و » ربازان، ضابطین، نیروهای شرکتی، محققین، وکال، کارآموزان و ارباب دعواس«مرتبطین با محاکم اعم از 

  .بندی حفاظتی هر پرونده و سند ها با رعایت شأن مشارالیهم و طبقه پرونده
گردد، نظارت الزم را بر  تان و عضویت اعضای شورای قضایی استان تشکیل میتبصره ـ شورای حفاظت و اطالعات استان که به ریاست رئیس کل دادگستری اس

  .باشد دبیر این شورا، رئیس حفاظت و اطالعات دادگستری کل استان می. اجرای مفاد این ماده به عمل خواهد آورد
  : ـ دستورالعمل ساماندهی تردد مراجعین4ماده .  3
دادگاهها، حتی توسط قضات ممنوع بوده و در صورت ضرورت، با برگ شماری و تهیه بدل و تسلیم رسید به مسؤول ها از شعب دادسراها و  خارج کردن پرونده«

گردد، از شعبه رسیدگی کننده مطلقاً ممنوع  المللی ـ که برای دادرسان آنها ابالغ ویژه صادر می های مهمه ملی و بین مربوط امکان پذیر خواهد بود لیکن خروج پرونده
  ».بینی شود  الزم است مکان مناسب مورد تأیید حفاظت و اطالعات، جهت استقرار دادرس و همکاران وی پیشبوده و



 
١١٧

  آیین نامه نحوۀ تفکیک و طبقه بندی زندانیان
  

 قانون تبدیل شورای سرپرستی زندانها به سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب 9در اجرای ماده 
های درمانی، اصالحی و تربیتی و نیل به اهداف عالیه  می و به منظوراجرای هر چه بهتر روش مجلس شورای اسال6/11/1364

بندی زندانیان در سازمان  سازمانی، حفظ حقوق و کرامت زندانیان و افزایش درجه امنیت زندانها آیین نامه نحوۀ تفکیک و طبقه
شود به شرح مواد آتی تصویب  ه به اختصار سازمان نامیده میزندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور که در این آیین نام

  :گردد می
بندی عبارت است از جداسازی زندانیان از یکدیگر در زندان، بازداشتگاه و یا مراکز اقدامات   ـ تفکیک و طبقه1ماده 

  .و وضعیت سالمتی) متهم و محکوم(تأمینی و تربیتی کشور از حیث جنس، نوع جرم، وضعیت قضائی 
 ـ چنانچه مراجع قضایی حسب مورد تصمیم خاصی در خصوص نگهداری زندانی اتخاذ نمایند شورای 1تبصره 

  .باشد بندی موظف به رعایت آن می طبقه
  .شوند  ـ زندانیان اتباع خارجه جدای از سایر زندانیان نگهداری می2تبصره 

ن و با حضور پزشک مسؤول بهداشت و درمان و با بندی زندا بندی در مراکز مذکور توسط شورای طبقه  ـ طبقه2ماده 
  .پذیرد رعایت آیین نامه اجرایی سازمان و مفاد این آیین نامه انجام می

گردند برابر تصمیم   ـ زندانیانی که مخل نظم و انضباط عمومی بوده و یا موجب آزار و اذیت دیگر زندانیان می3ماده 
های تک نفره در  ها در اتاق زندانیان مذکور شب. شوند  جداگانه نگهداری می ماه در محل6شورای انضباطی زندان حداکثر 

شوند این دسته از زندانیان همزمان با تحمل   متر مربع با نور کافی و سرویس بهداشتی مناسب نگهداری می10فضای حداقل 
ها قبل از موعد مقرر با نظر  ترخیص از این محل. گیرند های اصالحی نظیر روان درمانی قرار می حبس، تحت پوشش طرح

  .روانشناس یا پزشک مسؤول و تصویب شورای انضباطی امکان پذیر خواهد بود
  .باشد بندی رعایت نکات ذیل نیز الزامی می  ـ در نگهداری زندانیان زن عالوه بر رعایت سایر موارد طبقه4ماده 

افزایش . سالگی در زندان و یا بازداشتگاه نگهداری نمایند 2الف ـ مادران زندانی حق دارند فرزند شیرخوار خود را تا سن 
  .باشد بندی امکان پذیر می  سال با نظر شورای طبقه6مدت مذکور تا سقف 

ترتیب سپردن اطفال را به خانواده و در صورت عدم پذیرش خانواده » الف«ب ـ مددکاران اجتماعی مکلفند، با رعایت بند 
  .گهداری اطفال فراهم سازندبه بهزیستی، یا مؤسسه خیریه ن

ها مکلف به تهیه وسایل بهداشتی برای زندانیان زن و تغذیه مناسب برای مادران  ها و بازداشتگاه ج ـ مسؤولین زندان
  .باشند زندانی و اطفال همراه در زندان می

ت جداگانه از زندان یا د ـ زنان باردار و اطفال شیرخوار با مادرانشان تحت رژیم خاص غذایی قرار گرفته و در قسم
  .شوند بازداشتگاه نگهداری می

  :گردند  ـ در طبقه بندی از حیث سن، زندانیان در گروههای سنی زیر از یکدیگر تفکیک می5ماده 

16523/85/1  
9/9/85 



 
١١٨

 سال بوده که باید در کانونهای اصالح و تبدیل نگهداری 18الف ـ گروه سنی اطفال و نوجوانان، شامل زندانیان زیر 
ای خارج از محیط زندان نگهداری خواهند  در استانی کانون اصالح و تربیت وجود نداشته باشد در محل جداگانهشوند و چنانچه 

  .شد
  .باشد های اصالح و تربیت می بندی در کانون اصالح و تربیت بر اساس آیین نامه اجرایی کانون  ـ طبقه1تبصره 
 ممنوع و چنانچه به دستور مراجع قضایی اطفال و نوجوانان  سال به زندان18 ـ معرفی اطفال و نوجوانان زیر 2تبصره 

  . سال به زندان اعزام گردند رؤسای زندانها مکلفند بالفاصله آنان را به کانون اصالح و تربیت اعزام نمایند18زیر 
  .وند سال بوده که باید جدا از سایر زندانیان نگهداری ش30 سال تا 18ب ـ گروه سنی جوانان شامل، زندانیان 

  . سال به باال30ج ـ گروه سنی بزرگساالن شامل زندانیان 
د ـ گروه زندانیان سالمند و زندانیانی که، با لحاظ وضعیت جسمانی و عواطف آنان نیازمند نگهداری با شرایط و امکانات 

  .باشند خاص می
ها در بازداشتگاه نگهداری   بندی زندان ـ در نقاطی که بازداشتگاه مستقل ایجاد شده باشد، متهمین با رعایت طبقه6ماده 

در غیر این صورت محل نگهداری متهمین در خارج از زندان جدای از محکومین بوده که در این شرایط نیز جداسازی . شوند می
  . سال از بزرگساالن الزامی است18متهمین جوان زیر 

رفیت باالی هفتصد نفر زندانی به شرح زیر بوده و های با ظ  ـ طبقه بندی زندانیان بر اساس نوع جرم در زندان7ماده 
  :زندانیان باید در گروه خاص خود نگهداری شوند

الف ـ جرایم باندی و سازمان یافته، قتل عمدی، سرقت مسلحانه، آدم ربایی، تجاوز به عنف، اسیدپاسی، اشرار و سارقین 
  .دار سابقه

 اختالس، جعل و استفاده از سند مجعول، خیانت در امانت، اخالل در ب ـ جرایم مالی مانند کالهبرداری، رشاء و ارتشاء،
نظام اقتصادی، قاچاق کاال و ارز، سرقت فاقد سابقه، ضرب و جرح عمدی، زنا و لواط، جرایم بر ضد عفت و اخالق و نظم 

 2ی موضوع ماده محل و محکومین مال عمومی، جرایم غیر عمدی، جرایم بر ضد حقوق و تکالیف خانوادگی، صدور چک بی
  .های مالی قانون نحوه اجرای محکومیت

  .ج ـ جرایم ویژه با حساسیت عمومی نظیر جاسوسی، اقدام علیه امنیت کشور
  .د ـ جرایم مربوط به مواد مخدر

های اخالقی و خصوصیات رفتاری و چگونگی  تواند بر حسب تحصیالت، ویژگی تبصره ـ شورای طبقه بندی می
  .نان را در هر یک از طبقات جدای از طبقه خاص خود قرار دهدشخصیت زندانیان، آ

بندی از حیث نوع جرم به  های با ظرفیت اسمی زیر سیصد نفر و سیصد تا هفتصد نفر زندانی، طبقه  ـ در زندان8ماده 
  :گیرد روش زیر انجام می

تل عمدی، سرقت مسلحانه، سرقت عادی،  نفر زندانی، زندانیان با جرایم ق300های با ظرفیت اسمی زیر  الف ـ در زندان
آدم ربایی، تجاوز به عنف، اسیدپاشی، جرایم باندی و سازمان یافته، ضرب و جرح عمدی، زنا و لواط و جرایم بر ضد عفت و 
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  .شوند اخالق و نظم عمومی جدای از سایر زندانیان نگهداری می
ندانیان مشمول بند الف این ماده و همچنین زندانیان  نفر زندانی، ز700 تا 300های با ظرفیت اسمی  ب ـ در زندان

  .شوند  به صورت مجزا و جدا از سایر زندانیان نگهداری می8مشمول گروههای ب و ج از ماده 
  .ها بر اساس استانداردهای ابالغی از سوی سازمان تعیین خواهد شد ها و بازداشتگاه  ـ ظرفیت اسمی زندان1تبصره 
  .های موضوع این ماده الزامی است ها و بازداشتگاه بندی در زندان  موارد طبقه ـ رعایت سایر2تبصره 
های با ظرفیت اسمی تا هفتصد نفر به واسطه دارا بودن فضای فیزیکی  ها یا بازداشتگاه  ـ چنانچه در زندان3تبصره 

  .باشد  مکلف به اجرای کامل آن می وجود داشته باشد، زندان7بندی کامل به شرح مذکور در ماده  مناسب امکان اجرای طبقه
  .گیرد بندی صورت می  ـ چنانچه فردی مرتکب چند جرم شده باشد، بر حسب شدیدترین جرم ارتکابی طبقه9ماده 
  .شوند  ـ زندانیان روحانی و نظامی در بندهای جداگانه نگهداری می10ماده 
  .شوند گهداری میآموزی و کار درمانی ن های حرفه  ـ معتادین در اردوگاه11ماده 
  .شوند نگهداری می» سالن کارگری«ای موسوم به  ها در بخش جداگانه  ـ زندانیان شاغل در زندان12ماده 
  :باشد بندی از حیث نگهداری زندانیان بیمار به شرح زیر می  ـ طبقه13ماده 

انی برخورداری از عفو و یا تخفیف العالج و العالج تا زم های واگیردار و بیماران صعب الف ـ مسلولین و سایر بیماری
شوند و نیز معلولین و نابینایان حسب مورد  مند می ای بهره مجازات و همچنین بیماران روانی و مددجویانی که از خدمات مشاوره

های جداگانه نگهداری  های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در محل مطابق دستورالعمل سازمان و با لحاظ سیاست
  .شوند می

  .اند دوره نقاهت خود را در محلی جدا از سایر زندانیان سپری خواهند کرد ب ـ کسانی که مورد عمل جراحی قرار گرفته
تبصره ـ مرکز درمانی زندان به تناسب نوع بیماری و وضعیت جسمانی زندانیان مذکور در این ماده به آنان توجه خاص 

  . در نظر خواهد گرفتمعطوف داشته و شرایط مناسب و غذای رژیمی
ها و مراکز وابسته امکانات و سازکارهای الزم برای اجرای تفکیک و طبقه بندی  هایی که زندان  ـ در استان14ماده 

 کیلومتر از یکدیگر فاصله 100ها به هم نزدیک بوده و حداکثر تا  زندانیان را به صورت جداگانه نداشته باشند و فاصله زندان
توانند تفکیک و طبقه بندی زندانیان محکوم را به نحوی انجام دهند که بخشی از زندانیان در یک زندان و  داشته باشند، می

  .های دیگر نگهداری شوند بخشی دیگر در زندان
ها و مراکز اقدامات تأمینی و تربیتی موضوع تفکیک و  ها، بازداشتگاه  ـ سازمان مکلف است در ساخت زندان15ماده 

  .نیان را بر اساس این آیین نامه مدنظر قرار دهدبندی زندا طبقه
 ـ کمیته نظارت مرکب از نماینده رئیس قوه قضائیه، معاون قضایی و اجرای احکام سازمان، معاون سالمت و 16ماده 

گردد تا ضمن  اصالح و تربیت، مدیر کل دفتر ارزیابی، بازرسی و پاسخگویی به شکایات و رئیس حفاظت اطالعات تشکیل می
ها فراهم  ها یا بازداشتگاه نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه چنانچه امکان اجرای برخی از الزامات آن در بعضی از زندان

های مزبور به صورت موردی و برای مدت  بندی در محل نباشد با لحاظ جمیع جوانب و مصالح سازمانی، نسبت به تعیین طبقه



 
١٢٠

  .ددخاص و بر اساس شرایط موجود اقدام گر
االجرا   به تصویب رسید و از تاریخ مزبور الزم9/9/1385 تبصره در تاریخ 9 ماده و 17 ـ این آیین نامه مشتمل بر 17ماده 

  .باشد می
  

  نژاد رئیس قوه قضائیه ـ سیدمحمود هاشمی



 
١٢١

  های مطالبه مهریه و اعسار شیوه نامه اجرایی نحوه ارشاد و رسیدگی به پرونده      
  :مقدمه
از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسالمی است، همه قوانین و «: دارد ه اصل دهم قانون اساسی که مقرر مینظر ب

های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده و پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی  ریزی مقررات و برنامه
 قانون نحوه 3 قانون اعسار و ماده 24 قانون مدنی و ماده 652 و 277ستناد موادو به ا» بر پایه حقوق و اخالق اسالمی باشد

 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و با توجه به اینکه 29/7/1382 ـ 622های مالی و رأی وحدت رویه شماره  اجرای محکومیت
ها بوده   و ارتقاء جایگاه واالی خانوادهآمیز که فلسفه وجودی آن، تحکیم مودت و تعمیق روابط محبت» مهریه«در شرایط فعلی، 

ها ـ به ویژه در روابط بین زوجهای جوان ـ تبدیل شده است،  است، در برخی موارد به عامل تهدید کننده بنیان و قوام خانواده
نون ضرورت اتخاذ راهکارهایی در جهت رفع این معضل و ارتقاء جایگاه مهریه به ابزاری در جهت استواری و پایداری کا

 2از فصل اول دستورالعمل شماره » و«خانوادگی و تسریع در احقاق حق بانوان، احساس گردیده و بر این اساس موضوع در بند 
ها از سایر موارد مطروحه در محاکم و رسیدگی  بینی شده است و نهایتاً تمایز اینگونه پرونده طرح جامع رفع اطاله دادرسی، پیش

  .گردد ای به شرح مواد آتی ابالغ می وه نامهتخصصی به دعاوی موصوف، شی
  

  ارشاد و معاضدت قضائی
 طرح جامع رفع اطاله دادرسی، بدواً 1 ـ در مراجعات مربوط به دعاوی خانواده، بر اساس دستورالعمل شماره 1ماده 

  .بایستی از طریق واحد ارشاد و معاضدت قضائی اقدامات مقتضی صورت پذیرد می
د و معاضدت قضایی با دعوت از طرفین به صلح و سازش و تالش در جهت رفع مشکل از روشهای  ـ واحد ارشا2ماده 

  .غیر قضایی و با تکیه بر نقاط قوت نهاد خانواده، اقدام خواهد نمود
 ـ در صورت عدم تمایل زوجین به صلح و سازش یا اصرار زوجه بر دریافت مهریه، کارشناس ذی ربط در واحد 3ماده 
نماید و  اضدت قضایی با شمردن مزایای اقدام از طریق اجرای ثبت، مشارالیها را به واحد اجرا سازمان ثبت داللت میارشاد و مع

در کنار این امر، از بیان مزایای سایر روشهای حل مشکل نظیر داللت به شورهای حل اختالف، توصیه به استفاده از داور و یا 
  .گردد خصوصی نیز استفاده میمندی از نهادهای مشاوره دولتی و  بهره

 ـ در صورت اصرار طرفین یا زوجه بر اقدام قضایی، مراتب عدم تمایل وی به اقدام از طریق واحد اجرای ثبت، 4ماده 
  .شود کتباً ثبت گردیده و به امضای وی رسیده، آنگاه دادخواست مربوط، پذیرفته می

  
  نحوه ارجاع و رسیدگی و صدور حکم

 طرح جامع رفع اطاله دادرسی، 2از فصل اول دستورالعمل شماره » و«ایی مسئول ارجاع، با توجه به بند  ـ مقام قض5ماده 
دقت نظر الزم را مبذول داشته و پرونده وارده را به شعبه خاص رسیدگی به دعاوی مهریه » ها ارجاع تخصصی پرونده«موضوع 

  .ارجاع نماید

01652/85/1  
9/9/85 



 
١٢٢

بایستی مباشرتاً یا از طریق نهادهای شبه قضایی مانند  راجع به مهریه می ـ دادگاه پیش از صدور حکم محکومیت 6ماده 
شوراهای حل اختالف و داوری و نهادهای مشاوره دولتی و خصوصی، سعی در صلح و سازش و حصول توافق بین طرفین 

  .ورتجلسه نمایدداشته و مراتب اقدامات خود را اعم از آنکه منتهی به رفع اختالف شده یا نشده باشد در پرونده ص
کنند، در صورت عدم حصول سازش، در مورد  تبصره ـ داوران منتخب، عالوه بر اینکه راجع به اصل اختالف اظهارنظر می

  .تمکن مالی زوج به پرداخت مهریه نیز اظهار عقیده خواهند کرد
خارج از نوبت و حداکثر با تعیین العاده و   ـ وقت رسیدگی به ادعای اعسار و تقسیط پرداخت مهریه، به صورت فوق7ماده 

  .باشد وقت ده روزه می
 ـ در صورت عدم حصول صلح و سازش، چنانچه زوج، دین را قبول نموده لیکن تقاضای مهلت برای پرداخت یا 8ماده 

ی  هیأت عمومی دیوان عال29/7/1382 مورخ 622تقسیط و ادعای اعسار داشته باشد، با استناد به رأی وحدت رویه شماره 
  .باشد کشور این درخواست در همان دعوی اصلی قابل استماع بوده و دادگاه مکلف به رسیدگی و صدور حکم می

  
  اقدامات اجرایی

اعتبار قانونی این حکم تا . گردد  ـ بالفاصله پس از صدور احکام اعسار و تقسیط، اقدامات اجرایی الزم آغاز می9ماده 
  .دیدنظر، حکم دادگاه بدوی نقض نشده باشدزمانی است که در مرحله اعتراض و تج

های مالی بعد از قطعیت حکم دادگاه پس از صدور اجرائیه و   قانون نحوۀ اجرای محکومیت2 ـ با توجه به ماده 10ماده 
علیه، مالی برای اجرای حکم معرفی نکند، ابتدا بایستی جهت احراز عدم وجود اموال قابل  ابالغ آن، در صورتی که محکوم

پس از عدم شناسایی اموال با تقاضای . له تحقیق نماید علیه، از طریق مقتضی و با اطالع محکوم وقیف متعلق به محکومت
  .نماید له، اقدام به حبس محکوم علیه می محکوم

  
  اقدامات مربوط به زندانیان مهریه

های مالی،  ون نحوه اجرای محکومیت قان2علیه، بابت بدهکاری مهریه در اجرای ماده   ـ در صورتی که محکوم11ماده 
  .گردد در حبس باشد، بالفاصله پس از صدور حکم تقسیط یا اعسار، آزاد می

 ـ افزایش قیمت اقالم موضوع مهریه، بعد از ثبوت اعسار یا حکم به تقسیط، تأثیری در میزان محکومیت 12ماده 
  .اشخاص ندارد

 از ابالغ این شیوه نامه، پرونده تمام افرادی را که به موجب اعمال  ـ قضات ناظر زندان موظفند بالفاصله پس13ماده 
برند، بررسی و اظهارات هر یک از آنها را راجع به وضعیت  های مالی در حبس به سر می  قانون نحوه اجرای محکومیت2ماده 

  :پرونده، استماع و صورت مجلس تهیه و به شرح ذیل اقدام نمایند
م نماید، اموالی جهت اجرای حکم دارد، لیست اموال مذکور با مشخصات کامل به دادگاهی که الف ـ چنانچه زندانی اعال

گردد تا از طریق مرجع قضایی مربوط، با قید فوریت دستور آزادی زندانی طبق  حکم تحت نظر آن در حال اجراست ارسال می



 
١٢٣

  .مقررات صادر شود
ن، نیاز به مرخصی یا تماس با اشخاص دیگر حتی غیر ب ـ در صورتی که زندانی جهت اخذ رضایت و پرداخت دی

  .اش داشته باشد، ترتیب مرخصی مورد نیاز و امکان ارتباط وی داده خواهد شد خانواده
ج ـ در صورت طرح دعوی اعسار و تقسیط مهریه، با اخذ سوابق پرونده از زندانی یا خانواده وی نسبت به پیگیری پرونده 

  .هد شدتا حصول نتیجه اقدام خوا
د ـ چنانچه زندانی، مدعی اعسار باشد لیکن دعوی اعسار یا تقسیط مهریه را مطرح نکرده باشد، با اعطای مرخصی به 

گردد و تا حصول رضایت زوجه و آزادی زندانی موضوع در دستور  وی یا از طریق وکالت معاضدتی جهت طرح دعوی اقدام می
  .خواهد بودکار و تحت پیگیری مستمر قاضی ناظر زندان 

 ـ مرکز امور مشاوران حقوقی، وکال و کارشناسان و همچنین کانون وکالی دادگستری، موظفند درخواستهای 14ماده 
ابرازی از سوی زاندانیان موضوع مهریه در خصوص وکیل معاضدتی را به صورت خارج از نوبت و ویژه، بررسی و وکیل یا مشاور 

  .ی اعزام نمایندحقوقی موصوف را فوراً به مرجع قضای
نامه مانند تعیین وقت  ها عالوه بر نظارت بر اجرای صحیح قسمتهای مختلف این شیوه  ـ رؤسای دادگستری15ماده 

ها امکان رسیدگی  نزدیک، استماع دعوی اعسار ضمن رسیدگی به دعوی اصلی و موارد دیگر، چنانچه به علت کثرت پرونده
البدل را جهت رسیدگی به شعبه یا شعب مربوط مأمور  شد، یک نفر از دادرسان علیای نبا فوری و خارج از نوبت در شعبه

  .نمایند می
  . به تصویب رسید9/9/1385 ـ این شیوه نامه در شانزده ماده و یک تبصره در تاریخ 16ماده 

  
  رئیس قوه قضائیه ـ سیدمحمود هاشمی شاهرودی



 
١٢٤

  
  
  اطق محروم از بین کارکنان اداری واجد شرایطدستورالعمل تأمین نیروهای قضایی مورد نیاز من

  
 و اصالحی مربوط 19/2/1343قانون راجع به استخدام قضات و شرایط کارآموزی مصوب ) 8(و ) 3(در اجرای مواد 

 و قانون استخدام 12/7/1360 و ماده واحده تشخیص لزوم کارآموزی برای متقاضیان امر قضا مصوب 27/12/1347مصوب 
 و الیحه 25/11/1363 و قانون الحاق پنج تبصره به قانون شرایط استخدام قضات مصوب 14/12/1361قضات مصوب 

  :رسد  مجلس شورای اسالمی دستورالعمل ذیل به تصویب می9/4/1366اصالحی آن و قانون تشخیص لزوم کارآموزی مصوب 
ه حقوق یا الهیات گرایش فقه و حقوق اسالمی  ـ قوه قضاییه از میان دارندگان دانشنامه کارشناسی و یا باالتر رشت1ماده 

و یا معادل حوزوی آنها با دارا بودن مدرک معادل از مرکز مدیریت حوزه علمیه طبق ضوابط قانونی و به شرح موارد مشروحه 
  :نماید یذیل نسبت به استخدام قضات مورد نیاز در مناطق محروم از بین کارکنان اداری واجد شرایط در قوه قضاییه مبادرت م

 سال سابقه خدمت مدیر دفتری شعب در قوه 10بایست دارای حداقل  الف ـ کارکنان اداری موضوع این دستورالعمل می
  . سال تجاوز نکند40 سال و سن آنها از 20های خدمت آنها از  قضاییه بوده و مجموع سال

 آیین نامه اجرایی قانون گزینش و 3ه  ماد2ب ـ مشموالن این دستورالعمل بایستی سایر شرایط مندرج در تبصره 
  . رئیس قوه قضائیه را دارا باشند31/1/1379استخدام قضات مصوب 

های رسیگی به تخلفات اداری، دارای محکومیت  ج ـ مشموالن این دستورالعمل نباید به موجب آراء صادره از هیأت
  . باشند1372داری مصوب سال  قانون رسیدگی به تخلفات ا9قطعی به جز بندهای الف و ب ذیل ماده 

 ـ کلیه قوانین و مقررات مربوط به گزینش قضات در مورد افراد مشمول این دستورالعمل اعمال و مواد امتحانی 2ماده 
  .آزمون، نحوه امتحان و محاسبه نمرات برابر ضوابط جاری استخدام قضات خواهد بود

این افراد در طی مدت کارآموزی .  دوره کارآموزی را طی نمایند ـ افراد مشمول این دستورالعمل بایستی شش ماه3ماده 
  .مند خواهند بود از حقوق و مزایای اداری خود بهره

 و پنج سال 3 ـ ابالغ قضایی پذیرفته شدگان نهایی این دستورالعمل برای مدت پنج سال اول در مناطق درجه 4ماده 
  .های عمومی و انقالب و یا دادگاههای بخش صادر خواهد شدهای قضایی دادسرا  و در سمت2دوم برای مناطق درجه 

بینی شده و مورد نیاز  های پیش  ـ تغییر سمت افراد مشمول این دستورالعمل از اولین سمت قضایی و سایر سمت1تبصره 
ن نامه ارتقاء در همان واحد قضائی یا سایر واحدهای قضائی مورد نظر در نقاط محروم موضوع این دستورالعمل با رعایت آیی

  .های شغلی قضات بالمانع است گروه
 ـ نقاط محروم موضوع این دستورالعمل متعاقباً تعیین و به اداره کل کارگزینی و گزینش قضات ابالغ خواهد 2تبصره 

  .شد
  .االجرا است  تصویب و از تاریخ تصویب الزم30/8/1385 تبصره در تاریخ 2 ماده و 4این دستورالعمل در 

  ه قضائیه ـ سیدمحمود هاشمی شاهرودیرئیس قو

16318/85/1  
5/9/1385 
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  های امنیتی آیین نامه اجرایی نحوه اداره بازداشتگاه
  

ها و اقدامات  ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور به سازمان زندان  قانون تبدیل شورای سرپرستی زندان9در اجرای ماده 
ی متهمین جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و با توجه به  و به منظور ساماندهی و نگهدار1364تأمینی و تربیتی کشور مصوب 

شرایط خاص آنان و فراهم نمودن زمینه الزم برای حفظ حقوق شهروندی این دسته از متهمین آیین نامه اجرایی اداره 
  .گیرد های امنیتی به شرح ذیل مورد تصویب قرار می بازداشتگاه

   ـ 1ماده 
  الف ـ بازداشتگاه امنیتی

های  های امنیتی و نظامی و با قرار کتبی مقام گاه امنیتی محل نگهداری متهمانی است که به لحاظ حساسیتبازداشت
ها و اقدامات تأمینی و تربیتی  شوند و تحت نظر سازمان زندان دار قضایی تا اتخاذ تصمیم نهایی به آنجا معرفی می صالحیت

  .شود اداره خواهد شد ده مینامی» سازمان«کشور که در این آیین نامه به اختصار 
های امنیتی صرفاً مربوط به متهمین جرایم امنیتی بوده و واحدهای قضایی از اعزام سایر متهمین و  تبصره ـ بازداشتگاه

  .ها خودداری خواهند نمود محکومین به این بازداشتگاه
  ب ـ مراکز امنیتی

وظایف خاصی در جهت تأمین امنیت کشور بر عهده دارند و ها و نهادهایی هستند که حسب قانون  مراکز امنیتی، سازمان
های حفاظت و اطالعات نیروهای مسلح  شامل وزارت اطالعات، اطالعات سپاه پاسداران، اطالعات نیروی انتظامی و سازمان

  .باشد می
ه روز یکبار از  ـ عالوه بر قاضی رسیدگی کنده به پرونده، دادستان یا نماینده وی مکلفند حداقل هر پانزد2ماده 
  .های مذکور بازدید به عمل آورده و گزارش آن را به رئیس قوه قضائیه اعالم نمایند بازداشتگاه

بندی متهمین از حیث وابستگی به مراکز   ـ در زندان مرکزی هر استان، یک بازداشتگاه امنیتی با رعایت طبقه3ماده 
  .اد خواهد شدامنیتی و لحاظ شرایط خاص نگهداری متهمین موصوف ایج

 ـ چنانچه به علت کمبود فضای فیزیکی در زندان مرکزی و یا در صورت عدم وجود شرایط مناسب، امکان 1تبصره 
ایجاد بازداشتگاه در زندان مرکزی فراهم نباشد، مراکز امنیتی ذیربط مکلفند حسب مورد نسبت به در اختیار گذاردن مکان 

  .ام نمایندمناسب که مورد تأیید سازمان باشد اقد
های دیگر در غیر مرکز استان، به درخواست باالترین مقام مرکز امنیتی   ـ در صورت نیاز به ایجاد بازداشتگاه2تبصره 

در این صورت مکان . ذیربط و موافقت ریاست قوه قضائیه، سازمان نسبت به ایجاد بازداشتگاه مورد نظر اقدام خواهد نمود
  .نده تأمین و در اختیار سازمان قرار خواهد گرفتموردنظر توسط مرجع درخواست کن

ها پس از تأیید صالحیت امنیتی و داشتن شرایط الزم از میان پرسنل رسمی سازمان از   ـ مسؤولین بازداشتگاه4ماده 
  .گردند سوی رئیس سازمان منصوب می

27163/85/1  
5/9/1385 
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نتخاب و پس از تأیید صالحیت مراکز های مورد نظر از میان پرسنل واجد شرایط سازمان ا تبصره ـ کارکنان بازداشتگاه
  .شوند امنیتی مربوطه به کارگیری خواهند شد و یا از مراکز امنیتی مربوط به سازمان منتقل یا مأمور به خدمت می

های مذکور، برابر آیین نامه اجرایی سازمان   ـ استانداردهای نگهداری، نحوۀ مدیریت و ارائه خدمات در بازداشتگاه5ماده 
  .باشد الرعایه می های مزبور الزم های صادره از سوی رئیس سازمان در موارد فوق برای بازداشتگاه بخشنامهبوده و 

ها مکلفند آمار اسمی متهمین خود را ماهانه و به صورت محرمانه مستقیماً به  تبصره ـ مسؤوالن و کارکنان بازداشتگاه
بندی نهایت  برداری از آمار مذکور با رعایت اصل طبقه اری و بهرهبدیهی است سازمان در نگهد. رئیس سازمان اعالم نمایند
  .دقت را به عمل خواهد آورد

های امنیتی مستلزم رعایت مفاد این آیین نامه بوده و محاکم و مراجع  اندازی و اداره کلیه بازداشتگاه  ـ ایجاد، راه7ماده 
بدیهی است در صورت استنکاف، . مدیریت سازمان خودداری نمایندقضایی بایستی از معرفی متهمین به مراکز خارج از نظارت و 

  .با متخلفان مطابق مقررات برخورد خواهد شد
 به تصویب رسید و از تاریخ تصویب کلیه 30/8/1385 تبصره در تاریخ 5 ماده و 8 ـ این آیین نامه در 8ماده 

  .گردد یکن تلقی می لم های منعقده فیمابین سازمان و مراکز امنیتی، کان نامه توافق
  

  رئیس قوه قضائیه ـ سید محمود هاشمی شاهرودی
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  های موقت آیین نامه اجرایی بازداشتگاه
  

ها و  ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور به سازمان زندان  قانون تبدیل شورای سرپرستی زندان9با اختیار حاصل از ماده 
های موقت متهمان به شرح ذیل مورد تصویب قرار   نامه اجرایی بازداشتگاه آیین1364اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب 

  .گیرد می
شود، تحت نظر سازمان زندانها و  نامیده می» بازداشتگاه«های موقت که در این آیین نامه به اختصار   ـ بازداشتگاه1ماده 

  .گردد شود تشکیل می ده مینامی» سازمان«اقدامات تأمینی و تربیتی کشور که در مواد بعدی به اختصار 
  . ـ بازداشتگاه مخصوص نگهداری متهمانی است که صدور قرار تأمین منتهی به بازداشت آنها شده باشد2ماده 

متهمانی که در این مدت آزاد . باشد  ـ حداکثر مدت نگهداری متهمان تحت قرار در این بازداشتگاه سی روز می1تبصره 
  .شوند نتقل مینگردند به بازداشتگاه عمومی م

 ـ بنا به نظر شورای تشخیص مقرر در این آیین نامه نگهداری متهمان بیش از مدت سی روز نیز در بازداشتگاه 2تبصره 
  .باشد پذیر می امکان

مرکب از قاضی ناظر رئیس بازداشتگاه، مسئول » شورای تشخیص« ـ در هر بازداشتگاه شورایی تحت عنوان 3ماده 
  .شود ددکار اجتماعی تشکیل میبهداشت و درمان و م

 ـ ریاست شورای تشخیص بر عهده قاضی ناظر بوده و رئیس بازداشتگاه به عنوان نایب رئیس و دبیر شورا انجام 1تبصره 
  .نماید وظیفه می

  .ای یک بار و تصمیمات آن با اکثریت آراء قابل اجراء خواهد بود  ـ تشکیل جلسات شورای تشخیص حداقل هفته2تبصره 
  : ـ وظایف شورای تشخیص عبارت است از4اده م

  .الف ـ نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه
  .ب ـ اعطای مرخصی پس از هماهنگی با قاضی صادر کننده قرار یا دادستان محل

  .ج ـ رسیدگی به تخلفات متهمان و اتخاذ تصمیم انضباطی در مورد آنان
ن قضات مجرب دادگستری محل به انتخاب دادستان حوزه قضائی مربوطه ها از میا  ـ قاضی ناظر در بازداشتگاه5ماده 

  :باشد انتخاب شده و دارای وظایفی به شرح زیر می
  . ـ نظارت بر وضعیت قضائی متهمان و اقدام الزم به منظور تسریع در آزادی آنان1
 بازداشت کننده به میزانی که از طرف  ـ صدور قرار قبولی کفالت یا وثیقه برای متهمان در غیر موارد دسترسی به مرجع2

  .مراجع قضائی مذکور تعیین شده است و اعالم مراتب به آن مراجع
  . ـ معاضدت قضائی متهمان3
  .بینی شده در این آیین نامه و دیگر مقررات مربوط  ـ انجام سایر وظایف پیش4

 سال سابقه 7ن کارشناسان مجرب دارای حداقل  ـ رئیس بازداشتگاه توسط مدیر کل زندانهای استان مربوط از میا6ماده 

16324/85/1  
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  .گردد اشتغال در سازمان که مشهور به حسن رفتار باشد با تأیید کمیته انتصابات سازمان منصوب می
های عمومی از پذیرش متهمان  های موقت ایجاد شود، زندانها و بازداشگاه های قضائی که بازداشتگاه  ـ در حوزه7ماده 

های مزبور بر اساس ظرفیت اسمی تکمیل  ه در آن حوزه ممنوع بوده، مگر اینکه آمار متهمان بازداشتگاهمشمول این آیین نام
های عمومی نیز مجاز به پذیرش متهمان  شده باشد که در این صورت به تشخیص مدیر کل زندانهای استان بازداشتگاه

  .باشند موصوف می
ربایی، قتل عمدی، ایراد جرح با چاقو،  ، اقدام علیه امنیت کشور، آدم ـ متهمان جرایم مواد مخدر، سرقت مسلحانه8ماده 

همچنین شورای تشخیص . باشند ورود به عنف، افراد شرور و دایر کنندگان مراکز فساد و فحشاء از شمول ماده فوق مستثنی می
وده لیکن نگهداری آنها در این مراکز به تواند از ورود برخی از متهمانی که اتهام آنان غیر از موارد مذکور در این تبصره ب می

  .مصلحت نباشد، جلوگیری نماید
 ـ از متهمان به محض ورود کارت عکس تهیه شده و خروج ایشان نیز پس از تطبیق الزم و درج مراتب مربوط به 9ماده 

  .خروج باید در دفاتر مخصوص ثبت و ضبط گردد
ا از ضوابط و مقررات مرکز و حقوق خویش مطلع نموده و با رئیس مرکز مکلف است به محض ورود متهمان، آنان ر

  .بازدید روزانه بر اجرای مقررات نظارت نماید
 با وکیل مدافع، بستگان و سایر افراد مورد درخواست خود به 20 الی 8توانند همه روزه از ساعت   ـ متهمان می10ماده 

ر آنکه طبق نظر شورای تشخیص مالقات وی با افراد دیگر ـ غیر های خاص مالقات نمایند مگ طور حضوری و آزادانه در مکان
از وکیل ـ مخل انتظامات عمومی و حسن جریان محاکمه باشد و یا صریحاً در قرار صادره از آن منع شده باشد در این صورت 

  .باشد پذیر می مالقات با متهم تنها با اجازه کتبی مرجع صادر کننده قرار امکان
های فوق و تنظیم وکالتنامه اختصاص داده و  های مناسبی را برای مالقت ازداشتگاه مکلف است مکانتبصره ـ رئیس ب

  .همکاری الزم را با وکیل یا وکالی مدافع متهم به عمل آورد
ها و نیز استفاده از وسایل ارتباط جمعی   ـ متهمان مجاز به خرید و استفاده از نشریات، کتب و مجالت و روزنامه11ماده 

  .مگر اموری که شرعاً و قانوناً استفاده از آن ممنوع است. باشند به طور تمام وقت می
  .توانند از وسایل شخصی خود مانند تلفن همراه و رایانه استفاده نمایند تبصره ـ متهمان می

ل تصویبی از  ـ بازداشتگاه مورد نظر با حفاظت معمولی ایجاد و نحوه نگهداری متهمان به موجب دستورالعم12ماده 
بانی و استفاده  در هر صورت احداث برجهای دیده.  این آیین نامه خواهد بود11های ذیل و ماده  ناحیه سازمان و با رعایت تبصره

  .باشد از سیم خاردار در محیط پیرامون بازداشتگاه مزبور ممنوع می
سب، دارای فضاهای هواخوری کافی و در قالب هایی با امکانات منا ها در اتاق  ـ متهمین در این بازداشتگاه13ماده 

  .شوند های مسکونی نگهداری می مجتمع
  .باشد  متر مربع می7ها و غیر از فضای هواخوری برای هر نفر   ـ حداقل فضای فیزیکی مسقف این بازداشتگاه1تبصره 
توانند با هزینه خود  ه است، متهمان می ـ عالوه بر ارائه خدمات رفاهی که در این آیین نامه مورد اشاره قرار گرفت2تبصره 
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  .مند شوند از خدمات رفاهی دیگری نیز بهره
گردد که به ارائه خدمات ویژه و  های مشاوره و معاضدت حقوقی و مددکاری تشکیل می  ـ در هر مرکز گروه14ماده 

  .پردازند تخصصی برای متهمان می
  .شود جتماعی و یک نفر کارشناس حقوقی به کار گرفته می نفر متهم یک نفر مددکار ا50 ـ به ازای هر 1تبصره 
ای و روانشناختی به متهمان، استفاده   ـ برای هر مرکز حداقل از یک روانشناس جهت ارائه خدمات مشاوره2تبصره 

  .خواهد شد
رخوردار بوه و  ب20/9/1384 ـ متهمان در سایر موارد، از کلیه حقوق مقرر در آیین نامه اجرایی سازمان مصوب 15ماده 

باشد تابع آیین نامه مورد اشاره خواهد بود  همچنین سایر موضوعات مربوط به نگهداری متهمان که در این آیین مسکوت می
  .مشروط بر آنکه مغایر با مفاد این آیین نامه نباشد

ای حل اختالف را در  ـ رئیس بازداشتگاه مکلف است با هماهنگی مراجع مربوط زمینه تأسیس یک شعبه از شور16ماده 
  .مرکز فراهم نماید

صدور مجوز . گردند  ـ این مراکز با پیشنهاد مدیر کل زندانهای استان و تصویب رئیس سازمان تأسیس می17ماده 
 قانون تبدیل شورای سرپرستی به 2ماده ) الف(ها مزبور در شهرستانهای مختلف با اختیار حاصل از بند  تأسیس بازداشتگاه

دانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور منحصراً در اختیار سازمان خواهد بود که به لحاظ عدم تأمین بودجه و امکانات سازمان زن
  .الزم در سال اول در برخی از شهرها به تشخیص سازمان تأسیس خواهد شد

ایرت نسبت به اینگونه ها و مقررات مغایر در قسمت مغ  ـ از تاریخ تصویب این آیین نامه کلیه آیین نامه18ماده 
  .االجراء نخواهند بود ها الزم بازداشتگاه

االجراء   به تصویب رسید و از تاریخ تصویب الزم30/8/1385 تبصره در تاریخ 10 ماده و 19 ـ این آیین نامه در 19ماده 
  .باشد می

  رئیس قوه قضائیه ـ سید محمود هاشمی شاهرودی
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   7/9/1385 ـ 16416/85/1: شماره
   محترم هیأت مدیره و مدیر عامل روزنامه رسمی کشوررئیس

 به 30/8/1385که در تاریخ ) در امور کیفری( طرح جامع رفع اطاله دادرسی 3به پیوست یک نسخه دستورالعمل شماره 
  .گردد تأیید و تصویب ریاست محترم قوه قضائیه نیز رسیده جهت درج در روزنامه رسمی ارسال می

  
  ه قضائیه ـ عبدالرضا ایزدپناهرئیس حوزه ریاست قو

  
  طرج جامع رفع اطاله دادرسی

  3دستورالعمل شماره 
  )امور کیفری(

  
  فصل اول ـ امور دادسرا

ابالغ ) العالی مدظله(نظر به بندهای یازدهم و سیزدهم مربوط به سیاستهای کلی قضائی که از سوی مقام معظم رهبری 
می و شایستگی اخالقی و توان عملی ضابطان دادگستری و فراهم ساختن زمینه باال بردن سطح عل«شده است و در این بندها 

تعیین ضوابط اسالمی مناسب برای کلیه امور قضائی از قبیل قضاوت، «و در همان حال » برای استفاده بهینه از قوانی انتظامی
  له واقع شده است؛ ه مورد عنایت معظمبه ویژ» وکالت، کارشناسی، ضابطان و نظارت و پیگیری قوه قضائیه بر حسن اجرای آن

 اصالحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقالب که ریاست و نظارت بر ضابطان دادگستری را از 3نظر به مفاد ماده 
  حیث وظایفی که به عنوان ضابط بر عهده دارند به دادستان محول نموده است؛

عمومی و انقالب ـ در امور کیفری ـ که مسئولیت تعلیمات به  قانون آیین دادرسی دادگاههای 15نظر به متن ماده 
  ضابطان را در عداد وظایف مقامات قضایی آورده است؛

االشعار به نحو دقیق مورد توجه ویژه قضات قرار گیرد تا با عنایت به نقش سازنده  الزم است محتوای بندها و مواد فوق
  :دستورها، بتوان موارد آتی را محقق نمود

  
  یت موضوعی پیشگیری از وقوع جرم و حفاظت اجتماعیمدیر

وظایف پیشگیری از وقوع جرم .  ـ پیشگیری از وقوع جرم از وظایف مهم مصرحه دادستان هر حوزه قضایی است1ماده 
  :باشد دادستانها به شرح ذیل می

  .آوری آمار و اطالعات مربوط به انواع جرایم ـ جمع
  زا، ع جرم، کاهش و افزایش جرم و عوامل جرمـ بررسی جرایم ارتکابی از حیث نو

  .بندی اطالعات به دست آمده در زمینه جرایم ارتکابی ـ تجزیه و تحلیل و طبقه
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  .ـ شناسایی و تأثیر علل وقوع جرم
  .باشند ـ تعامل با دستگاهها، ارگانها و سازمانهایی که در ارتباط با پیشگیری از وقوع جرم مؤثر می

 به رئیس کل دادگستری استان در زمینه آمار و اطالعات مربوط به اقدامات صورت گرفته در راستای ـ ارائه گزارش الزم
  .پیشگیری از وقوع جرم

  .زا ـ شناسایی مناطق جرم
  .های ابالغی پیشگیری از وقوع جرم ربط در جهت اجرا و پیگیری سیاست ـ نظارت مستمر بر مراجع ذی

ربط  رای مجرمان با سابقه مؤثر کیفری و ارائه آن به مراجع قضایی و انتظامی ذیـ تشکیل شناسنامه و پیشینه کیفری ب
  .در جهت کنترل آنان و پیشگیری از وقوع جرم

  .های پیشگیرانه به منظور شناسایی نقاط ضعف و قوت اقدامات انجام یافته ـ ارزیابی بازتاب اعمال سیاست
رسی مشکالتی که در داخل و خارج از سیستم قضایی وجود دارد و بایستی با بر تبصره ـ دادستانهای سراسر کشور می

بندی آنها، از جمله  شود، آنها را شناسایی و پس از احصاء و طبقه ها به دادسراها می مستقیماً موجب وقوع جرم و ورود پرونده
ت فقدان یا نقص قانون است یا باشد یا به عل مشکل، ناشی از مسامحه یا عدم اجراء مقررات توسط مقامات اجرایی می: اینکه

  .شود، نسبت به تعیین راهکار تخصصی و رفع هر مشکل اقدام کنند قانون به لحاظ ابهام یا اجمال، تفسیر به رأی اجرا می
یابد، مواردی که به موجب قسمت   ـ موضوع اجرایی کردن مدیریت پیشگیری از وقوع جرم در دو محور سامان می2ماده 

قانون تشکیل نیروی انتظامی مربوط به آن نیرو است، از آن طریق پیگیری، و موارد غیر آن نیز چنانکه ) 4(اده از م) 8(بند ) د(
  .گردد های ذیربط، رفع مشکل می بیان شد از طریق تذکر و پیگیری و عنداللزوم تعقیب قانونی با همکاری سایر سازمان

های محلی و دخلی  ور در ماده قبل از طریق مقامات و دستگاههای محترم در صورتی که مشکالت مذک  ـ دادستان3ماده 
حوزه قضائی قابلیت رفع دارد اقدام و در غیر این صورت مکلفند مراتب را به رئیس کل دادگستری استان منعکس کنند تا 

در غیر این صورت، چنانچه با استفاده از وظایف و اختیارات قانونی رئیس کل دادگستری امکان حل مشکل بود، از آن طریق و 
  .مراتب با ذکر جزئیات و پیشنهادها به دادستانی کل کشور اعالم شود

های  ریزی و نظارت مستمر و منظم بر مراجع ذیربط در جهت اجراء و پیگیری گذاری ـ برنامه تبصره ـ سیاست
زارش به رئیس قوه قضائیه به عهده بندی آن و اعالم گ ها در سطح استان و طبقه های متخذه و ارزیابی بازخورد سیاست سیاست

  .باشد رئیس کل دادگستری استان می
   رئیس 15/10/1383مذکور در آیین نامه مصوب ( ـ با عنایت به اهداف ستاد پیشگیری و حفاظت اجتماعی 4ماده 
، »ی امنیت اجتماعیپیشگیری از وقوع جرم و برقرار«، »احیاء سنت حسنه امر به معروف و نهی از منکر«مبنی بر ) قوه قضائیه

حمایت قانونی از «و » در جهت اصالح جامعه... ا انسجام بخشیدن به امت حزب«، »صیانت جامعه از مجرمین به طرق قانونی«
، ضروری است دادستانهای سراسر کشور ضمن دقت نظر در وظایف محوله در آیین نامه »امر به معروف و نهی از منکر
  .ت تحقق اهداف مذکور اعمال نمایندموصوف، اقدامات الزم را در جه
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  تفکیک ابتدائی شکایات به حقوقی و کیفری

 ـ استفاده از ابزارهای کیفری در موضوعات حقوقی، برخالف قانون بوده و در عین حال امکان دارد برای شاکی، 5ماده 
بر آن باعث تراکم کار و افزایش را به همراه داشته باشد و موجب هتک حیثیت اشخاص شود، عالوه » افتراء«مجازات جرم 

شود واحد ارشاد و معاضدت قضایی و متعاقباً معاونت ارجاع دادسراها،  هذا تأکید می های کیفری گردد، علی کاذب ورودی پرونده
صالحیت داللت کرده و  ها را بررسی، چنانچه موضوعات اعالمی ماهیت حقوقی داشته باشد، شاکی را به مراجع ذی شکوائیه
  . شکایاتی را که دارای خصیصه کیفری است، پذیرش نمایندصرفاً

شود، وجود  ای که ماهیت آنها حقوقی است، لکن بعضاً با آنها به عنوان موارد کیفری برخورد می تبصره ـ موارد عدیده
  :گردد دارند که ذیالً به برخی از آنها اشاره می

الذکر به واحد اجرای  ی است و الزم است توسط مراجع فوقدار است و فاقد خصیصه کیفر ـ قریب به اتفاق چکها مدت
  .ثبت احاله شوند

، که ماهیت حقوقی دارد، ضروری است قضات محترم با رعایت جمیع )اطالع از سوی افراد بی(ـ خرید مال مسروقه 
  .جوانب، صرفاً در خصوص اینگونه موارد، رسیدگی حقوقی نمایند

، که ماهیت حقوقی دارد و لذا ضروری است با آنها در قالب دعاوی حقوقی )اطالع از سوی افراد بی(ـ خرید مال غیر 
  .برخورد شود

  .نماید باشند لیکن شاکی به عنوان کالهبرداری طرح شکایت می ـ دعاوی که ماهیتاً الزام به انجام تعهدات می
  

  ∗اتهای تصادف ضرورت انجام کارشناسی توسط افسران راهنمایی و رانندگی در پرونده
و ) 1350مصوب خرداد ( قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم رانندگی 6 ـ مطابق تبصره ذیل ماده 6ماده 

 آیین نامه راهنمایی و رانندگی، اظهارنظر کارشناسی راجع به تصادفات رانندگی منجر به خسارت، 79های بعدی و ماده  اصالحیه
اهنمایی و رانندگی است و از آنجایی که پس از وقوع تصادف، ارسال پرونده بدون جرح و یا فوت، به عهده افسران کارشناس ر

شود و از طرفی، بدون وجود نظریه  اظهارنظر کارشناسی منجر به اطاله دادرسی و رفت و برگشت غیر موجه پرونده می
 توجه به قانون استفاده از نظر های محترم ضمن کارشناس، اتخاذتصمیم قضائی غیر مقدور یا مشکل خواهد بود؛ لذا دادستان

به جای «: دارد  مجلس شورای اسالمی که مقرر می7/9/1364افسران راهنمائی و رانندگی در تصادفات وسایط نقلیه مصوب 
تواند از یک یا چند نفر  استفاده از کارشناس رسمی دادگستری و همچنین جهت تسهیل امور مردم، دادگستری هر محل می

اند با راهور  موظف» .باشند، مجاناً استفاده نماید  شهربانی و ژاندارمری که وارد بر امور تصادفات وسائط نقلیه میافسر کاردان فنی
  :ناجا، مستقر در حوزه قضائی مربوط هماهنگی و همچنین مراقبت نمایند تا

                                                 
دستورالعمل جامعی در خصوص تکالیف نیروی انتظامی از حیث ضابطیت و نحوه اجرای دستورات قضائی تدوین گردیده است که پیوست همین دستورالعمل .  ∗
  .باشد می
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ائی و رانندگی به دادسراها االمکان از ابتدا با نظریه افسر کارشناس راهنم های موضوع تصادفات رانندگی حتی پرونده
  .ارسال شود تا امکان صور فوری قرار تأمین مناسب از سوی مقام قضائی میسر باشد

های گوناگون درنظر گرفته  در هر حوزه برای انتخاب کارشناس واحد یا هیأتهای کارشناسی، شماری از کارشناسان رشته
  .شود تا عنداللزوم در دسترسی قرار گیرند

 ارائه نظریات کارشناسی، در دستورهای قضائی، محدودیت زمانی برای اعالم نظریه کارشناسی، در نظر جهت تسریع در
  .گرفته شود

های الزم، تذکرات مقتضی را صادر  چنانچه سوء جریانی در این بخش وجود داشته باشد، ضمن انجام بازدیدها و بازرسی
  .و اقدامات قانونی را به عمل آورند

حترم در راستای پرهیز از اطاله دادرسی، الزم است در مواجهه با اعتراض به نظریه کارشناس، بدواً  ـ قضات م7ماده 
دالیل معترض را بررسی کنند و در صورت ابهام یا اجمال در نظریه کارشناس، توضیح بخواهند و در غیر این صورت با پذیرش 

  .صادر نمایند) ئیبا قید مدت پاسخگو(اعتراض، قرار ارجاع به هیأت کارشناسان 
  

  عدم ضرورت صدور دستور قضائی مجدد راجع به اشخاص مصدومی که نیاز به معاینه مجدد پزشکی قانونی دارند
راجع به صدماتی که به علت وضعیت صدمه، نیاز به معاینه ( ـ برای معاینه و اخذ گواهی مجدد از پزشکی قانونی 8ماده 
باشد و پزشکی قانونی با توجه به سوابق موجود، رأساً  ستور بعدی از ناحیه قضات نمی، قانوناً ضرورتی به صدور د)مجدد دارد

ها و جلوگیری از  تواند مبادرت به معاینه مجدد و صدور گواهی نماید، لذا به منظور کاهش مراجعات مردم به دادگستری می
  :شود دهای پزشکی قانونی اعالم میها و واح مکاتبات غیر الزم و استفاده بهینه از اوقات قضات، به دادگستری

در خصوص مراجعینی که سابقه صدور گواهی پزشکی قانونی دارند، و به لحاظ ضرورت معاینه مجدد، به پزشکی قانونی 
نمایند، رأساً مبادرت به معاینه از مصدوم نموده و گواهی الزم را صادر نمایند و از معرفی آنها به مقامات قضائی  مراجعه می

  .ی شودخوددار
را نیز ) در صورت لزوم( ـ الزم است قضات محترم در دستور معرفی اولیه به پزشکی قانونی، جواز مراجعه بعدی 1تبصره 

صادر کنند تا در قبال آن، پزشکی قانونی در هر بار مراجعه فرد جهت معاینه، مراتب را کتباً به مقام قضائی رسیدگی کننده اعالم 
  .کامل نسبت به دفعات مراجعه داشته باشدنماید و قاضی نیز اشراف 

ربط، به فرد صدمه دیده تفهیم کند که باید بالفاصله پس از پایان   ـ الزم است حسب مورد مقام قضائی ذی2تبصره 
  .طول درمان، مجدداً به پزشکی قانونی مراجعه و گواهی الزم را اخذ و ارائه نماید

  
   قطعیتکلیف پزشکی قانونی در صدور گواهی درمان

باشد و از این  های موضوع صدمات بدنی، عدم قطعیت طول درمان می  ـ از دالیل عمده اطاله دادرسی در پرونده9ماده 
شود، لذا عالوه بر این که سازمان پزشکی قانونی باید راهکارهای عملی  ها مواجه با کندن رسیدگی می حیث، بسیاری از پرونده
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طول درمان شناسایی و حسب مورد ابالغ نماید، مقامات پزشکی قانونی نیز موظفند های  را در جهت قطعی نمودن گواهی
االمکان مبادرت به صدور گواهی قطعی درمان راجع به صدمات بدنی نمایند، تا از این جهت در رسیدگی به این دسته از  حتی

  .نفع، خللی ایجاد نشود ها و نتیجتاً احقاق سریع حقوق افراد ذی پرونده
ـ چنانچه بررسی موضوع مذکور یا موارد مشابه، نیاز به طرح در شورای قضائی استان داشته باشد، مقامات قضائی تبصره 

توانند راهکارهای علمی و عملی را جهت کارشناسی بیشتر و ایجاد وحدت رویه انجام و سپس  یا پزشکی قانونی هر استان می
  .نتیجه را به مرکز اعالم کنند

دی که مصدوم، کتباً اعالم دارد که، تبعات موضوع را پذیرفته و به قدر متیقن دیه موجود اکتفاء و  ـ در موار10ماده 
لذا چنانچه پزشکی قانونی به هر دلیل نتواند اظهارنظر قطعی . کند، صدور گواهی قطعی و صدور حکم بالمانع است بسنده می

  .ت کتبی او، قدر متیقن و ارش جراحات وارده را اعالم داردکند باید با ارشاد مصدوم و در صورت قبولی وی، با اخذ رضای
 ـ در صورت توافق طرفین مبنی بر تعیین میزان خسارات جانی از سوی آنان، دادگاه یا دادسرا از معرفی به 11ماده 

 امر مستلزم ارشاد بدیهی است این. خودداری نموده و مستنداً به توافق، اتخاذ تصمیم نماید) جهت معاینه مجدد(پزشکی قانونی 
  .الزم و ایجاد انگیزه در افراد و بیان مزایای توافق از سوی محکمه خواهد بود

های اجرائی را جهت رفع اطاله روند انجام امور محوله به آن  نامه  ـ سازمان پزشکی قانونی موظف است شیوه12ماده 
را تدوین و به رئیس قوه ... دهای غیر ضرور مراجعین ونامه کوتاه کردن مدت درمان و حذف رفت و آم سازمان از جمله شیوه
  ∗.قضائیه پیشنهاد نماید

  
  ابالغ اوراق قضائی

های استان،   ـ با توجه به اهمیت امر ابالغ در کوتاه نمودن فرایند دادرسی، ضروری است رؤسای کل دادگستری13ماده 
وراق در واحدهای قضائی به عمل آورند و در این راستا عالوه بر تدابیر الزم را جهت راه اندازی و تجهیز واحدهای ویژه ابالغ ا

قانون نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران، نسبت ) 4(ماده ) 8(از بند ) ط(استفاده از نیروهای دادگستری، با توجه به قسمت 
احدهای قضائی جهت بهبود روند ابالغ به استفاده از نیروهای الزم و توانمند از سوی نیروی انتظامی و استقرار دائم آنها در و

  .اقدام نمایند
  .های ضروری آنان را به دقت پیگیری نمایند همچنین با نظارت جدی بر عملکرد نیروهای مذکور در سطح استان آموزش

  
  امور اجرای احکام کیفری

 ضروری است مسئولین مربوطه،  ـ نظر به اهمیت به کارگیری افراد خبره، کارآمد و متعهد در امور اجرای احکام،14ماده 
، به ویژه قضات اجرای احکام )اعم از قضائی و اداری(های مرتبط با اجرای احکام  جهت انتصاب نیروی انسانی برای پست

                                                 
 رفع اطاله دادرسی 1ن کل محترم پزشکی قانونی هر استان مفاد این بخش را با مالحظه قسمت اول از فصل سوم دستورالعمل شماره مقتضی است مدیرا.  ∗
  .اجرائی نمایند)  رئیس قوه قضائیه30/7/1384مصوب (



 
١٣٥

مورد آنها اجتناب  کیفری، صرفاً از میان افراد متخصص، مجرب و عالقمند اقدام به انتصاب نمایند و همچنین از جابجائی بی
  .شود

 ـ به منظور اجرای صحیح، دقیق و عملی احکام قضائی، مقتضی است قضات محترم و کادر اداری محاکم، آراء 15ماده 
ای تنظیم نمایند که  ها را به طور شفاف، دقیق و مستند به مواد قانونی و متناسب با شرایط هر پرونده به گونه صادره و اجرائیه

 و نشانی موردنیاز به طور کامل و دقیق در متن احکام و اوراق درج شود و در همچنین مشخصات. قابلیت اجراء آن تضمین گردد
  .متن حکم و اجرائیه صادره قید گردد

دلیل پرونده   ـ در راستای تسهیل امور مربوطه به بیمه و کاهش رفت و برگشت مکرر ارباب رجوع و مطالبه بی16ماده 
ی تشکیل گردیده و در این جلسات از حضور قضات مرتبط با اینگونه جلسات مشترکی با ابتکار رؤسای واحدهای قضائ... و

این جلسات . دعاوی و کارشناسان و مسئولین محلی بیمه استفاده شود تا راهکارهای مقتضی به تصویب رسیده و اعمال گردد
  .بایستی مستمر بوده و به صورت ماهانه یا هر فصل یکبار برقرار گردد می

رای حل اختالف مربوط به دیه طبق مقررات اجرای احکام و با تعامل شرکتهای بیمه اجرا تبصره ـ احکام قطعی شو
  .خواهد شد

ها با بازدیدهای منظم و مستمر نسبت به تعیین تکلیف وسائط نقلیه   ـ ضرورت دارد مسئولین امر به ویژه دادستان17ماده 
اه پس از ابالغ این دستورالعمل اقدام نمایند و ضمن های مربوطه متوقف هستند، ظرف مدت دو م توقیفی که در پارکینگ

  .های الزم را در این زمینه به مبادی ذیربط ارسال نمایند دستورات قضائی شایسته، گزارش
 ـ ضرورت دارد رؤسای واحدهای قضائی و یا معاونین ایشان بر امور مربوط به انبارهای نگهداری اشیاء ناشی از 18ماده 

ماه اقدام الزم ) 2(نظارت تام داشته و نسبت به تعیین تکلیف این اشیاء حداکثر ظرف مدت ... ای و ، مصادرهجرمع اموال توقیفی
  .را به عمل آورند

 ـ مقتضی است مسئولین امر، ترتیبی اتخاذ نمایند که از محل اعتبارات قانونی، با رعایت صرفه و صالح 19ماده 
ای به آنان  ها و زحمات کارکنان و قضات اجرای احکام، پاداش ویژه بر شایستگیالمال و جهت ایجاد انگیزش الزم، بنا  بیت

  .اختصاص یابد
قانون مجازات اسالمی و همچنین ) 38(و تبصره ماده ) 29(، )28(، )20(، )19( ـ مقتضی است با استناد به مواد 20ماده 

، چنانچه احکام دادگاهها متضمن اعمال کیفرهای 1339قانون اقدامات تأمینی مصوب ) 8(و ) 7(، )6(، )5(، )4(، )3(مواد 
های تکمیلی و تتمیمی با دستور مقامات قضائی توسط مأمورین نیروی انتظامی به عنوان ضابط  مراقبتی باشد، اجرای مجازات

.  اعالم کندای و همچنین پایان مدت اجرا را به دادستان مجری حکم و یا نماینده وی قوه قضائیه صورت گرفته و گزارش دوره
  .باشد دادستان مربوطه و یا نماینده وی موظف به آموزش و نظارت مستمر بر اجرای این نوع احکام می

  
  فصل دوم ـ امور محاکم

کاستن مراحل دادرسی به منظور دستیابی به قطعیت احکام «در اجرای بند ششم از سیاستهای کلی قضائی در خصوص 
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رسیده است و همچنین بند چهاردهم از سیاستهای معصوب ) العالی مدظله(معظم رهبری که به تأیید مقام » در زمان مناسب
های دوم و  و ردیف» بازنگری در قوانین در جهت کاهش عناوین جرایم و کاهش استفاده از مجازات زندان«له با عنوان  معظم

های  های واحد در پرونده بهبود رویه« که بر فصل سوم برنامه جامع و عملیاتی پنج ساله دوم توسعه قضائی) 3(چهارم از بند 
سازی فرآیند  تأکید نموده است و در راستای اصالح و یکسان» ها و فرآیند دادرسی کاهش زمان رسیدگی به پرونده«و » مشابه

عمدی و و همچنین کاهش زندانیان مربوط به جرایم غیر ...) دیه و اعسار و(های منتهی به صدمات بدنی،  رسیدگی به پرونده
هایی نظیر مطالبات مالی،  گیری از ظرفیتهای نهادهای شبه قضائی و هدایت پرونده ناشی از مطالبات مالی، با استفاده از بهره

باشند و نهایتاً  مهریه، چک، نفقه، دیون عادی و دیه که قابل طرح در واحدهای اجرائی ثبت و شوراهای حل اختالف می
  :باشد الرعایه می تر نظام قضائی کشور، موارد مؤکده ذیل الزمکارآمدی و اثر بخشی هر چه بیش

  
  لزوم تفکیک آن قسمت از پرونده که معد صدور حکم است از سایر قسمتها

رسیدگی به اتهامات متعدد  «1378قانون آیین دادرسی دادگاهها در امور کیفری مصوب ) 183( ـ مطابق ماده 21ماده 
 شود؛ لیکن اگر رسیدگی به تمام آنها موجب تعویق باشد دادگاه نسبت به اتهاماتی که برای متهم باید توأماً و یکجا رسیدگی

های مربوط به تصادفات که مصدومان  و عدم رعایت این موضوع، به ویژه در پرونده» .گیرد صدور حکم مهیا است تصمیم می
های آماده پرونده، اقدامات  ماده مرقوم، در قسمتهای مختلف قطعی و غیر قطعی دارد، مکرراً مصادیق  متعددی با طول درمان

قضائی اعم از صدور قرار مجرمیت یا حکم محکومیت صادر کنند تا اطاله رسیدگی موجب اختالل در امور معیشتی و درمانی 
  .مصدومان و صاحبان حق نشود

  
  امکان اظهارنظر قضائی در مورد صدمات بدنی غیر قطعی

 وارد به اشخاص آثار قطعی و منجزی نداشته باشد و این صدمات با گذر زمان رو به  ـ در صورتی که صدمات22ماده 
کاهش یا افزایش گذارد، دادسراها یا دادگاهها با مالحظه این موضوع که طول درمان، قطعی نشده است ممکن است ماهها 

 زمانی که مصدوم احتیاج به امکانات رسیدگی به پرونده را متوقف و در نتیجه صاحبان حق از رسیدن به حقشان محروم و در
قانون مسئولیت مدنی که ) 5(مالی جهت هزینه درمان و یا عمل جراحی دارد موفق به وصول آن نشود با توجه به فراز آخر ماده 

اگر در موقع صدور حکم، تعیین عواقب صدمات بدنی به طور قطعی ممکن نباشد، دادگاه از تاریخ صدور «: مقرر داشته است
. به نوعی مجوز رسیدگی به این گونه موارد را صادر کرده است» .م تا دو سال حق تجدیدنظر نسبت به حکم را خواهد داشتحک

های ذیربط با توجه به قانون اشعاری، جهت ترمیم فوری خسارت و کوتاه کردن فرآیند  علی هذا شایسته است دادسراها و دادگاه
های تصادفات رانندگی منتهی  توضیح این که این موضوع در پرونده. تضی اقدام کننددادرسی، نسبت به صدور قرار یا حکم مق

باشند، بیشتر مورد  دهند و وسایل نقلیه هم بیمه می به جرح، که ساالنه چند صدهزار پرونده را در مراجع قضائی تشکیل می
  .باشد ابتالء می

مطالبه و مفتوح گذاشتن پرونده در مابقی دیه احتمالی مورد ) دیه(تبصره ـ صدور حکم به پرداخت قسمتی از خسارات 
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توانند قدر متیقن دیه را در حکم لحاظ و  متعلقه، هیچ گونه منافاتی با اصول دادرسی و قوانین موضوعه ندارد و لذا محاکم می
  .و اصدار حکم نمایندچنانچه در آینده، مازاد دیه به استناد گواهی قطعی مطالبه شده باشد با ثبت مجدد پرونده، رسیدگی 

  الحساب معرفی مصدومین به شرکتهای بیمه جهت اخذ خسارت به صورت علی
تکلف خسارات و صدمات به زیان دیده، به ویژه   ـ با توجه به آنکه فلسفه نهاد بیمه در جامعه، ترمیم فوری و بی23ماده 

طی تشریفات «باشد منوط نمودن پرداخت خسارت به  د، میاش شدیداً به امکانات مالی نیاز دارن در ایامی که مصدوم و خانواده
قانون بیمه ) 8(و ) 6(، با فلسفه مذکور منافات دارد و مقررات بیمه از جمله مواد »ها مراحل تحقیق و دادرسی و قطعیت دادنامه

اخت فوری خسارت به اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث نیز صریحاً به پرد
ها در مورد تعامل با شرکتهای بیمه و نیروی  زیان دیده داللت دارد، از طرفی، تجربه عملی موفقیت آمیز در بعضی از استان

الحساب در مورد صدمات غیر قطعی و حل و فصل  انتظامی در این رابطه و نتیجتاً پرداخت دیه و سایر خسارات به صورت علی
. تواند مورد عمل سایر واحدهای قضائی نیز قرار گیرد ، می)شده در مقررات بیمه) بینی پیش(سازش و داوری اختالفات به صورت 

  :شود الوصف به رؤسای واحدهای قضائی و به ویژه دادستانها تأکید می مع
گواهی در صورت کفایت مستندات، اعم از گزارش مرجع انتظامی، کروکی حادثه، نظریه پزشک قانونی و حسب مورد، 

فوت و انحصار وراثت و نظریه کارشناس رسمی دادگستری، نسبت به تمهید راهکارهای الزم راجع به جبران فوری خسارت 
بدیهی است پس از پرداخت . زیان دیدگاه، به ویژه مصدومان ناشی از تصادفات رانندگی، اقدام فوری و جدی به عمل آورند

  .شود گر به دنبال تعیین تکلیف قطعی، به نرخ روز پرداخت می بیمهالحساب، باقیمانده خسارت توسط شرکت  علی
های استان از طریق تشکیل جلسات شورای قضائی استان و دعوت از مسئوالن بیمه  تبصره ـ رؤسای کل دادگستری

ن قسمت از استان و مکلف نمودن ایشان به اجرای دقیق قانون و ارائه سایر راهکارهای مناسب، مبادرت به اجرای مفاد ای
  .دستورالعمل نمایند

  
  استفاده از مجازاتهای تتمیمی و اقدامات بازدارنده در تخلفات رانندگی

راجع به جرایم مربوط به رانندگی در عمل کمترین » حبس و جزای نقدی« ـ اعمال صرف مجازاتهای متعارف 24ماده 
 تصادفات رانندگی نشان از ناکارآمدی این نوع از مجازاتها دارد، آثار بازدارندگی و پیشگیرانه را داشته است و آمار رو به افزایش

  :الوصف موارد ذیل از طریق راهنمائی و رانندگی نیروی انتظامی اجرائی شود مع
ماده دوم قانون الحاق ده تبصره به قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرائم رانندگی مصوب ) 2(با توجه به تبصره 

قانون مجازات اسالمی ) 718( و نیز با عنایت به قسمت اخیر ماده ∗∗الذکر نین تبصره ماده پنج قانون فوق و همچ∗25/4/1354
                                                 

ی و رانندگی موضوع ماده یک قانون عالوه بر اخذ جریمه ای در شهر تهران ظرف یکسال سه بار مرتکب یکی از تخلفات زیر شود، افسران راهنمائ هرگاه راننده.  ∗
 روز با قفل مخصوص در محل یا پارکینگ متوقف نمایند و متخلف را در صورت عدم تأدیه جزای نقدی به دادگاه 7 ساعت تا 24مکلفند وسیله نقلیه مرتکب را از 

  .هدایت نمایند
  .ـ انحراف به سمت چپ خیابان    .ـ سرعت غیر مجاز

  .ـ عبور از محل ممنوع    .ت غیر مجازـ سبق
  .ـ حمل مسافر با وسیله نقلیه غیر مجاز    .ـ عبور از چراغ قرمز

  .روها ـ تخلیه نخاله و فضوالت ساختمانی در معابر و پیاده  . عدم رعایت حق تقدمـ 



 
١٣٨

مجازاتهای تتمیمی «های جرائم رانندگی از  شود در مقام اعمال مجازات و قوانین مرتبط دیگر، به قضات دادگستری تأکید می
» توقیف اتومبیل«و » ضبط گواهینامه«و یا » ه صورت دائم یا موقتسلب حق رانندگی ب«: مانند» محرومیت از حقوق اجتماعی

  .و دیگر مجازاتهای تتمیمی استفاده نمایند
  .باشد بلکه در مصادیق بین به نوعی جنبه تکلیفی دارد تبصره ـ اعمال اینگونه مجازاتها صرفاً حق قضات نمی

  
  رای موقت آرای غیر قطعی اعسارجواز رسیدگی به ادعای اعسار ضمن رسیدگی به دعوای اصلی و اج

مورخ ) 622(قانون اعسار و رأی وحدت رویه شماره ) 24(قانون مدنی و ماده ) 652(و ) 277( ـ مستنبط از مواد 25ماده 
 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، رسیدگی به ادعای اعسار و تقسیط منوط به صدور حکم محکومیت مدیون و یا 29/7/1382

باشد، بلکه ضمن رسیدگی به اصل دعوای مطالبه طلب و یا دیه، امکان اتخاذ تصمیم راجع به ادعای  میعلیه ن حبس محکوم
  .اعسار مدیون، مبنی بر اعطای مهلت و قرار اقساط و یا تشخیص اعسار وجود دارد

) 3(ماده همچنین با توجه به این که رسیدگی به ادعای اعسار، در صورت اقامه دعوای مستقل توسط مدیون، مطابق 
باشد و احکامی که در این خصوص مبنی بر قبول  های مالی به صورت فوری و خارج از نوبت می قانون نحوه اجرای محکومیت

باشد و نظر به این که پس از  شود، مطابق با همان قانون به صورت موقت قابل اجراء می اعسار یا صدور قرار تقسیط صادر می
 تقسیط، افزایش بهای ساالنه دیه و نرخ تورم اعالمی بانک مرکزی، موجب افزایش رقم صدور حکم، قبول اعسار یا قرار

شود و افزایش بعدی دیه و نرخ  گردد، بنابراین مبلغ محکومیت همان است که در مدلول احکام صادره اعالم می به نمی محکوم
  .تورم، تأثیری در مبلغ محکومیت در مرحله اجرای حکم ندارد

ضمن پذیرش ادعای اعسار و یا تقاضای مهلت، به همراه دعوای : شود ات محترم دادگاهها تأکید میعلی هذا به قض
اصلی و رسیدگی خارج از نوبت، نسبت به اجرای موقت احکام غیر قطعی اعسار یا تقسیط و در صورت محبوس بودن مدیون، با 

  .مالحظه حکم صادره، بالفاصله نسبت به آزادی وی اقدام نمایند
  

  های بیمه کیل شوراهای حل اختالف ویژه واحدهای پرداخت خسارت شرکتتش
قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ) 6( ـ مطابق ماده 26ماده 

ارت بدنی یا جانی و آیین نامه اجرایی آن، شرکتهای بیمه به محض وقوع تصادفات، مکلف به پرداخت خس) 1347مصوب (ثالث 
باشند و از طرفی شرکتهای بیمه طرف قرارداد، بعضاً به این بهانه که پرداخت دیه دارای مهلت  به مصدومین و زیان دیدگان می

نمایند و از این حیث عالوه بر این که به زیان دیده که احتیاج فوری به ترمیم  باشد، از پرداخت دیه امتناع می دو سال می

                                                                                                                                                                  
  .دار جز در سه ماه آخر سال ـ استفاده از الستیک میخ  .رو خیابانها ـ توقف در پیاده

تواند با توجه به نوع و تعداد تخلفات، گواهینامه رانندگی  اند، دادگاه می  شهر تهران نسبت به رانندگانی که ظرف مدت یک سال چندین تخلف مرتکب گردیدهدر.  ∗∗
  هاد شهرداری پایتخت و ای خواهد بود که به پیشن متخلف را از شش ماه تا یک سال ضبط کند، تعداد و نوع تخلفات و نحوه ضبط گواهینامه طبق آیین نامه

در این قبیل موارد گواهینامه راننده به وسیله مأمورین مذکور در ماده یک با تسلیم رسید اخذ و پرونده . های دادگستری و کشور تعیین خواهد شد تصویب وزارتخانه
  .به دادگاه ارسال خواهد شد
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شود، نیز به لحاظ عدم جبران فوری خسارت و جلب رضایت شاکی، به  ز تصادف دارد، لطمه شدیدی وارد میخسارت ناشی ا
ها  نماید با توجه به مقررات قانون اشعاری، این گونه رویه گردد، علی هذا بدین وسیله تأکید می روند دادرسی خلل وارد می

 به انقضای مهلتی از تاریخ حادثه است و نه نیازی به صدور حکم از برخالف قانون است و انجام تکلیف شرکتهای بیمه نه مقید
گر مکلفند بالفاصله پس از وقوع تصادفات و تعیین خسارت نسبت به پرداخت آن اقدام نمایند  محاکم دارد، بلکه شرکتهای بیمه

یت و کیفیت پرداخت خسارت گر در کم و از طرفی ضرورت دارد در مواردی که اختالفاتی بین زیان دیده و شرکتهای بیمه
  .حاصل شود با دقت و سرعت حل و فصل گردد

 ـ مقتضی است رؤسای دادگستریها به همراه مدیریت پزشکی قانونی استانها با تشکیل جلسه و طرح موضوع در 27ماده 
کیل شعبی از شوراهای شورای قضائی استان و با دعوت از رؤسای راهنمایی و رانندگی و مدیریت واحدهای بیمه، مبادرت به تش

حل اختالف تخصصی ویژه بیمه و هیأتهای داوری، در کنار واحدهای پرداخت خسارت نموده و تصمیمات فوری و اجرایی اتخاذ 
  .نمایند تا در این خصوص، مردم سریعتر به حقوق خود دست یابند

  
  های معد صدور رأی ضرورت تعیین تکلیف پرونده

ها  های قضائی در شهرهای بزرگ مکلفند ظرف دو ماه آمار پرونده  و سرپرستان مجتمعها  ـ رؤسای دادگستری28ماده 
که بیش از دو سال از شروع جریان رسیدگی آنها گذشته، لیکن منجر به صدور رأی نشده است را از ) اعم از بدوی و تجدیدنظر(

مجرب، نسبت به آنهائی که معد صدور رأی البدل  تمام شعب اخذ، شخصاً و در صورت کثرت آن با ارجاع به دادرسان علی
آن دسته از رؤسای دادگستری و . باشد اقدام نمایند و چنانچه سوء جریانی در رسیدگی ها مشاهده شود مراتب اعالم گردد می

میسیون های استان به ک البدل ندارند فوراً اسامی آنها از طریق رؤسای کل دادگستری ها که ابالغ دادرسی علی سرپرستان مجتمع
  .نقل و انتقاالت قضات اعالم تا اقدام شود

دادسرای انتظامی قضات موظف است پس از شش ماه از تاریخ ابالغ این دستورالعمل، ضمن بازرسی دقیق از اجرای این 
  .ماده و مواد دیگر این دستورالعمل برابر قانون اطمینان حاصل کند و گزارش هر استان را مستقالً ارسال دارد

  
  ت تعیین خسارات وارده به طرفین و مسئول پرداخت آنضرور

ها بایستی ضمن صدور حکم، به  ها در امور کیفری، دادگاه قانون آیین دادرسی دادگاه) 306( ـ با توجه به ماده 29ماده 
نابراین ب. های جنبی که مصرف شده است را معین نمایند های دادرسی و همچنین هزینه صورت تفصیلی مسئول پرداخت هزینه

ها، چه در مواردی که شاکی عارض غیر محق تشخیص داده شود و در این جهت خساراتی شامل هزینه دادرسی و یا  دادگاه
عنه وارد شود و چه در مورد شاکی، در صورتی که  ها و خساراتی از قبیل ایاب و ذهاب، توقیف اموال و غیر هم به مشتکی هزینه

  .های مربوطه را تعیین کنند مکلفند مسئول پرداخت هزینهحکم به محکومیت متهم صادر شود، 
های قضایی و   ـ مسئولیت اجرای این دستورالعمل در حدود وظایف بر عهده رؤسای کل دادگستریها و حوزه30ماده 

  .باشد دادستانها و سازمان پزشکی قانونی و سازمان ثبت اسناد و امالک کشور می



 
١٤٠

  . به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید30/8/1385 تبصره در تاریخ 10 ماده و 30 فصل، شامل 2این دستورالعمل در 
  رئیس قوه قضائیه ـ سید محمود هاشمی شاهرودی

  ........به فرماندهی محترم منطقه انتظامی شهرستان 
  های انتظامی دستورالعمل اجرایی تکالیف ضابطان در کالنتریها و حوزه: موضوع

اصالحی قانون ) 3(ماده ) ی(یین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری و بند قانون آ) 15(در اجرای ماده 
  :گردد های انتظامی ابالغ می تشکیل دادگاههای عمومی و انقالب دستورالعمل ذیل به کلیه حوزه

گیری از وقوع جرم، قانون نیروی انتظامی جمهوری اسالمی و در راستای پیش) 4(ماده ) 8(بند ) د( ـ در اجرای قسمت 1
آوری آمار و اطالعات و علل وقوع جرم، مشکالتی که در خارج از سیستم انتظامی  الزم است با بررسی جرایم ارتکابی و جمع

آوری و  ها وجود دارد، جمع موجب وقوع جرم گردیده و امکان ارائه راهکارهای مناسب جهت پیشگیری و کاهش ورودی پرونده
  .ادسرا ارسال گرددای به د به صورت دوره

 ـ با توجه به نقش ابالغ و اجراء به موقع و صحیح دستورات و احکام قضایی در رفع اطاله دادرسی، فرماندهان 2
های تخصصی جهت ابالغ اوراق قضایی و اجراء احکام صادره آماده  های انتظامی موظفند تعدادی از پرسنل را با آموزش حوزه

  .ت آموزشی در هر مورد باشد به فوریت از طریق آموزش دادگستری هر استان رفع نیاز نمایندکنند و چنانچه نیازی به جزوا
البین وجود دارد، کوشش الزم  هایی که با توجه به نوع دعوی امکان صلح و سازش و اصالح ذات  ـ در مورد پرونده3

  .س گرددبرای صلح و سازش صورت بگیرد و کیفیت اقدامات در این زمینه در پرونده منعک
های انتظامی   ـ در جهت کاهش اطاله دادرسی و تکریم ارباب رجوع و ممانعت از مراجعات غیر ضرور آنان، حوزه4

ها و اجرای دستورات مقام قضایی، نهایت دقت را به عمل آورند و در مواردی که ابهام وجود دارد  موظفند در تکمیل پرونده
مورد پرونده در کالنتری یا حوزه  م تا راهکاری عملی اندیشیده شود و از توقف بیسریعاً موضوع به مقام قضایی مربوطه اعال

  .انتظامی خودداری شود
بایست به صورت کامل و مستند به دستورات قضایی باشد و فرم مربوط به چک لیست تحقیقات   ـ گزارش نهایی می5

ل گردد و از ارسال پرونده، بدون تکمیل کردن فرم مزبور با اهتمام و دقت کافی تکمی) به شرح پیوست(اولیه مراجع انتظامی 
  .خودداری شود

ممنوع ) اعم از خاص و عام(ک، تحقیق در جرایم منافی عفت توسط ضابطان .د.آ.ق) 43( ـ با توجه به تبصره ذیل ماده 6
دار   قضایی صالحیتبوده و در صورت کشف جرم مشهود، الزم است صرفاً متهم یا متهمین بدون هرگونه تحقیق به مرجع

  .تحویل شوند
های مربوط به تصادفات راهنمایی و رانندگی باید بدون فوق وقت و در حداقل زمان ممکن پس از اعالم نظر   ـ پرونده7

و گواهی پزشکی ... علت تصادف و تعیین مقصر و : افسر کاردان فنی، با تنظیم کروکی الزم و اظهارنظر صریح و شفاف شامل
  .های ناقص خودداری گردد یل و به دادسرا ارسال شود و از ارسال پروندهقانونی، تکم

ربایی، ضمن تشریح ماوقع، آالت جرم، مواد مکشوفه،  های مهم از قبیل قتل، آدم ها به ویژه پرونده  ـ در کلیه پرونده8
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  .ظامی به شدت پرهیز نمایندهای انت مستندات و دالیل جرم، را ضمیمه پرونده نمایند و از نگهداری آالت جرم در حوزه
  .های مختومه، در دست بررسی و ارسالی، به صورت ماهانه تنظیم و به دادسرا ارسال گردد  ـ آمار دقیق پرونده9

ریزی و به صورت منظم صورت پذیرد، از ارسال  بایست در ابتدای وقت اداری و با برنامه  ـ ارسال پرونده به دادسرا می10
  .ا خودداری شوده بدون ضابطه پرونده

گردد و ضمن  ها و دستورالعملهای قضایی، توسط فرماندهی انتظامی به ضابطان مربوطه ابالغ می  ـ کلیه بخشنامه11
اعالم گزارش عملکرد ماهانه و پیشرفت کار و احیاناً موانع و ارائه راهکارهای مناسب، کالسهای توجیهی برای پرسنل در همه 

  .گردد طان قضایی تشکیل و در این کالسها از قضات دادسرا دعوت میها در جهت کارآمدی ضاب رده
های انتظامی و  های انتظامی موظفند کلیه پرسنل را در مورد بازدیدهای مقامات قضایی از حوزه  ـ فرماندهان حوزه12

  .بازداشتگاهها توجیه و تذکرات الزم را کتباً و شفاهاً اعالم کنند
  ستاندادستان عمومی و انقالب شهر

  چک لیست تحقیقات اولیه مراجع انتظامی
  ........................................................حوزه انتظامی : از
  ..........................ناحیه .................. دادسرای شهرستان : به

  : ......................................شماره پرونده
  توضیحات  ناقص کامل   مورد بررسی در پروندهموارد  بررسی ردیف

        نام و مشخصات کامل شاکی    1
        نام و مشخصات کامل متهم    2
در صورت داشتن (نام و مشخصات کامل وکیل     3

  )وکیل
      

        اظهارات شاکی    4
        اظهارات متهم    5
  رسیدگی گزارش شوددر صورت وجود سابقه وقوع جرم و نتیجه       متهم سابقه کیفری دارد؟    6
        مشخصات گواه یا گواهان و اظهارات آنها    7
        نظریه پزشکی قانونی    8
        نظریه اداره تشخیص هویت    9

        نظریه کارشناسی راهنمایی و رانندگی    10
  در صورت وقوع خسارت مالی      درج میزان خسارت وارده در تصادفات    11
        مادوات جرم و محل تهیه آالت جر    12
        تعداد شرکاء و معاونان جرم    13
  در صورت دستور قضایی یا تقاضای شاکی      گزارش تحقیقات محلی    14
  در صورت دستور قضایی یا تقاضای شاکی      گزارش معاینه محلی    15
        برابر اصل شدن تصویر یا رونوشت اسناد    16
  : ارزش اوراقذکر نوع و      صورت جلسه اوراق بهادار ضمیمه پرونده    17
        انجام کامل دستورات قضایی    18

  :امضاء رئیس حوزه انتظامی        : امضاء مسئول تحقیق پرونده
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١٤٣

  10679/85/1: شماره
  12/6/85: تاریخ        
  :پیوست          

  :بندیطبقه

  
  »بخشنامه«

  وربه مقامات و مسئوالن قضائی کش
هایی را صادر و برخالف قوانین موجود، الزاماتی  به طوری که دیده شده است برخی مقامات و متصدیان قضائی، بخشنامه

  .نمایند که در عمل موجب بروز مشکالت و طرح گالیه و ایراداتی گردیده است را برای مراجع قضائی ایجاد می
سن جریان صحیح امور در محاکم و دادسراهای کشور، از این پس به منظور جلوگیری از اقدامات فاقد مبانی قانونی و ح

از صدور بخشنامه یا دستورالعملهایی که به نوعی حقوق و آزادیهای اشخاص یا اختیارات قانونی قضات و یا حقوق شهروندی 
ر صورت احساس ضرورت دهد، خودداری شود و د های اداری و یا قضائی خاصی را تغییر می افراد را محدود یا ترتیبات و رویه

  .الزم است قبل از صدور بخشنامه به نظر اینجانب رسیده و پس از اخذ موافقت صادر گردد
  

  محمود هاشمی شاهرودی سید
  رئیس قوه قضائیه
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  11098/85/1: شماره
  21/6/85: تاریخ 
  :پیوست         

  :بندیطبقه

  
  به کلیه رؤسای محترم دادگستری کل استانها

 ـ 9991/79/1های قبلی به شماره   توسعه فرصتهای تبادل تجربیات و تدابیر قضایی و پیرو بخشنامهدر ارتباط با
  :شود  موارد ذیل جهت اقدام مقتضی ابالغ می18/11/1383 ـ 14924/83/1 و بند پایانی و بخشنامه شماره 11/7/1379

اد فضای تبادل تجربه و تدابیر قضایی و حل  ـ برنامه نشستهای قضایی به لحاظ کارکردهای مثبتی که در زمینه ایج1
  .مشکالت و مسایل روزمره علمی و کاربردی دارد باید جدی گرفته شده و مجدداً احیاء شود

 ـ برای تقویت این برنامه الزم است در ساعات اولیه روزهای پنجشنبه نسبت به تشکیل جلسات نشست قضایی اقدام 2
بینی قاضی کشیک  نیز نباید مراجعان به دادگستری معطل بمانند و الزم است از طریق پیششود اما در زمان اجرای این برنامه 

ها برای روزهای پنج شنبه نیز مطابق معمول انجام شود  همچنین امر تعیین وقت پرونده. و امثال آن به مراجعان پاسخ داده شود
  .تا دچار افت آمار رسیدگیها و در نتیجه اطاله دادرسی نشویم

وری بیشتر این برنامه مناسب است تا این جلسات به صورت کامالً تخصصی و در میان گروههای  به منظور بهره ـ 3
همچنین اعالم قبلی . کوچک از قضاتی که در یک مجتمع یا واحد قضایی دارای کارهای هم سنخ و مشابه هستند تشکیل شود

یج و نظریه اکثریت و اقلیت در موارد اختالفی برای افزایش دستور جلسه و مطالعه قبل از جلسه و همچنین صورتجلسه نتا
  .وری این جلسات ضروری است بهره

 به صورت مرتب به معاونت آموزش قوه 1379الذکر سال   ـ الزم است نتایج حاصل از این برنامه مطابق بخشنامه فوق4
های کاربردی آموزش مورد  شی و طراحی برنامهقضائیه ارسال شود تا در امر نیازسنجی آموزشی و همچنین تدوین متون آموز

  .استفاده قرار گیرد
  محمود هاشمی شاهرودی سید

  رئیس قوه قضائیه
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  12842/85/1: شماره
  9/7/85: تاریخ       
  :پیوست            
  :بندیطبقه  

  
  های محترم عمومی و انقالب سراسر کشور دادستان

ضوابط و مقررات مربوط به محرومیت اشخاص از افتتاح حساب جاری و  آیین نامه تعیین 3در اجرای تبصره ماده 
وزارت دادگستری موظف است ترتیبی اتخاذ نماید تا در «دارد  که مقرر می) 25/8/73مصوب (ها  چگونگی پاسخ استعالم بانک

 جمهوری اسالمی ایران  مراجع قضایی اطالعات یاد شده را بالفاصله پس از صدور کیفرخواست به بانک مرکزی3اجرای ماده 
  ».ارسال نمایند

الزم است مراجع محترم قضایی فهرست و مشخصات افرادی را که تعقیب آنان به اتهام صدور چک بالمحل به صدور 
  .کیفرخواست منجر شده است، در پایان هر ماه به صورت مستقیم به بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران ارسال نمایند

  .های محترم عمومی و انقالب است ه به عهده دادستاننظارت بر این بخشنام
  محمود هاشمی شاهرودی سید

  رئیس قوه قضائیه
  



 
١٤٦

  12381/85/1: شماره
  30/6/85: تاریخ        
  :پیوست          

  :بندیطبقه

  بخشنامه
  به واحدهای قضایی و دادسراهای سراسر کشور

ها و  از سازگاری اجتماعی آنان و به منظور کاهش ناهنجاریبا توجه به آثار مثبت اعطای مرخصی به زندانیان در ب
های ناشی از زندان و همچنین برقراری روابط عاطفی بین زندانیان و خانواده آنان، مقتضی است به مناسبت فرا رسیدن  آسیب

جاسوسی، اقدام علیه ماه مبارک رمضان به جز افرادی که به شرارت مشهورند و نیز زندانیانی که جرم آنان سرقت مسلحانه، 
ربائی، اخالل در نظام اقتصادی، جرائم باندی و جرائم عمده  امنیت کشور، دائر کردن مراکز فساد و فحشاء، تجاوز به عنف، آدم

اند، به سایر زندانیان با رعایت شرایط ذیل و اخذ تأمینی  مواد مخدر و محکومینی که به قصاص، اعدام یا اجرای حد محکوم شده
 آیین نامه اجرائی سازمان زندانها حداکثر، سقف یک ماه مرخصی اعطاء گردد به نحوی که 124 ماده 2ه شرح تبصره مناسب ب

  .مند شوند کلیه زندانیان مشمول اعطای مرخصی در ماه مبارک رمضان حداقل از یک نوبت مرخصی بهره
  :شرایط

  :زندانیان محکوم به حبس فصل اول ـ
  . سال به شرط تحمل حداقل دو سال حبس15ه تا الف ـ محکومین به حبس از د

  .ب ـ محکومین به حبس پنج تا ده سال به شرط تحمل حداقل یکسال حبس
  .ج ـ محکومین به حبس کمتر از پنج سال به شرط تحمل حداقل سه ماه حبس

  :کنند زندانیانی که صرفاً به دلیل عدم پرداخت جزای نقدی تحمل کیفر می فصل دوم ـ
مین به جزای نقدی که مقدار باقی مانده آن بیش از سی میلیون ریال و کمتر از دویست میلیون ریال الف ـ محکو

  .باشد به شرط تحمل حداقل سه ماه حبس می
باشند به شرط تحمل حداقل یک  ب ـ محکومین به جزای نقدی که مقدار باقی مانده آن کمتر از سی میلیون ریال می

  .ماه حبس
العالج کلیه زندانیانی که به لحاظ  های مالی و یا بیماران صعب  دارای جرائم غیر عمدی، محکومیتزندانیان فصل سوم ـ

برند و یا به تشخیص پزشک قانونی یا  های مالی در زندانها بسر می عجز از پرداخت دیه ناشی از جرائم غیر عمدی و یا مدیونیت
دت اقامت آنان در زندان، از مرخصی موضوع این بخشنامه برخوردار باشند، صرفنظر از م العالج می معتمد دارای بیماری صعب

  .خواهند شد
توانند در  دادستانهای سراسر کشور ملزم به اجرای این بخشنامه بوده و عالوه بر آنها شورای طبقه بندی زندانها نیز می

  .طاء نمایند آیین نامه اجرائی سازمان زندانها به زندانیان مرخصی اع124 ماده 2اجرای تبصره 
  محمود هاشمی شاهرودی سید

  رئیس قوه قضائیه



 
١٤٧

  13156/85/1: شماره
  11/7/85: تاریخ        
  :پیوست          

  :بندیطبقه

  
  دادسراها و محاکم عمومی جزائی سراسر کشور

ب افراد به امید در تطمیع و جذ) نظیر گلدکوئیست(در مورد پدیده رو به افزایش انواع فعالیت شرکتهایی با ساختار هرمی 
سودهای کالن و تصاعدی و با هدف اخالل در نظام اقتصادی کشور، اقتضاء دارد دادسراهای عمومی و انقالب و دادگاههای 

های مخرب و عناصر فعال در آن،  در برخورد قضایی با دایرکنندگان این مؤسسات و شبکه) اعم از بدوی و تجدیدنظر(کیفری 
به نوع، کمیت و کیفیت اعمال انتسابی و دالیل موجود در پرونده، برای مرتکبان جرائم، مجازاتهای با قاطعیت عمل و با توجه 

های مزبور در جامعه  متناسب قانونی تعیین و به محض قطعیت حکم، نسبت به اجرای کیفر تسریع شود تا از گسترش پدیده
  .جلوگیری شود

  محمود هاشمی شاهرودی سید
  رئیس قوه قضائیه
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  16371/85/1 :شماره
  6/9/85: تاریخ        
  :پیوست          

  :بندیطبقه

  
  های سراسر کشور رؤسای محترم کل دادگستری

با عنایت به این که برنامه دوم توسعه قضایی با تالش مستمر و پیگیری مدیران و کارشناسان محترم، تدوین و در حال 
ریزی در   یافته است، در این مرحله که با بسط و توسعه نهضت برنامهها گسترش اجرا است و دامنه اجرایی آن تا سطح استان

های محترم قوه قضاییه  ها و اهدافی که با هماهنگی معاونت درون دستگاه قضایی مواجه هستیم الزم است بر اساس اولویت
م خواهد شد، نسبت به بندی که توسط معاونت محترم حقوقی و توسعه قضایی اعال گردد و بر اساس برنامه زمان تعیین می

  . اقدام گردد86ریزی سال  برنامه
  .در ضمن، از نتایج اقدامات انجام یافته به دفتر این جانب گزارش داده شود
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178  
تواند ظرف  انون بداند میطبق قانون اصالح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقالب دادستان چنانچه حکمی را خالف ق«

  »مهلت قانونی نسبت به آن تجدیدنظر خواهی بکند
تواند نسبت به احکام کیفری  سؤال ـ آیا با توجه به قانون اصالح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقالب دادستان می

  تقاضای تجدیدنظر کند و اگر این حق را دارد در چه مهلتی؟
   19/4/1382 ـ 2942/7نظریه شماره 

  
  نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه

 در مورد دادگاههای عمومی و 1381 قانون اصالح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقالب مصوب سال 14 ماده 4بند ج
عیین  همان قانون مربوط به حضور دادستان یا معاون او یا یکی از دادیاران در صورت ت20 ماده 25جزایی و تبصره 

باشد و با عنایت به اینکه دادستان یا نماینده وی در جریان دادرسی دادگاههای  دادستان در دادگاه کیفری استان می
عمومی جزایی و دادگاه کیفری استان دخالت دارند و پرونده پس از صدور حکم باید به امضاء دادستان یا دادیار مأمور در 

توسط دادستان یا دادیار مأمور در دادگاه ابالغ حکم است و چنانچه دادستان صدور بنابراین امضاء حکم . آن دادگاه برسد
تواند نسبت به رأی صادره   قانون مذکور می186حکم را برخالف نص قانون تشخیص دهد ظرف مهلت مقرر طبق ماده 

  .تجدیدنظر خواهی نماید
  

179  
  »شود  نمیالکفاله از ناحیه کفیل موجب بازداشت کفیل عدم پرداخت وجه«

شود و راهی نیز برای بازداشت اموال وی که در دسترس نیست  الکفاله نمی سؤال ـ در مواردی کفیل حاضر به پرداخت وجه
  . قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، کفیل را بازداشت کرد2توان به استناد ماده  آیا در این موارد می. باشد نمی

  
   8/10/1381 ـ 8291/7نظریه شماره 

  

                                                 
  :و انقالب قانون اصالح قانون تشکیل دادگاههای عمومی 14بند ج ماده .  4

گردد و فقط  البدل و دادستان یا معاون او یا یکی از دادیاران به تعیین دادستان تشکیل می دادگاههای عمومی جزائی و انقالب با حضور رئیس دادگاه یا دادرس علی
ظریات و مدافعات دادستان یا نماینده وی وفق نماید و انشای رأی پس از استماع ن به جرایم مندرج در کیفرخواست وفق قانون آیین دادرسی مربوط رسیدگی می

  .قانون برعهده دادگاه است

  : قانون اصالح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقالب20 ماده 2تبصره .  5
تعداد شعبه یا . یابد اص میبرای رسیدگی به جرایم مربوط اختص» دادگاه کیفری استان«در مرکز هر استان حسب نیاز شعبه یا شعبی در دادگاه تجدیدنظر به عنوان 

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

  .شود ای که دادستان معرفی کرده بیان می قبل از استماع اظهارات شاکی و متهم، اظهارات دادستان یا نماینده وی شهود و اهل خبره. دهد استان انجام م
  : قانون اصالح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقالب18 ماده 5تبصره .  6

  . این دادگاه خواهد بود2در مواردی که بر حسب قانون، دیوان عالی کشور باید اعاده دادرسی را تجویز کند، این امر با شعبه تشخیص مذکور در تبصره 
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  نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه
ها است و محکومیت ناشی از حکم است و چون دستور اخذ  قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی ناظر به محکومیت

ه الکفال لذا بدون اینکه کفیل در دادگاه به پرداخت وجه. الکفاله از کفیل حکم نیست از شمول قانون مذکور خارج است وجه
 قانون مذکور فاقد 2محکوم شده باشد، مستندی برای بازداشت کفیل وجود ندارد و بازداشت کفیل با استناد به ماده 

توان  و به عبارت دیگر چنانچه کفیل مالی داشته باشد نسبت به فروش آن از طریق دایره اجرا می. وجاهت قانونی است
باشد و باید هر زمان مالی از  لی از کفیل یافت نشود بازداشت وی میسور نمیاما اگر ما. الکفاله را تأمین نمود اقدام و وجه

  .الکفاله را اخذ نمود کفیل به دست آمد وجه
  

180  
 سال طفل محسوب 18کسی که به حد بلوغ شرعی نرسیده طفل محسوب و مبری از مسؤولیت است ولی افراد بالغ زیر «

 دادسرا مطرح و سپس بر حسب جرم ارتکابی یا در دادگاه اطفال و یا در نشده و در صورت ارتکاب جرم، پرونده آنها در
  »شود دادگاه کیفری استان رسیدگی می

 قانون مجازات اسالمی چیست؟ و جرایم ارتکابی افرادی که به سن بلوغ شرعی نرسیده و یا 49منظور از طفل در ماده سؤال ـ 
  .گیرد دام دادگاه مورد رسیدگی قرار میاند در ک  سال تمام نرسیده18پس از بولغ هنوز به 

   21/4/1382 ـ 2940/7نظریه شماره 
  

  نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه
 قانون مجازات اسالمی، کسی که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد طفل محسوب و در 49 ذیل ماده 17با توجه به تبصره 

و مجازاتهای مقرر در قانون مجازات اسالمی و سایر قوانینی که در آنها صورت ارتکاب جرم از مسؤولیت مبری است 
الذکر و با توجه به صراحت  بنابراین با توجه به تعریف طفل در قانون فوق. شود مجازات مقرر شده، در مورد وی اجرا نمی

ع است به جرایم اطفال و  که راج1381 اصالحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقالب مصوب سال 3 ماده 38تبصره 
 سال، و در این ماده صراحتاً اعالم شده است که پرونده مربوط به جرایم اطفال مستقیماً در 18نه اشخاص بالغ زیر 

. شوند نشده است  سال مرتکب می18شود و تصریحی به جرایمی که اشخاص بالغ زیر  دادگاههای مربوطه مطرح می
االشعار پرونده آنها مستقیماً به دادگاه اطفال ارسال و   قانون فوق3 ماده 3 که طبق تبصره بنابراین جز در مورد جرایم اطفال

 سال، باید پرونده آنها بدواً در دادسرا مطرح و 18شود، در مورد جرایم ارتکابی توسط بالغین زیر  مورد رسیدگی واقع می
تکابی از ناحیه آنان، موضوع مشمول تبصره یک پس از صدور کیفرخواست در صورتی که با توجه به مجازات جرایم ار

                                                 
  : قانون مجازات اسالمی49 ذیل ماده 1تبصره .  7

  .منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد

  :1381حی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقالب مصوب سال  اصال3 ماده 3تبصره .  8
هایی که موضوع آنها جرایم مشمول حد زنا و لواط است، همچنین جرایمی که مجازات قانونی آنها فقط تا سه ماه حبس و یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال  پرونده

  .شود مگر آنکه به تشخیص دادستان تحقیقات راجع به سایر جهات ضروری باشد یباشد و جرایم اطفال مستقیماً در دادگاههای مربوط مطرح م می
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 قانون یاد شده باال باشد، پرونده آنها جهت رسیدگی به دادگاه کیفری استان و در غیر این صورت، 209الحاقی به ماده 
  .گردد پرونده امر جهت رسیدگی به دادگاه اطفال ارسال می

  
181  

  »ن جرم غیر قطعی استمالک تجدیدنظر خواهی در جرایم متعدد، مجازات قانو«
سؤال ـ در مورد متهمی که مرتکب جرایم متعدد شده و دادگاه وی را به مجازاتهای مختلف محکوم کرده هر چند دادگاه حکم 

  .قطعی داده باشد مالک تجدیدنظر خواهی کدامیک از مجازاتهای تعیین شده خواهد بود
   19/6/1383 ـ 2882/7نظریه شماره 

  
  قی و تدوین قوانین قوه قضائیهنظریه اداره کل حقو

  .مالک تجدیدنظر خواهی مجازات قانونی غیر قطعی است هر چند دادگاه حکم به محکومیت قطعی صادر نموده است
***  

182   
  ».االثر خواهد بود با صدور حکم برائت یا قرار منع پیگرد یا موقوفی تعقیب، قرارهای تأمین صادره ملغی«

شود و متهم  التزام، کفایت، وثیقه اخذ می ور کیفری، برای تعقیب متهم قرار تأمین به صورت وجهسؤال ـ مطابق قانون در ام
ممکن است بازداشت گردد حال اگر بعد از رسیدگی متهم تبرئه شده یا در مورد وی قرار منع تعقیب یا منع پیگرد صادر شود، 

  .تکلیف قرارهای صادره چگونه خواهد بود
   13/10/1382  ـ8427/7نظریه شماره 

  
  نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه

 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری چنانچه قرار منع پیگرد یا 14410بر حسب نص ماده 
االثر خواهد  لغیقرارهای تأمین صادره م. موقوفی تعقیب یا برائت متهم صادر شود و یا پرونده به هر کیفیت مختومه شود

باشد و به  بود و قاضی مربوط مکلف است از قرارهای تأمین وثیقه رفع اثر نماید و این رفع اثر منوط به تعقیب احکام نمی
شود بنابراین چنانچه دادگاه تجدیدنظر برائت صادره از دادگاه  االثر می محض صدور حکم و امضاء آن قرارهای تأمین ملغی

                                                 
  :1381 قانون اصالح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقالب مصوب سال 20تبصره یک الحاقی به ماده .  9

 ابد باشد و نیز جرایم مطبوعاتی و سیاسی ابتدائاً در رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا صلب و یا حبس
دادگاه کیفری استان برای رسیدگی به جرایمی که . شود دادگاه تجدیدنظر استان به عمل خواهد آمد و در این مورد دادگاه مذکور دادگاه کیفری استان نامیده می

و ) البدل دادگاه تجدیدنظر استان رئیس و چهار مستشار یا دادرس علی(م باشد از پنج نفر مجازات قانونی آنها قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا صلب یا حبس دائ
  ...برای رسیدگی به جرایمی که

  : قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری144ماده .  10
  .االثر خواهد بود ر کیفیت مختومه شود قرارهای تأمین صادره ملغیچنانچه قرار منع پیگرد یا موقوفی تعقیب یا برائت متهم صادر شود یا پرونده به ه

  .قاضی مربوط مکلف است از قرار تأمین وثیقه رفع اثر کند
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اید رأساً نسبت به صدور قرار تأمین اقدام نماید و پس از صدور رأی برائت از سوی دادگاه بدوی بدوی را نقض نماید ب
  .توان در مورد وی اعمال نمود الذکر را نمی  قانون فوق14011گردد و ماده  گذار ساقط می تکلیف از وثیقه

  
183  

عضی در صالحیت تعزیرات حکومتی تحت متهمی که به اتهام جرائم مختلف که بعضی در صالحیت دادگاههای عمومی و ب
مگر اینکه فعل ارتکابی دارای عناوین متعدد کیفری باشد . شود تعقیب باشد به هر اتهام در مرجع مرتبط با آن رسیدگی می

  .شود که صالحیت رسیدگی به عنوان مهمتر را دارد که متهم در مرجعی محاکمه می
جرم تحت تعقیب باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صالحیت دادگاههای چنانچه شخصی به اتهام ارتکاب چندین سؤال ـ 

عمومی و رسیدگی به اتهامات دیگر در صالحیت تعزیرات حکومتی باشد، کدامیک از این دو مرجع صالحیت رسیدگی به جرائم 
  .ارتکابی را دارد

   29/2/1381 ـ 7 /1102نظریه شماره 
  

  ین قوه قضائیهنظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوان
هرگاه اعمال ارتکابی از مصادیق تعدد مادی باشند که بعضی در صالحیت دادگاههای عمومی و برخی در صالحیت تعزیرات 
حکومتی است، باید هر مرجع نسبت به جرم مربوطه به خود رسیدگی و انشاء حکم کند اما اگر فعل ارتکابی دارای عناوین 

یین دو مجازات برای یک عمل با موازین قضائی سازگار نبوده و مخالف عدالت کیفری متعدد کیفری باشد از آنجا که تع
شود که صالحیت رسیدگی به شدیدترین وصف قضائی عمل ارتکابی را دارا است و در  است متهم در مرجعی محاکمه می

کابی در صالحیت این صورت تساوی وصف کیفری با توجه به عام بودن صالحیت مراجع دادگستری، رسیدگی به عمل ارت
  .مرجع خواهد بود
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چنانچه اقدامات دادسرا و دادگاه برای شناسائی قاتل یا قاتلین که در حد امکان به عمل آمده به نتیجه نرسد دیه از «
  »شود المال پرداخت می بیت

ار وسیع برای شناسائی رسند و تحقیقات و اقدامات حتی در سطح بسی در مواردی که شخص یا اشخاصی به قتل میسؤال ـ 
  .قاتل یا قاتلین به نتیجه نرسد تکلیف پرداخت دیه چگونه خواهد بود

   4/5/1382 ـ 7 /3604نظریه شماره 
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االلتزام به دستور رئیس حوزه قضایی از متهم اخذ و وثیقه  عذر موجه حاضر نشود وجههرگاه متهمی که التزام یا وثیقه داده در موقعی که حضور او الزم بوده بدون 

گذار اخطار  اگر شخصی از متهم کفالت نموده یا برای او وثیقه سپرده و متهم در موقعی که حضور او الزم بوده حاضر نشده به کفیل یا وثیقه. ضبط خواهد شد
  .الکفاله اخذ و وثیقه ضبط خواهد شد در صورت عدم تسلیم و ابالغ واقعی اخطاریه به دستور رئیس حوزه قضائی وجه. دشود ظرف بیست روز متهم را تسلیم نمای می



 
١٥٤

  نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه
تکب یا مرتکبین طبق در مورد استعالم، بدواً باید نسبت به شناسایی قاتل و یا قاتلین اقدام نمود تا پس از شناسایی مر

قانون مجازات شوند و اگر تحقیقات به هیچ وجه مفید فایده نبود و به نتیجه نرسید و شناسایی مرتکب یا مرتکبین عمالً 
 قانون مجازات اسالمی و بر اساس آن که نباید خون مسلمانی 25512غیر ممکن و غیر مقدور شد، با استفاده از مالک ماده 

  .المال پرداخت نمود را از بیتتوان دیه  هدر شود می
  

185  
  ».تعیین هیأت مدیره در صالحیت مجمع عمومی عادی است، ذکر خالف آن در اساسنامه قابل ترتیب اثر نخواهد بود«

آیا ذکر این ماده در اساسنامه شرکت که تعیین مدیر عامل و رئیس هیأت مدیره از اختیارات مجمع عمومی خارج و در سؤال ـ 
  س مجمع عمومی باشد منطبق با قانون تجارت است یا خیر؟اختیار رئی

   25/1/1376 ـ 7 /392نظریه شماره 
  

  نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه
 قانون تجارت مصوب سال 12414 و 11913های مجمع عمومی عادی است و مطابق مادتین  تعیین هیأت مدیره از صالحیت

لسه خود از بین اعضاء هیأت، رئیس، نائب رئیس و مدیر عامل را باید انتخاب کند، قسمت  هیأت مدیره در اولین ج1347
  . این قانون صراحت دارد که هر ترتیبی خالف این ماده در اساسنامه مقرر شود کان لم یکن است119اخیر ماده 
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 قانون آیین دادرسی 108ماده ) د(اخذ خسارات احتمالی در مورد صدور قرار تأمین خواسته فقط برای اعمال بند «
  »شود دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی قانونی تلقی می

 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی با عنایت به این که ماده مذکور از 108در مورد ماده سؤال ـ 
 خساراتی را که ممکن است به طرف مقابل وارد آید نقداً به آن آمده است که خواهان) د(چهار بند تشکیل گردیده و در بند 

آیا در مورد بندهای الف و ب و ج، نیز خواهان تکلیف دارد که خسارات احتمالی مذکور را بپردازد در . صندوق دادگستری بپردازد
  .نمایند حالی که اغلب قضات برای تمام موارد مطالبه خسارات احتمالی را می

   17/12/1379 ـ 7 /12533نظریه شماره 
                                                 

  ............. قانون مجازات اسالمی 255ماده .  12
تل او به شخصی یا جماعتی نباشد حاکم هرگاه شخصی در اثر ازدحام کشته شود و یا جسد مقتولی در شارع عام پیدا شود و قرائن ظنی برای قاضی بر نسبت ق«

  .»المال بدهد و اگر شواهد ظنی نزد حاکم اقامه شود که آن قتل به شخص یا اشخاص معین منسوب است موارد از موارد لوث خواهد بود شرع باید دیه او را از بیت
  : قانون تجارت119ماده .  13

مدت ریاست . نماید رئیس و یک نایب رئیس که باید شخص حقیقی باشند برای هیأت مدیره تعیین میهیأت مدیره در اولین جلسه خود از بین اعضای هیأت، یک 
تواند رئیس و نائب رئیس هیأت مدیره  هیأت مدیره در هر موقع می. رئیس و نیابت نایب رئیس هیأت مدیره بیش از مدت عضویت آنها در هیأت مدیره نخواهد بود

  .ر ترتیبی خالف این ماده مقرر شود کان لم یکن خواهد بودهای مذکور عزل کند ه را از سمت
  : قانون تجارت124ماده .  14

الزحمه او را تعیین کند در صورتی که مدیر  هیأت مدیره باید اقالً یک نفر شخص حقیقی را به مدیریت عامل شرکت برگزینند و حدود اختیارات و مدت تصدی و حق
تواند در عین حال رئیس هیأت  مدیر عامل شرکت نمی. ریت عامل او از مدت عضویت او در هیأت مدیره بیشتر نخواهد بودعامل عضو هیأت مدیره باشد دوره مدی

  .مدیره همان شرکت باشد مگر با تصویب سه چهارم آراء حاضر در مجمع عمومی



 
١٥٥

  نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه
 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی راجع به مواردی است که دادگاه مکلف 10815اگرچه ماده 

. ا را از یکدیگر تفکیک نموداما مقنن به مصادیق متفاوتی توجه داشته که باید آنه. به قبول درخواست تأمین خواسته است
وضعیت خواسته که در معرض تضییع یا تفریط باشد و در ) ب(رسمیت مستند دعوی و در بند ) الف(به این معنی که در بند 

مقررات قانون خاص برای دادگاه ایجاد تکلیف نموده که بدون تودیع خسارت احتمالی از جانب خواهان درخواست ) ج(بند 
به طور کلی صدور قرار تأمین را مشروط به تودیع خسارت احتمالی بر اساس تبصره ) د( در حالی که بند .تأمین را بپذیرد

) الف و ج(یا مستند دعوی از مصادیق بندهای ) ب(همان ماده نموده، بنابراین در صورتی که خواسته خواهان منطبق با بند 
در غیر این موارد دادگاه در صورتی قرار . پذیرد استه را میباشد دادگاه بدون تودیع خسارت احتمالی درخواست تأمین خو

 صرفاً 108توان گفت تبصره ماده  در نتیجه می. تأمین را صادر خواهد کرد که خواهان خسارت احتمالی را نقداً تودیع نماید
  .باشد نه سایر موارد ماده مذکور می) د(ناظر به بند 
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 قانون مجازات 690ی دادگاههای عمومی و انقالب با نتیجه تصرف عدوانی ماده  ـ نتیجه تصرف عدوانی آیین دادرس1

  .ولی جنبه حقوقی دارد و دومی کیفریااسالمی یکسان است 
 قانون مجازات اسالمی نیاز به احراز مالکیت دارد و مهلتی برای شکایت در نظر گرفته 690 ـ رسیدگی بر اساس ماده 2

  .نشده است
  :سؤاالت

هیت تصرف عدوانی از نظر قانون جلوگیری از تصرف عدوانی آیین دادرسی مدنی با تصرف عدوانی قانون مجازات  ـ آیا ما1
  اسالمی متفاوت است یا خیر؟

   ـ آیا مالکیت شاکی نسبت به محلی که ادعای تصرف عدوانی شده باید احراز شود یا خیر؟2
   14/2/1381 ـ 274/7: نظریه شماره

  

  ی و تدوین قوانین قوه قضائیهنظریه اداره کل حقوق
قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی با  به بعد 15816 ـ ماهیت تصرف عدوانی مذکور در مواد 1

 قانون مجازات اسالمی که جنبه کیفری دارد از حیث نتیجه یکسان است شاکی 69017ماهیت تصرف عدوانی موضوع ماده 

                                                 
  :قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی 108ماده .  15

اند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا یا در جریان دادرسی تا وقتی که حکم قطعی صادر نشده است در موارد زیر از تو خواهان می
  .دادگاه درخواست تأمین خواسته نماید و دادگاه مکلف به قبول آن است

  .الف ـ دعوا مستند به سند رسمی باشد
  .فریط باشدب ـ خواسته در معرض تضییع یا ت

  .ج ـ در مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست شده که به موجب قانون دادگاه مکلف به قبول درخواست تأمین باشد
  .د ـ خواهان خساراتی را که ممکن است به طرف مقابل وارد آید نقداً به صندوق دادگستری بپردازد

صدور قرار تأمین موکول به ایداع . پذیرد زان خواسته به نظر دادگاهی است که درخواست تأمین را میتبصره ـ تعیین میزان خسارت احتمالی، با در نظر گرفتن می
  .خسارت خواهد بود

   :آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی قانون 158ماده .  16



 
١٥٦

تقدیم دادخواست حقوقی رفع تصرف عدوانی و یا از طریق طرح شکایت کیفری رفع تصرف مخیر است که از طریق 
  .عدوانی یا رفع مزاحمت و ممانعت از حق را بخواهد

 قانون مجازات اسالمی موکول به احراز مالکیت 690 ـ رسیدگی و اتخاذتصمیم به شکایت تصرف عدوانی بر اساس ماده 2
ق تصرف شاکی و یا رعایت مهلتهای مقرر به نحو مذکور در قانون جلوگیری از تصرف شاکی است ولی نیازی به احراز سب

 و قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امر مدنی نیست و اساساً در قانون 1352عدوانی مصوب سال 
  .اخیرالذکر به مهلتی برای طرح شکایت تصرف عدوانی اشاره نشده است
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رفین به جلب نظر کارشناس استناد کرده باشند پرداخت دستمزد کارشناسی به عهده خواهان است زیرا در صورتی که ط
  .خواهان برای اثبات ادعا به کارشناس استناد کرده است

سؤال ـ چنانچه خواهان و خوانده در یک پرونده، هر دو به جلب نظر کارشناس استناد کرده و دادگاه قرار ارجاع امر به 
   را صادر کرده باشد، پرداخت دستمزد کارشناسی به عهده خواهان است یا به عهده خوانده؟کارشناسی

  
   30/3/1380 ـ 3088/7: نظریه شماره

  

  نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه
 در مواردی که در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی راجع به نحوه پرداخت دستمزد کارشناس

رسد چون خواهان برای اثبات  لذا به نظر می. جلب نظر کارشناس بنا به تقاضای متداعیین باشد تعیین تکلیف نشده است
دعوی خود، جلب نظر کارشناس را تقاضا نموده است ولو این که خوانده نیز به ارجاع امر به کارشناس متوسل شده باشد، 

  .باشد  قانون مذکور به عهده خواهان دعوی می25918جه به ماده الزحمه کارشناس با تو تودیع حق
  

                                                                                                                                                                  
 او مال غیر منقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود را دعوی تصرف عدوانی عبارتست از ادعای متصرف سابق مبنی بر این که دیگری بدون رضایت

  .نماید نسبت به آن مال درخواست می
  : قانون مجازات اسالمی690ماده .  17

 آن به تهیه بندی، نهرکشی، حفرچاه، غرس اشجار و زراعت و امثال سازی از قبیل پی کنی، دیوارکشی، تغییر حدفاصل، امحای مرز، کرت هر کس به وسیله صحنه
سارها، انهار طبیعی و  آثار تصرف در اراضی مزروعی اعم از کشت شده یا در آیین زراعی، جنگلها و مراتع ملی شده، کوهستانها، باغها، قلمستانها، منابع آب، چشمه

و امالک متعلق به دولت یا شرکتهای وابسته به پارکهای ملی، تأسیسات کشاورزی و دامداری و دامپروری و کشت و صنعت و اراضی موات و بایر و سایر اراضی 
المنفعه اختصاص نماید که موجب تخریب محیط  دولت یا شهرداریها یا اوقاف و همچنین اراضی و امالک و موقوفات و محبوسات و اثالث باقیه که برای مصارف عام

 مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور نماید به مجازات یک ماه تا یک سال زیست و منابع طبیعی گردد یا اقدام به هرگونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد
  .شود دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعاده وضع به حال سابق نماید حبس محکوم می

 مقام قضایی با تنظیم صورتمجلس دستور متوقف ماندن عملیات متجاوز را تا صدور حکم آید و الذکر خارج از نوبت به عمل می  ـ رسیدگی به جرایم فوق1تبصره 
  .قطعی خواهد داد

  : قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی259ماده .  18
شود هرگاه قرار  ، کارشناسی از عداد دالیل وی خارج میایداع دستمزد کارشناسی به عهده متقاضی است و هرگاه ظرف یک هفته از تاریخ ابالغ آن را پرداخت نکند

کارشناسی به نظر دادگاه باشد و دادگاه نیز نتواند بدون انجام کارشناسی انشاء رأی نماید، پرداخت دستمزد کارشناسی در مرحله بدوی به عهده خواهان و در 
بدوی دادگاه نتواند بدون نظر کارشناس حتی با سوگند نیز حکم صادر نماید، دادخواست در صورتی که در مرحله . مرحله تجدیدنظر به عهده تجدیدنظر خواه است

  .شود و اگر در مرحله تجدیدنظر باشد تجدیدنظر خواهی متوقف ولی مانع اجرای حکم بدوی نخواهد بود ابطال می



 
١٥٧
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توانند اجرای قرارهای معاینه و  با توجه به مقررات قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی دادگاهها نمی

  .تحقیق محلی را به مدیران دفاتر ارجاع نمایند
سی مدنی سابق و مقررات جدید آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در سؤال ـ آیا درنظر گرفتن قانون آیین دادر

  توان اجرای قرار معاینه و تحقیق محلی را به آقایان مدیران دفاتر ارجاع کرد؟ امور مدنی، می
   30/11/1379 ـ 10912/7نظریه شماره 

  
  نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه

 1358 قانون تشکیل دادگاههای عمومی مصوب مهر ماه سال 1119تبصره الحاقی به ماده همانطور که از منطوق 
آید جواز اجرای قرار معاینه محلی و تحقیق محلی به وسیله مدیران دفاتر دادگاهها، امری خالف قاعده است که به  برمی

ن دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب علت کمبود قاضی و تراکم پرونده بر حسب ضرورت پذیرفته شده بود، اما قانون آیی
 به دادگاه اختیار داده که فقط اجرای قرار تأمین دلیل را به مدیران دفاتر 15320 در ماده 1379در امور مدنی مصوب سال 

 و تبصره آن، نه تنها چنین ارجاعی را در مورد 35422 قانون مذکور و نیز ماده 25021دادگاهها ارجاع نمایند و در ماده 
های معاینه و تحقیق محلی مجاز ندانسته است، بلکه در مواردی نظارت بر اجرای قرارهای مذکور توسط شخص قرار

قاضی صادر کننده را تأکید نموده، بنابراین با تصویب قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و قبل 
توانند اجرای قرارهای   منسوخ گردیده و دادگاهها نمی1358آن به وسیله قانون تشکیل دادگاههای عمومی مصوب سال 

  .معاینه و تحقیق محلی را به مدیران دفاتر ارجاع نمایند
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آراء منقوض از دیوان عالی کشور که در زمان حکومت قانون آیین دادرسی قبلی صادر شده به شعبه هم عرض ارجاع 

ر رأی سابق، تجدیدنظر از آن در صالحیت دادگاه تجدیدنظر استان گردیده در صورت اصرار دادگاه عمومی، هم عرض ب
  .است

سؤال ـ رأی دادگاه عمومی در زمان حکومت قانون آیین دادرسی مدنی سابق در دیوان عالی کشور نقض و رسیدگی به 
أی مشابه دادگاه شعبه هم عرض ارجاع شده است و این شعبه در زمان حکومت قانون آیین دادرسی جدید با همان استدالل ر

علیه ظرف مهلت قانونی تجدیدنظر خواهی از دادگاه تجدیدنظر استان  عمومی قبلی را صادر نموده است از این حکم محکوم
                                                 

  :1358 قانون تشکیل دادگاههای عمومی مصوب مهر ماه 11تبصره ماده .  19
  .تواند اجرای قرار معاینه محل و تحقیق محلی را در صورت کمبود قاضی و تراکم دعاوی بر حسب ضرورت به مدیر دفتر دادگاه محول نمایند ی میدادگاههای حقوق

  : قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی153ماده .  20
فتر دادگاه ارجاع دهد مگر در مواردی که فقط تأمین دلیل مبنای حکم دادگاه قرار گیرد در این صورت البدل یا مدیر د تواند تأمین دلیل را به دادرس علی دادگاه می

  .قاضی صادر کننده رأی باید شخصاً اقدام نماید یا گزارش تأمین دلیل موجب وثوق دادگاه باشد
  : قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی250ماده .  21

  ...ار معاینه محل یا تحقیق محلی ممکن است توسط یکی از دادرسان دادگاه یا قاضی تحقیق به عمل آید وقت و محل تحقیقاتاجرای قر
  : قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی354ماده .  22

  ...شود و چنانچه وسط یکی از مستشاران شعبه اجرا میقرار تحقیق و معاینه محل در دادگاه تجدیدنظر توسط رئیس دادگاه یا به دستور او ت



 
١٥٨

 408نموده سؤال این است که با توجه به اینکه رأی اصراری باید از هیأت عمومی حقوقی دیوان عالی کشور به موجب ماده 
  ای عمومی و انقالب در امور مدنی صادر شود آیا دادگاه تجدیدنظر صالحیت رسیدگی دارد یا خیر؟قانون آیین دادرسی دادگاهه

  
   27/1/1380 ـ 593/7نظریه شماره 

  
  نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه

ان رأیی  قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی، آن چن40823رأی اصراری موضوع ماده 
 قانون مذکور آراء صادره از حیث قابلیت اعتراض و تجدیدنظر و فرجام 924است که قابلیت فرجام داشته باشد، طبق ماده 

باشد و بنابراین، رأی صادره از دادگاه عمومی که بعد از نقض دادنامه قبلی در  تابع قوانین مجری در زمان صدور حکم می
ردیده با الزم االجراء شدن قانون جدید قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان دیوان کشور به آن دادگاه ارجاع گ

 تنها آرایی که قابلیت درخواست فرجامی را داشته باشند، قابل 408است نه قابل فرجام در دیوان کشور، و چون طبق ماده 
ه تجدیدنظر آن در دادگاه تجدیدنظر لذا رأی صادره به ترتیب مذکور ک. طرح در هیأت عمومی دیوان عالی کشور هستند

  .استان مطرح شده است، قابل طرح در هیأت عمومی نیست
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  » قانون آیین دادرسی دادگاه صادر کننده رأی قطعی است433منظور از دادگاه صادر کننده حکم در ماده «

 دادگاه تجدیدنظری که رأی را سؤال ـ مرجع رسیدگی به دعوی اعاده دادرسی، دادگاه صادر کننده حکم بدوی است یا
  .تأیید کرده است

   1/4/1382 ـ 2490/7نظریه شماره 

  
  
  
  
  

                                                 
  : قانون آیین دادرسی دادگاه عمومی و انقالب در امور مدنی408ماده .  23

 در صورتی که پس از نقض حکم فرجام خواسته در دیوان عالی کشور، دادگاه با ذکر استدالل طبق رذی اولیه اقدام به صدور رأی اصراری نماید و این رأی مورد
درخواست رسیدگی فرجامی واقع شود، شعبه دیوان عالی کشور در صورت پذیرش استدالل، رأی دادگاه را ابرام و در غیر این صورت پرونده در هیأت عمومی 

الیه  شد دادگاه مرجوعشعب حقوقی مطرح و چنانچه نظر شعبه دیوان عالی کشور مورد ابرام قرار گرفت، حکم صادره نقض و پرونده به شعبه دیگری ارجاع خواهد 
  . قطعی است326نماید، این حکم در غیر موارد مذکور در ماده  طبق استدالل هیأت عمومی دیوان عالی کشور حکم مقتضی صادر می

  ).ب نسخ شده است قانون اصالح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقال39 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب به موجب ماده 326توجه ـ ماده (
  : قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی9ماده .  24

آرای صادره از حیث قابلیت اعتراض و تجدیدنظر و . یابد رسیدگی به دعاویی که قبل از تاریخ اجرای این قانون اقامه شده به ترتیب مقرر در این قانون ادامه می
نسبت به کلیه قرارهای عدم صالحیتی که قبل از تاریخ . باشد مگر اینکه آن قوانینع خالف شرع شناخته شود ر زمان صدور آنان میفرجام، تابع قوانین مجری د

  .شود اجرای این قانون از دادگاهها صادر شده و در زمان اجرای این قانون در جریان رسیدگی تجدیدنظر یا فرجامی است به ترتیب مقرر در این قانون عمل می



 
١٥٩

  نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه
 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور 43325منظور از دادگاه صادر کننده همان حکم در ماده 

چنانچه رأی دادگاه عمومی در دادگاه تجدیدنظر تأیید و قطعی . را صادر کرده استمدنی دادگاهی است که رأی قطعی 
 همین قانون دادگاهی که به 43826زیرا طبق ماده . شده باشد، مرجع صالح برای اعاده دادرسی دادگاه تجدیدنظر است

دهد حکم مورد اعاده نماید چنانچه درخواست اعاده دادرسی را وارد تشخیص  درخواست اعاده دادرسی رسیدگی می
تواند حکمی را که قبالً به تأیید دادگاه  نماید و در چنین حالتی دادگاه عمومی نمی دادرسی را نقض و حکم مقتضی صادر می

لذا مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست اعاده . تجدیدنظر استان رسیده است نقض نموده حکم دیگری صادر نماید
  .آن دادگاه حکم به مرحله قطعیت رسیده استدادرسی دادگاهی است که در 
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تواند قرار تأمین کیفری  صدور قرار تأمین کیفری مخصوص مراجع قضائی است و سازمان تعزیرات حکومتی نمی«
  »صادر و به علت عجز متهم از سپردن وثیقه یا کفیل وی را به زندان بفرستد

ای عمومی و انقالب در امور کیفری دادگاه باید برای متهم قرار  قانون آیین دادرسی دادگاهه132سؤال ـ طبق ماده 
تأمین مطابق با جرم ارتکابی صادر کند و متهمین سازمان تعزیرات حکومتی نیز چنانچه عاجز از پرداخت جزای نقدی باشند به 

 قرار تأمین برای متهمین 132 ماده تواند همانند دادگاهها با استفاده از شوند، آیا سازمان تعزیرات حکومتی می زندان اعزام می
  صادر و در صورت عجز از پرداخت آن، آنها را روانه زندان کند؟

   4/9/1383 ـ 6668/7نظریه شماره 

  
  نظریه اداره کل امور حقوقی و اسناد قوه قضائیه

ر صالحیت  قانون آیین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی و انقالب د13227ع ماده وصدور قرار تأمین کیفری موض
مراجع قضایی است و سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان یک مرجع اداری و حکومتی قانوناً مجاز به صدور قرار تأمین 

                                                 
  : قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی433ماده .  25

گردد که  شود که صادر کننده همان حکم بوده است و درخواست اعاده دادرسی طاری به دادگاهی تقدیم می درخواست اعاده دادرسی اصلی به دادگاهی تقدیم می
  .حکم در آنجا به عنوان دلیل ابراز شده است

  .ـ پس از درخواست اعاده دادرسی طاری باید دادخواست الزم ظرف سه روز به دفتر دادگاه تقدیم شودتبصره 
  : قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی438ماده .  26

نماید در صورتی که   حکم مقتضی صادر میهرگاه پس از رسیدگی دادگاه درخواست اعاده دادرسی را وارد تشخیص دهد، حکم مورد اعاده دادرسی را نقض و
این حکم از حیث تجدیدنظر و فرجام خواهی تابع مقررات . گردد درخواست اعاده دادرسی راجع به قسمتی از حکم باشد فقط همان قسمت نقض با اصالح می

  .مربوط خواهد بود
  : قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری132ماده .  27

به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی، در موارد لزوم و جلوگیری از فرار یا پنهان شدن یا تبانی با دیگری، قاضی مکلف است پس از تفهیم اتهام به وی 
  :یکی از قرارهای تأمین کیفری زیر را صادر نماید

  .الف ـ التزام به حضور با قول شرف
  .الکفاله ه التزام تا ختم محاکمه و اجرای حکم و در صورت استنکاف تبدیل به وجهب ـ التزام به حضور با تعیین وج

  .الکفاله ج ـ اخذ کفیل با وجه
  .د ـ اخذ وثیقه اعم از وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی یا مال منقول و غیر منقول



 
١٦٠

 قانون نحوه 528باشد و آنچه در ماده  کیفری و متعاقب آن معرفی متهم به جهت عجز از معرفی موضوع قرار به زندان نمی
 ذکر شده و به موجب آن اجازه داده شده محکومین سازمان تعزیرات 1377های مالی مصوب سال  اجرای محکومیت

توان بازداشت نمود در  ورزند می باشند و یا از پرداخت آن استنکاف می حکومتی را که عاجز از پرداخت جزای نقدی می
  .باشد شرایط صدور حکم قطعی بوده و امری جدا از صدور قرار تأمین کیفری می
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چنانچه مفاد قرارداد حاکی از الزام به انتقال نیز باشد هر دو تعهد .  قرارداد همیشه بدل از انجام تعهد نیستوجه التزام در«
  .»باید انجام گیرد

شود که باید به طرف  سؤال ـ در بسیاری از قراردادها خصوصاً عقد بیع، برای کسی که پشیمان شده مبلغی تعیین می
اعتباری  رای انصراف از انجام معامله وجه التزام تعیین شده باشد پرداخت آن به طرف موجب بیآیا در قراردادی ب. مقابل بپردازد
  شود یا خیر؟ عقدبیع نیز می

   7/10/1381 ـ 8874/7نظریه شماره 
  

  نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه
له بدل از انجام تعهد اصلی نیست بلکه باید به قرار دادن وجه التزام برای عدم انجام تعهد در قرارداد همیشه به منز

به عبارت دیگر، در صورتی که . اند توجه نمود تا قصد واقعی طرفین احراز شود مجموعه قرارداد طرفین و عباراتی که به کار برده
ازاء پرداخت مبلغی به از مندرجات قرارداد استنباط شود که طرفین حق انصراف از انجام معامله را قبل از تنظیم سند رسمی، در 

اما اگر مندرجات قرارداد . اند، طرف مقابل فقط حق مطالبه وجه التزام را خواهد داشت عنوان وجه التزام برای خود محفوظ داشته
در صورت تخلف هر کدام از طرفین قرارداد ... «: به نحوی دیگری باشد مانند آنچه در صدر استعالم آمده و در آن تصریح شده

طرف مقابل حق خواهد » ...تواند الزام مستنکف را مبنی بر حضور قضائی خواستار شود گر عالوه بر خسارات وارده میطرف دی
  .داشت که در صورت اثبات تخلف از متخلف هم وجه التزام مطالبه کند و هم الزام او را به انجام معامله درخواست نماید

 
 

 
  

                                                                                                                                                                  
  .هـ ـ بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر در این قانون

  :رای محکومیتهای مالی قانون نحوه اج5ماده .  28
  .مفاد این قانون در خصوص محکومین سازمان تعزیرات حکومتی نیز مجری خواهد بود


