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  یباسمه تعال

  :مقدمه
با آرزوی قبولی طاعات و عبادات و آرزوی ) ع(رمضان و همزمان با میالد مسعود امام حسن مجتبی در ماه مبارک 

مقرر و گرامی از درگاه این ماه مبارک و خصوصاً شبهای قدر آن و تبریک حضور همکاران قدرشناسی کامل از ایام و لیالی 
این فصلنامه توانسته امیدواریم . شاکر و سپاسگزاریمامه قضایی تابستان را عنایت کرد خداوند متعال از اینکه توفیق تدوین فصلن

 به دالیل عدیده در موعد 86ینکه فصلنامه قضایی بهار سال باشد در موضوعات متنوع گره گشای مسایل قضایی باشد و از ا
این فصلنامه نیز به مانند رویه و شیوه » لکرام مقبولوالعذر عند اهل ا«نماید مقرر حضور همکاران ارسال نگردید نیز اعتذار می

ها و نظریات مشورتی و آراء های مرتبط با قوه قضاییه و بخشنامهها و تصویب نامهقوانین و مقررات و  آیین نامهقبلی، تمامی 
د است با تکثیر و توزیع امی. گرددوحدت رویه دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری منتشره در خالل این فصل را شامل می

مندی مناسب و به موقع آن توسط بخشهای معاونت آموزش دادگستری استانها خدمت همکاران محترم قضایی، موجبات بهره
  .بیشتر آن فراهم آید

  
  علیه توکلت و الیه انیب... و ما توفیقی اال با

  معاونت آموزش قوه قضائیه
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  اصالحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقالب) 18(قانون اصالح ماده 
 به شرح زیر 27/7/1381قانون اصالح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقالب مصوب ) 18(ماده واحده ـ ماده 

  :شود اصالح می
یدنظر یا فرجام همان است که در قانون آیین دادرسی ذکر گردیده، تجدیدنظر یا  ـ آراء غیر قطعی و قابل تجد18ماده 

  .فرجام خواهی طبق مقررات آیین دادرسی مربوط انجام خواهد شد
آراء قطعی دادگاههای عمومی و انقالب، نظامی و دیوان عالی کشور جز از طریق اعاده دادرسی و اعتراض ثالث به نحوی 

رر گردیده قابل رسیدگی مجدد نیست مگر در مواردی که رأی به تشخیص رئیس قوه قضائیه خالف که در قوانین مربوط مق
بیّن شرع باشد که در این صورت این تشخیص به عنوان یکی از جهات اعاده دادرسی محسوب و پرونده حسب مورد به مرجع 

  .شود صالح برای رسیدگی ارجاع می
رت رأی صادره با مسلمات فقه است و در موارد اختالف نظر بین فقها مالک  ـ مراد از خالف بیّن شرع، مغای1تبصره 

  .عمل نظر ولی فقیه و یا مشهور فقها خواهد بود
 ـ چنانچه دادستان کل کشور، رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح و رؤسای کل دادگستری استانها مواردی را 2تبصره 

  .قوه قضائیه اعالم خواهند نمودخالف بیّن شرع تشخیص دهند مراتب را به رئیس 
  .شود  ـ آراء خالف بیّن شرع شعب تشخیص، در یکی از شعب دیوان عالی کشور رسیدگی می3تبصره 
االجراء شدن این قانون به شعب تشخیص وارد شده است مطابق مقررات زمان  هایی که قبل از الزم  ـ پرونده4تبصره 

  .شود ورود رسیدگی می
  .شود های موجود، شعب تشخیص منحل می وندهپس از رسیدگی به پر

االجراء شدن این قانون قطعیت یافته است حداکثر ظرف سه ماه و آرائی که پس از   ـ آرائی که قبل از الزم5تبصره 
االجراء شدن این قانون قطعیت خواهد یافت حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ قطعیت قابل رسیدگی مجدد مطابق مواد این  الزم
  .باشد ن میقانو

 و سایر 8/12/1378قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه مصوب ) 2( ـ از تاریخ تصویب این قانون ماده 6تبصره 
  .شود قوانین مغایر لغو می

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و چهارم دی ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و 
  . به تأیید شورای محترم نگهبان رسید4/11/1385رای اسالمی تصویب و در تاریخ پنج مجلس شو

  
  رئیس مجلس شورای اسالمی ـ غالمعلی حداد عادل
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  1307قانون مدنی مصوب ) 336(قانون الحاق یک تبصره به ماده 
  

  :گردد  به شرح زیر الحاق می18/2/1307قانون مدنی مصوب ) 336(ماده واحده ـ یک تبصره به ماده 
المثل باشد، به دستور زوج و با  تبصره ـ چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاً به عهده وی نبوده و عرفاً برای آن کار اجرت

المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن  عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت
  . نماید حکم می
ن فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ نهم مرداد ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و یک قانو

 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام 23/10/1385مجلس شورای اسالمی تصویب و در تاریخ 
  .تشخیص داده شد

  رئیس مجلس شورای اسالمی ـ غالمعلی حداد عادل



 
١٣

  ون دیوان عدالت اداریقان
  فصل اول ـ تشکیالت

قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران به منظور رسیدگی به ) 173(در اجراء اصل یکصد و هفتاد و سوم  ـ 1ماده 
های دولتی خالف قانون یا شرع یا خارج از حدود  شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین و ادارات و آیین نامه

  .شود ت مقام تصویب کننده، دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضائیه تشکیل میاختیارا
تعیین تعداد شعب . باشد شود، در تهران مستقر می نامیده می» دیوان«دیوان عدالت اداری که در این قانون  ـ 2ماده 

  .دیوان، به پیشنهاد رئیس دیوان و تصویب رئیس قوه قضائیه است
در مورد قضات دارای مدرک کارشناسی ارشد یا . وان باید دارای پانزده سال سابقه کار قضائی باشند ـ قضات دی3ماده 

  .دکترا در یکی از گرایشهای رشته حقوق یا مدارک حوزوی معادل، داشتن ده سال سابقه کارقضائی کافی است
دیوان دارند، از شمول این ماده تبصره ـ قضات شاغل در دیوان و قضاتی که حداقل پنج سال سابقه کار قضایی در 

  .مستثنی هستند
باشد و به تعداد مورد  یز میشود، رئیس شعبه اول دیوان ن  ـ رئیس دیوان که با حکم رئیس قوه قضائیه منصوب می4ماده 

  .شوند ا حکم رئیس قوه قضائیه منصوب میبقضات دیوان به پیشنهاد رئیس دیوان و . نیاز معاون و مشاور خواهد داشت
  .رسد  ـ تشکیالت قضایی و اداری دیوان توسط رئیس دیوان پیشنهاد و به تصویب رئیس قوه قضائیه می5ماده 
  . ـ بودجه دیوان در ردیف مستقل ذیل ردیف بودجه قوه قضاییه منظور خواهد شد6ماده 
آراء صادره . کثریت استمالک در صدور رأی، نظر ا.  ـ هر شعبه دیوان دارای یک رئیس و دو مستشار خواهد بود7ماده 

  .توسط شعب دیوان قطعی است
البدل با   ـ در صورت مرخصی یا عدم حضور رئیس شعبه به مدت بیش از دو هفته متوالی، یکی از دادرسان علی8ماده 

همچنین هرگاه رئیس شعبه اول در رأی شرکت نداشته باشد، با ابالغ وی یک از . شود ابالغ رئیس دیوان جایگزین وی می
  .نماید البدل در رسیدگی و صدور رأی مشارکت می دادرسان علی
های موردنیاز دیوان که حداقل دارای ده سال سابقه کار اداری و مدرک کارشناسی یا   ـ تعدادی کارشناس از رشته9ماده 

  .شوند باالتر باشند، به عنوان مشاور دیوان تعیین می
شعبه پس از . شود است شعبه، پرونده به مشاور یا مشاوران ارجاع میصورت نیاز به مشاوره و کارشناسی، به درخودر 

  .نماید مالحظه نظر مزبور مبادرت به صدور رأی می
 ـ مشاوران موضوع این ماده الزم است عالوه بر شرط علمی و سابقه کار مندرج در این ماده، دارای شرایط 1تبصره 

  . نیز باشند14/2/1361رایط انتخاب قضات مصوب ماده واحده قانون ش) 4(تا ) 1(مذکور در بندهای 
 ـ مشاوران مزبور پس از احراز صالحیت با حکم رئیس قوه قضائیه به صورت استخدام رسمی یا قراردادی 2تبصره 
  .البدل دیوان خواهد بود شوند و حقوق و مزایای آنان برابر با حقوق و مزایای دادرسان علی منصوب می
دیدنظر در آراء شعب دیوان در مواردی که در مواد بعدی این قانون مشخص شده است، شعب  ـ به منظور تج10ماده 
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شود و مالک در صدور رأی، نظر موافق حداقل  البدل و چهار مستشار تشکیل می تشخیص دیوان از یک رئیس یا دادرس علی
  .سه عضو است

  .ها را نیز دارند ه سایر پروندهشعب تشخیص عالوه بر صالحیت مذکور در این ماده، صالحیت رسیدگی ب
 ـ هیأت عمومی دیوان به منظور ایفاء وظایف و اختیارات مندرج در این قانون، با شرکت حداقل دو سوم قضات 11ماده 

شود و مالک در صدور رأی، نظر اکثریت اعضای حاضر  دیوان به ریاست رئیس دیوان و یا معاون قضایی وی تشکیل می
  .باشد می

توانند با دعوت رئیس دیوان بدون حق رأی، در جلسات هیأت عمومی  این قانون می) 9(اوران موضوع ماده تبصره ـ مش
  .شرکت کرده و در صورت لزوم نظرات کارشناسی خود را مطرح نمایند

 وی  ـ به منظور اجراء احکام صادره از شعب دیوان، واحد اجراء احکام زیرنظر رئیس دیوان یا یکی از معاونان12ماده 
  .نمایند البدل اقدام به اجراء احکام صادره می شود و تعدادی دادرس علی تشکیل می

  
  فصل دوم ـ صالحیت و اختیارات دیوان

  : ـ صالحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است13ماده 
  : ـ رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از1

ها و سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و  امات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانهالف ـ تصمیمات و اقد
  .تشکیالت و نهادهای انقالبی و مؤسسات وابسته به آنها

  .در امور راجع به وظایف آنها) الف(تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهای مذکور در بند ب ـ 
ولین قانون استخدام کشوری و سایر مستخدمان واحدها و مؤسسات مذکور در بند قضات و مشم ـ رسیدگی به شکایات 2

و مستخدمان مؤسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع ) 1(
  .حقوق استخدامی

این ماده پس از تصدیق ) 2(و ) 1(در بندهای  ـ تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه مؤسسات و اشخاص مذکور 1تبصره 
  .دیوان به عهده دادگاه عمومی است

 ـ تصمیمات و آراء دادگاهها و سایر مراجع قضایی دادگستری و نظامی و دادگاههای انتظامی قضات دادگستری 2تبصره 
  .باشد و نیروهای مسلح قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نمی

تصمیمات و اقدامات موضوع شکایت، موجب تضییع حقوق اشخاص شده باشد، شعبه رسیدگی  ـ در صورتی که 14ماده 
کننده، حکم مقتضی مبنی بر نقض رأی یا لغو اثر از تصمیم و اقدام مورد شکایت یا الزام طرف شکایت به اعاده حقوق تضییع 

  .نماید شده، صادر می
 شکایت عالوه بر اجراء حکم، مکلف به رعایت مفاد آن در تبصره ـ پس از صدور حکم بر اساس ماده فوق، مراجع طرف

  .باشند تصمیمات و اقدامات بعدی خود می
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 ـ در صورتی که شاکی ضمن طرح شکایت خود یا پس از آن مدعی شود که اجراء اقدامات یا تصمیمات یا آراء 15ماده 
گردد که جبران آن غیر  ، سبب ورود خسارتی می)13(قطعی یا خودداری از انجام وظیفه توسط اشخاص و مراجع مذکور در ماده 

ممکن یا متعسر است، شعبه رسیدگی کننده در صورت احراز ضرورت و فوریت موضوع، بر حسب مورد دستور موقت مبنی بر 
  .نماید توقف اجراء اقدامات، تصمیمات و آراء مزبور یا انجام وظیفه، صادر می

یت ندارد و در صورت رد شکایت یا صدور قرار اسقاط یا ابطال یا رد تبصره ـ دستور موقت تأثیری در اصل شکا
  .گردد االثر می دادخواست اصلی، ملغی

 ـ در صورتی که حداقل یکی از دو قاضی یا دو قاضی از سه قاضی صادر کننده رأی، متوجه اشتباه شکلی یا 16ماده 
وب، پرونده را جهت ارجاع به شعبه تشخیص به دفتر ماهوی در رسیدگی خود شوند، ضمن اعالم نظر مستند و مستدل مکت

  .نمایند رئیس دیوان ارسال می
تبصره ـ صدور حکم اصالحی در مورد سهوالقلم یا اشتباه محاسبه و یا رفع ابهام که توسط شعبه صادر کننده رأی انجام 

  .باشد شود، مشمول این ماده نمی می
د از صدور رأی، مدارک جدیدی تحصیل نماید که مؤثر در رأی باشد،  ـ در صورتی که یکی از طرفین دعوی بع17ماده 

شعبه خارج از نوبت به موضوع رسیدگی . تواند با ارائه مدارک جدید از شعبه صادر کننده رأی، تقاضای اعاده دادرسی نماید می
  .کند می

  .نماید رأی را صادر میتبصره ـ در صورتی که شعبه تقاضای مزبور را موجه تشخیص دهد، دستور توقف اجراء 
 ـ در صورتی که رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان، آراء دیوان را واجد اشتباه بیّن شرعی یا قانونی تشخیص دهد، 18ماده 

شعبه مزبور در صورت وارد دانستن اشکال، اقدام به نقض رأی و صدور . شود موضوع جهت بررسی به شعبه تشخیص ارجاع می
  .نماید رأی مقتضی می

  .باشد تبصره ـ آرائی که به موجب این ماده صادر شده، به جز مواردی که خالف بین شرع است، قابل رسیدگی مجدد نمی
  : ـ حدود صالحیت و اختیارات هیأت عمومی دیوان به شرح زیر است19ماده 

یر نظامات و مقررات ها و سا آیین نامه:  ـ رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از1
دولتی و شهرداریها از حیث مخالفت مدلول آنها با قانون و احقاق حقوق اشخاص در مواردی که تصمیمات یا اقدامات یا مقررات 
مذکور به علت برخالف قانون بودن آن و یا عدم صالحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجراء 

  .شود قررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص میقوانین و م
  . ـ صدور رأی وحدت رویه در مورد آراء متناقض صادره از شعب دیوان2
  . ـ صدور رأی وحدت رویه در صورتی که نسبت به موضوع واحد، آراء مشابه متعدد صادر شده باشد3

یه و مصوبات و تصمیمات شورای نگهبان قانون اساسی، مجمع تبصره ـ رسیدگی به تصمیمات قضایی قوه قضای
تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان، شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی انقالب فرهنگی از شمول این ماده خارج 

  .است



 
١٦

دی که  ـ اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رأی هیأت عمومی است مگر در مورد مصوبات خالف شرع یا در موار20ماده 
  .به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص، هیأت مذکور اثر آن را از زمان تصویب مصوبه اعالم نماید

  
  فصل سوم ـ ترتیب رسیدگی در دیوان

های چاپی مخصوص   ـ رسیدگی در دیوان مستلزم تقدیم دادخواست است که به زبان فارسی و بر روی برگه21ماده 
ویر مصدق کلیه مدارک و مستندات پیوست آن، باید به تعداد طرف دعوی به عالوه یک نسخه دادخواست و تص. شود نوشته می

  .باشد
شود، نیاز به تقدیم دادخواست  هایی که با قرار عدم صالحیت از مراجع قضایی دیگر ارسال می در مورد پرونده ـ 1تبصره 

  .نیست
ریال ) 100,000(ریال و در شعبه تشخیص یکصد هزار ) 50,000( ـ هزینه دادرسی در شعبه دیوان پنجاه هزار 2تبصره 

  .باشد می
 ـ چنانچه دادخواست تسلیم شده به دیوان فاقد امضاء یا یکی از شرایط مقرر در قانون آیین دادرسی دادگاههای 3تبصره 

  .نماید باشد، مدیر دفتر شعبه مطابق قانون مزبور عمل می) در امور مدنی(عمومی و انقالب 
دفتر شعبه یک نسخه از دادخواست و ضمائم . شود ـ دادخواست توسط رئیس دیوان به یکی از شعب ارجاع می 22ماده 

. طرف شکایت موظف است ظرف یک ماه از تاریخ ابالغ، نسبت به ارسال پاسخ اقدام کند. نماید آن را به طرف شکایت ابالغ می
  .نماید دارک موجود، به پرونده رسیدگی و مبادرت به صدور رأی میعدم وصول پاسخ، مانع رسیدگی نبوده و شعبه با توجه به م

  .است) در امور مدنی( ـ وکالت در دیوان وفق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب 23ماده 
حقیقات و تواند هرگونه تحقیق یا اقدامی را که الزم بداند انجام دهد یا انجام ت  ـ شعبه رسیدگی کننده می24ماده 

ضابطین و مراجع مزبور . اقدامات الزم را از ضابطین قوه قضائیه و مراجع اداری بخواهد و یا به سایر مراجع قضایی نیابت دهد
تخلف از این ماده حسب . کند، تحقیقات و اقدامات خواسته شده را انجام دهند مکلفند ظرف مهلتی که شعبه دیوان تعیین می

  .ری یا انتظامی استمورد مستلزم مجازات ادا
ای است که به اصل دعوی رسیدگی  قانون، شعبه) 16( ـ مرجع رسیدگی به تقاضای دستور موقت موضوع ماده 25ماده 

کند لکن در مواردی که ضمن درخواست ابطال مصوبات از هیأت عمومی، تقاضای دستور موقت شده باشد، ابتدا پرونده  می
الیه، پرونده در  شود و در صورت صدور دستور موقت در شعبه مرجوع ی از شعب ارجاع میجهت رسیدگی به تقاضای مزبور به یک

  .هیأت عمومی خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد
 ـ سازمانها، ادارات، هیأتها و مأموران طرف شکایت پس از صدور و ابالغ دستور موقت، مکلفند بر طبق آن اقدام 26ماده 

به صادر کننده دستور موقت، متخلف را به انفصال موقت از شغل به مدت شش ماه تا یک سال نمایند و در صورت استنکاف، شع
  .نماید و جبران خسارت وارده محکوم می

 ـ شعبه دیوان موظف است در صورت صدور دستور موقت، نسبت به اصل دعوی خارج از نوبت رسیدگی و رأی 27ماده 
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  .مقتضی صادر نماید
دالیل مبنی بر عدم ضرورت ادامه دستور موقت، شعبه رسیدگی کننده نسبت به لغو آن اقدام  ـ در صورت حصول 28ماده 

  .نماید می
 ـ مقررات مربوط به ورود ثالث، جلب ثالث، اعتراض ثالث و استماع شهادت شهود در دیوان عدالت اداری، مطابق 29ماده 

  .است) در امور مدنی(قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب 
 ـ در صورتی که محتوای شکایت و دادخواست مطروحه در شعبه دیوان، حاوی مطالبی علیه شخص ثالث نیز 30ماده 

  .باشد، این امر مانع رسیدگی شعبه به پرونده نخواهد بود
ز هر یک از طرفین دعوی را برای اخذ توضیح دعوت نماید و در صورتی که شکایت اتواند   ـ شعبه دیوان می31ماده 

  .این قانون باشد، طرف شکایت مکلف به معرفی نماینده است) 13(ادارات و واحدهای مذکور در ماده 
 ـ در صورتی که شاکی پس از ابالغ برای اداء توضیح حاضر نشود یا از اداء توضیحات مورد درخواست استنکاف 1تبصره 

نماید و اگر  شکایت یا استماع اظهارات او، اتخاذتصمیم میکند، شعبه دیوان با مالحظه دادخواست اولیه و الیحه دفاعیه طرف 
  .کند اتخاذتصمیم ماهوی بدون اخذ توضیح از شاکی ممکن نشود، قرار ابطال دادخواست را صادر می

 بدون عذر موجه ، ـ در صورتی که طرف شکایت شخص حقیقی یا نماینده شخص حقوقی باشد و پس از احضار2تبصره 
وضیح خودداری کند، شعبه او را جلب نموده یا به انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت یک ماه تا یک از حضور جهت اداء ت

  .نماید سال محکوم می
 ـ عدم تعیین نماینده توسط طرف شکایت یا عدم حضور شخص مسؤول در مهلت اعالم شده از سوی شعبه 3تبصره 

  .باشد اه تا یک سال میدیوان، موجب انفصال موقت وی از خدمات دولتی از دو م
 ـ در صورت درخواست رئیس دیوان یا هر یک از شعب دیوان، کلیه واحدهای دولتی، شهرداریها و سایر 32ماده 

های مورد مطالبه اقدام  مؤسسات عمومی و مأموران آنها، مکلفند ظرف یک ماه از تاریخ ابالغ نسبت به ارسال اسناد و پرونده
ارسال اسناد ممکن نباشد، دالیل آن را به دیوان اعالم کنند، متخلف به حکم شعبه به انفصال موقت نمایند و در هر صورتی که 

  .شود از خدمات دولتی از یک ماه تا یکسال یا کسر یک سوم حقوق و مزایا به مدت سه ماه تا یکسال محکوم می
 دیوان، طبق قانون آیین دادرسی دادگاههای  ـ موارد رد دادرس در دیوان و نحوه ابالغ اوراق، آراء و تصمیمات33ماده 

  .باشد می) در امور مدنی(عمومی و انقالب 
  .این قانون مکلفند آراء دیوان را پس از ابالغ فوراً اجراء نمایند) 13( ـ کلیه اشخاص و مراجع مذکور در ماده 34ماده 
ه صادر کننده رأی، به درخواست علیه از اجراء رأی، شعب  ـ در صورت استنکاف شخص یا مرجع محکوم35ماده 

رئیس دیوان یا معاون او مراتب را جهت اجراء به یکی از دادرسان واحد . کند له، موضوع را به رئیس دیوان منعکس می محکوم
  .نماید اجراء احکام ارجاع می

  :کند  ـ دادرس اجراء احکام از طرق زیر مبادرت به اجراء حکم می36ماده 
  .له در مدت معین طه و اخذ تعهد بر اجراء حکم یا جلب رضایت محکوم ـ احضار مسؤول مربو1
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به در صورتی که حکم یک سال پس ٌ علیه و برداشت از آن به میزان مبلغ محکوم  ـ دستور توقیف حساب بانکی محکوم2
  .از ابالغ اجراء نشده باشد

ررات قانون آیین دادرسی دادگاههای نفع بر طبق مق  ـ دستور توقیف و ضبط اموال شخص متخلف به درخواست ذی3
  ).در امور مدنی(عمومی و انقالب 

  . ـ دستور ابطال اسناد یا تصمیمات اتخاذ شده مغایر با رأی دیوان4
علیه از اجراء رأی استنکاف نماید با رأی شعبه صادر کننده حکم، به انفصال موقت از   ـ در صورتی که محکوم37ماده 

رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر در . شود و جبران خسارت وارده محکوم میخدمات دولتی تا پنج سال 
  .باشد شعبه تشخیص دیوان می

 ـ در مورد درخواست ابطال مصوبات، مشخص نمودن علل درخواست و ذکر موارد مغایرت مصوبه با شرع یا 38ماده 
  .باشد  یا حکم شرعی که اعالم مغایرت مصوبه با آن شده است، ضروری میقانون یا خروج از اختیارات و همچنین ماده قانونی

تبصره ـ در صورت عدم رعایت مفاد این ماده، مدیر دفتر هیأت عمومی موظف است ظرف پنج روز پس از ثبت 
ع نقص اقدام هرگاه متقاضی ظرف ده روز پس از ابالغ نسبت به رف. درخواست با ذکر نقائص موجود، اخطار رفع نقص صادر کند

  .این قرار قطعی است. نماید نکند، مدیر دفتر قرار رد درخواست را صادر می
 ـ در مواردی که به تشخیص رئیس دیوان، رسیدگی به درخواست ابطال مصوبه موضوعاً منتفی باشد، مانند موارد 39ماده 

. کند ئیس دیوان قرار رد درخواست را صادر میاسترداد درخواست از سوی متقاضی یا وجود رأی قبلی دیوان در مورد مصوبه، ر
  .این قرار قطعی است

 ـ در صورتی که رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان به هر نحو از مغایرت یک مصوبه با شرع یا قانون یا خروج آن 40ماده 
  .به را درخواست نمایداز اختیارات مقام تصویب کننده مطلع شود، موظف است موضوع را در هیأت عمومی مطرح و ابطال مصو

 ـ در صورتی که مصوبه به لحاظ مغایرت با موازین شرعی برای رسیدگی مطرح باشد، موضوع جهت اظهارنظر 41ماده 
  .االتباع است شود، نظر فقهای شورای نگهبان برای هیأت عمومی، الزم به شورای نگهبان ارسال می

  .تواند تمام یا قسمتی از مصوبه را ابطال نماید این قانون می) 19(ماده ) 1( ـ هیأت عمومی، در اجراء بند 42ماده 
 ـ هرگاه در موارد مشابه، آراء متناقض از یک یا چند شعبه دیوان صادر شود، رئیس دیوان موظف است به محض 43ماده 

ور رأی اقدام اطالع، موضوع را در هیأت عمومی دیوان مطرح نماید و هیأت پس از بررسی و احراز تعارض، نسبت به صد
نسبت به اثر رأی مذکور . االتباع است این رأی برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه الزم. نماید می

شود لکن در مورد احکامی که در هیأت عمومی مطرح و غیر صحیح تشخیص داده  آینده است و موجب نقض آراء سابق نمی
 از تاریخ درج رأی در روزنامه رسمی حق تجدیدنظر خواهی در شعب تشخیص را دارد و نفع ظرف یک ماه شود شخص ذی می

مفاد این ماده در مورد آرائی که از نظر فقهای شورای . شعبه تشخیص موظف به رسیدگی و صدور رأی بر طبق رأی مزبور است
  .شود مجری نخواهد بود نگهبان خالف شرع تشخیص داده می

ضوع واحدی حداقل پنج رأی مشابه از شعب مختلف دیوان صادر شده باشد با نظر رئیس دیوان،  ـ هرگاه در مو44ماده 
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این رأی برای شعب دیوان، ادارات و اشخاص حقیقی و . شود موضوع در هیأت عمومی مطرح و رأی وحدت رویه صادر می
  .االتباع است ربط الزم حقوقی ذی

ه شکایات موضوع این ماده در شعب دیوان به صورت خارج از نوبت و تبصره ـ پس از صدور رأی وحدت رویه، رسیدگی ب
  .گیرد بدون نیاز به تبادل لوایح انجام می

ربط از اجراء آن استنکاف   ـ هرگاه پس از انتشار رأی هیأت عمومی دیوان در روزنامه رسمی کشور، مسؤوالن ذی45ماده 
ی از شعب دیوان، مستنکف به انفصال موقت از خدمات دولتی از سه ماه نفع یا رئیس دیوان و با حکم یک نمایند به تقاضای ذی

ریال و جبران خسارت ) 50,000,000(ریال تا پنجاه میلیون ) 1,000,000(تا یک سال و یا پرداخت جزاء نقدی از یک میلیون 
  .شود وارده محکوم می

ضائی پس از کسب نظر مشاوران دیوان  ـ مرجع حل اختالف در صالحیت بین شعب دیوان و سایر مراجع ق46ماده 
  .عدالت اداری، دیوان عالی کشور است

های مطروحه در شعب تجدیدنظر سابق دیوان  االجرا شدن این قانون، رسیدگی به کلیه پرونده  ـ پس از الزم47ماده 
ان عدالت اداری مصوب همچنین رسیدگی به اعتراضات وارده نسبت به آراء غیر قطعی شعب بدوی سابق با رعایت قانون دیو

  .یابد  و اصالحات بعدی، در شعب تجدیدنظر ادامه می1360
 ـ قوه قضائیه موظف است ظرف شش ماه الیحه آیین دادرسی دیوان را تهیه و از طریق دولت تقدیم مجلس 48ماده 

  .مل خواهد شدتا زمان تصویب آیین دادرسی مزبور، بر طبق این قانون و قوانین سابق ع. شورای اسالمی نماید
و اصالحات بعدی آن و  1360االجراء شدن این قانون، قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال   ـ از تاریخ الزم49ماده 

  .شوند لغو می) 48(و ) 47(کلیه قوانین مغایر با رعایت مواد 
ردادماه یک هزار و سیصد قانون فوق مشتمل بر چهل و نه ماده و بیست تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ نهم خ

مصوبه مجمع تشخیص مصلحت ) 19(ماده ) 1(و بند ) 13(و هشتاد و پنج مجلس شورای اسالمی تصویب و با جایگزینی ماده 
  . از سوی آن مجمع موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد25/9/1385نظام در تاریخ 

  
  رئیس مجلس شورای اسالمی ـ غالمعلی حدادعادل
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  ه معاضدت و روابط قضایی در موضوعات مدنی و جزایی بین موافقتنام 
  دولت جمهوری اسالمی ایران و دولت جمهوری قزاقستان

  
شوند با مهم شمردن  دولت جمهوری اسالمی ایران و دولت جمهوری قزاقستان که از این پس طرفهای متعاهد نامیده می

  :جزایی در موارد ذیل به توافق رسیدندهای قضایی و  توسعه همکاری در موضوعات قضایی در پرونده
  

  بخش اول ـ مواد عمومی
   ـ حمایت قضایی1ماده 

 ـ اتباع هر یک از طرفهای متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر از نظر حقوق شخصی و مالی خود از همان حمایت 1
  .دارد قضایی برخوردارند که طرف متعاهد دیگر در مورد اتباع خود مقرر می

 هر یک از طرفهای متعاهد حق دسترسی آزاد و بدون مانع به مراجع دادگستری، دادگاهها و دادسراها که از این  ـ اتباع2
شوند و سایر مراجع طرف متعاهد دیگر را که موضوعات مدنی و جزایی در صالحیت آنها است،  نامیده می» مراجع قضایی«پس 

 برای اتباع طرف متعاهد دیگر مقرر شده در دادگاه حضور یافته، خواهند داشت و مجاز خواهند بود تحت همان شرایطی که
  .دادخواهی و اقامه دعوی کنند و اقدامات دیگر را اتخاذ نمایند

 ـ مفاد این موافقتنامه در مورد اشخاص حقوقی که در قلمرو هر یک از طرفهای متعاهد طبق قوانین آنها تأسیس 3
  .باشد االجراء می اند، نیز الزم شده

  
   ـ معاضدت قضایی2اده م

مراجع قضایی و دیگر نهادهای طرف متعاهد که صالحیت رسیدگی به موضوعات مدنی و جزایی را دارند، طبق مفاد این 
  .موافقتنامه به طور متقابل معاضدت قضایی در موضوعات مدنی و جزایی را انجام خواهند داد

  
   ـ محدوده معاضدت قضایی3ماده 

وه اعمال مقررات دادرسی، از جمله تحقیق از طرفین متضررین، متهمین، محکومین، شهود، معاضدت قضایی شامل نح
اجراء تحقیق و معاینه محلی، کارشناسی، رسیدگی در دادگاه، ارائه اسباب و آالت جرم، پیگرد جزایی، شناسایی تصمیمات در 

اطالعات در مورد آراء صادره راجع به محکومین به طرف های مدنی و اجراء آنها، تسلیم و ارسال اسناد و مدارک و ارائه  پرونده
  .گردد باشد که طبق قوانین طرف تقاضا شونده انجام می دیگر می
  

   ـ چگونگی برقراری ارتباط4ماده 
مراجع قضایی طرفهای متعاهد برای انجام معاضدتهای قضایی از طریق وزارت دادگستری جمهوری اسالمی ایران و 
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  .ن با یکدیگر ارتباط برقرار خواهند نموددادستان کل قزاقستا
   ـ زبان5ماده 

درخواست معاضدت قضایی به زبان طرف تقاضا شونده تنظیم و ترجمه تأیید شده کلیه اسناد به زبان طرف متعاهد دیگر 
  .یا انگلیسی ضمیمه آن خواهد شد

  
   ـ شکل رسمی اسناد6ماده 

شوند، توسط مرجع  هت انجام معاضدتهای قضایی ارسال میو سایر مراجع در جاسنادی که توسط مراجع قضایی 
  .صالحیتدار ممهور خواهد شد

  
   ـ شکل درخواست7ماده 

  :درخواست معاضدت قضایی باید نکات ذیل را دارا باشد
  . ـ عنوان مرجع تقاضا کننده1
  . ـ عنوان مرجع تقاضا شونده2
  .شود رخواست میای که معاضدت قضایی درباره آن د  ـ تصریح موضوع پرونده3
 ـ نام، نام خانوادگی و نام پدر طرفین، مظنونین، متضررین، محکومین، تابعیت، شغل و محل سکونت دائمی یا محل 4

  .اقامت آنها
  . ـ اسامی و نشانی نمایندگان قانونی آنها5
  .های کیفری  ـ توضیح حقایق جرم ارتکابی و تاریخ وقوع جرم و کیفیات قضیه در پرونده6
  .فاد درخواست ـ م7
  

   ـ روش اجرایی8ماده 
تواند به  کند، اما می  ـ مرجع قضایی تقاضا شونده در اجراء درخواست معاضدت قضایی، قوانین کشور خود را اعمال می1

 در صورت عدم مغایرت آنها با قوانین طرف متعاهد درخواست مرجع تقاضا کننده، موازین دادرسی طرف متعاهد تقاضا کننده را
  .ا شونده مورد استفاده قرار دهدتقاض

 ـ چنانچه مرجع قضایی تقاضا شونده صالحیت اجراء درخواست را نداشته باشد، تقاضانامه را به مرجع صالحیتدار ارسال 2
  .سازد کرده و مرجع تقاضا کننده را از این امر آگاه می

تاده شده است مرجع تقاضا کننده را از  ـ در مورد درخواست معاضدت قضایی، مرجع قضایی که درخواست به آن فرس3
  .سازد موعد و محل اجراء این درخواست آگاه می

اگر . کند  ـ بعد از اجراء درخواست، مرجع قضایی میسر نشد، مرجع تقاضا شونده اسناد را به مرجع تقاضا کننده ارسال می4
  .علل عدم اجراء اعاده خواهد نمودتقاضانامه را با ذکر انجام معاضدت قضایی میسر نشد، مرجع تقاضا شونده 
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   ـ تسلیم اسناد9ماده 

گیرد که به زبان آن  االجراء در کشور خود اسناد را تحویل می  ـ در صورتی مرجع تقاضا شونده مطابق با مقررات الزم1
  .کشور بوده یا همراه با ترجمه مصدق زبان خود باشد

 یا منضم به ترجمه مصدق نباشد، این اسناد به شرط قبول گیرنده چنانچه اسناد به زبان طرف درخواست شونده نبوده و
  .شود بر اساس اصول حسن نیت تسلیم گیرنده می برای دریافت آنها،

  . ـ در درخواست معاضدت قضایی باید نشانی دقیق گیرنده و عنوان اسناد تحویل شده ذکر شود2
  

   ـ رسید تحویل اسناد10ماده 
در رسید تحویل، . شود االجراء در قلمرو طرف متعاهد تقاضا شونده تنظیم می  قواعد الزمرسید تحویل اسناد مطابق با

  .شود باید ذکر گردد زمان و محل تحویل و شخصی که سند به او تسلیم می
  

  های سیاسی یا کنسولی  ـ ابالغ اوراق و تحقیق از اتباع از طریق نمایندگی11ماده 
های دیپلماتیک یا کنسولی خود اوراق را به اتباع خود ابالغ نموده و از آنها  مایندگیتوانند از طریق ن طرفهای متعاهد می

  .در این صورت اقدامات الزامی اتخاذ نخواهد شد. تحقیق به عمل آورند
  

   ـ دعوت شاهد یا کارشناس به خارج از کشور12ماده 
ی متعاهد نیاز به حضور شاهد یا کارشناس مقیم  ـ اگر در جریان تحقیقات مقدماتی یا دادرسی در قلمرو یکی از طرفها1

  .شود قلمرو طرف دیگر نزد مقام صالحیتدار باشد، احضارنامه از طریق مقام صالحیتدار طرف تقاضا شونده ارسال می
  . ـ احضارنامه نباید متضمن ضمانت اجرایی برای احضار شده، در صورت عدم حضور باشد2
شخصاً به دعوت مرجع صالحیتدار طرف متعاهد تقاضا کننده حضور پیدا کرده،  ـ در مورد شاهد یا کارشناسی که 3

  .توان طرح دعوی کیفری جنحه یا جنایت نمود نمی
توان به خاطر جرمی که قبالً مورد رسیدگی قرار گرفته و مربوط به احضار وی برای دیگر جرایم ارتکابی  فرد مزبور را نمی

توان در ارتباط با شهادتشان  الذکر را نمی افراد فوق. ضا کننده باشد، دستگیر یا مجازات نمودقبل از عبور از مرز طرف متعاهد تقا
  .تحت پیگرد یا محاکمه قرارداد یا دستگیر یا مجازات نمود

 ـ شاهد یا کارشناس باید ظرف پانزده روز پس از اعالم مرجع تقاضا کننده مبنی بر عدم لزوم حضور افراد یاد شده 4
ایامی که در طی آن . الذکر برخوردار نخواهد بود  متعاهد تقاضا کننده را ترک کند، در غیر این صورت از امتیاز فوققلمرو طرف

  .شود افراد یاد شده به دالیل خارج از کنترل آنها نتوانند قلمرو طرف متعاهد را ترک کنند، جزء این مدت محسوب نمی
یابند، حق دارند مخارج سفر و اقامت  قلمرو طرف متعاهد دیگر حضور می ـ شهود و کارشناسانی که بر اساس احضار در 5

الزحمه کارشناسی نیز در  حق. روزهای سفر را مطالبه نماینددر خارج و جبران عدم دریافت دستمزد در محل کار در 
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در صورت تقاضا . ها قید شود در این احضارنامه باید قبول پرداخت این هزینه. باشد صورت مطالبه به عهده طرف تقاضا کننده می
  .ها تأدیه خواهد شد پیش پرداخت هزینه

 ـ شخصی که به عنوان شاهد یا کارشناس نزد مرجع طرف متعاهد تقاضا کننده احضار شده در صورتی حق امتناع از 6
 دادگستری طرف تقاضا مراجع. ارائه ادله را دارد که موضوع در قوانین طرف تقاضا شونده یا تقاضا کننده پیش بینی شده باشد

  .کننده باید در صورت لزوم گواهی قوانین مربوط به حقوق و وظایف مذکور را ضمیمه نماید
  

   ـ اعتبار اسناد13ماده 
 ـ اسنادی که در قلمرو یکی از طرفهای متعاهد توسط دادگستری یا دادگاه یا شخص مجاز به شکل تصریح شده 1

  .شود  بدون نیاز به تأیید مجدد در قلمرو طرف متعاهد دیگر پذیرفته میتدوین شده و ممهور به مهر رسمی باشد
شوند در قلمرو طرف متعاهد دیگر نیز از اعتبار سند   ـ اسنادی که در قلمرو یکی از طرفهای متعاهد، رسمی محسوب می2

  .ندرسمی برخوردار
  

  های مربوط به معاضدتهای قضایی  ـ هزینه14ماده 
دتهای قضایی به عهده طرف متعاهد تقاضا شونده است و از این حیث وجهی از طرف متعاهد های انجام معاض هزینه

  .شود تقاضا کننده مطالبه نمی
  

   ـ تبادل اطالعات15ماده 
وزارت دادگستری طرفهای متعاهد در صورت تقاضا، اطالعات مربوط به قوانین سابق و جاری خود و موضوعات مربوط 

  . را برای یکدیگر ارسال خواهند نمودبه استفاده از این قوانین
  

   ـ معاضدت قضایی رایگان16ماده 
اتباع هر طرف متعاهد در دادگاههای طرف متعاهد دیگر از همان امتیازاتی که اتباع آن کشور در مورد معاضدتهای 

  .قضایی و دادرسی رایگان دارند، برخوردار خواهند بود
  

  اد دیگر ـ ارسال اسناد ثبت احوال و اسن17ماده 
طرفهای متعاهد موظف هستند بنا بر درخواست متقابل، اسناد ثبت احوال و سایر اسناد مربوط به تحصیل، کار و غیره در 
رابطه با حقوق شخصی و منافع دارایی اتباع طرف متعاهد دیگر را از طریق مجاری دیپلماتیک بدون ترجمه و رایگان ارسال 

  .کنند
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  م معاضدت قضایی ـ امتناع از انجا18ماده 
چنانچه اجراء درخواست به حق حاکمیت یا امنیت کشور لطمه بزند و یا با قوانین طرف متعاهد تقاضا شونده مغایرت 

  .داشته باشد، پذیرفته نخواهد شد
  

  بخش دوم ـ مقررات ویژه
  

  فصل اول ـ روابط و معاضدت قضایی در امور مدنی
   ـ معافیت از هزینه دادرسی19ماده 
های دادرسی مطابق با قواعد مقرر برای اتباع آن  یک طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر از پرداخت هزینهاتباع 

  .باشند کشور معاف می
  

   ـ صدور مدارک راجع به احوال شخصیه، خانوادگی و مالی20ماده 
های دادرسی ضروری  ینه ـ مدارک حاکی از وضعیت شخصی، خانوادگی و مالی که برای استفاده از معافیت از هز1

  .باشند، باید توسط مرجع صالحیتدار طرف متعاهدی که متقاضی در قلمرو آن سکونت یا اقامت دارد، صادر شود می
د شده توسط ی ـ چنانچه متقاضی در قلمرو طرفهای متعاهد سکونت یا اقامت نداشته باشد، مدرک صادر شده یا تأی2

  .متبوع وی کافی استنمایندگی دیپلماتیک یا کنسولی دولت 
 ـ تقاضای معافیت از پرداخت هزینه دادرسی ممکن است مستقیماً یا از طریق دادگاه صالحه طرف متعاهدی که 3

این دادگاه تقاضا را همراه با سایر اسناد ارائه شده به دادگاه طرف متعاهد دیگر طبق مفاد . باشد، به عمل آید متقاضی تبعه آن می
  .دارد ال میاین موافقتنامه ارس

تواند از مرجع صادر کننده  گیرد می های دادرسی تصمیم می  ـ دادگاهی که درباره تقاضای معافیت از پرداخت هزینه4
  .مدرک، توضیحات بیشتری را بخواهد

  
   ـ صالحیت دادگاهها21ماده 

سیدگی کنند که خوانده در  ـ دادگاههای هر یک از طرفهای متعاهد در صورتی حق دارند به امور مدنی و خانوادگی ر1
حوزه آن اقامت داشته باشد، مگر آن که در این موافقتنامه خالف آن مقرر شده باشد و در مورد اشخاص حقوقی، دادگاه وقتی 

  .رسیدگی خواهد کرد که شخص حقوقی در حوزه آن، دارای مرکز اصلی، نمایندگی یا شعبه باشد
توانند به امور دیگری نیز با توافق کتبی طرفهای متعاهد رسیدگی  هد می ـ در موارد دیگر دادگاههای طرفهای متعا2

در صورت توافق دادگاه پس از درخواست خواهان، در صورتی که درخواست قبل از ارائه هرگونه اعتراض نسبت به دعوی . کنند
  .فق طرفهای متعاهد قابل تغییر نیستصالحیتهای انحصاری دادگاهها با توا. کند انجام شده باشد، تشریفات قانونی را متوقف می
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 ـ در صورت آغاز رسیدگی به امری به شرط وحدت اصحاب دعوی و موضوع در دادگاههای طرفهای متعاهد که مطابق 3
این موافقتنامه صالحیت رسیدگی به آن موضوع را داشته باشند، دادگاهی که موضوع دیرتر در آن مطرح شده رسیدگی را قطع 

تی که عدم صالحیت دادگاهی که موضوع در آن زودتر مطرح شده است احراز گردد، دادگاه طرف متعاهد دیگر در صور. کند می
  .گیرد رسیدگی به موضوع را از سر می

  
   ـ اهلیت قانونی22ماده 

  .کند  ـ اهلیت قانونی شخص حقیقی را قوانین طرف متعاهدی که شخص تبعه آن است، تعیین می1
  .کند حقوقی را قانون طرف متعاهدی که در قلمرو آن تأسیس شده است، تعیین می ـ اهلیت قانونی شخص 2
  

  و نقص اهلیت قانونی ـ فقدان 23ماده 
 ـ هرگاه شخصی فاقد اهلیت و یا دارای اهلیت ناقص باشد، در این صورت قوانین طرف متعاهدی اعمال خواهد شد که 1

  .آن شخص تابعیت آن را داراست
تباع فاقد اهلیت یا دارای اهلیت ناقص مقیم یا ساکن در قلمرو طرف دیگر باشند، مراجع صالحیتدار  ـ در مواردی که ا2

چنانچه آن مرجع انجام اقدامات الزم را به مرجع . سازند محل اقامت یا سکونت، دادگاه طرف متعاهد دیگر را از این امر مطلع می
تواند مطابق با قوانین  اطالع، نظری اعالم نکرد مرجع اطالع دهنده میاطالع دهنده واگذار نموده و یا طی سه ماه از تاریخ 

تصمیم در مورد اهلیت ناقص یا عدم اهلیت قانونی . دولت متبوع او، راجع به اهلیت یا عدم اهلیت قانونی وی اتخاذ تصمیم نماید
  .باید به مرجع مربوط طرف متعاهد دیگر ارسال شود

  .شود  ماده در مورد لغو تصمیم راجع به اهلیت قانونی نیز اعمال میاین) 2(و ) 1( ـ مفاد بندهای 3
  

   ـ نحوه اقدام برای حمایت از شخص یا اموال وی24ماده 
تواند اقدامات  در موارد فوری مرجع صالحیتدار محل سکونت یا اقامت شخص دارای اهلیت ناقص یا فاقد اهلیت رأساً می

شود باید به مرجع مربوط طرف  دستوراتی که در این باره صادر می.  به عمل آوردالزم را جهت حمایت از وی و دارایی او
متعاهدی که شخص، تابعیت آن را دارد از طریق نمایندگی دیپلماتیک یا کنسولی اعالم شود، تصمیماتی که در این باره اتخاذ 

  .اشدباشند مگر این که طرف متعاهد مزبور تصمیم گیری کرده ب شوند قابل لغو می می
  

   ـ صدور گواهی فوت و مفقوداالثر شدن25ماده 
 ـ مرجع صالحیتدار برای اعالم مفقود شدن یا فوت هر یک از اتباع طرفهای متعاهد و صدور گواهی فوت آنان، مرجعی 1

  .است که غایب یا متوفی در آخرین خبر از حیات یا لحظه فوت، تابعیت آن کشور را داشته است
تواند در مورد مفقوداالثر بودن یا فوت اتباع طرف متعاهد دیگر  هر یک از طرفهای متعاهد وقتی می ـ مرجع صالحیتدار 2
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اتخاذتصمیم نماید یا گواهی فوت صادر کند که از طرف افراد مقیم یا ساکن در آن کشور با ادعای حقی نسبت به آن شخص، 
  .یی از آنان شده باشداچنین تقاض

  .نمایند این ماده، مراجع طرفهای متعاهد قوانین دولت خود را اعمال می) 2(و ) 1(ها  ـ در موارد ذکر شده در بند3
  

   ـ عقد نکاح26ماده 
به عالوه مقررات قانونی .  ـ اتباع طرفهای متعاهد از حیث شرایط صحت نکاح، تابع قانون دولت متبوع خود خواهند بود1

  .ر موانع آن باید رعایت شودشود، از نظ طرف متعاهدی که نکاح در قلمرو آن ثبت می
  .شود  ـ تشریفات قانونی راجع به ثبت واقعه ازدواج تابع قانون طرف متعاهدی است که در آنجا تنظیم می2
  

  )حمایت از کودکان بدون سرپرست( ـ فرزند خواندگی 27ماده 
ک بدون سرپرست حاکم  ـ در خصوص فرزند خواندگی و حمایت از کودکان بدون سرپرست، قوانین دولت متبوع کود1

  .االجراء خواهد بود در دیگر موارد مفاد این موافقتنامه الزم. است
 ـ اگر کودک تبعه طرف متعاهد دیگر باشد برای فرزند گرفتن یا لغو آن باید در صورتی که قوانین طرف متعاهدی که 2

  .ان صالحیتدار دولتی کسب گرددکودک تبعه آن است مقرر کرده باشد، توافق کودک، نماینده قانونی وی و سازم
  

   ـ صالحیت اتخاذ تصمیم در مورد فرزند خواندگی28ماده 
تواند درباره این مسأله اتخاذ  خواهد کودک را به فرزندی بگیرد می مرجع صالحیتدار طرف متعاهدی که تبعه آن می

  .تصمیم نماید
  

   ـ قیمومت و سرپرستی29ماده 
ی به دلیل عدم وجود مفادی در این موافقتنامه، قوانین طرف متعاهدی که شخص در امور راجع به قیمومت و سرپرست

  .شود محجور تابعیت آن را دارد اعمال می
  

   ـ نحوه اقدام در مورد قیمومت30ماده 
هایی باشد، مراجع صالحیتدار محل  در صورتی که شخص محجور در قلمرو طرف متعاهد دیگر دارای اموال و دارایی

نفع را از اقدامات خود مطلع  آورند و طرفهای ذی ها، اقدامات الزم را برای حفظ منافع محجور به عمل می  داراییوقوع اموال و
  .سازند می

  
  

   ـ نحوه احاله قیمومت و سرپرستی31ماده 
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انجام امور راجع به قیمومت و سرپرستی ) 29(تواند طبق ماده   ـ مرجع صالحیتدار هر یک از طرفهای متعاهد می1
حجوری را که در قلمرو طرف متعاهد دیگر اقامت یا سکونت دارد و یا اموال وی در آنجا واقع است به مرجع صالحیتدار طرف م

احاله قیمومت یا سرپرستی از زمان تقبل قیمومت یا سرپرستی از سوی مرجع پذیرنده نافذ خواهد شد و . متعاهد دیگر احاله نماید
  .ه خواهد رسیدمراتب به اطالع مرجع تقاضا کنند

  .دهد  ـ طرف پذیرنده مطابق قوانین خود امور راجع به قیمومت و سرپرستی را انجام می2
  

   ـ حق مالکیت32ماده 
  .باشد  ـ حق مالکیت اموال غیر منقول، تابع قانون طرف متعاهدی است که مال غیر منقول در قلمرو آن کشور واقع می1
  . آن الزامی است، تابع قانونی کشوری خواهد بود که در آنجا به ثبت رسیده استای که ثبت  ـ حق مالکیت وسایل نقلیه2
ها تابع قوانین طرف متعاهدی است که اموال و   ـ ایجاد و زوال حق مالکیت یا هر حق دیگری راجع به اموال و دارایی3
  .ها در زمان ایجاد و زوال حق در قلمرو آن طرف واقع بوده است دارایی

باشد مگر   زوال حق مالکیت یا هر حق دیگری که مربوط به مورد معاینه باشد، تابع قانون محل انعقاد آن می ـ ایجاد و4
  .این که طرفین خالف آن را شرط کرده باشند

  
   ـ نوع قرارداد33ماده 

  . ـ تعیین نوع معامله، با قوانین محل انعقاد آنها است1
  .قول و حقوق مربوط به آن تابع قانون محل وقوع مال غیر منقول خواهد بود ـ تعیین نوع قرارداد راجع به اموال غیر من2
  

   ـ جبران خسارت34ماده 
 ـ مسؤولیت جبران خسارت به استثناء تعهدات ناشی از عقود و قراردادها را قوانین آن طرف متعاهدی که فعل یا ترک 1

  .کند ن میفعل یا دیگر اسباب موجب مسؤولیت در قلمرو آن وقوع یافته، تعیی
 صالح این ماده دادگاه طرف متعاهدی که حادثه موجب زیان در آن وقوع یافته است) 2(و ) 1( ـ در خصوص بندهای 2

  .تواند دعوای جبران خسارت را در دادگاه محل اقامت خوانده نیز مطرح نماید باشد لکن زیان دیده می به رسیدگی می
  

  ثتا ـ حقوق ور35ماده 
وال اتباع هر یک از طرفهای متعاهد تابع قانون طرف متعاهدی است که متوفی تابعیت آن را داشته  ـ حقوق وراثت ام1

  .است
  . ـ حق مالکیت و سایر حقوق راجع به اموال غیر منقول تابع قانون طرف متعاهد محل وقوع آن است2
  

   ـ انتقال ترکه به کشور36ماده 
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  .ی که متوفی در زمان مرگ تابعیت آن را داشته، تعلق خواهد گرفت ـ ترکه منقول متوفای بالوارث به طرف متعاهد1
  . ـ ترکه غیر منقول متوفای بالوارث به مالکیت که مال غیر منقول در قلمرو او واقع است، در خواهد آمد2
  

   ـ شکل وصیتنامه37ماده 
همین . کند وصیت میشود که موصی در قلمرو آن طرف  شکل وصیتنامه مطابق قوانین طرف متعاهدی تنظیم می

  .مقررات نسبت به رجوع از وصیت نیز نافذ است
  

   ـ صالحیت در امور راجع به توارث38ماده 
 ـ مراجع طرف متعاهدی که متوفی در قلمرو آن اقامت دائمی داشته به امر ترکه منقول به استثناء موارد قید شده در بند 1

  .کنند این ماده رسیدگی می) 2(
توانند به امور راجع به ترکه منقول  عاهدی که متوفی در قلمرو آن اقامت دائمی نداشته در صورتی می ـ مراجع طرف مت2

رسیدگی کنند که اوالً ترکه منقول در قلمرو آن واقع بوده و ثانیاً از وراث یا نماینده قانونی او با موافقت بقیه، درخواست رسیدگی 
  .کند

  .ط مراجع طرف متعاهدی که ترکه در قلمرو آن واقع شده، رسیدگی خواهد شد ـ امور راجع به ترکه غیر منقول، توس3
  . ـ مفاد این ماده در مورد رسیدگی به اختالفات ناشی از رسیدگی امور ترکه نیز اعمال خواهد شد4
  

   ـ اقدامات راجع به حفظ ترکه39ماده 
د، اقدامات ضروری را برای حفاظت از ترکه  ـ مراجع صالحیتدار هر یک از طرفهای متعاهد مطابق قوانین کشور خو1

  .آورند اتباع طرف متعاهد دیگر که در قلمرو آن کشور واقع است، به عمل می
 ـ مراجع مذکور در جهت حفاظت از ترکه بعد از مرگ تبعه طرف متعاهد دیگر موظفند کنسول کشور متبوع متوفی را از 2

ت آنها، وجود وصیتنامه، میزان و بهای میراث و اقدامات به عمل آمده مرگ او و اشخاصی که مدعی ارث هستند، محل اقام
  .جهت حفاظت، از حفظ ترکه مطلع سازند

  .شود  ـ بنا به درخواست نمایندگی دیپلماتیک یا کنسولی، ترکه منقول و مدارک شخص متوفی به آن واگذار می3
  

  ث ـ صالحیت نمایندگی دیپلماتیک یا کنسولی در زمینه ار40ماده 
چنانچه اتباع یک طرف متعاهد به علت عدم حضور یا دالیل موجه دیگر نتوانند از حقوق و منافع خود دفاع کنند و یا 

االختیار تعیین نمایند، نمایندگی دیپلماتیک یا کنسول کشور متبوع وی حق دارند بدون تتنظیم وکالتنامه ویژه در  نماینده تام
  .رای حفظ منافع آنها در زمینه ارث اقدامات الزم را به عمل آورندمراجع صالحیتدار طرف متعاهد دیگر ب

  
  در حفظ اموال متوفی ـ صالحیت نمایندگی دیپلماتیک یا کنسولی 41ماده 
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اگر تبعه یک طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر اقامت دائمی نداشته و در حین مسافرت فوت نماید، اموال وی با 
  .شود ینده سیاسی یا کنسولی دولت متبوع او سپرده میتنظیم صورت جلسه به نما

  
   ـ تسلیم ماترک42ماده 

اید بعد از   ـ در صورتی که قرار باشد ترکه منقول یا مبلغ پولی که از فروش ترکه منقول یا غیر منقول به دست می1
مرو طرف متعاهد دیگر است، سپرده ای که محل سکونت یا اقامتشان در قل پایان رسیدگی به پرونده ارث جهت تسلیم به ورثه

  .شود شود، ترکه منقول و مبلغ پول به مرجع طرف متعاهد مزبور سپرده می
  .دهد  ـ مرجعی که در زمینه امور ارث صالحیت دارد دستور تسلیم ترکه را به نمایندگی دیپلماتیک یا کنسولی می2
  : ـ ترکه در موارد ذیل ممکن است به ورثه تحویل گردد3

مرو آن واقع و اعالم  همه مطالبات طلبکاران متوفی در طی مدتی که توسط قانون طرف متعاهدی که ترکه در قلالف ـ
  .شده است پرداخت یا تأمین شود

  .ب ـ چنانچه الزم باشد مراجع صالحیتدار اجازه خروج ترکه از کشور را بدهد
  .گیرد صورت می ـ انتقال مبالغ پول مطابق با قوانین جاری در طرفهای متعاهد 4
  

   ـ احراز اعتبار و اجراء تصمیمات قضایی43ماده 
  :احراز اعتبار و اجراء تصمیمات در امور مدنی و جزایی از نظر جبران ضرر و زیان

االجراء مراجع قضایی یکدیگر را در امور مدنی و جبران ضرر و زیان ناشی از   ـ طرفهای متعاهد تصمیمات قطعی و الزم1
  .کنند می  معتبر دانسته و اجراءجرم، متقابالً

 ـ تصمیمات ادارات قیمومت و سرپرستی، ثبت احوال و سایر مراجع امور مدنی و خانوادگی که بدون احتیاج حکمی از 2
  .االجراء باشد در قلمرو طرفهای متعاهد معتبر شناخته شده و اجراء خواهد شد مراجع قضایی الزم

  
  ء تصمیمات قضایی ـ رسیدگی به درخواست اجرا44ماده 

 ـ رسیدگی به درخواست اجراء تصمیمات قضایی، در صالحیت دادگاه طرف متعاهدی است که تصمیم باید در قلمرو آن 1
  .اجراء شود
دادگاه با بررسی تقاضا و مدارک ضمیمه آن رأساً مبادرت به . شود  ـ تقاضای صدور دستور اجراء حکم، تسلیم دادگاه می2

نفع به تصمیم دادگاه معترض باشد پرونده برای رسیگی به  چنانچه ذی. نماید  رد اجراء با ذکر جهات رد میصدور قرار قبولی یا
  .دادگاه تجدیدنظر ارسال خواهد شد

  .کند  ـ نحوه درخواست را قانون طرف متعاهدی که تصمیم باید در قلمرو آن اجراء شود تعیین می3
  

  ازه اجراء ـ مدارک مورد نیاز برای صدور اج45ماده 
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  :درخواست اجراء تصمیم قضایی باید دارای پیوستهای ذیل باشد
) در صورتی که این امر از تصمیم مستفاد نگردد( ـ رونوشت مصدق تصمیم قضایی، سند رسمی مبنی بر اجراء تصمیم 1

  .شده حکم در قلمرو طرف متعاهد و نیز گواهی به قسمت اجراء 
غ اخطاریه به خوانده، در صورتی که نامبرده هیچ یک از جلسات دادرسی شرکت  ـ ارائه گواهی حداقل یک بار ابال2
  .دنکرده باش
  .این ماده) 2(و ) 1(های مصدق اسناد مذکر در بندهای   ـ ترجمه3
  

   ـ صالحیت دادگاه برای تقاضای توضیحات قبل از صدور اجازه اجراء حکم46ماده 
تواند برای رفع ابهامات از متقاضی   به توضیحات بیشتری داشته باشد، میاگر دادگاه برای صدور دستور اجراء حکم نیاز

علیه را در مورد محتوای تقاضانامه مورد تحقیق قرار دهد و در صورت لزوم از دادگاهی که حکم را  توضیح بخواهد و نیز محکوم
  .صادر کرده است، توضیحات بخواهد

  
   ـ نحوه اجراء تصمیمات قضایی47ماده 

  .کند گیرد، تعیین می اء تصمیمات قضایی را قوانین طرف متعاهدی که اجراء در قلمرو آن صورت مینحوه اجر
  

  های اجراء تصمیم  ـ هزینه48ماده 
 اجراء شود، اعمال ای مربوط به اجراء تصمیم، قوانین طرف متعاهدی که تصمیم باید در قلمرو آنه در مورد هزینه

  .شود می
  

  ش درخواست و اجراء تصمیمات قضایی ـ موارد عدم پذیر49ماده 
  :در موارد زیر درخواست اجراء تصمیمات قضایی پذیرفته نخواهد شد

 ـ در صورتی که خوانده دعوی یا نماینده قانونی او به لحاظ عدم ابالغ به موقع و مناسب اخطاریه در جلسه دادرسی 1
  .شرکت ننموده باشد

رفها در قلمرو طرف متعاهدی که تصمیم مورد پذیرش قرار خواهد  ـ در خصوص همان اختالف حقوقی بین همان ط2
االجراء بوده، صادر شده باشد یا مرجع قضایی طرف متعاهد مزبور در آن مورد  گرفت و اجراء خواهد شد، تصمیم قضایی که الزم

  .شروع به رسیدگی کرده باشد
آن باید مورد پذیرش قرار گیرد و اجراء شود،  ـ در مواردی که مطابق قوانین طرف متعاهدی که تصمیم در قلمرو 3

  .رسیدگی به موضوع اختصاص به مراجع صالحیتدار طرف متعاهد مزبور داشته باشد
  

  آمیز  مسالمت ـ اجراء مواد این موافقتنامه در مورد ترتیبات 50ماده 



 
٣١

آمیز مصوب   طریق ترتیبات مسالمت این موافقتنامه در مورد تصمیمات دادگاه از49، 48، 47، 46، 45، 44، 43مفاد مواد 
  .شود دادگاه اعمال می

  
  فصل دوم ـ معاضدت قضایی در امور کیفری

  های کیفری  ـ حضور نمایندگان طرفهای متعاهد برای ارائه معاضدت در زمینه پرونده51ماده 
ست معاضدت قضایی در تواند با موافقت طرف متعاهد دیگر حین اجراء درخوا نمایندگان هر یک از طرفهای متعاهد می

  .های کیفری توسط طرف متعاهد دیگر، حضور داشته باشند زمینه پرونده
  

   ـ اطالعات سابقه محکومیت52ماده 
های کیفری در قلمرو طرف متعاهد  طرفهای متعاهد حسب درخواست، آراء مربوط به افراد محکوم به موجب رسیدگی

  .تقاضا کننده را به یکدیگر اطالع خواهند داد
  

   ـ اطالعات درباره احکام دادگاهها53ماده 
طرفهای متعاهد همه ساله یکدیگر را از احکام قطعیت یافته یک طرف متعاهد در مورد اتباع طرف متعاهد دیگر مطلع 

  .خواهند ساخت
  

  بخش سوم ـ مواد پایانی
  االجراء شدن  ـ الزم54ماده 

  .االجراء خواهد شد  مبادله اسناد تصویب، الزماین موافقتنامه به تصویب خواهد رسید و سی روز پس از
  

   ـ حل اختالف ناشی از اجراء موافقتنامه55ماده 
  .طرفهای متعاهد اختالفهای ناشی از اجراء موافقتنامه را از طریق مذاکره یا مجاری دیپلماتیک حل و فصل خواهند کرد

  
   ـ مدت اعتبار موافقتنامه56ماده 

سال معتبر خواهد بود و خود به خود برای دوره پنج ساله دیگری تمدید خواهد شد مگر یکی این موافقتنامه به مدت پنج 
از طرفهای متعاهد حداقل شش ماه قبل از پایان اعتبار آن کتباً تقاضای فسخ آن را از طریق مجاری دیپلماتیک به طرف دیگر 

  .اعالم نماید
 میالدی در شهر تهران در دو نسخه اصلی به 6/10/1999با  هجری شمسی مطابق 14/7/1378این موافقتنامه در تاریخ 

در صورت بروز اختالف در تفسیر متون، متن انگلیسی معتبر خواهد . زبانهای فارسی و قزاقی و روسی و انگلیسی تنظیم گردید
  .بود
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  از طرف              از طرف             
  دولت جمهوری قزاقستان        دولت جمهوری اسالمی ایران 

  
ن فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و پنجاه و شش ماده در جلسه علنی روز قانو

شنبه مورخ بیست و ششم مهر ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و چهار مجلس شورای اسالمی تصویب و در تاریخ  سه
  . داده شد از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص25/9/1385

  
  رئیس مجلس شورای اسالمی ـ غالمعلی حداد عادل
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  1376از قانون بودجه سال 
   28/12/1385 ـ 18076روزنامه رسمی شماره 

  :18تبصره 
شود به ازای طرح هر پرونده در شورای حل اختالف مبلغ  هـ ـ به دادگستری جمهوری اسالمی ایران اجازه داده می

افراد معسر به تشخیص . داری کل واریز نماید افت و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانهریال دری) 20,000(بیست هزار 
 قسمت چهارم این 503878معادل وجوه واریزی از محل اعتبار ردیف . باشند رئیس شورای حل اختالف از پرداخت معاف می

  .شورای حل اختالف به مصرف برسدگیرد تا در امور  قانون در اختیار دادگستری جمهوری اسالمی ایران قرار می
ریال و در ازای ) 20,000(شود برای صدور شناسنامه طرح جدید بیست هزار  و ـ به سازمان ثبت احوال اجازه داده می

شناسایی ملی و ریال و المثنی نوبت دوم کارت ) 100,000(صدور هر کارت ملی و شناسنامه المثنی نوبت اول یکصد هزار 
  .داری کل واریز نماید ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه) 200,000(زار شناسنامه دویست ه

شود با تأیید رئیس قوه قضائیه از طریق ستاد دیه برای پرداخت بدهی زندانیان  ز ـ به وزارت دادگستری اجازه داده می
 قسمت چهارم 503830باشند، از محل اعتبار ردیف  مینیازمند که به دلیل عدم امکان مالی برای پرداخت دیون خود در زندان 

های اعطایی پس از واریز به  وجوه برگشتی بابت بازپرداخت وام. این قانون به صورت وجوه اداره شده به آنان وام اعطا نماید
  .یابد  قسمت چهارم این قانون برای همین منظور اختصاص می503830خزانه مجدداً از محل ردیف 

) 50,000(ریال به پنجاه هزار ) 10,000(های مطروحه در دیوان عدالت اداری از ده هزار  رسیدگی به پروندهح ـ هزینه 
با . گردد  واریز می140101ریال به ردیف ) 40,000,000,000(یابد و درآمد حاصله تا سقف چهل میلیارد  ریال افزایش می

  .تشخیص رئیس شعبه افراد معسر معاف خواهند بود
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   27/3/1386 ـ 46073/208 :شماره
  جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد

  رئیس محترم جمهوری اسالمی ایران
قانون اساسی ) 123( در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم 20/5/1383 مورخ 26611/31120عطف به نامه شماره 

ایران و دولت جمهوری قرقیزستان جمهوری اسالمی ایران قانون موافقتنامه استرداد مجرمان بین دولت جمهوری اسالمی 
 مجلس که به عنوان الیحه به مجلس شورای اسالمی تقدیم و مطابق اصل یکصد و 24/10/1385مصوب جلسه علنی مورخ 

قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران به مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام ارسال گردیده بود با تأیید آن ) 112(دوازدهم 
  .گردد میمجمع به پیوست ارسال 

  رئیس مجلس شورای اسالمی ـ غالمعلی حداد عادل
   19/4/1386 ـ 57416: شماره

  وزارت دادگستری ـ وزارت امور خارجه
قانون موافقتنامه استرداد مجرمان بین دولت جمهوری اسالمی ایران و دولت جمهوری قرقیزستان که در جلسه علنی روز 

و سیصد و هشتاد و پنج مجلس شورای اسالمی به تصویب و در تاریخ یکشنبه مورخ بیست و چهارم دی ماه یکهزار 
 46073/208 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد و طی نامه شماره 12/3/1386

  .گردد  مجلس شورای اسالمی واصل گردیده است به پیوست جهت اجراء ابالغ می27/3/1386مورخ 
  نژاد مود احمدیرئیس جمهور ـ مح

  
  قانون موافقتنامه استرداد مجرمان بین دولت جمهوری اسالمی ایران و دولت جمهوری قرقیزستان

ماده واحده ـ موافقتنامه استرداد مجرمان بین دولت جمهوری اسالمی ایران و دولت جمهوری قرقیزستان مشتمل بر یک 
  .شود  اسناد آن داده میمقدمه و بیست ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله

  بسم اهللا الرحمن الرحیم

  موافقتنامه استرداد مجرمان بین دولت جمهوری اسالمی ایران و دولت جمهوری قرقیزستان
شوند با توجه به روابط  نامیده می» طرفین«دولت جمهوری اسالمی ایران و دولت جمهوری قرقیزستان که من بعد 

  :تحکیم همکاریهای قضائی در زمینه استرداد مجرمان، نسبت به موارد ذیل موافقت نمودنددوستانه با یکدیگر و عالقمندی به 
   ـ تعهد استرداد1ماده 

شوند با رعایت مفاد این موافقتنامه، اشخاص را برای پیگرد جزائی یا اجراء حکم دادگاه به موجب تقاضا،  طرفین متعهد می
  .به یکدیگر مسترد نمایند

  داد ـ موارد استر2ماده 
  :باشد پذیر می استرداد در موارد زیر امکان

 ـ هرگاه تقاضای استرداد به لحاظ ارتکاب جرائمی باشد که مطابق قانون هر دو کشور قابل مجازات بوده و حداکثر 1
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  .مجازات کمتر از یک سال حبس نباشد
همین ماده ) 1(ازات وی مطابق بند ارتکابی و حداکثر مج) جرائم( ـ هرگاه استرداد محکومی تقاضا شده باشد که جرم 2

  .تری غیر آن باشد بوده و حکم صادره نیز الاقل شش ماه حبس یا مجازات سنگین
   ـ موارد امتناع از استرداد3ماده 

  :ذیل تقاضای استرداد مورد قبول واقع نخواهد شددر موارد 
  .از اتباع کشور درخواست شونده باشد ـ در صورتی که شخص مورد درخواست 1
پذیرد، فقط بر اساس شکایت خصوصی طرف   ـ چنانچه پیگرد جزائی که طبق قوانین هر دو طرف متعاهد انجام می2
  .علیه صورت پذیرد مجنی

مجرم، طبق قوانین کشور درخواست شونده، پیگرد جزائی مجرم نتواند شروع استرداد  ـ چنانچه موقع دریافت درخواست 3
  .ل مرور زمان یا دیگر دالئل قانونی غیر قابل اجراء باشدگردد یا حکم مربوط به آن به دلی

 ـ چنانچه در خصوص شخصی که درخواست استرداد او ارایه گردیده، در قلمرو کشور درخواست شونده قبالً به خاطر 4
  .قانونی، پرونده مختومه شده باشدارتکاب همان جرم حکمی صادر شده باشد یا بر اساس حکم یا تصمیم 

می که درخواست استرداد مجرم در ارتباط با آن ارایه شده، در قلمرو کشور درخواست شونده ارتکاب یافته چنانچه جر
  .باشد، امکان دارد که از استرداد مجرم امتناع به عمل آید

در صورت امتناع از استرداد مجرم، کشور درخواست شونده به طور مقتضی، موضوع عدم استرداد را به کشور درخواست 
  .ه اطالع خواهد دادکنند
   ـ اسناد مربوط به تقاضای استرداد4ماده 

  :اسناد ذیل باید به تقاضای استرداد ضمیمه گردد
  . ـ نام مرجع درخواست کننده1
  .شود  ـ متن مفاد مربوط به قانون کشور درخواست کننده که طبق آن عمل مزبور جرم تلقی می2
د، تابعیت، محل اقامت یا سکونت، توصیف شخص مورد درخواست و در صورت  ـ نام، نام خانوادگی، نام پدر، تاریخ تول3

  .امکان ضمیمه نمودن عکس، اثر انگشت و اطالعات ضروری دیگر
 ـ شرح جرائمی که به علت آن درخواست استرداد شده است، زمان و محل ارتکاب جرائم، توصیفات قانونی و اشاره به 4

  .مواد قانونی مربوط
ت قطعی، قرار بازداشت، برگ جلب یا سندی که معادل اسناد فوق باشد همچنین در صورتی که  ـ حکم محکومی5

  .محکوم متحمل قسمتی از مجازات شده باشد اطالعاتی درباره باقیمانده دوران محکومیت ارایه خواهد شد
 اطالعات موردنیاز را از تواند چنانچه کشور درخواست شونده تشخیص دهد که نیاز به دریافت توضیحات اضافی دارد، می

  .اطالعات درخواستی باید ظرف سی روز ارایه شود. کشور درخواست کننده، درخواست نماید
  .در صورت قصور در ارایه مدارک و اطالعات موردنیاز، کشور درخواست شونده شخص مورد استرداد را آزاد خواهد نمود

   ـ زبان5ماده 
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شود و ترجمه اسناد مزبور باید به  دارد تنظیم می کشور درخواست کننده مقرر مین اسناد مذکور در فوق به طریقی که قانو
  .آید ضمیمه درخواست استرداد شود زبان کشوری که تقاضای استرداد از آن به عمل می

صحت اسناد ترجمه شده بایدبه تصدیق نماینده سیاسی کشور درخواست کننده یا مترجم رسمی کشور مذکور یا کشور 
  .ت شونده رسیده باشددرخواس

   ـ بازداشت شخص مورد استرداد6ماده 
، اقدامات الزم را طبق )3(کشور درخواست شونده پس از وصول درخواست استرداد، به استثناء موارد مذکور در ماده 

  .قوانین داخلی خود جهت دستگیری شخص مورد درخواست به عمل خواهد آورد
  خواست استرداد ـ بازداشت تا موقع دریافت در7ماده 

صالح کشور درخواست کننده به قرار بازداشت یا حکم معتبر استناد کنند و   ـ در موارد فوری، در صورتی که مقامات ذی1
اعالم نمایند که اوراق درخواست استرداد را بالدرنگ در اختیار کشور درخواست شونده خواهند گذاشت، کشور درخواست شونده 

مراتب بازداشت شخص مورد تقاضا به کشور درخواست کننده منعکس خواهد .  را بازداشت نمایدتواند شخص مورد تقاضا می
  .شد

این ) 1( ـ هرگاه کشور درخواست کننده در ارایه اوراق درخواست استرداد ظرف مدت یک ماه از تاریخ توقیف طبق بند 2
  .ماده قصور نماید، شخص بازداشت شده آزاد خواهد شد

  ر استرداد ـ تعویق د8ماده 
 ـ اگر شخص مورد استرداد در خاک کشور درخواست شونده به اتهام دیگری تحت تعقیب و یا محاکمه باشد، استرداد 1

  .وی تا پایان محاکمه و اعمال مجازات یا آزادی قانونی وی به تعویق خواهد افتاد
ه گردد و یا در بازجویی مجرم ایجاد  ـ اگر تعویق در استرداد موجب تأخیر در پیگرد شخص در کشور درخواست کنند2

کشور درخواست کننده، شخص مورد استرداد موقت را . پذیرد مشکل نماید، بر اساس مدارک موجود استرداد موقت صورت می
  .ظرف سه ماه پس از استرداد باید اعاده نماید

   ـ محاکمه در صورت امتناع از استرداد9ماده 
تواند متهم را در  پذیرفته نشود، کشور درخواست شونده می) 3(ماده ) 2(و ) 1(ای اگر درخواست استرداد به موجب بنده

  .دادگاههای خود تحت تعقیب یا محاکمه قرار دهد
  .در این صورت کشور درخواست کننده دالئل و آالت ارتکاب جرم را در اختیار کشور درخواست شونده قرار خواهد داد

  شور ـ استرداد به درخواست چند ک10ماده 
اگر درخواست استرداد یک فرد از سوی چند کشور دریافت شود، کشور درخواست شونده بنا به صالحدید خود تصمیم 

  .گیرد که به کدام درخواست جواب مثبت دهد می
   ـ حدود پیگرد جزائی شخص مسترد شده11ماده 

با جرمی غیر از آنچه که موجب توان در رابطه   ـ بدون اطالع کشور درخواست شونده، شخص مسترد شده را نمی1
  .استرداد وی شده مورد پیگرد جزائی و مجازات قرار داد
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  .توان بدون موافقت قبلی کشور درخواست شونده به کشور ثالث مسترد نمود  ـ شخص مسترد شده را نمی2
پذیر  ازات امکان ـ چنانچه وصف مجرمانه جرم ارتکابی در خالل رسیدگی تغییر یابد، فقط در صورتی تعقیب یا مج3

  .را داشته باشد) 2(باشد که جرم جدید شرایط مذکور درماده  می
 ـ اگر شخص مسترد شده در طی مدت پانزده روز بعد از پایان پیگرد جزائی یا خاتمه مدت حبس یا رهایی به هر دلیل 4

کشور درخواست کننده داوطلبانه به قانونی، خاک کشور درخواست کننده را ترک ننماید و در صورتی که آن شخص بعد از ترک 
مدتی که در طی آن شخص مذکور به دالئل موجه نتواند . باشد آنجا باز گردد، دیگر موافقت کشور درخواست شونده الزم نمی

  .خاک کشور درخواست کننده را ترک نماید، جزء این مهلت محسوب نخواهد شد
   ـ اجراء استرداد12ماده 

ه کشور درخواست کننده، تصمیم خود را درباره استرداد با ذکر زمان و مکان استرداد ابالغ  ـ کشور درخواست شونده ب1
  .کند می

 ـ اگر کشور درخواست کننده ظرف مدت سی روز از تاریخ مقرر برای استرداد، در انتقال قصور نماید، شخصی که 2
  .شود استرداد وی درخواست شده آزاد می

 مافوق کنترل یکی از طرفین، مانع از تسلیم یا تحویل گرفتن شخص مورد استرداد  ـ در صورتی که اوضاع و احوال3
در این صورت طرفین در مورد تاریخ جدید تسلیم مجرم توافق . شود، طرف مزبور باید موضوع را به طرف دیگر اطالع دهد

  .خواهند کرد
   ـ استرداد مجدد13ماده 

 و تا قبل از پایان مدت مجازات به خاک کشور دیگر برگردد او را اگر شخص مسترد شده از پیگرد جزائی طفره رفته
ذکر شده ) 4(در این صورت تسلیم اسنادی که در ماده . توان بر اساس درخواست کشور درخواست کننده مجدداً مسترد نمود می

  .باشد است، مورد نیاز نمی
   ـ انتقال اموال14ماده 

این ) 2(با استرداد، اشیاء مربوط به جرائم قابل استرداد موضوع ماده موافقت  ـ کشور درخواست شونده در صورت 1
این . موافقتنامه و نیز اشیاء حامل آثار جرم که از طریق جرم به دست آمده است را به کشور درخواست کننده تحویل خواهد داد

 دلیل فوت وی یا دالئل دیگر نتوان اشیاء بر اساس درخواست، در صورتی که شخصی که با استرداد وی موافقت شده است را به
  .گردد مسترد نمود، به طرف متعاهد دیگر تحویل می

های جزائی دیگر  این ماده برای تحقیق در پرونده) 1( ـ در صورتی که کشور درخواست کننده به اشیاء مذکور در بند 2
  .تواند تحویل آنها را موقتاً به تأخیر بیندازد نیاز داشته باشد می

کند و بعد از پایان رسیدگی به پرونده، این اشیاء و  ق اشخاص ثالث نسبت به اشیاء مذکور اعتبار خود را حفظ می ـ حقو3
  .اموال باید به کشور درخواست شونده اعاده شود

   ـ عبور15ماده 
موظف طرفین . دهد اند، اجازه می کشور دیگر مسترد شده ـ هر کشور، عبور افرادی را که توسط کشور ثالث به 1
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  .نیستند عبور افرادی را که استرداد آنان بر اساس شرایط این موافقتنامه مجاز نیست، اجازه دهند
  .گردد  ـ درخواست اجازه عبور به ترتیبی که برای درخواست استرداد مقرر شده تنظیم و ارسال می2
  .کنند را هماهنگ می ـ مراجع صالحیتدار طرفین در هر مورد معین، شیوه عبور، مسیر و شرایط دیگر 3

   ـ مخارج16ماده 
های حمل و نقل  های مربوط به استرداد در خاک کشور درخواست شونده به عهده آن کشور و مخارج و هزینه هزینه

  .عبوری به عهده کشور درخواست کننده خواهد بود
   ـ نحوه تماس17ماده 

در . نمایند جاری سیاسی با یکدیگر ارتباط برقرار میاز طریق مقامات مربوط و ممراجع قضائی طرفین در مورد استرداد 
در هر صورت کلیه اسناد و اوراق . توانند به طور مستقیم با یکدیگر تماس بگیرند صالح قضائی می موارد فوری مقامات ذی

  .استرداد از مجاری دیپلماتیک ارسال خواهد شد
صالح در جمهوری قرقیزستان دادستانی کل جمهوری  یصالح در جمهوری اسالمی ایران قوه قضاییه و مقام ذ مقام ذی
  .باشند قرقیزستان می

  االجراء شدن موافقتنامه  ـ الزم18ماده 
  .االجراء خواهد شد این موافقتنامه پس از تصویب طرفهای متعاهد و سی روز پس از مبادله اسناد تصویب الزم

   ـ تفسیر موافقتنامه19ماده 
 در مورد اجراء این موافقتنامه بروز نماید از طریق مذاکره مستقیم یا مجاری دیپلماتیک هرگونه اختالفی که بین طرفین

  .حل و فصل خواهد شد
   ـ مدت اعتبار موافقتنامه20ماده 

تواند در هر زمان کشور دیگر را از قصد خود  شود هر یک از کشورها می این موافقتنامه برای مدت نامحدود منعقد می
  .بینی شده به طور کتبی آگاه نماید از طریق مجاری سیاسی، شش ماه قبل از تاریخ فسخ پیشافقتنامه مبنی بر فسخ این مو

 میالدی در شهر تهران 2003با بیست و چهارم ژوئن  هجری شمسی مطابق 1382این موافقتنامه در تاریخ سوم تیر ماه 
. باشد  گردید و کلیه متون از اعتبار مساوی برخوردار میدر دو نسخه اصلی به زبانهای فارسی، قرقیزی، روسی و انگلیسی تنظیم

  .در صورت بروز اختالف در تفسیر این موافقتنامه به متن انگلیسی مراجعه خواهد شد
  

 از طرف دولت   از طرف دولت 
 جمهوری قرقیزستان  جمهوری اسالمی ایران

 باقرالدین سوبانبیک اف  محمداسماعیل شوشتری
ر کشوروزی   وزیر دادگستری  

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و بیست ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 
 از سوی 12/3/1386بیست و چهارم دی ماه و یکهزار و سیصد و هشتاد و پنج مجلس شورای اسالمی تصویب و در تاریخ 
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  .تشخیص داده شدمجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام 
  رئیس مجلس شورای اسالمی ـ غالمعلی حداد عادل
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   17/4/1386هـ ـ 281ت/58871: شماره 

  های تجاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تصویب نامه راجع به پرداخت بیمه شخص ثالث توسط بیمه
سی جمهوری اسالمی ایران  به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اسا10/4/1386هیأت وزیران در جلسه مورخ 

  :تصویب نمود
 پرداخت و 1386های تجاری مکلفند خسارات بدنی بیمه شخص ثالث را بر اساس دیه اعالم شده برای سال  کلیه بیمه

  . مالک عمل قرار گیرد1385برای دریافت حق بیمه شخص ثالث وسائل نقلیه موتوری زمینی حق بیمه پایان سال 
اند   بیمه نامه شخص ثالث دریافت نموده1386 برای کسانی که در سال 1385سبت به سال مازاد حق بیمه دریافتی ن

  .گذار گردد صرف افزایش سقف تعهد شرکتهای بیمه برای پرداخت به بیمه
  معاون اول رئییس جمهور ـ پرویز داودی
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  قانون معاهده استرداد مجرمان بین دولت جمهوری اسالمی ایران و دولت اوکراین

 واحده ـ معاهده استرداد مجرمان بین دولت جمهوری اسالمی ایران و دولت اوکراین مشتمل بر یک مقدمه و بیست ماده
  .شود ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می

  
  بسم اهللا الرحمن الرحیم

  معاهده استرداد مجرمان بین دولت جمهوری اسالمی ایران و دولت اوکراین
شوند، نظر به عالقه متقابلی که به  نامیده می» طرفین«پس جمهوری اسالمی ایران و دولت اوکراین که از این دولت 

تحکیم روابط دو جانبه و ایجاد همکاری مؤثر در زمینه استرداد مجرمان بر پایه اصول حاکمیت ملی، عدم دخالت در امور داخلی 
  : توافق نمودندیکدیگر و حفظ منافع متقابل دارند، به شرح زیر

  
   ـ تعهد استرداد1ماده 

شود که حسب تقاضای طرف دیگر، اشخاصی را که از طرف مقامات صالحیتدار طرف مزبور  هر یک از طرفین متعهد می
شود، به طرف درخواست کننده مسترد  به لحاظ ارتکاب جرم یا برای اجراء مجازات تحت پیگرد بوده و در قلمرو وی یافت می

  .دارد
  

   ـ جرائم مورد استرداد2ه ماد
  :شود  ـ استرداد در موارد زیر انجام می1

الف ـ استرداد به لحاظ ارتکاب اعمالی باشد که مطابق قانون هر دو طرف جرم محسوب شود و حداکثر مجازات آن کمتر 
  .از یک سال حبس نباشد

این ماده محکوم شده ) 1(بند ) الف( جزء ب ـ هرگاه استرداد محکومی تقاضا شده باشد که به خاطر ارتکاب جرم موضوع
  .است و مجازاتی که قرار است تحمل کند، شش ماه حبس باشد

 ـ چنانچه درخواست استرداد مربوط به چند جرم جداگانه باشد که هر کدام از آنها به موجب قانون هر دو طرف مستلزم 2
تواند در  ین ماده برای استرداد نباشد، طرف درخواست شونده میا) 1(مجازات باشد ولی بعضی از آنها واجد شرایط مذکور در بند 

  .صورتی که حداقل یکی از آن جرائم واجد شرط مزبور باشد استرداد را انجام دهد
  

   ـ امتناع از استرداد3ماده 
  : ـ در موارد زیر تقاضای استرداد پذیرفته نخواهد شد1

  .عه طرف درخواست شونده باشدالف ـ هرگاه شخصی که استرداد او درخواست شده، تب
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  .ب ـ اگر جرمی که موجب تقاضای استرداد شده، دارای ماهیت سیاسی باشد
پ ـ اگر جرمی که موجب تقاضای استرداد شده، جرم نظامی باشد ولی در عین حال مطابق مقررات حقوق کیفری واجد 

  .وصف جرم عمومی نباشد
که توسط همان فرد ارتکاب یافته و در ) جرائمی( در مورد جرمی صالح طرف درخواست شونده ت ـ چنانچه مقامات ذی

  .رابطه با آن درخواست استرداد شده است قبالً رسیدگی نموده و رأی نهایی صادر کرده باشند
ث ـ چنانچه شخص مورد درخواست طبق قوانین طرف درخواست کننده به علت مرور زمان یا عفو و یا سایر جهات 

  .کیفری نباشدقانونی قابل تعقیب 
 ـ در صورتی که استرداد مورد قبول واقع نگردد، موضوع عدم استرداد با ذکر ذالیل آن به طرف درخواست کننده اطالع 2

  .داده خواهد شد
  

   ـ امکان امتناع از استرداد4ماده 
  : ـ امتناع از استرداد در موارد زیر ممکن است1

متعاهد ارتکاب یافته اقع شده باشد یا اگر در خارج از قلمرو آن طرف اگر جرم در قلمرو طرف درخواست شونده والف ـ 
  .واجد آثاری در قلمرو طرف درخواست شونده باشد

ب ـ چنانچه مقامات صالحیتدار طرف درخواست شونده شخصی را که استرداد وی درخواست شده است به علت ارتکاب 
  .تحت پیگرد قرار داده باشند) جرائم(همان جرم 
انچه موضوع بر اساس دالیل قانونی در نزد مقامات صالحیتدار طرف درخواست شونده قابل طرح نباشد یا رأی چنپ ـ 

  .صادر شده باشد) جرائم(موقوفی تعقیب برای ارتکاب همان جرم 
 ـ چنانچه جرمی که بر اساس آن استرداد درخواست شده در طرف درخواست کننده مستلزم مجازاتی باشد که در قانون 2

  .تواند درخواست استرداد را رد نماید شونده میبینی نشده، طرف درخواست  کشور درخواست شونده مجازاتی برای آن پیش
  

   ـ درخواست استرداد5ماده 
  : ـ درخواست استرداد باید به صورت کتبی و مشتمل بر اطالعات و اسناد زیر باشد1

  .الف ـ نام مرجع درخواست کننده
ات قانونی که به موجب آن، طرف متعاهد درخواست کننده عمل ارتکابی را جرم شناخته و مجازات ب ـ متن مواد و مقرر

  .کند ارتکابی آن را تعیین می
پ ـ نام و نام خانوادگی و تابعیت شخصی که استرداد او درخواست شده است و نیز نام پدر، تاریخ تولد، محل اقامت یا 

  .نگشت و اطالعات ضروری دیگرسکونت، مشخصات ظاهری ویژه، عکس، اثر ا
ت ـ شرح جرائمی که به علت آن استرداد درخواست شده است، زمان و محل ارتکاب جرائم، توصیفات قانونی آنها و 
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  .اشاره به مواد قانونی مربوط
ت ث ـ حکم محکومیت قطعی، قرار بازداشت یا سند دیگری که دارای همان اثر باشد و اطالعات مربوط به میزان مجازا

  ).در صورت وجود(تحمل شده 
تواند از طرف دیگر خواستار   ـ چنانچه طرف درخواست شونده نیاز به دریافت اطالعات یا مدارک اضافی داشته باشد، می2

  .توند مدت زمان دریافت موارد مزبور را تعیین نماید تهیه اطالعات یا اسناد مورد نیاز شود و همچنین می
ونده نتواند اطالعات یا مدارک اضافی را ظرف مدت مقرر تهیه نماید، طرف متعاهد  ـ چنانچه طرف درخواست ش3

هذا این امر مانع از بازداشت مجدد شخص مزبور، در صورت وصول  مع. درخواست شونده شخص مورد استرداد را آزاد خواهد کرد
  .اطالعات یا مدارک اضافی نخواهد بود

  
   ـ ترجمه اسناد6ماده 

شود باید به زبان رسمی طرف درخواست شونده تنظیم یا به آن زبان یا  بر اساس این معاهده ارائه میتمام مدارکی که 
ربط طرف متعاهد درخواست کننده تأیید  این ترجمه باید توسط مترجم رسمی یا مأمور مسؤول ذی. زبان انگلیسی ترجمه شود

  .شده باشد
  

   ـ بازداشت شخص مورد استرداد7ماده 
این معاهده اقدامات ) 3(رخواست شونده پس از وصول درخواست استرداد به استثناء موارد مذکور در ماده طرف متعاهد د

  .الزم را طبق قوانین داخلی خود جهت دستگیری و بازداشت شخص مورد درخواست به عمل خواهد آورد
  

   ـ بازداشت تا موقع دریافت درخواست استرداد8ماده 
توانند بازداشت موقت شخص مورد درخواست  صالحیتدار طرف متعاهد درخواست کننده می ـ در موارد فوری، مقامات 1

  .را درخواست کنند
در این صورت مقامات صالحیتدار طرف متعاهد درخواست شونده در مورد بازداشت فرد مزبور طبق قوانین داخلی خود 

  .اتخاذتصمیم خواهند کرد
این ) 5(ماده ) 1(بند ) ث( کننده با استناد به حکم مذکور در جزء  ـ در درخواست بازداشت موقت، طرف درخواست2

  .کند که درخواست استرداد را بدون هیچ گونه تأخیری در اختیار طرف درخواست شونده قرار خواهد داد معاهده اعالم می
بازداشت شده  ـ هرگاه درخواست استرداد ظرف مدت یک ماه از تاریخ بازداشت مذکور در فوق واصل نگردد، شخص 3

  .تواند تا پانزده روز دیگر تمدید شود این مدت می. آزاد خواهد شد
  .باشد  ـ ازاد شدن شخص مزبور مانع بازداشت دوباره و استرداد وی در صورت دریافت درخواست استرداد بعدی نمی4
تواند از طریق  میصالح طرف درخواست شونده   ـ درخواست بازداشت تا وصول درخواست استرداد به مقامات ذی5

یا هر طریق دیگری که ) اینترپول(المللی  پلیس جنایی بیندیپلماتیک یا مستقیماً توسط پست یا تلگراف یا توسط اداره 
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مقام درخواست . نماید ارائه گردد بتواند تأیید کتبی آن را اجازه دهد یا به هر طریقی که طرف درخواست کننده مشخص می
  .ج بررسی درخواست مطلع خواهد شدکننده بالفاصله از نتای

  
   ـ تعویق یا استرداد موقت9ماده 

تواند پس از اتخاذ تصمیم در مورد درخواست استرداد، تسلیم شخص مورد درخواست را   ـ طرف درخواست شونده می1
  .زدبه تعویق بیندابرای رسیدگی به جرمی غیر از جرمی که به موجب آن درخواست استرداد به عمل آمده است، 

تواند به جای تعویق، شخص مورد درخواست را موقتاً بر اساس شرایطی که با توافق   ـ طرف درخواست شونده می2
  .طرفهای متعاهد تعیین خواهد شد، به طرف متعاهد درخواست کننده تسلیم نماید

  
   ـ آثار امتناع از استرداد10ماده 

این معاهده از استرداد ) 4(ماده ) 2(و بند ) 3(ماده ) 1(بند ) الف( ـ چنانچه طرف درخواست شونده به استثناء جزء 1
صالح خود تحویل خواهد داد  شخص مورد درخواست خودداری نماید به تقاضای طرف درخواست کننده، پرونده را به مراجع ذی

 به نحو رایگان برای طرف بدین منظور اسناد، مدارک، اطالعات مرتبط با جرم. تا اقدامات الزم برای پیگرد کیفری انجام شود
  .درخواست شونده ارسال خواهد شد

  . ـ نتیجه بررسی درخواست به اطالع درخواست کننده خواهد رسید2
  

   ـ درخواستهای همزمان در خصوص استرداد11ماده 
د، درصورتی که استرداد به طور همزمان توسط بیش از یک کشور برای جرم واحد یا جرمهای مختلف درخواست شده باش

تواند با درنظر گرفتن اوضاع و احوال و به ویژه درجه شدت و محل ارتکاب جرائم، تاریخ هر  طرف متعاهد درخواست شونده می
  .یک از درخواستها، تابعیت شخص مورد درخواست و امکان استرداد مجدد به دولت دیگر در خصوص مورد، اتخاذ تصمیم کند

  
   ـ قاعده اختصاص12ماده 

توان در رابطه با جرمی که قبل از تسلیم وی  فقت طرف درخواست شونده شخص مسترد شده را نمی ـ بدون موا1
  .ارتکاب یافته، غیر از آنچه موجب استرداد وی شده است، مورد پیگرد جزائی و مجازات قرار داد

ت کننده را ترک ننماید و  ـ اگر شخص مسترد شده تا پانزده روز بعد از پایان پیگرد جزائی، قلمرو طرف متعاهد درخواس2
مدتی که طی آن . باشد یا بعد از ترک آن داوطلبانه به آنجا بازگردد، دیگر جلب موافقت طرف متعاهد درخواست شونده الزم نمی

  .شخص مذکور به علل خارج از اراده نتواند قلمرو آن طرف متعاهد را ترک نماید، جزء این مدت محسوب نخواهد شد
قی جرمی که به خاطر آن، شخص مسترد شده است، تغییر یابد، این شخص در صورتی قابل پیگرد  ـ اگر توصیف حقو3

و مجازات است که آن جرم مطابق این توصیف جدید وفق مقررات این معاهده قابل استرداد باشد و مربوط به همان حقایقی 
  .باشد که بر اساس آن استرداد انجام شده است
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  استرداد ـ تحویل شخص مورد 13ماده 
  . ـ طرف درخواست شونده تصمیم خود را در مورد درخواست استرداد، به طرف درخواست کننده ابالغ خواهد کرد1
  . ـ چنانچه استرداد مورد موافقت قرار گیرد، طرفین محل و وقت استرداد را هماهنگ خواهند نمود2
 مورد درخواست در تاریخ مقرر تحویل گرفته نشود، این ماده آمده، چنانچه شخص) 4( ـ به استثناء مواردی که در بند 3

به هر حال دوره بازداشت نباید بیش از سی روز از تاریخ توافق . طرف درخواست شونده او را پس از پانزده روز آزاد خواهد کرد
تواند  ده و میدر این صورت طرف درخواست شونده به تصمیم قبلی خود در مورد استرداد ملزم نبو. شده برای استرداد باشد

  .درخواست استرداد او به لحاظ ارتکاب همان اعمال را مجدداً مورد بررسی قرار دهد
 ـ اگر هر یک از طرفین از تسلیم یا تحویل گرفتن شخص مورد درخواست برای استرداد به علت اوضاع و احوال و 4

در چنین مواردی، طرفین در مورد . نمودگاه خواهد شرایط خارج از کنترل وی قصور نماید، طرف دیگر را بالفاصله از موضوع آ
  .این ماده در مورد تاریخ جدید نیز اعمال خواهد شد) 3(مفاد بند . تاریخ جدید استرداد توافق خواهند کرد

  
   ـ استرداد مجدد14ماده 

گر برگردد، او را به قلمرو طرف متعاهد دیاگر شخص مسترد شده قبل از پایان مراحل تعقیب، دادرسی یا تحمل مجازات 
چنین شخصی چنانچه شرایطی که اساس . توان بر اساس درخواست طرف متعاهد درخواست کننده مجدداً مسترد نمود می

در این صورت تسلیم اسنادی . استرداد بوده تغییر نکرده باشد به طرفی که درخواستش پذیرفته شده بود مجدداً مسترد خواهد شد
  .باشد ت مورد نیاز نمیذکر شده اس) 5(که در ماده 

  
   ـ تحویل اشیاء و اموال15ماده 

این معاهده تمامی اشیاء و اموال ) 2( ـ طرف متعاهد درخواست شونده در صورت موافقت با استرداد با رعایت ماده 1
. واهد دادکشف شده را که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده یا از جرم تحصیل شده به طرف متعاهد درخواست کننده تحویل خ

اشیاء و اموال مزبور حتی در صورتی که استرداد مجرم به علت فوت، فرار یا به علل دیگر ممکن نباشد باید حسب درخواست 
  .تحویل شود

این ماده برای تحقیق در پرونده جزائی دیگر نیاز داشته باشد، ) 1( ـ طرف متعاهدی که به اشیاء و اموال مذکور در بند 2
  .آنها را موقتاً به تأخیر بیندازد یا آن را به شرط اعاده تحویل دهدتواند تحویل  می

 ـ حقوق اشخاص ثالث نسبت به اشیاء و اموال مذکور محفوظ خواهد بود و این قبیل اشیاء و اموال باید به طرف متعاهد 3
  .درخواست شونده اعاده شود

  
   ـ عبور16ماده 

 و مقررات راجع به استرداد در این معاهده، عبور افرادی را که توسط  ـ هر یک از طرفهای متعاهد با رعایت قوانین1
  .دادکشور ثالث به طرف متعاهد دیگر مسترد شوند اجازه خواهد 
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  .ارسال گردد) 5( ـ درخواست اجازه عبور باید منضم به اسناد مقرر در ماده 2
در مورد نحوه عبور، مسیر و شرایط دیگر عبور  ـ مراجع صالحیتدار طرفهای متعاهد در صورت صدور اجازه برای عبور، 3

  .کنند توافق می
  :شود  ـ در صورت استفاده از وسیله نقلیه هوایی برای عبور، مقررات زیر به کار گرفته می4

بینی نشده باشد طرف درخواست کننده، طرفی را که پرواز از فراز آن کشور انجام  الف ـ در صورتی که فرود هواپیما پیش
در صورت فرود . کند را تأیید می) 5(ماده ) 1(بند ) ث(سازد و وجود یکی از مدارک ذکر شده در جزء  کتباً مطلع میشود  می

این معاهده را دارد و طرف ) 8(بینی نشده اطالعیه مزبور، اعتبار قانونی درخواست جلب و بازداشت مذکور در ماده  پیش
  .نماید درخواست کننده درخواست رسمی عبور را ارائه می

  .بینی شده باشد، طرف درخواست کننده رسماً اجازه عبور را درخواست خواهد کرد ب ـ چنانچه فرود هواپیما پیش
  

  ها  ـ هزینه17ماده 
های مربوط به استرداد در قلمرو طرف متعاهد درخواست شونده به عهده آن طرف و مخارج عبور به عهده طرف  هزینه

  .درخواست کننده خواهد بود
  

   ـ مجاری ارتباط18اده م
  :ر اجراء این معاهده، طرفین از طریق باالترین مقامهای خود به شرح زیر با یکدیگر ارتباط برقرار خواهند کردد

  .ـ در جمهوری اسالمی ایران باالترین مقام قوه قضائیه جمهوری اسالمی ایران
در رابطه با (و دادستانی کل اوکراین ) گاههادر رابطه با درخواست داد(ـ در اوکراین وزارت دادگستری اوکراین 
  .در این مورد ممکن است از مجاری دیپلماتیک نیز استفاده شود). درخواستهای مراجع رسیدگی قبل از تشکیل پرونده

  
   ـ حل و فصل اختالفات19ماده 

رین مقامهای خود یا از طریق  از اجراء و یا تفسیر این معاهده را از طریق مذاکره مستقیم باالتطرفها، اختالفات ناشی
  .های دیپلماتیک حل و فصل خواهند کرد رایزنی

  
   ـ اعتبار معاهده20ماده 

  .االجراء خواهد شد  ـ این معاهده منوط به تصویب است و پس از گذشت سی روز از تاریخ مبادله اسناد تصویب، الزم1
باشد، حتی اگر جرم  شود، قابل اجراء می شدن آن ارائه میاالجراء   ـ این معاهده در مورد درخواستهایی که پس از الزم2

  .االجراء شدن آن ارتکاب یافته باشد قابل مجازات پیش از الزم
فسخ معاهده پس از گذشت شش ماه از تاریخ اعالم چنین . تواند این معاهده را فسخ نماید  ـ هر یک از طرفین می3

  .قصدی به طرف مقابل واجد اثر خواهد بود
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سخ این معاهده مانع اتمام اقدامات مربوط به استرداد که در زمان اعتبار معاهده در مورد آنها تصمیمی اتخاذ شده  ـ ف4
  .گردد است نمی

 میالدی در دو نسخه 2004 می 11 هجری شمسی برابر با 1383 اردیبهشت ماه 22این معاهده در شهر تهران در تاریخ 
در صورت اختالف در . باشند ی منعقد شده است و همه متون از اعتبار یکسان برخوردار میبه زبانهای اوکراینی، فارسی و انگلیس

  .باشد تفسیر این معاهده متن انگلیسی مورد استناد می
  از طرف دولت                        از طرف 

       دولت اوکراین            جمهوری اسالمی ایراندولت 
  ویچالکساندر الورین            محمداسماعیل شوشتری   
  

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه، شامل یک مقدمه و بیست ماده در جلسه علنی روز یکشنبه 
 از سوی 12/3/1386مورخ بیست و چهارم دی ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و پنج مجلس شورای اسالمی تصویب و در تاریخ 

  .تشخیص داده شدمجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام 
  

  رئیس مجلس شورای اسالمی ـ غالمعلی حداد عادل
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 696: شماره دادنامه

   13/10/1385هـ ـ /5647 :شماره

   هیأت عمومی81/8: پرونده وحدت رویه ردیف

  بسمه تعالی

  اهللا مفید دامت برکاته حضرت آیت

  ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عالی کشور
آباد کتول، همچنین آقای گریگور  ئیس شعبه پنجم دادگاه عمومی علیمعاونت محترم قضایی و ر: رساند میبه استحضار 

ای که حاوی دو رأی متفاوت از دو شعبه دادگاه تجدیدنظر استان  میرزایانس و خانم شوشیک بداغیانس با ارسال نامه و پرونده
  .اند باشند تقاضای تعیین تکلیف نموده گلستان در موضوع واحدی می
های  ای از جریان پرونده  طرح در هیأت عمومی دیوان عالی کشور تشخیص داده شد ابتدا خالصهاز آنجا که موضوع قابل

  :نماید موردنظر را منعکس سپس اظهارنظر می
 آقای گریگور میرزایانس و خانم شوشیک بداغیانس علیه آقایان میرزاجانعلی جهان 2ش /247/7 ـ در پرونده کالسه 1

و جعل و استفاده از سند مجعول و نشر اکاذیب و تحریق و سرقت ) فروش مال غیر(هبرداری تیغ و غیره شکایتی مبنی بر کال
 148اند، دادرس شعبه دوم دادگاه پس از رسیدگی طی دادنامه شماره  اسناد و مدارک تقدیم دادگاه عمومی علی آباد کتول نموده

 شروع شده و با توجه 1370کایات طرح شده در سال چون ش:  به شرح ذیل مبادرت به صدور قرار نموده است16/3/1379مورخ 
در مورد سرقت نیز به لحاظ فقدان شرایط شرعی و قانونی اجرا و اثبات حد، (باشد  به نوع اتهام متهمان که از نوع بازدارنده می

 دادگاههای عمومی و انقالب  قانون آیین دادرسی173و نظر به اینکه مواعد مذکور در ماده ) باشد نوع اتهام از انواع بازدارنده می
جهت صدور حکم منقضی شده لذا مستنداً به ماده مذکور قرار موقوفی تعقیب کلیه متهمان و موضوعات عنوانی توسط شکات 

شکات به قرار صادره اعتراض و با تقاضای تجدیدنظر آنان پرونده به شعبه اول دادگاه تجدیدنظر . گردد پرونده صادر و اعالم می
  : به شرح ذیل انشاء رأی نموده است18/7/1380 مورخ 80/ت/1119ستان ارسال و شعبه مزبور طی دادنامه شماره استان گل

نظر به اینکه از ناحیه تجدیدنظر خواه دالیل موجه و مدللی که موجب فسخ دادنامه گردد ارایه نگردیده و دادنامه منطبق 
از اشکال مؤثر قانونی تشخیص داده شد با رد اعتراض معترض حکم با مقررات و با رعایت تشریفات آیین دادرسی و خالی 

  .نماید تجدیدنظر خواسته را عیناً تأیید و ابرام می
 آقای ابوالقاسم روحی به وکالت از سوی آقایان حاج غالمحسین نادری و غیره علیه 692/80/5 ـ در پرونده کالسه 2

ایتی مبنی بر فروش مال غیر تقدیم دادگاه عمومی علی آباد کتول داشته آقای گریگور میرزایانس و خانم شوشیک بداغیانس شک
 به شرح ذیل مبادرت به انشاء رأی و 14/5/1380 مورخ 707و رئیس شعبه پنجم دادگاه پس از رسیدگی، طی دادنامه شماره 

  :صدور قرار نموده است
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 قانون آیین دادرسی دادگاههای 173ات ماده  و با توجه به مقرر1360با توجه به سال وقوع بزه مورد ادعا در سال 
حداکثر مجازات مقرر بیش از سه سال حبس یا ) اگر(عمومی و انقالب در امور کیفری که در بند الف آن ماده قید شده است که 

ین اقدام جزای نقدی بیش از یک میلیون ریال باشد با انقضای مدت ده سال از تاریخ وقوع جرم تعقیب نشده و یا از تاریخ اول
اگرچه . تعقیبی تا انقضای مواعد مذکور به صدور حکم منتهی نشده باشد مشمول مرور زمان شده و تعقیب موقوف خواهد شد

االشعار در خصوص مجازات بازدارنده یا اقدامات تأمینی و تربیتی   قانون فوق173قید مرور زمان در فصل ششم قانون و ماده 
 مجازات مقرر در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختالس و کالهبرداری را نیز باشد لکن بنا به مراتب ذیل می

  :ا در تعریف مجازات بازدارنده قید گردیده.م. ق17داند زیرا در ماده  از جرایم بازدارنده محسوب می
در قبال تخلف از مقررات و تأدیب یا عقوبتی است که از طرف حکومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع «

بدیهی است قانون مجازات تشدید، از قوانینی است که به تأیید و تصویب مجمع تشخیص » گردد نظامات حکومتی تعیین می
های  ا تحت عنوان تعزیرات و مجازات.م.مصلحت نظام و به مرحله اجرا درآمده و از قوانین حکومتی است و کتاب پنجم ق

لکن در قانون در هیچ یک از مواد، ذکری از صراحت مجازات بازدارنده نشده و فقط در بعضی از مواد بازدارنده تدوین شده 
عنوان مجازات تعزیری قید گردیده که این موضوع دلیل بر این است که مجازاتهای مقرر در این قانون تماماً تعزیری نیستند و 

توان عنوان بازدارنده به آنها داد، لذا بنا به  شاره نشده است میآن دسته از موادی که به صراحت به تعزیری بودن مجازات ا
مجموع مراتب فوق دادگاه موضوع مورد ادعای پرونده را مشمول مرور زمان تشخیص داده و به استناد بند الف ماده 

  .نماید ک قرار موقوفی تعقیب صادر می.د.آ.ق173
 گرفته و پرونده به شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان رأی صادره مورد اعتراض و تجدیدنظر خواهی شکات قرار

  : به شرح ذیل انشاء رأی نموده است21/9/1380 مورخ 1401ارسال و شعبه مزبور طی دادنامه شماره 
گردد زیرا این نوع  نظر به اینکه مجازات تعیین شده برای بزه فروش مال غیر، از مصادیق مجازاتهای بازدارنده تلقی نمی

ها بدون سابقه در مسائل فقهی، صرفاً جهت نظم و انتظام امور جامعه تدوین شده، در صورتی که فروش مال غیر از  جازاتم
مصادیق اکل مال به باطل بوده و شرع نیز اقدام کننده به فروش مال غیر را قابل تعزیر دانسته و از مصادیق تعریف ماده 

قوبتی است که نوع و مقدار آن در شرع مقدس تعیین نشده بوده، زیرا آنچه مسلم ا در مبحث تعزیر، که تأدیب و یا ع.م.ق16
است در صورت احراز فروش مال غیر، شارع مرتکب را مستحق تعزیر دانسته و مجازات تعیین شده در این خصوص جهت ایجاد 

هر چند فلسفه مجازات مرتکبین به باشد و نه از حیث مجازات بازدارنده بودن آن،  وحدت در نوع و لحاظ نمودن مجازات می
باشد و همچنین مجازات بازدارنده در شرع  جرایم مختلف یکی بازداشتن مرتکب و آحاد اجتماع از ارتکاب همان نوع بزه نیز می

بینی نشده بلکه با توجه به تعریف مجازات بازدارنده صرفاً برای حفظ صیانت در  به عنوان نتیجه عمل حرام و خالف شرع پیش
امور اجتماعی و نظم الزم اداره امور بوده، چه آنکه تعیین مجازات تعزیری نتیجه بازدارندگی را نیز در پی خواهد داشت اما این 

توان تلقی نمود زیرا تعزیر مرتکب  ا از آن تعریف شده نمی.م. ق17معنی را به منزله مجازات بازدارنده به نحوی که در ماده 
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های بازدارنده و عیناً به استفتاء به عمل آمده از حضرت امام  عزیر شرعی است و نه از مجازاتفروش مال غیر از مصادیق ت
های  که خارج از تعزیرات شرعیه باشد، مجازات متخلفین را به مجازات) حکومتی(حتی در مورد احکام سلطانیه ) ره(خمینی 

بر توجیه آن است که مجازات مباشر فروش مال غیر را قابل تعزیر بازدارنده بالمانع دانسته و این نظریه و استنباط نیز خود مؤید 
های بازدارنده محسوب ننماییم لذا بنا به مراتب، اعتراض به عمل آمده وارد تشخیص و منطبق با  شرعی بدانیم و جزء مجازات

نقض و ) قرار(عنه  دنامه معترض قانون اخیرالذکر دا257 از بند ب ماده 2ک بوده و مستنداً به شق .د.آ. ق240بند ب از ماده 
  .گردد پرونده جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی اعاده می

فرمایید در خصوص مجازات فروش مال غیر که شعب بدوی دادگاههای رسیدگی کننده  همانگونه که مالحظه می: نظریه
اههای تجدیدنظر استان گلستان آن را از اند، صرفنظر از صحت و سقم آن، یکی از شعب دادگ آن را مشمول مرور زمان دانسته

ک قرار دادگاه بدوی را تأیید و شعبه .د.آ. ق173 و 6 قانون مجازات اسالمی دانسته و نهایتاً به استناد مواد 17مصادیق ماده 
 از بند ب ماده 2ک دانسته و به استناد شق .د.آ. ق240 قانون مزبور ندانسته بلکه منطبق با بند ب ماده 17دیگر از مصادیق ماده 

بدین جهت بین دو شعبه دادگاه تجدیدنظر استان گلستان در موضوع واحدی .  همان قانون قرار صادره را نقض نموده است257
 قانون آیین 270اختالف در استنباط از قانون به وجود آمده و منتهی به صدور آراء متفاوتی شده است، لذا در اجرای ماده 

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

  معاون اول دادستان کل کشور
مفید ... ا رت آیت جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور، به ریاست حض14/9/1385به تاریخ روز سه شنبه 

دری نجف آبادی دادستان کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و ... ا رئیس دیوان عالی کشور، و با حضور حضرت آیت
  .اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید

در خصوص پرونده وحدت رویه ردیف : ماًاحترا... «: پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده مبنی بر
 دادگاههای تجدیدنظر استان گلستان در مورد ماهیت مجازات جرم فروش مال غیر 3 و 1 موضوع اختالف نظر بین شعب 81/8

 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری با توجه به گزارش تقدیمی و 173از حیث شمول مقررات ماده 
  :گردد ق امر به شرح ذیل اظهارنظر میسواب

احکام تعزیرات تابعی از مصالح و مفاسد اجتماعی و شخصی است الزمه این تبعیت تأثیرپذیری نوع، میزان و نحوه اعمال 
تعزیرات از متغیرهای مصلحت و مفسده در امور است بدین جهت تعزیرات برخالف قصاص، دیات و اکثر موارد حد که بیشتر 

  .صی و شخصی دارندجنبه خصو
  .باشد جز در موارد نادر دارای نوع و میزان مشخصی نبوده و متأثر از شرایط زمان و مکان می: اوالً
  .بنا بر مقتضیات زمان جرایم مستوجب تعزیر متنوع و رو به افزایش است: ثانیاً
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در نظام جمهوری اسالمی ایران . باشد با لحاظ مراتب مذکور محمول به نظر حاکم و مستقر در عهده و ید می: ثالثاً
شود و بیشتر به مرجعی که تحت نظر والیت امر و با  مصداق حاکم با همه محاسن که دارد به قاضی با نوعی عنایت اطالق می

تنفیذ او با لحاظ مصالح و بر حسب زمان و مکان معیارهایی برای مجازات تعزیری از قبیل میزان حداقل و حداکثر آن تعیین 
باشد که ضمن تعیین وصف کیفری برای اعمال خاص و اعمال مجازات معین و با لحاظ  اید مانند قوه مقننه منطبق مینم می

نماید و وقتی هم با درنظر گرفتن مصالح و منافع نظام آن عمل را غیر قابل مجازات اعالم  حداثل و حداکثر آن را تصویب می
  .دارد می

 نامه مورخ 42یرات صرف نظر از مصداق حاکم همین نظر دارد به شرح بند و شورای محترم نگهبان در ماهیت تعز
  :نماید  تصریح می21/10/1362

  )در تعزیرات نظر حاکم در تعیین نوع و مقدار و عفو مجرم شرعاً معتبر است(
بر بنابراین مراتب در فرض وجود وصف کیفری فروش مال غیر باید عنایت داشت که آیا وصف مجرمانه آن مبتنی 

  .باشد موازین شرعی است یا دایر بر مدار احکام سلطانیه و حکومتی می
استحضار دارند فروش مال غیر به دو صورت معامله فضولی و فروش مال مغصوب در منابع فقهی و قانون مدنی تعریف 

 غیر نافذ بوده متصرف  قانون مدنی معامله نسبت به مال غیر فضولی و247به موجب موازین شرعی و مقررات ماده . شده است
  .باشد نسبت به بیع ضامن عین و منافع آن بوده و فروشنده هم ضامن ثمن معامله فضولی در قبال متعامل و مشتری می

 قانون مدنی فروشنده مال مغصوب و مشتری نیز 315 و 312 و 311همچنین طبق موازین شرعی و حسب مقررات مواد 
به طور کلی اعمال و وقایع حقوقی به شرح . باشند بودن مال ضامن عین و منافع آن میتحت شرایطی از جمله علم به مغصوبه 

فوق و الزامات ناشی از آن برخالف بزه اختالس، سرقت و ربودن مال غیر خارج از عناوین و مصادیق اکل مال به باطل بوده و 
باشند و غیر از آن مسؤولیتی اعم از مدنی و  یدر منابع فقهی دارای الزامات خاص خود از باب ضمان قهری به شرح مذکور م

  .باشند باشد و فقط در قبال مالک اعیان مذکور ضامن رد مال و جبران خسارات وارده می کیفری برای آنها مقرر و متصور نمی
ررات نمایند که نوعاً از مصادیق مق بدین جهت مقررات کیفری ناظر به مجازات افرادی که مبادرت به فروش مال غیر می

رسد فاقد سابقه فقهی و مبنای شرعی هستند و این مقررات مصداق مشمول  حکومتی و قوانین موضوعه کشوری به نظر می
 قانون مجازات اسالمی و از احکام حکومتی مربوط به انتظام امور بوده و از جهت شمول قاعده مرور 17تعریف مقرر در ماده 

  .باشد  قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری می173زمان نسبت به آن مشمول مقررات ماده 
و بر فرض که مجازات جرم فروش مال غیر، از باب تعزیرات شرعی به مفهوم وسیع کلمه هم بوده باشد چون به شرح 

ی به لحاظ شمول مرور مذکور در فوق اختیار اعمال مجازات نوع و میزان آن و حتی عفو مجرم و تعطیل اعمال مجازات تعزیر
باشد و چون مصداق حاکم در جمهوری اسالمی ایران ظهور در نظام حکومتی دارد که با  زمان و مانند آن به ید حاکم می

 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در مقام موقوفی پیگرد مرتکبین فعل فروش مال 173تصویب مقررات ماده 



 
٥٣

 با توجه به اینکه مجازات مقرر برای فروش مال غیر نوعاً ارتباطی به جنبه خصوصی و حق غیر بوده است بدین جهت و
شخصی افراد ندارد بر فرض زوال قابلیت تعقیب کیفری و موقوفی تعقیب و پیگرد مرتکب، شاکی از حیث حقوق شخصی خود 

 قهری مرتکب را خواهد داشت بدین حق مطالبه عین مایملک خود و خسارات ناشی از آن از باب مسؤولیت مدنی و ضمان
جهات چون رأی شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان گلستان به لحاظ این مراتب صادر گرددیه منطبق با موازین تشخیص و 

  .باشد مورد تأیید می
  81/8: شماره ردیف

   14/9/1385 ـ 696: رأی شماره

  رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مصوب 2شرعی در تبصره یک ماده تعریف تعزیرات 

 قانون مجازات اسالمی کیفرهای بازدارنده، تأدیب یا عقوبتی است که از طرف 17 مندرج است و مطابق ماده 1378سال 
اینکه قانونگذار انتقال مال غیر را با علم به اینکه نظر به . گردد حکومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع مقرر می

مال غیر است، در حکم کالهبرداری و مشمول مجازات آن دانسته و اقدام به این امر نیز ماهیتاً از مصادیق اکل مال به باطل به 
 بزه انتقال مال غیر آید که شرعاً حرام محسوب گردیده، لذا به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور شمار می

 قانون مرقوم خارج است و رأی شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان صحیح و قانونی 173موضوعاً از شمول مقررات ماده 
  .گردد تشخیص می

 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور 270این رأی طبق ماده 
  .االتباع است اههای الزمو دادگ



 
٥٤

   8/11/1385هـ ـ /5664: شماره

   هیأت عمومی دیوان عالی کشور14/9/1385 ـ 696اصالحیه رأی وحدت رویه شماره 

   روزنامه رسمی کشور2/11/1385 ـ 18033منتشره در شماره 

 ـ 696ی وحدت رویه ، دستور فرمایید نسبت به اصالح گزارش رأ13/10/1385هـ ـ /5647: بازگشت به نامه شماره
  .به ترتیب ذیل اقدام فرمایند) 81/8ردیف  (14/9/1385

را در سطر اول، » شود، به صدور رأی منتهی گردید و جلب نظر دادستان محترم کل کشور که ذیالً منعکس می«: عبارت
  .، طبق نمونه پیوست، چاپ و منتشر گردد»مبنی بر«پاراگراف ششم، صفحه دوم به جای عبارت 

  شناس مسؤول قضایی اداره وحدت رویه دیوان عالی کشور ـ جاللی نسبکار



 
٥٥

  اصالحیه

 به شرح ذیل 2/10/1385 ـ 18009 منتشره در روزنامه رسمی به شماره 9/8/1385 ـ 694رأی وحدت رویه شماره 
  :گردد اصالح می

گردد و در پاراگراف دوم  فه میاضا» ذیل«الف ـ در بند یکم پاراگراف اول در سطر آخر بعد از عبارت به شرح کلمه 
  .باشد  صحیح می85/7/76کالسه پرونده به شماره 

و در سطر هفتم بعد از عبارت » االلتزام وجه«الکفاله یا کلمه  ب ـ در متن رأی وحدت رویه، سطر سوم بعد از عبارت وجه
  .باشد صحیح می» دادسرا«دادرسی کیفری، تصمیمات کلمه 

  روزنامه رسمی کشور



 
٥٦

   2/5/1386هـ ـ /5802: شماره

  بسمه تعالی

  مقدمه: الف

شنبه   بامداد روز سه9 وحدت رویه، رأس ساعت 80/12جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده ردیف 
دری نجف آبادی ... ا مفید رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حضرت آیت... ا  به ریاست حضرت آیت4/11/1384مورخه 

 کشور و شرکت اعضای شعب مختلف دیوان عالی کشور در سالن اجتماعات دادگستری تشکیل و پس از تالوت دادستان کل
مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص مورد و ... ا آیاتی از کالم

گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره  میاستماع نظریه جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس 
  . منتهی گردید4/11/1384 ـ 684

  

  گزارش پرونده: ب

 به عنوان ریاست محترم دیوان 28/10/1379 ـ 1623نائین به شرح نامه ی آقای دادرس دادگاه انقالب اسالماحتراماً؛ 
شده که با ارسال دو پرونده تقاضا نموده موضوع در های مختلفی اتخاذ  عالی کشور اعالم داشته در خصوص بزه قاچاق رویه

لذا بدواً . هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطرح گردد که موضوع جهت رسیدگی به دادسرای دیوان عالی ارسال گشته است
  :نماید ها معروض و سپس مبادرت به اظهارنظر می ای از جریان پرونده خالصه

ی در مسیر تهران ـ نائین اتوبوسی را متوقف و با بازرسی، تعدادی کاالی قاچاق  مأمورین انتظام79/684در پرونده  ـ 1
که اجناس متعلق به آقای محمدحسین )  ساعت رومیزی کوچک200 دستگاه تلفن پانافن آشپزخانه و 67(نمایند  مشاهده می

اجناس را در : مرک معترض و گفته استنامبرده به اقدام گ. شود نژاد بوده که از طرف گمرک دستور ضبط کاالها صادر می هادی
ها این اجناس را برای فروش دارند و بدون توجه به قاچاق بودن برای امرار معاش  ام و مغازه بازار بندرعباس خریداری کرده

نکه  با احراز ای16/9/1379 ـ 648آقای دادرس دادگاه انقالب نائین پس از استماع مدافعات متهم به شرح دادنامه . ام خریده
اطالعی از قاچاق باشد ارائه نکرده به  کاالی مکشوفه خارجی و صاحب آن به حمل اعتراف کرده و مدارک قانونی که مفید بی

 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کاال و ارز و تصمیم اداره گمرک نائین را مبنی بر 2ماده » الف«استناد بند 
نماید و با توجه به ارزش کاال که بیش از یک میلیون ریال ارزیابی شده حکم را قابل  د میضبط کاال به نفع دولت تأیی

تجدیدنظر اعالم کرده است که موضوع تجدیدنظر خواهی به شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان ارجاع و شعبه مذکور 
  .دادنامه را تأیید نموده است



 
٥٧

آمده بازرسی و در   مأمورین انتظامی نائین اتوبوس را که به طرف تهران می17/9/1379 در تاریخ 79/723 ـ در پرونده 2
کنند چون خارجی بوده به گمرک ارسال  بازی کشف می  دستگاه ماشین اسباب235نتیجه از بار متعلق به آقای شیرعلی رحیمی 

ام و علم به قاچاق  ر بندرعباس خریداری کردهاسباب بازی را از بازا: متهم در دادگاه اظهار داشته. شوند نمایند و ضبط می می
 با توجه 21/9/1379 ـ 678آقای دادرس دادگاه انقالب نائین پس از استماع اظهارات متهم به شرح دادنامه . ام بودن آن نداشته

 راجع به قاچاق کاال  قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی2ماده » الف«به اقرار وی به حمل کاال و احراز وقوع بزه به استناد بند 
علیه به حکم اعتراض و پرونده در شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر  محکوم. نماید و ارز، تصمیم گمرک را به ضبط کاال تأیید می

استان اصفهان مطرح رسیدگی و آقایان دادرسان شعبه با این استدالل که متهم حسب فاکتور ارائه شده کاالی مکشوفه را در 
الورود و   کشور خریداری کرده و اشباه و نظائر آن در بازار داخلی به حد وفور وجود دارد و جزء کاالی ممنوعبندرعباس و داخل

باشد و نتیجتاً عمل متهم فاقد وصف کاالی قاچاق است و ضبط آن محمل قانونی ندارد و با نقض دادنامه بدوی  خروج نمی
: نماید بنا به مراتب به شرح ذیل مبادرت به اظهارنظر می. مایدن حکم به استرداد کاالی مکشوفه به صاحب آن صادر می

های تجدیدنظر استان اصفهان در مورد بزه  آقایان دادرسان شعبه چهارم و ششم دادگاه: فرمایید همانطوری که مالحظه می
ارد، لذا تقاضا دارد مستنداً به اند و این موضوع نظایر فراوان د های مختلفی اتخاذ کرده قاچاق و ضبط کاال در موضوع مشابه رویه

 قانون آیین دادرسی کیفری دستور فرمایید موضوع جهت اتخاذ رویه واحد در هیأت عمومی محترم دیوان عالی کشور 270ماده 
  .مطرح گردد

  معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسینعلی نیری

  

  نظریه دادستان کل کشور :ج

 هیأت عمومی دیوان عالی کشور موضوع اختالف نظر بین شعب 80/12دیف وحدت رویه راحتراماً؛ در خصوص پرونده 
چهارم و ششم دادگاههای تجدیدنظر استان اصفهان در استنباط از مقررات مربوط به قاچاق با لحاظ گزارش تنظیمی، نظریه 

  :گردد آبادی، دادستان محترم کل کشور، به شرح ذیل اعالم می دری نجف... ا حضرت آیت

مقصود از قاچاق اشیاء : دارد  که مقرر می29/12/1312 قانون مجازات مرتکبین قاچاق 45ذیل ماده به موجب 
الورود است به خاک ایران در هر نقطه از مملکت که اشیاء مزبور کشف  الصدور، وارد کردن اشیاء ممنوع الورود یا ممنوع ممنوع
  ...شود

  .باشد ست، قاچاق میوارد کردن کاالیی که ورود آن به هر نقطه ممنوع ا

  :طبق تفسیر قانون مذکور مقررات آن



 
٥٨

آلورود را اشخاص در داخل کشور برای تجارت یا کسب و با علم به این که  باشد که اشیاء ممنوع شامل مواردی نیز می
ت مرتکبین قاچاق و  قانون مجازا1ممنوعاً وارد شده نقل و انتقال نموده یا واسطه در آن امر شوند و نیز به موجب مقررات ماده 

هر کس در مورد مالی که موضوع درآمد دولت بوده، مرتکب قاچاق شود عالوه بر رد مال در صورت نبودن : اصالحات بعدی آن
عین  مال رد بهای آن حسب مورد با توجه به شرایط و امکانات و دفعات و مراتب جرم به پرداخت جریمه نقدی تا حداکثر پنج 

  ...گردد  ضربه محکوم می74ال مورد قاچاق و شالق تا برابر معادل ریالی م

  : همان قانون34و نیز به موجب مقررات ماده 

شود  نسبت به قاچاق اجناسی که حقوق و عوارض آنها توسط اداره گمرکات در موقع ورود و خروج اخذ و وصول می... 
ند یا نه، مقررات فصل اول این قانون مجری خواهد شد اعم از اینکه مقررات قوانین انحصار تجارت خارجی را رعایت نموده باش

  :1350 قانون امور گمرکی مصوب 29و طبق مقررات ماده 

  :شود مواد مشروحه زیر قاچاق گمرکی محسوب می

 ـ وارد کردن کاال به کشور یا خارج کردن کاال از کشور به ترتیب غیر مجاز یا مجاز مشروط مگر آنکه کاالی مزبور در 1
  .ود یا صدور ممنوع یا غیر مجاز مشروط نبوده و از حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض بخشوده باشدموقع ور

 ـ قاچاق موردنظر مقنن ورود یا خروج کاالیی است که موضوع درآمد دولت باشد، هر چند ظاهر عبارات و الفاظ 2
ادی ورودی و خروجی دارد، لیکن با توجه به اینکه مستعمل در مواد قانونی اخیرالذکر ظهور بر شمول مقررات مذکور به مب

  :مصوبه تفسیری خود مقرر داشتهمجمع تشخیص مصلحت نظام به موجب 

 مجمع تشخیص مصلحت 12/12/1374 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کاال و ارز مصوب 8ماده 
بوده و منحصر به مرزهای عادی نیست و ناظر بر تعریف قاچاق نظام ناظر به کلیه مبادی ورودی کشور اعم از عادی و ویژه 

  .نماید باشد و محدودیتی در سایر قوانین قاچاق و کاال ایجاد نمی کاال و سایر مواد قانونی مربوط به احکام قاچاق نمی

دارد  د مقرر میباش  که تکرار مقررات قوانین بودجه سنوات قبل می1383 قانون بودجه سال 19تبصره ) ر(جزء سوم بند 
  :که

   ...19تبصره 

  ....ر ـ 

 ـ نگهداری، توزیع و حمل و نقل و فروش کاالهای خارجی که جنبه تجاری داشته و از طریق غیر مجاز و بدون 3
  .گردد گردد ممنوع و قاچاق محسوب شده و مشمول مجازاتهای قوانین قاچاق کاال می کشور میرداخت حقوق ورودی وارد پ



 
٥٩

الذکر کاالهای دارای جنبه تجاری عبارت از کاالهایی است که به   آیین نامه اجرایی جزء سوم فوق2 ماده 1به موجب بند 
  .گردند تشخیص گمرک جمهوری اسالمی ایران برای فروش وارد می

  :رسد بنابراین مراتب به نظر می

 درآمد دولت بوده و ورود یا کاالی مکشوفه در داخل کشور که ورود آن مشروط به تحقق شرایطی بوده و یا موضوع
عرضه آن مستلزم پرداخت حقوق دولتی و عمومی است، در صورتی که به تشخیص مراجع ذیصالح، غیرمجاز و یا به تشخیص 

 13/12/1361 مورخه 5گمرک دارای جنبه تجاری باشد، مشمول مقررات قاچاق خواهد بود و طبق رأی وحدت رویه شماره 
ور به فرض وجود اشباه و نظایر آن در بازار داخلی مغیر ماهیت آن و رافع مسئولیت مرتکب هیأت عمومی دیوان عالی کش

خصوصاً این که مبارزه با پدیده قاچاق از ارکان سیاست کلی نظام در عرصه اقتصادی بوده و به تصریح مندرجات . نخواهد بود
  :دارد  که مقرر می12/4/1381خ بند چهارم فرمان مقام معظم رهبری خطاب به رئیس جمهور وقت در تاری

عزم جدی بر این باشد که عمل قاچاق برای قاچاقچی کامالً برخالف صرفه و همراه با خطر باشد و جنس قاچاق از پیش 
از مبادی ورودی تا محل عرضه آن در بازار آماج اقدامات گوناگون این مبارزه قرار گیرد و قطعاً قوه قضائیه در این مبارزه وظیفه 

 دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان 4بدین جهت رأی شعبه . دارد که ایفای آن وظیفه را وجهه همت خود قرار داده است ریخطی
که قاچاق بودن اموال، اجناس و کاالهایی که به تشخیص گمرک واجد جنبه تجاری بوده و بدون ارائه دلیل پرداخت حقوق 

ضه شده تأیید نموده است منطبق با اصول و موازین قانونی تشخیص و مورد دولت و سایر مجوزهای قانونی حمل و نقل و یا عر
  .تأیید است

  

   وحدت رویه هیأت عمومی4/11/1384 ـ 684رأی شماره : د

به موجب قانون مجازات مرتکبین قاچاق، هر کس در مورد مالی که موضوع درآمد دولت باشد مرتکب قاچاق شود قابل 
ه عمل ارتکابی مرتکب واجد جنبه تجاری نبوده و کاالی مکشوفه بر حسب عرف از نظر مقدار تعقیب جزائی است، لیکن چنانچ

در حدود مصرف شخصی باشد و در مبادی ورودی کشور کشف نشود و امثال و نظائر آن در بازار به حد وفور در دسترس عموم 
بنابراین رأی شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان . مورد فاقد جنبه جزائی استباشد و مرتکب عالم به قاچاق بودن کاال نباشد، 

  .گردد اصفهان که با این نظر منطبق است به نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور صحیح و قانونی تشخیص می

 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری در موارد مشابه برای 270این رأی مطابق ماده 
  .االتباع است گاهها و شعب دیوان عالی کشور الزمداد
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   16/5/1386هـ ـ /5576: شماره

  بسمه تعالی

  مقدمه: الف

 بامداد روز سه شنبه 9 وحدت رویه، رأی ساعت 85/39ردیف جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده 
آبادی  دری نجف... ا کشور و با حضور حضرت آیتمفید رئیس دیوان عالی ... ا  به ریاست حضرت آیت12/4/1386مورخه 

دادستان کل کشور و شرکت اعضای شعب مختلف دیوان عالی کشور در سالن اجتماعات دادگستری تشکیل و پس از تالوت 
اهللا مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص مورد و  آیاتی از کالم

گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره  ظریه جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس میاستماع ن
  . منتهی گردید12/4/1386 ـ 700

  گزارش پرونده: ب

 معاون محترم قضایی رئیس کل حوزه قضایی استان 30/6/1385 ـ 6338/1دارد؛ بر اساس گزارش  احتراماً معروض می
 پرونده 12/4/1385 ـ 114 شعبه چهارم تجدیدنظر و 84/226 پرونده کالسه 6/9/1384 ـ 1490های  امهکردستان طی دادن

 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقالب 28/7/1381 اصالحی 3ماده » الف« شعبه نهم با استنباط از بند 85/119کالسه 
  .گردد آراء مختلف صادر گردیده است که گزارش جریان امر ذیالً منعکس می

 شعبه چهارم تجدیدنظر استان کردستان، اداره منابع طبیعی شهرستان 84/226 ـ به داللت محتویات پرونده کالسه 1
آباد به اتهام تخریب  رضا در دادگاه عمومی بخش حسن زاده فرزند نبی و صفر تاروردی فرزند غالم بیجار از آقایان مصطفی بهرام

 به 83/824/1ه که موضوع در شعبه اول دادگاه عمومی بخش مذکور طی پرونده کالسه و تصرف اراضی ملی شده شکایت نمود
در خصوص شکایت اداره منابع طبیعی شهرستان بیجار «:  منتهی گردیده است28/2/1384 ـ 247شرح ذیل به صدور دادنامه 

در خصوص متهم ردیف ... اضی ملی شده  ـ صفر تاروردی دایر بر تخریب و تصرف ار2... زاده   ـ مصطفی بهرام1: علیه آقایان
نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد  قانون 3 ماده 2 قانون مجازات و بند 690مستنداً به ماده ... اول 

صادر و اعالم ... معین حکم به محکومیت مشارالیه به پرداخت یکصد هزار ریال جزای نقدی و رفع تصرف از اراضی موصوف 
حکم بر برائت نامبرده صادر و ... ه اتهام انتسابی را محرز و مسلم تشخیص نداد... نماید و در خصوص متهم ردیف دوم  می

 قانون مدنی 1257مستنداً به ماده ... مطالبه خسارات ناشی از تصرف و تخریب اراضی موصوف ... نماید و در خصوص  اعالم می
... به محکومیت خوانده ردیف اول به پرداخت پانصد هزار ریال به عنوان اصل خواسته  قانون مسؤولیت مدنی حکم 2 و 1و مواد 

  .»...نماید صادر و اعالم می
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پرونده در شعبه چهارم تجدیدنظر استان کردستان طی ) زاده آقای مصطفی بهرام(علیه  بر اثر تجدیدنظر خواهی محکوم
  . مورد تأیید واقع شده است6/9/1384 ـ 149دادنامه 

 دادگاه عمومی 101استان کردستان در شعبه  شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر 85/119 ـ برابر محتویات پرونده کالسه 2
 نسبت به اتهام آقای حمید غفوری فرزند 84/2458پرونده کالسه  9/12/1384 ـ 2563جزایی بخش دهگالن طی دادنامه 

 بانک صادرات ایران 1714 عهده جاری 17/7/1384 مورخ 836397عبداهللا مبنی بر صدور یک فقره چک بالمحل به شماره 
 قانون اصالح موادی از قانون صدور چک 3 موضوع ماده 7ماده » الف«شعبه دهگالن به مبلغ سه میلیون ریال مستنداً به بند 

نظر طی علیه در شعبه نهم دادگاه تجدید  روز حبس حکم صادر شده که بر اثر اعتراض محکوم91 به تحمل 1382مصوب 
  :اند  به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده12/4/1385 ـ 114دادنامه 

دار تحقیقات مقدماتی بوده خالف ذیل  البدل که عهده انجام ندادن وظایف دادستان و صدور حکم از جانب دادرس علی«
ان ماده و روح قانون هم» م«و » و«ی عمومی و انقالب و بندهای  قانون اصالح قانون تشکیل دادگاهها3ماده » الف«بند 

شود تا نخست وفق  بنابراین دادنامه تجدیدنظر خواسته نقض و پرونده به دادگاه بخش دهگالن برگردانده می. مزبور است
  ».مقررات بیان ادعا صورت گیرد سپس با دعوت از طرفین محاکمه انجام و آنگاه رأی مقتضی صادر گردد

 3ماده » الف« دادگاه تجدیدنظر یاد شده با استنباط از قسمت اخیر بند فرمایند شعبه نهم همانگونه که مالحظه می
اصالحی قانون تشکیل دادگاه عمومی و انقالب رسیدگی و صدور حکم در امور جزایی را در حوزه قضایی بخش، منوط به انجام 

نسته در حالیکه شعبه چهارم البدل به جانشینی دادرسان دا تحقیقات مقدماتی و سپس صدور کیفرخواست از سوی دادرس علی
های کیفری داخل در صالحیت  تجدیدنظر تحقیقات مقدماتی و صدور کیفرخواست را در این حوزه الزم ندیده و پرونده

دادگاههای جزایی بخش را مستقیماً قابل طرح و رسیدگی و صدور حکم تشخیص داده است که چون به ترتیب مذکور در 
 اصالحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقالب، آراء متهافت صادرگردیده است، لذا مستنداً به 3ماده » الف«استنباط از بند 

 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری طرح موضوع را جهت صدور رأی وحدت رویه 270ماده 
  .نماید قضایی تقاضا می

  معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسنعلی نیری

  نظریه دادستان کل کشور: ج

 موضوع اختالف نظر بین شعب چهارم و نهم دادگاه 85/39در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی ردیف : احتراماً
 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقالب با 28/7/1381 اصالحی 3ماده » الف«تجدیدنظر استان کردستان در استنباط از بند 

  .گردد اظ سوابق قانونی امر به شرح آتی اظهارنظر میتوجه به گزارش تنظیمی و لح

 در نقاطی که محکمه ابتدایی 1290دادرسی کیفری مصوب  مکرر قانون آیین 208نظر به اینکه به موجب ماده 
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در این صورت محکمه صلح تابع . در مقر صلح نباشد رسیدگی به امر جنحه قابل واگذاری به محکمه صلح مقرر گردیده است
  .دهد الحکومه و مدیر دفتر انجام می العموم را در این موارد کمیسر پلیس نایب  محکمه جنحه بوده و وظیفه مدعیمقررات

العموم محول به عهده محکمه صلح   قانون اصول تشکیالت عدلیه وظایف مدعی22به موجب مقررات تبصره ماده 
 بخش موجب تغییر در آیین رسیدگی در محاکم مذکور تغییر عنوان محکمه صلح به دادگاه بخش و یا عمومی. گردیده است

 قانون اصالح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری در صورت عدم تشکیل شعب دادگاه 197نگردیده به موجب مقررات ماده 
اکی کند در این دادگاه شکایت ش حقوقی و کیفری در یک نقطه یک شعبه دادگاه به دعاوی حقوقی و جرایم کیفری رسیدگی می

  .یا اعالم ضابطین دادگستری مبنای رسیدگی بوده است

 اصالحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقالب ناظر به این قسمت از 3ماده » الف«مت اخیر بند سمقررات ق
  .باشد البدل حوزه قضایی بخش می مقررات دایر بر واگذاری وظیفه دادستان به دادرس علی

رسد که  قام بیان وظایف دادستان بوده است به قراین سوابق قانونی مذکور به نظر میچون به شرح مذکور مقنن در م
البدل حوزه قضایی بخش با عطف نظر به سوابق قانونی و رویه جاری  مراد مقنن از واگذاری وظایف دادستان به دادرس علی

 بندهای ماده مذکور نداشته است، وانگهی  بوده و نظر به مقررات سایر شقوق و3ماده » الف«صرف اختیارات مذکور در بند 
محدود کردن اختیارات نیز نیاز به دلیل روشن دارد واال دادگاه بخش از کلیه اختیارات مربوط به دادگستری در زمینه احقاق حق 

  .نماید و اجرای عدالت برخوردار است و سوابق قبلی و رویه فعلی و تجربی و تاریخی نیز این معنا را تأیید می

 قانون تشکیل دادگاههای 3ماده ) م(و ) و(نابراین اناطه رسمیت رسیدگی دادگاه عمومی حوزه بخش به اقدام طبق بند ب
البدل خالف مراد مقنن و مغایر اصول تشکیالت قضایی به  عمومی و انقالب یعنی لزوم صدور کیفرخواست توسط دادرس علی

ظر استان کردستان با لحاظ این اصول و مقررات صادر گردیده است منطبق رسد و چون رأی شعبه چهارم دادگاه تجدیدن نظر می
  .باشد با قانون و موازین تشخیص و مورد تأیید می

  

   وحدت رویه هیأت عمومی12/4/1386 ـ 700رأی شماره : د

 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقالب، دادسرا در حوزه قضایی 28/1/1381 اصالحی 3چون مطابق ماده «
 الحاقی به ماده مرقوم ـ در حوزه 6نماید و طبق تبصره  شهرستان تشکیل و در معیت دادگاههای آن حوزه انجام وظیفه می

البدل دادگاه در جرائمی که رسیدگی به آنها در صالحیت دادگاه کیفری استان است، به  قضایی بخش ـ رئیس یا دادرس علی
نمایند و در سایر جرائم باید تا تصویب آیین دادرسی مربوطه وفق   اقدام میجانشینی بازپرس، تحت نظارت دادستان مربوطه

 و این قانون رسیدگی و به صدور رأی اقدام 1378مقررات آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مصوب 
لذکر ـ در حوزه قضایی بخش ـ به ا ماده فوق» الف«در بند نمایند، لهذا نظارت دادستان شهرستان در انجام وظایف مذکور 
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موارد مربوط به صالحیت دادگاه کیفری استان محدود بوده و در سایر جرائم دادستان نظارتی نداشته، نتیجتاً نیازی به صدور 
باشد، بر این اساس به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور، رأی شعبه چهارم دادگاه  کیفرخواست نمی

  ».گردد تان کردستان صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص میتجدیدظنر اس

 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب 270این رأی طبق ماده «
  ».باشد االتباع می دیوان عالی کشور و دادگاهها الزم
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   16/5/1386هـ ـ /5361: شماره

  بسمه تعالی

  مقدمه: الف

 بامداد روز سه شنبه 9 وحدت رویه، رأس ساعت 85/8جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده ردیف 
آبادی  دری نجف... ا مفید رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حضرت آیت... ا  به ریاست حضرت آیت22/3/1386مورخه 

 کشور در سالن اجتماعات دادگستری تشکیل و پس از تالوت دادستان کل کشور و شرکت اعضای شعب مختلف دیوان عالی
مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص مورد و ... ا آیاتی از کالم

اره به صدور رأی وحدت رویه قضایی شم. گردد استماع نظریه جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می
  . منتهی گردید22/3/1386 ـ 699

  

  گزارش پرونده: ب

 دادگستری کل استان تهران، از شعب ششم و سی 3/12/1384 ـ 21057/50دارد؛ بر اساس گزارش  احتراماً معروض می
 در مورد مرجع رسیدگی کننده به 80/360 و 81/6/297های کالسه  و پنجم دادگاههای تجدیدنظر این استان طی پرونده

 قانون شهرداری آراء مختلف صادر گردیده است که خالصه 77یت مراجع دولتی از تصمیمات کمیسیون موضوع ماده شکا
  .شود های مذکور به شرح ذیل گزارش می جریان هر یک از پرونده

  شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، شرکت دخانیات ایران در تاریخ81/297 ـ طبق مندرجات پرونده کالسه 1
 شهرداری به خواسته صدور حکم به 77 دادخواستی به طرفیت شهرداری تهران، اداره کل درآمد و کمیسیون ماده 12/10/1380

 دادگاه عمومی 203 کمیسیون موضوع ماده مرقوم تقدیم که رسیدگی به شعبه 14/7/1380 مورخ 92ابطال رأی شماره 
...  با این استدالل که 24/10/1380 ـ 770یدگی به موجب دادنامه الیه پس از رس شعبه مرجوع. گردد شهرستان ارجاع می

 قانون دیوان عدالت 11 شهرداری را حسب ماده 77قانونگذار آراء قطعی صادره از مراجع غیر دادگستری از جمله کمیسیون ماده 
ای عمومی به آراء قطعی مراجع اداری، تنها در آن دیوان قابل طرح دانسته و در این باره نصی دایر بر رسیدگی در دادگاهه

مذکور وجود ندارد، بنابراین چون خواهان شخصی دولتی است دعوی را غیر قابل استماع تشخیص و قرار رد آن را صادر و 
به دنبال تجدیدنظر خواهی شرکت دخانیات، پرونده در شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان تهران مورد رسیدگی . نماید اعالم می
 قانون شهرداریها آراء 77در ماده ...  با این استدالل که 25/4/1381 ـ 349ه و شعبه مذکور به موجب دادنامه شماره قرار گرفت

  .نماید االجرا دانسته شده، نتیجتاً دادنامه بدوی را عیناً تأیید می کمیسیون مذکور قطعی و الزم
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ه تجدیدنظر استان تهران، شرکت دخانیات ایران در  شعبه سی و پنجم دادگا80/360 ـ برابر محتویات پرونده کالسه 2
شهرداری منطقه مزبور به خواسته ابطال  77 و کمیسیون ماده 16 دادخواستی به طرفیت شهرداری منطقه 20/2/1379تاریخ 

 که متضمن محکومیت آن شرکت به 11/2/1372 مورخ 36/480/160 به شماره 16 شهرداری منطقه 77رأی کمیسیون ماده 
 دادگاه عمومی 905باشد، تقدیم که رسیدگی به موضوع به شعبه  خت عوارض مورد اختالف شرکت مذکور و شهرداری میپردا

 با وارد دانستن دعوی، مستنداً 10/7/1379 ـ 79/3218شعبه مرقوم پس از رسیدگی، به موجب دادنامه . گردد تهران ارجاع می
 77 قانون مدنی حکم به ابطال رأی کمیسیون ماده 30یر مستقیم و ماده های غ  قانون وصول مالیات3 از ماده 2به تبصره 

 به این رأی پرونده به دادگاه 16به دنبال اعتراض شهرداری منطقه . نماید  تهران صادر و اعالم می16شهرداری منطقه 
ور پس از رسیدگی به موجب شعبه مذک. گردد  این دادگاه ارجاع می35تجدیدنظر استان تهران ارسال که رسیدگی آن به شعبه 

  .نماید  با رد اعتراض شهرداری، رأی بدوی را عیناً تأیید می19/8/1380 مورخ 3272دادنامه شماره 

 قانون دیوان عدالت اداری کلیه آراء قطعی صادره از 11با توجه به موارد فوق و با عنایت به اینکه به موجب ماده 
قابل ...  قانون شهرداری و 100های مالیاتی، کمیسیون ماده  مختلف مانند کمیسیونهای  دادگاههای تخلفات اداری و کمیسیون

شکایت و تجدیدنظر در دیوان عدالت اداری اعالم گردیده و برای اشخاص حق شکایت درنظر گرفته شده است اما چون به 
اری، شکایات و اعتراضات  هیأت عمومی دیوان عدالت اد10/7/1368 مورخ 39 و 38، 37موجب رأی وحدت رویه شماره 

واحدهای دولتی در هیچ مورد قابل طرح در آن مرجع تشخیص داده نشده و از طرف دیگر دو رأی متهافت در موضوع واحد بر 
 قانون شهرداری از شعب مختلف دادگاههای تجدیدنظر استان تهران به شرحی که گذشت، صادر 77اساس استنباط از ماده 
 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری تقاضای طرح موضوع را 270 به ماده گردیده است؛ لذا مستنداً

  .دارد برای صدور رأی وحدت رویه قضایی تقدیم می

  معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسنعلی نیری

  نظریه دادستان کل کشور: ج

 دادگاههای 35 و 6ضوع اختالف نظر بین شعب  مو85/8احتراماً؛ در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی ردیف 
 قانون شهرداری، با 77تجدیدنظر استان تهران در موضوع مرجع رسیدگی به شکایت مراجع دولتی از تصمیمات کمیسیون ماده 

  .گردد مالحظه سوابق قانونی و مفاد گزارش تنظیمی به شرح آتی اظهارنظر می

 قانون شهرداری 77 قطعیت یا عدم قطعیت تصمیمات کمیسیون ماده ظاهراً احکام مستند گزارش تنظیمی ناظر به
به عنوان شاکی نیز محل اختالف است لحاظ هر دو ) مردم(لیکن چون شخصیت مراجع دولتی در شمول اطالق کلمه . باشد می

زم تصرف در  قانون شهرداری نوعاً مستل77شک اجرای آرای کمیسیون ماده  جنبه در بررسی موضوع حائز اهمیت است بی
باشد و طبق اصول مندرج در قانون اساسی مصونیت حقوق افراد از تعرض تضمین گردیده است و استثنای  حقوق اشخاص می

باشد برای  قانون اساسی حق مسلم افراد بر دادخواهی میاین مصونیت موکول به حکم قانون است از لوازم تضمینات 
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.  قانون اساسی مراجعی با صالحیت مشخص قانونی مقرر گردیده است173 و 159رسیدگی به دادخواهی افراد به موجب اصول 
 قانون شهرداری به ادعای قطعیت تصمیمات 77دعاوی و شکایات مردم از تصمیمات کمیسیون ماده بنابراین عدم استماع 

وق اساسی افراد به شرح اصل  قانون دیوان عدالت اداری بوده که در نتیجه موجب نقض حق11مذکور مغایر اصول مذکور و ماده 
 173 و 159 قانون اساسی و اصول 156 اصل 1 قانون اساسی خواهد بود و از طرفی مغایر وظیفه قوه قضائیه به شرح بند 37

همان قانون در مقام احقاق حق و فصل خصومت بوده و موجب تعطیلی وظیفه نظارتی قوه قضائیه به شرح مصرحات قانون 
باشد و چون پذیرش مصونیت حقوق افراد از تعریض و قبول حق دادخواهی افراد در این  سازمان آن میاساسی و تکلیف ذاتی 

 قانون اساسی مقرر گردیده برای رسیدگی به شکایات، 173خصوص مالزمه با وجود تشکیالت مناسب دارد که به شرح اصل 
 حقوق آنان دیوان عدالت اداری تشکیل شود، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدهای دولتی و احقاق

 آن احصاء گردیده است لیکن چون 11صالحیت دیوان مذکور به شرح مقررات قانون تشکیل دیوان عدالت اداری از جمله ماده 
  وحدت رویه هیأت عمومی دیوان39 و 38، 37 و قانون دیوان عدالت اداری طبق رأی شماره 173به قرینه کلمه مردم در اصل 

 شاکی باید فردی از آحاد مردم باشد و این امر منصرف از مراجع عمومی و دولتی است دیوان 10/7/1368عدالت اداری مورخ 
عدالت اداری واجد صالحیت قانونی برای رسیدگی به شکایات مطروحه از ناحیه آنان نخواهد بود لیکن نتیجه فقدان صالحیت 

باشد بلکه با انصراف صالحیت استثنایی دیوان عدالت  ن شکایات مراجع مذکور نمیدیوان عدالت اداری غیر قابل استماع بود
 قانون اساسی موضوع قابل استماع و 159اداری، طبق اصول کلی و صالحیت عام مراجع قضایی دادگستری به شرح اصل 

  .رسیدگی در محاکم عمومی ذیصالح خواهد بود

 دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب  قانون آیین دادرسی270این رأی به موجب ماده 
  .االتباع است دیوان عالی کشور و دادگاههای الزم

  

   وحدت رویه هیأت عمومی22/3/1386 ـ 699رأی شماره : د

تباهات احتمالی قانونگذار برای آراء صادره از مراجع غیر دادگستری نوعاً مرجعی را برای رسیدگی به اعتراضات و رفع اش
 قانون شهرداری که ابتدائاً رسیدگی 77تعیین نموده است، در حالی که برای رسیدگی به اعتراض نسبت به آراء کمیسیون ماده 

بینی نشده است، بنا به مراتب، همانطور که به موجب اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی و  نماید چنین مرجعی پیش می
توانند اعتراضات خود را در دیوان عدالت اداری مطرح نمایند، سازمانهای دولتی نیز  عدالت اداری مردم می قانون دیوان 13ماده 
 از حیث نقض قوانین یا مقررات و مخالفت 77توانند برای رفع هر نوع تخلف احتمالی از قانون، در صدور آراء کمیسیون ماده  می

ی است مراجعه نمایند و به نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی با آنها، به مراجع دادگستری که مرجع تظلم عموم
  .گردد  دادگاه تجدیدنظر استان تهران در حدی که با این نظر تطابق داشته باشد صحیح تشخیص می35کشور رأی شعبه 
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  536 ـ 535: شماره دادنامه

   20/10/1385 ـ 82/891 و 83/310/ هـ:شماره

   83/310 ـ 82/891: کالسه پرونده

    30/7/1385 :تاریخ

  . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:مرجع رسیدگی
  . سازمان بازرسی کل کشور:شاکی

شدگان، ابطال دستور اداری شماره   امور بیمه14بخشنامه شماره ) الف( قسمت 2ال بند  ابط:موضوع شکایت و خواسته
  .بخشنامه شماره یک جدید بازرسی کارگاهها) الف( و ابطال بند 15/7/1380 مورخ 60135/52
 و 7/10/1382 مورخ 27812/6/2های شماره  معاون امور فرهنگی و اجتماعی سازمان بازرسی کل کشور طی شکایتنامه: مقدمه

ای از گزارش تنظیمی دفتر بازرسی استان فارس پیرامون عملکرد  اند، به پیوست نسخه  اعالم داشته14/4/1383 مورخ 10791/6
 ـ قسمتی از 1حسب بررسیهای معموله توسط بازرسان این سازمان، . گردد اداره کل تأمین اجتماعی استان مذکور ارسال می

که در شدگان سازمان تأمین اجتماعی در خصوص نحوه پرداخت غرامت دستمزد کارگرانی امور بیمه  14بخشنامه شماره 
 مورخ 60135/52 ـ بخشنامه شماره 2 ،تأمین اجتماعی قانون 62برند مغایر نص صریح ماده  استراحت پزشکی بسر می

) الف( ـ بند 3 ،نون بیمه بیکاری قا7و تبصره ) ب( مدیر کل درآمد حق بیمه سازمان تأمین اجتماعی برخالف بند 15/7/1380
 در رابطه با عدم بازرسی از کارگاههایی که )19/4/1381 مورخ 52 ـ 35821/6(بخشنامه شماره یک جدید بازرسی کارگاهها 

در .  قانون تأمین اجتماعی، تشخیص و ابطال آنها مورد تقاضا قرار گرفته است102 و 47فعالیت پیمانکاری دارند برخالف مواد 
 قانون تأمین اجتماعی غرامت دستمزد تا زمانی که 62 ـ طبق ماده 1رش بازرسان سازمان بازرسی کل کشور آمده است، گزا

 امور بیمه 14لیکن در بخشنامه شماره . باشد بیمه شده طبق نظریه کمیسیون پزشکی از کارافتاده کلی نگردیده قابل پرداخت می
تمزد منوط به دایر بودن کارگاه در دوران استراحت و نقاهت بیمه شده و برقراری پرداخت غرامت دس)  قسمت الف2بند (شدگان 

یعنی کسانی که توسط پزشک چند ماه استراحت پزشکی برای آنان توصیه و تجویز شده چنانچه در . باشد مزد توسط کارفرما می
تمزد صرفاً تا زمان دایر بودن و فعالیت کارگاه اند، تعطیل گردد، غرامت دس حین استراحت کارگاهی که در آن مشغول به کار بوده

 7تبصره ماده ) و( ـ طبق بند 2. باشد گردد و مابقی استراحت پزشکی کارگر در رابطه با غرامت دستمزد باطل می پرداخت می
 آمده) ب( مجلس شورای اسالمی میزان مقرری بیمه بیکاری مشخص گردیده که در بند 1369قانون بیمه بیکاری مصوب 

و تبصره » باشد متوسط مزد یا حقوق و یا کارمزد روزانه بیمه شده می ٪55میزان مقرری روزانه بیمه شده بیکار معادل «است 
متوسط مزد یا حقوق روزانه بیمه شده بیکار به منظور محاسبه مقرری بیمه بیکاری عبارت است از «دارد   اعالم می7یک ماده 

 روز قبل از شروع بیکاری تقسیم بر روزهای 90أخذ آن حق بیمه دریافت شده در آخرین جمع کل دریافتی بیمه شده که به م
 مدیر کل درآمد حق بیمه سازمان تأمین اجتماعی آمده که واحدهای 15/7/1380 مورخ 60135/52اما در دستور اداری » ...کار و
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کسر حق بیمه را حداقل برای یکسال قبل از تاریخ بایست حقوق و مزایای مبنای  اجرایی در زمان استخراج و تعیین دستمزد می
های حداقل دستمزد باشد مراتب  بیکاری بیمه شده استخراج و کنترل نمایند و چنانچه افزایش خارج از ضوابط مقرر در بخشنامه

که در دستور مذکور را جهت بررسی در کمیته دستمزد به اداره کل درآمد حق بیمه ارسال نمایند و نهایتاً با اعمال فرمول خاصی 
 ـ بر اساس 3. شود آمده است منتج به دریافت مقرر کمتر از مبلغی که به صراحت در قانون مشخص گردیده توسط مشمولین می

توانند از آنها   قانون تأمین اجتماعی، بازرسان سازمان حق مراجعه به تمام کارگاههای مشمول قانون را دارند و می47ماده 
باشند و این دو ماده قانونی بر این   همان قانون بازرسان سازمان در حکم ضابط دادگستری می102طبق ماده بازرسی نمایند و 

بخشنامه ) الف(توانند از پیمانکاریها هم بازرسی به عمل آورند لیکن بر اساس بند  موضوع داللت دارند که بازرسان سازمان می
 قسمت 2بنا به مراتب ابطال بند . باشند انکاری از شمول بازرسی معاف میشماره یک جدید بازرسی کارگاهها، کارگاههای پیم

بخشنامه شماره ) الف( و بند 15/7/1380 مورخ 60135/52 امور بیمه شدگان، دستور اداری شماره 14بخشنامه شماره ) الف(
مین اجتماعی در پاسخ به شکایت مدیر کل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تأ. یک جدید بازرسی کارگاهها مورد تقاضا است

 به 60135/52 ـ در رابطه با لغو دستور اداری 1اند   اعالم داشته12/8/1383 مورخ 21933/7100مذکور طی نامه شماره 
 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، طی دستور اداری 4/3/1382 مورخ 98رساند که با عنایت به دادنامه شماره  استحضار می

بخشنامه شماره یک ) الف( ـ در خصوص ابطال بند 2. نسبت به لغو آن اقدام گردیده است 2/6/1382 مورخ 50780/52شماره 
از . بخشنامه موصوف، سیاستگذاری خاصی جهت بازرسی از کارگاهها صورت گرفته است) الف(در بند : جدید بازرسی کارگاهها
کارفرمایان مکلفند صورت مزد و حقوق و « ماده مذکور در.  ناظر به یک تکلیف و یک حق است47سوی دیگر مفاد ماده 
توانند از تمام یا قسمتی از  بازرسان سازمان می. را در موقع مراجعه بازرسی سازمان در اختیار او بگذارند... مزایای بیمه شدگان

چنانکه » رد بازرسی قرار دهندبازرسان سازمان حق دارند کارگاههای مشمول قانون را مو. نمایند... دفاتر مذکور رونوشت تهیه 
و شناخت حق ... شود در ماده مذکور اصل بر اعتماد به کارفرمایان و تکلیف آنها به ارسال صورت مزد و حقوق  مالحظه می

بخشنامه شماره یک جدید بازرسی ) الف(بازرسی برای بازرسان سازمان جهت مراجعه به کارگاهها است و از این جهت مفاد بند 
 در آن جهت که ناظر به عدم ضرورت بازرسی از آن دسته کارگاههایی که دارای سوابق ثبت در ارسال صورت مزد و کارگاهها

 قانون تأمین اجتماعی تعارضی نداشته، در هر حال نافی حق سیاستگذاری 47است، با ماده ... باشند و حقوق بیمه شدگان می
 امور 14 ـ در خصوص ابطال قسمتی از بخشنامه شماره 3. ضروری نیستسازمان جهت بازرسی از کارگاههای مذکور در موارد 

شود که ماده مذکور صراحتاً یا ضمناً فاقد حکم مورد ادعا   قانون تأمین اجتماعی، آشکار می62با دقت در ماده : بیمه شدگان
 تشخیص مدت پرداخت غرامت  قانون تأمین اجتماعی62 ماده 2قابل توجه است که وفق بند . سازمان بازرسی کل کشور است

لیکن آنچه که در اینجا محل . دستمزد و تعیین توانایی یا عدم توانایی بیمه شده جهت انجام کار با سازمان تأمین اجتماعی است
به وجوهی اطالق « قانون تأمین اجتماعی 2 ماده 9است که وفق بند » غرامت دستمزد«نزاع و اختالف است تعیین مفهوم 

ر ایام بیماری یا بارداری در صورت عدم توانایی اشتغال به کار و عدم دریافت مزد یا حقوق به بیمه شده پرداخت شود که د می
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کارگاههای فصلی و مدت معین در غیر فصل کار و خارج از مدت تعیین شده مزد آنچه که محل تردید است، آنکه در » .شود می
با این وجود در رابطه با آن دسته . بینی پرداخت دستمزد نشده است لیل پیشیا حقوق برای بیمه شده مترتب نیست و به همین د

 کار به غیر فصلالعالج مبتال شده و یا دچار حادثه گردند و استراحت آنان  از بیمه شدگانی که در این کارگاهها به بیماری صعب
با عنایت به مراتب فوق رد . شود ری پرداخت میو خارج از مدت تعیین شده برای مزد ادامه یابد نیز غرامت دستمزد ایام بیکا

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و . های شاکی مورد تقاضا است خواسته
 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«

 سازمان تأمین اجتماعی قبالً مورد رسیدگی قرار گرفته و 15/7/1380 مورخ 60135/52الف ـ شکایت نسبت به بخشنامه شماره 
 مورخ 50780/52 هیأت عمومی دیوان ابطال گردیده و حسب دستور اداری شماره 4/3/1382 مورخ 98به شرح دادنامه شماره 

باشد  بنابراین شکایت سالبه به انتفاء موضوع می. الذکر بخشنامه مورد اعتراض لغو شده است ر اجرای دادنامه فوق و د2/6/1382
و موردی برای رسیدگی و اظهارنظر مجدد نسبت به بخشنامه مذکور وجود ندارد و موضوع شکایت در این قسمت مشمول 

 قانون تأمین اجتماعی در باب تکلیف کارفرمایان مبنی بر 47ارات ماده ب ـ با توجه به سیاق عب. الذکر است مدلول دادنامه فوق
ارائه اسناد و مدارک مربوط به حقوق و دستمزد و مزایای بیمه شدگان به بازرسان سازمان مزبور و جواز بازرسی کارگاههای 

 قانون 102جرای مقررات ماده مشمول قانون توسط بازرسان سازمان تأمین اجتماعی و ضمانت اجرای تخلف کارفرمایان از ا
بخشنامه شماره یک جدید بازرسی کارگاهها در قسمت مورد شکایت مغایرتی با قانون ندارد و خارج از ) الف(االشعار، بند  فوق

 قانون تأمین اجتماعی که مقرر داشته است 62ج ـ با توجه به عموم و اطالق ماده . باشد حدود اختیارات قانونی مربوط نمی
 ـ غرامت دستمزد از اولین روزی که بیمه شده 1: باشد پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری و میزان آن به شرح زیر میمدت «

در مواردی که عدم اشتغال . ای و به موجب تشخیص سازمان قادر به کار نباشد پرداخت خواهد شد بر اثر حادثه یا بیماری حرفه
 صورتی که بیمار در بیمارستان بستری نشود غرامت دستمزد از روز چهارم پرداخت به کار و معالجه به سبب بیماری باشد در

 ـ پرداخت غرامت دستمزد تا زمانی که بیمه شده به تشخیص سازمان قادر به کار نبوده و به موجب مقررات این 2. خواهد شد
ای که دارای همسر یا فرزند یا پدر و  یمه شده ـ غرامت دستمزد ب3. قانون از کار افتاده شناخته نشده باشد ادامه خواهد یافت

ای که   ـ غرامت دستمزد بیمه شده4. گردد مادر تحت تکفل باشد به میزان سه چهارم آخرین مزد یا حقوق روزانه او پرداخت می
ر اینکه بیمه شده باشد مگ همسر یا فرزند یا پدر و مادر تحت تکفل نداشته باشد معادل دو سوم آخرین مزد یا حقوق روزانه او می

 ـ 5. به هزینه سازمان بستری شود که در این صورت غرامت دستمزد معادل یک دوم آخرین مزد یا حقوق روزانه وی خواهد بود
ای را برای معالجه به شهرستان دیگری اعزام دارد و درمان او را به طور سرپایی انجام دهد عالوه بر غرامت  هرگاه بیمه شده
در صورتی که به . عادل صددرصد غرامت دستمزد روزانه هم بابت هزینه هر روز اقامت او پرداخت خواهد شددستمزد متعلق، م
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حقوق یا دستمزد بیمه  ٪50تشخیص پزشک معالج مادام که بیمار احتیاج به همراه داشته باشد عالوه بر مخارج مسافرت معادل 
 فنی سازمان تأمین 14بخشنامه شماره ) الف( قسمت 2مفاد بند » .دشده نیز به همراه بیمار از طرف سازمان پرداخت خواهد ش
االطالق مقید و مشروط به عدم بازخرید و یا مستعفی نبودن و یا اخراج  اجتماعی که پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری را علی

 25ود و مستنداً به قسمت دوم ماده ش بیمه شده و منوط به برقراری مزد برای وی کرده است، مغایر قانون تشخیص داده می... و
  .گردد قانون دیوان عدالت اداری ابطال می

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

   16/10/1385 ـ 85/359/ هـ:شماره

  85/359: کالسه پرونده

    7/8/1385 :تاریخ

   هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:مرجع رسیدگی
 ـ 6 ـ ابراهیم مشعوف 5خو   ـ احمد نیک4زاده   ـ علیرضا بیک3زاده   ـ حسین حسن2 ـ مهدی صالحی 1ان  آقای:شاکی

 ـ جمهور سجودی 11 ـ صغری عزیزی علیائی 10 ـ مرجان شیرازی 9 ـ عبدالعلی براتی 8زاده   ـ حیدر رحیم7بهرام رضاخانی 
  . ـ شهناز دانشور17 ـ زهرا مالاسمعیلی 16 ـ مریم قاسمی 15بر   بهره ـ محمود14 ـ یوسف کاویانی 13 ـ علیرضا صفاریان 12

  . دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی:طرف شکایت
ریزی آموزشی و درسی علمی ـ کاربردی مورخ   شورای برنامه53مصوبه جلسه  ابطال :موضوع شکایت و خواسته

5/6/1384.  
اند، دانشگاه جامع علمی کاربردی زیر مجموعه وزارت  عالم داشتهشکات به شرح دادخواست و الیحه تکمیلی آن ا: مقدمه

در زمان ثبت نام همانند . کند علوم، تحقیقات و فناوری است و از نظر عمومات قانونی مانند سایر دانشگاهها تبعیت می
 حضور در کالس درس کند که دانشجویان با انتخاب آن واحدها و دانشگاههای دیگر برای هر ترم چند واحد درسی معرفی می

 ثبت نام و دروس مربوط را به پایان 1381اینجانبان نیز در سال . کنند مثل دیگر دانشجویان در امتحان پایان ترم شرکت می
ایم اما دانشگاه جامع علمی کاربردی با استناد به مصوبه مورد شکایت اعالم کرده است برای دریافت مدرک کاردانی  رسانیده

در صورتی که اینگونه شروط و تکالیف را باید در ابتدای ثبت نام . ر امتحان جامع شرکت کرده و قبول شویدالزاماً باید د
لذا با عنایت به مراتب مذکور و اینکه دانشگاه در این اقدام . شود نمودند از طرفی مطابق قانون عطف به ماسبق نمی مشخص می

ریزی آموزشی و   شورای برنامه5/6/1384 مورخ 53ای ابطال مصوبه جلسه از حدود اختیارات قانونی خارج گردیده است، تقاض
نماینده حقوقی دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره . نمائیم درسی علمی ـ کاربردی را می

ای علمی ـ کاربردی پودمانی مصوب  آیین نامه آموزشه2ماده ) ج(اند، الف ـ وفق بند   اعالم داشته12/6/1385 مورخ 28812
های آموزشی علمی ـ کاربردی پودمانی که کلیه  دانشجویان دوره« شورای عالی آموزشهای علمی ـ کاربردی 31/2/1376

ای و تشخیص کارآیی آنها توسط دانشگاه  پودمانهای مرتبط و دروس تکمیلی را با موفقیت طی کرده باشند پس از ارزیابی حرفه
ب ـ با » .التحصیل و مدرک آنها توسط دانشگاه صادر خواهد شد فارغ) فوق دیپلم(ـ کاربردی در مقطع کاردانی جامع علمی 

 شورای مرکزی دانشگاه جامع 3/7/1378 آیین نامه اجرائی آموزشهای علمی ـ کاربردی پودمانی مصوب 16استناد به ماده 
ه گذرانیدن کلیه پودمانهای یک دوره کاردانی شوند در صورت موفقیت فراگیرانی که موفق ب«دارد  علمی ـ کاربردی که بیان می

های مصوب به اخذ   تأیید و تطبیق پودمانهای گذرانده شده با برنامهدر ارزشیابی نهائی دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی به منظور 
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ه یک ویژه نامه ثبت نام در پودمانهای  ـ ماد1 ـ 1ج ـ برابر بند » .شوند مدرک کاردانی پودمانی علمی ـ کاربردی نائل می
آموزشهای پودمانی، شکلی از «آموزشی دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی، به صورت ضمنی به این نکته نیز تصریح گردیده است 

در حقیقت به صورت ضمنی اخذ » .تواند منجر به مدرک رسمی یک دوره تحصیلی شود و نهایتاً می... آموزشهای منفصل 
بنا به مراتب مذکور و مستندات . های صدراالشعار نموده است ی را مشروط به ارزیابی نهائی مندرج در آیین نامهمدرک رسم

های ارائه شده صریحاً تصریح بر انجام ارزیابی و برگزاری  باشد چه اینکه آیین نامه پیوست، ادعای خواندگان پرونده مسموع نمی
 نامه تقدیمی و در پاسخ به الیحه جوابیه دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی اعالم شکات در. آزمون جامع توسط دانشگاه دارد

 آیین نامه آموزشهای علمی ـ کاربردی مصوب شورای 2ماده ) ج( ـ استناد نماینده حقوقی دانشگاه مزبور به بند 1. اند داشته
 تشخیص کارآیی دانشجویان پودمانی و نیز ای و  که متضمن ارزیابی حرفه31/2/1376عالی آموزشهای علمی ـ کاربردی مورخ 

 آیین نامه اجرایی آموزشهای علمی ـ کاربردی پوردمانی مصوب شورای مرکزی آن دانشگاه مصوب 16اشاره به ماده 
باشد،   که مشعر بر ارزشیابی نهایی در صورت موفقیت فراگیران در گذرانیدن کلیه پودمانهای یک دوره کاردانی می30/7/1378

ای و   ـ از جمالت ارزیابی حرفه1 ـ 1: باشد های مذکور نکات ذیل قابل تأمل می تجزیه و تحلیل حقوقی آیین نامهکه در 
شود زیرا عالوه بر اینکه آزمون با ارزیابی و ارزشیابی مترادف  تشخیص کارآیی و ارزشیابی نهایی، آزمون جامع مستفاد نمی

رسد ارزیابی  توانستند صراحتاً کلمه آزمون را استعمال کنند و به نظر می یهای موصوف م نیست، تدوین کنندگان آیین نامه
 ـ در قسمت اخیر 1 ـ 2شود  ای و تشخیص کارآیی، ناظر بر کسب مهارت باشد و صرفاً مشمول بخش علمی آموزشها نمی حرفه
 نهایی دانشگاه جامع به منظور تأیید و تطبیق االشاره ارزشیابی نهایی را اینگونه تفسیر نموده که ارزشیابی  آیین نامه فوق16ماده 

های مصوب  باشد و در واقع ارزشیابی ناظر بر پودمانهای گذرانده شده با برنامه های مصوب می پودمانهای گذرانده شده با برنامه
 به مهارت جدید در گیری فرآیندهای یادگیری در پودمانهای منفصل بوده که منجر باشد و در واقع ارزشیابی ناظر بر اندازه می

 ماده یک ویژه نامه ثبت نام آن دانشگاه اشاره گردیده و از 1 ـ 1الیحه دفاعیه به بند ) ج( ـ در قسمت 2. دانشجویان شده است
به طور ضمنی اخذ مدرک رسمی را مشروط به ارزیابی » .توند منجر به مدرک رسمی یک دوره تحصیلی شود نهایتاً می«جمله 

 استنباط نموده است در حالی که اگر این برداشت را صحیح بدانیم ارزیابی نهایی با آزمون جامع ارتباطی نداشته نهایی استنتاج و
شود به عالوه در قسمت تعاریف اطالعیه ویژه نامه ثبت نام  و ارزیابی نهایی تنها از طریق برگزاری آزمون هم حاصل نمی

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق . ون جامع آورده نشده است نامی از آزم29/11/1381دانشگاه موصوف در مورخ 
با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت 

  .نماید آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می
  »رأی هیأت عمومی«

 عطف به ماسبق شدن آنها اختصاص به قانونگذار و یا مراجع ذیصالح  آمره به ویژه از حیثنظر به اینکه وضع مقررات
 5/6/1384ریزی آموزشی و درسی علمی ـ کاربردی مورخ   شورای برنامه53مأذون از قبل مقنن دارد، بنابراین مصوبه جلسه 
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پودمانهای رشته، برای ی کاردانی پس از گذراندن تمام ها های پودمانی در هر رشته از دوره دانشجویان دوره... «مشعر بر اینکه 
از جهت » . درس از مجموعه دروس پیشنهادی هر رشته را انتخاب و امتحان بدهند5 تا 3اند  شرکت در امتحان جامع موظف

وزش و درس ریزی آم الذکر نیست، خارج از حدود اختیارات شورای برنامه اینکه مبتنی و متکی بر مراتب و اصول قانونی فوق
  .شود  قانون دیوان عدالت اداری ابطال می25شود و به استناد قسمت دوم ماده  علمی ـ کاربردی تشخیص داده می

  
  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

  فرد معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ مقدسی
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 544 ـ 545: شماره دادنامه 

  20/10/1385 ـ 1043 ـ 82/976 :شماره

   1043 و 82/976 :کالسه پرونده

  7/8/1385 :تاریخ

   هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:مرجع رسیدگی
  . ـ شرکت عالی سفالین2 ـ شهرداری یزد 1 :شاکی

  . تجدیدنظر دیوان عدالت اداری8 و 7 بدوی و 13 و 10 اعالم تعارض آراء صادره از شعب :موضوع شکایت و خواسته
 موضوع شکایت شرکت سفالین آجران به طرفیت، 80/2014ه پرونده کالسه الف ـ شعبه پانزدهم در رسیدگی ب: مقدمه

عنه در خصوص اخذ عوارض فروش آجر و ابطال اقدامات مذکور و  شهرداری یزد به خواسته، اعتراض به اقدامات مشتکی
ین رأی صادر نموده  چن5/9/1381 مورخ 1771 لغایت صدور حکم به شرح دادنامه شماره 1372 تاریخ زاسترداد وجوه مأخوذه ا

 کیلومتری یزد و در خارج از حوزه استحفاظی شهرداری قرار 35شاکی اعالم نموده که شرکت سفالین آجران در فاصله : است
داشته بنابراین به لحاظ عدم ارائه هرگونه خدمات از ناحیه شهرداری یزد در خارج از محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهر، 

متقابالً به موجب الیحه جوابیه، شهرداری یزد اعالم داشته است، به . برخالف قانون صورت پذیرفته استاخذ هرگونه عوارض 
االجرا   که کماکان به قوت خود باقی و الزم1356 آیین نامه اجرایی وصول عوارض انجمن شهر یزد مصوب سال 3موجب ماده 

باشد که با این وصف ادعای خواهان   پرداخت عوارض مقرر میهای داخل در محدوده مشمول باشد کلیه کارخانجات و کوره می
باشد، فاقد  در خصوص اینکه به لحاظ استقرار شرکت موصوف در خارج از حوزه قانونی شهرداری از پرداخت عوارض معاف می

ری که مقرر  هیأت عمومی دیوان عدالت ادا28/11/1380 مورخ 378با توجه به رأی وحدت رویه شماره . وجاهت قانونی است
نظر به اینکه شهرداری تکلیفی در ارائه خدمات عمومی در خارج از محدوده قانونی شهر ندارد بنابراین تمسک به «: دارد می

 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری که در مقام تعریف حوزه شهری بر اساس نقاط تابع حوزه ثبتی و 4 ماده 4تبصره 
لبه عوارض از کارخانجات واقع در خارج از محدوده قانونی شهر خالف هدف و حکم مقنن در عرفی واحد وضع شده است و مطا

لهذا به دالیل » ...باب وضع و وصول و مصرف عوارض و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی است
شتم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده  ـ شعبه ه2الف ـ . گردد مذکور حکم به ورود شکایت شرکت شاکی صادر و اعالم می

 شعبه پانزدهم 5/9/1381 مورخ 1771 موضوع تقاضای تجدیدنظر، شهرداری یزد نسبت به دادنامه شماره 81/1421کالسه 
ب ـ شعبه .  با رد تجدیدنظر خواهی دادنامه بدوی را عیناً تأیید نموده است19/4/1382 مورخ 455دیوان به شرح دادنامه شماره 

 موضوع شکایت شرکت اتحاد فخار یزد به طرفیت شهرداری یزد به خواسته، 76/1143م در رسیدگی به پرونده کالسه سیزده
 13/7/1378 مورخ 1194 قانون شهرداریها مستقر در شهرداری یزد به شرح دادنامه شماره 77 کمیسیون ماده 76/33ابطال رأی 

های جاری مربوط به انجام وظایف محوله مجاز به  برای تأمین هزینهنظر به اینکه شهرداری : چنین رأی صادر نموده است
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االصول با درج در ذیل  باشد و عوارض مورد مطالبه نیز علی وصول عوارض بر اساس ضوابط و مقررات و دستورالعملها می
 شاکی و دیگر گردد و بدین لحاظ موضوع تحمیل و اجحاف به شرکت فاکتورهای فروش محصوالت از خریداران دریافت می

گردد، حکم به رد شکایت صادر  رسد، علیهذا تخلفی از مقررات توسط شهرداری احراز نمی واحدهای مشمول منتفی به نظر می
 موضوع شکایت شرکت عالی سفالین یزد 76/377 و 1271 و 75/1151ج ـ شعبه دهم در رسیدگی به پرونده کالسه . شود می

 77 کمیسیون ماده 31/6/1375 مورخ 75 ـ 260، اعتراض نسبت به رأی قطعی شماره به طرفیت، شهرداری یزد به خواسته
موده  چنین رأی صادر ن12/7/1376 مورخ 947 و 946و  945قانون شهرداری و تصمیمات شهرداری به شرح دادنامه شماره 

عدم تعلق عوارض به لحاظ  دائر بر غیر قانونی بودن وضع عوارض مورد مطالبه همچنین عمده اعتراض عنوان شده: است
 قانون 35استقرار کوره فخاری در خارج از حوزه استحفاظی و عدم ارائه خدمات از سوی شهرداری یزد و اینکه بند یک ماده 

باشد با عنایت به مفاد دادنامه شماره  تشکیالت شوراهای اسالمی کشور ناظر به تعیین عوارض بر مبنای خدمات ارائه شده می
بنا به مراتب فوق و بررسی کلیه ... رسد  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مؤثر در مقام به نظر نمی4/5/1369 مورخ 132

 ـ شعبه پانزدهم در 1د ـ . شود سوابق امر تخلفی از قوانین و مقررات مشهود نیست و شکایت وارد به نظر نرسیده و رد می
عالی سفالین به طرفیت شهرداری یزد به خواسته اعتراض به  موضوع شکایت شرکت 80/1818رسیدگی به پرونده کالسه 

 لغایت صدور حکم به شرح 1372اقدامات شهرداری در خصوص اخذ عوارض فروش آجر و استرداد وجوه مأخوذه از تاریخ 
 شاکی اظهار داشته، کارخانجات تولیدی شرکت عالی:  چنین رأی صادر نموده است7/9/1381 مورخ 1779دادنامه شماره 

 کیلومتری یزد و در خارج از حوزه استحفاظی شهرداری یزد قرار داشته لذا اخذ هرگونه عوارض از سوی 35سفالین در فاصله 
 شهرداری یزد اعالم داشته که 22/1/1381متقابالً به موجب الیحه جوابیه . شهرداری یزد برخالف قانون صورت پذیرفته است

 که کماکان به قوت خود باقی و 1356ل عوارض انجمن شهر یزد مصوب سال  آیین نامه اجرایی وصو3به موجب ماده 
های تولیدی آجر مستقر در خارج از محدوده قانونی شهرداری مشمول پرداخت  االجراء است کلیه کارخانجات و کوره الزم

کی صادر و اعالم  حکم به ورود شکایت شا28/11/1380 مورخ 378با توجه به رأی وحدت رویه . باشند عوارض مقرر می
 موضوع تقاضای تجدیدنظر شهرداری یزد 81/1430 ـ شعبه هفتم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کالسه 2د ـ . گردد می

 چنین رأی 8/9/1382 مورخ 967 شعبه پانزدهم دیوان به شرح دادنامه شماره 7/9/1381 مورخ 1779نسبت به دادنامه شماره 
 قانون شهرداری رفع هرگونه اختالف بین مؤدی و شهرداری در مورد اعتراض 77 بر اساس ماده نظر به اینکه: صادر نموده است

باشد و از آنجا که شکایت شاکی به موجب دادخواست تقدیمی کلی است و  در صالحیت کمیسیون مقرر در آن ماده قانونی می
 نداده است و پرونده امر حکایتی از ارجاع موضوع باشد و شاکی رأی خاصی از کمیسیون مذکور را مورد اعتراض قرار منجز نمی

قابلیت استماع در  در بدو امر به کمیسیون مقرر در ماده مرقوم ندارد که با این وصف در وضعیت فعلی پرونده شکوائیه شاکی
رار رد شکایت علیهذا تجدیدنظر خواهی را وارد تشخیص و با فسخ دادنامه تجدیدنظر خواسته ق. دیوان عدالت اداری را ندارد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤساء و مستشاران . گردد صادر و اعالم می
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  :نماید شعب 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

 بدوی دیوان مبتنی بر استنباط معارض از 15 و 13 تجدیدنظر و 8 و 7های صادره از شعب  مدلول دادنامهتفاوت : اوالً
 اصالحی قانون دیوان عدالت اداری 20های مذکور از مصادیق آراء متناقض موضوع ماده  حکم واحد قانونگذار نیست و دادنامه

 1771 شعبه دهم بدوی و شماره 12/7/1376 مورخ 947 و 946 و 945ه با توجه به مدلول دادنامه شمار: ثانیاً. شود محسوب نمی
های مربوط در باب استحقاق یا عدم استحقاق شهرداری به   شعبه پانزدهم بدوی و سایر محتویات پرونده5/9/1381مورخ 

الذکر محرز به نظر  فوقهای  وصول عوارض از واحدهای تولیدی واقع در خارج از حریم قانونی شهرها، وجود تناقض بین دادنامه
 هیأت عمومی دیوان نیز تصریح شده است، 21/12/1384 مورخ 835رسد و در اساس قضیه همانطور که در دادنامه شماره  می

 1361 قانون تشکیالت شوراهای اسالمی مصوب 35وصول عوارض توسط شهرداری به حکم مقنن از جمله بند یک ماده 

آنها است و مفید جواز اخذ عوارض از واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی مستقر در در محدوده شهرها و حریم قانونی 

 شعبه پانزدهم بدوی دیوان که به 5/9/1381 مورخ 1771 بنابراین مفاد دادنامه شماره خارج از محدوده قانونی شهرها نیست،
 گرفته و قطعیت یافته، منحصراً در حدی که  شعبه هشتم تجدیدنظر مورد تأیید قرار19/4/1382 مورخ 455شرح دادنامه شماره 

 اصالحی قانون دیوان 20این رأی به استناد قسمت اخیر ماده . شود متضمن این معنی است موافق قانون تشخیص داده می
  .االتباع است عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه الزم

  
  ری ـ علی رازینیرئیس هیأت عمومی دیوان عدالت ادا
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 609: شماره دادنامه

  25/11/1385 ـ 85/601/هـ :شماره

  85/601: کالسه پرونده

    28/8/1385 :تاریخ

  . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:مرجع رسیدگی
  . سازمان دامپزشکی کشور:شاکی

  .اری اعالم تعارض آراء صادره از شعب دهم و چهاردهم دیوان عدالت اد:موضوع شکایت و خواسته
 موضوع شکایت آقای بهمن مرحمتی به طرفیت، 84/1787الف ـ شعبه دهم در رسیدگی به پرونده کالسه : مقدمه

 و 6العاده شغل موضوع مواد  سازمان دامپزشکی کشور به خواسته، مطالبه حق محرومیت از مطب متعلقه به تفاوت حقوق و فوق
:  چنین رأی صادر نموده است10/12/1384 مورخ 2607 دادنامه شماره  قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت به شرح8

العاده شغل مستخدمین   صرفاً حقوق و فوق1370 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 8نظر به اینکه در ماده 
ه گردد و صرفاً العاده شغل اعضای هیأت علمی همتراز مقایس بایستی با حقوق و فوق مشمول قانون نظام هماهنگ می

العاده شغل اعضای هیأت علمی به مستخدمین مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت  و فوق حقوق ٪80التفاوت حاصله تا  مابه
ای نشده است و  العاده جذب و محرومیت اشاره شود و در ماده مذکور به مقایسه سایر عناوین پرداختی از جمله مقایسه فوق می

ده جذب و محرومیت مشمولین قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق کارکنان دولت به موجب مصوبات العا نظر به اینکه فوق
العاده  در مصوبات مزبور مبنای محاسبه فوق. گردد  قانون مذکور به تصویب رسیده و پرداخت می6هیأت دولت که به استناد ماده 

العاده شغل موضوع   منظور حقوق موضوع ماده یک و فوقالعاده شغل تعیین شده است که جذب و محرومیت حقوق مبنا با فوق
در . باشند العاده خاص هر کدام دارای عناوین خاص خود می العاده شغل و فوق باشد و نظر به اینکه فوق  قانون یاد شده می4ماده 

تواند  گردد نمی خدامی درج می قانون یاد شده و با عنوان تفاوت همترازی در احکام است8التفاوت که در اجرای ماده  نتیجه مابه
 قانون 4العاده شغل با توجه به مواد یک و  العاده شغل تلقی شود زیرا که حداکثر سقف حقوق و فوق به عنوان حقوق و فوق

تواند به عنوان جزئی از آن منظور گردد و نظر به اینکه  نمی» تفاوت همترازی«االشعار مقید بوده و رقمی تحت عنوان  فوق
نماید و سازمان مذکور  ریزی را اجراء می نه اعالم نموده است که در خصوص مورد بخشنامه سازمان مدیریت و برنامهع مشتکی
العاده جذب و محرومیت قابل  العاده شغل منظور ننموده و در محاسبه فوق التفاوت حق همترازی را جزو حقوق و فوق نیز مابه

 قانون نظام هماهنگ تهیه آیین نامه اجرایی قانون مذکور به عهده سازمان 21ه داند و نظر به اینکه مطابق ماد محاسبه نمی
 آیین نامه اجرایی قانون 16باشد و هیأت دولت نیز به شرح ماده  ریزی و تصویب آن به عهده هیأت وزیران می مدیریت و برنامه

ای مدرک تحصیلی دکتری و کارشناسی ارشد و العاده شغل متصدیان دار همترازی حقوق و فوق«: االشعار مقرر نموده است فوق
نمایند با مراتب اعضاء هیأت علمی برای تعیین حقوق  معادل آن که در مشاغل مطالعاتی و تحقیقاتی و آموزشی انجام وظیفه می
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ای حقوق العاده شغل بر اساس دستورالعملی که به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب شور و فوق
ریزی کشور که بر  و نظر به اینکه در مورد مشابه دستورالعمل و نظریه سازمان مدیریت و برنامه» باشد و دستمزد خواهد رسید می

 هیأت عمومی دیوان 9/9/1382 مورخ 360 قانون نظام هماهنگ پرداخت صادر گرددیه به شرح دادنامه شماره 8حسب ماده 
ته نشد و مصوبه هیأت وزیران نیز توسط ریاست مجلس شورای اسالمی خالف قانون تشخیص عدالت اداری مغایر قانون شناخ

 84/635ب ـ شعبه چهاردهم در رسیدگی به پرونده کالسه . دارد نشده است علیهذا حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعالم می
الزام به پرداخت حق محرومیت از مطب با موضوع شکایت آقای امیر رئوفی به طرفیت، سازمان دامپزشکی کشور به خواسته، 

 1672 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت به شرح دادنامه شماره 8العاده شغل ناشی از اعمال ماده  لحاظ حقوق و فوق
 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه ماده یک قانون اجازه پرداخت حق محرومیت از مطب مصوب 12/7/1384مورخ 

العاده شغل افزایش  العاده شغل مقرر کرده که مطلق بوده و شامل حقوق و فوق  حق مذکور را معادل حقوق و فوق22/9/1366
گردد، بنابراین دادخواست مطروح وارد   قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت هم می8یافته ناشی از اعمال ماده 

العاده شغل  رقراری حق محرومیت از مطب بر مبنای مطلق حقوق و فوقتشخیص و سازمان متبوع مستخدم مکلف به تعیین و ب
هیأت عمومی دیوان . گردد  یاد شده در حق خواهان می8العاده شغل اضافه شده ناشی از ماده  مستخدم اعم از حقوق و فوق

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

  
  »رأی هیأت عمومی«

العاده   مالک و مأخذ محاسبه و پرداخت فوق1366یک قانون اجازه پرداخت حق محرومیت از مطب مصوب طبق ماده 
العاده شغل  نظر به اینکه حقوق و فوق. ل آنان قید گردیده استالعاده شغ محرومیت از مطب به واجدین شرایط، حقوق و فوق

 به شرح مقرر در ماده اخیرالذکر تعیین و پرداخت 1370 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 8مشمولین ماده 
حتساب و پرداخت گردد، العاده شغل مزبور ا العاده محرومیت از مطب نیز بایستی بر مبنای مجموع حقوق و فوق شود و فوق می

 شعبه چهاردهم که متضمن تأیید استحقاق شاکی در این زمینه است صحیح و 12/7/1384 مورخ 1672بنابراین دادنامه شماره 
 اصالحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب 20این رأی به استناد قسمت اخیر ماده . شود موافق قانون تشخیص داده می

  .االتباع است یربط در موارد مشابه الزمدیوان و سایر مراجع ذ
  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

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

  25/11/1385 ـ 83/220/هـ :شماره

  83/220: کالسه پرونده

    26/9/1385 :تاریخ

  . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:مرجع رسیدگی
  .هیأت مرکزی گزینش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دبیرخانه :شاکی

  . بدوی و هشتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری20 اعالم تعارض آراء صادره از شعب :موضوع شکایت و خواسته
اهللا رستمیان به   موضوع شکایت آقای رحمت80/1059 ـ شعبه بیستم در رسیدگی به پرونده کالسه 1الف ـ : مقدمه
أت مرکزی گزینش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به خواسته، اشتغال به کار در دانشگاه سمنان به شرح طرفیت، هی

 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه گزینش در مورد جلب افراد بر طریق 13/10/1380 مورخ 1435دادنامه شماره 
الخصوص بر طریق  طرح استخدامی چند برابر ظرفیت علیمقررات قانونی موظف و مکلف است از جمع شرکت کنندگان در 

 آیین نامه اجرایی قانون گزینش و مشاغل حساس از جمع صالحین فوق اصلح افراد را برگزیند و 4مقررات تبصره یک ماده 
رش شده بدوی  بوده که به عنوان پذی1380تفاوت بگذرد و شاکی از متقاضیان استخدام سال  تواند در این مقررات بی شرعاً نمی

 قانون گزینش و پس از تحقیق و 15به گزینش وزارت بهداشت تعرفه شده و گزینش در اجرای مقررات فوق و بر طبق ماده 
 آیین نامه اجرایی مشارالیه را نپذیرفته و در تطبیق 4 و 3بررسیهای الزم و طبق مقررات ضوابط عمومی مورد موضوع مواد 

یتاً به مالک تقدم و در انتخاب اصلح وی را واجد شرایط استخدام ندانسته است هر چند وضعیت شاکی بر آن مقررات و عنا
 قانون 14 ماده 3به موجب تبصره (به شاکی ابالغ شده یا خیر ) ابالغ رسمی رأی(اعالم نشده مراتب به موجب نامه رسمی 

 با توجه به مراتب و دقت در پرونده سوابق واصله الوصف چون و در پرونده به نحو قانونی این معنی مستفاد نگردید، مع) گزینش
گزینش وزارت بهداشت و درمان قانوناً و به لحاظ شکلی و در صدور رأی دچار تخطی از مقررات قانونی نشده است و اینکه 

عنایت به باشد که در آتیه وی حق شرکت نداشته باشد و با  اعالم نشده شاکی در حال حاضر واجد شرایط نیست بدین معنی نمی
 ـ شعبه 2الف ـ . شود اینکه گزینش به تکلیف عمل کرده است از این رو شکایت شاکی را وارد ندانسته به رد آن بیان نظر می

اله رستمیان نسبت به دادنامه   موضوع تقاضای تجدیدنظر آقای رحمت82/83هشتم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کالسه 
نظر :  چنین رأی صادر نموده است21/3/1382 مورخ 333به بیستم به شرح دادنامه شماره  شع13/10/1380 مورخ 1435شماره 

هـ م گ مورخ /2950به اینکه نظر به هیأت مرکزی گزینش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که طی نامه شماره 
ه را عدم کسب امتیازات الزم برای ابالغ گردیده است عدم موافقت با اشتغال نامبرد) تجدینظر خواه( به شاکی 17/7/1380

های گزینش در حد تأیید و یا عدم تأیید صالحیت داوطلبان  انتخاب اصلح اعالم داشته است و حدود صالحیت و اختیارات هسته
باشد، بنابراین اظهارنظر هسته گزینش متضمن  ها و سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی می ورود به خدمت در وزارتخانه
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فلذا مستنداً به . م عدم اولویت افراد جهت استخدام به طور آزمایشی با وظایف و مسؤولیتهای قانونی آن مرجع انطباق ندارداعال
 اعتراض تجدیدنظر خواه به دادنامه تجدیدنظر خواه به دادنامه تجدیدنظر 10/9/1375 مورخ 191رأی وحدت رویه شماره 

ر صادر گردیده است، وارد بوده و علیهذا با فسخ دادنامه بدوی حکم به ورود خواسته که بدون لحاظ رأی وحدت رویه مزبو
شکایت شاکی و ابطال نظریه هیأت مرکزی گزینش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رسیدگی مجدد در آن هیأت 

بهی به طرفیت،  نم مقدسه موضوع شکایت خا79/1795ب ـ شعبه بیستم در رسیدگی به پرونده کالسه . گردد صادر و اعالم می
 مورخ 538هسته گزینش دانشگاه علوم پزشکی گلستان به خواسته، استخدام پیمانی و اعاده به کار به شرح دادنامه شماره 

نظر به اینکه گزینش در مورد جذب افراد موظف است بر طریق مقررات تبصره یک :  چنین رأی صادر نموده است4/4/1380
یی قانون گزینش و مشاغل حساس از جمع صالحین فوق اصلح افراد را برگزیند، گزینش در اجرای  آیین نامه اجرا4ماده 

 قانون گزینش و پس از بررسی به دلیل مساوی بودن نمرات شاکیه و رقیب وی پس از 15مقررات فوق و بر طبق ماده 
 مالکهای قانونی و بدون اینکه از شاکی رد پور و به دلیل کسب اولویتها رسیدگی مجدد به هر دو پرونده، وی و خانم ضرغام

پور را گزینش و مشارالیها از آن تاریخ مشغول کار شده است عمل گزینش به  صالحیت شده باشد به دلیل فوق خانم ضرغام
 آیین نامه 4 و 3دلیل شرایط بهتر رقیب بوده که پس از تحقیق و بررسیها و طبق مقررات ضوابط عمومی مورد موضوع ماده 

جرایی مشارالیه را نپذیرفته و در تطبیق وضعیت شاکی بر آن مقررات و عنایتاً به مالکهای تقدم و در انتخاب اصل وی را واجد ا
به (شرایط استخدام ندانسته است هر چند اعالم نشده مراتب به موجب نامه و ابالغ قانونی و رسمی به شاکی ابالغ شده یا خیر 

و در پرونده و سوابق واصله گزینش وزارت بهداشت قانوناً و به لحاظ شکلی و در صدور ) گزینش قانون 14 ماده 2موجب تبصره 
ج ـ شعبه . شود از این رو شکایت شاکی را وارد ندانسته به رد آن بیان نظر می... رأی دچار تخطی از مقررات قانونی نشده است

زاده به طرفیت، هسته گزینش اداره کل  قدیر اروجعلی موضوع شکایت آقای 79/759بیستم در رسیدگی به پرونده کالسه 
 مورخ 1057بهداشت و علوم پزشکی و درمان استان اردبیل به خواسته اعتراض به عدم پذیرش به شرح دادنامه شماره 

شد و با های گزینش مخیر به انتخاب فرد صالح موردنظر از جمع داوطلبان می هسته...  چنین رأی صادر نموده است،24/7/1380
باشد و مستفاد   حکایت کننده وضع وصفی می24/2/1370 مورخ 21مفهوم مخالف رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری شماره 

 9/2/1375از قواعد قانونی مقرر قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش قانون تسری آن به کل دستگاهها مصوب 
به تکلیف قانونی خود عمل کرده و تخلفی شکلی از قانون مشهود نیست و مجلس شورای اسالمی چون اداره طرف شکایت 
د ـ شعبه بیستم در رسیدگی به پرونده . گردد باشد حکم به رد آن صادر می موجبی جهت پذیرش و اجابت شاکی موجود نمی

 بهداشتی و درمانی  موضوع شکایت خانم منیره نیرومند به طرفیت گزینش دانشگاه علوم پزشکی و خدمات79/1958کالسه 
.  حکم به رد شکایت صادر نموده است30/5/1380 مورخ 800گلستان به خواسته، تضییع حق در گزینش به شرح دادنامه شماره 

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

 که به موجب 14/6/1374 قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش مصوب 2 ماده 2حکم مقرر در تبصره 
ها و سازمانها و مؤسسات و  قانون تسری قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش به کارکنان سایر وزارتخانه

االجراء است، مفید تأیید اولویت ایثارگران در امر   در سایر دستگاههای دولتی نیز الزم9/2/1375شرکتهای دولتی مصوب 
استخدام و عوامل مؤثر در امر اولویت به تشخیص هیأت گزینش واحد مربوط است و تعمیم و تسری اختیار تشخیص اولویت 

 21/3/1382 مورخ 333بنابراین دادنامه شماره . راد داوطلب استخدام در واحدهای دولتی محمل قانونی نداردمزبور به سایر اف
این رأی به . شود شعبه هشتم تجدیدنظر دیوان در حدی که مبین این معنی است، صحیح و موافق قانون تشخیص داده می

االتباع  برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه اصالحی قانون دیوان عدالت اداری 20استناد قسمت اخیر ماده 
  .است

  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

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

   23/10/1385 ـ 83/146/ هـ:شماره

  83/146: کالسه پرونده

    26/9/1385 :تاریخ

  الت اداری هیأت عمومی دیوان عد:مرجع رسیدگی
  . خانم مرضیه حمید:شاکی

  . سازمان تأمین اجتماعی8/12/1381 مورخ 109563/5000 ابطال بخشنامه شماره :موضوع شکایت و خواسته
 اقدام به بیمه 1372شاکی به شرح دادخواست تقدیمی و الیحه تکمیلی آن اعالم داشته است، همسرم از سال : مقدمه

ولی متأسفانه به علت فوت ایشان فاصله . نماید حق بیمه خود را از طریق بارنامه پرداخت می 1380خویش فرما نموده و تا سال 
اینجانب بالفاصله و پس از طی مراحل قانونی در سازمان تأمین اجتماعی نسبت .  به تأخیر افتاد1381پرداخت حق بیمه تا سال 

دم و منتظر مستمری بیمه نشستم ولی با کمال تأسف و  پرداخت نمو1381به بدهی گذشته اقدام و حق بیمه را تا آخر سال 
.  از حق مستمری محروم شدم8/12/1381 مورخ 109563/5000تعجب پس از چند ماه سرگردانی با استناد به بخشنامه شماره 

ده کلی طبق قاع. باشد  قانون تأمین اجتماعی می81 و ماده 80 و بند یک ماده 2 ماده 16بخشنامه مذکور مخالف صریح بند 
باشد، زیرا که اصل بر عدم جواز عطف قانون به گذشته است  عدم عطف قانون به ماسبق این بخشنامه مخالف صریح قانون می

باشد و سازمان تأمین اجتماعی بدون هیچگونه مجوز شرعی و قانونی اینجانب و  و تاریخ فوت همسرم قبل از تاریخ بخشنامه می
 109563/5000با عنایت به مراتب تقاضای ابطال بخشنامه شماره .  قانونی محروم کرده استفرزندان صغیرم را از حق مسلم و

  . سازمان تأمین اجتماعی را به لحاظ خالف قانونی بودن و مغایرت با شرع دارم8/12/1381مورخ 
 21470/7100 مدیر کل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره

قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و «اند، بخشنامه مورد اعتراض شاکی در اجرای   اعالم داشته11/8/1383مورخ 
 فنی صادر شده است که وفق صدر ماده واحده آن 1/1 و 1های شماره   و در پی بخشنامه1379مصوب » مسافر بین شهری

ین قانون کلیه رانندگان وسایط حمل و نقل بار و مسافرین بین شهری مشمول قانون تأمین از تاریخ تصویب ا«: مقرر شده است
پرداخت و از مزایای قانون تأمین اجتماعی برخوردار ... اجتماعی قرار گرفته و مکلفند حق بیمه مقرر در قانون تأمین اجتماعی را

 اقدامی جهت ادامه پرداخت حق بیمه 1380ن از سال ای بوده لیک  دارای سوابق بیمه1372همسر شاکی از سال » .گردند
اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری و عدم شمول آن نسبت به همسر مرحوم شاکی به لحاظ عطف بماسبق 

ر مرحوم ای فی مابین سازمان تأمین اجتماعی و همس ، رابطه قراردادی بیمه1379مصوب ... نشدن قانون بیمه اجتماعی رانندگان
 برقرار گردیده است که 30/6/1365 قانون اجتماعی مصوب 4 ماده 3تبصره ) ب(شاکی بر مبنای ماده واحده قانون اصالح بند 

وفق آن سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با استفاده از مقررات عام قانون تأمین اجتماعی صاحبان حرف و مشاغل آزاد را به 
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چگونگی انجام بیمه و نرخ حق بیمه و . تأمین اجتماعی بیمه نماید یا قسمتی از مزایای قانون صورت اختیاری در برابر تمام
در اجرای قسمت اخیر » .ای خواهد بود که به تصویب هیأت دولت خواهد رسید همچنین مزایای مربوطه به موجب آیین نامه

 29/7/1366در تاریخ »  قانون تأمین اجتماعی4 ماده 3ره و تبص) ب(آیین نامه اجرایی قانون اصالح بند «الذکر  ماده واحده فوق
در صورتی که پرداخت حق بیمه از طرف بیمه شده « آیین نامه مذکور 18مطابق ماده . به تصویب هیأت وزیران رسیده است

تواند  ده میمتوقف گردد و بین تاریخ قطع پرداخت حق بیمه و پرداخت مجدد بیش از سه ماه فاصله ایجاد نشده باشد بیمه ش
حق بیمه معوقه خود را به سازمان پرداخت نماید در غیر این صورت ارتباط بیمه شده با سازمان قطع و ادامه بیمه وی موکول به 
تسلیم درخواست مجدد و موافقت سازمان خواهد بود که در این صورت مبنای کسر حق بیمه این قبیل متقاضیان همان مبنای 

شرایط برقراری و میزان مستمریهای بازنشستگی و بازماندگان و « آیین نامه موصوف 9ن مطابق ماده همچنی» .قبلی خواهد بود
از کارافتادگی کلی و همچنین استفاده از خدمات درمانی و بهداشتی عیناً به ترتیب تعیین شده در قانون تأمین اجتماعی و 

ای آقای علی  آید رابطه بیمه  آیین نامه اجرایی قانون برمی18 بناء علیهذا چنانکه از صریح ماده» .تغییرات بعدی خواهد بود
ای قطع شده موکول به تسلیم  بهرامی مهر به دلیل تأخیر بیش از سه ماه در پرداخت حق بیمه قطع و شرط برقراری رابطه بیمه

زمان حیات بیمه شده درخواست مجدد و موافقت سازمان تأمین اجتماعی است که در فرض پرونده تحت بررسی نه تنها در 
چنین درخواستی به سازمان ارائه نگردیده است، بلکه به دلیل فوت وی امکان ارائه چنین درخواستی نیز زایل شده است و اقدام 

ای معوقه نیز با توجه به ماهیت قراردادی عقد بیمه و ضرورت موافقت با سازمان  همسر متوفی جهت پرداخت حقوق بیمه
شود که آقای علی   قانون تأمین اجتماعی روشن می80با بررسی شرایط مذکور در ماده . ع نخواهد داشتتأثیری در اعاده وض

باشند زیرا نامبرده در   آن نمی3بهرامی مهر همسر متوفای شاکی واجد هیچ کدام از شرایط مقرر در ماده مذکور از جمله بند 
حقی شاکی نه  شود که فرض بی بدین ترتیب مالحظه می. ده است روز کار را پرداخت نکر90آخرین سال حیات خود، حق بیمه 

الذکر صادر شده است نسبت به  عنه که وفق موازین فوق بر مبنای ادعای وی مبتنی بر عدم شمول شرایط بخشنامه معترض
 تدقیق در آنها نیاز از هرگونه تفسیر و تعبیری است که با شرایط بیمه شده متوفی، بلکه به دلیل نصوص قانونی صریح و بی

بناء علیهذا صرف عدم استحقاق شاکی به برخورداری از مستمری موضوع ماده . تردیدی در رد شکایت شاکی باقی نخواهد ماند
 و اصالحات و تغییرات بعدی آن 80 ماده 3 قانون تأمین اجتماعی نافی حق او به دریافت غرامت مقطوع موضوع تبصره 80

 11752/30/14خالف شرع بودن بخشنامه مورد شکایت طی نامه شماره بان در خصوص ادعای دبیر محترم شورای نگه. نیست
 سازمان تأمین اجتماعی، در 8/12/1381 مورخ 109563/5000اند، موضوع بخشنامه شماره   اعالم داشته14/2/1384مورخ 

. خالف موازین شرع شناخته نشد فقهای محترم شورای نگهبان مطرح شد که بخشنامه مورد شکایت 14/2/1384جلسه مورخ 
تواند از طریق مقتضی نسبت به پیگیری  باشد در این صورت می موضوع ادعای شاکی نیز ظاهراً مرتبط با بخشنامه مذکور نمی

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران . دعوای خود اقدام نماید
 تشکیل و پس از استماع توضیحات و بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به شعب تجدیدنظر
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  :نماید صدور رأی می
  رأی هیأت عمومی

 از تاریخ 18/2/1379به صراحت ماده واحده قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری مصوب 
ندگان وسایط حمل و نقل بار و مسافر مشمول قانون تأمین اجتماعی قرار گرفته و مکلفند حق بیمه تصویب این قانون کلیه ران

 19/3/1354 قانون تأمین اجتماعی مصوب 35مقرر در قانون تأمین اجتماعی را رأساً بر مبنای درآمدی که همه ساله طبق ماده 
مزایای قانون تأمین اجتماعی برخوردار گردند و حسب قسمت گردد حداقل سه ماهه به سازمان مزبور پرداخت و از  تعیین می

 50اخیر ماده واحده مزبور به سازمان تأمین اجتماعی اجازه داده شده است که در صورت عدم پرداخت حق بیمه طبق ماده 
الذکر  احده فوقهای ماده و قانون تأمین اجتماعی نسبت به وصول آن اقدام نماید و در جهت تحقق اهداف مقنن به شرح تبصره

ها به شرط داشتن  مقرراتی در باب ضمانت اجراء قانون از جمله تردد رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری در جاده
دفترچه کار معتبر و همچنین جواز مطالبه و وصول حق بیمه قانونی از شرکتها و مؤسسات صادر کننده بارنامه وسیله سازمان 

الذکر مفید نفوذ و اعتبار قانون مزبور از تاریخ اجرای آن است،  نظر به اینکه مقررات آمره فوق. ه استتأمین اجتماعی وضع شد
 سازمان تأمین اجتماعی که مفهم تعیین شرایط و قیود خارج از موارد 8/12/1381 مورخ 109563/5000اطالق بخشنامه شماره 

ون به موازات تحقق شرایط و قیود غیر قانونی اخیرالذکر است، خالف مصرح در حکم مقنن و نتیجتاً تغییر در تاریخ اجرای قان
 قانون دیوان 25شود و مستنداً به قسمت دوم ماده  قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان تأمین اجتماعی تشخیص داده می

  .شود عدالت اداری ابطال می
  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

  ی ـ مقدسی فردمعاون قضائی دیوان عدالت ادار
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 668: شماره دادنامه

   26/10/1385 ـ 83/170/ هـ:شماره

  83/170: کالسه پرونده

    19/9/1385 :تاریخ

   هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:مرجع رسیدگی
  . آقای محمدحسن جلیلی:شاکی

 اداره 24/7/1382 مورخ 29663 و 23/6/1382 مورخ 51/5017های شماره   ابطال بخشنامه:موضوع شکایت و خواسته
  .کل دفتر فنی ممیزی سازمان جنگلها و مراتع و اداره کل منابع طبیعی استان فارس

شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعالم داشته است، اداره کل دفتر فنی ممیزی اراضی سازمان جنگلها و مراتع و : مقدمه
 اداره کل منابع طبیعی استان فارس ضمن بخشنامه  و به تبع آن24/6/1382 مورخ 51/501آبخیزداری ضمن بخشنامه شماره 

هایی که در اجرای ماده واحده قانون  اند که از رسیدگی به پرونده  به ادارات تابعه دستور داده24/7/1382 مورخ 29663شماره 
م روستاها قرار تعیین تکلیف اراضی اختالفی در هیأتهای مقرر در قانون مزبور مطرح است و در محدوده قانونی شهرها و حری

گرفته خودداری و قرار عدم صالحیت صادر نمایند و اگر در این خصوص نیز رأیی صادر گردیده آن آراء ملغی و گواهیهای 
دستورالعمل مزبور به جهات زیر خالف قانون و خارج از حدود اختیارات مقامات امضاء . صادره مستند به آن کان لم یکن گردد

 قانون دیوان عدالت 20 که مستند آن ماده 14/4/1376 مورخ 29به موجب رأی وحدت رویه شماره  ـ 1: باشد کننده آن می
االتباع و در حکم قانون است تنها  اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط و از جمله هیأت ماده واحده در موارد مشابه الزم

 قانون جنگلها و مراتع را فارغ از محل وقوع آنها اعم از داخل 56مرجع صالح برای رسیدگی به مطلق اعتراضات به اجرای ماده 
 قانون جنگلها 56یا خارج از محدوده شهرها هیأت مقرر در ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختالفی موضوع اجرای ماده 

ی و عدم متابعت و یا عدم پذیرش از آن و مراتع بوده بنابراین مقامات اداری سازمان جنگلها و مراتع قانوناً مجاز به لغو این رأ
االتباع مزبور خالف قانون و خارج از حدود اختیارات  نبوده و در نتیجه دستورالعملهای مزبور به لحاظ مخالف صریح با رأی الزم

داری حق وقتی که آراء هیأتهای مزبور از طرق قانونی نقض نشده باشد مراجع اکما اینکه تا . ها است امضاء کننده بخشنامه
الغاء آراء صادره توسط هیأتهای مقرر در ماده  ـ صدور دستور 2. ندارند گواهیهای مستند به آن را کان لم یکن اعالم نمایند

واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختالفی و یا اعالم الغای آن خالف قانون است زیر رأی هیأت صرفاً توسط دادرسی که 
 قانون آیین دادرسی مدنی و خارج از 8ست بوده بنابراین لغو آن توسط مراجع اداری مغایر با ماده دار ا ریاست هیأت را هم عهده

های   ـ تعیین تکلیف برای قاضی هیأت مبنی بر صدور قرار عدم صالحیت در مورد پرونده3. حدود اختیارات مراجع اداری است
بنا به جهات معروض ابطال . ها است ار امضاء کننده بخشنامهمطروحه در آن هیأتها هم خالف قانون و هم خارج از حدود اختی

مدیر کل دفتر حقوقی سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری در پاسخ به شکایت . های مورد شکایت مورد تقاضا است بخشنامه
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برداری از   بهره قانون حفاظت و56 ـ مطابق ماده 1اند،   اعالم داشته18/6/1383 مورخ 4/18/924مذکور طی نامه شماره 
 مطلق اعتراضات نسبت به اجرای مقررات ملی شدن در کمیسیون مذکور در این ماده 1346جنگلها و مراتع کشور مصوب 

 و با تصویب قانون اراضی شهری و متعاقباً 1360از سال . گردید رسیدگی و آراء صادره از این کمیسیون قطعی محسوب می
 این قانون، اراضی دولتی داخل محدوده و حوزه استحفاظی شهرها تحت 10اساس ماده  و بر 1366قانون زمین شهری مصوب 

اختیار و تصدی سازمان زمین شهری قرار گرفت و بر همین اساس و با توجه به تصویب آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری و 
حدوده قرار گیرد از تصدی سازمان جنگلها و مراتع  این آیین نامه قانونگذار صراحتاً اراضی منابع ملی را که داخل م20طبق ماده 

 1367فلذا در زمانی که قانون تعیین تکلیف اراضی اختالفی در سال . خارج و در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار داد
احده قانون تصویب گردید با عنایت به خروج تصدی سازمان جنگلها و مراتع نسبت به اراضی داخل محدوده، نتیجتاً صدر ماده و

الذکر صرفاً اعتراضات اشخاص نسبت به اراضی خارج از محدوده شهرها و حریم روستاها را مورد پذیرش کمیسیون قرار  فوق
داده و با توجه به صراحت قانونی، اراضی داخل محدوده مشمول قانون تعیین تکلیف نبوده و بالتبع رسیدگی به اعتراضات این 

 ـ از آنجایی که قانون تعیین تکلیف اراضی اختالفی در تاریخ 2. حیت کمیسیون دانسته شده استقبیل از اراضی خارج از صال
 به تصویب مجلس رسیده و در صدر این قانون صرفاً اراضی خارج از محدوده را مشمول اعتراض دانسته بنابراین 22/6/1367

داخل محدوده بوده ) 22/6/1367(ر تاریخ تصویب این قانون اراضی منابع ملی که د: گردد که اوالً این نتیجه منطقی استنباط می
گردد و اعتراض نسبت به این اراضی قابلیت رسیدگی ماهوی ندارد و اجرای مقررات نسبت به آن  مشمول قانون موصوف نمی
وده لکن بعد از این اراضی که در تاریخ تصویب این قانون خارج از محدوده ب: ثانیاً.  قطعی است56یا آراء سابق کمیسیون ماده 

تاریخ داخل محدوده قرار گرفته همچنان مسمول قانون بوده و اعتراضات نسبت به آن در کمیسیون ماده واحده قابلیت رسیدگی 
 فوق خارج نبوده و نیست بلکه مفاد آن دقیقاً منطبق با 2 ـ بخشنامه مورد شکایت نیز از مفاد بندهای یک و 3. ماهوی را دارد
 ـ بخشنامه مورد اعتراض با رأی وحدت رویه 4. باشد  و منطوق صدر قانون تعین تکلیف اراضی اختالفی میمباحث پیشین

های مربوط به  باشد زیرا مطابق رأی وحدت رویه موصوف کلیه پرونده  نیز در تضاد و تغایر نمی14/6/1376 مورخ 29اره مش
گردد و کمیسیون موظف به  ه کمیسیون ماده واحده ارسال میاعتراض به اجرای مقررات ملی شدن از دیوان عدالت اداری ب

گیرد و در  در حال حاضر نیز کلیه اعتراضات وارده به کمیسیون مورد پذیرش قرار می. باشد رسیدگی به مطلق اعتراضات می
اده واحده قانون لکن از حیث حقوقی استنباط این سازمان آن است که با توجه به صدر م. رسد دبیرخانه کمیسیون به ثبت می

تعیین تکلیف و با جمع این قانون با رأی وحدت رویه مورد اشاره، پس از ثبت و پذیرش اعتراض، کمیسیون ماده واحده وارد 
اند به اعتبار قطعی بودن  داخل محدوده بوده) 22/6/1367(شده و نسبت به اراضی که در تاریخ تصویب قانون رسیدگی شکلی 

بخشنامه . شود و عدم تصدی سازمان جنگلها و مراتع نسبت به اراضی داخل محدوده اعتراضات رد می 56آراء کمیسیون ماده 
الزم به ذکر است که اخیراً نیز . مورد شکایت نیز بیش از این حکایتی ندارد تا آن را معارض با قانون یا رأی وحدت رویه دانست

 از آن هیأت عمومی صادر گردیده که 82/295پرونده کالسه  موضوع 17/12/1382 مورخ 713ای به شماره  رأی وحدت رویه
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های اصداری از حیث خروج تصدی گری سازمان جنگلها و مراتع نسبت به اراضی داخل محدوده  مفاداً موید صحت بخشنامه
 بودن رأی باشد که با توجه به مؤخرالصدور  قانون و آیین نامه اجرایی زمین شهری می20 و 10استحفاظی مستنداً به مواد 

های مورد شکایت   تأییدی بر صحت بخشنامه14/6/1376 مورخ 29وحدت رویه اخیرالذکر نسبت به رأی وحدت رویه شماره 
االجراء  مطابق این قانون رأی قاضی مالک عمل و الزمعالوه بر مراتب فوق از نقطه نظر حقوقی، با توجه به اینکه . خواهد بود

ش مطلق اعتراضات، تصمیم گیرنده اصلی نسبت به اعتراضات اعم از رسیدگی شکلی و یا ماهوی اشد، بنابراین پس از پذیرب می
) به جهت استقالل شخصیت حقوقی کمیسیون ماده واحده(های صادره از سوی سازمان  قاضی کمیسیون بوده و بر این مبنا نامه

گیری  ن است که مطابق نظر نهایی خود تصمیمنماید و نهایتاً این قاضی کمیسیو برای قاضی کمیسیون تعیین تکلیف نمی
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤساء و مستشاران شعب تجدیدنظر . نماید می

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

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که در مقام ایجاد وحدت رویه 14/4/1376 مورخ 29با عنایت به مدلول دادنامه شماره 
 قانون جنگلها و مراتع مصوب 56انشاء شده، عمومات ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختالفی موضوع اجرای ماده 

مبین سلب صالحیت دیوان در رسیدگی به اعتراض نسبت به آراء قطعی کمیسیون  قانون مزبور 5 و 2های   به ویژه تبصره1367
 قانون جنگلها و مراتع کشور فارغ از محل وقوع اراضی مزبور است و قانونگذار به شرح ماده واحده مزبور رسیدگی به 56ماده 

االشعار و صدور حکم  حده قانون فوق را در صالحیت هیأت مقرر در ماده وا56اعتراض اشخاص نسبت به آراء کمیسیون ماده 
الذکر و اینکه تشخیص صالحیت مراجع قضایی  نظر به مراتب فوق. مقتضی را در صالحیت اختصاصی مقام قضاء قرار داده است

االصول به عهده مراجع مزبور است و تعیین تکلیف برای مقام قضا و آراء و احکام او  و شبه قضایی در انجام وظایف محوله علی
 مورخ 51/5017های شماره  ز از طریق مقنن مداخله در امر استقالل قوه قضائیه و مغایر قانون است، بنابراین بخشنامهج

 اداره کل منابع طبیعی استان فارس که 24/7/1382 مورخ 29663 سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری و شماره 23/6/1382
شود و  از حدود اختیارات قوه مجریه و وضع مقررات دولتی تشخیص داده میبه تبع آن صادر شده است خالف قانون و خارج 

  .گردد  قانون دیوان عدالت اداری ابطال می25مستنداً به قسمت دوم ماده 
  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

  معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ مقدسی فرد
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  709 ـ 710: شماره دادنامه

   1/11/1385 ـ 85/177/ هـ:شماره

  517 ـ 85/177: کالسه پرونده

    24/10/1385 :تاریخ

  . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:مرجع رسیدگی
  . سازمان بازنشستگی کشوری ـ آقای حسین درخشنده:شاکی

  . دیوان عدالت اداری21 و 15، 13، 11، 6، 3 اعالم تعارض آراء صادره از شعب :موضوع شکایت و خواسته
 موضوع شکایت آقای مصطفی کریمی به طرفیت 82/82دگی به پرونده کالسه یازدهم در رسالف ـ شعبه ی: مقدمه

به شرح دادنامه  1381 سال ٪12سازمان بازنشستگی کشوری به خواسته، اصالح سنوات خدمت در حکم بازنشستگی و افزایش 
راض مؤثر و موجهی که موجب نقض نظر به اینکه ایراد و اعت:  چنین رأی صادر نموده است28/8/1383 مورخ 1841شماره 

عنه گردد ابراز و اقامه نگردیده و از طرفی حکم اصداری صحیحاً صادر و هیچگونه مباینت و مغایرتی با موازین  حکم معترض
ز قانونی نداشته و تمسک شاکی به موارد اعالمی فاقد ادله اثباتی است، لذا با توجه به مراتب فوق و با عنایت به اینکه تخلفی ا

قوانین که موجب تضییع حقوق شاکی شده باشد مشهود نیست، بنابراین دعوی مطروحه غیر وارد تشخیص و حکم به رد 
 موضوع شکایت آقای 82/1030ب ـ شعبه پانزدهم در رسیدگی به پرونده کالسه . گردد شکایت مشارالیه صادر و اعالم می

 مورخ 1247ه خواسته اصالح حکم ریالی به شرح دادنامه شماره قربانعلی ابوذری به طرفیت، سازمان بازنشستگی کشور ب
 اجماالً نحوه احتساب 5/7/1382سازمان بازنشستگی کشوری به شرح جوابیه مورخ :  چنین رأی صادر نموده است21/6/1384

 هیأت 5/3/1381 هـ مورخ 26490ت /9434 را بر مبنای دو مصوبه از جمله مصوبه شماره 1381حقوق بازنشستگان در سال 
 قانون بودجه سال 4تبصره ) ل(بازنشستگان اضافه گردیده و ثانوی آیین نامه اجرایی بند  به حقوق ٪12وزیران که طبق آن 

 این آیین 4 تصویب گردیده و با جدول مندرج در بند 1379باشد که در خصوص بازنشستگان قبل از سال   کل کشور می1381
وی اضافه گردیده و اقدامات معموله را مطابق  به حقوق ٪10 آیین نامه 7ماده ) ج(بند گردد و سپس وفق  نامه هماهنگ می

اینک این شعبه دیوان بنا به مراتب معروضه و لحاظ رأی وحدت رویه شماره . اند مقررات دانسته و رد شکایت را استدعا نموده
زنشستگی شاکی در ابالغ موضوعه خواسته از هر  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری چون افزایش قانونی حقوق با421 ـ 440

الذکر اعمال و احتساب گردیده در نتیجه تضییع حقی نسبت به مشارالیه متصور و ثابت  حیث بر مبنای مصرحات قانونی فوق
خالف شق عنه مستفاد از مفهوم م االشعار از جانب سازمان مشتکی باشد و مĤالً با عدم احراز تخطی از مقررات قانونی فوق نمی

ج ـ شعبه بیست و یکم در رسیدگی . دارد  قانون دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعالم می11بند یک ماده ) پ(
 ٪12 موضوع شکایت، حکمعلی رحمتی به طرفیت، سازمان بازنشستگی کشوری به خواسته، افزایش 84/1053به پرونده کالسه 

با :  چنین رأی صادر نموده است20/3/1385 مورخ 237یران به شرح دادنامه شماره حقوق بازنشستگی طبق مصوبه هیأت وز
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عنایت به مفاد دادخواست تقدیمی و محتویات پرونده نظر به اینکه اداره طرف شکایت حسب مدارک ابرازی، خواسته شاکی را 
ت /9434 مصوبه 4 و نیز بند 4/3/1381 هـ مورخ 26490ت /9288 مصوبه 5 و 4اجابت نموده و شاکی نیز با عنایت به بند 

باشد، علیهذا  باشد و موضوع شکایت سالبه به انتفاء موضوع می  هیأت وزیران بیش از آن مستحق نمی5/3/1381 مورخ 6390
 ـ شعبه سوم در رسیدگی به پرونده 1د ـ . دارد دعوی در وضعیت حاضر قابلیت استماع را نداشته قرار رد آن را صادر و اعالم می

 موضوع شکایت آقای هادی اعتمادی به طرفیت، سازمان بازنشستگی کشوری به خواسته، عدم اجرای قانون 84/2346کالسه 
 هیأت وزیران و تقاضای افزایش 26490ت /9434 مصوبه شماره 1382سال  حقوق بازنشستگی ٪12مربوط به افزایش 

در خصوص شکایت فوق با عنایت به : أی صادر نموده است چنین ر10/10/1384 مورخ 2686پرداخت به شرح دادنامه شماره 
محتویات پرونده و اظهارات مقرون به صحت شاکی و مدارک ارائه شده از سوی وی نظر به اینکه حسب مفاد مصوبه هیأت 

 ٪12باشد افزایش  عنه می  که مؤخر بر مصوبات دیگر مورد ادعای مشتکی5/3/1381 مورخ 26490ت /9434وزیران به شماره 
ها ایجاد هماهنگی بین حقوق بازنشستگان قدیم و جدید و نیز  حقوق بازنشستگان را تجویز نموده و هدف از تصویب این مصوبه

های موجود در جامعه و افزایش سنواتی درصدهای تورم بوده و شاکی باال و  باال بردن قدرت مالی بازنشستگان با توجه به تورم
لذا این شعبه شکایت را وارد دانسته و حکم بر الزام سازمان بازنشستگی . باشد به مذکور میخواسته او از موارد مشمول مصو

 ـ شعبه نهم تجدیدنظر دیوان 2د ـ . نماید  در حقوق نامبرده صادر می1/1/1381حقوق بازنشستگی از  ٪12کشوری بر افزایش 
 2686 بازنشستگی کشوری نسبت به دادنامه شماره  موضوع تقاضای تجدیدنظر سازمان84/1508در رسیدگی به پرونده کالسه 

 با رد تجدیدنظر خواهی دادنامه بدوی را 14/1/1385 مورخ 18 شعبه سوم دیوان به شرح دادنامه شماره 10/10/1384مورخ 
  موضوع شکایت خانم اشرف84/1619 ـ شعبه ششم در رسیدگی به پرونده کالسه 1هـ ـ . عیناً تأیید و استوار نموده است

 هیأت وزیران و تقاضای افزایش و 26490ت /9434 موضوع مصوبه شماره 1381کمالی به طرفیت سازمان بازنشستگی سال 
نظر به اینکه حسب مفاد مصوبه :  چنین رأی صادر نموده است30/8/1384 مورخ 1548پرداخت آن به شرح دادنامه شماره 

باشد، افزایش  عنه می ه مؤخر بر مصوبات دیگر مورد ادعای مشتکی ک5/3/1381 مورخ 26490ت /9434هیأت وزیران به شماره 
ها ایجاد هماهنگی بین حقوق بازنشستگان قدیم و جدید  حقوق بازنشستگان را تجویز نموده و هدف از تصویب این مصوبه 12٪

درصدهای تورم بوده و شاکی های موجود در جامعه و افزایش سنواتی  و نیز باال بردن قدرت مالی بازنشستگان با توجه به تورم
لذا این شعبه شکایت شاکی را وارد دانسته و حکم بر الزام سازمان . باشد باال و خواسته او از موارد مشمول مصوبه مذکور می

 ـ شعبه نهم 2هـ . نماید  در حق نامبرده صادر می1/1/1381حقوق بازنشستگان از  ٪12بازنشستگی کشوری بر افزایش 
 موضوع تقاضای تجدیدنظر، سازمان بازنشستگی کشوری نسبت به 84/1357 در رسیدگی به پرونده کالسه تجدیدنظر دیوان

 با رد تجدیدنظر 29/11/1384 مورخ 1928 شعبه ششم دیوان به شرح دادنامه شماره 30/8/1384 مورخ 1548دادنامه شماره 
 موضوع 84/1284 شعبه سیزدهم در رسیدگی به پرونده کالسه  ـ1و ـ . خواهی دادنامه بدوی را عیناً تأیید و استوار نموده است

حقوق بر طبق مصوبه  ٪12اهللا وفائی به طرفیت سازمان بازنشستگی کشوری به خواسته، اعمال افزایش  شکایت آقای نصرت
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موده  چنین رأی صادر ن29/8/1384 مورخ 1443 هیأت وزیران به شرح دادنامه شماره 5/3/1381 هـ مورخ 26490ت /9434
ت /9288های   به شماره1381نظر به اینکه در خصوص افزایش حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران دو مصوبه در سال : است

 از سوی هیأت وزیران به تصویب رسیده است و هر یک 5/3/1381 هـ مورخ 26490ت /9434 و 4/3/1381مورخ  هـ 26490
ت خاصی را در خصوص افزایش حقوق بازنشستگان بیان نموده و از جهت از مصوبات مذکور با یکدیگر متفاوت بوده و مقررا
االصول هر یک از مصوبات با عنایت به زمان تصویب مبین اعمال امتیازات  تاریخ و زمان تصویب با یکدیگر تفاوت داشته و علی

تعطیل یا . بگیران اعمال گردد باشد بر این اساس باید هر دو مصوبه در خصوص بازنشستگان و وظیفه خاصی در مورد آنان می
اداره بر حسب منافع و مصالح خویش مخیر . باشد عدم اجرای یکی از دو مصوبه مغایر با فلسفه واضع آن یعنی هیأت وزیران می

شعبه با عنایت به مراتب معنونه شکایت مطروحه را صحیح و صائب . باشد به انتخاب یکی از دو مصوبه در جهت اعمال نمی
در مورد بازنشستگان و  حقوق ٪12م به ورود شکایت و اجرای توأماً هر دو مصوبه در خصوص وی از جمله تشخیص، حک

 موضوع تقاضای 84/1301 ـ شعبه نهم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کالسه 2و ـ . نماید وظیفه بگیران را صادر می
 شعبه سیزدهم دیوان به شرح دادنامه 29/8/1384ورخ  م1443تجدیدنظر سازمان بازنشستگی کشوری نسبت به دادنامه شماره 

هیأت عمومی دیوان .  با رد تجدیدنظر خواهی دادنامه بدوی را عیناً تأیید و استوار نموده است29/11/1384 مورخ 1941شماره 
ث و بررسی عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤساء و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بح

  :نماید و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می
  رأی هیأت عمومی

هـ 26490ت /9434 کل کشور و همچنین مصوبه شماره 1381 قانون بودجه سال 4تبصره ) ل(اجرای بند هر چند تاریخ 
فه بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمولین مصوبه  هیأت وزیران در خصوص افزایش حقوق بازنشستگی و وظی5/3/1381مورخ 

الذکر در باب اختصاص   قانون فوق4تبصره ) ل( تعیین شده است، لیکن مدلول بند 1/1/1381 از تاریخ ٪12مزبور به میزان 
 قسمت چهارم پیوست قانون مزبور جهت هماهنگی حقوق بازنشستگان کشوری و لشگری قبل از سال 503622اعتبار ردیف 

حقوق بازنشستگی و وظیفه مطلق کارکنان کشوری و لشگری  ٪12 و تعیین تکلیف آنان از این حیث و متعاقباً افزایش 1379
های  بنابراین دادنامه. باشد  برقرار شده است می1380بازنشسته مشمول قانون که حقوق بازنشستگی و وظیفه آنان تا پایان سال 

 کل کشور درباره شاکیان 1381 قانون بودجه سال 4تبصره ) ل(بند کشوری به اعمال صادره مشعر بر الزام سازمان بازنشستگی 
 صحیح و موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده ،و متعاقباً افزایش حقوق بازنشستگی و وظیفه آنان پس از امر هماهنگی

ری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در  اصالحی قانون دیوان عدالت ادا20این رأی به استناد قسمت اخیر ماده . شود می
  .االتباع است موارد مشابه الزم

  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

  معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ مقدسی فرد
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         روزنامه رسمی شماره540 و 539، 538، 537: شماره دادنامه

   18/1/1386 ـ 83/503/ هـ:شماره

  194، 84/19 و 752، 83/503: کالسه پرونده

  30/7/1385 :تاریخ

  . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:مرجع رسیدگی
  . ـ سازمان بازرسی کل کشور4 ـ فیروز ملکی 3 ـ محمد خلدی 2 ـ محمود ترابی 1:  آقایان:تاکش

 15و ماده  13، ماده 9، ماده 6، ماده 5، ماده 3، ماده 2ماده یک، ماده ) ح( ابطال بند :موضوع شکایت و خواسته
هـ 29101ت/58977نامه شماره   تصویب2 و بند یک و تبصره بند 16/8/1379هـ مورخ 23687ت/36046تصویبنامه شماره 

  . هیأت وزیران18/12/1382مورخ 
 ـ آقای محود ترابی به شرح دادخواست تقدیمی و لوایح تکمیلی اعالم داشته است، مطابق تبصره یک 1 الف ـ :مقدمه

تعیین پهنای بستر و حریم آن در مورد هر رودخانه و نهر طبیعی و  «16/12/1361توزیع عادالنه آب مصوب  قانون 2ماده 
ها و انهار و داغاب در بستر طبیعی آنها بدون  مسیل و مرداب و برکه طبیعی در هر محل با توجه به آمار هیدرولوژی رودخانه

 آیین نامه مربوط به بستر و حریم 15 و ماده 3 هیأت وزیران در ماده ».رعایت اثر ساختمان تأسیسات آبی با وزارت نیرو است
 با خارج شدن 11/8/1379های آبرسانی، آبیاری و زهکشی مصوب  های طبیعی و شبکه ها، انهار، مسیلها، مردابها، برکه رودخانه

یف مقرره در قانون برای وزارت نیرو، به از حدود اختیارات و تکالیف منحصره و مختصه قانونی و با توسعه حدود اختیارات و تکال
های آبیاری و زهکشی مبادرت نموده است که مطابق منطوق و  وضع مقرراتی در خصوص کانالها، انهار احداثی و سنتی و شبکه

 قانون و بر اساس منطق حقوق، درباره هیچ کدام دارای اختیار قانونی نیست و در خصوص هر یک از کانالها یا انهارمدلول 
های آبیاری و زهکشی بر حسب مورد فقط مالکین خصوصی آنها اعم از دولت که در هر یک از آن  احداثی و سنتی یا شبکه

شود یا اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی دارای اهلیت و سمت برای  موارد با حیثیت شخص خصوصی وارد موضوع می
ور کامل مسبوق و مستحضر هستند، اصوالً آیین نامه به منظور مشخص  ـ چنانکه به ط2. ورود به موضوعات مربوط خواهند بود

نمودن نحوه اجرای قانون تنظیم و تصویب نمودن تمام جزئیات مربوط به اجرای قانون و تنظیم امور اداری مربوطه و هم آهنگ 
مجمل و مبهم به حریم انهار ماده یک آن به صورت کلی و ) خ(شود در آیین نامه موضوع شکایت، تنها در قسمت آخر بند  می

ها اشاره شده و هیچ ضابطه و اصول فنی و اجرایی برای تعیین حریم رودخانه و انهار طبیعی وضع و مشخص  طبیعی یا رودخانه
این توسیع و بسط خارج از قانون و حدود اختیارات وزارت نیرو و انحصار مسایل و موضوعات خاص خارج از . نگردیده است

هـ مورخ 29101ت/58977نامه شماره  وزارت نیرو همچنان ادامه داشته به طوری که هیأت وزیران در تصویبوظایف تخصصی 
های  های طبیعی و شبکه ها، انهار، مسیلها، مردابها، برکه اصالح آیین نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه «18/12/1382

ج شدن هر چه بیشتر از حدود و ثغور اختیارات قانونی مقرر در  خود با خار13/12/1382مصوب » آبرسانی و آبیاری و زهکشی

١٨٠٩٢  
٢٥/١/١٣٨٦ 
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تعیین پهنای بستر و حریم آن در مورد هر « در خصوص 16/12/1381 قانون توزیع عادالنه آب مصوب 2تبصره یک ماده 
یز که اصوالً و قانوناً را ن) سنتی(و نهر طبیعی و با توسیع هر چه بیشتر حدود و ثغور آن اختیارات قانونی اوالً انهار رودخانه 

ای خود کرده است و ثانیاً با  باشد، وارد حوزه تعریف مقررات آیین نامه ای درباره آن دارا نمی هیچگونه اختیار و تکلیف و وظیفه
ها و مفاهیم جدید، به وضع مقرراتی مبادرت  تعبیری موسع از حدود اختیارات مقرر در قانون و با بدعت گذاری و ایجاد تعریف

وظایف منفکه قانونی قوه مجریه است، بلکه مغایر با منطق حقوق و  کرده است که نه تنها خارج از حیطه و حوزه اختیارات و
های قضایی مربوط به موضوع و مغایر با قوانین موضوعه  حقوقی و رویهمغایر با اصول و قواعد مسلم فقهی و مغایر با دکترین 

 هـ مورخ 23687ت/36046نامه شماره   و تصویب15، ماده 3ماده یک، ماده ) خ(طال بند عنایت به مراتب ابمملکتی است، با 
 هیأت وزیران را به لحاظ مخالفت با موازین 18/12/1382هـ مورخ 29101ت/58977 و بند یک تصویبنامه شماره 16/8/1379

 مورخ 72446کایت مذکور طی نامه شماره  ـ معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به ش2الف ـ . شرع و قانون تقاضا دارد
در این نامه آمده .  وزارت نیرو نموده است22/10/1383 مورخ 410/59283 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 1/12/1383

ه  ماد2نامه مورد بحث بر اساس اختیارات حاصل از تبصره  های آبیاری و زهکشی در آیین  ـ تعیین حریم کانالها و شبکه1است، 
االشعار و اختیارات   قانون فوق17 قانون تصویب آن توسط هیأت وزیران به موجب تکلیف قانونی مقرر در صدر تبصره ماده 2

بر اساس تبصره ماده صدرالذکر تشخیص حریم چاه و قنات و مجرا با کارشناسان وزارت .  قانون یاد شده است51مقرر در ماده 
که از مجاری ( مبادرت به تعیین ضوابطی جهت تعیین میزان حریم انهار احداث و سنتی نیرو است و وزارت نیرو بر این اساس

نموده تا کارشناسان وزارت نیرو به هنگام تشخیص حریم با توجه به ضوابط مورد اشاره اعالم نظر نمایند و در واقع ) آب است
 51ند نموده است و هیأت دولت نیز به استناد ماده  آیین نامه مورد بحث حریم انهار مورد نظر را هماهنگ و ضابطه م15ماده 

 دادخواست 2 ـ علیرغم اظهارات شاکی در بند 3. قانون توزیع عادالنه آب آیین نامه اجرایی الزم را مورد تصویب قرار داده است
ص گردیده الزم به که عبارت از یک متر تا بیست متر است تعیین و مشخ... ها و ضوابط الزم برای تعیین حریم کمی رودخانه

به لحاظ میزان دبی، وضع طبیعی، شیب زمین، جنس زمین و سایر ... ها و انهار طبیعی و ذکر است که با عنایت به اینکه رودخانه
آنها وجود ندارد و تعیین میزان باشند، امکان تعیین میزان حریم به طور یکسان برای کلیه  عوامل دارای وضعیت متفاوتی می

نامه موردنظر ضابطه الزم برای  ماده یک آیین) خ(فوق منوط به نظر کارشناس شده است که در بند  به عوامل حریم با توجه
 ـ 1ب ـ . باشد تعیین حریم مشخص شده و کارشناس مکلف به تعیین آن با توجه به حداقل و حداکثر مقرر در آیین نامه می

 آیین نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه، انهار و مسیلها، آقای محمد خلدی طی دادخواست تقدیمی اعالم داشته است،
هـ مورخ 23687ت/36046نامه شماره  های آبرسانی، آبیاری و زهکشی موضوع تصویب های طبیعی و شبکه مردابها، برکه

لب حق نماید که این موضوع موجب س برای اشخاص حقیقی و حقوقی ایجاد تکلیف می) 15ماده ( هیأت وزیران 16/8/1379
های آبرسانی به   آیین نامه به حریم لوله15در ماده . شود ایجاد شده برای اشخاص در اراضی مورد تملک و تصرف می

های آبرسانی و توزیع آب در داخل شهرها  ها، انهار، مخازن و کانالهای زهکشی اطالق داشته و منصرف بر شبکه رودخانه
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 ـ 2ب ـ .  آیین نامه مذکور را به لحاظ مغایرت با شرع و قانون مورد تقاضا است15باشد با عنایت به مراتب ابطال ماده  می
 تصویر نامه شماره 31/5/1384 مورخ 32709معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 

ضوع شکایت شاکی مربوط به قسمت در این نامه آمده است، مو. اند  وزارت نیرو را ارسال داشته10/3/1384 مورخ 410/14113
است که در این خصوص دو نکته قابل تأمل و توجه است، بخش نخست ماده ) های آبرسانی حریم لوله( آیین نامه 15دوم ماده 

 ماده قانون توزیع 2های آبیاری و زهکشی اختصاص دارد که با استناد به تبصره   به حریم کانالها، انهار مستحدثه و شبکه15
به » و همچنین کانالهای عمومی آبرسانی و آبیاری و زهکشی اعم از سطحی و زیرزمینی... حریم «دارد  نه آب که مقرر میعادال

میزان حریم هر ) الف تا ت(های آبرسانی اختصاص دارد و در چهار بند   به حریم لوله15بخش دوم ماده . تصویب رسیده است
 قانون توزیع عادالنه آب به 2 ماده 2ها تعیین گردیده است که مستنداً به تبصره  ها بر اساس قطر و آبدهی لوله یک از لوله

 آیین 9 و 3و 2 ـ آقای فیروز ملکی به شرح دادخواست تقدیمی اعالم داشته است، اوالً، وفق مواد 1ج ـ . تصویب رسیده است
ها  رجع تشخیص و تعیین بستر و حریم رودخانه هیأت وزیران، م11/8/1379مصوب ... ها  نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه

ای دارای شخصیت حقوقی مستقل هستند که  نظر به اینکه شرکتهای آب منطقه. ای تعیین کرده است را شرکتهای آب منطقه
. ب کردتوان جزء وزارت نیرو محسو لذا این شرکتها را نمی)  قانون توزیع عادالنه آب32ماده (شوند  به صورت بازرگانی اداره می

تبصره یک (ها برخالف قانون   آیین نامه مذکور از حیث تغییر مرجع تعیین حد بستر و حریم رودخانه9 و 3 و 2از این رو مواد 
الذکر مرجع رفع تجاوز از بستر و   آیین نامه فوق6 و 5ثانیاً، وفق مواد . بوده و قابل ابطال است)  قانون توزیع عادالنه آب2ماده 

ای تعیین گردیده که با عنایت به  ها و اقدام در خصوص قلع و قمع اعیانیهای واقع در آن، شرکتهای آب منطقه حریم رودخانه
االشاره  نامه فوق  آیین13ثالثاً، بر اساس ماده . باشد  قانون مذکور می2 ماده 4 برخالف تبصره 6 و 5توضیحات فوق، مواد 

اند که قبل از اجرای هر طرحی و یا قبل از صدور پروانه  ریها مکلف گردیدهها، مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهردا وزارتخانه
ها را استعالم نمایند که در این خصوص مردم در مراجعه به این دستگاهها مواجه با یک استعالم  ساخت، بستر و حریم رودخانه

قطع نظر از اینکه این موضوع از نظر . گردد یکند و موجب کندی امور م گردند که موانع فراوانی برای مردم ایجاد می اجباری می
 از این جهت این رسد میمنطقی صحیح است یا خیر، ایجاد هرگونه تکلیف به عهده قانونگذار است نه هیأت وزیران، لذا به نظر 

بوط به بستر و حریم نامه مر  آیین13 و 9، 6، 5، 3  ،2بنا به مراتب ابطال مواد . ماده خارج از حدود اختیارات هیأت وزیران باشد
 ـ معاون دفتر امور 2ج ـ .  مورد تقاضا است18/12/1382 مصوبه مورخ 2 و بند یک و تبصره بند 11/8/1379ها مصوب  رودخانه

 مورخ 410/19187، تصویر نظریه شماره 5/5/1384 مورخ 27726حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 
 ـ عموم وظایف اجرایی که طبق قوانین و مقررات به 1در این نامه آمده است، . ارسال نموده است وزارت نیرو را 12/4/1384

پذیرد و واگذاری این  گردد، اساساً از طریق ادارات و واحدهای تابعه اجرایی انجام می ها محول می عهده دولت یا وزارتخانه
 ـ از مالک موجود در مواد مختلف قانون 2. باشد زارتخانه نمیهرگز به معنای تمرکز امور اجرایی در مرکز ووظایف به دولت 

توان استنباط نمود که قانونگذار تأمل به تمرکز امور اجرایی  می...)  و32، 31، 30، 24، 15، 22از جمله مواد (توزیع عادالنه آب 
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 قانون توزیع عادالنه آب، وزارت 32 ـ بر اساس نص صریح ماده 3. در ستاد وزارتخانه در سطح استانها به رسمیت شناخته است
ی و ا باشد و بدیهی است که تشکیل شرکت یا سازمانهای منطقه ای می نیرو مجاز به تشکیل سازمانها و شرکتهای آب منطقه

م ای در مورد تعیین بستر و حری  ـ شرکتهای آب منطقه4. تواند معنایی جز واگذاری امور اجرایی به آنها داشته باشد استانی نمی
نامه مربوط آمده است، عمل  صرفاً طبق ضوابط و معیارهای ابالغی این وزارت که برخی از آنها نیز در آیین... ها، انهار و رودخانه

 ـ 1د ـ . نمایند و هرگز در این باره مرجع تعیین ضابطه نبوده و صرفاً مشمولیت اجرای ضوابط در محل را بر عهده دارند می
 16/3/1384 مورخ 8539/84نامه شماره  امور اقتصادی و زیربنایی سازمان بازرسی کل کشور در شکایتمعاون نظارت و بازرسی 

 از فصل سوم گزارش پیوست، اداره کل امور آب استان سمنان، بابت هزینه کارشناسی تعیین بستر 2اند، مطابق بند  اعالم داشته
 مبالغی دریافت 16/8/1379 مورخ 23687ت/36046ت وزیران به شماره  مصوبه هیأ9ها و انهار، به استناد ماده  و حریم رودخانه

 قانون توزیع عادالنه آب، هزینه کارشناسی در خصوص حفر چاه یا قنات را 8با توجه به اینکه قانونگذار در ماده . نموده است
کارشناسی تعیین بستر و حریم ای به هزینه  های مربوطه اشاره  قانون پیش گفته و تبصره2بینی نموده لیکن در ماده  پیش

الذکر  صدور مصوبه فوق صورت پذیرفته،رودخانه و انهار نکرده است با توجه به اینکه این سکوت بر مبنای علم و عمد قانونگذار 
 الذکر مورد تقاضا نامه فوق  تصویب9باشد و ابطال ماده  از حیث دریافت هزینه کارشناسی از متقاضیان، فاقد منشأ قانونی می

های   تصویر نامه13/11/1384 مورخ 74161مدیر کل دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره . است
نامه در . اند  وزارت نیرو را ارسال نموده28/10/1384 مورخ 410/65952 وزارت کشور و 5/10/1384 مورخ 61/114430شماره 

اوالً در بخش اول .  واجد دو جزء یا دو بخش کامالً مجزا از یکدیگر است9 ـ ماده 1دفتر امور حقوقی وزارت کشور آمده است، 
. بینی شده است سازمانهای مرتبط پیشبرای افراد، نهادها و ... ماده حق تقدیم درخواست برای تعیین حد بستر و حریم رودخانه و

 ـ 2. قاضی مورد توجه و اشاره هیأت دولت بوده استهای کارشناسی توسط شخص یا نهاد مت ثانیاً در بخش دوم، پرداخت هزینه
ها بر عهده وزارت نیرو قرار گرفته  توزیع عادالنه آب، تعیین حدود حریم و بستر رودخانه قانون نحوه 2طبق تبصره یک ماده 

قاضی این امر باشند، اما چنانچه اشخاص حقیقی یا حقوقی اعم از دولتی یا غیر دولتی بنا بر مصالح یا نیازهای موردی، مت. است
های  رسد که هزینه های تدوین شده وزارت نیرو خواهد بود، لذا به نظر می با توجه به اینکه چنین درخواستی تحمیلی بر برنامه

در نامه مدیر کل دفتر حقوقی وزارت نیرو نیز آمده است، به دلیل اینکه در مفاد تبصره یک . متعلقه را نیز باید پرداخت نمایند
 قانون توزیع عادالنه آب، وظیفه تعیین حد بستر و حریم بر عهده وزارت نیرو گذارده شده و این وظیفه داللت بر این 2 ماده

 قانون مذکور این موارد در 51باشد، لذا بر اساس ماده  ندارد که وزارت نیرو موظف به تأمین اعتبار و هزینه کار نیز می
با توجه .  و به تصویب هیأت وزیران رسیده است تعیین گردیده و مغایرتی با قانون نداردای که توسط وزارت نیرو تهیه نامه آیین

بنابراین از نظر تأمین  های طبیعی صدها هزار کیلومتر است، ها و مسیلها و انهار طبیعی، مردابها و برکه به اینکه طول رودخانه
ه مدت بسیار دشوار است و انجام این موارد بر اساس نیاز اشخاص بندی، این امر در کوتا ریزی فنی حتی با اولیت مالی و برنامه

دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خالف شرع بودن بند . است و پرداخت هزینه موردی آن نیز امری منطقی است
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نامه شماره   و بند یک تصویب16/8/1382هـ مورخ 23687/ت/36046نامه شماره   تصویب15 و ماده 3ماده یک و ماده ) خ(
اند،   اعالم داشته11/5/1385 مورخ 16895/30/85 هیأت وزیران طی نامه شماره 18/12/1382هـ مورخ 29101ت/58977

ماده یک آیین نامه نسبت به مواردی که نهر احداثی در آخر ملک شخصی و مجاور ملک غیر احداث شده باشد ) خ(اطالق بند 
اطالق نسبت به موارد بالتبع این . نسبت به ملک غیر خالف موازین شرع شناخته شداز نظر اثبات حریم برای این نهر حتی 

 هیأت وزیران 18/12/1382هـ مورخ 29101ت/58977 آیین نامه نیز خالف شماره 15 و ماده 3دیگر آیین نامه همچون ماده 
وی و رؤساء و مستشاران شعب هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بد. نیز وارد 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

 و 3ماده یک و ماده ) خ(موضوع بند « شورای نگهبان 11/5/1385 مورخ 16895/30/85به شرح نظریه شماره الف ـ 
هـ مورخ 29101ت/58977 و بند یک تصویب نامه شماره 16/8/1379هـ مورخ 23687ت/36046یب نامه شماره  تصو15ماده 

 فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر شورا 11/5/1385 هیأت وزیران در جلسه مورخ 18/12/1382
که نهر احداثی در آخر ملک شخصی و بت به مواردی آیین نامه نس) یک(ماده ) خ(اطالق بند : گردد به شرح زیر اعالم می

. شدمجاور ملک غیر احداث شده باشد از نظر اثبات حریم برای این نهر حتی نسبت به ملک غیر خالف موازین شرع شناخته 
مچنین ه.  آیین نامه نیز خالف موازین شرع است15 و ماده 3بالتبع این اطالق نسبت به مواد دیگر آیین نامه همچون ماده 

 هیأت وزیران نیز 18/12/1382هـ مورخ 29101ت/58977ایراد شرعی مزبور نسبت به اطالق بند یک اصالح آیین نامه شماره 
 و بند یک 16/8/1379هـ مورخ 23687ت/36046 تصویب نامه شماره 15 و ماده 3ماده یک، ماده ) خ(بنابراین بند » .وارد است

 هیأت وزیران بنا به علل و جهات و در حد مقرر در نظریه مذکور 18/12/1382ورخ هـ م29101ت/58977تصویب نامه شماره 
  .شود  قانون دیوان عدالت اداری ابطال می25مستنداً به قسمت اول ماده 

 که 1361 قانون توزیع عادالنه آب مصوب 32ب ـ با توجه به مندرجات الیحه جوابیه وزارت نیرو و حکم صریح ماده 
ای را به صورت شرکتهای بازرگانی رأساً یا با مشارکت  تواند سازمانها و شرکتهای آب منطقه وزارت نیرو می«مقرر داشته است 

شرکتها به پیشنهاد وزارت اساسنامه این . اند ایجاد کند سازمانهای دیگر دولتی یا شرکتهایی که با سرمایه دولت تشکیل شده
ینکه حسب تبصره ماده مزبور تعیین حوزه عمل شرکتها و سازمانهای آب و ا» ...نیرو به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید

ای به عهده وزارت نیرو محول شده و تفکیک و تقسیم وظایف و مسئولیتهای خاص آن وزارتخانه بین سازمانها و  منطقه
طلوب تکالیف محوله با مؤسسات و شرکتهای تابعه و وابسته به وزارتخانه مزبور با رعایت مقررات مربوط و در جهت اجرای م

 از جهت 9 و 6، 5، 2های فنی و تخصصی امور مذکور از جمله وظایف سازمانی آن وزارتخانه است، بنابراین مواد  لحاظ جنبه
گذاری نهایی حد بستر و  های طبیعی موجود و عالمت ها، انهار، مسیلها، مردابها و برکه اینکه تعیین حد بستر و حریم رودخانه

رت قلع و قمع اعیانی اعم از اشجار و غیر آن، در حوزه هر شرکت را به عهده آن شرکت محول نموده است، حریم و ضرو
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  .باشد حدود اختیارات قوه مجریه نمیمغایرتی با قانون ندارد و خارج از 
ها، انهار،  ه آیین نامه مورد اعتراض در باب الزام واحدهای دولتی به استعالم بستر و حریم رودخان13ج ـ مفاد ماده 

نامه   اصالح آیین2های طبیعی قبل از اجرای طرحهای مربوط به خود و همچنین تبصره الحاقی به ماده  مردابها و برکهمسیلها، 
های آبرسانی، آبیاری و زهکشی مصوب  های طبیعی و شبکه ها، انهار، مسیلها، مردابها، برکه مربوط به بستر و حریم رودخانه

ای   فعالیت را مکلف به کسب نظریه شرکت آب منطقهع تعیین کننده کاربری و صادر کننده پروانه استقرارکه کلیه مراج 1382
  .ای در جهت تضییع یا سلب حقی نیست و بدین جهت مغایرتی با قانون ندارد مربوط نموده است، متضمن وضع قاعده آمره

اخت هرگونه وجه به واحدهای دولتی اختصاص به حکم د ـ نظر به اینکه وضع قاعده آمره در باب الزام اشخاص به پرد
 آیین نامه مورد اعتراض در قسمتی که متضمن الزام اشخاص 9 حکم مقرر در ماده ،صریح قانونگذار یا مأذون از قبل مقنن دارد

ج از حدود باشد خالف قانون و خار ای بر اساس تعرفه وزارت نیرو می به پرداخت هزینه کارشناسی به شرکتهای آب منطقه
 قانون دیوان عدالت اداری 25شود و مستنداً به قسمت دوم ماده  اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می

  .گردد ابطال می
   ـ علی رازینیهیأت عمومی دیوان عدالت اداری
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 684: شماره دادنامه

   25/11/1385 ـ 83/121/ هـ:شماره

   26/9/1385 ـ 83/121: کالسه پرونده

  . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:مرجع رسیدگی
  . اداره کل حقوقی، امالک و حمایت قضائی وزارت آموزش و پرورش:کیشا

 ابطال مصوبه جلسه هفتاد و پنجم شورای عالی بیمه خدمات درمانی کشور و دستورالعمل :موضوع شکایت و خواسته
  .مه خدمات درمانی کشور سازمان بی29/12/1381ب مورخ /53151/1000شماره 

 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، 193 شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعالم داشته است، به استناد ماده :مقدمه
اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران، به منظور تأمین و توزیع متعادل خدمات درمانی بستری مناسب با نیاز در نقاط 

گذارهای خارج  رفتن دو عامل مهم قابل دسترسی بودن خدمات برای آحاد مردم و جلوگیری از سرمایهمختلف کشور با در نظر گ
باشد و  توسط دولت صورت خواهد گرفت که متولی این امر نیز وزارت بهداشت، درمان و آموزش و پزشکی می... از حد نیاز و

 مجلس شورای اسالمی دولت 3/8/1373مانی کشور مصوب  قانون بیمه همگانی خدمات در4 و 3 و 2ضمناً با عنایت به مواد 
موظف است شرایط الزم را برای تحت پوشش قرار دادن تمام گروهها و افراد جامعه که متقاضی بیمه خدمات درمانی هستند 

ه با توجه حالی. باشد فراهم نماید و یکی از وظایف شورای عالی خدمات درمانی کشور، توسعه و تعمیم بیمه خدمات درمانی می
 قانون مارالذکر کلیه بیمارستانها، مراکز بهداشتی و درمانی، مراکز تشخیص و پزشکان کشور را موظف به 17به اینکه ماده 

های پزشکی الزم بر اساس ضوابط و مقررات قانون دانسته،  پذیرش و مداوای بیمه شدگان و ارائه و انجام خدمات و مراقبت
ات درمانی کشور علیرغم مفاد صریح قوانین مذکور که هدف از آن عمومیت بخشیدن به بیمه علیهذا شورای عالی بیمه خدم

باشد، در جلسه هفتاد و پنجم مورخ  خدمات درمانی برای آحاد ملت و قابل دسترسی بودن خدمات برای همه بیمه شدگان می
گر  ژانس و استثنائی توسط سازمانهای بیمهپرداخت خسارتهای متفرقه به جز در موارد اور« تصویب نموده است 22/10/1381

ب مورخ /53151/1000و سازمان بیمه خدمات درمانی کشور به استناد مصوب مذکور طی دستورالعمل شماره » صورت نپذیرد
های خدمات درمانی بستری بیمه شدگان را در مراکز فاقد قرارداد همکاری   پرداخت هزینه1382 از ابتدای سال 29/12/1381
الذکر با قوانین  لذا به دلیل مخالفت مصوبه و دستورالعمل فوق. ازمان مذکور جز در موارد اورژانس ممنوع نموده استبا س

مدیر کل روابط عمومی، حقوقی سازمان بیمه خدمات درمانی در پاسخ به شکایت مذکور طی . مارالذکر ابطال آنها را تقاضا دارد
 قانون بیمه همگانی خدمات درمانی در خصوص 3 و 2اند، مادتین  اعالم داشته 30/8/1383 مورخ 32701/001نامه شماره 

 قانون 4ثانیاً، ماده . تشکیالت و اهداف شورای عالی بیمه خدمات درمانی است که از این حیث با خواسته خواهان مرتبط نیست
ان کشور است که از این جهت نیز  قانون برنامه سوم توسعه در خصوص تحت پوشش قراردادن بیمه شدگ193موصوف و ماده 

خوانده دعوی تقریباً تمامی افراد جامعه را زیر پوشش بیمه قرار داده است که از این نظر ادعای خواهان فاقد وجاهت قانونی 
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ات را ارائه خدم) که خواهان نیز به آن استناد نموده است( قانون بیمه همگانی خدمات درمانی 17ثالثاً، اگرچه مدلول ماده . است
این قانون درج ) بر اساس ضوابط و مقررات(به صورت کلی مقرر نموده است، لیکن در انتهای جمله این ماده قانونی عبارت 

باشند که توسط  دادخواست خواهان در واقع همان ضوابط و مقرراتی میگردیده است، به این معنی که تمامی مستندات پیوست 
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب . یب شده استشورای عالی بیمه خدمات درمانی تصو

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

  رأی هیأت عمومی
 الی 481دادنامه شماره ) ب(سه شورای عالی بیمه خدمات درمانی به شرح بند نظر به اینکه مصوبه هفتاد و پنجمین جل

 از جهت ایجاد 1373 قانون بیمه همگانی مصوب 17 هیأت عمومی دیوان بلحاظ مغایرت با ماده 2/7/1385 مورخ 485
 پزشکان کشور و نفی محدودیت حق بیمه شدگان به منظور انتخاب بیمارستان مراکز بهداشتی و درمانی و مراکز تشخیصی و

های پزشکی، داروئی و درمانی بیمه شدگان  مسئولیت مطلق سازمان خدمات درمانی در تأمین و پرداخت بالقید و شرط هزینه
 مدیر عامل سازمان 29/12/1381ب مورخ /53151/1000خالف قانون شناخته شده و ابطال گردیده است، دستورالعمل شماره 

 17ده الذکر و در جهت اجرای آن است مغایر هدف و حکم مقنن به شرح ما ه ملهم از مصوبه فوقبیمه خدمات درمانی کشور ک
  .گردد  قانون دیوان عدالت اداری ابطال می25شود و مستنداً به قسمت دوم ماده   میالذکر تشخیص داده قانون فوق

  
  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

  ردمعاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ مقدسی ف
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 685: شماره دادنامه

   12/12/1385 ـ 85/710/ هـ:شماره

   3/10/1385 ـ 85/710: کالسه پرونده

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

  .ری تجدیدنظر دیوان عدالت ادا6 و 2 اعالم تعارض آراء صادره از شعب :موضوع شکایت و خواسته
 موضوع شکایت آقای غالمرضا صدقی به طرفیت 84/258به پرونده کالسه  ـ شعبه پانزدهم در رسیدگی 1 الف ـ :مقدمه

های درمانی و بیمارستانی به شرح دادنامه  عنه به پرداخت هزینه سازمان بیمه خدمات درمانی به خواسته، الزام سازمان مشتکی
های  صادر نموده است، شاکی خواستار الزام سازمان خوانده به پرداخت هزینه چنین رأی 28/1/1385 مورخ 2/145شماره 

 گردیده و متقابالً سازمان مزبور با ارسال جوابیه مطالبه وجه را خارج از 9/9/1383درمانی عمل جراحی دیسک کمر در مورخ 
متبوع خارج دانسته و تقاضای رد آن را به ای سازمان  صالحیت این دیوان و ماهیتاً نیز اجابت خواسته وی را از تعهدات بیمه

عمل آورده اینکه این شعبه دیوان اوالً از حیث ایراد شکلی چون خواسته مذکوره از منظر خودداری سازمان بیمه خدمات درمانی 
مانی تأدیه از ایفاء وظیفه قانونی خود مطرح گردیده نه صرفاً مطالبه وجه بلکه وجه موضوع خواسته در قالب اجرای وظایف ساز

شود که قانونگذار آن را تجویز و تکلیف نموده فلذا با مردود دانستن ایراد مطروحه ثانیاً با توجه به شکایت معنونه و مستندات  می
ابرازی شاکی از جمله تأیید پزشک معالج مشعر بر انجام عمل اورژانسی جراحی دیسک کمر خصوصاً تعهدات قانونی سازمان 

های  عنه تقبل پرداخت هزینه مؤید این حقیقت است که سازمان مشتکی... یمه خدمات درمانی بیمه شده مندرج در دفترچه ب
درمانی موصوف را که به صورت اورژانسی نیز شاکی بستری و تحت درمان قرار گرفته و مورد تأیید واقع شده و بدیهی است در 

نماید به همین جهت  داد با بیمه خدمات درمانی متعذر و دشوار میحالت و وضعیت اورژانس بیمار، رجوع به بیمارستان طرف قرار
عنه محسوب گردیده که در نتیجه استحقاق شاکی به  های موضوع مطالبه از تعهدات قانونی سازمان مشتکی بنا به مراتب هزینه

اخت آن و استنکاف از اجابت های درمانی موضوع خواسته که سازمان بیمه خدمات درمانی با عدم پرد مطالبه و استیفاء هزینه
اش موجبات تضییع حق بیمه وی را فراهم نموده مقرون به صحت و محرز و ثابت تشخیص و مستنداً به مواد  تعهدات قانونی

 قانون دیوان عدالت اداری حکم 11بند یک ماده ) پ( و شق 3/8/1383 قانون بیمه همگانی خدمات درمانی مصوب 10یک و 
های موضوع خواسته به تأیید حسابداری مربوطه  زام سازمان بیمه خدمات درمانی خوانده به پرداخت هزینهبه ورود شکایت و ال

 ـ شعبه دوم تجدیدنظر در 2الف ـ . دارد در حد تعهدات قانونی سازمان بیمه خدمات درمانی در حق مشارالیه صادر و اعالم می
یدنظر سازمان بیمه خدمات درمانی نسبت به دادنامه شماره  موضوع تقاضای تجد2/85/917رسیدگی به پرونده کالسه ت

 چنین رأی صادر نموده است، 21/5/1385 مورخ 790 شعبه پانزدهم دیوان به شرح دادنامه شماره 28/1/1385 مورخ 2/145
 یک جانبه این امر را به تواند القاعده تعیین پزشک معالج و بیمارستان با بیمار است و سازمان نمی قطع نظر از اینکه اصوالً و علی



 
١٠١

بیمار تحمیل نماید نظر به اینکه حسب محتویات پرونده تجدیدنظر خوانده به صورت اورژانسی و شدت درد و فوریت عمل 
 استنادی تجدیدنظر خواه موارد 6/11/1381س مورخ /145459/6و بخشنامه شماره جراحی به بیمارستان انتقال داده شده است 

 را از خسارتهای متفرقه مجزا و مستثنی نموده است بنابراین تجدیدنظر خوانده استحقاق دریافت خسارت را اورژانس و استثنائی
بنا به جهات مذکور نظر به اینکه دادنامه تجدیدنظر خواسته به . بر اساس ضوابط و مقررات سازمان تجدیدنظر خواه داشته است

دنظر خواه اعتراض مؤثری نشده و دلیلی که فسخ رأی صادره را ایجاب جهات و دالیل مقیده در آن صادر شده و از طرف تجدی
 ـ شعبه 1ب ـ . شود نماید ارائه نکرده است، علیهذا دادنامه تجدیدنظر خواسته خالی از اشکال تشخیص و با رد اعتراض تأیید می

ه طرفیت، سازمان بیمه خدمات راد ب  موضوع شکایت آقای عبداهللا رضائی84/2672پانزدهم در رسیدگی به پرونده کالسه 
 مورخ 2/382های درمانی و بیمارستانی به شرح دادنامه شماره  عنه به پرداخت هزینه درمانی به خواسته، الزام سازمان مشتکی

 چنین رأی صادر نموده است، خواسته شاکی به شرح دادخواست تقدیمی علیه سازمان خوانده خواستار الزام سازمان 16/2/1385
های درمانی ناشی از دردهای شدید منجر به علت تب مالت گردیده و متقابالً سازمان مزبور با ارسال  به پرداخت هزینهمذکور 

ای سازمان متبوع خارج  جوابیه مطالبه وجه را خارج از صالحیت این دیوان و ماهیتاً نیز اجابت خواسته شاکی را از تعهدات بیمه
آورده اینکه این شعبه دیوان اوالً از حیث ایراد شکلی چون خواسته مذکور از منظر خودداری دانسته و تقاضای رد آن را به عمل 

سازمان بیمه خدمات درمانی از ایفاء وظیفه قانونی خود مطرح گردیده نه صرفاً مطالبه وجه بلکه وجه موضوع خواسته در قالب 
 تکلیف نموده فلذا با مردود دانستن ایراد مطروحه ثانیاً با توجه شود که قانونگذار آن را تجویز و اجرای وظایف سازمانی تأدیه می

خصوصاً تعهدات قانونی سازمان مندرج در ... به شکایت معنونه و مستندات ابرازی شاکی از جمله تأیید و تصدیق پزشک معالج 
ای سازمان مستثنی گردیده  ل بیمهدفترچه بیمه خدمات درمانی بیمه شده که نوع هزینه درمانی انجام شده از موارد اعالم شمو

های درمانی موصوف را که به صورت اورژانسی نیز شاکی  عنه تقبل پرداخت هزینه ید این حقیقت است که سازمان مشتکیؤم
درمانی خوانده به  حکم به ورود شکایت و الزام سازمان بیمه خدمات... بستری و تحت درمان قرار گرفته و مورد تأیید واقع شده 

های موضوع خواسته به تأیید حسابداری مربوطه در حد تعهدات قانونی سازمان بیمه خدمات درمانی در حق  اخت هزینهپرد
 موضوع تقاضای 85/1027 ـ شعبه ششم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کالسه 2ب ـ . دارد مشارالیه صادر و اعالم می

 بدوی دیوان به شرح 15 شعبه 16/2/1385 مورخ 2/382شماره  تجدیدنظر سازمان بیمه خدمات درمانی نسبت به دادنامه
 چنین رأی صادر نموده است، اعتراض تجدیدنظر خواه به دادنامه تجدیدنظر خواسته وارد 9/8/1385 مورخ 952دادنامه شماره 

ی از قرارداد فیمابین ناش) هزینه درمانی و بیمارستانی(عنه به پرداخت  است زیرا موضوع شکایت و خواسته شاکی الزام مشتکی
های  بوده است و این قبیل شکایتها با توجه به رأی) شاکی پرونده بدوی(سازمان تجدیدنظر خواه و تجدیدنظر خوانده 

االشعار صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خارج از حدود صالحیت رسیدگی دیوان بوده و در صالحیت رسیدگی  فوق
باشد، بناء علیهذا شعبه بدوی دیوان در مقام رسیدگی و اصدار دادنامه معترض علیه دقت و توجه  محاکم عمومی دادگستری می

کافی به امر مذکور ننموده است لذا دادنامه مزبور مخدوش و قابل نقض است ضمن اعالم ورود اعتراض و تجدیدنظر خواهی و 
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. گردد اکم عمومی دادگستری تهران صادر و اعالم مینقض دادنامه مذکور قرار عدم صالحیت رسیدگی دیوان به صالحیت مح
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و 

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

 3/8/1373 قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب 15 و قسمت اخیر ماده 5 و 2ومات احکام مقرر در مواد عم
در باب تکلیف دولت در زمینه تدارک شرایط الزم برای استفاده افراد جامعه از خدمات درمانی و تشکیل سازمان بیمه خدمات 

جبات و امکانات بیمه خدمات درمانی کارکنان دولت و سایر افراد مشمول درمانی به منظور تحقق هدف مقنن در جهت تأمین مو
قانون به ویژه تکلیف دستگاههای ذیربط مبنی بر انعقاد قرارداد رأساً با سازمان بیمه خدمات درمانی و کسر حق سرانه خدمات 

رابطه حقوقی مستخدمان دولت با درمانی از حقوق کارکنان دولت و پرداخت آن به سازمان مزبور مبین آن است که ماهیت 
سازمان بیمه خدمات درمانی مبتنی بر الزامات قانونی بوده و ناشی از توافق و تراضی و عقد قرارداد مستقل و مستقیم بین 

بنابراین شکایت مستخدم دولت از خودداری و امتناع سازمان بیمه خدمات درمانی از . مستخدم دولت و سازمان مذکور نیست
های پرداختی مستخدم دولت به مطلق  ایف و مسئولیتهای قانونی مربوط در خصوص تأمین و پرداخت هزینهایفاء وظ

های قانونی مربوط از نوع  بیمارستانها، مراکز پزشکی، مراکز بهداشتی درمان و مراکز تشخیص و پزشکان در حد ضوابط و تعرفه
 شعبه دوم 21/5/1385 مورخ 790و در نتیجه دادنامه شماره شود  اداری محسوب میدعاوی داخل در صالحیت دیوان عدالت 

تجدیدنظر مبنی بر تأیید دادنامه بدوی در حدی که مفید این معنی است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده 
جع ذیربط  اصالحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مرا20این رأی به استناد قسمت اخیر ماده . شودت می

  .االتباع است در موارد مشابه الزم
  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

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

   12/12/1385 ـ 85/772/ هـ:شماره

   3/10/1385 ـ 85/772: کالسه پرونده

  . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:مرجع رسیدگی
  .مه خدمات درمانی سازمان بی:کیشا

  . تجدیدنظر دیوان عدالت اداری11 و 9، 8، 4 اعالم تعارض آراء صادره از شعب :موضوع شکایت و خواسته
 موضوع شکایت آقای سیدکمال لعلی به طرفیت، 83/21 ـ شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کالسه 1 الف ـ :مقدمه

 14/2/1384 مورخ 377عمل جراحی همسر به شرح دادنامه شماره ه سازمان بیمه خدمات درمانی به خواسته پرداخت هزین
 6/10/1383 مورخ 496 و 12/12/1380 مورخ 429چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه خواسته شاکی برابر رأی شماره 

لتی ابطال گردیده باشد و منحصر نمودن درمان به واحدهای سازمان و مراکز دو هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قانونی می
است لذا حکم به ورود شکایت شاکی و الزام به پرداخت هزینه درمانی مورد مطالبه تعرفه خدمات درمانی صادر و اعالم 

 موضوع تقاضای تجدیدنظر سازمان بیمه 84/613 ـ شعبه یازدهم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کالسه 2الف ـ . نماید می
 مورخ 2073 شعبه چهارم دیوان به شرح دادنامه شماره 14/2/1384 مورخ 377 دادنامه شماره خدمات درمانی کشور نسبت به

 موضوع 83/1550 ـ شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کالسه 1ب ـ .  دادنامه بدوی را عیناً تأیید نموده است12/7/1384
ستان تهران به خواسته، پرداخت هزینه درمانی پور به طرفیت، اداره کل بیمه خدمات درمانی ا شکایت آقای ابراهیم ملکی

 هیأت 6/1/1383 مورخ 496 با استناد به رأی شماره 12/2/1384 مورخ 316به شرح دادنامه شماره ) آنژیوگرافی قلبی و غیره(
ر  ـ شعبه چهارم تجدیدنظر د2ب ـ . عمومی دیوان شکایت شاکی را وارد دانسته و حکم به ورود شکایت صادر نموده است

 موضوع تقاضای تجدیدنظر اداره کل بیمه خدمات درمانی استان تهران نسبت به دادنامه 84/383رسیدگی به پرونده کالسه 
 چنین رأی صادر نموده 15/6/1384 مورخ 1342 شعبه چهارم دیوان به شرح دادناماه شماره 12/2/1384 مورخ 316شماره 

هزینه نت سالمت و دبیر شورای عالی بیمه خدمات درمانی از پرداخت است، اداره طرف شکایت مستند به اظهارنظر معاو
ثانیاً متفرقه . آنژیوگرافی امتناع نموده است در حالی که اوالً هزینه آنژیوگرافی از خسارتهای مندرج در اظهارنظر مذکور نیست

ب است که با تشخیص مذکور شود بلکه انجام آنژیوگرافی از ملزومات تشخیص بیماری و انسداد رگهای قل محسوب نمی
گردد در هر حال امتناع از پرداخت هزینه آنژیوگرافی وسیله اداره طرف شکایت مستند به  موجبات جراحی قلب فراهم می

مقررات قانونی نبوده از شمول دستور معاونت درمان خارج است، لذا ضمن رد تجدیدنظر خواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته تأیید 
 موضوع شکایت آقای احمد افشار وثوقی به طرفیت 84/405 ـ شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کالسه 1ج ـ . گردد می

های درمان و مداوای قلب در بیمارستان دی به شرح دادنامه  سازمان بیمه خدمات درمانی به خواسته الزام به پرداخت هزینه
 صادره از 6/11/1381 س مورخ 145459/6بخشنامه شماره  چنین رأی صادر نموده است، طبق 29/1/1385 مورخ 108شماره 
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گر  سوی سازمان بیمه خدمات درمانی پرداخت خسارتهای متفرقه به جز در موارد اورژانس و استثنایی توسط سازمانهای بیمه
 به شرط طرف های بیمارستانی پذیرد و دلیلی بر وضعیت اورژانس و استثنائی ارائه نگردیده است به عالوه هزینه صورت نمی

بنا به مراتب مذکور دادخواست مطروحه غیر موجه . باشد قرارداد بودن قابل پرداخت است که بیمارستان دی طرف قرارداد نمی
 موضوع 85/465 ـ شعبه نهم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کالسه 2ج ـ . شود تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعالم می

 مورخ 463 به شرح دادنامه شماره 29/1/1385 مورخ 108افشار وثوقی نسبت به دادنامه شماره تقاضای تجدیدنظر آقای احمد 
 موضوع 84/1566 ـ شعبه پانزدهم در رسیدگی به پرونده کالسه 1د ـ .  دادنامه بدوی را عیناً تأیید نموده است5/4/1385

عنه به  گان به خواسته، الزام سازمان مشتکیشکایت آقای حمیدرضا صنعتی به طرفیت، سازمان بیمه خدمات درمانی هرمز
نوع ...  چنین رأی صادر نموده است، 28/1/1385 مورخ 2/156های درمانی و بیمارستانی به شرح دادنامه شماره  پرداخت هزینه

ان ای سازمان مستثنی گردیده مؤید این حقیقت است که سازم هزینه درمانی انجام شده از موارد عدم شمول تعهدات بیمه
های درمانی موصوف را که به صورت پذیرش به صورت اورژانس به علت شکستگی زانوی  عنه تقبل پرداخت هزینه مشتکی

شاکی بستری و تحت درمان قرار گرفته و مورد تأیید واقع شده و بدیهی است در حالت و وضعیت اورژانس بیمار رجوع به 
های موضوع مطالبه  نماید به همین جهت بنا به مراتب هزینه ذر و دشوار میبیمارستان طرف قرارداد با بیمه خدمات درمانی متع

عنه محسوب گردیده که در نتیجه حکم به ورود شکایت و الزام سازمان خوانده به پرداخت  از تعهدات قانونی سازمان مشتکی
 خدمات درمانی در حق شاکی صادر و های موضوع خواسته به تأیید حسابداری مربوطه در حد تعهدات قانونی سازمان بیمه هزینه

 موضوع تقاضای تجدیدنظر سازمان بیمه 85/378 ـ شعبه هشتم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کالسه 2د ـ . دارد اعالم می
 مورخ 591 شعبه پانزدهم دیوان به شرح دادنامه شماره 28/1/1385 مورخ 2/156خدمات درمانی نسبت به دادنامه شماره 

 ـ شعبه بیست و چهارم در رسیدگی 1هـ ـ . ا رد تجدیدنظر خواهی دادنامه بدوی را عیناً تأیید و استوار نموده است ب7/5/1385
 موضوع شکایت آقای سیداحمد رفیعی به طرفیت، اداره کل بیمه خدمات درمانی استان تهران به 83/1185به پرونده کالسه 

عدم تأیید استحقاق به دریافت خسارت عمل جراحی قلب به شرح دادنامه خواسته، اعتراض به تصمیم کمیسیون فنی در مورد 
شاکی ورود در موضوعی است که داخل در تعریف ثانیاً خواسته ...  چنین رأی صادر نموده است، 30/5/1383 مورخ 789شماره 

داختی شاکی که در حال حاضر های پر ثالثاً هزینه. باشد  استنادی خوانده نمی6/11/1381س مورخ /145459/6بخشنامه شماره 
یید و پرداخت آن استنکاف دارد، خارج از جمله خسارتهای متفرقه ولیکن در حیطه موارد أمدعی دریافت آن بوده و خوانده از ت

باشد و بر این اساس و استدالل ضمن صدور   شورای عالی بیمه خدمات درمانی می75اورژانس و استثنائی مذکور در جلسه 
هـ . نماید  خواسته ضمن نقض تصمیم کمیسیون مورد نظر خوانده را موظف به تأیید و پرداخت هزینه یاد شده میحکم به ورود

 موضوع تقاضای تجدیدنظر سازمان بیمه خدمات درمانی 83/1327 ـ شعبه یازدهم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کالسه 2ـ 
 دادنامه بدوی را عیناً 27/11/1383 مورخ 1076رح دادنامه شماره  به ش3/5/1383 مورخ 789کشور نسبت به دادنامه شماره 

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

، سازمان بیمه خدمات درمانی به منظور تأمین 1373 قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب 5مطابق ماده 
موجبات و امکانات بیمه خدمات درمانی افراد مشمول قانون مزبور تشکیل و موظف گردیده است که در قبال دریافت حق سرانه 

 قانون 17ها و ضوابط قانونی مربوط اقدام نماید و برابر ماده  بت به پرداخت سهمیه آن سازمان بر اساس تعرفهدرمانی نس
کلیه بیمارستانها، مراکز بهداشتی و درمانی و مراکز تشخیصی و پزشکان کشور موظف به پذیرش و مداوای بیمه «الذکر  فوق

نظر به مراتب . »الزم بر اساس ضوابط و مقررات این قانون هستندشدگان و ارائه و انجام خدمات و مراقبتهای پزشکی 
 موضوع بخشنامه شماره 22/10/1381الذکر و اینکه مصوبه هفتاد و پنجمین جلسه شورای عالی بیمه خدمات درمانی مورخ  فوق

ها و  رداخت هزینه دبیر شورای عالی بیمه خدمات درمانی در خصوص عدم تعهد سازمان به پ6/11/1381س مورخ /145459/6
 مورخ 485 الی 481مخارج بیمارستانها و مراکز پزشکی فاقد قرارداد با سازمان به استثناء موارد اورژانس به شرح دادنامه شماره 

 و 12/7/1384 مورخ 2073های شماره   خالف قانون تشخیص داده شده و ابطال گردیده است، بنابراین دادنامه2/7/1385
 7/5/1385 مورخ 591 شعبه چهارم تجدیدنظر، 15/6/1384 مورخ 1342 شعبه یازدهم تجدیدنظر، 27/11/1383 مورخ 1076

های درمانی مربوط در حد  شعبه هشتم تجدیدنظر مبنی بر الزام سازمان بیمه خدمات درمانی به پرداخت مخارج و هزینه
 اصالحی قانون دیوان 20تناد قسمت اخیر ماده این رأی به اس. شود های مصوب صحیح و موافق قانون تشخیص داده می تعرفه

  .االتباع است عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه الزم
  

  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

  معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ مقدسی فرد
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 739، 738: شماره دادنامه

   12/12/1385 ـ 557 و 82/754/ هـ:شماره

   18/11/1385 ـ 754، 82/557: السه پروندهک

  . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:مرجع رسیدگی
  . سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح ـ صنایع پشتیبانی و نوسازی هلیکوپترهای ایران:کیشا

ور و  بخشنامه مذک4 و قسمت 5/3/1381 مورخ 19718/5030 ابطال صدر بخشنامه شماره :موضوع شکایت و خواسته
  . معاون فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی21/5/1382 مورخ 46721/5000نیز ابطال ابالغیه شماره 

 تا اواخر 1372 ـ صنایع زیر مجموعه این سازمان از سال 1اند،   شکات به شرح دادخواستهای تقدیمی اعالم داشته:مقدمه
 و بخشنامه فنی 13/12/1368 قانون استخدام کشوری مصوب  به موجب قانون اصالح مقررات بازنشستگی و وظیفه1380سال 

 رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی و همچنین مجوز صادره به شماره 10/12/1370 مورخ 7شماره 
ر ماده  معاون اداره کل مستمریهای سازمان تأمین اجتماعی کارکنان خود را بر اساس شرایط مقرر د24/2/1372 مورخ 8865/6

تبصره یک ماده ) ب( و نیز قانون اصالح بند 1368 قانون اصالح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری سال 2
 20 سال سن و مستخدمین زن با 50 سال سابقه خدمت و 25مستخدمین مرد با داشتن  (3/10/1370 قانون مذکور مصوب 2

بازنشستگی به سازمان تأمین اجتماعی معرفی و پس از احراز شرایط فوق جهت ) سال سابقه خدمت بدون رعایت شرط سنی
 ـ 2. اند تعداد کثیری از کارکنان این سازمان بر اساس احکام صادره از سوی سازمان مذکور به افتخار بازنشستگی نایل گردیده

ستگی فوق در صنایع زیر مجموعه  سال از اجرای مقررات بازنش8 پس از گذشت 1380سازمان تأمین اجتماعی در اواخر سال 
و وظیفه قانون استخدام کشوری مصوب این سازمان، به لحاظ استنباط جدید از قانون اصالح مقررات بازنشستگی 

ون فوق بر مشمولین  محدودیتهایی را برخالف قان5/3/1381 مورخ 19718/5030 به موجب بخشنامه فنی شماره 13/12/1368
 را که از نظر 1352قانون تأمین اجتماعی اعمال نموده و صرفاً مستخدمین مشمول مقررات استخدامی شرکتهای دولتی مصوب 

 قرار داده و 1368باشند در شمول قانون اصالح مقررات بازنشستگی مصوب سال  بازنشستگی تابع قانون تأمین اجتماعی می
 2 به این سازمان ابالغ نموده که با اجرای مفاد تبصره یک ماده 21/5/1382مورخ  46721/5000اره متعاقب آن برابر نامه شم

 صدور احکام بازنشستگی و برقراری مستمری کارکنان واجد 1368قانون اصالح مقررات بازنشستگی و وظیفه مصوب سال 
ن سازمان با توجه به دالیل ذیل، مفاد تبصره یک  ـ ای3. باشد شرایط بازنشستگی شرکتهای تابعه این سازمان، هماهنگ نمی

  قانون، قانون فوق2مذکور را شامل کارکنان مشمول قانون تأمین اجتماعی که در دستگاههای مذکور در ماده  قانون 2ماده 
مقررات  قانون مورد بحث بدون اینکه به مشمولین انواع خاصی از 2ـ بنا به اطالق ماده الف . داند شاغل هستند نیز می

استخدامی اشاره بشود مفاد این ماده به کلیه کارکنان دولت از جمله آن دسته از کارکنان دولت که مشمول قانون تأمین 
 محسوب 2نیز استثناء بر حکم کلی مندرج در متن ماده فوق 2از سوی دیگر تبصره یک ماده . باشند نیز تسری دارد اجتماعی می
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یعنی مشمولین ماده (منه  داخل در افراد مستثنی) یعنی مشمولین تبصره یک(که افراد حکم مستثنی فلذا با عنایت به این. گردد می
در » مستخدم رسمی و یا ثابت مشمولین این قانون«باشند، بنابراین هیچگونه تردیدی وجود ندارد که منظور از عبارت  می) 2

 با 2 ماده 2ب ـ در همین راستا، ابتدا عبارت تبصره . »دباش  می2متن تبصره یک، مستخدمین رسمی و یا ثابت مشمول ماده 
 به صورت حصری در متن 2به این نکته تأکید دارد که موضوعات خارج شده از شمول تبصره یک ماده » صرفاً«ذکر کلمه 

شده است،  همان ماده ذکر گردیده است و چون در میان موارد استثناء به مشمولین قانون تأمین اجتماعی اشاره ن2تبصره 
ج ـ در قانون مصوب .  قرار دارند2بنابراین مستخدمین دولتی مشمول قانون تأمین اجتماعی در شمول تبصره یک ماده 

 قانون مورد بحث، دایره 9مراتب فوق وجود دارد، از جمله اینکه به موجب ماده  قرائن دیگری در جهت تأیید 13/12/1368
 و نیز دستگاههای دارای 5/3/1352مقررات استخدامی شرکتهای دولتی مصوب شمول آن توأماً شامل مستخدمین مشمول 

با عنایت به مطالب . باشد مقررات استخدامی خاص گردیده است و بالطبع این امر بیانگر گستردگی قلمرو شمول قانون فوق می
 معاونت فنی و درآمد اداره کل 5/3/1381 مورخ 19718/5030شود، نسبت به ابطال صدر بخشنامه شماره  معنونه درخواست می

به مشمولین مقررات استخدامی شرکتهای استان تهران بزرگ سازمان تأمین اجتماعی در خصوص محدود نمودن مفاد آن 
بخشنامه مذکور در ارتباط با محدود نمودن مفاد بند مزبور به شرط سی سال خدمت جهت ) 4(دولتی و همچنین ابطال بند 

 معاونت فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی 21/5/1382 مورخ 46721/5000 به ابطال ابالغیه شماره بازنشستگی و نیز نسبت
 10628/7100معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره . اقدام گردد

 و بازنشستگی مشمول مقررات قانون تأمین اجتماعی  ـ مستخدمین شکات از حیث بیمه1اند،   اعالم داشته28/4/1383مورخ 
ماده یک ) ب(ثانیاً ـ بند . دالیل این مدعا به قرار ذیل است، اوالً ـ اظهارات صریح خود شکات در دادخواستهای تقدیمی. هستند

شکات که شامل ( که صریحاً شرکتهای وابسته به وزارت جنگ 1352قانون مقررات استخدامی شرکتهای دولتی مصوب 
را از شمول مقررات استخدامی حاکم بر شرکتهای دولتی خارج دانسته و تشخیص وضعیت استخدامی آنها به وزارت ) باشد می

 قانون تشکیل وزارت بهداری و بهزیستی مصوب 11 ماده 4به همین دلیل وقتی که در اجرای تبصره . مزبور محول شد
ولتی منحل شد و در سازمان تأمین اجتماعی ادغام گردید، کارکنان این  صندوق بازنشستگی مستخدمین شرکتهای د6/4/1355

های شرکتهای شکات که مستخدمین خود را از حیث  ثالثاً ـ اساسنامه. قبیل شرکتها مشمول قانون تأمین اجتماعی قرار گرفتند
ه قانونی و منطقی که از مشمولیت  ـ نتیج2. اند بیمه و بازنشستگی صریحاً مشمول مقررات قانون تأمین اجتماعی قرار داده

آید به طور خالصه عبارتند از الف ـ مستخدمین مزبور یکی از  شرکتهای شاکی تحت قانون تأمین اجتماعی به دست می
مصادیق مشمولین قانون تأمین اجتماعی بوده و به همین اعتبار لزوماً و بدون تفکیک از سایر مشمولین تأمین اجتماعی، 

خارج گردیدن اینگونه مستخدمین از احکام کلی بازنشستگی . باشند ام و مقررات حاکم بر امر بازنشستگی میمشمول کلیه احک
توان  بدیهی است به استناد عبارات کلی و اطالقات ادله نمی. باشد مقرر در قانون تأمین اجتماعی مستلزم نص صریح قانون می

 قانون اصالح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون 2ندرج در ماده م» مستخدمین رسمی«عبارت . حکم بر چنین خروجی نمود



 
١٠٨

 یک عبارت مطلق و کلی بود، به لحاظ حکم بازنشستگی شامل آن دسته از مستخدمین رسمی 1368استخدام کشوری مصوب 
ین مشمولین ب ـ از حیث لزوم تبعیت از مقررات واحد تأمین اجتماعی، فرقی ب. گردد باشند، نمی که مشمول قانون خاص می

میان اینکه مشمولین آن مستخدمین یعنی از منظر قانون تأمین اجتماعی، تفاوتی . قانون تأمین اجتماعی قاعدتاً وجود ندارد
دولتی باشند یا مستخدمین بخش خصوصی وجود ندارد بلکه بال تفاوت کلیه مشمولین آن از حیث شرایط بازنشستگی از یک 

 تابع وصف دولتی یا 1368ف سوء استنباط شکات، استفاده از مزایای مقرر در قانون سال  ـ برخال3. کنند رژیم تبعیت می
شاکی از این امر مهم غفلت نموده است که مستخدمین آنها ولو اینکه کارمند دولت هم باشند، از . مستخدم رسمی بودن نیست

اند و به دلیل عمومات و اطالقات احکام  بودهحیث احکام بازنشستگی از همان ابتداء مشمول مقررات خاص تأمین اجتماعی 
با توجه به جمیع مراتب باال صدور حکم بر رد . بازنشستگی کارمندان دولت اساساً شامل این دسته از مستخدمین دولتی نیست

اداء مدیر کل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به دعوت نماینده جهت . شکایت مطروحه را دارد
اند، بر طبق رویه فعلی   اعالم داشته7/11/1385مورخ  42388/71000توضیحات در جلسه هیأت عمومی دیوان طی نامه شماره 

سازمان، بازنشستگی مستخدمین رسمی و ثابت شرکتهای دولتی، که به لحاظ بیمه و حمایتهای مربوط به آن مشمول قانون 
ات مذکور در قانون اصالح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری تأمین اجتماعی هستند، تابع ضوابط و مقرر

است و اینگونه مستخدمان صرفنظر از نوع مقررات استخدامی حاکم بر آنان، به لحاظ بازنشستگی، تابع قانون اخیرالذکر 
اشته، عمالً منفی شده و بدینگونه خواسته لذا آن بخش از مفاد بخشنامه و ابالغیه مورد شکایت که با این امر منافات د. باشند می

 اداره کل امور فنی مستمریهای 7/10/1384 مورخ 87143لذا ضمن ایفاد تصویر نامه شماره . شکات اجابت گردیده است
سازمان که در همین معنی صادر شده است، خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به رد شکایت مطروحه حکم مقتضی صادر 

أت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر هی. فرمایند
ریزی و سازمان بازنشستگی کشوری و بحث و بررسی و  تشکیل و پس از استماع توضیحات نمایندگان سازمان مدیریت و برنامه

  .نماید رأی میانجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور 
  رأی هیأت عمومی

 شده است که بازنشستگی ح قانون اصالح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری تصری2در ماده 
ها، مؤسسات، شرکتهای دولتی، شهرداریهای و مؤسسات دولتی که  مستخدمین رسمی، ثابت و دارای عناوین مشاوبه وزارتخانه

 ذکر نام است با حداقل سی سال سابقه خدمت قابل قبول از لحاظ بازنشستگی طبق مقررات مربوط شمول قانون بر آنها مستلزم
مشمول مقررات نظر به عموم واطالق ماده مزبور و تأکید قانونگذار به شمول این قانون درباره مطلق مستخدمین . خواهد بود

ستگی در یکدیگر به استثنای صندوق بازنشستگی  و ضرورت ادغام کلیه صندوقهای بازنش9خاص به شرح ماده استخدامی 
بخش کارگران، صاحبان حرف (مشمولین قانون استخدامی نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران و سازمان تأمین اجتماعی 

 با انجام خواسته شاکیان موافقت 7/11/1385 مورخ 42388/7100و اینکه سازمان تأمین اجتماعی به شرح الیحه شماره ...) و
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 آن که مفید محدودیت در قلمرو مصرحات 4 و بند 5/3/1381 مورخ 19718/5030به عمل آورده است، صدر بخشنامه شماره 
 قانون دیوان عدالت اداری 25شود و مستنداً به قسمت دوم ماده  الذکر است، مغایر قانون تشخیص داده می احکام قانون فوق

  .شود  نیز کان لم یکن اعالم می21/5/1382 مورخ 46721/5000گردد و به تبع آن ابالغیه شماره  ابطال می
  

  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

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

   12/12/1385 ـ 85/814/ هـ:شماره
   15/11/1385 ـ 85/814: کالسه پرونده

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

  . تجدیدنظر دیوان عدالت اداری10 و 5 اعالم تعارض آراء صادره از شعب :موضوع شکایت و خواسته
 موضوع شکایت آقای سلیمان 84/1468 ـ شعبه بیست و هفتم دیوان در رسیدگی به پرونده کالسه 1 الف ـ :مقدمه

 رسیدگی به شکایات استانداری تهران به خواسته دستور موقت به شرح دادنامه شماره عسگری به طرفیت هیأت حل اختالف
 قانون 28نظر به اینکه تصمیم هیأت طرف شکایت در اجرای ماده ...  چنین رأی صادر نموده است، 1/6/1384 مورخ 773

یین نامه اجرایی قانون مذکور اتخاذ  آ26تشکیالت وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و انتخابات شهرداران و ماده 
توانند به دادگاه صالح  گردند می الذکر فرد یا افرادی که سلب عضویت می  قانون فوق82اخیر ماده گردیده و مطابق قسمت 

از لفظ دادگاه دیوان عدالت اداری خارج از شمول لفظ مذکور بوده موضوع در صالحیت شکایت نمایند که با توجه به استفاده 
 21 قانون دیوان عدالت اداری و ماده 18 و 14 و 11باشد لذا شعبه مستنداً به مواد  سیدگی محاکم عمومی استان تهران میر

آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار عدم صالحیت خویش را به شایستگی رسیدگی دادگاههای عمومی استان تهران صادر و 
 موضوع تقاضای تجدیدنظر سلیمان 84/726یدنظر در رسیدگی به پرونده کالسه  ـ شعبه پنجم تجد2نماید، الف ـ  اعالم می

نظر به اینکه به موجب قسمت اخیر ماده .  چنین رأی صادر نموده است2/9/1384 مورخ 926عسگری نسبت به دادنامه شماره 
 قانون 82 موضوع ماده و انتخابات شورای اسالمی کشور اعتراض به رأی هیأت حل اختالف قانون تشکیالت، وظایف 82

 قانون دیوان آراء کلیه کمیسیونها، هیأتهای حل 11 ماده 2مذکور قابل رسیدگی در دادگاه صالحه عنوان شده و مطابق بند 
باشد در نتیجه منظور قانونگذار در ماده اعالمی دیوان عدالت اداری به  اختالف و نظایر آن قابل اعتراض و رسیدگی در دیوان می

 1/6/1384 مورخ 773سد و صالحیت دیوان جهت رسیدگی به موضوع محرز است و بدین استدالل دادنامه شماره ر نظر می
در رسیدگی به  ـ شعبه پانزدهم 1ب ـ ... شود و اما در ماهیت قضیه  شعبه بیست و هفتم دیوان مبنی بر رد صالحیت نقض می

 به طرفیت، هیأت حل اختالف استانداری تهران به خواسته  موضوع شکایت آقای اقبال منصوریان84/2811پرونده کالسه 
عنه در سلب عضویت شاکی در شورای اسالمی شهر   هیأت مشتکی16/12/1384اعتراض و تقاضای ابطال رأی مورخ 

 به  چنین رأی صادر نموده است، اوالً نظر به اینکه قواعد آمره مربوط7/5/1385 مورخ 1160اسالمشهر به شرح دادنامه شماره 
صالحیت رسیدگی مراجع قضایی از مقرراتی است که حتی چنانچه اصحاب دعوی متذکر آن نشوند، مرجع قضایی مربوطه خود 

باشد که در مانحن فیه چون قانونگذار  مکلف به توصیف و شناسایی و تشخیص صالحیت رسیدگی خود به موضوع مطروحه می
ته بلکه به سیاق تمثیلی آراء کمیسیونها و شوراها شن عدالت اداری اراده حصر ندا قانون دیوا11 ماده 2در عبارات مندرجه در بند 

و هیأتها و نظایر آن که مقنن از کلمه مانند بهره جسته مبین عدم افاده محدودیت در طرح شکایت از تصمیمات و مصوبات و 
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وده و تصمیمات و اقداماتشان بر مبنای مقررات آراء هیأتها و کمیسیونها و شوراهایی است که واجد تشکیالت قانونی و اداری ب
شود را ندارد و همچنان که  که از سوی محاکم دادگستری صادر میگردد و آراء آنها در زمره اعتبار آراء قضایی  قانونی اتخاذ می

یت این دیوان قرار  قانون مذکور اعتراض به آراء دادگاههای دادگستری را استثناء نموده و خارج از صالح11 ماده 2در تبصره 
اند هیچگونه   قانون اساسی و فلسفه تأسیس دیوان عدالت اداری که نخواسته173اصل داده فلذا با عنایت به مقررات مترقی 

شکایت و تظلم خواهی در جمهوری اسالمی بدون دادخواهی و رسیدگی باقی بماند، رسیدگی به اعتراض آراء هیأتهای موصوف 
 ـ شعبه 2ب ـ ... ثانیاً . شود حیت این دیوان است، زیرا به اراء هیأتهای مذکور رأی دادگاه اطالق نمیاز هر حیث در حیطه صال

 صادره از شعبه 7/5/1385 مورخ 1160دهم تجدیدنظر در رسیدگی به شکایات استانداری تهران نسبت به دادنامه شماره 
نین رأی صادر نموده است، با توجه به منطوق قسمت اخیر  چ27/8/1385 مورخ 943پانزدهم دیوان به شرح دادانامه شماره 

 قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی و انتخاب شهرداران دایر به صالحیت دادگاه صالح و اینکه به 82ماده 
 مورخ 23 ـ 24 ـ 25 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و رأی شماره 1/8/1369 مورخ 537موجب وحدت مالک رأی شماره 

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری منظور از دادگاه صالح محاکم عمومی دادگستری است لذا رسیدگی به موضوع 7/3/1370
 قانون دیوان عدالت اداری تشخیص، ضمن ورود 11و اختیارات این مرجع مصرح در ماده شکایت خارج از حدود صالحیت 

عدم صالحیت به صالحیت محاکم عمومی دادگستری استان تهران صادر عنه قرار  تجدیدنظر خواهی و نقض دادنامه معترض
هیأعت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر . نماید می

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

 قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و انتخاب شهرداران، اعضاء شوراهای 82مطابق ماده 
نظر به . توانند به دادگاه صالح شکایت کنند رک و شهرها در صورت سلب عضویت خود در شوراهای مزبور میهروستا، بخش، ش

 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و همچنین 1/8/1369 مورخ 537مانطور که در دادنامه شماره ه» دادگاه صالح«اینکه واژگان 
 هیأت عمومی دیوان تصریح شده مفید و مفهم 17/2/1385 مورخ 72 و شماره 7/3/1370 مورخ 23 ـ 24 ـ 25های  دادنامه

به دیوان عدالت اداری، موافق مراد و مقصود دادگاه ذیصالح دادگستری است و اطالق الفاظ مذکور در اصطالح حقوقی و اداری 
 شعبه دهم تجدیدنظر دیوان متضمن قرار عدم 7/8/1385 مورخ 943و حکم صریح مقنن نیست، بنابراین دادنامه شماره 

به اعتبار صالحیت دادگاه ذیصالح دادگستری در مورد رسیدگی به شکایت و اعتراض عضو شورای اسالمی به صالحیت دیوان 
 اصالحی قانون دیوان عدالت 20این رأی به استناد قسمت اخیر ماده . سلب عضویت وی صحیح و موافق قانون استخواسته 

  .االتباع است اداری برای شعب دیوان و سایر مرجع ذیربط در موارد مشابه الزم
  

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

   11/1/1386 ـ 85/852/ هـ:شماره
   24/11/1385 ـ 85/852: کالسه پرونده

  . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:مرجع رسیدگی
  . مدیر کل امور اداری وزارت آموزش و پرورش:کیشا

  . دیوان عدالت اداری29 و 24، 4 اعالم تعارض آراء صادره از شعب :موضوع شکایت و خواسته
 موضوع شکایت خانم فاطمه سروندی به 84/230عبه بیست و نهم در رسیدگی به پرونده کالسه  الف ـ ش:مقدمه

شغلی معلمان و موضوع همترازی اعضاء هیأت علمی به طرفیت، وزارت آموزش و پرورش به خواسته برقرار همزمان طرح ارتقاء 
 5/2/1384نظر از اینکه به استناد حکم مورخ  چنین رأی صادر نموده است، صرف23/7/1384 مورخ 1278شرح دادنامه شماره 

 برخوردار گردیده است، نظر به اینکه عدم انجام خواسته نامبرده به استناد بند 1384مشارالیها از مزایای همترازی از ابتدای سال 
ال مصوبه بایست نسبت به ابط  هیأت وزیران بوده و شاکیه بدواً می26/1/1383هـ مورخ 29932/ت/2552 مصوبه شماره 5

استنادی از طریق مراجع ذیصالح اقدام نمایدو در وضعیت فعلی شکایت مطروحه قابلیت استماع ندارد و به رد آن اظهارنظر 
 موضوع شکایت آقای مختار احمدی به طرفیت 84/1851 ـ شعبه بیست و چهارم در رسیدگی به پرونده کالسه 1ب ـ . گردد می

برای کارکنانی که از همترازی استفاده ) ارتقاء شغلی(العاده ویژه  ر به خواسته برقراری فوقریزی کشو سازمان مدیریت و برنامه
 قانون 6 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه اوالً حسب ماده 9/5/1385 مورخ 1285نمایند به شرح دادنامه شماره  می

سالمی به دولت اجازه داده شده در اجرای نظام  مجلس شورای ا12/6/1370نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 
الذکر هیأت   قانون فوق6ثانیاً در اجرای ماده . های خاص وضع نماید العاده هماهنگ پرداخت به منظور تطبیق وضع کارکنان فوق

 العاده ویژه به کارکنان متخصص و  تصویب نمود، فوق23/5/1381هـ مورخ 25703ت/4169وزیران حسب مصوبه شماره 
العاده شغل دارندگان مدرک تحصیلی دکتری و فوق   قانون مذکور حقوق و فوق8ثالثاً حسب ماده . کارشناس پرداخت گردد

العاده   مجموع حقوق و فوق٪80لیسانس که در مراکز یا واحدهای آموزشی مطالعاتی و تحقیقاتی اشتغال به کار دارند نباید از 
رابعاً اینکه هر یک از .  هیأت دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کمتر باشدشغل کارکنان مشابه مشمول قانون اعضاء

ای بوده و کلیه دستگاههای دولتی مکلف به پرداخت آن به   قانون مارالذکر حق مکتسبه جداگانه8 و 6های مقرر مواد  العاده فوق
نکه کارکنان دارای شرایط، مجاز به اختیار یکی صورت توأم به کارکنان واجد شرایط بوده و دفاعیات سازمان مدیریت مبنی بر ای

باشند و شاکی مورد دوم را  العاده مزبور و یا افزایش ناشی از همترازی با اعضاء هیأت علمی می از دو مورد برخورداری از فوق
 هیأت 23/3/1385 مورخ 165 الی 163انتخاب نموده موجه نبوده و منجر به تضییع حقوق شاکی می باشد و رأی شماره 

) ارتقاء شغلی(العاده ویژه  عمومی دیوان مشعر بر این بوده، علیهذا حکم به ورود شکایت و استحقاق شاکی به برخورداری از فوق
 موضوع شکایت آقای داود 85/1743 و 85/1504های کالسه  ج ـ شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده. گردد صادر و اعالم می
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ریزی کشور به خواسته  سازمان آموزش و پرورش و سازمان مدیریت و برنامهبه طرفیت اصالنی، آقای محمدحسین نیکو 
ی صادر نموده است، أ چنین ر9/10/1385 مورخ 3902 و 3895های شماره  العاده ویژه ارتقاء شغلی به شرح دادنامه برقراری فوق

العاده ویژه مذکور است،  ورد پرداخت فوق هیأت وزیران در م19/1/1383مصوبه مورخ ) ج( قسمت 5نظر به اینکه در بند 
اند، شامل   قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و همترازی اعضای هیأت علمی شده8معلمانی که مشمول ماده 

ر رسد، لذا حکم به رد شکایت شاکی صاد العاده مذکور موجه به نظر نمی بنابراین برقراری فوق. شوند العاده ارتقاء شغلی نمی فوق
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر . گردد می

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

 5 هیأت عمومی دیوان اعتراض نسبت به مفاد بند 24/11/1385 مورخ 779-778نظر به اینکه حسب دادنامه شماره 
 قانون نظام هماهنگ 8العاده ویژه معلمان از حیث عدم شمول آن به مستخدمان رسمی مشمول ماده  نامه راجع به فوق تصویب

خیص داده نشده است و پرداخت کارکنان دولت مورد رسیدگی قرار گرفته و این قسمت از مصوبه هیأت دولت مغایر قانون تش
های خاص با تعیین شرایط و  العاده الذکر مفید اختیار قانونی هیأت دولت در وضع فوق  قانون فوق6اساساً حکم مقرر در ماده 

 و 3895 بدوی، شماره 29 شعبه 23/7/1384 مورخ 1278های شماره  باشد، بنابراین دادنامه ضوابط تعلق و پرداخت آنها می
اند   بدوی دیوان که به شکایت شاکیان رسیدگی به عمل آورده و آن را مردود اعالم داشته4 شعبه 9/10/1385 مورخ 3902

 اصالحی قانون دیوان عدالت اداری برای 20این رأی به استناد قسمت اخیر ماده . شود صحیح و موافق قانون تشخیص داده می
  .باع استاالت شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه الزم

  
  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

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

   11/1/1386 ـ 83/247/ هـ:شماره
   5/12/1385 ـ 83/247: کالسه پرونده

  . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:مرجع رسیدگی
  . وزارت امور خارجه:کیشا

  . دیوان عدالت اداری19 و 2الم تعارض آراء صادره از شعب  اع:موضوع شکایت و خواسته
 موضوع شکایت آقای حسین باروتی به طرفیت 81/1507 الف ـ شعبه نوزدهم در رسیدگی به پرونده کالسه :مقدمه

 1042 العاده ارزی بدی آب و هوا و سختی معیشت به شرح دادنامه شماره وزارت امور خارجه به خواسته الزام به پرداخت فوق
 اساسنامه وزارت امور 30 چنین رأی صادر نموده است، با توجه به اینکه مورد مطالبه شاکی به استناد ماده 12/7/1382مورخ 

ن مورخ /م/600/31/3خارجه ثابت و خدشه ناپذیر است و ادعاهای وکیل طرف شکایت از جمله استناد به بخشنامه شماره 
جویی از منابع مالی دولت و تکلیف وزارت امور خارجه در عمل به بخشنامه مذکور  ه مبنی بر انجام حداکثر صرف17/2/1365
های جنبی غیر ضروری دستگاههای  جویی مذکور در بخشنامه حذف تشریفات زاید و خرج باشد، زیرا منظور از صرفه مورد می بی

انون استخدام کشوری وزارت متبوع مختار بوده  ق39دولتی بوده نه حقوق مسلم و حقه پرسنل و نیز ادعای اینکه به موجب ماده 
کامالً استنباط غلطی است و کلمه فوق که ) توانند می(العاده بدی آب و هوا را پرداخت نماید یا ننماید و استناد به کلمه  که فوق

بنا . یستی پرداخت نمایندباشد بلکه حسب وظیفه با توانند ذکر گردیده به معنای اختیار دستگاه نمی به عبارت قابل پرداخت یا می
ب ـ شعبه دوم در رسیدگی به پرونده کالسه . گردد به مراتب با احراز تضییع حق شاکی حکم به ورود شکایت صادر و اعالم می

العاده   حق فوق٪25 موضوع شکایت آقای محمود اسدی به طرفیت وزارت امور خارجه به خواسته استرداد کسورات 82/447
 39 چنین رأی صادر نموده است، با توجه به منطوق ماده 2/8/1382 مورخ 2062ور به شرح دادنامه شماره اشتغال خارج از کش

 38العاده شغل مذکور در ماده  توانند عالوه بر فوق ها و مؤسسات دولتی می قانون استخدام کشوری که مقرر داشته، وزارتخانه
همانطوری که کلمه . به مستخدمین پرداخت کنند» 39ماده ) ج(ه بند از جمل«هایی به شرح زیر  العاده قانون مارالذکر فوق

بنا به مراتب . شود تواند در متن قانون منظور گردیده موضوع پرداخت را اختیاری تکلیف نموده موظف از آن استفاده نمی می
دیوان عدالت اداری در تاریخ هیأت عمومی . گردد التوصیف را غیر وارد تشخیص و حکم به رد آن صادر می معروضه شکایت فوق

فوق با حضور قضات شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور 
  .نماید رأی می

  رأی هیأت عمومی
فقدان اعتبار و ضرورت ثانیاً ـ با عنایت به اینکه کمبود یا . الذکر محرز است های فوق الً ـ وجود تناقض بین دادنامهاو
های مربوط  العاده های جاری، سالب حق قانونی مستخدم رسمی در برخورداری از تمام حقوق و مزایا و فوق جویی در هزینه صرفه



 
١١٥

 شعبه نوزدهم در حدی که متضمن این معنی است صحیح 12/7/1382 مورخ 1042باشد، دادنامه شماره  با رعایت مقررات نمی
 1385 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 43این رأی به استناد ماده . شود وازین قانونی تشخیص داده میو موافق اصول و م

  .االتباع است برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط الزم
  

  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

  معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ مقدسی فرد
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 809 ـ 808: شماره دادنامه

   11/1/1386 ـ 444 و 83/429/ـ ه:شماره
   6/12/1385 ـ 444 و 83/429: کالسه پرونده

  . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:مرجع رسیدگی
  . مدیر کل دفتر هماهنگی هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری وزارت جهاد کشاورزی:کیشا

  .نظر دیوان عدالت اداری تجدید10 و 6، 4 اعالم تعارض آراء صادره از شعب :موضوع شکایت و خواسته
 موضوع شکایت آقای سیدمحمد عبداللهی به 78/174 ـ شعبه دوم در رسیدگی به پرونده کالسه 1 الف ـ :مقدمه

طرفیت، وزارت جهاد سازندگی به خواسته ابطال رأی هیأت تجدیدنظر اول جهاد سازندگی ـ اعاده به خدمت به شرح دادنامه 
رأی صادر نموده است، نظر به اینکه شاکی کارمند قراردادی جهاد سازندگی است و طبق  چنین 10/1/1379 مورخ 16شماره 

 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب سال 9ماده ) ح( قانون استخدام کشوری تعریف خاصی دارد بنابراین اجرای بند 6ماده 
یرا اجرای این بند صرفاً برای کارمندان رسمی  به عنوان مجازات کارمند قراردادی مورد نداشته و خالف مقررات است ز1372

 آیین نامه استخدام پیمانی موضوع تبصره 3 قانون استخدام کشوری و ماده 6بنابراین با توجه به ماده . دولت باید اعمال شود
 قانون 21 ذیل ماده بنابراین با رعایت تبصره.  آیین نامه مذکور استفاده نماید6تواند از ماده   قانون مذکور سازمان می6ماده 

 شعبه اول تجدیدنظر صادر و پرونده 2/12/1377 مورخ 97/77رسیدگی به تخلفات اداری رأی به ابطال و نقض رأی شماره 
 ـ 2الف ـ . گردد جهت رسیدگی مجدد و رعایت مقررات استخدام کشوری و تخلفات اداری به شعبه همعرض ارجاع و اعالم می

 با 2/5/1380 مورخ 469 شعبه شانزدهم به شرح دادنامه شماره 79/1379یدگی به پرونده کالسه شعبه چهارم تجدیدنظر در رس
 81/2079 ـ شعبه سوم در رسیدگی به پرونده کالسه 1ب ـ . رد اعتراض تجدیدنظر خواه دادنامه بدوی را عیناً تأیید نموده است

 مورخ 42/81گلستان به خواسته اعتراض به رأی شماره موضوع شکایت صمد یازرلو به طرفیت سازمان جهاد کشاورزی استان 
چنین رأی صادر نموده  23/6/1382 مورخ 1465 هیأت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری به شرح دادنامه 15/9/1381

نظر عنه طبق قانون صادر گردیده لذا شکایت موجه به  است، با توجه به اقرار صریح شاکی به غیبتهای انتسابی، رأی معترض
 82/919 ـ شعبه دهم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کالسه 2ب ـ . گردد رسد حکم به رد شکایت صادر و اعالم می نمی

شعبه سوم به شرح دادنامه  23/6/1382 مورخ 1465موضوع تقاضای تجدیدنظر آقای صمد یازرلو نسبت به دادنامه شماره 
در  ـ شعبه ششم 1ج ـ . هی دادنامه بدوی را عیناً تأیید و استوار نموده است با رد تجدیدنظر خوا31/2/1383 مورخ 183شماره 

 موضوع شکایت آقای مجید قنبری به طرفیت سازمان جهاد استان کرمانشاه اداره کل امور 80/924رسیدگی به پرونده کالسه 
 تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات  هیأت2/2/1380 مورخ 2ت5/80عشایری استان به خواسته اعتراض نسبت به دادنامه شماره 

 چنین رأی صادر نموده است، با توجه به اینکه 7/5/1381 مورخ 891اداری وزارت جهاد و نقض آن به شرح دادنامه شماره 
عنه و نقض قوانین و مقررات در آن ارائه ننموده است، شکایت غیر موجه  شاکی دلیل موجهی بر مخدوش بودن رأی معترض
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 82/1404 ـ شعبه ششم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کالسه 2ج ـ . گردد کایت صادر و اعالم میتشخیص حکم به رد ش
 شعبه ششم به شرح دادنامه شماره 7/5/1381 مورخ 891موضوع تقاضای تجدیدنظر آقای مجید قنبری نسبت به دادنامه شماره 

در   ـ شعبه شانزدهم 1د ـ . اً تأیید و استوار نموده است با رد تجدیدنظر خواهی دادنامه بدوی را عین16/12/1382 مورخ 1268
 موضوع شکایت آقای بهروز انصاری کالچاهی به طرفیت هیأت رسیدگی به تخلفات اداری 81/666به پرونده کالسه رسیدگی 

ازگشت  هیأت مذکور و ب17/10/1380 مورخ 2ت42/80کارکنان جهاد کشاورزی استان گیالن به خواسته نقض و ابطال رأی 
 چنین رأی صادر نموده است، با توجه به اینکه از سوی شاکی دالیل 21/8/1381 مورخ 1742به کار به شرح دادنامه شماره 

عنه که موجبات نقض و ابطال آن را فراهم سازد اقامه و ارائه نگردیده  متقنن و معتبری در جهت مخدوش بودن رأی معترض
علیهذا خواسته . شود قررات و یا مخالفت با آنها در رأی مذکور مالحظه و مشاهده نمیاست و اشکالی از حیث نقض قوانین و م

 ـ شعبه دهم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کالسه 2د ـ . دارد شاکی غیر ثابت تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعالم می
 به شرح 16 شعبه 21/8/1381 مورخ 1742 موضوع تقاضای تجدیدنظر آقای بهروز انصاری نسبت به دادنامه شماره 82/4

 مورخ 2ت42/80 چنین رأی صادر نموده است، از آنجا که رأی قطعی شماره 31/4/1382 مورخ 495دادنامه شماره 
 هیأت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر محکومیت بازخرید خدمت تجدیدنظر 17/10/1380

 مجلس 7/9/1372 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 9ماده ) ح( و بند 8 ماده 26 و 16 و 6ی خواه مستنداً به بندها
شورای اسالمی و در تأیید رأی هیأت بدوی صادر شده است، بنابراین ایراد مؤثری که سبب گسیختن دادنامه تجدیدنظر خواسته 

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ . گردد ید و استوار میگردد ابراز نشده با رد تجدیدنظر خواهی دادنامه بدوی عیناً تأی
فوق با حضور قضات شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره و احراز تعارض در باب شمول یا عدم شمول 

آراء به شرح آتی مبادرت به الذکر با اکثریت  های فوق قانون رسیدگی به تخلفات اداری در مورد کارمندان قراردادی بین دادنامه
  .نماید صدور رأی می

  رأی هیأت عمومی
با توجه به عموم و اطالق ماده یک قانون رسیدگی به تخلفات اداری در خصوص شمول قانون مزبور به مطلق کارمندان 

 کارکنان رسمی، ثابت، دولت و صراحت تبصره ماده یک آیین نامه اجرایی قانون مزبور که مقرر داشته، منظور از کارمندان کلیه
 شعبه دهم تجدیدنظر، 31/4/1382 مورخ 495 و 31/2/1383 مورخ 183های شماره  دائم، پیمانی و قراردادی است، دادنامه

 شعبه ششم تجدیدنظر در حدی که متضمن شمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری درباره 16/12/1382 مورخ 1268شماره 
 43این رأی به استناد ماده . شود باشد، موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می دگی میکارمندان قراردادی جهاد سازن

  .االتباع است قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط الزم
  

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

  20/3/1386 ـ 82/322/ هـ:شماره
   19/1/1386  ـ 83/322: کالسه پرونده

  . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:مرجع رسیدگی
  . کانون سردفتران و دفتریاران:کیشا

 مورخ 20/2560/48260 و 1/9/1366 مورخ 20/2036/34792های شماره   ابطال بخشنامه:موضوع شکایت و خواسته
  .آمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارائی معاون در3/11/1366

 شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعالم داشته است، معاونت درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارائی به :مقدمه
را ، هنگام تنظیم تقسیم نامه بین مالکین مشاعی، دفاتر اسناد رسمی 1/9/1366 مورخ 20/2036/3479موجب بخشنامه شماره 

ای از مواد قانون مالیاتهای مستقیم مصوب   الیحه قانونی اصالح پاره10مکلف به اخذ گواهی انجام معامله موضوع ماده 
لکن در قبال درخواست اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان .  شورای انقالب جمهوری اسالمی ایران نموده است3/3/1359

 ضمن تکرار مجدد درخواست 3/11/1366 مورخ 20/2560/48260عنه طی شماره  تکیثبت مبنی بر ارائه مستند قانونی، مش
بدیهی است قطع نظر از ابالغ مفاد نامه مزبور به دفاتر اسناد رسمی که صرفاً به منظور ایجاد هماهنگی و «خود اعالم داشته 

رت بر عملیات صاحبان دفاتر اسناد رسمی  آیین نامه نظا9رعایت صحیح مقررات قانون مالیاتهای مستقیم و ارتباط با ماده 
درخواست گردیده مأمورین مالیاتی وزارت متبوع به وظایف مقرر کماکان ادامه داده و در صورت مشاهده تخلفات مالیاتی دفاتر 

 جریمه ٪25اسناد رسمی را مسئول تضییع حقوق دولت دانسته و طبق مقررات و قوانین مالیاتی، کلیه مالیاتهای متعلقه به اضافه 
های مذکور بنا به دالئل زیر خارج از اختیارات وزارت امور اقتصادی و  بخشنامه» .تخلف را از آنان مطالبه و وصول خواهند کرد

 قانون 19 به ادعای استناد به ماده 1/9/1366 مورخ 20/2036/34792 ـ بخشنامه شماره 1دارائی و برخالف قانون است، 
های بعدی   و اصالحیه1366مصوب  صادر شده و با توجه به تصویب قانون مالیاتهای مستقیم 1345مالیاتهای مستقیم مصوب 

 و نسخ قوانین قبلی، کلیه دستورالعملهایی که به 27/11/1380اصالح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب آن خصوصاً 
 مواردی که نسبت به آن از طرف قانونگذار حکم دیگری باشند، مگر در اند فاقد قابلیت اجرا میاستناد قوانین قبلی صادر شده

، تقسیم، مشمول مالیات نبوده و 1345 ـ در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 2. صادر شده باشد که این امر محقق نشده است
 شورای انقالب 3/3/1359ای از مواد قانون مالیاتهای مستقیم مصوب   الیحه قانونی اصالح پاره10به تبع آن با تصویب ماده 

 سال از زمان تصویب قانون مالیاتهای مستقیم 21اسالمی اخذ گواهی انجام معامله نیز ضرورت ندانسته بنابراین علیرغم گذشت 
 برخالف و نیزمشتکی عنه ، صدور بخشنامه مذکور برخالف قانون بوده و دارائی خارج از حدود اختیارات قانونی 1345مصوب 

مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور .  صادر گردیده است1366ن مالیاتهای مستقیم مصوب  قانو187مقررات ماده 
 211 ـ 2673 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 12/7/1383 مورخ 212 ـ 4001در پاسخ به شکایت مذکر طی نامه شماره 
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 آمده است، صرفنظر از اینکه تقسیم مال مشاع، معامله تلقی در نامه اخیرالذکر.  دفتر فنی مالیاتی نموده است31/6/1383مورخ 
الزاماً حصه اختصاصی و مشاعی منقسمین مساوی و برابر ) اعم از منقول یا غیر منقول(شود یا خیر، هنگام تقسیم اموال مشاع 

در متن اسناد تقسیم نامه و در از این رو . لذا امکان وجود تفاوت فرضیه، عینه و یا متصوره میان آنها وجود دارد. نخواهد بود
خاتمه آنها، اصحاب تقسیم به موجب عقد خارج الزم هرگونه تفاوت ارزش فرضی و یا واقعی میان حصه اختصاصی و سهم 

تردیدی نیست این . نمایند مشاعی خود را از هر حیث و جهت به صورت بالعوض یا محاباتی به یکدیگر صلح و سازش می
 و 1366 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 119مه واجد اوصاف معامالت مصرح در ماده بخش از اسناد تقسیم نا

 قانون مزبور 187های بعدی آن بوده و در نتیجه مشمول مقررات فصل ششم از باب سوم و به تبع آن حکم ماده  اصالحیه
 قانون مستلزم 187شکایت بنا به صراحت حکم ماده های مورد  لذا تنظیم اسناد تقسیم نامه منصرف از مفاد بخشنامه. گردد می

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤساء و مستشاران  دادرسان . باشد اخذ گواهی انجام معامله می
أی البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور ر علی
  :نماید می

  رأی هیأت عمومی
شود مگر به موجب قانون نظر به  اساسی جمهوری اسالمی ایران هیچ نوع مالیات وضع نمی قانون 51به صراحت اصل 

الذکر و اینکه وضع و برقراری مالیات منوط به حکم صریح قانونگذار است و تقسیم اموال مشاع به فرض عدم  مراتب فوق
التفاوت سهام مالکین مشاع در پایان تقسیم از مصادیق موارد مصرح در مادتین   اصالح یا سازش مابهتساوی و لزوم پرداخت یا

های شماره  شود، بنابراین بخشنامه  قانون مالیاتهای مستقیم و سایر درآمدهای مشمول مالیات محسوب نمی187 و 119
ون درآمدهای مالیاتی وزارت امر اقتصادی و  معا3/11/1366 مورخ 2/2560/48260 و 1/9/1366 مورخ 20/2036/34792

دارائی از جهت اینکه امر تقسیم را به شرح مندرج در مصوبات مزبور مشمول مالیات اعالم داشته است، خالف قانون و خارج از 
 مصوب  قانون دیوان عدالت اداری42 و 19ماده ) الف(شود و به استناد بند  حدود اختیارات قانونی مربوط تشخیص داده می

  .گردند  ابطال می1385
  علی رازینی

  رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
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 37: شماره دادنامه

  16/3/1386 ـ 83/158/ هـ:شماره
   2/2/1386  ـ 83/158: کالسه پرونده

  . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:مرجع رسیدگی
  . رئیس سازمان آموزش و پرورش استان زنجان:کیشا

  . دیوان عدالت اداری15 و 13 اعالم تعارض آراء صادره از شعب :خواستهموضوع شکایت و 
طرفیت اداره   موضوع شکایت خانم بتول امیدی به82/2626 الف ـ شعبه سیزدهم در رسیدگی به پرونده کالسه :مقدمه

چنین رأی صادر نموده  18/1/1383 مورخ 22آموزش و پرورش منطقه زنجانرود به خواسته، هزینه سفر به شرح دادنامه شماره 
 11/4/1368 مورخ 297ت/11910ارسال تصویر مصوبه هیأت وزیران  به شماره  شکایت ضمن است، اداره خوانده در پاسخ به

 قانون استخدام کشوری مصوب 40اعالم داشته، به استناد تبصره یک ماده یک آیین نامه اجرایی بندهای ب و پ ماده 
 50ان موضوع ماده مذکور در محدوده یک شهرستان چنانچه در راههای آسفالته وشوسه از  هزینه سفر و نقل مک12/3/1352

دارد مسافت زنجانرود تا   کیلومتر تجاوز نماید، قابل پرداخت خواهد بود و ضمناً اعالم می30کیلومتر در راههای صعب العبور از 
وانده و عدم ارائه دلیل از ناحیه شاکیه شکایت نامبرده فاقد جه به دفاعیات اداره خوبا ت. باشد  کیلومتر می37شهرستان زنجان 

ب ـ شعبه پانزدهم در رسیدگی به پرونده کالسه . گردد اعتبار قانونی و غیر وارد تشخیص علیهذا حکم به رد آن صادر می
رح دادنامه شماره  موضوع شکایت خانم خانمتاج والی به طرفیت آموزش و پرورش زنجان به خواسته هزینه سفر به ش82/1974

 چنین رأی صادر نموده است، راجع به شکایت شاکی به خواسته هزینه سفر و انتقال از شهرستان 30/11/1382 مورخ 1261
زنجانرود به شهرستان زنجان نظر به اینکه خواسته شاکی حسب مدارک مثبته استنادی و از جمله احکام کارگزینی محل خدمت 

 هیأت وزیران 12/3/1352 قانون استخدام کشوری و آیین نامه قسمتی از ماده مذکور مصوب 40 اولیه واخیر موافق با ماده
 وزارت آموزش و پرورش به موجب آراء 9/9/1359 مورخ 196باشد از طرفی بخشنامه شماره  موضوع بندهای ب و پ آن می

 آن 1/10/1364 مورخ 30أی وحدت شماره  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و لحاظ ر7/11/1366 مورخ 66 و 65های  شماره
هیأت عمومی دیوان عدالت . گردد هیأت ابطال گردیده لهذا شکایت شاکی را وارد تشخیص، حکم به ورود شکایت صادر می

البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام  اداری در تاریخ فوق با حضور رؤساء و مستشاران و دادرسان علی
  :نماید  اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی میمشاوره با
  

  رأی هیأت عمومی
 پرداخت 1368 قانون استخدام کشوری مصوب 40وجب تبصره یک ماده آیین نامه اجرائی بندهای ب و پ ماده به م

های  در جادههزینه سفر و نقل و مکان در محدوده جغرافیائی یک شهرستان مشروط بر آن است که فاصله بین دو محل 
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 شعبه 18/1/1383 مورخ 22بنابراین دادنامه شماره .  کیلومتر تجاوز نماید30های غیر آسفالت از   کیلومتر و در جاده50آسفالته از 
این رأی مستنداً به ماده . شود سیزدهم دیوان عدالت اداری که متضمن این معنی است صحیح و موافق قانون تشخیص داده می

  .االتباع است عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه الزم قانون دیوان 43
  

  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

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

  20/3/1386 ـ 83/913/ هـ:شماره 
   16/2/1386  ـ 85/913: کالسه پرونده

  .أت عمومی دیوان عدالت اداری هی:مرجع رسیدگی
  . وزارت کشور:کیشا

  . دیوان عدالت اداری15 و 27، 24 اعالم تعارض آراء صادره از شعب :موضوع شکایت و خواسته
 موضوع شکایت آقای سیامک امینی به طرفیت 84/2813 الف ـ شعبه پانزدهم در رسیدگی به پرونده کالسه :مقدمه

 صادره از هیأت طرف 14/12/1384 مورخ 154داری تهران به خواسته، ابطال رأی شماره هیأت حل اختالف مستقر در استان
 چنین رأی صادر 5/4/1385 مورخ 881شکایت سلب عضویت شاکی  از شورای اسالمی شهر اسالمشهر به شرح دادنامه شماره 

 اراده حصر نداشته بلکه به طور تمثیلی  قانون دیوان عدالت اداری11 ماده 2نموده است، چون مقنن در عبارات مندرج در بند 
آراء کلیه کمیسیونهای اداری از جمله هیأت حل اختالف استانداریها که اعال درجه ادارات دولتی هستند و نظائر آن در حیطه 
صالحیت رسیدگی دیوان واقع شده و توصیف اداری بودن این هیأت فاقد صحت سلب است و بنابراین جنبه قضائی نداشته و 

کما اینکه آخرین اراده قانوگذار نیز در مقررات اصالح الیحه . آن اعتبار رأی قضائی را نداردرفاً اداری محسوب شده و آراء ص
قانونی دیوان عدالت اداری بالصراحه رسیدگی به آراء هیأتهای مذکور را در اختیار صالحیت رسیدگی این دیوان مقرر نموده است 

ایت وارد تشخیص و حکم به ورود شکایت شاکی و ابطال رأی موضوع خواسته وبالاثر نمودن آن و شک... و اینکه در ماهیت امر
ب ـ شعبه بیست و هفتم در رسیدگی به . دارد نتیجتاً ابقاء عضویت شاکی در شورای اسالمی شهر اسالمشهر صادر و اعالم می

أت حل اختالف رسیدگی به شکایات استانداری  موضوع شکایت آقای سلیمان عسگری به طرفیت هی84/1468پرونده کالسه 
 با استناد به قسمت 1/6/1384 مورخ 773تهران به خواسته، دستور موقت و نقض تصمیم هیأت مذکور به شرح دادنامه شماره 

 قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور رسیدگی به موضوع را در صالحیت رسیدگی محاکم 82اخیر ماده 
تشخیص داده و قرار عدم صالحیت به شایستگی رسیدگی دادگاههای عمومی استان تهران صادر نموده مومی استان تهران ع

 موضوع شکایت آقای سلیمان عسگری به طرفیت 84/1468ج ـ شعبه بیست و چهارم در رسیدگی به پرونده کالسه . است
استه، دستور موقت و نقض تصمیم هیأت مذکور تشکیالت، هیأت حل اختالف رسیدگی به شکایات استانداری تهران به خو

وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور رسیدگی به موضوع را در صالحیت رسیدگی محاکم عمومی استان تهران تشخیص 
رم ج ـ شعبه بیست و چها. ر نموده استداده و قرار عدم صالحیت به شایستگی رسیدگی دادگاههای عمومی استان تهران صاد

 موضوع شکایت آقای سیدنورالدین میرجلیلی به طرفیت هیأت حل اختالف و رسیدگی 84/1757در رسیدگی به پرونده کالسه 
 به شرح دادنامه 11/10/1384به شکایات شوراها به خواسته ابطال حکم سلب عضویت و رسیدگی ماهوی موضوع رأی مورخ 

 قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و انتخابات 82 با استناد به ماده 27/3/1385 مورخ 935شماره 
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هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در .  قرار عدم صالحیت محاکم عمومی تهران صادر نموده است1375شهرداران مصوب 
 انجام مشاوره با البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و تاریخ فوق با حضوررؤساء و مستشاران و دادرسان علی

  .نماید اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می
  

  رأی هیأت عمومی
انشاء شده  هیأت عمومی دیوان که در مقام ایجاد وحدت رویه 15/11/1385 مورخ 759همانطور که در دادنامه شماره 

ک و شهرها در خصوص سلب عضویت تصریح گردیده است، مرجع رسیدگی به شکایات اعضای شوراهای روستا، بخش، شهر
 773 شعبه بیست و چهارم و 27/3/1385 مورخ 935های شماره  آنها در مراجع مزبور، دادگاه ذیصالح دادگستری است، دادنامه

این . شود باشد، صحیح و موافق موازین قانونی تشخیص داده می  شعبه بیست و هفتم که مبین این معنی می1/6/1384مورخ 
 در موارد مشابه برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط 1385 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 43اد ماده رأی به استن

  .االتباع است الزم
  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

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

  20/3/1386 ـ 83/732/ هـ:شماره 
   16/2/1386  ـ 83/732: کالسه پرونده

  . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:مرجع رسیدگی
  .آقای اکبر عباسی بکتاش :کیشا

  . دیوان عدالت اداری8 و 3اعالم تعارض آراء صادره از شعب  :موضوع شکایت و خواسته
ت وزارت  موضوع شکایت آقای عباس بکتاش به طرفی79/399سوم در رسیدگی به پرونده کالسه  الف ـ شعبه :مقدمه

 چنین 29/5/1380 مورخ 688العاده حق محرومیت از مطب به شرح دادنامه شماره  آموزش و پرورش به خواسته، دریافت فوق
رأی صادر نموده است، با توجه به محتویات پرونده از حیث نقض قوانین و یا مخالفت با آن ایراد و اشکالی که موجب تضییع 

شاکی نیز محمل قانونی ندارد، الحیت دیوان عدالت اداری باشد مشهود نیست و ادعای شاکی شده و رسیدگی به آن در ص حق
ب ـ شعبه هشتم در رسیدگی به پرونده کالسه . گردد لذا شکایت غیر وارد تشخیص و حکم به رد شکایت صادر و اعالم می

 مطب به شرح دادنامه شماره  موضوع شکایت جمال نیک سرشت به خواسته صدور حکم به پرداخت حق محرومیت از79/458
ای دامپزشکی از   با اخذ مدارک دکتری حرفه1377 چنین رأی صادر نموده است، شاکی از مهر ماه 30/5/1381 مورخ 1055

وزارت آموزش و پرورش از پرداخت . باشد دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز در آموزشکده کشاورزی مراغه مشغول به خدمت می
عنه و توضیحات  طب خودداری کرده است با توجه به مندرجات دادخواست و ضمائم و الیحه جوابیه مشتکیحق محرومیت از م

عنه و اینکه علت عدم پرداخت حق محرومیت از مطب مورد ادعای مشتکی عنه در قانون  مأخوذه از نماینده اعزامی مشتکی
الذکر شکایت شاکی ثابت تشخیص  د به قانون فوق شرط نشده است، مستن1366اجازه پرداخت حق محرومیت از مطب مصوب 

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤساء و . گردد و رأی به ورود شکایت شاکی صادر و اعالم می
به البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت به شرح آتی مبادرت  مشتشاران و دادرسان علی

  :نماید صدور رأی می
  رأی هیأت عمومی

العاده محرومیت از مطب به  ، پرداخت فوق1366به شرح ماده یک قانون اجازه پرداخت حق محرومیت از مطب مصوب 
و ) پزشکی، دندانپزشکی، دامپزشکی، داروسازی، علوم آزمایشگاهی(های گروه پزشکی  دارندگان مدرک دکتری در رشته

ها و مؤسسات دولتی مشمول قانون مزبور و داشتن توان  ی به شرط اشتغال رسمی به خدمت در وزارتخانهپیراپزشکی و بهداشت
های بهداشتی، درمانی، کشاورزی و یا محیط زیست و عدم اشتغال  اشتغال در خارج از محیط اداری و خدمت تمام وقت در رسته

نظر به اینکه اسناد و . در غیر ساعات اداری تجویز شده است ساعت در ماه 60به کارهای تخصصی و اشتغال به خدمت به مدت 
الذکر نیست، بنابراین پرداخت  های شاکیان مفید تحقیق و اجتماع کلیه شرایط قانونی فوق مدارک و سایر محتویات پرونده
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 شعبه سوم 29/5/1380مورخ  688العاده مزبور به لحاظ عدم اجتماع شرایط الزم وجاهت قانونی ندارد و دادنامه شماره  فوق
این رأی به استناد ماده . شود و موازین قانونی تشخیص داده میبدوی دیوان در حدی که متضمن این معنی است، موافق اصول 

  .االتباع است  برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه الزم1385 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 43
  

  عدالت اداریهیأت عمومی دیوان 

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

  20/3/1386 ـ 83/453/ هـ:شماره 
  23/2/1386  ـ 83/453: کالسه پرونده

  . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:مرجع رسیدگی
   آقای داود سلطانی:کیشا

  . سازمان ثبت اسناد و امالک کشور23/4/1383 مورخ 2561/31 ابطال دستورالعمل شماره :موضوع شکایت و خواسته
دارد، ترتیب   آیین نامه دفاتر اسناد رسمی مقرر می24 شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعالم داشته است، ماده :مقدمه

ه مذکور، مدت  آیین نام25باشد و در ماده  ابالغ کیفرخواست و دادنامه و سایر اخطارات بر اساس مقررات آیین دادرسی مدنی می
 نظامنامه دفاتر اسناد رسمی، 31همچنین طبق ماده .  روز از تاریخ ابالغ تعیین نموده است10پاسخ به کیفرخواست را 

دادستان دادسرا و دادگاههای انتظامی سردفتران و دفتریاران طی . کیفرخواست و منضمات باید به متهم به تخلف ابالغ شود
 شورای معاونین و مشاورین سازمان ثبت، 20/4/1383 متضمن ابالغ تصمیم مورخ 23/4/1383 مورخ 2561/31نامه شماره 

ضمن رد الزام دادستان انتظامی سردفتران و دفتریاران به ابالغ منضمات و مستندات کیفرخواست از قبیل گزارش بازرس، 
 قانون دفاتر 32موضوع ماده (ر یا دفتریار گزارش کارشناس اداره کل امور اسناد و سردفتران و ادله وی مبنی بر تخلف سردفت

و غیره اعالم داشته ) 1354 آیین نامه دفاتر اسناد رسمی مصوب 20موضوع ماده (شکایت شاکی ) 1354اسناد رسمی مصوب 
 آیین نامه، آنچه که طبق مقررات باید ابالغ شود خود کیفرخواست است لکن در صورتی که دادستان 24با توجه به ماده «

تواند از دادگاه درخواست  همچنین متهم به تخلف نیز می. تواند ضمیمه کیفرخواست ارائه نماید دات را قابل ارائه بداند میمستن
نماید تا مدارکی را که الزم باشد به وی ارائه کنند البته تشخیص اینکه چه مدارکی باید ضمیمه کیفرخواست شود یا به متهم 

بنا به دالیل زیر بخشنامه مذکور خارج از حدود اختیارات . ادستان و دادگاه ذیصالح استمذکور ارائه شود، حسب مورد با د
 ـ با توجه به اینکه دادگاه انتظامی سردفتران و دفتریاران در زمره هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری 1. باشد سازمان ثبت می

وی از دالئل و مستندات پرونده، موجب عدم ارائه دالئل و است، لذا مخفی بودن برخی اوراق پرونده از متهم به تخلف و جهل 
  . تر خواهد نمود های متشکله در دیوان را حجیم مستندات کافی گردیده فلذا آرائی ممکن است صادر شود که در نهایت پرونده

 ـ با توجه به مهلت 3 .ای جهت انتخابی بودن ارسال مستندات و مدارک به متهم اعالم نشده است  ـ در بخشنامه مذکور ادله2
توان انتظار داشت که دفاعیات جامع و  ، چگونه از متهم می1354 آیین نامه دفاتر اسناد رسمی مصوب 25مقرر مذکور درماده 
 ـ با توجه به اینکه در انتهای بخشنامه مذکور تصریح گردیده علیرغم درخواست متهم، ارائه مدارک و 4. مانعی ارائه نماید
با دادستان انتظامی یا دادگاه انتظامی ذیصالح است و با توجه به انتظامی و اداری بودن ) حتی در حد مطالعه(ه منضمات پروند

 ـ با توجه به 5. باشد دادگاه مذکور، ایجاد چنین حقی برای دادستان یا دادگاه انتظامی، برخالف قانون آیین دادرسی مدنی می
انتظامی در مرکز استان و استقرار دادگاه تجدیدنظر انتظامی در محل سازمان ثبت در استقرار دادگاه بدوی انتظامی و دادستان 
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مراجعه مکرر سردفتر یا دفتر یا دفتریار به مرکز استان یا تهران ممکن نبوده و )  قانون دفاتر اسناد رسمی35موضوع ماده (تهران 
به هر حال با توجه به . واقع باشد، ممکن است برخالف در نهایت آرائی صادر خواهد شد که به علت عدم دفاع متهم به تخلف

 آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 24 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب و وفق ماده 75 و 67مواد 
متهم ابالغ ، کیفرخواست و دادخواست و منضمات مصدق آن باید به 1316 نظامنامه دفاتر اسناد رسمی مصوب 31 و ماده 1354
لذا اتخاذ تصمیم مندرج در بخشنامه مذکور خارج از اختیارات سازمان ثبت و موجب تضییع حقوق متهم است و استدعای . گردد

الملل سازمان ثبت اسناد در پاسخ به شکایت مذکور  سرپرست دفتر حقوقی و امور بین. رسیدگی و لغو دستورالعمل مذکور را دارد
 آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و 24اند، ماده   اعالم داشته16/10/1383 مورخ 8214/11طی نامه شماره 

ترتیب ابالغ کیفرخواست و دادنامه . شود کیفرخواست وسیله مأمور ابالغ ثبت محل به متخلف ابالغ می«دارد  دفتریاران مقرر می
با عنایت به اینکه درخواست مشابهی با دادخواست خواهان از » .باشد میو سایر اخطارات بر اساس مقررات آیین دادرسی مدنی 

سوی سردفتران اسناد رسمی و ازدواج و طالق به طور شفاهی و کتبی به دفتر دادسرا و دادگاههای انتظامی سردفتران و 
ی و تهیه صورت مجلس و گزارش اند که بازرسان اعزامی به دفاتر پس از پایان بازرس دفتریاران ارائه گردیده و خواستار شده

ای از صورت جلسه و گزارش مزبور را در اختیار آنها قرار دهند که از اشکاالت و نقایص کار و یا احیاناً تخلفات  بازرسی، نسخه
 1383//20به موقع اقدام نمایند، لذا موضوع در جلسه مورخ ارتکابی مطلع گردند و در رفع اشکاالت و یا دفاع از موارد تخلف 

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤساء . مطرح و اتخاذ تصمیم گردیدثبت معاونین و مشاورین سازمان 
البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت به شرح آتی مبادرت  و مستشاران و دادرسان علی

  .نماید به صدور رأی می
  ومیرأی هیأت عم

 آیین نامه دفاتر اسناد رسمی مفید ضرورت ابالغ کیفرخواست دادستان انتظامی به سردفتران و 24اوالً مدلول ماده 
 2561/31دفتریاران متخلف است و مفهم الزام ابالغ مدارک و مستندات مثبت آن نیست، بنابراین مفاد دستورالعمل شماره 

کشور در خصوص حصر الزام دادسرای انتظامی سردفتران و دفتریاران به ابالغ  سازمان ثبت اسناد و امالک 23/4/1383مورخ 
ثانیاً، وضع قاعده امره در خصوص تفویض اختیار انتخاب و تسلیم . کیفرخواست به شخص متخلف مغایرتی با قانون ندارد

ی سازمان ثبت اسناد در وضع مقررات مدارک مورد تقاضای متخلف به دادستان یا دادگاه انتظامی مذکور خارج از اختیارات قانون
البته تشخیص اینکه چه مدارکی باید ضمیمه کیفرخواست شود یا «دولتی است، بنابراین قسمت اخیر دستورالعمل مبنی بر اینکه 

وان  قانون دی42خارج از اختیارات و مستنداً به ماده » به متهم مذکور ارائه شود حسب مورد با دادستان و دادگاه ذیصالح است
  .شود  از متن دستورالعمل مورد اعتراض حذف و ابطال می1385عدالت اداری مصوب 

  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

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

   2/4/1386 ـ 84/52/ هـ:شماره 
  23/2/1386  ـ 84/52: کالسه پرونده

  .ان عدالت اداری هیأت عمومی دیو:مرجع رسیدگی
  .آقای سیدعلی رزاز :کیشا

  . تجدیدنظر دیوان عدالت اداری9 و 2اعالم تعارض آراء صادره از شعب  :موضوع شکایت و خواسته
 موضوع شکایت آقای منوچهر فروتنی به طرفیت 79/819 ـ شعبه شانزدهم در رسیدگی به پرونده کالسه 1الف ـ  :مقدمه

 به شرح 1/1/1375 به 1/10/1378ی کشور به خواسته اصالح تاریخ گروه استحقاقی صادره از سازمان امور اداری و استخدام
 آیین نامه تغییر گروه استخدامی 2 ماده 4نموده است، نظر به تبصره  چنین رأی صادر 18/1/1380 مورخ 47شماره دادنامه 

 حقوق کارکنان دولت مبنی بر اینکه در مورد  قانون نظام هماهنگ پرداخت3 ماده 5های یک و  رسمی و ثابت موضوع تبصره
بازنشستگان واجد شرایط با موافقت دستگاه متبوع مستخدم، ارتقاء گروه آنان از تاریخ استحقاق خواهد بود و با عنایت به اینکه 

قاق گروه شاکی مخالفتی در مورد خواسته شاکی به عمل نیامده و اعالم عدم رضایت نیز نشده است و نظر به اینکه تاریخ استح
علیهذا حکم به ورود شکایت و اصالح تاریخ افزایش مندرج در ابالغ بازنشستگی و اجرای آن را از  بوده است، 1/1/1375نیز 

ـ شعبه نهم تجدیدنظر  (2الف ـ . دارد  و منحصراً از نظر افزایش پرداخت مزایای ارتقاء گروه صادر و اعالم می1/1/1375تاریخ 
 با 8/8/1381 مورخ 187 شعبه شانزدهم دیوان به شرح دادنامه شماره 18/1/1380 مورخ 81/584ونده کالسه در رسیدگی به پر

 79/966 ـ شعبه بیستم در رسیدگی به پرونده کالسه 1ب ـ . بدوی را عیناً تأیید نموده استدادنامه رد تقاضای تجدیدنظر 
 چنین 1/1/1375گی کشور به خواسته اجرای گروه استحقاقی از موضوع شکایت آقای سیدعلی رزاز به طرفیت سازمان بازنشست

 به 1377که در مجموعه قوانین سال  1378 قانون بودجه سال 10تبصره ) ی(رأی صادر نموده است، نظر به اینکه در متن بند 
از تاریخ اول چاپ رسیده است چنین آورده شده است که صندوق بازنشستگی کشوری موظف است پس از ایفای تعهدات دولت 

 1374نسبت به افزایش گروه شاغلی بازنشستگان و موظفین مشترک صندوق بازنشستگی کشوری که تا پایان سال  1378دی 
اند تا سطح فوق دیپلم دو گروه و لیسانس یک گروه اقدام نماید و با توجه به اینکه خواسته  بازنشسته، از کارافتاده و یا فوت شده

 در هباشد، اما آنچ  برای بازنشستگان تصویب گردیده است می1374سال  ن نظام هماهنگ پرداخت کهشاکی اعمال مفاد قانو
آورده شده صرفاً اعمال دو گروه به بازنشستگان کمتر از لیسانس را فقط از اول دی ماه  1378 قانون بودجه سال 10متن تبصره 

 چیزی درنظر نگرفته و تسری این مجوز که 1378ل از دی ماه به بعد تجویز نموده است و چون متن این قانون برای قب 1378
لذا بنا به مراتب و با توجه به اینکه مدارک و . باشد  موکول کرده برخالف مقررات و قانون می1378قانون آنرا به بعد از سال 

تخلفی صورت نگرفته مستندات شاکی کافی برای احراز حق او در این زمینه نیست و از جانب اداره طرف شکایت تخطی و 
  . نماید است، لذا و در نتیجه شکایت شاکی را غیر وارد دانسته از این رو حکم به رد شکایت مطروحه صادر و اعالم می
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 موضوع تقاضای تجدیدنظر سیدعلی رزاز نسبت به 81/1058 ه ـ شعبه دوم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کالس2ب ـ 
 با رد 21/3/1383 مورخ 427 شعبه بیستم دیوان عدالت اداری به شرح دادنامه شماره 3/8/1381 مورخ 517دادنامه شماره 

تقاضای تجدیدنظر دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید و استوار نموده است، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با 
ز بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت به شرح البدل شعب دیوان تشکیل و پس ا حضور رؤساء و مستشاران و دادرسان علی

  :نماید آتی مبادرت به صدور رأی می
  رأی هیأت عمومی

 کل کشور، صندوق بازنشستگی کشوری موظف گردیده است 1378 قانون بودجه سال 10تبصره ) ی(به صراحت بند 
روه شغلی بازنشستگان و موظفین مشترک  نسبت به افزایش گ1378پس از ایفای تعهدات دولت از تاریخ اول دی ما سال 

اند تا سطح دیپلم دو گروه و لیسانس   بازنشسته و از کار افتاده یا فوت شده1374صندوق بازنشستگی کشوری که تا پایان سال 
 427 شعبه بیستم بدوی دیوان که به شرح دادنامه شماره 3/5/1381 مورخ 517بنابراین دادنامه شماره . یک گروه اقدام نماید

 شعبه دوم تجدیدنظر قطعیت یافته و متضمن این معنی است، موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده 21/3/1383مورخ 
 برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط 1385 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 43این رأی به استناد ماده . شود می
  .االتباع است الزم

  ت اداریهیأت عمومی دیوان عدال

  فرد معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ مقدسی
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 137 الی 134: شماره دادنامه

  9/4/1386 ـ 85/516/ هـ:شماره 
  30/2/1386  ـ 85/516: کالسه پرونده

  . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:مرجع رسیدگی
 ـ خانم 4 ـ خانم فروزنده امیدوار 3  ـ خانم فاطمه محمدربیع2 ـ مدیر کل امور اداری وزارت آموزش و پرورش 1 :کیشا

  .اقدس امین

 بدوی و دوم و دهم تجدیدنظر دیوان 15 و 14، 13، 4 اعالم تعارض آراء صادره از شعب :موضوع شکایت و خواسته
  .عدالت اداری
 موضوع شکایت 83/1869 و 83/1866 و 83/1865 ـ شعبه پانزدهم در رسیدگی به پرونده کالسه 1 الف ـ :مقدمه

نمها فاطمه محمدربیع، فاطمه شاه تاج و خانم طاهره پاکزاد به طرفیت وزارت آموزش و پرورش به خواسته مطالبه پاداش حق خا
 و 17/1/84 مورخ 62 و 17/1/1384 مورخ 61های شماره  مهدهای کودک به شرح دادنامهالعاده مدیران و معاونین  جذب فوق

، خواسته شاکی به طرفیت وزارت آموزش و پرورش اجماالً اعتراض به عدم  چنین رأی صادر نموده است17/1/84 مورخ 63
عنه به موجب الیحه جوابیه اشعار  العاده مدیران و معاونین مهد کودک به ایشان است و سازمان مشتکی تعلق جذب فوق

ویز گردیده منحصر به  سازمان تج8/11/1382 مورخ 95/710اند، حق مالی موضوع خواسته که مطابق بخشنامه شماره  داشته
باشد و  باشد، فلذا اقدامی در خصوص مشارالیها میسور نمی متبوعه میمدیران و معاونین واحدهای آموزشی و مصوب وزارتخانه 

آموزش و پرورش قرار با عنایت به اینکه مهدها و کودکستانها جزو واحدهای آموزشی مصوب وزارتخانه . تقاضای رد آن را داریم
تباط تشکیالتی نیز با وزارتخانه مذکور ندارد و صرف اینکه شورای عالی انقالب فرهنگی مهدهای کودک را مراکز نگرفته و ار

آموزشی قلمداد نموده مبین برخورداری از تعلق حق موضوع خواسته نبوده در نتیجه چون شاکی دلیلی بر شمول بخشنامه 
 نسبت به شاکی متصور و ثابت نبوده و تخلفی از جانب وزارتخانه استنادی نسبت به خود ارائه و ابراز ننموده تضییع حقی

 قانون دیوان عدالت اداری با عدم ثبوت شکایت 11 ماده 2باشد ماالً بنا به مفهوم مخالف مستنبط از بند  عنه مشهود نمی مشتکی
 موضوع 84/448پرونده کالسه  ـ شعبه دهم تجدیدنظر در رسیدگی به 2الف ـ . دارد شاکی حکم به رد آن صادر و اعالم می

 صادره از شعبه پانزدهم دیوان به شرح 17/1/1384 مورخ 62تقاضای تجدیدنظر خانم فاطمه محمدربیع نسبت به دادنامه شماره 
عنه مبنی بر رد شکایت را تأیید و استوار نموده  با رد تجدیدنظر خواهی دادنامه معترض 13/2/1385 مورخ 161دادنامه شماره 

 موضوع شکایت خانم محبوبه اسدیان و 83/2369 و 83/2587 ـ شعبه چهاردهم در رسیدگی به پرونده کالسه 1 ـ ب. است
اقدس امین به طرفیت وزارت آموزش و پرورش به خواسته، تعلق افزایش حق جذب مدیران و معاونین مهدهای کودک مدارس 

 چنین رأی صادر نموده است، به 22/4/1385 مورخ 927ماره  و ش30/3/1385 مورخ 820های شماره  ابتدائی به شرح دادنامه
. موجب حکم کارگزینی مربوط، خواهان مستخدم رسمی آموزش و پرورش بوده و تکذیب رابطه استخدامی فیمابین بالوجه است
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 حکم به باشد و  می8/11/1382 مورخ 95/710العاده جذب موضوع دستورالعمل شماره  بنابراین خواهان مشمول افزایش فوق
 85/1143 ـ شعبه دوم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کالسه 2ب ـ . شود پرداخت آن در حق خواهان صادر و اعالم می

 به 12/4/1385 مورخ 927موضوع تقاضای تجدیدنظر اداره کل امور اداری وزارت آموزش و پرورش نسبت به دادنامه شماره 
رسد، زیرا  ین رأی صادر نموده است، اعتراض تجدیدنظر خواه وارد به نظر می چن4/7/1385 مورخ 131شرح دادنامه شماره 

 قانون برنامه توسعه به تصویب 37تبصره  هیأت وزیران که به استناد 15/5/1374 مورخ 15369ت/5874نامه شماره  تصویب
دانشگاهی شهر و روستا و رسیده است، شاخصهای مربوط به تراکم کالسها در دوره ابتدائی، راهنمائی، متوسطه و پیش 

های ابتدائی و راهنمائی را مشخص کرده است  همچنین شاخصهای نیروی انسانی مورد نیاز وزارت آموزش و پرورش در دوره
بینی نشده است و با تجه به اینکه اصوالً مهدهای کودک  ای آموزش مذکور احصاء و پیشهلکن واحد مهد کودک در زمره واحد

 تحت پوشش وزارت آموزش و پرورش نبوده و به صورت غیر دولتی و تحت نظارت سازمان بهزیستی جزء واحدهای آموزشی
شوند، بنابراین مشمول مقررات واحدهای آموزشی که تحت پوشش  از طرف سازمان اخیرالذکر اداره میکشور و با صدور مجوز 

 شورای عالی انقالب فرهنگی که بنا به 2/9/1375باشد و مصوب جلسه مورخ  گردند، نمی وزارت آموزش و پرورش اداره می
تقاضای سازمان بهزیستی کشور به تصویب رسیده و مهدهای کودک از مراکز آموزشی محسوب گردیده است در ارتباط با 

االشاره صورت گرفته و داللتی ندارد که واحدهای مذکور تحت پوشش وزارت آموزش و پرورش  مقررات سازمان بهزیستی فوق
 هیأت وزیران که در مقام تعیین 8/4/1376 مورخ 18102ت/4559نامه شماره  و با عنایت به اینکه تصویب. فته باشندقرار گر

 4در بند العاده جذب رؤسا و معاونین واحدهای آموزشی و پرورشی وزارت آموزش و پرورش به تصویب رسیده  ضوابط فوق
 95/710ه وزارت اخیرالذکر محول نموده است و دستورالعمل شماره مصوبه مذکور تعیین ضوابط و نحوه اجرای آن را به عهد

بنابراین .  نیز که در دادنامه تجدیدنظر خواسته مورد استدالل قرار گرفته بر همین اساس تنظیم گردیده است8/11/1382مورخ 
دنظر خوانده که مسئولیت  الزامی به پرداخت حق جذب و حق مدیریت تجدیهبا توجه به مقررات مذکور وزارت تجدیدنظر خوا

باشد ندارد و با توجه به اینکه دادنامه تجدیدنظر خواسته بدون توجه به موارد مذکور  دار می دولتی مهد کودک را عهدهواحد غیر 
ج ـ . نماید صادر گردیده مخدوش تشخیص و با فسخ آن شکایت تجدیدنظر خوانده را موجه ندانسته و حکم به رد آن صادر می

السادات مؤیدی به طرفیت، اداره کل امور   موضوع شکایت خانم فروغ83/2196زدهم در رسیدگی به پرونده کالسه شعبه سی
 به 8/11/1382 مورخ 95/710العاده جذب سرپرستان موضوع بخشنامه  اداری وزارت آموزش و پرورش به خواسته، احتساب فوق

ی صادر نموده است، نظر به اینکه شاکی مستخدم رسمی دولت و  چنین رأ30/2/1385 مورخ 267شماره شرح دادنامه شماره 
بر اینکه مهد کودک در رسته آموزشی و فرهنگی و با پست سازمان رئیس مهدکودک بوده استدالل اداره طرف شکایت مبنی 

سازمانی در مقام باشد، موجه و مدلل نبوده با عنایت به پست ثابت  جزء واحد آموزشی دولتی و تحت پوشش این وزارتخانه نمی
 مغایر با 8/11/1382 مورخ 95/710العاده جذب سرپرستان واحدها از دستورالعمل  مستخدم آموزش و پرورش عدم انتفاع از فوق

د ـ شعبه . شود قوانین و مقررات موضوعه بوده لهذا رأی به ورود آن و الزام اداره به اعمال مقررات مذکور صادر و اعالم می
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 موضوع شکایت خانم سکینه ولدان زوج به طرفیت، وزارت آموزش و پرورش به 83/3722 به پرونده کالسه چهارم در رسیدگی
 چنین رأی صادر نموده 27/12/1384 مورخ 3231خواسته مطالبه حق جذب مدیران مصوبه هیأت دولت به شرح دادنامه شماره 

 بنا به پیشنهاد مورخ 4/3/1376 جلسه مورخ  هیأت دولت که در8/4/1376 مورخ 54559است، نظر به مصوبه شماره 
 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 6 سازمان امور اداری و استخدامی کشور و به استناد ماده 23/2/1376

العاده جذب رؤسا و معاونان واحدهای آموزشی و پرورشی را تصویب نموده و در نشست سیصد و هفتاد و   ضوابط فوق1370
 شورای عالی انقالب فرهنگی تقاضای سازمان بهزیستی کشور مبنی بر اینکه مهدکودکها را به عنوان 2/5/1375مورخ هشتم 

مراکز آموزشی و فرهنگی محسوب گردد مطرح گردیده شورای عالی نیز پس از بحث با اکثریت آراء تشخیص داده که مهد 
. گردد حکم به ورود آن صادر و اعالم مییت شاکی ثابت تشخیص و لذا به نظر شکا. ها از مراکز آموزشی محسوب گردند کودک

البدل شعب دیوان تشکیل و پس از  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤساء و مستشاران و دادرسان علی
  :نماید بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می

  یأت عمومیرأی ه
 و تعیین 1370 قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق مصوب 6با عنایت به اختیار هیأت وزیران به شرح مقرر در ماده 

العاده حق جذب   مفید جواز پرداخت فوق8/6/1376هـ مورخ 18102ت/54559ضوابط و شرایط آن و اینکه تصویب نامه شماره 
 و سایر مستخدمان مشمول تصویب نامه مزبور است و پرداخت آن به افراد شاغل به رؤسا و معاونان واحدهای آموزش و پرورش

 مورخ 63 و 62، 61های شماره  در مهد کودک که در زمره واحدهای آموزشی شناخته نشده است، مجوزی ندارد، بنابراین دادنامه
ه متضمن این معنی است، صحیح و  شعبه دوم تجدیدنظر در حدی ک4/7/1385 مورخ 131 شعبه پانزدهم، شماره 17/1/1384

 برای شعب دیوان و سایر 1385 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 43این رأی به استناد ماده . شود موافق قانون شناخته می
  .االتباع است مراجع اداری در موارد مشابه الزم

  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

  فرد معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ مقدسی
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 172: ماره دادنامهش

  30/4/1386 ـ 83/489/ هـ:شماره 
  20/3/1386  ـ 83/489: کالسه پرونده

  . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:مرجع رسیدگی
  .آقای محمدحسن نجفی :کیشا

  . سازمان تأمین اجتماعی25/2/81 مورخ 31543/1100ابطال مصوبه شماره  :موضوع شکایت و خواسته
التحصیل دانشگاه آزاد اسالمی در خرداد  ادخواست تقدیمی اعالم داشته است، اینجانب فارغشاکی به شرح د :مقدمه

 در آزمون استخدامی سازمان تأمین اجتماعی شرکت نموده و نمره قبولی را کسب کردم و در مصاحبه نیز سؤاالت را به 1383
 در 1/1اهی اعالم شد که به علت اعمال ضریب نمرات آزمون کتبی و شفبندی  پس از چند روز و در جمع. خوبی جواب دادم

التحصیالن دانشگاه آزاد اسالمی از  التحصیل دانشگاههای دولتی و اعمال ضریب یک برای فارغ مجموع نمرات داوطلبان فارغ
اس مصوبه انجام شده امور اداری سازمان تأمین اجتماعی اعالم داشتند بر اسپس از پیگیریهای . استخدام اینجانب ممتنع هستند

التحصیل دانشگاه   هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی، به دلیل اینکه اینجانب فارغ25/2/1381 مورخ 31543/1100شماره 
اعمال این تفاوت نیاز به نص صریح قانون دارد لذا با توجه به قانون .  محروم هستم1/1باشم از اعمال ضریب  آزاد اسالمی می

هیأت مدیره  25/2/1381 مورخ 31543/1100تقاضای ابطال مصوبه شماره  انشگاه آزاد اسالمیهای دانشگاهی د تأیید رشته
مدیر کل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی . سازمان تأمین اجتماعی را دارم

 صرفاً 1367اسالمی مصوب های دانشگاه آزاد  ید رشته ـ قانون تأی1اند،  اعالم داشته 4/5/1384 مورخ 15661/7100نامه شماره 
در مقام بیان چگونگی ارزیابی و تأیید مدارک دانشگاه آزاد اسالمی بوده و هیچ داللتی بر برابری کیفیت آموزش در دانشگاه آزاد 

تأمین اجتماعی مدارک  ـ اگر سازمان 2. و دانشگاههای دولتی و پذیرش یکسان مدارک آنها از سوی دستگاههای اجرائی ندارد
 ـ هر 3. داد التحصیالن دانشگاه مذکور از جمله شاکی اجازه شرکت در آزمون را می دانست، نباید فارغ دانشگاه آزاد را معتبر نمی

بایست  سازمان و نهادی برای آنکه بتواند در انجام وظایف محوله به نحو مطلوب عمل نماید و خدمات بهتری را ارائه نماید می
این امر در بخشهایی مثل . تر از نظر علمی در درجه باالتر را به کار گیرد جذب نیروی انسانی سعی نماید نیروهای کیفیدر 

اعمال ضریب متفاوت . بایست با حساسیت بیشتری مورد توجه قرار گیرد کند می درمان که با سالمت افراد جامعه ارتباط پیدا می
 ـ با توجه به آیین نامه استخدامی خاص سازمان، 4. ای هدف مذکور صورت گرفته استاز سوی سازمان نیز در واقع در راست

های استخدامی در چارچوب قوانین در حدود وظایف و اختیارات هیأت مدیره  استفاده از ظرفیتهای قانونی و تعیین اولویت
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در . شود یسازمان بوده و در واقع از لوازم اداری جهت پیشبرد بهینه امور سازمان محسوب م

البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با  تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی
  .نماید اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می
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  رأی هیأت عمومی
 مصرح در مسئولیت و 1367های دانشگاهی دانشگاه آزاد اسالمی مصوب  حکم مقرر در ماده و احده قانون تأیید رشته

تکلیف وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص بررسی و تأیید مدارک 
لتحصیالن دانشگاههای ا التحصیالن دانشگاه آزاد اسالمی و مبین ارزش و اعتبار مدارک مزبور همانند مدارک تحصیلی فارغ فارغ

 موضوع بخشنامه 1381از ضوابط استخدامی جذب نیرو در مشاغل سازمانی در سال ) ج( قسمت 3بنابراین بند . دولتی است
 سازمان تأمین اجتماعی که تحت عنوان اولویتهای استخدامی، مدارک تحصیلی 25/3/1381 مورخ 31543/1100شماره 

و مدارک تحصیلی سایر دانشگاهها را با ضریب یک در معدل امتیازات آزمون کتبی و  1/1دانشگاههای دولتی را با ضریب 
 اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران در باب 9الذکر و بند  مصاحبه منظور و اعمال نموده است، مغایر قانون فوق

 مصوبه مذکور 3 بند 1385الت اداری مصوب  قانون دیوان عد42باشد و بدین جهت مستنداً به ماده  لزوم رفع تبعیض ناروا می
  .شود ابطال می
  

  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

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

  3/6/1386 ـ 82/920/ هـ:شماره 

  20/3/1386 ـ 82/920: کالسه پرونده

  . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:مرجع رسیدگی
  .قای حسین کشاورز آ:کیشا

های قوه  معاون طرحها و برنامه17/8/1382 مورخ 2614/1602/2 ابطال بخشنامه شماره :موضوع شکایت و خواسته
  .قضاییه

 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و 37ماده ) ج( شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعالم داشته است، طبق بند :مقدمه
حال متأسفانه . باشدی ومکمل جانبازان ودرمان خاص آنها بر عهده دولت مینگا بیمه هم درصد هزینه100اجتماعی تأمین 

های استان اعالم نمود ه چون اعتبار الزم توسط های قوه قضاییه به موجب نامه فوق الذکر به دادگستریها و برنامهمعاون طرح
 قانون مارالذکر قابل اجرا 37ماده ) ج(ه داده نشده، بند سازمان مدیریت و برنامه ریزی علیرغم مکاتبات عدیده به قوه قضایی

رسد ولی  قوانین از طرف دیگر ادارات و سازمانها بعید به نظر نمیفاز آنجا که صدور بخشنامه یا اقدام دیگری برخال. باشدنمی
فلذا چون . سی تأسف داردبرای دستگاه قضایی که به مسایل حقوقی و قضایی و قوانین مصوب آگاه بوده چنین اقدامی جای ب

نامه فوق الذکر خالف قوانین بوده و از طرفی قوانین و مقررات رسیدگی به مشکالت جانبازان را در اولویت قرار داده جهت 
مستشار اداره کل حقوقی و تدوین قوانین . جلوگیری از تضییع بیشتر حقوق، تقاضای رسیدگی و ابطال نامه فوق الذکر را دارم

اند، در نامه یاد شده هیچ گاه  اعالم داشته14/12/1382 مورخ 10335/7 در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره قوه قضاییه
حقوق شاکی نفی نگردیده و چون اجرای تعهدات دستگاه دولتی در مورد مطالبات کارمندان مستلزم تأمین اعتبار بوده است، 

عمل به تعهدات ممکن نیست و امر ماالیطاق هم اه دولتی قرار نگرفته باشد، بنابراین مادام که اعتبار الزم در اختیار دستگ
هیأت عمومی دیوان . شودخالف عقل است، لذا شکایت نامبرده متضمن نفی بدیهیات است و به همین جهت رد آن تقاضا می

یل و پس از بحث و بررسی و عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی البدل شعب دیوان تشک
  .نمایدانجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می

  رأی هیأت عمومی
 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران مصوب 37ماده ) ج(به صراحت بند 

برعهده دولت ) صدمات ناشی از مجروحیت(بازان و درمان خاص آنها ، تأمین صد در صد هزینه بیمه همگانی و مکمل جان1379
نظر به اینکه مدلول حکم مقنن به شرح فوق الذکر مفید تکلیف دولت در تأمین اعتبار الزم است و اینکه اجرای حکم . باشدمی

اعتبار الزم برای اجرای حکم مقنن منوط و مشروط به وجود و تأمین اعتبار نشده است و به حکم قانون دولت ملزم به تأمین 
های قوه قضاییه که اساس  معاون طرحها و برنامه18/7/1382 مورخ 2614/1602/2قانونگذار است، لذا مفاد بخشنامه شماره 
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اعتبار کرده است، مغایر صریح قانون و خارج از حدود اختیارات معاون طرحها اجرای حکم قانونگذار را منوط و موکول به تأمین 
 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 42و مستنداً به ماده شود های قوه قضاییه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده میامهو برن

 قانون فوق الذکر اثر این رأی از تاریخ تصویب 20شود و طبق قسمت اخیر ماده  حکم به ابطال بخشنامه مزبور صادر می1385
  .است) 17/8/1382(بخشنامه مورد اعتراض 

  یأت عمومی دیوان عدالت اداریه

  معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مقدسی فرد
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 688: شماره دادنامه

  3/6/1386 ـ 84/564/ هـ:شماره 

  3/10/1385 ـ 84/564: کالسه پرونده

  . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:مرجع رسیدگی
  . آقای شکر بهرامی:کیشا

  . تجدیدنظر دیوان عدالت اداری10 و 9ء صادره از شعب  اعالم تعارض آرا:موضوع شکایت و خواسته
 موضوع شکایت آقای افضل قنبری به طرفیت، 82/297 ـ شعبه هشتم در رسیدگی به پرونده کالسه 1 الف ـ :مقدمه

 مورخ 258تأمین اجتماعی و ثبت احوال استان زنجان به خواسته، برقراری مستمری بازنشستگی به شرح دادنامه شماره 
 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری احکام 5/3/1381 مورخ 81شماره  چنین رأی صادر نموده است، طبق رأی 10/2/1384

 قانون تأمین اجتماعی برای 3 الحاقی به ماده 2مراجع قضایی مبنی بر اصالح تاریخ تولد اشخاص قبل از تصویب تبصره 
 شعبه سوم 20/3/1352 مورخ 130 نظر به اینکه طبق دادنامه شماره باشد بر این اساسسازمان تأمین اجتماعی الزم االتباع می

 تغییر یافته است لذا اداره طرف شکایت مکلف است در برقراری 1322 به 1334دادگاه استان زنجان تاریخ تولد شاکی از سال 
 مراتب فوق با رد دفاعیات  را مالک عمل قرار دهد بنا به1322مستمری بازنشستگی شاکی شناسنامه جدید وی با تاریخ تولد 

 ـ شعبه نهم تجدیدنظر در رسیدگی به 2الف ـ . گرددغیرموجه طرف شکایت حکم به ورود شکایت شاکی صادر و اعالم می
 مورخ 258 موضوع تقاضای تجدیدنظر سازمان تأمین اجتماعی استان زنجان نسبت به دادنامه شماره 84/558پرونده کالسه 

 با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه بدوی را عیناً 12/9/1384 مورخ 1392یوان به شرح دادنامه شماره  شعبه هشتم د10/2/1384
 موضوع شکایت آقای محمدهاشمی 82/142 ـ شعبه نوزدهم در رسیدگی به پرونده کالسه 1ب ـ . تأیید و استوار نموده است

ام برقراری مستمری بازنشستگی و قبول مندرجات اولین عبادی به طرفیت، سازمان تأمین اجتماعی استان زنجان به خواسته الز
 چنین رأی صادر نموده است، توجهاً به قانون الحاق یک تبصره به 27/12/1382 مورخ 1981شناسنامه به شرح دادنامه شماره 

ک  مجلس شورای اسالمی که مقرر داشته است، مال8/8/1379 قانون تأمین اجتماعی مصوب 3 به ماده 2عنوان تبصره 
ای است که در بدو بیمه شدن به سازمان تشخیص سن برای خودداری از مزایای مقرر در قانون تأمین اجتماعی، شناسنامه

شود و هرگونه تغییرات که پس از آن در شناسنامه به عمل آید برای سازمان معتبر نخواهد بود و تأمین اجتماعی ارایه شده یا می
باشد، همین تاریخ مورد ادعای کی که در بدو بیمه شدن ارایه گردیده و مورد تأیید سازمان میبا عنایت به این که شناسنامه شا

شاکی بوده ومراد قانونگذار جهت جلوگیری از تغییر شناسنامه از حیث کبر سن بوده نه صغر سن و با التفات به وجود شرایط 
 سال حق بیمه و نظر به اینکه 10و پرداخت حداقل )  تمام سال60( قانون مذکور در مورد شاکی از حیث سن 26مندرج در ماده 

دفاع موجهی نداده است، بنا به مراتب عدم باشد و سازمان توجیهات سازمان در مورد شکایت شاکی اجتهاد در مقابل نص می
  . گرددیباشد و شکایت مطروحه موجه و حکم به ورود آن صادر و اعالم مپذیرش خواسته شاکی سالب حق قانونی وی می
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 موضوع تقاضای تجدیدنظر اداره کل تأمین اجتماعی 83/141 ـ شعبه دهم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کالسه 2ب ـ 
 مورخ 770 شعبه نوزدهم دیوان به شرح دادنامه شماره 27/12/1382 مورخ 1981استان زنجان نسبت به دادنامه شماره 

 قانون تأمین اجتماعی و با 76ه اینکه دادنامه تجدیدنظر خواسته مستنداً به ماده  چنین رأی صادر نموده است، نظر ب11/9/1383
 مجلس شورای 8/8/1379 قانون تأمین اجتماعی مصوب 3 به ماده 2تونجه به قانون الحاق یک تبصره به عنوان تبصره 

ی فسخ دادنامه شعبه بدوی باشد، ارایه اسالمی صادر گردیده و از ناحیه سازمان تجدیدنظرخواه نیز ایراد مؤثری که موجبی برا
 ـ شعبه هشتم در رسیدگی به 1ج ـ . گرددنگردیده بنابراین با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه شعبه بدوی عیناً تأیید و استوار می

 موضوع شکایت آقای شکر بهرامی به طرفیت، اداره کل تأمین اجتماعی استان زنجان به خواسته، 82/517پرونده کالسه 
 چنین رأی صادر نموده است، نظر به این که به 30/8/1383 مورخ 1888برقراری مستمری بازنشستگی به شرح دادنامه شماره 

 برای 1330 ـ 873 باطل و شناسنامه جدید به شماره 1314 ـ 371موجب رأی الزم االتباع دادگاه صالحه شناسامه شماره 
 به ماده 2های صالحه از شمول قانون الحاق یک تبصره به عنوان تبصره  دادنامهشاکی صادر گردیده و با توجه به این که احکام

لذا اقدام مشتکی عنه از تبعیت از رأی دادگاه و مالک قرار گرفتن شناسنامه جدید . باشد قانون تأمین اجتماعی مستثنی می3
. و شکایت شاکی غیرموجه و محکوم به رد استشاکی جهت انجام تعهدات قانونی آن سازمان مغایرتی با موازین قانونی ندارد 

 موضوع تقاضای تجدیدنظر آقای شکر بهرامی نسبت به 83/1916 ـ شعبه نهم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کالسه 2ج ـ 
 چنین رأی صادر 28/3/1384 مورخ 469 شعبه هشتم دیوان به شرح دادنامه شماره 30/8/1383 مورخ 1888دادنامه شماره 

است، مستفاد از مندرجات دادخواست تجدیدنظر در اعتراض نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته این که دادنامه مذکور نموده 
گردد، زیرا منطوق تبصره استنادی اعتراض ماالً وارد تشخیص نمی.  قانون تأمین اجتماعی دارد3 ماده 2مغایرت صریح با تبصره 

 در شناسنامه برای سازمان معتبر نخواهد بود که نتیجه آن وجود اصل شناسنامه و تغییر داللت بر این امر دارد که هرگونه تغییر
بنابراین مورد ادعای شاکی . قسمت یا قسمتهایی از آن است در حالی که در مانحن فیه شناسنامه باطل گردیده است) اصالح(

 مذکور نیز از این جهت واجد ایراد است که هرگونه خارج از مصادیق تبصره استنادی است و مبانی استداللی منعکس در دادنامه
باشد و مستثنی نمودن احکام تبصره مذکور میتغییر در شناسنامه اعم از این که به موجب حکم دادگاه یا غیر آن باشد مشمول 
ی استداللی به بنا به مراتب به اصالح مبان. گرددمحاکم دادگستری درخصوص مورد از مصادیق اجتهاد در مقابل نص تلقی می

هیأت عمومی . گرددشرح فوق ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه معترض عنه مبنی بر رد شکایت نتیجتاً تأیید و استوار می
دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و 

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

ثانیاً همان طور که در . های مطروحه محرز استهای فوق الذکر با توجه به محتویات پروندهاوالً تناقض در مدلول دادنامه
 2م مقرر در تبصره  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تصریح شده است، حک5/3/1381 مورخ 81رأی وحدت رویه شماره 
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 مبنی بر اعتبار سن مندرج در اولین شناسنامه اشخاص به منظور 8/8/1379 قانون تأمین اجتماعی مصوب 3الحاقی به ماده 
برخورداری از مزایای آن قانون و عدم اعتبار تغییرات بعدی در آن برای سازمان تأمین اجتماعی، مفید عدم تسری تبصره فوق 

همچنین سیاق عبارات تبصره فوق . وق مکتسب قانونی اشخاص قبل از تاریخ تصویب آن تبصره استاالشعار نسبت به حق
الذکر و تأکید قانونگذار به عدم اعتبار هرگونه تغییر در شناسنامه اشخاص مشمول آن قانون از نظر سازمان تأمین اجتماعی مبین 

 شعبه نهم 12/9/1384 مورخ 1392بنابراین دادنامه شماره . ستعدم تأثیر مطلق تغییرات اعم از ابطال یا اصالح شناسنامه ا
 شعبه دهم 11/9/1383 مورخ 770 شعبه هشتم بدوی و شماره 10/2/1384 مورخ 258تجدیدنظر مبنی بر تأیید دادنامه شماره 
ضمن این معنی  شعبه نوزدهم بدوی هر یک در حدی که مت27/12/1382 مورخ 1981تجدیدنظر مبنی بر تأیید دادنامه شماره 

 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع در 20این رأی به استناد ماده . باشد، صحیح و موافق قانون استمی
  .موارد مشابه الزم االتباع است

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

  3/6/1386 ـ 84/655/ هـ:شماره 

  13/3/1386 ـ 84/655: سه پروندهکال

  . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:مرجع رسیدگی
  . مدیرکل امور اداری وزارت آموزش و پرورش:کیشا

  . اعالم تعارض آرای صادره از شعب دوم و دهم دیوان عدالت اداری:موضوع شکایت و خواسته
 موضوع شکایت آقای پرویز مستوفی به طرفیت، 82/166 ـ شعبه دهم در رسیدگی به پرونده کالسه 1 الف ـ :مقدمه

اداره کل امور بازنشستگان و موظفین آموزش و پرورش تهران به خواسته، محاسبه سابقه تحصیل در دانشسرا به عنوان سابقه 
 چنین رأی صادر نموده 17/2/1383 مورخ 287خدمت و صدور حکم افزایش سنواتی مناطق جنگی به شرح دادنامه شماره 

ه شکایت در این خصوص ت وجود نداش1367، با توجه به اینکه مصوبه مربوط به افزایش سنواتی مناطق جنگی در سال است
 الحاقی به قانون تأسیس دانشسراهای مقدماتی و عالی و بخشنامه 18 ماده 3لیکن با استناد به تبصره . محکوم به رد است

 آموزش و پرورش مبنی بر اینکه سابقه تحصیل فارغ التحصیالن ورودی  معاون اداری و مالی وزارت16/5/1368 مورخ 75/710
شود ولی در مورد احتساب سابقه تحصیلی دانشسرا وارد تشخیص و  جزء سابقه خدمت آنان محسوب می1/7/1354بعد از 

دیدنظر در  ـ شعبه هشتم تج2الف ـ . آموزش و پرورش مکلف است سنوات مذکور را به عنوان سابقه وی احتساب نماید
 موضوع تقاضای تجدیدنظر اداره بازنشستگان آموزش و پرورش نسبت به دادنامه شماره 83/203رسیدگی به پرونده کالسه 

 با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه 14/11/1383 مورخ 1314 شعبه دهم دیوان به شرح دادنامه شماره 17/2/1383 مورخ 287
 موضوع شکایت آقای سیدعلی 82/3161ـ شعبه دوم در رسیدگی به پرونده کالسه  1ب ـ . بدوی را عیناً تأیید نموده است

 سال سابقه خدمتی در دانشسرای مقدماتی به 2حسینی به طرفیت، اداره آموزش و پرورش تهران به خواسته احتساب مدت 
 به افتخار 16/8/1361اریخ  چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه شاکی در ت23/2/1383 مورخ 25شرح دادنامه شماره 

و به حکایت تبصره ) 8/3/1369(بازنشستگی نایل آمده و به دلیل عدم اشتغال در زمان تصویب قانون متعهدین ضمن خدمت 
 قانون مزبور دوران تحصیل مشارالیه در دانشسرای مقدماتی جزء سوابق خدمتی قابل احتساب تشخیص نگردیده بنا به 7ماده 

 ـ شعبه هفتم 2ب ـ . گرددالتوصیف را غیر وارد تشخیص داده و حکم به رد آن صادر و اعالم میمراتب شکایت فوق 
 موضوع تقاضای تجدیدنظر آقای سیدعلی حسینی نسبت به دادنامه شماره 83/270تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کالسه 

 با رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه 26/10/1383 مورخ 1202 شعبه دوم دیوان به شرح دادنامه شماره 23/2/1383 مورخ 250
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی . بدوی را عیناً تأیید نموده است

فوق های البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء و احراز وجود تناقص در دادنامه
  .نمایدالذکر به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می
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  رأی هیأت عمومی
 قانون 7 حکم مقرر در ماده 1369 قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب 7به موجب تبصره ماده 

ل دانشجویان  سال از مدت تحصی4 سال از مدت تحصیل دانشجویان دوره کاردانی و 2مزبور موضوع جواز احتساب حداکثر 
دوره کارشناسی و دانش آموزان دانشسراهای تربیت معلم جزء سابقه خدمت دولتی آنان از حیث ترفیع، پایه، گروه و بازنشستگی 

، منوط به پرداخت کسور بازنشستگی مدت مزبور و عدم خروج آنان از خدمت در 1354در مورد پذیرفته شدگان قبل از سال 
بنابراین تسری حکم قانونگذار به اشخاصی که به هر نحو قبل از . ویب قانون فوق الذکر استآموزش و پرورش تا تاریخ تص

 مورخ 25اند مجوز قانونی ندارد و دادنامه شماره  از خدمت در آموزش و پرورش خارج شده8/3/1369تاریخ تصویب قانون در 
 عیناً تأیید گردیده است مبنی بر رد 26/10/1383خ  مور1202 شعبه دوم بدوی دیوان که به موجب دادنامه شماره 23/2/1383

این رأی مستنداً به ماده . صحیح و موافق قانون استشکایت شاکی به لحاظ بازنشسته شدن نامبرده قبل از تاریخ فوق الذکر 
  . است برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه الزم االتباع1385 قانون عدالت اداری مصوب 43

  
  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

  معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مقدسی فرد
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 163: شماره دادنامه

  3/6/1386 ـ 84/489/ هـ:شماره 

  13/3/1386 ـ 84/489: کالسه پرونده

  . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:مرجع رسیدگی
  . آقای حسین لطیفی:کیشا

  . دیوان عدالت اداری18 و 2ارض آراء صادره از شعب  اعالم تع:موضوع شکایت و خواسته
 موضوع شکایت آقای حسین لطفی به طرفیت 81/874کالسه هیجدهم در رسیدگی به پرونده  الف ـ شعبه :مقدمه

 22/8/1382 مورخ 1764وزارت آموزش و پرورش به خواسته، احتساب ایام تحصیل جزء سنوات خدمت به شرح دادنامه شماره 
 در آزمون مدرسه عالی تربیتی و قضایی 1358صادر نموده است، شاکی در شکایت خود عنوان نموده که در سال چنین رأی 

طالب قم شرکت نموده و قبول شده است تا پس از پایان تحصیالت به عنوان کادر آموزشی در وزارت آموزش و پرورش به 
اخذ شده ولی مدت زمان تحصیل را جزء سابقه خدمت  ساله نیز از وی 5عنوان معلم خدمت نماید که حتی تعهد خدمت 

اداره خوانده در پاسخ، علت محسوب ننمودن ایام تحصیل شاکی را عدم تعهد ثبتی وی به وزارت آموزش و . نمایدمحسوب نمی
وان کسی را تنظر به اینکه هرگونه ایجاد تعهدی ناشی از قانون یا قرارداد بوده و بدون دلیل نمی. پرورش اعالم نموده است

متعهد به امری نمود که در مانحن فیه نیز اوالً قانونی دال بر احتساب ایام تحصیل پذیرفته شدگان مدرسه عالی تربیتی قضایی 
ثانیاً اداره خوانده هیچگونه تعهدی به شاکی جهت احتساب ایام تحصیل وی .  جزء سوابق خدمتی آنان وجود ندارد1358در سال 

  .گرددایشان ندارد، فلذا تضییع حقی از شاکی مشهود نبوده و حکم به رد شکایت صادر و اعالم میجزو سنوات خدمت به 
 موضوع شکایت آقای نظام علی مرادخانی به طرفیت، آموزش و 81/338ب ـ شعبه دوم در رسیدگی به پرونده کالسه 

ی طالب قم جزء سنوات خدمتی به شرح به خواسته، محاسبه شدن مدت تحصیل در مدرسه عالی قضای)  قم3ناحیه (پرورش 
 سال است که در آموزش 20 چنین رأی صادر نموده است، خواهان مدعی است در حدود 28/1/1382 مورخ 167دادنامه شماره 

باشم منتهی تنها مستمسکی که طرف خوانده به آن تمسک جسته موضوع عدم تعهد ثبتی است، و پرورش مشغول خدمت می
نماید اخذ تعهد  به مدرسه عالی قضایی و تربیتی قم سپرده است که شاکی اضافه می86تبی عادی به شماره در حالی که تعهد ک
صورت نگرفته واال در صورت تکلیف هیچ گونه مانعی از ) مدرسه عالی و آموزش و پرورش(ل بهای متقاثبتی از سوی طرف

تکی عنه بیان فرموده که آموزش و پرورش هیچ گونه تکلیف و ناحیه وی وجود نداشته کما این که تعهد کتبی عادی سپرده، مش
تعهدی نسبت به احتساب ایام تحصیل فارغ التحصیالن فاقد تعهد ثبتی ندارد در حالی که با مداقه در مفاهیم مستندات معروضه 

ل تکلیف به سپردن تعهد احتساب فرموده زیرا اگر محصل در قباضمن این که منع قانونی ندارد، بلکه مفاداً مکلف به رعایت 
بنا به مراتب معروضه و موارد مذکوره و اینکه . نمود در آن صورت ادعای نامبرده قابلیت استماع را نداشتثبتی خودداری می

باشد، لذا مشمول برخورداری از مزایای قانون متعهدین هیچ گونه قصور و تقصیری در خصوص تعهد ثبتی متوجه شاکی نمی
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هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و . گردد پرورش تشخیص میخدمت به آموزش و
های دادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء با احراز تناقض بین دادنامه

  .نمایدفوق الذکر به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می
  أی هیأت عمومیر

 هیأت عمومی دیوان ذکر شده است، احتساب مدت تحصیل 30/5/1384 مورخ 239همان طور که در دادنامه شماره 
 سال در اجرای الیحه قانونی تأسیس مدرسه عالی تربیتی قضایی 2افراد در مدرسه عالی تربیتی و قضایی طالب به مدت 

آنان با رعایت مقررات مربوط مستلزم سپردن تعهد ثبتی نبوده است و  جزء سابقه خدمت دولتی 29/10/1358طالب مصوب 
عدم احتساب مدت تحصیل افراد مذکور که قبل از تاریخ تصویب اساسنامه مدرسه عالی تربیتی و قضایی طالب مصوب 

در آن  شورای عالی انقالب فرهنگی به استخدام وزارت آموزش و پرورش درآمده و عمالً به خدمت خود 20/12/1364
 مورخ 167بنابراین دادنامه شماره . اند، به ادعای عدم سپردن تعهد ثبتی وجاهت قانونی نداردوزارتخانه اشتغال داشته

 43این رأی به استناد ماده . باشد شعبه دوم دیوان مبنی بر ورود شکایت شاکی موافق اصول و موازین قانونی می28/1/1382
  . برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه الزم االتباع است1385قانون دیوان عدالت اداری مصوب 

  

  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

  معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مقدسی فرد
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 170: شماره دادنامه

  17/5/1385 ـ 84/264/ هـ:شماره 

  20/3/1386 ـ 84/264: کالسه پرونده

  .دیوان عدالت اداری هیأت عمومی :مرجع رسیدگی
  . سرپرست دفتر حقوقی و امور مجلس دیوان محاسبات کشور:کیشا

 بدوی و سوم تجدیدنظر دیوان عدالت 20 و 17 ، 6 ، 4 ، 2 اعالم تعارض آراء صادره از شعب :موضوع شکایت و خواسته
  .اداری

ایت آقای مظفر بهرامی به طرفیت،  موضوع شک82/1623 ـ شعبه هجدهم در رسیدگی به پرونده کالسه 1 الف ـ :مقدمه
 دیوان محاسبات کشور به شرح 18/8/1382هیأت مستشاری دوم دیوان محاسبات کشور به خواسته اعتراض به رأی مورخ 

 چنین رأی صادر نموده است، نظر به این که رأی مورد شکایت توسط حاکم شرع 25/12/1382 مورخ 2616دادنامه شماره 
 قانون دیوان عدالت اداری آراء و تصمیمات صادره 11 ماده 3 بند 2ه قضاییه صادر گردیده و تبصره منصوب از طرف ریاست قو

. گردداز ناحیه مقامات قضایی را قابل اعتراض در دیوان ندانسته، فلذا شکایت معنونه را غیر وارد تشخیص و قرار رد آن صادر می
 موضوع تقاضای تجدیدنظر آقای مظفر بهرامی نسبت به 83/159کالسه  ـ شعبه سوم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده 2الف ـ 

 چنین رأی صادر نموده است، شاکی 22/1/1384 مورخ 18 به شرح دادنامه شماره 25/12/1382 مورخ 2616دادنامه شماره 
از جمله اشعار داشته، تخلفات مصرحه در رأی هیأت دوم مستشاری دیوان محاسبات که موجبات محکومیت وی گردیده 

برداشتهای حساب مربوط به طرحهای آماده سازی سازمان ملی زمین و مسکن کردستان در سنوات مورد بحث تحت تصدی 
 16دیوان عدالت اداری ندانسته و با التفات به منطوق مواد وی نبوده لیکن مرجع مذکور این شکایت را قابل طرح و رسیدگی در 

ه که با کیفیت تکشور رأی مبحوث عنه از ناحیه هیأت سه نفر مستشاری اصدار یافدیوان محاسبات  قانون و مقررات 19و 
که از ناحیه حاکم شرع دیوان محاسبات صادر شده  قانون مارالذکر 28ماده شود نه رأی موضوع مطروحه قطعیت یافته تلقی می

 قانون دیوان 28 ماده 2 و تبصره 25ید ماده ی بوده و تأکر قانون دیوان عدالت ادا11 ماده 2باشد که مورد شکایت مشمول بند 
شکایت آراء هیأت از قابلیت هایی که واجد اوصاف جزایی است به مرجع قضایی دادگستری حکایت محاسبات در ارسال پرونده

حیت دیوان باشد بنابراین با رد ایراد معنونه از ناحیه اداره حقوقی مرجع یاد شده و احراز صالمذکور در دیوان عدالت اداری می
ضمن فسخ دادنامه بدوی حکم به ورود شکایت ... عدالت اداری در رسیدگی به این شکایت درخصوص ماهیت شکایت مطروحه 

ب ـ شعبه دوم در رسیدگی . داردشاکی و رسیدگی به موضوع در هیأت هم عرض مستشاری دیوان محاسبات کشور اعالم می
ای محمد نیک بخت به طرفیت، دیوان محاسبات کشور به خواسته اعتراض به ضوع شکایت آقو م79/1469به پرونده کالسه 

 قانون دیوان 28 با توجه به ماده 16/11/1379 مورخ 2113به شرح دادنامه شماره  هیأت مستشاری 1/12/1378رأی مورخ 
ج ـ شعبه ششم . م نموده است آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت را صادر و اعال21محاسبات و به استناد ماده 
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 موضوع شکایت آقای سیدحسن امیری به طرفیت، دیوان محاسبات کشور به خواسته 79/1195در رسیدگی به پرونده کالسه 
 قانون دیوان عدالت 11 موضوع خواسته را خارج از شمول ماده 12/7/1380 مورخ 1211نقض رأی به شرح دادنامه شماره 

 موضوع 80/331د ـ شعبه هفدهم در رسیدگی به پرونده کالسه . خواسته شاکی را صادر نموده استاداری دانسته و قرار رد 
 هیأت 20/4/1377 مورخ 1426/2شکایت آقای محمود جعفری به طرفیت دیوان محاسبات کشور به خواسته ابطال رأی شماره 

سیدگی به اعتراض به آراء صادره از هیأتهای  با توجه به اینکه ر17/7/1380 مورخ 1127مستشاری به شرح دادنامه شماره 
باشد و در رأی هیأت تجدیدنظر یک نفر قاضی منتخب ریاست قوه قضاییه قرار مستشاری در صالحیت هیأت تجدیدنظر می

 .انددارد، بنابراین رسیدگی به شکایت را خارج از حدود صالحیت دیوان عدالت اداری تشخیص و قرار رد شکایت را صادر نموده
 موضوع شکایت آقای علیرضا قدیری به طرفیت، دادسرای دیوان 83/2519هـ ـ شعبه بیستم در رسیدگی به پرونده کالسه 

 و با توجه به تبصره 3/11/1383 مورخ 2986 به شرح دادنامه شماره 26/1/1382محاسبات به خواسته اعتراض به رأی مورخ 
رسیدگی را حاکم شرع منتخب شورای قضایی اعالم نموده حکم به رد  قانون دیوان محاسبات کشور که مرجع 28یک ماده 

 موضوع شکایت آقای عبداهللا 82/2791و ـ شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کالسه . شکایت شاکی صادر و اعالم داشته است
 مورخ 3046اره بهرامی به طرفیت، دیوان محاسبات کشور به خواسته نقض رأی هیأت سوم مستشاری به شرح دادنامه شم

باشد، بنابراین قرار رد دادخواست را صادر  و با توجه به اینکه آراء و تصمیمات قضایی قابل شکایت در دیوان نمی17/11/1383
با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی البدل شعب دیوان هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق . نموده است

  .نمایدبررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی میتشکیل و پس از بحث و 
  رأی هیأت عمومی

های مستشاری و محکمه  قانون دیوان محاسبات کشور و حدود صالحیت و اختیارات هیأت28سیاق عبارات ماده 
اری در موارد منصوص و قابلیت اعتراض نسبت تجدیدنظر مستقر در آن در باب رسیدگی به تخلفات مالی و تعیین مجازاتهای اد

های مستشاری توسط محکوم علیه یا دادستان در محکمه تجدیدنظر مذکور در تبصره آن ماده به عضویت حاکم به آراء هیأت
 نوع شرع به انتخاب ریاست قوه قضاییه ودو نفر از مستشاران به عنوان کارشناس و نتیجتاً ماهیت و طبیعت مراجع فوق الذکر و

های آنها مفید انصراف تصمیمات و آراء قطعی مراجع مذکور از مصادیق تصمیمات و آراء قطعی کیفیت وظایف و مسؤولیت
 مورخ 1211 شعبه چهارم، شماره 17/11/1383 مورخ 3046 شعبه دوم، شماره 16/11/1379 مورخ 2113های شماره دادنامه

 شعبه بیستم که 3/11/1383 مورخ 2986 شعبه هفدهم، شماره 17/7/1380 مورخ 1127 شعبه ششم، شماره 12/7/1380
نتیجتاً متضمن صدور قرار رد اعتراض شاکی به لحاظ عدم صالحیت دیان در رسیدگی به این قبیل اعتراضات است، موافق 

 عدالت اداری برای  قانون دیوان43 و ماده 19این رأی به استناد قسمت دوم ماده . شوداصول  موازین قانونی تشخیص داده می
  .شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه الزم االتباع است

  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
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  معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مقدسی فرد

 250 الی 248: شماره دادنامه

  3/6/1386 ـ 84/719/ هـ:شماره 

  440 ـ 85/27 ـ 84/719: کالسه پرونده

  . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:دگیمرجع رسی
  . ـ رضا جعفری2 ـ محمد ادیب نیا 1:  آقایان:تاکش

 هیأت 7/11/1381 هـ مورخ 27929ت /56392هایی از تصویب نامه شماره  ابطال قسمت:موضوع شکایت و خواسته
  .وزیران

ران طی تصویب نامه مورد شکایت اند، هیأت محترم وزیهای تقدیمی اعالم داشته شکایت به شرح دادخواست:مقدمه
 و قسمت 4 و بند یک و قسمتی از بند 2ماده ی را به تصویب رسانده که با امعان نظر به توضیحات ذیل الذکر ماده یک، دامو

 و 170 بوده که به استناد اصول 1369 آن خالف اصول مصرح قانون کار مصوب سال 3 ماده 14 و 13 و 9 و بندهای 6آخر بند 
:  تصویب نامه اذعان شده3 ماده 1 ـ در بند 1. نمایمون اساسی جمهوری اسالمی ایران تقاضای ابطال آنها را می قان173

 که تنظیم 1369 قانون کار مصوب سال 11که این امر برخالف تبصره ماده ... قرارداد کتبی کار در سه نسخه تنظیم و 
چنانچه توقیف :  تصویب نامه اذعان داشته است3 ماده 4 ـ بند 2. باشدمی نسخه مورد تأکید قرار داده است، 4قراردادها را در 

و در مورد میزان مزایای پایان کار بین کارگر و کارفرما توافقی حاصل نشود، مراجع ... کارگر به سبب شکایت کارفرما باشد و 
ین به نسبت هر سال سابقه کار، حقوقی معال توانند با توجه به اوضاع و احوال طرفحل اختالف پیش بینی شده در قانون کار می

 و 58در حالی که طبق دو اصل .  روز تحت عنوان مزایای پایان کار تعیین و به نفع کارگر اقدام به صدور رأی نمایند75 تا 45
ل به موجب حق و تکلیف و الزامات اشخاص در عموم مسای قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران وضع قانون و قواعد آمره 71

 قانون کار که 25 روز برخالف نص صریح ماده 75قوه مقننه و یا مأذون از قبل قانونگذار اختصاص دارد النهایه اضافه نمودن 
 قانون کار بوده و 27 برگرفته از ماده 3 ماده 6قسمتی از بند  ـ 3. باشد روز را مورد تأکید قرار داده است، صحیح نمی45حداکثر 

 زده و در قسمت پایانی ی تصویب نامه برخالف قانون دست به قانونگذار3 ماده 4در این بند مشابه بند هیأت محترم وزیران 
این بند در مورد عدم رعایت و نقض آیین نامه انضباطی کارگاه که از سوی کارگر واقع نشده باشد و کارفرما بدون علت با کارگر 

 روز تحت عنوان مزایای پایان کار به نسبت هر سال 75 روز تا 45ین قطع همکاری نماید، کارگر را مستحق دریافت حقوقی ب
 تنها 3 ماده 9 ـ بند 4. رسدسابقه کار دانسته که این امر خارج از حدود اختیارات هیأت محترم وزیران و قابل ابطال به نظر می

ظر گرفته است در حالی که به موجب ماده العاده شب کاری و نوبت کاری برای کارگر در ن درصد عالوه بر مزد به عنوان فوق10
 درصد و در 15 درصد و در نوبتهای کاری صبح و عصر و شب 10 قانون کار، کار در نوبتهای کاری صبح و عصر مشمول 56

 درصد عالوه بر مزد به عنوان فوق العاده نوبت کاری محسوب 5/22صورتی که نوبتها به صبح و شب و یا عصر و شب بیافتد 
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 روز از مرخصی استحقاقی ساالنه خود را 5تواند   تصویب نامه که اذعان داشته، کارگر تنها می3 ماده 13 ـ بند 5. ستنموده ا
 روز تعیین نموده 9 قانون کار که ذخیره مرخصی استحقاقی ساالنه کارگر را حداکثر 66ذخیره نماید، برخالف نص صریح ماده 

 74موضوع ماده (حق برخورداری کارگر از سه روز مرخصی با استفاده از مزد را  که  تصویب نامه3 ماده 14 ـ بند 6. باشدمی
مشاور معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری در پاسخ . باشدبه یک روز تقلیل داده است، خالف قانون  می) قانون کار

 مورخ 115839ب لوایح جوابیه شماره  مبادرت به ارسال تصوی27/4/1385 مورخ 46172به شکایات مذکور طی نامه شماره 
 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نموده 16/3/1385 مورخ 5535/1604 وزارت کار و امور اجتماعی و شماره 1/12/1384

توان برحسب های کوچک کمتر از ده نفر کارگر را می قانون کار کارگاه191برابر ماده :  ـ در نامه وزارت کار آمده است1. است
ای تشخیص مصلحت و موارد استثنا به موجب آیین نامه. مصلحت موقتاً از شمول بعضی از مقررات قانون کار مستثنی نمود

در اجرای ماده مذکور پیش نویس آیین نامه اجرایی تهیه و به منظور جلب نظر . رسدخواهد  بود که به تصویب هیأت وزیران می
ات کارگران و کارفرمایان از مجامع کارگری و کارفرمایی در سطح کشور دعوت به و تأمین مشارکت و لحاظ داشتن نقطه نظر

عمل آمده و مفاد آیین نامه در جلسات متعدد و مستمر کارشناسی مورد بررسی قرار گرفت و به تأیید و امضای کنفدراسیون 
نعت و معدن، خانه صنوف و معادن صنعت ایران، انجمن مدیران صنایع، مجتمع امور صنفی توزیعی خدماتی تهران، خانه ص

های صنفی کارفرمایی سطح کشور رسیده است و پس از تأیید شورای عالی کار که از اجتماع مساوی ایران، کانون عالی انجمن
.  به تصویب هیأت محترم وزیران رسیده است29/10/1381شود در تاریخ نمایندگان کارگران و کارفرمایان و دولت تشکیل می

های کارگری و کارفرمایی و سایر مجامع روابط کار کشور الب بیان شده نشان از این واقعیت دارد که سازمانطظر در مامعان ن
به نمایندگی از سوی کارگران و کارفرمایان در تمام مراحل تهیه و تنظیم، بررسی و تأیید آیین نامه مشارکت همه جانبه و مؤثر 

 سال به تصویب هیأت 12های کوچک کمتر از ده نفر پس از دولت آیین نامه اجرایی کارگاهداشته و با همکاری گروه نمایندگان 
های مورد نظر از شمول قانون بدین لحاظ شکایت شاکی وجهی نداشته با توجه به استثناء کارگاه. محترم وزیران رسیده است

ضمناً آیین نامه اجرایی . اضای رد شکایت نامبرده را داردباشد، لذا تقکار موارد انطباقی ایشان با مواد قانون کار غیرمرتبط می
های کوچک کمتر از ده نفر از شمول بعضی از مواد قانون  قانون کار در زمینه موارد استثنا و معافیت کارگاه191موضوع ماده 

 هـ مورخ 34358ت /69902 هیأت محترم وزیران برای سه سال دیگر تمدیدو به شماره 28/10/1384کار در جلسه مورخ 
درخصوص شکوائیه آقای محمد ادیب :  ـ در نامه سازمان مدیریت و برنامه ریزی آمده است2.  ثبت گردیده است1/11/1384

دفتر امور صنایع و معادن سازمان (نظر دفتر بخشی ذیربط ) های کوچک زیر ده نفر از شمول قانون کارمستثنی شدن کارگاه(نیا 
 هیأت وزیران براساس ماده 7/11/1381 هـ مورخ 27929ت/56392گردد، تصویب نامه شماره  میبه شرح زیر اعالم) متبوع
اند ، بنابراین های کوچک از برخی مفاد قانون فوق الذکر مستثنی شده قانون کار به تصویب رسیده است که در آن کارگاه191

چرا که قانونگذار اجازه مستثنی . رسدیحی به نظر نمیباشد، ادعای صحادعای شاکی که موارد  مذکور مطابق قانون کار نمی
های کوچک را به دولت داده است مضافاً این که مدت اجرای معافیت مذکور مطابق کردن برخی از مواد قانون کار برای کارگاه
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ور رؤسا و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حض.  سال است که منقضی شده است3 مصوبه مذکور 2ماده 
مستشاران و دادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی 

  .نمایدمبادرت به صدور رأی می

  رأی هیأت عمومی
 نفر 10ر از های کوچک کمتالف ـ مفاد ماده یک آیین نامه مورد اعتراض در باب تعیین موارد استثناء و معافیت کارگاه

ب ـ طبق ماده .  قانون کار است و مغایرتی با قانون ندارد191کارگر از شمول برخی مقررات کار مبتنی بر اختیار مقرر در ماده 
توان برحسب مصلحت موقتاً از شمول بعضی از مقررات های کوچک کمتر از ده نفر را میکارگاه «1369 قانون کار مصوب 191

ای خواهد بود که با پیشنهاد شورای عالی کار به تشخیص مصلحت و موارد استثنا به موجب آیین نامه. وداین قانون مستثنی نم
های نظر به اینکه حکم مقنن مفید حصر اختیار هیأت وزیران در مستثنی کردن کارگاه» .تصویب هیأت وزیران خواهد رسید

کار به مدت موقت و برحسب مصلحت است و داللتی بر وضع  نفر کارگر از شمول بعضی از مقررات قانون 10کوچک کمتر از 
های کوچک و کارگران آنها که علی القاعده تابع شرایط قرارداد کار براساس تراضی قاعده آمره خاص نسبت به این قبیل کارگاه

 حدود اختیارات قوه مجریه  در قسمت مورد اعتراض خارج از3 و 2بنابراین مواد  . است، ندارد) کارگر و کارفرما(و توافق طرفین 
 19 قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و بند یک ماده 170شود و مستنداً به اصل در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می

  .گردد ابطال می1385قانون دیوان عدالت اداری مصوب 
  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

  معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مقدسی فرد



 
١٥٠

 3: اره دادنامهشم

  6/6/1386 ـ 83/286/ هـ:شماره 

  19/1/1386 ـ 83/286: کالسه پرونده

  . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:مرجع رسیدگی
  . آقای محمد قدیری:کیشا

  . شورای عالی مالیاتی16/8/1377 مورخ 7598/304 ابطال بخشنامه شماره :موضوع شکایت و خواسته

 قانونگذار جهت تشخیص 469، 468، 466 تقدیمی اعالم داشته است، با توجه به مواد  شاکی به شرح دادخواست:مقدمه
ابتدا و تاریخ شروع رابطه استیجاری دو فرض را پیش بینی نموده است که فرض اول براساس اصل آزادی اراده هنگامی است 

اه این تاریخ با تاریخ وقوع عقد یکی وهی است خبدی. نمایندکه طرفین در حین انعقاد قرارداد اجاره تاریخ شروع عقد را قید می
باشد یا تاریخ شروع اجاره موخر بر تاریخ وقوع عقد باشد بین آنان معتبر است ودر فرض دوم در صورت عدم تعیین تاریخ شروع 

ر مقررات فصل دوم از از طرفی بناب. باشداجاره قانونگذار شروع اجاره را همان تاریخ وقوع عقد دانسته است که کامالً عقالنی می
یات و امضاهای مندرجه در سند و آن قانون تمام محت70 و تصریح ماده 1310باب سوم قانون ثبت اسناد و امالک مصوب 

رسمی برای ادارات معتبر است مگر مجعولیت آن سند ثابت شود و حتی انکار مندرجات سند رسمی ممنوع و در صورتی که 
 آن قانون در مقام تأکید بیان داشته کلیه معامالت 72ق انفصال موقت خواهند شدو ماده منکر مأمورین دولت باشند مستح

راجعه به اموال غیرمنقول که طبق مقررات راجع به ثبت شده نسبت به طرفین و قائم مقام آنان و حتی اشخاص ثالث دارای 
ای مستلزم رعایت کلیه تشریفات قانونی  هر معاملهاز آنجا که تنظیم و صدور اسناد رسمی در. اعتبار کامل و رسمیت خواهد بود

باشد که غالباً تنظیم آن حداقل می... و اخذ پاسخ استعالمات متعدد از مراجعی همچون دارایی شهرداری و تأمین اجتماعی و
. قد خواهد شدانجامد که در نتیجه تاریخ تنظیم و صدور سند رسمی همواره مدتی پس از تاریخ وقوع عچندین ماه به طول می

 54متأسفانه اداره کل امور اقتصادی ودارایی خراسان اقدام به استعالمی بی مورد نموده و از شورای عالی مالیاتی در اجرای ماده 
های مستقیم درخواست نمود، که بیان نمایند در اخذ مالیات کدام تاریخ مالک محاسبه قرار خواهد گرفت و شورای قانون مالیات

تی نیز بنا به بخشنامه غیرقانونی موضوع شکایت با توجیهی غلط و بی ارتباط به موضوع و سوء برداشت از مفاد ماده عالی مالیا
 قانون ثبت اسناد و امالک صرفاً تاریخ 72 و 70 قانون مدنی و مواد 469، 468، 466 قانون مدنی دقیقاً برخالف مواد 1305

از آنجا که معتبر بودن تاریخ تنظیم سند رسمی نسبت به . اتی دانسته استتنظیم سند رسمی را مالک عمل و محاسبه مالی
 حکمی است که قانونگذار به منظور تقویت اعتبار اسناد رسمی نموده و هیچ گاه به 1305طرفین و اشخاص ثالث مذکوردر ماده 

فلذا با عنایت به این که در اسناد رسمی . مفهوم بی اعتباری مندرجات سند نبوده و اصوالً قانونگذار چنین منظوری نداشته است
گردد، بی اعتنایی به آن تاریخ و مالک قرار دادن تاریخ تنظیم سند اجاره جهت اخذ مالیات اجاره اجاره عقد صراحتاً قید می

اسناد از  قانون ثبت 72 و 70 و مواد 1305اگر این ادعا وجود داشته باشد که بین ماده . ترجیح بالمرجع و برخالف واقع است
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 و مؤخر بر قانون مدنی است و از این حیث مالک 1310حیث مفهوم تعارضی وجود دارد باید توجه داشت قانون ثبت مصوب 
با عنایت به شرح فوق اعمال بخشنامه مذکور مخالف قوانین موصوف بوده و ابطال آن مورد . عمل قانون مؤخر است

 مورخ 212 ـ 2290یاتی کشوردر پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره مدیرکل دفتر حقوق سازمان امور مال. استدعاست
 شورای عالی مالیاتی اعالم نموده است، نامه 4/8/1383 مورخ 201 ـ 5939 ضمن ارسال تصویر نامه شماره 30/4/1384

قتصادی و دارایی  اداره کل امور ا20/7/1377 مورخ 29031/103موضوع شکایت در مقام پاسخگویی به استعالم نظر  شماره 
از این رو شکایت . شودخراسان تهیه نموده، صرفاً جنبه ارشادی و مشورتی داشته الزام آور نبوده است و بخشنامه تلقی نمی

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری . نسبت به آن قابلیت طرح و رسیدگی را در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نخواهد داشت
 رؤسا و مستشاران و دادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با در تاریخ فوق با حضور

  .نمایداکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می

  رأی هیأت عمومی
ماده شود که بین طرفین مقرر شده است و مطابق  قانون مدنی، مدت اجاره از روزی شروع می468به صراحت صدر ماده 

 قانون ثبت اسناد و امالک کشور سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده رسمی است و تمام محتویات و امضاهای مندرجه 70
بنا به مراتب فوق الذکر و اینکه اعتبار تاریخ تنظیم سند به شرح ماده . در آن معتبر خواهد بود مگر آنکه مجعولیت آن ثابت شود

ر آثار مترتب بر سایر مندرجات سند رسمی از جمله تاریخ شروع مدت اجاره مقرر بین طرفین  قانون مدنی نافی اعتبا1305
 رئیس شورای عالی مالیاتی که منحصراً مفهم تأکید بر 16/8/1377 مورخ 7598/304نیست، بنابراین اطالق بخشنامه شماره 

شود و  اجاره است، خالف قانون تشخیص داده میاعتبار تاریخ تنظیم سند رسمی حتی در صورت تفاوت آن با تاریخ شروع مدت
  .شود ابطال می1385 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 42 و ماده 419مستنداً به بند یک ماده 

  رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ علی رازینی
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  23/3/1386 ـ 3391/86/1: شماره

  جناب آقای پورسینا

  مدیر عامل محترم روزنامه رسمی کشور

 به 20/3/1386های بازرگانی که در تاریخ  به پیوست یک نسخه دستورالعمل تشکیل شوراهای حل اختالف ویژه بیمه
  .گردد ضائیه نیز رسیده، جهت درج در روزنامه رسمی ارسال میتأیید و تصویب ریاست محترم قوه ق

  
  رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه ـ عبدالرضا ایزدپناه

  
  های بازرگانی دستورالعمل تشکیل شوراهای حل اختالف ویژه بیمه

موجب ماده  قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران که به 189در اجرای ماده 
 قانون برنامه چهارم توسعه کشور تنفیذ شده است و با توجه به آیین نامه اجرایی ماده مذکور و به منظور جلوگیری از اطاله 134

شوراهای حل اختالف های بازرگانی، دستورالعمل تشکیل  دادرسی و تسهیل و تسریع روند رسیدگی به دعاوی مربوط به بیمه
شود به شرح ذیل تصویب و ابالغ  نامیده می» شوراهای ویژه بیمه« که در این دستورالعمل به اختصار های بازرگانی ویژه بیمه

  :گردد می
گذار، بیمه شده، ذینفع یا صاحبان حقوق آنها از   ـ دعاوی و اختالفاتی که بین شرکت بیمه از یک طرف و بیمه1ماده 

 20 و 7فت خسارت پرداختی توسط شرکت بیمه بر اساس مفاد مواد آید و نیز دعاوی مربوط به بازیا طرف دیگر به وجود می
های بازرگانی رسیدگی خواهد   قانون برنامه چهارم توسعه توسط شوراهای حل اختالف ویژه بیمه134آیین نامه اجرایی ماده 

  .شد
بیمه باید جهت مطالبه حقوق گذار، بیمه شده، ذینفع یا صاحبان حقوق آنها قبل از مراجعه به شوراهای ویژه  تبصره ـ بیمه

در صورت عدم ارائه نظریه کتبی از سوی شرکت . خود به شرکت بیمه مربوط مراجعه نمایند درخواست خود به شورا ارائه نمایند
  .نماید تا شورا حسب مقررات اقدام الزم به عمل آورد بیمه، درخواست کننده، مراتب را کتباً به شورا اعالم می

وراهای ویژه بیمه و تعداد آنها در هر استان بر اساس پیشنهاد بیمه مرکزی ایران و تأیید اداره کل  ـ تشکیل ش2ماده 
  .پیگیری امور استانها و سازمانهای وابسته قوه قضائیه و با رعایت مقررات مربوط خواهد بود

های بیمه و سایر   رشته ـ اعضای شوراهای ویژه بیمه از میان کارشناسان و متخصصان صاحب صالحیت فنی در3ماده 
  .شوند های مرتبط با آن که صالحیت فنی آنها به تأیید بیمه مرکزی ایران رسیده است انتخاب می رشته

  . ـ رؤسای حوزه قضایی موظفند با لحاظ تعداد شوراهای ویژه بیمه، قاضی مشاور انتخاب و معرفی کنند4ماده 
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های آموزشی را که به طور مشترک توسط قوه   شروع به کار، دوره ـ اعضای شوراهای ویژه بیمه باید قبل از5ماده 
  .شود با موفقیت طی نمایند ریزی و برگزار می قضائیه و بیمه مرکزی ایران برنامه

بیمه مرکزی ایران با .  ـ تأمین محل، تجهیزات و وسایل اولیه شوراهای ویژه بیمه به عهده فرمانداری محل است6ماده 
یمه فعال در هر استان و در حدود امکانات موجود در تأمین و تجهیز محل استقرار شوراهای ویژه بیمه مشارکت شرکتهای ب
  .مساعدت خواهند نمود

 ـ مبلغ پاداش اعضای شوراهای ویژه بیمه و نحوه پرداخت آن با توافق بیمه مرکزی ایران و اداره کل پیگیری 7ماده 
بیمه مرکزی ایران و شرکتهای . ئیه تعیین و از طریق دادگستری پرداخت خواهد شدامور استانها و سازمانهای وابسته قوه قضا

بیمه در صورت وجود اعتبار الزم و نبود موانع قانونی در تأمین بخشی از پاداش اعضای شوراهای ویژه بیمه مشارکت خواهند 
  .نمود

ایگانی راکد، آیین رسیدگی، ابالغ، اجرا، حفاظت  ـ شوراهای ویژه بیمه از لحاظ تعداد اعضاء، تشکیل دبیرخانه و ب8ماده 
 قانون 134شوراها، وصول درآمد، تجدیدنظر خواهی از آراء، نظارت، بازرسی و ارائه آمار و عملکرد، تابع آیین نامه اجرایی ماده 

  .برنامه چهارم توسعه کشور خواهند بود
های بازرگانی را ندارند، همچنین سایر  بط به امور بیمه ـ شوراهای ویژه بیمه صالحیت رسیدگی به دعاوی غیر مرت9ماده 

  .شوراهای حل اختالف صالحیت رسیدگی به دعاوی موضوع این دستورالعمل را ندارند
 ـ هرگونه اصالح بعدی در این دستورالعمل و موارد مرتبط با آن، با پیشنهاد مشترک بیمه مرکزی ایران و اداره 10ماده 

  . و سازمانهای وابسته قوه قضائیه و تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد بودکل پیگیری امور استانها
 به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید و از تاریخ ابالغ 20/3/1386 ماده و یک تبصره در تاریخ 10این دستورالعمل در 

  .باشد االجرا می الزم
  

  رئیس قوه قضائیه ـ سیدمحمود هاشمی شاهرودی
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  22/3/1386  ـ 1/1130/دح: شماره

  مدیریت محترم حوزه ریاست قوه قضائیه

 راجع به 1376 قانون مدنی مصوب 1082 آیین نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده 4احتراماً، در اجرای ماده 
 مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر 1377 قانون آیین دادرسی مدنی و همچنین مصوبه 522محاسبه مهریه و مفاد ماده 

گردد، به  اعالم میهای وارده به دارنده چک بالمحل بر مبنای نرخ تورم که توسط این بانک   کلیه خسارات و هزینهپرداخت
 برای محاسبه مهریه وجه رایج به 1315 ـ 1385های  طی سال) شاخص تورم(پیوست تصاویر شاخص ساالنه کاال و خدمات 

خواهشمند است دستور . گردد خیر تأدیه چک جهت استحضار ایفاد مینرخ روز و دیون و شاخص ماهانه برای محاسبه خسارت تأ
ها و واحدهای اجرای احکام سراسر  برداری قضایی به کلیه شعب دادگاه های تقدیمی را جهت محاسبه و بهره فرمایید تا شاخص

  .کشور ابالغ و نتیجه را اعالم نمایند
  اداره دعاوی حقوقی

  حسین حبیبی ـ اردشیر فریدونی
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  ) شاخص تورم(خص کل بهای کاالها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران شا

  1315 ـ 1385اعداد ساالنه شاخص در سالهای 

)100=1376(  
  

  عدد شاخص  سال    عدد شاخص  سال    عدد شاخص  سال

1315  
1316  
1317  
1318  
1319  
1320  
1321  
1322  
1323  
1324  
1325  
1326  
1327  
1328  
1329  
1330  
1331  
1332  
1333  
1334  
1335  
1336  
1337  
1338  

5٪  
7٪  
7٪  
8٪  
9٪  
13٪  
25٪  
54٪  
55٪  
47٪  
42٪  
44٪  
49٪  
51٪  
42٪  
46٪  
49٪  
53٪  
62٪  
63٪  
68٪  
71٪  
72٪  
81٪  

  1339  
1340  
1341  
1342  
1343  
1344  
1345  
1346  
1347  
1348  
1349  
1350  
1351  
1352  
1353  
1354  
1355  
1356  
1357  
1358  
1359  
1360  
1361  
1362  

88٪  
89٪  
90٪  
91٪  
95٪  
95٪  
96٪  
96٪  
98٪  
01/1  
03/1  
09/1  
15/1  
28/1  
48/1  
63/1  
90/1  
37/2  
61/2  
91/2  
59/3  
42/4  
26/5  
04/6  

  1363  
1364  
1365  
1366  
1367  
1368  
1369  
1370  
1371  
1372  
1373  
1374  
1375  
1376  
1377  
1378  
1379  
1380  
1381  
1382  
1383  
1384  
1385  
  

67/6  
13/7  
82/8  
26/11  
52/14  
05/17  
58/18  
43/22  
90/27  
26/34  
32/46  
19/69  
26/85  
00/100  
08/118  
83/141  
71/159  
91/177  
98/205  
18/238  
46/274  
56/307  
54/349  
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  نحوه محاسبه ارزش مهریه وجه رایج کشور

 هیأت 13/2/1377 قانون مدنی مصوب مورخ 1082 آیین نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده 2بر اساس ماده 
  :باشد ه محاسبه ارزش فعلی مهریه به ترتیب ذیل میمحترم وزیران، نحو

  ارزش مهریه در حال حاضر              ×مبلغ مهریه مندرج در عقدنامه 
  

 تحقق یافته و قرار باشد مبلغ مذکور در حال حاضر تأدیه 1352 ریال در سال 200,000به طور مثال اگر ازدواجی با مبلغ مهریه 
  :گردد از رابطه ذیل استفاده می) 1386سال (ه در حال حاضر گردد، برای محاسبه مبلغ مهری
  )1385سال (    ارزش مهریه در حال حاضر         × مبلغ مهریه مندرج در عقدنامه 

  
  :بر اساس رابطه فوقب و با توجه به اعداد شاخص که در جدول پیوست آمده است

  
  )1386سال (   ارزش مهریه در حال حاضر ×                     ریال 200,000 = 54,615,625ریال 

  
  .باشد  ریال می54,615,625معادل ) زمان تأدیه (1386در نتیجه مهریه قابل پرداخت در سال 

 خواهد بود و بعد از 54/349 یعنی عدد 1385 به پایان نرسد، صورت کسر فوق، شاخص سال 1386بدیهی است که تا سال 
  . خواهد گردید1385 جایگزین شاخص 1386 شاخص سال 1387 و ورود به سال 1386اتمام سال 

  
  

  عدد شاخص در سال قبل   
 عدد شاخص در سال وقوع عقد

     1385اخص در سال عدد ش
 1352عدد شاخص در سال

54/349  
28/1 
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  16/3/1386 ـ 2809/86/1: شماره

  مدیر عامل محترم روزنامه رسمی کشور

 معاون محترم قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و امالک کشور، به 8/3/1386 ـ 9072/1پیشنهاد نامه شماره 
  : فرمودنداستحضار ریاست محترم قوه قضائیه رسید، مرقوم

  ».شود بسمه تعالی ـ موافقت می«
  .گردد لذا تصویر نامه فوق جهت مالحظه و درج در روزنامه رسمی کشور به پیوست ارسال می

  
  رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه ـ عبدالرضا ایزدپناه

  
  8/3/1386 ـ 9072/1شماره 

   آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی14الحاق یک تبصره به ماده 

  هاشمی شاهرودی... ا ر مبارک حضرت آیتمحض
  ریاست معظم قوه قضائیه

 در 1354 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 58همچنانکه استحضار دارند کانون سردفتران و دفتریاران که به موجب ماده 
 تحت نظارت قوه مذکور تهران و مراکز استانها با توجه به تعداد دفاتر اسناد رسمی و سایر مقتضیات محلی توسط قوه قضائیه و

ای مرکب از  الذکر است و به وسیله هیأت مدیره  قانون فوق66باشد و کانون مذکور دارای وظایفی به شرح ماده  تشکیل می
انجام وظایف . گردد اداره می) دو سردفتر و یک دفتریار(البدل  و سه عضو علی)  دفتریار اول2 سردفتر و 5(هفت عضو اصلی 
  .ء هیأت مدیره، عالوه بر اشتغال نامبردگان در سمت سردفتری و دفتریاری استمذکور توسط اعضا

 ارتباطات جهانی و لزوم دستیابی به سطح مطلوب و انطباق با استانداردهای فزایندهاما امروزه با توجه به گسترش 
سبب کثرت )  چهارهزار دفترخانهقریب به(المللی از یک سو و افزایش چشمگیر تعداد دفاتر اسناد رسمی در سراسر کشور  بین

ای که حضور مستمر اعضاء هیأت مدیره را در محل کانون مذکور جهت رسیدگی و  مشغله اعضاء هیأت مدیره گردیده به گونه
 آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی به شرح 14فلذا در این راستا، الحاق یک تبصره به ماده . نماید حل و فصل مسائل ایجاب می

له، مشکل حضور همزمان اعضای هیأت مدیره در کانون و دفترخانه مرتفع و  پیشنهاد تا در صورت موافقت و تصویب معظمذیل 
  .موفق به اجرای قاطع، سریع و دقیق منویات حضرتعالی در امر توسعه قضائی در بخش دفاتر اسناد رسمی گردند

شوند، با تصویب و  سردفتران و دفتریاران انتخاب میسردفترانی که به عضویت اصلی هیأت مدیره کانون «تبصره ـ 
پیشنهاد هیأت مدیره و موافقت رئیس سازمان ثبت اسناد و امالک کشور، در مدت عضویت، با حفظ سمت از اشتغال در 



 
١٥٩

 و سردفتر ها بین کفیل در این مدت دفترخانه به کفالت اداره و درآمد دفترخانه پس از وضع هزینه. دفترخانه معذور خواهند بود
ر بابت ایام معذوریت، با تصویب هیأت مدیره کانون و پس از موافقت الزحمه سردفتر معذو حق. معذور بالسویه تقسیم خواهد شد

  .سازمان ثبت اسناد و امالک کشور پرداخت خواهد شد
  

  معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و امالک کشور ـ حسینعلی امیری
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  6/4/1386هـ  ـ 37282ت/51715: شماره
  ریزی کشور ـ بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران وزارت دادگستری ـ سازمان مدیریت و برنامه

 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت دادگستری، بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران 5/2/1386هیأت وزیران در جلسه مورخ 
 کل کشور، آیین نامه اجرایی بند 1386قانون بودجه سال ) 2(تبصره » م« بند ریزی کشور و به استناد و سازمان مدیریت و برنامه

  :یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود
  

   کل کشور1386قانون بودجه سال ) 2(تبصره » م«آیین نامه اجرایی بند 
ر عمدی زندانی هستند،  ـ به منظور کمک به زندانیان نیازمند که به لحاظ عجز از پرداخت دیه ناشی از جرایم غی1ماده 

  .الحسنه بانکها وام پرداخت خواهد شد طبق ضوابط این آیین نامه و از محل وجوه قرض
 و این آیین نامه، زندانیان محکوم به پرداخت دیه 1386قانون بودجه سال ) 2( ـ زندانیان نیازمند موضوع تبصره 2ماده 

  .د که به واسطه نداشتن تمکن مالی قادر به پرداخت دیه نیستندهستن) خطای محض و شبه عمدی(ناشی از جرایم غیر عمدی 
  . ـ تشخیص نیازمند بودن زندانی با وزارت دادگستری یا ستاد دیه مرکز استانها است1تبصره 
اند در صورتی که واجد  له به طور موقت آزاد شده  ـ محکومان به پرداخت دیه که به مساعدت و توافق محکوم2تبصره 
» ستاد دیه«توانند با تشخیص هیأت مدیره ستادهای مردمی رسیدگی به امور دیه استانها که در این آیین نامه  د میشرایط باشن
  .مند شوند شوند یا هیأت مدیره ستاد مرکزی دیه از تسهیالت مزبور بهره نامیده می

له اجرای  د و یا محکومینی که محکومان له موقتاً آزاد شده  ـ محکومین به پرداخت دیه که با موافقتنامه محکوم3تبصره 
های مالی را در مورد آنان تقاضا نموده است، در صورت تشخیص  قانون نحوه اجرای محکومیت) 2(حکم و یا اجرای ماده 

و یا هیأت مدیره ) ستاد دیه(استحقاق و واجد شرایط بودن توسط هیأت مدیره ستادهای مردمی رسیدگی به امور دیه استانها 
  .شوند مند می کزی دیه از تسهیالت مزبور بهرهستاد مر

الحسنه خواهد بود که پس از درخواست زندانی و تأیید ستاد دیه استانها از   ـ اعطای تسهیالت به صورت قرض3ماده 
  .طریق اجرای احکام دادگستری به ولی دم یا اولیاء دم و یا مصدوم، توسط بانک عامل پرداخت خواهد شد

بت سهم دیه صغیر به ولی قهری، یا قیم قانونی، یا قائم مقام آنان یا در صورت فقدان همه افراد ذکر  ـ وام با1تبصره 
  .شده به دادستان، یا اداره سرپرستی حوزه قضایی مربوط پرداخت خواهد شد

له  یل محکوم ـ به منظور حسن استفاده از تسهیالت مذکور، ستادهای دیه مرکز استانها تالش خواهند کرد تا تما2تبصره 
  .را برای گذشت از شکایت و تخفیف مبلغی از دیه، جلب کنند

بوده و مبلغ  ـ حداکثر تسهیالت اعطایی به زندانیان واجد شرایط به میزان دیه کامل مرد مسلمان در ماه حرام 4ماده 
  . هیأت دولت است، خواهد بودبازپرداخت وام و تعداد اقساط آن، مطابق جدول پیوست آیین نامه که تأیید شده به مهر دفتر
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 کل کشور به تفکیک هر استان بر 1386قانون بودجه سال ) 2(تبصره » م«بینی شده بند   ـ توزیع اعتبارات پیش5ماده 
  .اساس تعداد زندانیان مشمول این آیین نامه به عهده وزارت دادگستری و با همکاری ستاد مرکزی دیه خواهد بود

ا موظفند هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد خود را در اجرای این آیین نامه به ستاد دیه مرکز تبصره ـ ستاد دیه استانه
ریزی کشور  ارسال و ستاد مزبور نیز باید گزارش نهایی هر مرحله را از طریق وزارت دادگستری به سازمان مدیریت و برنامه

  .ارسال کند
 حداقل کارمزد متعارف در نظام بانکی برای تسهیالت  ـ کارمزد تسهیالت اعطایی به مدد جویان معادل6ماده 

  .الحسنه است قرض
ریزی   ـ بازپرداخت منابع بانکی موضوع این آیین نامه با لحاظ ضوابط قانونی از سوی سازمان مدیریت و برنامه7ماده 

  .گردد کشور تضمین می
توسط ستاد دیه، نسبت به پرداخت وام رایط تبصره ـ بانکهای عامل موظفند پس از معرفی زندانیان نیازمند و واجد ش

  .مزبور مطابق مقررات اقدام کنند
  معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی
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  6/4/1386هـ  ـ 37056ت/51733: شماره
  ریزی کشور ـ نهاد ریاست جمهوری وزارت بازرگانی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان مدیریت و برنامه

ریزی کشور و به   بنا به پیشنهاد مشترک وزارت کشور و سازمان مدیریت و برنامه3/4/1386لسه مورخ هیأت وزیران در ج
  : کل کشور تصویب نمود1386قانون بودجه سال ) 7(تبصره » هـ«استناد بند 

  
   کل کشور1386قانون بودجه سال ) 7(تبصره » هـ«بند ) 3(آیین نامه اجرایی جزء 

  :شوند روه زیر تقسیم می ـ کاالها به چهار گ1ماده 
کاالهایی هستند که مورد نیاز و مصرف عموم مردم بوده و به صورت : الف ـ کاالهای عمومی مورد نیاز و ضروری

  .گیرند مستمر مورد استفاده قرار می
ند گیر تبصره ـ محصوالت صنعتی و غیر صنعتی که برای تولید و یا فرآوری این قبیل کاالها مورد استفاده قرار می

  .باشند مشمول این تعریف می
کالهایی هستند که به معیشت مردم ارتباط ندارند و تزئینی و بنا به ذوق و سلیقه شخصی : ب ـ کاالهای غیر ضروری

  .گیرند افراد، مورد مصرف قرار می
ورود و خروج و کاالهایی هستند که به موجب قوانین و مقررات دستگاهها و سازمانهای مرتبط، : ج ـ کاالهای غیر مجاز

  .یا مصرف آنها در کشور غیر مجاز شناخته نشود
کاالهایی هستند که به موجب شرع مقدس اسالم و یا به موجب قانون، ورود و خروج، خرید و : د ـ کاالهای ممنوعه

  .باشد فروش و یا مصرف آنها ممنوع می
قانون بودجه سال ) 7(تبصره ) هـ(بند ) 3( ـ فهرست کاالهای غیر ضروری، غیر مجاز و ممنوعه موضوع جزء 2ماده 

  :شود  کل کشور به شرح زیر تعیین می1386
  الف ـ کاالهای غیر ضروری

  . ـ سیگار و کاالهای دخانی1
  . ـ لوازم بهداشتی و آرایشی2
  . ـ آالت موسیقی و قطعات آن3
  . ـ بازیچه و اسباب بازی4
  .ب عکس، مجسمه، رینگ و لوازم اسپرت خودرو ـ لوازم تزئینی منزل و خودرو شامل گل مصنوعی، قا5
  . ـ انواع بلور، چینی و کریستال6
  . ـ انواع نوشابه7
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  . ـ انواع آدامس و شکالت8
  . ـ دستگاههای ضبط و پخش صوتی و استریو9

  . ـ پیپ، کراوات و فندک10
  . ـ طال، سنگهای قیمتی و فلزات گرانبها11
  . ـ زیورآالت اصل و بدل12

  غیر مجاز و ممنوعهب ـ کاالهای 
  . ـ مشروبات الکلی1
  . ـ گیرنده ماهواره و ملحقات آن2
  . ـ اشیاء مبتذل و مستهجن3
  . ـ البسه دست دوم4
  . ـ کاالهای تاریخ مصرف گذشته5
  .سیم با برد باال  ـ تلفنهای بی6
  .سیم با برد باال  ـ انواع بی7
  . ـ وسایل آتش بازی8
  .کند درمان و آموزش پزشکی سالمت آنها را تأیید نمی ـ کاالهایی که وزارت بهداشت، 9

  . ـ سالح و مهمات10
  .گردد  ـ اقالمی که در طول سال توسط دولت ممنوع اعالم می11

و یا این آیین نامه جزء کاالهای ضروری ) 1(ماده ) ب(و ) الف(های   ـ سایر کاالها به جزء کاالهای مشمول جزء3ماده 
  .خواهند بود) د نیاز عموم مردمکاالهای عادی مور(عمومی 

) هـ(بند ) 3( ـ فهرست کاالهای موضوع این آیین نامه صرفاً به منظور تعیین جریمه کاالهای قاچاق موضوع جزء 4ماده 
 کل کشور مصداق داشته و در مواردی که برای ورود کاال قوانین و مقررات خاصی وجود 1386قانون بودجه سال ) 7(تبصره 

  .ربط مورد عمل خواهد بود شوند، مقررات ذی ز جمله کاالهایی که توسط بخش دولتی به صورت رسمی وارد میداشته باشد ا
  

  معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی
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  27/3/1386 ـ 3490/86/1: شماره

  مدیر عامل محترم روزنامه رسمی کشور

وه قضاییه حاوی نه ماده و سه تبصره که در به پیوست یک نسخه دستورالعمل تشکیل شورای عالی نظارت و بازرسی ق
  .گردد  به تأیید و تصویب ریاست محترم قوه قضائیه نیز رسیده، جهت درج در روزنامه رسمی کشور ارسال می12/3/1386تاریخ 

  
  رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه ـ عبدالرضا ایزدپناه

  
  دستورالعمل تشکیل شورای عالی نظارت و بازرسی

  پیشگفتار

به موجب قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران این . ها و آرزوهای دیرین جامعه بشری است ی عدالت یکی از آرماناجرا
مسأله قضاء در رابطه با پاسداری از حقوق مردم در «: در مقدمه قانون اساسی آمده است. وظیفه خطیر بر عهده قوه قضائیه است

ات موضعی در درون امت اسالمی امری است حیاتی، از این رو ایجاد سیستم خط حرکت اسالمی، به منظور پیشگیری از انحراف
این نظام به دلیل . بینی شده است قضائی بر پایه عدل اسالمی و متشکل از قضات عادل و آشنا به ضوابط دقیق دینی پیش
  .سالم باشدحساسیت بنیادی و دقت در مکتبی بودن آنها الزم است به دور از هر نوع رابطه و مناسبات نا

 این قانون، وظایف و 174تا  156 اصل )از(. نام گرفته است» قوه قضاییه«فصل یازدهم قانون اساسی، تحت عنوان 
ای است مستقل که پشتیبان حقوق  مبتنی بر اصول قانونی اساسی، قوه قضائیه، قوه. کند حدود اختیارات قوه قضائیه را تبیین می

  :دار وظایف زیر است خشیدن به عدالت و عهدهفردی و اجتماعی و مسئول تحقق ب
 ـ رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و 1

  .کند اقدام الزم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین می
  .های مشروع  ـ احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی2
  .بر حسن اجرای قوانین ـ نظارت 3
  . ـ کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسالم4
  . ـ اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصالح مجرمین5

ه به امر بدون توج. با کمی تدقیق در وظایف مذکور، توجه ویژه به اقدامات با ماهیت نظارتی و بازرسی مشهود است
از طرفی وظیفه . نماید نظارت و بازرسی، پیشگیری از خطاها، کشف جرائم، احیای حقوق عامه و برقراری عدالت، غیر ممکن می

های اداری  در کشور، وظیفه خطیر قوه قضائیه در پیشگیری و یا برخورد با خطاها در دستگاه» قوانیننظارت بر حسن اجرای «
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  .وده استتر نم مجری قانون را سنگین
در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و بسیاری دیگر از قوانین کشور، نقش نظارتی برای رئیس قوه قضائیه و 

از طرفی اهمیت ساماندهی نظام نظارت و بازرسی در کشور سبب شده است تا . قوه در نظر گرفته شده استنهادهای تابعه این 
های کلی برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنیگ  و نیز سیاست) گانه های هفده سیاست(های کلی قضایی  در سیاست

کشور که از سوی مقام معظم رهبری مصوب و ابالغ شده است، بر تقویت و کارآمد کردن نظام بازرسی و نظارت تأکید و 
  .تصریح شود

های   قضائیه است که در راستای برنامههای اصلی فرآیند اصالح قوه از مؤلفه» تقویت نظام نظارت و بازرسی«همچنین 
 و به دستور ریاست محترم قوه قضائیه تهیه شد، مدنظر قرار 1380کالن توسعه کشور و در طرح توسعه قضایی که در سال 

  .گرفته است
نظارتی و بازرسی ) سیستم(این همه، لزوم ایجاد یک نهاد راهبردی متولی برای نظارت و بازرسی و یک نظام 

  .کند افته در کشور را زیر نظر ریاست قوه قضائیه، نمایان میسامان ی

در این میان توجه به مبانی نظارت و بازرسی که مبتنی بر قوانین کشور بر عهده قوه قضائیه گذاشته شده است، در کنار 
و سامان بخشیدن به تواند زمینه را برای دستیابی به راهکارهای متناسب  های نظارت و بازرسی در کشور، می مشکالت نظام

  .نظام مذکور فراهم نماید
  

   ـ مبانی نظارت و بازرسی قوه قضائیه1

وظیفه نظارت و بازرسی ریاست قوه قضائیه و نیز نهادهای تابعه این قوه، مبتنی بر قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، 
رح توسعه قضایی است که در ادامه به اهم آنها های کلی نظام، قوانین تشکیل نهادهای نظارتی تابعه قوه قضائیه و ط سیاست

  .شود اشاره می
  

   ـ نظارت رئیس قوه قضائیه1 ـ 1

این نظارت به . ها و اختیاراتی است ریاست قوه قضائیه مبتنی بر قانون اساسی و سایر قوانین کشور دارای مسؤولیت
برخی از اهم . شود نی تابعه قوه قضائیه اعمال میایشان و نیز توسط نهادهای قانوصورت مستقیم و یا از طریق نمایندگان 

  :ها و اختیارات نظارتی رئیس قوه قضائیه در ادامه آمده است مسؤولیت
ـ رسیدگی به دارایی رهبر، رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان ایشان قبل و بعد از خدمت 

  ).1368 قانون اساسی ـ اصالحی 142اصل (
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  ).1368 قانون اساسی ـ الحاقی 176اصل (ویت در شورای امنیت ملی ـ عض
  ).1368اصل نود و یکم قانون اساسی اصالحی (ـ معرفی اعضاء حقوقدان شورای نگهبان به مجلس شورای اسالمی 

یل  قانون تشک8 ماده 2تبصره (ـ دستور قرار دادن اسناد سری دولتی در اختیار بازرسان سازمان بازرسی کل کشور 
  ).1360سازمان بازرسی کل کشور ـ مصوب 

 قانون 22ماده (های رسیدگی به تخلفات اداری  ـ تعیین نماینده برای هیأت عالی و هیأت هماهنگی نظارت بر کار هیأت
  ).1373رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان ـ مصوب 

  ).22/12/1364بوعات مصوب  قانون مط10ماده (ـ تعیین قاضی جهت عضویت در هیأت نظارت بر مطبوعات 
 قانون نظام مهندسی ساختمان 13ماده ( قانون نظام مهندسی ساختمان 13ـ تعیین نماینده جهت کمیسیون موضوع ماده 

  ).1371مصوب خرداد 
 قانون تشکیالت 21ماده ( قانون تشکیالت شوراهای اسالمی کشور 21ـ تعیین نماینده جهت کمیسیون موضوع ماده 

  ).1/9/1361می کشور مصوب شوراهای اسال
 قانون اساسی ـ 175اصل (ـ تعیین دو نماینده برای شورای نظارت بر سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران 

  ).1368اصالحی 
  ).1368 قانون اساسی ـ اصالحی 162اصل (ـ نظارت بر دیوان عالی کشور 

  ).1368الحی  قانون اساسی ـ اص162اصل (ـ نظارت بر دادستانی کل کشور 
  ).1368 قانون اساسی ـ اصالحی 173اصل (ـ نظارت بر دیوان عدالت اداری 

  ).1368 قانون اساسی ـ اصالحی 174اصل (ـ نظارت بر سازمان بازرسی کل کشور 
  ....ـ 
  

   ـ نظارت نهادهای تابعه قوه قضائیه مبتنی بر قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران2 ـ 1

ای است   قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، قوه قضائیه، قوه156وان شد مبتنی بر اصل همانگونه که پیشتر عن
  :دار وظایف زیر است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده

اخذ تصمیم و  ـ رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و 1
  .کند اقدام الزم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین می

  .های مشروع  ـ احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی2
  . ـ نظارت بر حسن اجرای قوانین3
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  . ـ کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسالم4
  . پیشگیری از وقوع جرم و اصالح مجرمیناقدام مناسب برای ـ 5

 وظایف قوه قضائیه و در ارتباط 3رسد، اما در بند  هر چند نظارت و بازرسی الزمه تحقق تمامی وظایف مذکور به نظر می
  :با موضوع نظارت و بازرسی، اینگونه بیان شده است
  »نظارت بر حسن اجرای قوانین«

ضمنی در  قانون اساسی و به صورت 174 و 161ه صورت مستقیم در اصول ب» نظارت بر حسن اجرای قوانین«چگونگی 
  .تعریف شده است) 173اصل (وظایف دیوان عدالت اداری 

  
   قانون اساسی؛ نظارت دیوان عالی کشور161 و 110 ـ اصول 1 ـ 2 ـ 1

 حسن اجرای قوانین در  قانون اساسی، ناظر بر161ترین مرجع قضائی کشور و مبتنی بر اصل  دیوان عالی کشور، عالی
های عمومی و انقالب  محاکم، ایجاد وحدت رویه قضائی و مرجع تجدیدنظر احکام صادره محاکم نظامی و احکام مهم دادگاه

 قانون اساسی، دیوانعالی کشور صالحیت رسیدگی به تخلفات رئیس جمهور از 110 اصل 10عالوه بر این، مبتنی بر بند . است
  .دوظایف قانونی را دار

شود و بر اساس ضوابطی که رئیس قوه  هایی که طبق قانون به دیوان عالی کشور محول می همچنین انجام مسئولیت
  .کند، بر عهده این دیوان است قضائیه تعیین می

  
  ها ؛ نظارت قضات دادگاه170 ـ اصل 2 ـ 2 ـ 1

  : قانون اساسی آمده است که170در اصل 
های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسالمی یا خارج  ها و آیین نامه نامه  تصویبها مکلفند از اجرای قضات دادگاه«

تواند ابطال این گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا  هر کس می. از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند
  ».کند

های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسالمی  هها را به عنوان ناظرین بر صحت تصویب نام این اصل قضات دادگاه
تواند ابطال این گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری  هر کس می. یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند

  ».تقاضا کند
همچنین . کند ی معرفی میهای دولت ها و آیین نامه ها را به عنوان ناظرین بر صحت تصویب نامه این اصل قضات دادگاه

  .نماید رسیدگی و حق ابطال را برای دیوان عدالت اداری لحاظ می
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   قانون اساسی؛ نظارت دیوان عدالت اداری173 ـ اصل 3 ـ 2 ـ 1

به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا « قانون اساسی، 173بر اساس اصل 
های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیرنظر رییس قوه قضائیه تأسیس  هواحدها یا آیین نام

  ».کند حدود و اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می. شود می
یت و  از فصل دوم قانون دیوان عدالت اداری، صالح13 قانون اساسی و همچنین ماده 173 و 170با توجه به اصول 

  :شود بندی می حدود اختیارات دیوان عدالت اداری به شرح ذیل دسته
  : ـ رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از1

های دولتی و  ها و مؤسسات و شرکت ها و سازمان الف ـ تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه
  .دهای انقالبی و مؤسسات وابسته به آنهاها و تشکیالت و نها شهرداری

  .ب ـ تصمیمات و اقدامات مأمورین واحدهای مذکور در بند الف در امور راجع به وظایف آنها
  .و مقررات دولتیها و سایر نظامات  ج ـ آیین نامه

هایی   و کمیسیونهای بازرسی های اداری، هیأت  ـ رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی دادگاه2
ها،   قانون شهرداری100های مالیاتی، شورای کارگاه، هیأت حل اختالف کارگر و کارفرما، کمیسون ماده  مانند کمیسیون
ها و منابع طبیعی و اصالحات بعدی آن منحصراً از حیث نقض قوانین و  برداری از جنگل  قانون حفاظت و بهره56کمیسون ماده 

  .نهامقررات یا مخالفت با آ
 ـ رسیدگی به شکایات قضات و مشمولین قانون استخدام کشوری و سایر مستخدمان واحدها و مؤسسات مذکور در بند 3

 و مستخدمان مؤسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است، اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع 1
  .حقوق استخدامی

ها و مأموران طرف شکایت پس از صدور و ابالغ دستور موقت  ها، ادارات، هیأت سازمان« قانون مذکور، 26مبتنی بر ماده 
دیوان، مکلفند بر طبق ان اقدام نمایند و در صورت استنکاف، شعبه صادر کننده دستور موقت، متخلف را به انفصال موقت از 

  ».نماید  ماه تا یکسال و جبران خسارت وارده محکوم می6شغل به مدت 
  :کند های مذکور رسیدگی می ساس مواد قانون دیوان عدالت اداری، این دیوان در دو صورت به تخلفات دستگاهبر ا

  ). قانون دیوان عدالت اداری13ماده (خواهی و اعتراض اشخاص حقیقی و حقوقی  ـ شکایت، تظلم
به با شرع یا قانون یا خروج از ـ در صورت مطلع شدن رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان به هر نحو از مغایرت یک مصو

  ). قانون دیوان عدالت اداری40ماده (اختیارات مقام تصویب کننده 
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  ؛ نظارت سازمان بازرسی کل کشور قانون اساسی174 ـ اصل 4 ـ 2 ـ 1

 قانون اساسی و بر اساس حق نظارت قوه قضائیه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین 174مبتنی بر اصل 
حدود اختیارات . شود زیر نظر رییس قوه قضائیه تشکیل می» سازمان بازرسی کل کشور«در دستگاههای اداری، سازمانی به نام 

  .کند و وظایف این سازمان را قانون تعیین می
مان و نیز آیین نامه اجرایی این قانون وظایف و اختیارات ساز قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور 2مبتنی بر ماده 

  :بازرسی کل کشور بدین شرح است
  :ـ بازرسی مستمر

ها و  های دولتی و شهرداری ها و ادارات و نیروهای نظامی و انتظامی و مؤسسات و شرکت بازرسی مستمر کلیه وزارتخانه
م یا قسمتی از هایی که تما المنفعه و نهادهای انقالبی و سازمان مؤسسات وابسته به آنها و دفاتر اسناد رسمی و مؤسسات عام

هایی که  نماید و کلیه سازمان سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت است یا دولت به نحوی از انحاء بر آنها نظارت یا کمک می
  .شمول این قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام است بر اساس برنامه منظم

  :العاده ـ بازرسی فوق

  :پذیرد  زیر صورت میالعاده که در شرایط های فوق انجام بازرسی
  .االمر مقام معظم رهبری ـ حسب

  .ـ دستور رئیس قوه قضائیه
  .ـ درخواست رئیس جمهور

  . قانون اساسی مجلس شورای اسالمی90 و 88ـ درخواست کمیسیون اصول 
  .ـ بنا به تقاضای وزیر یا مسئول دستگاههای اجرایی ذیربط

  .سازمان بازرسی کل کشورـ به تشخیص رئیس 
 بر موارد فوق، در رسیدگی به شکایات و اعالمات نیز سازمان اقدام به بازرسی الزم به ذکر است که در تمامی عالوه

 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، جهت استحضار و 2موارد بازرسی، تصویب گزارش بازرسی بر اساس بند د ماده 
تنی بر بند مذکور، در صورتی که گزارش بازرسی حاکی از سوء همچنین مب. شود پیگیری، برای ریاست قوه قضائیه ارسال می

جریان مالی یا اداری باشد، یک نسخه از گزارش با دالیل و مدارک برای تعقیب و مجازات مرتکب مستقیماً به مراجع قضایی 
 صادره و شکایات اشخاص های نامه و بخشنامه و دستورالعمل از طرفی در ارتباط با آیین نامه و تصویب. یابد صالح انعکاس می

الذکر باشد، جهت رسیدگی و صدور رأی به دیوان عدالت  حقیقی و حقوقی غیر دولتی که حاکی از تشخیص تخلف در موارد فوق
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  .شود اداری ارسال می
  

  نظارت دادستان کل کشور ـ 5 ـ 2 ـ 1

 در ارتباط با هیأت عمومی دیوان بخشی از این وظایف. های بسیاری است دادستان کل کشور دارای وظایف و مسئولیت
  .عالی کشور، دادسرای انتظامی قضات، دادگاههای عمومی، دادگاههای نظامی، جرائم مواد مخدر است

گیری یا نظارت در امور ملی و  سایر سازمانهای کشور و از منظر تصمیمبخشی از وظایف دادستان کل کشور نیز در قبال 
  :د ازاهم این موارد عبارتن. کشوری است

  ).1384 آیین نامه اجرائی سازمان زندانها و اقدامات تأمین کشور مصوب 162ماده (ها  ـ حق ورود به زندان
های حمایت از   اساسنامه انجمن13ماده (ـ تعیین نماینده جهت عضویت در هیأت مدیره انجمن حمایت زندانیان تهران 

  ):1368زندانیان اصالحی مصوب 
  ).1368 اصالحی 1367 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 33ماده (ه با مواد مخدر ـ عضویت در ستاد مبارز

ـ احاله پرونده تخلف اعضاء هیأت مدیره کانون وکالء و دادرسان و دادستان دادگاه انتظامی وکالء به دادگاه عالی 
  ).1333 الیحه قانونی استقالل کانون وکالی دادگستری مصوب 21ماده (انتظامی قضات 

آوری و فروش   قانون تأسیس سازمان جمع12ماده (آوری و فروش اموال تملیکی   عضویت مجمع عمومی سازمان جمعـ
  ).1370اموال تملیکی و اساسنامه آن مصوب 

 قانون تأسیس وزارت اطالعات جمهوری 2ماده (اسالمی ایران ـ عضویت در شورای مشورتی وزارت اطالعات جمهوری 
  ):1362اسالمی ایران مصوب 

 ماده واحده قانون خرید اراضی کشاورزی برای تأمین 1تبصره (ـ عضویت در کمیسیون قانون خرید اراضی کشاورزی 
  ).1348نیازمندیهای صنعتی و معدنی مصوب 

 الیحه 2مادده ( الیحه قانونی متمم قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران 2ـ تعیین نماینده جهت کمیسیون موضوع ماده 
  ).1359متمم قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران و آیین نامه اجرائی آن مصوب قانونی 

  ).1349مادتین دوم و چهارم قانون تأسیس سازمان اسناد ملی ایران مصوب (ـ عضویت در شورای سازمان اسناد ملی 
  ).1364ان مصوب  قانون انتخاب ریاست جمهوری ایر63ماده (ـ عضویت در کمیسیون بررسی تبلیغات ریاست جمهوری 

 قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی 18ماده (ـ تعیین نماینده عضو هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات نظام پزشکی ـ 
  ).جمهوری اسالمی ایران

های بدوی انتظامی و  ـ تعیین قاضی عضو هیأت عالی انتظامی پزشکی رسیدگی کننده به شکایت اشخاص از هیأت
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 قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسالمی ایران 26ماده ( و عزل و نصب اعضاء آنها تجدیدنظر در احکام آنها
  ):24/4/1369مصوب 

  ).1384 قانون تأسیس بورس اوراق بهادار مصوب 3 ماده 6بند (ـ عضویت در شورای بورس اوراق بهادار 
  ):1351شور اصالحی  قانون پولی و بانکی ک18بند ب ماده (ـ عضویت در شورای پول و اعتبار 

  ).1358 قانون پولی و بانکی کشور اصالحی 21بند ب ماده (ـ عضویت در هیأت نظارت اندوخته اسکناس 
  ).1358 قانون پولی و بانکی کشور اصالحی 44ماده (ـ تعیین نماینده جهت عضویت در هیأت انتظامی بانکها 

 قانون فعالیت 10ماده (ها و احزاب  ظارت بر فعالیت گروهعضویت در کمیسیون صدور پروانه و نـ تعیین نماینده جهت 
  ).1360های دینی شناخته شده مصوب  های اسالمی یا اقلیت های سیاسی و صنفی و انجمن ها و انجمن احزاب، جمعیت

لتی ـ تعیین نماینده جهت عضویت هیأت نظارت بر چاپ تمبر و گذرنامه و اسناد مالکیت و سایر اوراق و اسناد رسمی دو
  ).1366 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 46ماده (

  
   ـ نظارت سایر واحدهای قوه قضائیه6 ـ 2 ـ 1

های محوله به آنان به انجام وظایف  در قوه قضائیه واحدهای مختلف دیگری نیز وجود دارند که بر حسب مأموریت
ل نظارت و پیگیری و رسیدگی به شکایات مردمی قوه اداره کل حفاظت و اطالعات و اداره ک. نظارتی و بازرسی مشغول هستند

  .قضائیه از این دسته هستند
  

  های کلی نظام  ـ نظارت قوه قضائیه مبتنی بر سیاست3 ـ 1

» تقویت و کارآمد کردن نظام بازرسی و نظارت«های کلی نظام نیز بر  همانگونه که در پیشگفتار ذکر شد، در سیاست
های کلی نظام، به شرح  های نظارت و بازرسی قوه قضائیه مبتنی بر سیاست وظایف و مسؤولیتاهم . تأکید و تصریح شده است

  :زیر است
  

  های کلی قضایی  ـ سیاست1 ـ 3 ـ 1

 بند از سوی مقام معظم رهبری تصویب و ابالغ شده است، نقش نظارتی قوه قضائیه در کشور را 17ها که در  این سیاست
  :داده استبه شرح زیر مورد تأکید قرار 

  »تقویت نظام نظارتی و بازرسی قوه قضائیه بر دستگاههای اجرایی و قضایی و نهادها«
  های کلی برنامه چهارم توسعه  ـ سیاست2 ـ 3 ـ 1
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های کلی برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور که از سوی مقام معظم   سیاست22بر اساس بند 
در . رود های عمده به شمار می در کشور از سیاست» یت و کارآمد کردن نظام بازرسی و نظارتتقو«رهبری ابالغ شده است، 

» اصالح قوانین و مقررات مربوط و ارتقای کیفیت آنها به جهت رفع تداخل میان وظایف نهادهای ذیربط«ذیل این ماده نیز 
  .ذکر شده است

   ـ نظارت قوه قضائیه بر اساس طرح توسعه قضایی4 ـ 1

طرح توسعه قضایی که در . های اصلی در فرآیند اصالح قوه قضائیه است از مؤلفه» قویت نظام نظارت و بازرسیت«
 به دستور ریاست محترم قوه قضائیه تهیه شد، نظام نظارت و بازرسی و 1380های کالن توسعه کشور و در سال  راستای برنامه

  .تقویت آن را مدنظر قرار داده است
  

  های نظارت و بازرسی موجود ام ـ مشکالت نظ2

در . ای است های نظارت و بازرسی موجود در کشور دچار مشکالت عدیده های اجمالی انجام شده، نظام مبتنی بر بررسی
  :ادامه فهرستی از مشکالت مذکور ارائه شده است

  .ـ فقدان تعریف شفاف و مرزبندی شده برای اصالحات مرتبط مانند نظارت، بازرسی
  .های کالن نظارت و بازرسی ص بودن راهبردها و سیاستـ نامشخ

  .ـ عدم تبیین نظام نظارت و بازرسی
  .ـ تعدد و تکثر نهادهای نظارتی کشور

  .های مختلف نظارت و بازرسی ـ وجود روش
  .ـ مواجهه متعدد دستگاههای اجرایی با نهادهای نظارتی کشور

  .شورهای متعارض یا متضاد نهادهای نظارتی ک ـ استنتاج
  .ـ موازی کاری نهادهای نظارت و بازرسی و افزایش هزینه نظارت و بازرسی

  .های دستگاههای نظارتی و کاهش کارآیی و اثربخشی آنها ـ تداخل فعالیت
  .ـ نگرش منفی برخی از مدیران کشور نسبت به نظارت و بازرسی

  .ـ فقدان ارتباط مؤثر و کار آیین نهادهای نظارت و بازرسی
  

  انی تشکیل شورای عالی نظارت و بازرسی ـ مب3

در این ارتباط تالش . ای از مبانی، معیارها و رویکردها استوار است تشکیل شورای عالی نظارت و بازرسی بر مجموعه
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  :شده است تا موارد زیر منظور شود
  . ـ نقش نظارتی ملی رئیس قوه قضائیه و نهادهای تابعه این قوه مبتنی بر قوانین کشور1
  .ـ قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران 2
  .های کلی نظام اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور  ـ سیاست3
  . ـ قانون برنامه چهارم توسعه4
  . ـ قوانین تشکیل نهادهای نظارتی و بازرسی تابعه قوه قضائیه5
  .های نظارت و بازرسی موجود  ـ نکات مطروحه در مشکالت نظام6

قطعاً بدون نهادی راهبردی به عنوان . ر حسن اجرای قوانین، بر عهده قوه قضائیه گذاشته شده استبازرسی به ویژه در ام
سازی برنامه راهبردی نظارت و بازرسی، مرتفع نمودن مشکالت و دستیابی به اهداف  های کالن و یکپارچه متولی هماهنگی

  .باشد قانون اساسی میسر نمی
قضائیه وظایف نظارتی بسیاری بر شمرده است و تمامی نهادهای نظارتی قوه قضائیه از آنجایی که قانون برای رئیس قوه 

شوند و نیز برای نافذ بودن تصمیمات نهاد متولی مذکور، الزم است تا ریاست  در قانون، زیر نظر رئیس قوه قضائیه تشکیل می
  .آن بر عهده رئیس قوه قضائیه باشد

در سطح . دهد که ریشه بسیاری از مشکالت، در فقدان نهاد مذکور است از طرفی توجه به فهرست مشکالت نشان می
های اجرایی در  کاربردی نیز فقدان نظام مدون و یکپارچه نظارت و بازرسی که تعاریف شفاف، ارتباطات و تعامالت الزم و شیوه

  .های نظارت و بازرسی موجود است ترین ریشه مشکالت نظام آن لحاظ شده باشد، عمده
  

  ورالعمل تشکیل شورای عالی نظارت و بازرسی قوه قضائیهدست

گذاری، تقویت و کارآمدی نظارت و بازرسی، ایجاد یکپارچگی و هماهنگی میان دستگاههای   ـ به منظور سیاست1ماده 
شورای «شور، وری و ساماندهی نظام نظارت و بازرسی در ک بازرسی و نظارتی، افزایش کارآیی و اثربخشی اقدامات و ارتقاء بهره

شود، به ریاست رئیس قوه قضائیه  نامیده می» شورا«که در این دستورالعمل به اختصار » عالی نظارت و بازرسی قوه قضائیه
  .شود تشکیل می
  : ـ اعضای شورا عبارتند از2ماده 

  ).رئیس شورا(ـ رئیس قوه قضائیه 
  .ـ معاون اول قوه قضائیه

  .ـ رئیس دیوان عالی کشور
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  . کل کشورـ دادستان
  .ـ رئیس دیوان عدالت اداری

  .ـ رئیس سازمان بازرسی کل کشور
  .ـ معاون حقوقی و توسعه قضایی

 ـ دبیرخانه شورا در سازمان بازرسی کل کشور مستقر بوده و رئیس سازمان بازرسی کل کشور به عنوان دبیر، 3ماده 
  .ر عهده داردمسؤولیت پیگیری مصوبات شورا و انجام امور دبیرخانه شورا را ب

تواند با هماهنگی رئیس شورا بر حسب مورد از نمایندگان دستگاههای غیر عضو مانند وزیر   ـ دبیر شورا می1تبصره 
 مجلس شورای اسالمی و دیگر مسؤولین و کارشناسان 90اطالعات، رئیس و دادستان دیوان محاسبات، رئیس کمیسیون اصل 

  . به عمل آوردذیربط برای شرکت در جلسات شورا، دعوت
ترکیب و . نماید های تخصصی می  ـ دبیرخانه شورا بر حسب ضرورت و با تصویب شورا اقدام به تشکیل کار گروه2تبصره 

  .شود ها توسط دبیرخانه تعیین و برای تصویب به شورا پیشنهاد می تعداد اعضای کار گروه
العاده در موارد ضروری به تشخیص رئیس  جلسات فوقشود و   ماه یکبار تشکیل می3 ـ جلسات شورا حداقل هر 4ماده 

  .شورا تشکیل خواهد شد
  : ـ وظایف و اختیارات شورا عبارت است از5ماده 

  .های جامع نظارت و بازرسی ها و برنامه ـ بررسی و تصویب چشم انداز، راهبردها، سیاست
  .ها  و روشها های نظارت و بازرسی از حیث اهداف، برنامه ـ هماهنگ نمودن دستگاه
  .های اعمال نظارت و بازرسی ها و شیوه ـ بررسی تصویب شاخص

  .های نظارت و بازرسی ها و برنامه ـ بررسی و تصویب نظام ارزیابی و سنجش میزان تحقق سیاست
  .های نظارتی و بازرسی ـ تصویب راهکارهای تعامل و همکاری دستگاه

  .عملکردهاـ نظارت بر نحوه اجرای مصوبات شورا و ارزیابی 
  : ـ وظایف و اختیارات دبیرخانه شورا عبارت است از6ماده 

  .ـ ایجاد تمهیدات الزم برای طراحی ساختار و تشکیالت دبیرخانه
  .ها به جهت ارایه به شورا برای بررسی و تصویب ها و برنامه نویس طرح ـ تهیه پیش

  .ـ تهیه دستور جلسات شورا و پیشنهاد آن به رییس شورا
  .م صورت جلسات شوراـ تنظی

  .ـ پیگیری مصوبات شورا
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  .های تخصصی و نظارت بر عملکرد آنها ـ ایجاد هماهنگی بین کار گروه
  .ای و موردی از عملکرد شورا و نهادهای عضو و ارائه به شورا های دوره ـ تنظیم گزارش

های نظارتی و بازرسی  نه شورا و فعالیت ماه، گزارش جامعی از اقدامات دبیرخا3تبصره ـ دبیر شورا موظف است تا در هر 
  .نهادهای عضو شورا، تهیه و به شورا ارائه نماید

  .شود  ـ مصوبات شورا پس از امضای رئیس شورا، توسط دبیرخانه ابالغ می7ماده 
 مصوب های ها و برنامه های خود را منطبق با سیاست  ـ دستگاههای نظارتی و بازرسی قوه قضائیه مکلفند برنامه8ماده 

  .شورا تنظیم و اجرا نمایند
به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید و از این ...........  تبصره تنظیم و در تاریخ 3 ماده و 9 ـ این دستورالعمل در 9ماده 
  .االجرا است تاریخ الزم

  رئیس قوه قضائیه ـ سیدمحمود هاشمی شاهرودی
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  16/3/1386 ـ 2809/86/1: شماره

  زنامه رسمی کشورمدیر عامل محترم رو

 معاون محترم قوه قضاییه و رئیس سازمان ثبت اسناد و امالک کشور، به 8/3/1386 ـ 9072/1پیشنهاد نامه شماره 
  :استحضار ریاست محترم قوه قضاییه رسید، مرقوم فرمودند

  ».شود بسمه تعالی ـ موافقت می«
  .گردد به پیوست ارسال میلذا تصویر نامه فوق جهت مالحظه و درج در روزنامه رسمی کشور 

  
  رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه ـ عبدالرضا ایزدپناه

  8/3/1386 ـ 9072/1: شماره
   آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی14الحاق یک تبصره به ماده 

  هاشمی شاهرودی... ا محضر مبارک حضرت آیت

  ریاست معظم قوه قضائیه

 در 1354 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 58 دفتریاران که به موجب ماده همچنانکه استحضار دارند کانون سردفتران و
تهران و مراکز استانها با توجه به تعداد دفاتر اسناد رسمی و سایر مقتضیات محلی توسط قوه قضائیه و تحت نظارت قوه مذکور 

باشد و کانون مذکور  ه قضائیه میگردد و دارای شخصیت حقوقی و استقالل مالی است و از نظر نظامات تابع قو تشکیل می
 2 سردفتر و 5(ای مرکب از هفت عضو اصلی  الذکر است و به وسیله هیأت مدیره  قانون فوق66دارای وظایفی به شرح ماده 

انجام وظایف مذکور توسط اعضاء هیأت مدیره، . گردد اداره می) دو سردفتر و یک دفتریار(البدل  و سه عضو علی) دفتریار اول
  .ه بر اشتغال نامبردگان در سمت سردفتری و دفتریاری استعالو

اما امروزه با توجه به گسترش فزاینده ارتباطات جهانی و لزوم دستیابی به سطح مطلوب و انطباق با استانداردهای 
سبب کثرت ) قریب به چهار هزار دفترخانه(المللی از یکسو و افزایش چشمگیر تعداد دفاتر اسناد رسمی در سراسر کشور  بین

جهت رسیدگی و حل و ای که حضور مستمر اعضاء هیأت مدیره را در محل کانون مذکور  مذکور گردیده به گونهمشغله اعضاء 
 آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی به شرح ذیل 14فلذا در این راستا، الحاق یک تبصره به ماده . نماید فصل مسائل ایجاب می

له، مشکل حضور همزمان اعضای هیأت مدیره در کانون و دفترخانه مرتفع و  قت و تصویب معظمپیشنهاد تا در صورت مواف
  .موفق به اجرای قاطع، سریع و دقیق منویات حضرتعالی در امر توسعه قضائی در بخش دفاتر اسناد رسمی گردند

شوند، با تصویب و  خاب میسردفترانی که به عضویت اصلی هیأت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران انت«: تبصره
پیشنهاد هیأت مدیره و موافقت رئیس سازمان ثبت اسناد و امالک کشور، در مدت عضویت، با حفظ سمت از اشتغال در 
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ها بین کفیل و سردفتر  در این مدت دفترخانه به کفالت اداره و درآمد دفترخانه پس از وضع هزینه. دفترخانه معذور خواهند بود
الزحمه سردفتر معذور بابت ایام معذوریت، با تصویب هیأت مدیره کانون و پس از موافقت  حق. تقسیم خواهد شدمعذور بالسویه 

  .سازمان ثبت اسناد و امالک کشور پرداخت خواهد شد
  

  معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و امالک کشور ـ حسنعلی امیری
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منظم به (رایط بر حسب مبلغ و مهلت بازپرداخت و میزان قسط ماهانه جدول پرداخت وام به زندانیان واجد ش

  ) کل کشور1386 قانون بودجه سال 2تبصره ) م(آیین نامه اجرایی بند 

  

  )به ریال(مبلغ هر قسط   )بر حسب ماه(مدت بازپرداخت   )ریال(مبلغ وام  ردیف

  500,000  20  10,000,000تا 1
  800,000حداکثر   25  20,000,000 تا مبلغ 210,000,000
  1,000,000 حداکثر  30  30,000,000 تا 320,000,000
  1,142,857 حداکثر  35  40,000,000 تا 430,000,000
  1,250,000 حداکثر  40  50,000,000 تا 540,000,000
  1,333,333 حداکثر  45  60,000,000 تا 650,000,000
  1,400,000 حداکثر  50  70,000,000 تا 760,000,000
  1,454,525 حداکثر  55  80,000,000 تا 870,000,000
  1,500,000 حداکثر  60  90,000,000 تا 980,000,000

  1,538,461 حداکثر  65  100,000,000 تا 1090,000,000
  1,571,428 حداکثر  70  110,000,000 تا 11100,000,000
  1,600,000 حداکثر  75  120,000,000 تا 12110,000,000
  1,625,000 حداکثر  80  130,000,000 تا 13120,000,000
  1,647,058 حداکثر  85  140,000,000 تا 14130,000,000
  1,666,666 حداکثر  90  150,000,000 تا 15140,000,000
  1,684,210 حداکثر  95  160,000,000 تا 16150,000,000
  1,700,000 حداکثر  100  170,000,000 تا 17160,000,000
  1,714,285 حداکثر  105  180,000,000 تا 18170,000,000
  1,727,272 حداکثر  110  190,000,000 تا 19180,000,000
  1,739,130 حداکثر  115  200,000,000 تا 20190,000,000
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  )به ریال(مبلغ هر قسط   )بر حسب ماه(مدت بازپرداخت   )ریال(مبلغ وام  ردیف

  1,750,000 حداکثر  120  210,000,000 تا 21200,000,000
  1,760,000 حداکثر  125  220,000,000 تا 22210,000,000
  1,769,230 حداکثر  130  230,000,000 تا 23220,000,000
  1,777,777 حداکثر  135  240,000,000 تا 24230,000,000
  1,785,714 حداکثر  140  250,000,000 تا 25240,000,000
  1,793,103 حداکثر  145  260,000,000 تا 26250,000,000
  1,866,666 حداکثر  150  280,000,000 تا 27260,000,000
  1,935,483 حداکثر  155  300,000,000 تا 28280,000,000
  2,062,500 حداکثر  160  330,000,000 تا 29300,000,000
  2,181,818 حداکثر  165  360,000,000 تا 30330,000,000
  2,294,117 حداکثر  170  390,000,000 تا 31360,000,000
  2,457,142 حداکثر  175  430,000,000 تا 32390,000,000
  2,588,888 حداکثر  180  466,000,000 تا 33430,000,000
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  آیین نامه اجرایی قانون انتقال زندانها و مراکز اقدامات تأمینی و تربیتی موجود 

   1380به خارج از شهرها ـ مصوب 

یتی قابل انتقال، کلیه اراضی و مستحدثاتی است  ـ در این آیین نامه منظور از زندانها و مراکز اقدامات تأمینی و ترب1ماده 
اند، ترتیب احداث و انتقال زندانها و مراکز مذکور  که در داخل شهرها برای نگهداری محکومین به حبس درنظر گرفته شده

  .بندی خواهد بود که توسط سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تنظیم خواهد شد مطابق فهرست اولویت
قانون یاد شده در ساخت زندانها و مراکز اقدامات ) 1(ماده ) 2( ـ وزارت مسکن و شهرسازی در اجرای تبصره 2ماده 

تأمینی و تربیتی، استانداردهای سرانه زیربنا برای هر نفر زندانی را طبق جدول زیر رعایت نموده و بر اساس مقررات و ضوابط 
  :مالی و اجرایی جاری اقدام خواهد نمود

  
  زیربنا  سرانه  نام واحد ردیف  سرانه عرصه

 کل زمین  محصور
  53  35  24840  42/12   نفره2000زندان   1
  72  43  12880  88/12   نفره1000زندان   2
  102  55  6700  4/13   نفره500زندان   3
  155  75  3625  5/14   نفره250زندان   4

شده از سوی سازمان زندانها و  ر اساس اولویتهای اعالمریزی کشور مکلف است ب  ـ سازمان مدیریت و برنامه3ماده 
اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و بنا به درخواست وزارت مسکن و شهرسازی، اعتبارات مورد نیاز را مطابق استانداردهای تعیین 

  .بینی نماید شده با لحاظ شاخصهای تورم در لوایح بودجه سنواتی در ردیف خاص پیش
جهاد کشاورزی مکلف است زمینهای مورد نیاز برای احداث زندانهای جدید را مطابق نظر وزارت مسکن  ـ وزارت 4ماده 

و شهرسازی از اراضی ملی و دولتی غیر مستعد برای کشاورزی، به صورت رایگان در اختیار وزارتخانه مزبور قرار داده و اسناد 
ازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور به عنوان دستگاه مربوط به نام دولت جمهوری اسالمی ایران را صادر و نام س

  .بردار در اسناد انتقال قید گردد بهره
 ـ مکان احداث زندانهای جدید باید در خارج از حریم شهرها و مطابق ضوابط مصوب شورای عالی شهرسازی و 1تبصره 

  .معماری تعیین گردد
بایست از نظر عوارض طبیعی، امکانات و تأسیسات زیربنایی و  ع این ماده می ـ موقعیت زمینهای انتخابی موضو2تبصره 
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های موردنیاز، به تأیید وزارت مسکن و شهرسازی برسد و از نظر امنیتی برای ساخت زندان باید مورد تأیید  همچنین دسترسی
  .سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور باشد

ود اراضی مناسب ملی و دولتی، وزارت مسکن و شهرسازی مجاز است از محل اعتبارات  ـ در صورت عدم وج3تبصره 
  .مربوط نسبت به خرید زمین برای اجرای قانون مزبور اقدام نماید

ها با توجه به  بندی پروژه قانون یاد شده از زمان ابالغ این آیین نامه با اولویت) 1( ـ دوره ده ساله مندرج در ماده 4تبصره 
ت مراکز استانها و شهرها، از طرف سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور به وزارت مسکن و شهرسازی اعالم مشکال

  .خواهد شد
 ـ وزارت مسکن و شهرسازی به عنوان مجری احداث زندانهای جدید، مطابق مقررات قانونی، نسبت به تحصیل 5ماده 

ز طراحی و ساخت زندانهای جدید با توجه به شرایط اقلیمی، ترکیب جرایم و زمین موردنیاز، مطالعات مکان سنجی و نی
  .این آیین نامه اقدام خواهد نمود) 2(مالحظات فرهنگی و اجتماعی منطقه با رعایت استانداردهای تعیین شده موضوع ماده 

و تربیتی کشور قابلیت اجرایی خواهد تبصره ـ مطالعات مربوط به هر پروژه پس از تأیید سازمان زندانها و اقدامات تأمینی 
  .داشت

ها و در پایان هر فصل نسبت به ارایه برنامه زمانبندی انجام   ـ وزارت مسکن و شهرسازی در هنگام اجرای پروژه6ماده 
اقدام ها و اسناد و مدارک فنی ذیربط به سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور  کار، گزارشات پیشرفت کار، نقشه

  .نماید
 ـ با شروع احداث زندان جدید هر شهر، سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مکلف است اسناد و 7ماده 

مدارک الزم جهت تغییر کاربری و مجوزهای مربوط برای فروش زندان قدیم شهر را در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار 
  .دهد

 اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مکلف است در قبال تحویل گرفتن زندان جدید، ظرف سه ماه  ـ سازمان زندانها و8ماده 
برداری باشد بنا به درخواست  در صورتی که بخشی از زندان جدید آماده بهره. نسبت به تخلیه و واگذاری زندان قدیم اقدام نماید

ارت مسکن و شهرسازی امر تحویل نسبت به همان بخش به سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و موافقت وز
  .آید عمل می

 ـ وزارت مسکن و شهرسازی پس از تغییر کاربری اراضی مربوط به زندانهای قدیم، نسبت به فروش عرصه و 9ماده 
مدیریت و داری کل واریز و مراتب را به سازمان  اعیان آنها وفق مقررات اقدام و وجوه حاصل شده را به حساب خزانه

ریزی کشور  سازمان مدیریت و برنامه. ریزی کشور و سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور اعالم خواهد نمود برنامه
 سهم وزارت مسکن و شهرسازی و )٪100(قانون یاد شده، مکلف است نسبت به تخصیص صددرصد ) 2(و ) 1(در اجرای مواد 
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  .ینی و تربیتی کشور از محل اعتبارات منظور شده در قانون بودجه سالیانه اقدام نمایدسازمان زندانها و اقدامات تأم
 ـ کلیه دستگاههای اجرایی در حدود وظایف خود مکلفند در خصوص صدور مجوزهای قانونی و ایجاد و تأمین 10ماده 

  .سکن و شهرسازی اقدام نمایندب نظر وزارت مسهای جدید خارج از نوبت ح تأسیسات زیربنایی و سایر نیازهای پروژه
اعم از ( ـ سازمان ثبت اسناد و امالک کشور مکلف است خارج از نوبت نسبت به صدور و انتقال اسناد امالک 11ماده 

قانون، حسب مورد به نام سازمان یا وزارت مسکن و شهرسازی و یا اشخاص حقیقی و حقوقی معرفی ) 1(ماده ) عرصه و اعیان
  . مسکن و شهرسازی اقدام نمایدشده از سوی وزارت

 ـ به منظور ایجاد هماهنگی در اجرای این آیین نامه و رفع مشکالت اجرایی آن، موضوع به پیشنهاد وزارت 12ماده 
های مسکن و شهرسازی و دادگستری و سازمان مدیریت و  مسکن و شهرسازی در کار گروهی مرکب از نمایندگان وزارتخانه

  .شود رح میریزی کشور، مط برنامه
 ـ جلسات کار گروه با حضور اکثریت اعضاء تشکیل شده و تصمیمات اخذ شده با حداقل سه رأی موافق اعتبار 1تبصره 

  .دارد
  . ـ دبیرخانه کار گروه در وزارت مسکن و شهرسازی مستقر خواهد بود2تبصره 
  .ق رأی دعوت به عمل آوردتواند حسب مورد از دستگاههای اجرایی ذیربط با ح  ـ کار گروه می3تبصره 

 ـ سازمان عمران و بهسازی شهری مطابق این آیین نامه به عنوان مجری طرح انتقال زندانها تعیین و اقدام 13ماده 
  .نماید می

  معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی
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   27/4/1386هـ ـ 37654ت/42965: شماره

  

  العاده ویژه قضات نامه موضوع فوق اصالح تصویب
  ریزی کشور ارت دادگستری ـ سازمان مدیریت و برنامهوز

 وزارت دادگستری و 20/3/1386 مورخ 2347/02/111 بنا به پیشنهاد شماره 24/4/1386هیأت وزیران در جلسه مورخ 
  :به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران تصویب نمود

  :شود  به شرح زیر اصالح می11/2/1386ورخ هـ م36575ت/18600تصویب نامه شماره 
  :شود  اضافه می28/1/1384هـ مورخ 32716ت/3812متن زیر به انتهای تصویب نامه شماره 

العاده ویژه قضات و دامنه شمول آن بدون تغییر در سقف اعتبارات قوه قضاییه و بدون ایجاد  نحوه و مالک پرداخت فوق
ای خواهد بود که به پیشنهاد وزیر دادگستری و تأیید رییس قوه قضاییه به تصویب  ن نامههای آتی به موجب آیی دین برای سال

  .رسد هیأت وزیران می
  

  معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی
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   24/4/1386 ـ 4642/86/1: شماره

  مدیر عامل محترم روزنامه رسمی کشور

ور مشاوران حقوقی، وکالء و کارشناسان قوه قضاییه  رئیس محترم مرکز ام24/4/1386ک ـ /م/2676/864نامه شماره 
 قانون برنامه سوم توسعه، به استحضار 187 آیین نامه اجرایی ماده 27به همراه دستورالعمل پیشنهادی جهت اجرای تبصره ماده 

  :ریاست محترم قوه قضاییه رسید، مرقوم فرمودند
  .»شود بسمه تعالی ـ موافقت می«

  .گردد تصویری از دستورالعمل فوق جهت درج در روزنامه رسمی کشور به پیوست ارسال میلذا ضمن ابالغ مراتب، 
  

  رئیس دفتر ویژه رئیس قوه قضاییه ـ مهدی دربین

  
   قانون برنامه سوم توسعه187 آیین نامه اجرایی ماده 27دستورالعمل اجرایی تبصره ماده 

قوه قضاییه و اعمال مجازاتهای انتظامی دادسرا و دادگاه به تخلفات انتظامی وکال و کارشناسان به منظور رسیدگی 
  :شود انتظامی با تشکیالت، تکالیف و اختیارات ذیل تشکیل می

  
  :الف ـ مرحله تحقیقاتی مقدماتی

در خصوص شکایات، گزارشات بازرسی و مراجع »  ـ تعدادی از مشاورین حقوقی و وکال به عنوان دادیار انتظامی1ماده 
 الیحه استقالل کانون وکال، تحقیق نموده، دفاعیات وکال یا کارشناسان را در 16 و 15ات قضایی مندرج در ماده قضایی و مقام

نمایند و در صورت احراز تخلف،  مورد آن استماع نموده و به ویژه نسبت به صلح و سازش با شاکی خصوصی سعی وافی می
  .کنند کیفرخواست انتظامی صادر می

عنه از  احضار وکیل یا کارشناس مشتکی. پذیرد  وکال یا کارشناسان با هر وسیله ممکن صورت می ـ دعوت از1تبصره 
شود و در صورت عدم حضور و یا عدم دفاع کتبی و  آدرس، تلفن، ایمیل یا فاکس اعالم شده در پرونده آنان، ابالغ محسوب می

  .شود صادر می» حکم غیابی«شفاهی از خود 
نتظامی واصله از کارشناسان، در صورت لزوم، دادیار انتظامی نسبت به اخذ نظریه کارشناس  ـ در شکایات ا2تبصره 

انتخاب کارشناس با رعایت مقررات و تشریفات آیین دادرسی مدنی خواهد . نماید عنه اقدام می مرتبط با رشته کارشناس مشتکی
  .بود

ستعالمات الزم را از مراجع اداری، قضایی و غیر آن انجام توانند با تأیید رئیس مرکز ا دادیاران انتظامی می ـ 3تبصره 
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  .انجام دهند
اعالم کننده تخلف، دادیار » اعالم انصراف مراجع قضایی یا دولتی«یا » گذشت شاکی خصوصی« ـ در صورت 4تبصره 

ونده مشهود نباشد، قرار شود و تخلف دیگری نیز در پر  منتفی میانتظامی در صورتی که از مواردی باشد که با گذشت یا انصرف
  .منع تعقیب صادر و به مراجع مذکور و شاکی خصوصی ابالغ و در صورت عدم اعتراض پرونده را بایگانی کند

 2 ـ احکام دادیاران انتظامی توسط رئیس مرکز امور مشاوران حقوقی، وکال و کارشناسان قوه قضائیه برای مدت 5تبصره 
در صورت استعفاء . گیرد شود و عزل آنان نیز به وسیله وی صورت می مدید است صادر میسال که برای مدتهای مشابه قابل ت

الزحمه دادیاران مذکور با پیشنهاد رئیس مرکز و تأیید هیأت  حق. باشد دادیار انتظامی تا تعیین دادیاران بعد، ملزم به همکاری می
باشد و از درآمدهای مرکز پرداخت  دادسراهای عمومی نمیشود که در هر صورت بیشتر از حقوق دادیاران  اجرایی تعیین می

  .شود اشتغال آنان در مرکز تمام وقت است می
ابالغ آرای .  ـ اجرای احکام تخلفات و ابالغ آرای انتظامی نیز با دادسرای انتظامی وکال و کارشناسان خواهد بود6تبصره 

شود و تاریخ ابالغ و تاریخ اجرا، تاریخ ارسال حکم  رشناس انجام میابالغیه آرا به آدرس پستی وکیل یا کاانتظامی با ارسال 
  .قطعی خواهد بود

  .نماید  ـ دادسرای انتظامی تحت نظارت دادگاه انتظامی اقدام می7تبصره 
 سال 2رئیس مرکز، دادستان انتظامی وکال و کارشناسان قوه قضائیه را برای مدت  ـ هیأت اجرایی با پیشنهاد 8تبصره 

  .نماید ب میمنصو
ها به شعب دادیاری،  کنند و ارجاع پرونده  ـ دادیاران تحت نظارت، هدایت و سرپرستی دادستان انتظامی عمل می9تبصره 

امضاء کیفرخواست و اقدامات مربوط به اجرای احکام انتظامی از وظایف و اختیارات دادستان انتظامی است که در صورت غیاب 
  .شود  شعب اعمال میوی توسط دادیاران به ترتیب

  
  :ب ـ دادگاه انتظامی وکال یا کارشناسان و مرجع تجدیدنظر

قضات دادگاه انتظامی به پیشنهاد رئیس مرکز یا هیأت اجرایی و موافقت رئیس قوه قضائیه از بین دارندگان پایه  ـ 2ماده 
  .شود قضایی به صورت تمام وقت و متناسب با تعداد وکال و کارشناسان انتخاب می

قضات . شود  ـ رسیدگی بدوی در دادگاه انتظامی وکال یا کارشناسان با اظهارنظر و رأی قاضی واحد انجام می3ماده 
  .توانند تکمیل تحقیقات یا انجام بررسی بیشتر را از دادسرای انتظامی درخواست نمایند مذکور می

علیه   روز از تاریخ ابالغ، توسط محکوم10ال در ظرف  به با4 ـ احکام صادره در مورد وکال و کارشناسان از درجه 4ماده 
 الیحه استقالل کانون در 16 و 15باشد و همچنین رئیس مرکز و سایر اشخاص و مقامات مذکور در ماده  قابل اعتراض می
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یی به اعتراض به احکام بدوی توسط هیأت اجرایی یا سه نفر از اعضای هیأت اجرا. توانند اعتراض نمایند مدت مشابه می
 187 آیین نامه اجرایی ماده 2احکام صادره از هیأت اجرایی ماده . شود پیشنهاد هیأت و با ابالغ رئیس قوه قضائیه رسیدگی می

این هیأت جایگزین دادگاه عالی انتظامی قضات در رسیدگی به تجدیدنظر نسبت به احکام . قطعی و غیر قابل اعتراض است
  .ان استدادگاه انتظامی وکال و کارشناس

ای وکالت را تخلف تلقی نموده و  تواند رفتار مخالف اخالق حسنه و شأن حرفه  ـ دادسرا و دادگاه انتظامی می5ماده 
تواند از زمان اعالم شکوائیه و تخلف در صورت  همچنین دادگاه انتظامی می. مجازات انتظامی مناسب را برای آن درنظر گیرد

  .گین نسبت به تعلیق موقت وکیل یا کارشناس اقدام نمایدوجود ادله مهم در اثبات تخلف سن
  

  :ج ـ اجرای احکام انتظامی

اعم از اینکه ابالغ واقعی باشد یا به آدرس اعالم شده وکیل ارسال . آید احکام قطعی پس از ابالغ به اجرا در می ـ 7ماده 
  .گردیده باشد
ستری حوزه قضایی محل خدمت وکیل یا کارشناس، واحد  ـ حکم تعلیق و انفصال موقت و دائم به رئیس دادگ8ماده 

معاضدت و ارشاد قضایی و عنداللزوم، حفاظت و اطالعات قوه قضائیه، وزارت اطالعات و عنداللزوم رؤسای دادگستری سراسر 
 صورتجلسه علیه اخذ و اصل پروانه، دفترچه وکالت یا کارشناسی و سایر ملزومات مربوطه را از محکوم. شود کشور اعالم می

  .شود می
علیه انتظامی درج   ـ اخطار کتبی، اخطار کتبی با درج در پرونده و درج در روزنامه رسمی در پرونده محکوم10ماده 

  .شود می
  .شود علیه اخذ می  ـ هزینه انتشار آگهی توبیخ با درج در روزنامه رسمی از محکوم11ماده 
گردد و در دفترچه وکالت  حوزه قضائی محل خدمت وی اعالم می ـ تنزل درجه وکیل به رئیس دادگستری 12ماده 

تر از تنزل درجه تا سه بار موجب تنزل درجه یا محرومیت از کمهمچنین تکرار تخلفات انتظامی . شود علیه منعکس می محکوم
  .باشد  سال می2ارتقاء، برای مدت 

ان با مجازتهای انتظامی اعمال شده برای تقدیم به  ـ گزارش ساالنه تخلفات وکال، مشاورین حقوقی و کارشناس13ماده 
  .شود هیأت اجرایی تنظیم می

 ـ خالصه احکام انتظامی صادره به منظور پیشگیری از وقوع تخلفات مشابه بدون ذکر اسامی برای اطالع وکال 14ماده 
  .شود و کارشناسان از طریق نشریه یا فصلنامه یا سایت مرکز منتشر می

  .باشد های تخلفات به قضات انتظامی با رئیس شعبه اول دادگاه انتظامی وکال می ع و تقسیم پرونده ـ ارجا15ماده 
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 ـ مرجع رسیدگی به شکایت از دادیاران، دادستان انتظامی و قضات دادگاه انتظامی وکال و کارشناسان هیأت 16ماده 
  .باشد اجرایی می

  . به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید24/4/1386در تاریخ  تبصره 9 ماده و 17 ـ این دستورالعمل در 17ماده 
   13/5/1386 ـ  ک37251/ت/74829: شماره

  وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت کشور ـ وزارت مسکن و شهرسازی

  ریزی کشور سازمان ثبت اسناد و امالک کشور ـ سازمان مدیریت و برنامه

های جهاد   بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه20/3/1386دولت، در جلسه مورخ  وزرای عضو کمیسیون لوایح هیأت 
ریزی کشور و به استناد  کشاورزی و مسکن و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و امالک کشور و تأیید سازمان مدیریت و برنامه

هـ مورخ 37258ت/19414نامه شماره   کل کشور و با رعایت تصویب1386قانون بودجه سال ) 18(تبصره ) ب(بند 
  :، آیین نامه اجرایی صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی را به شرح زیر تصویب نمودند11/2/1386

  
  آیین نامه اجرایی صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی

ها و   ـ اراضی کشاورزی موضوع این آیین نامه، شامل اراضی واقع در خارج از محدوده قانونی شهرها، شهرک1ماده 
قانون تعاریف محدوده و حریم شهر روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها ـ مصوب ) 4(و ) 3(، )2(، )1(اد روستاهای موضوع مو

برداری کشاورزی قرار گرفته و یا به حالت  باشد که مستثنا از اراضی ملی و دولتی بوده و مورد بهره  ـ می1383 ـ مصوب 1384
  .آیش بوده است

  .ه عهده مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان استب) 1(تبصره ـ تشخیص اراضی مشمول ماده 
ها مزایای استفاده از این آیین نامه و نحوه تسلیم تقاضا را رأساً یا از طریق   ـ مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان2ماده 

  .رساند شورای اسالمی شهرها و روستاها با انتشار آگهی الصاقی در محل به اطالع عموم می
اد و امالک کشور با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی، نسبت به تهیه فرم تقاضای مخصوص  ـ سازمان ثبت اسن3ماده 

  .دهد های مذکور را در اختیار وزارت یاد شده قرار می نماید و فرم این آیین نامه اقدام می
 ـ مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ضمن بررسی تقاضاهای واصل شده، گواهی الزم مبنی بر صدور سند 4ماده 

مالکیت اراضی موضوع این آیین نامه و بالمانع بودن از لحاظ مقررات اراضی موات و منابع ملی و  اصالحات اراضی و عدم 
های ثبت اسناد و  تداخل با مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست و سایر مقررات مرتبط صادر و به اداره

  .کند امالک محل ارسال می
این آیین نامه به ترتیب زیر عمل ) 4(های ثبت اسناد و امالک محل پس از دریافت گواهی موضوع ماده  ه ـ ادار5ماده 
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  :کنند می
بردار برای بررسی وضع محل و ترسیم و تطبیق نقشه با سوابق ثبتی و تبعیت از  الف ـ نسبت به اعزام نماینده و نقشه

 با قید حدود و مشخصات ومتراژ و مساحت و حقوق ارتفاقی ملک و حدود مجاورین مبادرت نموده، پس از تنظیم صورت مجلس
ارزیابی آن، گزارش مربوط را جهت بررسی و تأیید و عدم مغایرت با قوانین و مقررات به مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان 

  .کنند ارسال می
 امالک و جهاد کشاورزی و ب ـ در صورت بروز اختالف در مساحت و حدود و سایر موارد، نمایندگان ثبت اسناد و

  .نمایند دادگستری محل، منطقه مربوط را معاینه و بررسی و رفع نقص و اختالف می
ج ـ چنانچه اراضی مذکور فاقد سابقه ثبت باشند پس از احراز تصرف مالکانه متقاضی، اظهارنامه به نام وی تنظیم 

  .یابد گردیده و عملیات ثبتی تا صدور سند مالکیت ادامه می
د ـ چنانچه مورد تقاضا در جریان ثبت باشد، پس از معاینه محل و تطبیق سوابق ثبتی با مالکیت متقاضی در صورت ختم 

  .شود نسبت به صدور سند مالکیت طبق مفاد این آیین نامه اقدام میعملیات ثبتی، 
بردار و کارکنان تنظیم  ینده و نقشهنماالزحمه   ـ قیمت تمام شده صدور  اسناد مندرج در این آیین نامه شامل حق6ماده 

باشد که با پیشنهاد سازمان  های اداری و پشتیبانی و همچنین حقوق دولتی می اظهارنامه و صدور سند مالکیت و سایر هزینه
چنانچه ظرف یک ماه از تاریخ اعالم . شود ریزی کشور تعیین می ثبت اسناد و امالک کشور و تأیید سازمان مدیریت و برنامه

ریزی کشور ارائه نشد، نظر سازمان ثبت اسناد و امالک  سازمان ثبت اسناد و امالک کشور، تأییدیه سازمان مدیریت و برنامه
  .کشور در این زمینه مالک عمل قرار خواهد گرفت

قیمت ) ٪30(های ثبت اسناد و امالک محل در هنگام تنظیم اظهارنامه یا ثبت در دفتر امالک، سی درصد   ـ اداره7ماده 
ـ را از مالک دریافت نموده و پس از واریز حق ثبت امالک به حساب درآمد ) 6(تمام شدته صدور سند مالکیت ـ به شرح ماده 

شود،   کل کشور، مابقی را به حساب مخصوصی که به همین منظور افتتاح می1386قانون بودجه سال ) 140101(عمومی ردیف 
های   با امضای مدیر کل ثبت اسناد و امالک استان و ذیحساب به عامالن مؤثر، بابت هزینهکنند و در پایان هر ماه واریزی می

  .شود پرداخت می) 6(متعلقه موضوع ماده 
  . ـ وزارت جهاد کشاورزی موظف است هر شش ماه یک بار، گزارش پیشرفت کار را به هیأت دولت ارائه نماید8ماده 

  .تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است به 9/5/1386این تصویب نامه در تاریخ 
  

  معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی
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  29/5/1386 ـ 6000/86/1: شماره

  مدیر عامل محترم روزنامه رسمی کشور

 معاون محترم قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت و اسناد و امالک کشور 17/5/1386 مورخ 20332/1پیشنهاد نامه شماره 
، به استحضار 1381ح برخی مواد و بندهای آیین نامه بیمه و بازنشستگی سردفتران و دفتریاران مصوب در خصوص اصال

  :ریاست محترم قوه قضائیه رسید، مرقوم فرمودند
  ».شود موافقت می«

  .گردد لذا تصویر پیشنهاد نامه مذکور جهت درج در روزنامه رسمی کشور به پیوست ارسال می
  

  قوه قضاییه ـ مهدی دربینرئیس دفتر ویژه رئیس 

   17/5/1386 ـ 20332/1شماره 
  )العالی دام عزه(هاشمی شاهرودی ... ا حضرت آیت

  ریاست معظم قوه قضائیه
ها در آیین نامه بیمه بازنشستگی سردفتران و  رساند، نظر به وجود برخی نقائض و نارسائی احتراماً به استحضار عالی می

بگیران از خانواده سردفتران و  گوی نیازهای قطعی سردفتران و دفتریاران و مستمریکه پاسخ (1381دفتریاران مصوب 
های اجرائی آیین  های مبتالبه و رفع چالش ، کانون سردفتران و دفتریاران به منظور تحول در زمینه)باشد دفتریاران متوفی نمی

د، تصویب حضرت مستطاب عالی معروض و پیشنهاد نامه مذکور، پیشنهاد اصالح برخی مواد ذیل جهت اصالح و در صورت تأیی
  گردد؛ می

  12/8/1381آیین نامه اصالحی برخی از مواد آیین نامه بیمه و بازنشستگی سردفتران و دفتریاران مصوب 

  .شود اضافه می» استعفاء«بعد از کلمه » یا از کار افتادگی« عبارت 3 ماده 2 ـ در تبصره 1
بعد از کلمه استعفاء به تبصره دو از ماده سه آیین نامه جهت اصالح و » ا از کارافتادگیی«افزودن عبارت : دلیل توجیهی

  .کامل شدن متن تبصره فوق بوده است
  .شود اضافه می» منوط«به قبل از کلمه » همچنین مستمری بازماندگان« عبارت 3 ماده 4 ـ در تبصره 2
های  همچنین کانون موظف است قبل از ارائه مفاصا حساب«: دشو  اضافه می3 ماده 4 ـ عبارت زیر به انتهای تبصره 3

فوق، معادل پنجاه درصد از مستمری بازماندگان را حداکثر تا یک سال به ورثه تحت تکفل سردفتر و یا دفتریار اول متوفی طبق 
  .»مقررات پرداخت نماید
به قبل از کلمه » ین مستمری بازماندگانهمچن« آیین نامه مراد از افزودن 3 ماده 4در خصوص تبصره : دلیل توجیهی
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جهت اصالح و کامل شدن متن تبصره فوق بوده است و در خصوص نظر اداره کل محترم امور اسناد و سردفتران که » منوط«
الحساب و تأمین نیاز   به کانون اعالم گردیده کانون با بررسی موردی نسبت به پرداخت علی25/3/1384 ـ 159/34طی شماره 

های فوق حداکثر  کانون موظف است قبل از ارائه مفاصا حساب(الوصف افزوده شدن  مع. اندگان سردفتران متوفی اقدام نمایدبازم
به )  درصد از مستمری بازماندگان به ورثه تحت تکفل سردفتر یا دفتریار اول طبق مقررات پرداخت نماید50تا یک سال معادل 

  .بوده استانتهای تبصره مزبور نیز مورد تقاضا 
 »دارند«حذف و در انتهای تبصره مزبور قبل از کلمه » شوند«کلمه » مستعفی« بعد از کلمه 4 ماده 1 ـ در تبصره 4
  .شود اضافه می» 12/8/1381از تاریخ «عبارت 

از  آیین نامه داللت بر فعل شدن پس 4تبصره یک از ماده در سطر اول » شوند«با توجه به اینکه کلمه : دلیل توجیهی
ناظر بر سردفتران و دفتریاران سلب » شده یا بشوند« دارد و نیز از آنجا که در سطر بعدی تبصره عبارت 12/8/1381تاریخ 

الذکر پیشنهاد گردیده  باشد لذا جهت اصالح متن تبصره فوق می) 12/8/1381یعنی (صالحیت شده، قبل از تصویب آیین نامه 
در آخر تبصره » دارند«نیز به قبل از کلمه » 12/8/1381از تاریخ «اول، عبارت است که پس از حذف کلمه شوند در سطر 

  .افزوده گردد
انتقال سابقه خدمت پیشین سردفتر و یا دفتریار اول متقاضی «: شود  الحاق می4 ماده 3متن زیر به عنوان تبصره  ـ 5

 ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بیمه یا موضوع(خود به کانون سردفتران و دفتریاران برای احتساب سن بازنشستگی 
بدون امکان محاسبه و انتقال حق بیمه پرداختی از صندوق قبلی به )  مجلس شورای اسالمی27/3/1365بازنشستگی مصوب 

تواند از مزایای حقوق بازنشستگی کانون به نسبت مدت سنوات حق بیمه پرداختی به  صندوق بیمه و بازنشستگی کانون، می
 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 11 یا 10وق کانون و فقط به منظور اعمال هر یک از مواد صند

  . استفاده نماید1354
دارد هر چند   راجع به احتساب سوابق خدمتی سردفتران و دفتریاران نیز معروض می5در خصوص فراز : دلیل توجیهی

گیری شده اما نهایتاً در  کثیری از سردفتران و دفتریاران بوده و از سالها قبل نیز در سازمان ثبت پیموضوع مذکور مبتال به عده 
، با حضور نماینده کانون در اداره کل محترم امور اسناد و سردفتران، پس از بررسی پیشنهاد مذکور به 31/4/1385جلسه مورخ 

  :گیری شده است شرح زیر تصمیم
های دیگر داشته است، چون تعداد قابل  ق خدمتی سردفتر و دفتریار اول که در صندوقدر خصوص احتساب سواب«
ای، متقاضی برای استفاده از مزایای ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بیمه بازنشستگی هستند، لذا اعضاء نظر به این  مالحظه

تساب سابقه خدمت در سمت سردفتری و دفتریاری اول دارند که شخص سردفتر و دفتریار اول متقاضی بازنشستگی، صرفاً با اح
با این توضیح که چون امکان . مند و از حقوق بیمه بازنشستگی کانون استفاده نمایند توانند از مزایای ماده واحده بهره می
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بیمه سردفتران محاسبه حقوق بیمه بازنشستگی در مدتی که به مشاغل دیگر اشتغال داشته با توجه به معیارهای فعلی کسر حق 
بنابراین استفاده از الگوئی میانگین در . باشد می) غیر ممکن(و دفتریاران به صورت غیر مجازی امری دشوار و بلکه محال 

  .»باشد احتساب حق بیمه مدت مذکور به نظر اعضاء مغایر با حقوق سردفتران و دفتریاران با سابقه خدمت تمام می
اعم از اینکه قبل از اسارت اشتغال داشته و یا بعد از اسارت شاغل گردیده، به عنوان مدت اسارت آزادگان « ـ عبارت 6

  .گردد و قبل از تبصره الحاق می» 5«به ذیل ماده » گردد سابقه اشتغال تلقی می
ه آیین نام. باشد  نمی1368کانون سردفتران و دفتریاران مشمول قانون حمایت از آزادگان مصوب هر چند : دلیل توجیهی

جهت تکریم و تعظیم مقام آزادگان سرافراز و مشکالت حادث جهت برخی سردفتران آزاده عبارت مذکور جهت الحاق به ذیل 
  . آیین نامه پیشنهاد گردیده است5ماده 

  .شود  حذف می9 ماده 4 ـ تبصره 7
ای آیین نامه تاکنون، های صوری و نظایر آن که در طی مدت اجر به منظور جلوگیری از ایجاد طالق: دلیل توجیهی

 4کانون با آنها مواجه گردیده و نیز حجم فزاینده درخواست دختران مطلقه سردفتران و دفتریاران متوفی پیشنهاد حذف تبصره 
  . ناگزیر نموده است9ماده 

 و کلیه سردفتران«به عبارت » کلیه سردفتران و دفتریاران شاغل و بازنشسته«، عبارت 14 ـ در سطر اول ماده 8
  .گردد اصالح می» دفتریاران مشمول این آیین نامه

مندی کلی سردفتران و  که توجه به بهره( سیاق کلی آیین نامه رقمنظر به اینکه در حال حاضر به : دلیل توجیهی
شوند  میصرفاً سردفتران و دفتریاران شاغل و بازنشسته مشمول استفاده از خدمات بیمه درمانی ) دفتریاران به طور مطلق دارد

  .گیرد لذا در جهت یکسان سازی با سیاق و روح کلی آیین نامه اصالح مذکور صورت می
  .خواهشمند است مقرر فرمائید نظر مستطاب عالی را جهت اقدامات مقتضی، ابالغ فرمایند

  
  معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و امالک کشور ـ حسینعلی امیری

   



 
١٩٢

   هـ93129/37783شماره 

22/6/1386  

  

  ها و مؤسسات آموزش عالیاصالح تصویب نامه درخصوص ضریب حقوق اعضای هیأت علمی دانشگاه

وزارت دادگستری ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری معاونت توسعه مدیریت 
  و سرمایه انسانی رییس جمهور

 وزارت دادگستری و به 16/4/1386 مورخ 7253/02/111 بنا به پیشنهاد شماره 4/6/1386هیأت وزیران در جلسه مورخ 
استناد ماده واحده قانون تسریع افزایش ضریب حقوق کارکنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت به قضات و 

  : ـ تصویب نمود1374ها و مؤسسات آموزش عالی ـ مصوب  اعضای هیأت علمی دانشگاه
با رعایت نامه شماره «عبارت » و قضات« بعد از عبارت 30/3/1386 هـ مورخ 37409ت /47579در تصویب نامه شماره 

  .شوداضافه می»  وزارت دادگستری16/4/1386 مورخ 7253/02/111
  معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی



 
١٩٣

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
١٩٤

  
  

  
  
  

  »بخشنامه«

   قضایی سراسر کشوربه واحدهای

های منجر به صدور حکم محکومیت در مورد  در پرونده «1386 قانون بودجه 7تبصره ) هـ(نظر به اینکه بر اساس بند 
، کلیه اماکن و وسایط نقلیه که برای تهیه، حمل و المللی قاچاق و فروش مشروبات الکلی عالوه بر جریمه ده برابر قیمت بین

شوند مصادره و درآمد آن پس از فروش به خزانه واریز  نگهداری، توزیع و فروش مشروبات الکلی و قاچاق از آن استفاده می
  ».شود می

ون را مدنظر قرار  مفاد قان1386های مربوط به سال  شود تا در رسیدگی به پرونده مراتب به واحدهای قضایی یادآور می
داده و در اجرای مرحله چهارم طرح امنیت اجتماعی که درنظر است با وارد کنندگان و توزیع کنندگان مشروبات الکلی برخورد 

  .قاطع صورت گیرد، با نیروی انتظامی در حدود مقررات همکاری الزم به عمل آید
  

  محمود هاشمی شاهرودی سید

  رئیس قوه قضائیه

  3406/86/1: شماره

   23/3/86: تاریخ

  :پیوست

 :بندی طبقه



 
١٩٥

  
  
  

  »بخشنامه«

  به واحدهای قضایی سراسر کشور

های منجر به صدور حکم محکومیت در مورد قاچاق و  در پرونده «1386 قانون بودجه 7تبصره ) هـ(نظر به اینکه بر اساس بند 
المللی، کلیه اماکن و وسایط نقلیه که برای تهیه، حمل و نگهداری،  فروش مشروبات الکلی عالوه بر جریمه ده برابر قیمت بین

  ».شود شوند مصادره و درآمد آن پس از فروش به خزانه واریز می زیع و فروش مشروبات الکلی و قاچاق از آن استفاده میتو
 مفاد قانون را مدنظر قرار داده و در 1386های مربوط به سال  شود تا در رسیدگی به پرونده مراتب به واحدهای قضایی یادآور می
ماعی که درنظر است با وارد کنندگان و توزیع کنندگان مشروبات الکلی برخورد قاطع اجرای مرحله چهارم طرح امنیت اجت

  .صورت گیرد، با نیروی انتظامی در حدود مقررات همکاری الزم به عمل آید
  محمود هاشمی شاهرودی سید

  رئیس قوه قضائیه

  3406/86/1: شماره

   23/3/86: تاریخ

  :پیوست

 :بندی طبقه



 
١٩٦

  
  
  

  »بخشنامه«

  به کلیه کارکنان قضایی و اداری قوه قضاییه

 مبنی بر ممنوعیت پذیرش مسؤولیت و اشتغال در مشاغل دیگر توسط قضات، 28/8/84 ـ 10986/84/1ه پیرو بخشنامه شمار
ضمن تأکید بر مفاد بخشنامه موصوف و نظر به ضرورت صیانت از شأن قضا و منزلت مدیران قوه قضاییه و به منظور جلوگیری 

اه قضایی، لذا ضروری است نسبت به رعایت موارد ذیل پذیری قضات و مدیران شاغل و تأثیر بخشی به عملکرد دستگ از آسیب
  :اهتمام جدی معمول شود

باشد و در  های خارجی قوه قضاییه می  ـ مأموریت خارج از کشور برای قضات و مدیران، منوط به تصویب در کمیته مسافرت1
  .قدام گرددصورت ضرورت، قبالً از طریق کمیته مذکور مورد بررسی و تصویب قرار گرفته و آنگاه ا

 ـ تشرف به سفر زیارتی حج و عمره برای قضات و مدیران دستگاه قضایی صرفاً حداکثر یک بار در سال و با استفاده از 2
هایی چون مدیریت و یا  الزم است قضات و مدیران محترم از پذیرش مسؤولیت. باشد مرخصی ذخیره استحقاقی مجاز می

  .روحانی کاروان خودداری نمایند
گویی و تکریم مردم، خروج قضات و مدیران دستگاه قضایی از محل در خالل  ا توجه به حساسیت امر قضا و لزوم پاسخ ـ ب3

ساعات اداری جهت اموری از قبیل امامت نماز جماعت و یا شرکت در کالس درس ـ با عنوان تدریس یا تحصیل ـ مجاز 
  .باشد نمی

، آن دسته از کارکنانی که پس از اتمام ساعات اداری به مشاغل دیگری  ـ به منظور حفظ شأن و منزلت دستگاه قضایی4
اند به نحو مقتضی مدیر مربوطه  باشند، حتی با فرض عدم مغایرت شغل مذکور با شئون اشتغال در قوه قضاییه مکلف مشغول می

  .را نسبت به موضوع مطلع نمایند
هایی از  ز قوه قضاییه و عضویت در نهادهای اجرایی و پذیرش مسؤولیت ـ با توجه به اینکه فعالیت قضات و مدیران در خارج ا5

های سوء ظن یا سوء استفاده  طرفی دستگاه قضایی بوده و زمینه و سایر عناوین برخالف اصل بی» مشاور حقوقی«قبیل 
باشد  ات و مدیران ممنوع میآورد، لذا قبول مشاورت این نهادها و ستادها برای کلیه قض تبلیغاتی برخی از اشخاص را فراهم می

  .و در صورت تخلف، موجب تعقیب انتظامی و اداری خواهد بود
های  ها و هیأت های تفویضی به قضات و مدیران در خصوص شرکت در کمیسیون  ـ با عنایت به اینکه وظایف و مأموریت6

ه قضایی و با حضور فعاالنه صورت پذیرد، لذا ژای و استانی و کشوری امری است که لزوماً بایستی با دقت نظر وی مختلف منطقه

  4852/86/1: شماره

   28/4/86: تاریخ

  :پیوست

 :بندی طبقه



 
١٩٧

های حل اختالف مالیاتی و اداره کار و   شهرداری و هیأت100های مختلف از جمله ماده  شرکت بلندمدت قضات در کمیسیون
بدین منظور ضروری است رؤسای محترم . باشد غیره و همچنین عضویت در چند کمیسیون به طور همزمان ممنوع می

همکاران محترمی که . ای نمایندگان مذکور و حداکثر هر دو سال یک بار اقدام نمایند ایی نسبت به تغییر دورهواحدهای قض
  .گیرند، بایستی حضوری در خور و شایسته دستگاه قضایی داشته و عضویت ایشان در  هایی از این قبیل را بر عهده می مأموریت

های مربوط به  ژه به موضوع ضروری است گزارشون باشد، لذا ضمن توجه ویاینگونه جلسات تضمین کننده اجرای عدالت و قان
اند بر کار آمدی حضور  رؤسای واحدهای قضایی نیز موظف. طور دقیق و مرتب برای رئیس واحد قضایی تهیه و تنظیم گردد

  .ایشان نظارت نموده و اشکاالت احتمالی در این امر را به مراجع مربوط گزارش نمایند
  .باشد ها و دادسرای انتظامی قضات می ت نظارت بر اجرای این بخشنامه بر عهده رؤسای کل دادگستری استانمسؤولی

  
  محمود هاشمی شاهرودی سید

  رئیس قوه قضائیه



 
١٩٨

  4890/86/1: شماره
  30/4/86: تاریخ        
  :پیوست          

  :بندیطبقه

  بخشنامه
  های سراسر کشور به کلیه رؤسای دادگستری

ها، الزم  های فناوری اطالعات و ارتباطات در دادگستری وجه به لزوم توسعه، رفع موانع و تسریع و تسهیل در انجام پروژهبا ت
  .تشکیل شود» شورای فناوری اطالعات و ارتباطات«است تا در هر استان 

  :ترکیب و وظایف شورای مذکور بدین شرح است
  ها گستری استاناعضای شورای فناوری اطالعات و ارتباطات داد

  رئیس شورا) رئیس کل دادگستری استان( ـ 1
  دبیر شورا) ریزی و توسعه قضایی دادگستری استان معاون برنامه( ـ 2
   ـ معاون اداری و مالی دادگستری استان3
   ـ معاون آموزش دادگستری استان4
   ـ دادستان مرکز استان5
   ـ مسؤول آمار و انفورماتیک دادگستری استان6
وظایف شورای فناوری ) افزار، امنیت افزار، شبکه، سخت نرم(های فناوری اطالعات و ارتباطات  سه نفر متخصص در رشته ـ 7

  :ها  دادگستری استان(ICT)اطالعات و ارتباطات 
ها و  های فناوری اطالعات و ارتباطات و آمار در دادگستری استان بر اساس سیاست  ـ تدوین برنامه اجرای یکپارچه فعالیت1

  .های کالن مرتبط در قوه قضاییه برنامه
افزارهای یکپارچه مدیریت پرونده قضایی و   در دادگستری استان به ویژه نرمICTهای  ها و پروژه سازی طرح  ـ اجرا و پیاده2

  .اتوماسیون اداری با هماهنگی معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه قضاییه
  . و دفتر آمار و انفورماتیک در دادگستری استانICTهای توسعه  ها و پروژه ها، طرح نامهها، بر  ـ نظارت وکنترل بر فعالیت3
  . در دادگستری استانICT ـ فراهم کردن بسترهای مناسب فرهنگی و آموزشی توسعه 4
  . به شورای فناوری اطالعات و ارتباط قوه قضاییهICT ـ ارائه پیشنهاد ها در ارتباط با توسعه 5
گیری   در دادگستری و بهرهICTگیر استانی برای فراهم کردن بسترهای مناسب توسعه  صالح و تصمیم ا مراجع ذی ـ تعامل ب6

  .از امکانات استانی



 
١٩٩

  .قضایی قوه قضاییه دادگستری استان به معاونت حقوقی و توسعه ICTهای  ای و موردی از فعالیت های دوره  ـ ارائه گزارش7
 دادگستری استان به شورای فناوری اطالعات و ارتباطات قوه قضاییه برای ICTالنه توسعه  ـ ارائه برنامه و بودجه سا8

  .تصویب
  محمود هاشمی شاهرودی سید

  رئیس قوه قضائیه



 
٢٠٠

  5153/86/1: شماره
  8/5/86: تاریخ        
  :پیوست          

  :بندیطبقه

  بخشنامه
  های سراسر کشور به واحدهای اجرای احکام دادگستری

ر اعالم سازمان تأمین اجتماعی، بعضی دوایر اجرای احکام دادگستری هنگام طرح تقاضای سازمان بر توقیف مـازاد و عـدم                     بنا ب 
تودیع اصل طلب بـستانکاران مقـدم و         (25/10/55 قانون تأمین اجتماعی     50 آیین نامه اجرایی ماده      101استفاده از مزایای ماده     

اجع دیگر جهت رفع بازداشت اموال توقیفی و امکان مزایده مال مـورد بحـث توسـط    خسارت مربوط در صندوق دادگستری یا مر   
از فرستادن مازاد حاصل فروش به اجرای سازمان خودداری و آن را موکول به طرح دعـوی و اقـدامات قـضایی                      ) اجرای سازمان 
  .دانند متعاقب آن می

هـا و     گردد دوایـر اجـرای احکـام دادگـاه          از این رو تأکید می    موضوع در اداره کل حقوقی بررسی و ایراد سازمان وارد تشخیص و             
 قـانون   50 آیـین نامـه اجرایـی مـاده          101ها در موارد تقاضای سازمان بر توقیف مازاد و عدم استفاده از مزایای ماده                 دادگستری

  . خواسته ننمایندتأمین اجتماعی، توقیف مال توقیف شده را منوط به تقدیم دادخواست و طرح دعوی و اخذ قرار تأمین
  

  محمود هاشمی شاهرودی سید

  رئیس قوه قضائیه



 
٢٠١

  5146/86/1: شماره
  8/5/86: تاریخ        
  :پیوست          

  :بندیطبقه

  ها بخشنامه به رؤسای کل محترم دادگستری

ن برنامه چهارم توسعه     قانو 134 آیین نامه اجرایی ماده      7ماده  » الف«با عنایت به صالحیت شوراهای حل اختالف به موجب بند           
 ایجـاد  اقتصادی، اجتمـاعی و فرهنگـی و اهمیـت آنهـا در افـزایش مـشارکت مردمـی و گـسترش فرهنـگ صـلح و سـازش و                   

منظور جلوگیری از اطاله دادرسی و کاهش تراکم امـور و جلـوگیری از اتـالف وقـف محـاکم و                     و به   مندی اصحاب دعوا      رضایت
 سیاستهای کالن قـضایی     9 و رسانه از مزایای میانجیگری و مصالحه و در راستای بند             مندی اصحاب مطبوعات    دادسراها و بهره  

و ضمن توجه دادن قضات شریف به مـواد منـدرج           مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام و ابالغی از سوی مقام معظم رهبری             
 قـانون آیـین دادرسـی    195مـاده  در فصل نهم ازباب اول قانون آیین دادرسی و دادگاههای عمومی و انقالب در امـور مـدنی و            

دادگاههای عمومی و انقالب در امورکیفری مبنی بر استفاده از صلح و سازش در حل و فصل دعاوی و خـودداری از توسـل بـه                          
روشهای رسمی دادرسی، در جهت ایجاد زمینه الزم ارجاع دعاوی مطبوعاتی به شوراهای حل اختالف، مقتـضی اسـت رؤسـای                     

ستانها شعبی از شوراهای حل اختالف را در مرکز استانها یا برحسب ضـرورت در سـایر شهرسـتانها، بـه                     کل محترم دادگستری ا   
الذکر و بخشنامه      آیین نامه فوق   5دعاوی مطبوعاتی اختصاص دهند و اعضای شورای تخصصی مطبوعات را با رعایت مفاد ماده               

ای کـه   دارای تجربه و تبحر در امور مطبوعاتی و رسـانه  از میان کارشناسان و متخصصان 28/10/1384 ـ  14739/84/1شماره 
  .مهارت الزم جهت ایجاد صلح و سازش را دارند، انتخاب نمایند

ها موظفند ضـمن انتخـاب و معرفـی قاضـی      در جهت اثربخشی اقدامات شورای حل اختالف ویژه مطبوعات، رؤسای دادگستری  
ان استفاده از همکاری و مـساعدت سـایر مراجـع و اشـخاص مـصلح      مشاور شورای تخصصی مطبوعات، زمینه مساعد برای امک    

وموثر و همچنین تعامل و همکاری بین شورای حل اختالف تخصصی مطبوعات، مرجـع قـضایی ذیـصالح، هیـأت نظـارت بـر                    
  .مطبوعات و سایر مراجع ذیربط را فراهم آورند

  
  محمود هاشمی شاهرودی سید

  رئیس قوه قضائیه



 
٢٠٢

  5788/86/1: شماره
  24/5/86: تاریخ        

  :پیوست          
  :بندیطبقه

  »بخشنامه«
  به واحدهای قضایی سراسر کشور

های تعاونی مسکن در واحدهای قضایی و مسایل ناشـی از عـدم مطالعـه و                  نظر به تجارب حاصل از چندین سال فعالیت شرکت        
 بـودن اراضـی ابتیـاعی جهـت تـأمین مـسکن اعـضا        یابی مناسب و احراز بالاشکال و بالمعـارض       های الزم در مکان     کارشناسی

مشکالتی را به بار آورده است که از جمله اختالفاتی مدنی و ثبتی با اشخاص حقیقی یا نهادها و ارگانهـای مختلـف و انعکـاس                          
  .باشد ها و سوء تأثیر آنها در اذهان می بخشی از عملکردها و رسانه

اجع رسیدگی کننده از تعاونی که اعضای آن از کارکنان واحـد قـضایی مربـوط                طرح دعاوی حقوقی و جزایی با شائبه حمایت مر        
  .باشند و انتقادات مطرح در خصوص موارد مزید بر مشکالت و موجب صرف وقتی گردیده که باید مصروف امور مهمتر گردد می

هـای    هـا، اقتـضاء دارد شـرکت        تاز این رو به منظور احتراز از چنان عوارضی و مصون داشتن دستگاه قضایی از شـوائب و تهمـ                   
تعاونی که قصد خرید زمینی دارند عالوه بر مراعات نکات مزبور قبل از پیش خرید و تنظیم مبایعه نامه و کالً معامله با اشخاص                        
حقیقی و حقوقی، مشخصات زمین مورد نظر از حیث حدود و مساحت و محل وقوع، نوع کاربری با قیـد پـالک ثبتـی و پرونـده                           

هـای    تمالی در مراجع قضایی و اسامی و نشانی دقیق فروشندگان آن را به دفتر اینجانب اعالم نمایند تا پس از بررسـی                     مطرح اح 
  .مقتضی، در صورت بالمانع بودن، جواز اقدام صادر گردد

  .با متخلفان بر اساس مقررات رفتار خواهد شد
  محمود هاشمی شاهرودی سید

  رئیس قوه قضائیه



 
٢٠٣

  6531/86/1: شماره
  30/5/86: تاریخ        
  :پیوست          

  :بندیطبقه

  »بخشنامه«
  به کلیه مراجع قضایی کشور

و ) العـالی   مدظله(حسب اخبار واصله مبنی بر بروز پدیده جعل عناوین و امهار ارگانها و نهادها و به ویژه دفتر مقام معظم رهبری                      
رهبـر معظـم    : دارد  برخورد جدی با مرتکبین اینگونه اقدامات، اعالم می       له و در راستای       ادعای انتساب به دفتر و یا شخص معظم       

انقالب در کنار توصیه به تمامی کارگزاران نظام مبنی بر رعایت سلسله مراتب در اقدامات، خود همـواره در ایـن زمینـه پیـشگام         
له، کلیه مراجـع      ذا در اجرای منویات معظم    ل. اند  بوده و اوامر والیی را حسب مورد، از طریق سلسله مراتب هر بخش ابالغ فرموده              

قضایی مکلفند در قبال ادعای افرادی که خود را منتسب به رهبر انقالب یا بیت ایـشان و یـا هـر یـک از مقامـات ارشـد نظـام                               
د،  ریاست وقت قوه قضائیه، در کلیه مصادیق این گونـه مـوار       8/3/76م مورخه   /76/285نمایند، ضمن توجه به مفاد بخشنامه         می

در مقام مراجعه حضوری یا تماس تلفنی افراد و ادعای انتساب به نهادها و مراجع کشور یا ادعای سمت و ارائه اصل یـا تـصویر                          
مکاتبات با مقامات یا هرگونه دستخط و دستور از ایشان، بدواً پیش از هر اقدامی، نسبت به احراز هویت از طریـق رؤیـت حکـم                          

 کارت شناسایی و مدارک ارائه شده و انجام استعالم از طریق تلفنی جهت حصول اطمینـان                 مأموریت و کنترل صحت مستندات،    
العاده در شعبه اول حوزه       اقدام نموده و در صورت احراز جعل سمت یا مدارک یا سوء استفاده، مراتب را با قید فوریت به طور فوق                    

یابی و برخـورد بـا ایـن پدیـده، بـا              اری الزم را در ریشه    مسؤولین واحدهای قضایی موظفند همک    . قضایی مربوط رسیدگی نمایند   
  .به عمل آورند» ادارات کل اطالعات استان«و » حفاظت وزارت اطالعات«واحدهای 

تحت نظـارت رئـیس کـل دادگـستری         (مسؤولیت اجرای این بخشنامه بر عهده حفاظت و اطالعات دادگستری هر استان             

  .باشد می) استان

  

  ودیمحمود هاشمی شاهر سید

  رئیس قوه قضائیه



 
٢٠٤

  6101/86/1: شماره
  1/6/86: تاریخ        
  :پیوست          

  :بندیطبقه

  »بخشنامه«
  به محاکم و دوائر اجرای احکام

ای نبوده و صرفاً      علیه پرونده   بنا بر اعالم وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در مواردی که آن وزارت طرف دعوی و محکوم                 
 از حقـوق نیروهـای نظـامی و         1368 قانون تـشکیل وزارت مـذکور مـصوب          4ماده  ) ک(ف خود و مستنداً به بند       در اجرای وظای  

گـردد   سازمانهایی وابسته به آنها در مراجع قضائی، دفاع کرده است پس از قطعیت رأی، اجرائیه علیه آن وزارت صادر و ابالغ می               
نماینـد کـه در عمـل         ی وزارت مرقـوم در بانکهـا توقیـف و برداشـت مـی             ها  و واحدهای اجرائی نیز مبلغ محکوم به را از حساب         

  .مشکالتی را ایجاد کرده است، در حالیکه حکم و اجرائیه باید علیه طرف اصلی دعویی و نه مدافع صادر گردد
اقـدامات اجرایـی دقـت      هـا و      گردد تا در صدور آراء و اجرائیه        مراتب به منظور امعان نظر دادگاهها و توجه دوائر اجرایی ابالغ می           

  .الزم به عمل آورید تا اقدامی برخالف قانون انجام نگیرد
  

  محمود هاشمی شاهرودی سید

  رئیس قوه قضائیه



 
٢٠٥

  6257/86/1: شماره
  5/6/86: تاریخ        
  :پیوست          

  :بندیطبقه

  »بخشنامه«
  های کشوربه رؤسای کل دادگستری

 از ضوابط اجرایی قانون     26ها به محاکم و دادسراها و با توجه به بند           کردن ورودی پرونده  با عنایت به سیاست قضاء زدایی و کم         
پرداخـت وجـه از هـر محـل تحـت           «: داردکه مقـرر مـی    )  هیأت محترم وزیران   11/2/86مصوب  ( کل کشور    1386بودجه سال   

های اجرایـی وابـسته     ات جدید بین دستگاه   عناوین مختلف مانند هزینه دادرسی، هزینه کارشناسی و مشابه آن برای طرح اختالف            
های ها یا مؤسسات مستقل دولتی، دستگاه     های زیرمجموعه وزارتخانه  به دولت در مراجع قضایی ممنوع است و اختالفات دستگاه         

حقـوقی  ربط، استاندار مربوط و معاونت      های ستادی به ترتیب از طریق وزارتخانه یا مؤسسات مستقل دولتی ذی           استانی و دستگاه  
  ».شودو امور مجلس رئیس جمهور حل و فصل می

ها، نـسبت بـه     ضروری است مسؤولین محترم کلیه واحدهای قضایی استان، خاصه مقامات ارجاع، قبل از ارجاع این گونه پرونده                
 مراجع مذکور در    بدیهی است داللت اولیه آنها به     . های مذکور به مراجع موصوف در مصوبه صدرالذکر اقدام نمایند         داللت سازمان 

  .باشدمصوبه اشعاری، نافی صالحیت عام دادگستری در مراحل بعدی نمی
مقتضی است مراتب در شورای اداری استان مطرح و نیز به تمامی واحدهای قضایی تابعه آن استان ابالغ و بر حسن اجـرای آن                        

  .نظارت فرمایید
  

  سیدمحمود هاشمی شاهرودی

  



 
٢٠٦

  6219/86/1: شماره
  4/6/86: اریخت        
  :پیوست          

  :بندیطبقه

  »بخشنامه«
  به واحدهای قضایی و اداره کل شوراها

نظر به اهمیت دعاوی دولتی و لزوم اعمال دقت قضایی در رسیدگی به آنها، از این به بعد مراجع قضایی مجاز به فرسـتادن ایـن     
و نیـز  ) های دولتـی و واحـدهای تـابع آنهـا    ها، مؤسسات و شرکتمانها، سازاعم از وزارتخانه(های له یا علیه دولت    قبیل پرونده 

اند و در جریان    نیروی مسلح به شوراهای حل اختالف نیستند و شوراها هم مکلفند نظایر مورد که پیش از این برای آنها فرستاده                   
ای ابتدائاً در شورا مطـرح  انچه پروندهاست به نظر مشاور شورا برسانند تا در اسرع وقت به مراجع فرستنده برگشت داده شود و چن       

 قـانون اساسـی در محـاکم مـورد     139شده باشد به مرجع صالحیتدار دادگستری ارسال شود، تا براساس قوانین و توجه به اصل       
  .رسیدگی و صدور رأی مقتضی قرار گیرد

  
  سیدمحمود هاشمی شاهرودی



 
٢٠٧

  6256/86/1: شماره
  5/6/86: تاریخ        
  :یوستپ          

  :بندیطبقه

  »بخشنامه«
  های سراسر کشوررؤسای محترم کل دادگستری

  ابالغ دستورالعمل تسریع در پرداخت خسارت جانی بیمه شخص ثالث :موضوع
هـای کـالن دولـت محتـرم و قـوه      پیرو اعالم بیمه مرکزی ایران مبنی بر آمادگی صنعت بیمه برای همکاری در اجرای سیاست          

تـرین   و کمک به مصدومان و اولیای دم حوادث رانندگی منجر به جرح و فوت و پرداخت دیـه در کوتـاه                     قضاییه در حبس زدایی   
ست که با همکاری صنعت بیمه و قوه قضاییه تهیه گردیـده اسـت              وزمان ممکن پس از وقوع حادثه، بدین وسیله دستورالعمل پی         

  .گرددجهت اجرا ابالغ می

  
  سیدمحمود هاشمی شاهرودی



 
٢٠٨

  86380: شماره 
  30/5/1386: تاریخ        
  :پیوست     
  :بندیطبقه             

  هاشمی شاهرودی... حضرت آیت ا
  ریاست محترم قوه قضاییه

  
  درخواست تصویب و ابالغ دستورالعمل تسریع در پرداخت خسارات جانی بیمه شخص ثالث :موضوع

  سالم علیکم؛

 بیمه مرکزی ایران از حضرتعالی مبنی بـر تـشکیل کـارگروهی بـرای               16/3/1386 مورخ   8144با احترام، پیرو درخواست شماره      
و موافقت جنابعالی، بـه استحـضار       ) پیوست یک (های جانی بیمه شخص ثالث      فراهم نمودن موجبات تسریع در پرداخت خسارت      

ارت دادگستری و نمایندگان    رساند کارگروه مشترک با حضور نمایندگان محترم قوه قضاییه، بیمه مرکزی ایران، ستاد دیه، وز              می
کارگروه ( روز، با برگزاری جلسات متعدد اصلی و فرعی          60گران ایران تشکیل گردید و ظرف مدت حدود         منتخب سندیکای بیمه  

که به انضمام پیش نویس نامه تهیه شده برای         ) پیوست دو (دید  ر، متن نهایی مورد توافق اعضای کارگروه تهیه گ        )قضایی و بیمه  
نکات حایز اهمیت در تهیه این دستورالعمل را و اقداماتی که الزم است همزمان با               . گرددتقدیم می ) پیوست سه (بالغ  تصویب و ا  

اجرای این دستورالعمل مدنظر قرار گرفته و مورد تأکید واقع شود تـا شـاهد آثـار و فوایـد همـه جانبـه ایـن اقـدام خداپـسندانه،                       
  :رساندبه شرح ذیل به استحضار میپیشگیرانه و نهایتاً حبس زدایی باشیم، 

   ـ اهداف و نکات مورد توجه در تهیه دستورالعمل1

باشند درخصوص جنبه خـصوصی حادثـه و    ـ کیفر و حبس زدایی از مقصرین حوادث رانندگی که دارای بیمه نامه معتبر می 1/1
  .مسؤولیت پرداخت خسارت به زیان دیده و حذف مجازات زندان

های درمان و امرار معاش و سایر ت در حداقل زمان ممکن به مصدوم حادثه و اولیای دم برای تأمین هزینه ـ پرداخت خسار 2/1
  .های وارد به آنانها و جلوگیری از افزایش مشکالت مالی به سایر مصایب و ناراحتیهزینه

  :ین خصوص ارایه دهندهای بیمه برابر مسؤولیت قانونی خود مقرر است در ا ـ اقدامات و تسهیالتی که شرکت2

های بیمه در سراسر کـشور بـه   با شعب و یا نمایندگی شرکت) تلفن، نمابر و یا هر وسیله دیگر(های ارتباطی  ـ معرفی کانال 1/2
  .ایهای بیمهنیروی انتظامی و مراجع قضایی برای ارتباط و فراخوانی در فرآیند حوادث رانندگی و رسیدگی به پرونده

  . روز پس از دریافت آخرین مدارک الزم15سارت دیه متوفی به اولیای دم حداقل ظرف  ـ پرداخت خ2/2
  . روز پس از اعالم مرجع قضایی15 ـ پرداخت خسارت صدمات قطعی حداکثر ظرف 3/2
  .به زیاندیده) نظریه اولیه پزشکی قانونیبنا به ( درصد میزان تقریبی دیه و یا ارش 50 ـ پرداخت  4/2



 
٢٠٩

ر درخصوص اصالت بیمه نامه و ارایه سایر نظرات کارشناسی به مرجع قضایی برای کمک و تسریع در رسـیدگی   ـ اعالم نظ 5/2
  .به پرونده تصادفات منجر به جرح و فوت

توانند مبلغ دیـه را  های بیمه می ـ در مواردی که زیان دیده و یا اولیا دم به هر علت از دریافت وجه دیه امتناع کنند، شرکت 6/2
هر کدام که در دسـتورالعمل تـسریع در پرداخـت خـسارات     (های بدنی و یا صندوق دادگستری     اب صندوق تأمین خسارت   به حس 

این اقدام به منزله ایفای تعهد شرکت بیمه و مقصر حادثه           . واریز نمایند ) جانی بیمه شخص ثالث به تصویب رسیده و ابالغ گردد         
  .موارد نگرددمحسوب گردد و شرط یوم االدا مشمول این گونه 

  : ـ اقداماتی که مرجع قضایی الزم است انجام دهند3

 ـ درخواست تأیید اصالت بیمه نامه و سقف تعهدات آن توسط شرکت بیمه مربوطه در بدو تشکیل پرونده در مرجع قـضایی   1/3
  .با مکاتبه مستقیم

توسط مرجع قضایی قبول گردد، تا با ضمانت اجرای  ـ بیمه نامه تأیید شده از سوی شرکت بیمه به عنوان قبولی قرار وثیقه  2/3
  .مدنی برای جبران خسارت دیه، از زندانی شدن مقصر حادثه جلوگیری گردد

  . ـ اخذ نظر کارشناسان شرکت بیمه در روند رسیدگی به پرونده تصادفات منجر به جرح و فوت برای تسریع در صدور رأی3/3
های بیمـه خـصوصی بـرای    های بیمه دولتی و حقوق سرمایه گذاران در شرکترکت ـ منظورداشتن حقوق بیت المال در ش  4/3

  .اجتناب از صدور رأی به نفع مقصر حادثه با اهداف حمایتی و دستگیری از طرف ضعیف مقصر حادثه
افسر کارشناس  ـ مراجع قضایی از قبول جابجایی راننده مقصر حادثه بر مبنای اقرار مدعی اجتناب نموده و گزارش و نظریه  5/3

  .راهنمایی و رانندگی و یا پلیس راه اصل قرار گیرد
های بیمه مبلـغ دیـه را بـه     ـ در مواردی که زیان دیده و یا اولیای دم به هر علت از دریافت وجه دیه امتناع نموده و شرکت 6/3

ریع در پرداخت خـسارات جـانی   هرکدام که در دستورالعمل تس(های بدنی و یا صندوق دادگستری       حساب صندوق تأمین خسارت   
واریز کنند، این اقدام به منزلـه ایفـای تعهـد شـرکت بیمـه و مقـصر حادثـه                    ) بیمه شخص ثالث به تصویب رسیده و ابالغ گردد        

  .محسوب گردد و شرط یوم االدا مشمول این گونه موارد نگردد
ها به منظور تحکیم و اثربخـشی کامـل   دستگاهبایست هم زمان با اجرای این دستورالعمل توسط سایر  ـ اقداماتی که می 4

  :به عمل آید

 آیـین  16 قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث و مـاده  7 ـ ماده  1/4
نـدگی و پلـیس راه اعمـال        نامه اجرایی این قانون مبنی بر جلوگیری از حرکت وسیله نقلیه فاقد بیمه نامه، توسط راهنمایی و ران                 

  .گردد
 ـ حوادث رانندگی منجر به جرح و فوت به نحو مقتضی توسط پلیس راه، راهنمایی و رانندگی و پاسگاه انتظامی بـه اطـالع    2/4
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  .شرکت بیمه مربوطه رسانده شود
ـ     3/4 ه داشـتن بیمـه نامـه     ـ صدور کارت سوخت، صدور برگ معاینه فنی، انتقال مالکیت وسیله نقلیه و سـایر خـدمات منـوط ب

  .شخص ثالث گردد
به ویژه موتورسـواران  ( ـ در روند بررسی کارشناسی و تشکیل پرونده تصادفات منجر به جرح و فوت برای حمایت از متوفی  4/4

  .تقصیر به طرف غیرمقصر تحمیل نگردد) مقصر
قای دکتر جمشیدی معاونـت محتـرم حقـوقی و          های جناب آ  داند از دستور مساعد جنابعالی، پیگیری و حمایت       در خاتمه الزم می   

  :توسعه قوه قضاییه برای انجام این کار خداپسند سپاسگزاری نماید، همچنین از همکاری
  کل محترم دفتر مطالعات حقوقی و تدوین لوایح و مقررات وزارت دادگستریجناب آقای دکتر آقایی ـ مدیر

  های وابسته قوه قضاییهها و سازمانور استانجناب آقای دکتر حمیدیان ـ مدیرکل محترم پیگیری ام
  جناب آقای شفیعی خورشیدی ـ مستشار محترم دادگاه تجدیدنظر استان تهران

  های وابسته قوه قضاییهها و سازمانجناب آقای ابراهیم ساجدی ـ معاونت محترم اداره کل پیگیری امور استان
  ستاد دیهجناب آقای سید اسداله جوالیی ـ مدیر عامل محترم 

  جناب آقای محمدعلی ساری ـ معاونت محترم مدیر عامل ستاد دیه
  جناب آقای دکتر مهدوی ـ مدیرکل محترم امور معاینات بالینی پزشکی قانونی
  .نمایداند، تشکر و قدردانی میکه با حضور در جلسات کارگروه، در تهیه این دستورالعمل مشارکت فعال داشته

  نوروز کهزادی 
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  6603/86/1: هشمار
  17/6/86: تاریخ        
  :پیوست          

  :بندیطبقه

  »بخشنامه«
  های تابعهبه رؤسای واحدهای قضائی، مدیران ستادی  و  سازمان

در اجرای برنامه توسعه قضایی و به منظور اصالح و بهبود ساختار نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد و ایجاد سازوکارهای قانونی با                      
 12/6/86 ه ـ مـورخ   37783ت /93129قاء انگیزه و امکان ارزیابی عملکرد کارکنان قضایی و برابر تصویب نامه شماره هدف ارت

 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولتـی و مـاده واحـده قـانون تـسریع افـزایش              14 ماده   1هیأت محترم وزیران و تبصره      
هـا و مؤسـسات     ارکنان دولت به قضات  اعضای هیأت علمی دانـشگاه         ضریب حقوق کارکنان مشمول نظام هماهنگی پرداخت ک       

 وزارت دادگستری نحوه و کیفیـت محاسـبه         16/4/86 مورخ   7253/02/111 و با رعایت نامه شماره       1374آموزش عالی مصوب    
  :شودهای شغلی به شرح ذیل تعیین میهای قضایی و گروهفعالیت دارندگان پایه

موضوع ماده واحده الیحه قانونی ساعات کار کارمندان، مازاد بـر نـصاب             )  ساعت در هفته   44(ات  نظر به ساعات کار موظف قض     
  :گرددفعالیت به شرح ذیل ابالغ می

  ) ساعت در هفته2( مازاد بر نصاب فعالیت ٪5   8 و 7های شغلی الف ـ دارندگان گروه
  ) ساعت در هفته3( مازاد بر نصاب فعالیت ٪5/7    6 و 5های شغلی ب ـ دارندگان گروه
  ) ساعت در هفته4( مازاد بر نصاب فعالیت ٪10  4 و 3 و 2های شغلی ج ـ دارندگان گروه
  ) ساعت در هفته5( فعالیت  مازاد بر نصاب٪15    1های شغلی د ـ دارندگان گروه

ارت و در صـورت عـدم       های تابعه موظفند بر اجرای این بخشنامه نظ       رؤسای واحدهای قضایی، مدیران ستادی و رؤسای سازمان       
  .تحقق ضوابط مذکور مراتب را به اداره کل کارگزینی قضایی اعالم نمایند

  .بدیهی است فعالیت مازاد بر ساعات، طبق مقررات و به نحو مقتضی جبران خواهد شد
  سیدمحمود هاشمی شاهرودی
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210  
  ».اعتراض ثالث ناظر به احکام قطعی و مرجع تقدیم اعتراض هم دادگاه صادر کننده حکم قطعی است«

  آیا در مورد احکام غیر قطعی امکان اعتراض ثالث وجود دارد؟ سؤال ـ
   25/5/1382 ـ 4065/7: نظریه شماره

  
   تدوین قوانین قوه قضائیهنظریه اداره کل حقوقی و

 در مورد 1 .اعتراض ثالث ناظر به احکام قطعی است و مرجع تقدیم اعتراض هم، دادگاه صادر کننده حکم قطعی است
 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی، حق 335احکام غیر قطعی، چون متضرر از آن طبق ماده 

 3352راین بایستی منتظر بماند که یا با اعتراض و تجدیدنظر خواهی احد از اشخاص موضوع ماده تجدیدنظرخواهی ندارد، بناب
قانون یاد شده، به عنوان وارد ثالث طرح دعوا کند، یا اینکه در صورت عدم تجدیدنظر خواهی و قطعیت حکم دادگاه بدوی، به 

  .عنوان معترض ثالث به آن اعتراض کند
***  

211   
  ». دادخواست، قبل از درخواست لغو دستور موقت، دادگاه الزامی به الغاء دستور موقت ندارددر صورت تقدیم«

  در صورت تقدیم دادخواست در مهلت قانونی، درخواست لغو دستور موقت قابل پذیرش است؟ سؤال ـ
   13/6/1382 ـ 4049/7: نظریه شماره

  
  نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه

تی که قبل از درخواست لغو دستور موقت، دادخواست تقدیم شده باشد، دادگاه الزامی به الغاء دستور موقت ندارد و در صور
 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی ناظر به مواردیست که تا زمان درخواست طرف 3183ماده 

  .دادخواست داده نشده باشد
***  

212   
  » آیین دادرسی مدنی در هر مرحله از جمله در تجدیدنظر وجود دارد184 سازش بر اساس ماده امکان صلح و«

                                                 
شود که  این دادخواست به دادگاه تقدیم می. علیه رأی مورد اعتراض باشد له و محکوم  ـ اعتراض اصلی باید به موجب دادخواست و به طرفیت محکوم420ماده .  1

  .ترتیب دادرسی مانند دادرسی نخسستین خواهد بود. ا صادر کرده استعنه ر رأی قطعی معترض
  : ـ اشخاص زیر حق درخواست تجدیدنظر دارند335ماده .  2

  .الف ـ طرفین دعوا یا وکال و یا نمایندگان قانونی آنها
  .در حدود وظایف قانونی خود) 326(ماده ) 1(ب ـ مقامات مندرج در تبصره 

دور دستور موقت در صورتیکه از قبل اقامه دعوا نشده باشد، درخواست کننده باید حداکثر ظرف بیست روز از تاریخ صدور دستور، به پس از ص«: 318ماده .  3
ین صورت در غیر ا. منظور اثبات دعوای خود به دادگاه صالح مراجعه و دادخواست خود را تقدیم و گواهی آن را به دادگاهی که دستور موقت صادر کرده تسلیم نماید

  ».دادگاه صادر کننده دستور موقت به درخواست طرف، از آن رفع اثر خواهد کرد
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 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب 184 آیا در دادگاه تجدیدنظر امکان صلح و سازش بر طبق ماده سؤال ـ
له بدوی حکم به بطالن یا قرار رد دعوی صادر شده در امور مدنی وجود دارد یا خیر؟ و اگر وجود داشته باشد، چنانچه در مرح

  باشد، وظیفه دادگاه تجدیدنظر چیست؟
   ـ 3424/7: نظریه شماره

  
  نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه

 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی طرفین در هر مرحله از 1784با توجه به مقررات ماده 
لذا در صورتیکه در مرحله تجدیدنظر درخواست تنظیم صلحنامه را توانند دعوای خود را به سازش خاتمه دهند  دادرسی می

بنمایند اعم از اینکه در مرحله بدوی حکم در ماهیت دعوی صادر شده یا در مورد آن قرار رد دعوی و امثال آن صادر گردیده 
 قانون مذکور مختومه با سازش تلقی، بدواً حکم یا 1845خواهی را وفق مقررات ماده باشد، دادگاه تجدیدنظر، دعوی تجدیدنظر 

  .نماید قرار صادره از مرحله بدوی را فسخ و متعاقباً گزارش اصالحی به شرح توافق حاصله صادر می
***  

213  
سی باید رسیدگی چنانچه نسبت به حکمی هم اعاده دادرسی درخواست شود و هم نقض حکم، بدواً به اعاده دادر«

  ».شود
ای هم درخواست نقض حکم شود و هم تقاضای اعاده دادرسی به عمل آید در این   ممکن است نسبت به دادنامهسؤال ـ

صورت تکلیف مراجعی که هر یک از دو درخواست فوق به آن مرجع ارجاع شده چیست؟ آیا اول باید به اعاده دادرسی رسیدگی 
  شود یا به درخواست نقض حکم؟

   1/5/1382 ـ 3486/7: نظریه شماره
  

  نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه
العاده ـ نظیر اعاده دادرسی ـ نقض حکم و رسیدگی مجدد به لحاظ تجویز اعالم اشتباه  های طرق فوق در رسیدگی

ه نسبت به حکم واحدی هم تقاضای  آخرین طریق است و بنابراین چنانچ،در رأی و یا خالف بین شرع یا قانون بودن رأی
اعاده دادرسی شود و هم درخواست نقض حکم و تجدید رسیدگی به ادعای اینکه رأی خالف بین شرع یا قانون است، 

 قانون آیین 4346نخست باید به تقاضای اعاده دادرسی رسیدگی شود و مرجع دیگر، با استفاده از مالک تبصره ذیل ماده 

                                                 
  ».توانند دعوای خود را به طریق سازش خاتمه دهند در هر مرحله از دادرسی مدنی طرفین می«: 178ماده .  4
نماید مفاد سازش نامه که طبق مواد  ت به صدور گزارش اصالحی میدادگاه پس از حصول سازش بین طرفین به شرح فوق رسیدگی را ختم و مبادر«: 184ماده .  5

شود، چه این که مورد  شود نسبت به طرفین و وراث و قائم مقام قانونی آنها نافذ و معتبر است و مانند احکام دادگاهها به موقع اجرا گذاشته می فوق تنظیم می
  ».ر دیگری باشدسازش مخصوص به دعوای مطروحه بوده یا شامل دعاوی یا امو

دارد مکلف است آن را به دادگاه صادر کننده حکم ارسال نماید و چنانچه دالیل درخواست  دادگاهی که دادخواست اعاده دادرسی طاری را دریافت می«: 434ماده .  6
، رسیدگی به دعوای مطروحه را در قسمتی که باشد گردد مؤثر در دعوا می را قوی بداند و تشخیص دهد حکمی که در خصوص درخواست اعاده دادرسی صادر می

  .دهد اندازد و در غیر این صورت به رسیدگی خود ادامه می حکم راجع به اعاده دادرسی در آن مؤثر است تا صدور حکم نسبت به اعاده دادرسی به تأخیر می
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، تا صدور حکم نسبت به اعاده دادرسی، باید رسیدگی را 1379می و انقالب در امور مدنی مصوب دادرسی دادگاههای عمو
   .متوقف کند

***  
214  

  ».باشد  قانون آیین دادرسی بر عهده باالترین مقام اجرائی یا قائم مقام وی می32احراز شرایط مقرر در ماده «
ادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی احراز شرایط  قانون آیین د32به اینکه، طبق ماده با توجه  سؤال ـ

تواند  باشد، آیا رئیس سازمان آموزش و پرورش می نماینده حقوقی به عهده باالترین مقام اجرائی یا قائم مقام قانونی وی می
  نماینده معرفی نماید؟

   17/6/1382 ـ 3487/7: نظریه شماره
  

  انین قوه قضائیهنظریه اداره کل حقوقی و تدوین قو
قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی تصریح  327با توجه به اینکه در قسمت اخیر ماده 

باالترین . شده، تشخیص احراز شرایط یاد شده به عهده باالترین مقام اجرائی سازمان یا قائم مقام قانونی وی خواهد بود
زیر آن وزارتخانه و قائم مقام وزیر شخصی است که ابالغ قائم مقامی از طرف وزیر مقام در وزارت آموزش و پرورش و

شود و شخص اخیر قانوناً مجاز به احراز  بنا به مراتب رئیس سازمان آموزش و پرورش، قائم مقام وزیر محسوب نمی. دارد
  .باشد  قانون مورد بحث نمی32 ماده 2 و 1شرایط مذکور در بندهای 

***  
215  

  ».توانند بر علیه سازمان مربوط طرح دعوی نمایند یندگان حقوقی نیز همانند وکالء بعد از انتفای سمت نمینما«
گیری کردند، حق  علت از سمت خود کنارههای دولتی بعد از آنکه به هر   آیا نمایندگان حقوقی دولت و سازمانسؤال ـ

  وی نموده و به عنوان وکیل یا نماینده در آن دعوی دخالت نمایند؟دارند در همان دعوا بر علیه دولت و سازمان مربوط طرح دع
   18/5/1382 ـ 3793/7: نظریه شماره

  
  

                                                                                                                                                                  
ی نسبت به آن شود، درخواست به دادگاه صادر کننده حکم ارجاع تبصره ـ چنانچه دعوایی در دیوان عالی کشور تحت رسیدگی باشد و درخواست اعاده دادرس

  ».در صورت قبول درخواست یاد شده از طرف دادگاه، رسیدگی در دیوان عالی کشور تا صدور حکم متوقف خواهد شد. گردد می
المی و مؤسسات عمومی غیر دولتی، شهرداریها و بانکها ها، مؤسسات دولتی و وابسته به دولت، شرکتهای دولتی، نهادهای انقالب اس وزارتخانه«: 32ماده .  7
توانند عالوه بر استفاده از وکالی دادگستری برای طرح هرگونه دعوا یا دفاع و تعقیب دعاوی مربوط از اداره حقوقی خود یا کارمندان رسمی خود با داشتن یکی  می

  :از شرایط زیر به عنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند
  .ا بودن لیسانس در رشته حقوق با دو سال سابقه کارآموزی در دفاتر حقوقی دستگاههای مربوط ـ دار1
  . ـ دو سال سابقه کار قضایی یا وکالت به شرط عدم محرومیت از اشتغال به مشاغل قضاوت یا وکالت2

  .وی خواهد بودتشخیص احراز شرایط یاد شده به عهده باالترین مقام اجرایی سازمان یا قائم مقام قانونی 
  ».ارائه معرفی نامه نمایندگی حقوقی به مراجع قضایی الزامی است



 
٢١٧

  نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه
 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در 32نماینده حقوقی واجد صالحیت با توجه به اختیاری که ماده 

 378رای طرح هرگونه دعوی یا دفاع و تعقیب دعاوی به وی داده است، همانند وکالی دادگستری بر طبق ماده امور مدنی ب
قانون وکالت، نباید بعد از منتفی شدن سمتشان در همان موضوع، چه به عنوان وکیل و یا مشاور حقوقی، بر علیه دولت یا 

اختیارات نمایندگان حقوقی دولت، همان حدود اختیارات وکالی قائم مقام او، دخالت و یا وکالت نماید، چه آنکه حدود 
  .روند دادگستری است و به همین جهت مانند وکالی دادگستری در این موارد مردود به شمار می

***  
216  

 آیین دادرسی 73 و در داخل کشور طبق ماده 71ابالغ اوراق قضایی در امور حقوقی در خارج از کشور طبق ماده «
  ».است

توان همانند خوانده  باشد می المکان می آیا در مواردی که خوانده دعوی در خارج از ایران اقامت دارد و مجهولال ـ سؤ
  داخل کشور، وی را برای رسیدگی از طریق انتشار آگهی دعوت کرد؟

   1/5/1382 ـ 3536/7: نظریه شماره

  نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه
قانون آیین دادرسی  719 قضایی در امور حقوقی به مخاطب مقیم خارج از کشور در قالب ماده ابالغ اوراق

گیرد و انتشار آگهی به منظور ابالغ اوراق قضایی به مخاطب  دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی صورت می
پذیر بوده و مجوزی برای نشر  ر امکان قانون یاد شده به آن اشاره گردیده در داخل کشو7310المکان که در ماده  مجهول

  .آگهی مذکور در کشور بیگانه وجود ندارد
***  

217  
  ».هزینه دادرسی دعوی جلب ثالث به میزان هزینه دادرسی دعوی اصلی است«

آیا هزینه دادرسی جلب ثالث با عنایت به قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف ان در موارد معین چه سؤال ـ 
  ر است؟مقدا

   5/5/1382 ـ 3658/7: نظریه شماره

  

                                                 
وکالء نباید بعد از استعفاء از وکالت یا معزول شدن از طرف موکل یا انقضاء وکالت به جهتی از جهات وکالت طرف مقابل یا اشخاص ثالث را در آن موضوع بر .  8

  .ی او قبول نمایند و محاکم وکالت او را در این مورد بپذیرندعلیه موکل سابق خود یا قائم مقام قانون
مأموران یاد شده دادخواست و ضمایم آن را به وسیله . آید ابالغ دادخواست در خارج از کشور به وسیله مأموران کنسولی یا سیاسی ایران به عمل می«: 71 ماده.  9

در صورتی که در . رسانند فرستند و مراتب را از طریق وزارت امور خارجه به اطالع دادگاه می ای خوانده میای که امکان داشته باشد بر مأمورین سفارت یا هر وسیله
  ».کشور محل اقامت خوانده، مأموران کنسولی یا سیاسی نباشند این اقدام را وزارت امور خارجه به طریقی که مقتضی بداند انجام می دهد

واند نشانی خوانده را معین نمایدیا در مورد ماده قبل پس از اخطار رفع نقص از تعیین نشانی اعالم  ناتوانی کند بنا به در صورتی که خواهان نت«: 73ماده .  10
تاریخ انتشار آگهی تا جلسه . های کثیراالنتشار به هزینه خواهان آگهی خواهد شد درخواست خواهان و دستور دادگاه مفاد دادخواست یک نوبت در یکی از روزنامه

  ».رسیدگی نباید کمتر از یک ماه باشد



 
٢١٨

  نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه
که قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی تصریح گردیده است  50311هر چند در ماده 

 دولت و مصرف آن در موارد معین  قانون وصول برخی از درآمدهای3هزینه دادخواست جلب ثالث همان است که در ماده 
 تعیین شده است ولی میزان هزینه دادرسی که خواهان در موقع تنظیم دادخواست باید پرداخت نماید 1373مصوب سال 

 قانون اخیرالذکر مشخص نشده است و چون قانوناً طرح هر دعوی مستلزم پرداخت هزینه دادرسی است و 3در ماده 
االصول میزان هزینه دادرسی دعوی جلب  گردد علی یدگی به دعوی اصلی طرح و اقامه میدعوی جلب ثالث در جریان رس

  .ثالث همان مقداری که برای طرح دعوی اصلی که در هر یک از مراحل نخستین یا تجدیدنظر پرداخت شده خواهد بود
***  

218  
  ».گردد مواعد مقرر در قانون بر حسب مورد به روز یا ماه یا سال محاسبه می«

االجرای کنونی مواعد بر حسب مورد گاه به روز تعیین شده و زمانی به ماه و وقتی نیز  در قوانین و مقررات الزم سؤال ـ
به سال مشخص شده است مثالً مهلت مقرر برای انقضای اخطار رفع نقص یا تجدیدنظر خواهی به روز و مهلت مقرر برای 

ه ماه و همچنین مهلت مراجعه برای اخذ گواهی عدم پرداخت چک و یا اقدام تجدیدنظر خواهی کسانی که مقیم خارج هستند ب
محل به ماه تعیین شده و در خصوص اقدام برای شکایت علیه ظهرنویس یا شمول مرور زمان،  شکایت کیفری چکهای بی برای

  موعد به سال تعیین گردیده است محاسبه مهلتهای فوق چگونه است؟
   19/5/1382 ـ 3992/7: نظریه شماره

  نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه
اصوالً مواعدی که در قانون تعیین شده است یا به روز است و یا به ماه و هفته و سال، بنابراین چنانچه تاریخ ابالغ 

ه نحو روز شمار به رأی بدوی مثالً تاریخ معینی باشد، تاریخ آغاز مهلت بیست روزه تجدیدنظر خواهی از آن تاریخ معین ب
گردد و یا اگر فرضاً  گردد که با منظور داشتن روزهای ابالغ و اقدام جمعاً بیست و دو روز می مدت بیست روز احتساب می

اما اگر در تعیین موعد بحث از . شود  روز می60مهلت اعتراض یک ماه و یا دو ماه تعیین شده باشد ماه سی روز و دو ماه 
گردد و در  االجاره در این صورت برای حصول شرایط تعدیل مدت سه سال شمسی احتساب می مالسال شود مثل تعدیل 

  .مورد چک نیز باید ماههای شمسی از تاریخ صدور چک محاسبه شود
***  

219  
  ».رسیدگی به دعوای اعسار در صالحیت دادگاهی است که ابتدا به دعوای اصلی رسیدگی کرده است«

 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقالب کدام دادگاه صالحیت 24 قانون اعسار و ماده 20 با توجه به مادهسؤال ـ 
  رسیدگی به دعوی اعسار را دارد؟

   7/5/1382 ـ 3864/7: نظریه شماره

                                                 
هزینه دادخواست کتبی یا شفاهی اعم از دادخواست بدوی و اعتراض به حکم غیابی و متقابل و ورود و جلب ثالث و اعتراض شخص ثالث و «: 503 ماده.  11

قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و ) 3(است که در ماده دادخواست تجدیدنظر و فرجام و اعاده دادرسی و هزینه وکالتنامه و برگهای اجرایی و غیره همان 
  ».گردد  ـ و یا سایر قوانین تعیین شده است که به صورت الصاق و ابطال تمبر و یا واریز وجه به حساب خزانه پرداخت می1373مصرف آن در موارد معین ـ مصوب 



 
٢١٩

  نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه
گاههای عمومی و انقالب که جانشین  قانون تشکیل داد13 24 قانون اعسار و ماده 2012با توجه به صراحت ماده 

 قانون آیین دادرسی مدنی است، رسیدگی به دعوای اعسار، چنانچه دعوی اصلی قبالً مورد رسیدگی 41 و 40، 39مواد 
ولی اگر دعوای اصلی قبالً مورد رسیدگی قرار نگرفته و در . قرار گرفته، دادگاهی است که ابتدا به آن رسیدگی کرده است

  . دادگاه صالحیتدار تحت رسیدگی است، رسیدگی به دعوای اعسار نیز در همین دادگاه خواهد بوددرحال حاضر 
***  

220  
تواند از اجرای حکم قطعی دادگاه ممانعت نماید و ضمانت   قانون آیین دادرسی مدنی، هیچ مقامی نمی8طبق ماده «

  ». تعیین شده است قانون مجازات اسالمی577 و 576اجرای تخلف از این ماده در مواد 
  ممانعت از اجرای حکم قطعی دادگاه دارای چه ضمانت اجرایی است؟سؤال ـ 

   5/5/1382 ـ 3805/7: نظریه شماره

  
  نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه

 موقع حکمی که از سوی دادگاه صالح صادر و قطعی گردیده است باید مطابق مقررات قانون اجرای احکام مدنی به
تواند حکم   قانون آیین دادرسی مدنی هیچ مقام رسمی و یا سازمان دولتی نمی 14 8اجرا گذاشته شود و به موجب ماده 

دادگاه را تغییر یا از اجرای آن ممانعت نماید مگر دادگاه صادر کننده حکم یا مرجع قضایی باالتر آن هم در شرایطی که 
 قانون مجازات اسالمی تعیین گردیده است 15 577 و 576 حکم این ماده در مواد قانون معین نموده باشد و ضمانت اجرای

  .له اجرای حکم به تأخیر بیفتد فیه حکم صادره باید به موقع اجرا گذاشته شود مگر اینکه با توافق محکوم فلذا در مانحن
***  

221  
  ».آراء صادره از دادگاهها فقط در موارد قانونی قابل فرجام است«

آراء دادگاهها چنانچه به صورت قطعی صادر شده باشد آیا ممکن است قابل فرجام باشد؟ و اگر بعضی از آراء ـ سؤال 
االجاره از اراضی و اماکن وقفی هم قابل فرجام  قابل فرجام باشد، آیا متفرعات آنها از قبیل خسارات دادرسی و یا مطالبه مال

  خواهد بود؟
   15/5/1382 ـ 2984/7: نظریه شماره

                                                 
  ».ای است که بدایتاً به دعوای اصلی رسیدگی کرده است حکمه به ممرجع رسیدگی به دعوای اعسار در مورد محکوم«: 20 ماده . 12
  ».رسیدگی به دعوای اعسار به طور کلی با دادگاهی است که صالحیت رسیدگی به دعوای اصلی را دارد یا ابتدا به آن رسیدگی نموده است«: 24ماده  . 13
دادگاه را تغییر دهد و یا از اجرای آن جلوگیری کند مگر دادگاهی که حکم صـادر نمـوده و یـا    تواند حکم  هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمی«: 8ده ما.  14

  ».مرجع باالتر، آن هم در مواردی که قانون معین نموده باشد
 خود سوء اسـتفاده نمـوده و از   هر رتبه و مقامی که باشد از مقامچنانچه هر یک از صاحب منصبان و مستخدمین و مأمورین دولتی و شهرداریها در «: 576ماده .  15

اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی و یا اجرای احکام یا اوامر مقامات قضائی یا هرگونه امری که از طرف مقامات قانونی صادر شـده باشـد جلـوگیری                       
  .نماید به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد



 
٢٢٠

  نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه
فرجام بودن آراء با توجه به مقررات قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و  انقالب در امور مدنی اصل بر غیر قابل 

 مذکور  همان قانون، بنابراین احکام راجع به متفرعات دعاوی16 368 و 367دادگاهها است مگر در موارد مصرح در مواد 
 ماده 5بند . باشد پذیر نمی االجاره در اراضی و اماکن موقوفه فرجام در استعالم مانند خسارت هزینه دادرسی و یا مطالبه مال

  . قانون مورد بحث تأکید بر غیر قابل فرجام بودن آراء راجع به متفرعات دعاوی است369
***  

222  
  ».رأی موجود در رایانه ممکن است تغییر کند. رأی دادگاه پس از انشاء باید با دست نوشته شود«

آیا رأی موجود در . کنند نویسند بلکه برای نوشتن رأی از کامپیوتر استفاده می بعضی از قضات رأی را نمیسؤال ـ 
  ارزش و اعتبار رأی دست نوشته را از نظر قانونی دارد یا خیر؟) رایانه(کامپیوتر 

   8/11/1384 ـ 8364/7: نظریه شماره

  
  نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه

 قانون 21318قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و تبصره ماده  17 296 با توجه به ماده
ونی، آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری، رأی دادگاه پس از انشاء باید نوشته شود و لذا از نظر قان

) رایانه(الخصوص که تغییر کلمات و عبارات رأی موجود در کامپیوتر  علی. دادگاه ملزم به نوشتن رأی موردنظر است
  .توان تغییر داد پذیر است، در حالی که رأی نوشته را نمی امکان

***  
223  

  ».رود چنانچه معامله اقاله یا فسخ شود و مورد قبول طرفین باشد داوری از بین می«
در امور مربوط به داوری چنانچه طرفین معامله را فسخ نموده و یا اقاله نمایند و سپس اختالف پیدا کنند آیا ال ـ سؤ

  توانند برای حل اختالف به دادگاه مراجعه کنند یا باید به داور یا داوران رجوع نمایند؟ می
   10/2/1384 ـ 721/7: نظریه شماره

  
                                                 

  :ی دادگاههای تجدیدنظر استان قابل فرجام خواهی نیست مگر در موارد زیرآرا«: 368ماده .  16
  :الف ـ احکام

  .احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن، طالق، نسب، حجر و وقف
  .ب ـ قرارهای زیر مشروط به این که اصل حکم راجع به آنها قابل رسیدگی فرجامی باشد

  .تجدیدنظر صادر شده باشد ـ قرار ابطال یا رد دادخواست که از دادگاه 1
  ». ـ قرار سقوط دعوا یا عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا2

 ـ تـاریخ صـدور رأی    1.  ـ رأی دادگاه پس از انشاء لفظی باید نوشته شده و به امضای دادرس یـا دادرسـان برسـد و نکـات زیـر در آن قیـد شـود        296ماده .  17
  ......................... ـ 5........................  ـ 4...............  ـ 3..................... ـ2

  .شود مگر آنکه از جهات دیگری بازداشت باشد  ـ چنانچه رأی دادگاه مبنی بر برائت با تعلیق مجازات متهم باشد و متهم بازداشت باشد فوراً آزاد می213ماده .  18
  .............پاکنویس و یا تبصره ـ پس از انشای رأی، دادنامه باید ظرف سه روز 



 
٢٢١

  انین قوه قضائیهنظریه اداره کل حقوقی و تدوین قو
ای به سبب  علیهذا اگر معامله. باشد ارجاع امر به داوری موکول به احراز وجود اختالف و تراضی طرفین به داوری می

بینی شده در  فسخ یا اقاله منحل گردد و در نتیجه اصل معامله و یا قرارداد از بین برود، بدیهی است که شرط داوری پیش
 و شروط از بین رفته است مگر اینکه طرفین در مورد همین موضوع یعنی از بین رفتن اصل آن نیز مانند بقیه تعهدات

قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در  19 461بایست وفق ماده  قرارداد یا معامله اختالف داشته باشند که می
فسخ یا اقاله شده و از بین رفته است امر مدنی رفتار گردد و صرف درج شرط داوری صرف در قراردادی که اصل آن 

  .باشد تکلیفی برای دادگاه جهت ارجاع امر به داوری نمی
***  
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  ». قانون آیین دادرسی مقدور است386ماده » ب«و » الف«های  عدم اجرای آراء قابل فرجام فقط با رعایت تبصره«

توان تا زمان صدور حکم فرجامی مانع اجرای آن  آراء قطعی دادگاهها که قابلیت فرجام را دارد، چگونه میسؤال ـ 
  گردید؟ و در مورد طالق برای جلوگیری از توالی فاسد چگونه باید عمل نمود؟

   22/5/1382 ـ 3296/7: نظریه شماره

  
  نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه

اندازد ولی  ه نقض نشده است به تأخیر نمی درخواست فرجام، اجرای حکم را تا زمانی ک20 386مطابق مقررات ماده 
له اخذ و حکم صادره به  به مالی باشد، قبل از اجرای حکم تأمین مناسب از محکوم های ماده مرقوم اگر محکوم طبق تبصره
علیه تأمین مناسب اخذ و اجرای حکم تا  به غیر مالی باشد به تشخیص دادگاه از محکوم آید و چنانچه محکوم اجرا درمی

 در خصوص تأخیر در اجرای 386بنابراین با توجه به عموم و اطالق مقررات ماده . افتد دور رأی فرجامی به تأخیر میص
شود  احکام صادره یا اجرای آن پس از فرجام خواهی و این که طالق نیز امری است که به موجب حکم دادگاه محقق می

الرعایه دانست و بدین ترتیب از بروز توالی  در خصوص طالق الزم قانون آیین دادرسی مدنی را 386توان مفاد ماده  می
  .فاسده مترتب بر فسخ احتمالی طالق جلوگیری نمود

  
  
  
  
  

                                                 
  .نماید  ـ هرگاه نسبت به اصل معامله یا قرارداد راجع به داوری بین طرفین اختالفی باشد دادگاه ابتدا به آن رسیدگی و اظهارنظر می461ماده .  19
  :گردد لکن به ترتیب زیر عمل میاندازد و  درخواست فرجام، اجرای حکم را تازمانی که حکم نقض نشده است به تأخیر نمی« ـ 386ماده .  20

  .له تأمین مناسب اخذ خواهد شد الف ـ چنانچه محکوم به مالی باشد، در صورت لزوم به تشخیص دادگاه قبل از اجراء از محکوم
 رأی فرجامی به تأخیر خواهـد  علیه تأمین مناسب بدهد اجرای حکم تا صدور ب ـ چنانچه محکوم به غیر مالی باشد و به تشخیص دادگاه صادر کننده حکم، محکوم 

  ».افتاد



 
٢٢٢

***  
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  ».در صورت اختالف در صالحیت بین دادسرا و دادگاه عمومی حل اختالف با دادگاه تجدیدنظر استان است«
شود مثالً دادسرا اعتقاد به  رتباط با صالحیت اختالف حاصل میگاهی بین دادسرا و دادگاههای عمومی در اسؤال ـ 

صالحیت دادگاه عمومی دارد حال آنکه دادگاه عمومی عقیده به صالحیت دادسرا، در اینگونه موارد چه مرجعی باید اختالف را 
  حل نماید؟

   1/5/1383 ـ 3180/7: نظریه شماره

  
  ئیهنظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضا

 قانون آیین دادرسی کیفری چگونگی ترتیب حل اختالف در صالحیت در امور کیفری، 21 58هر چند به موجب ماده 
طبق قواعد مذکور در قانون آیین دادرسی مدنی به عمل خواهد آمد ولی مقررات قانون آیین دادرسی مدنی در مورد تعیین 

ن دادگاه عمومی مستقر در بخش، ساکت است و علت این امر مرجع حل اختالف بین دادسرا و دادگاه عمومی و همچنی
حال که با اصالح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقالب و . عدم وجود دادسرا در سیستم قضائی ایران بوده است

 2722 توان از مالک ماده بنابراین می. تشکیل دادسرا قسمتی از صالحیت و اختیارات دادگاهها به دادسرا محول شده است
قانون آیین دادرسی مدنی استفاده کرد و همان طوری که طبق این ماده و در زمان عدم وجود دادسرا چنانچه اختالفی بین 

شد رفع اختالف بین آنها در مرجع باالتر یعنی دادگاه تجدیدنظر  دو دادگاه کیفری واقع در حوزه یک استان حادث می
توان معتقد بود که مرجع حل اختالف بین دادسرا و دادگاه عمومی و یا  اضر نیز میبنابراین در حال ح. آمد استان به عمل می

  .دادگاه عمومی مستقر در بخش واقع در یک حوزه قضائی دادگاه تجدیدنظر استان است
***  
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 روز برگشت خورده باشد مطالبه خسارت تأخیر تأدیه علیه ضامن و ظهرنویس مسموع 15چنانچه چک ظرف «
  ».است

 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و 522 قانون تجارت و ماده 315 و 314 و 249با توجه به مقررات مواد ال ـ سؤ
  باشد یا خیر؟ انقالب در امور مدنی آیا دعوی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه علیه ضامن و ظهرنویسان چک قابل استماع می

  
   26/11/1383 ـ 8881/7: نظریه شماره

  

                                                 
  . ـ حل اختالف در صالحیت در امور کیفری طبق قواعد مذکور در کتاب آیین دادرسی در امور مدنی خواهد بود58ماده .  21

نمایـد   ادگاه صـالحیتدار ارسـال مـی    ـ در صورتی که دادگاه رسیدگی کننده خود را صالح به رسیدگی نداند با صدور قرار عدم صالحیت، پرونده را به د 27ماده .  22
الیه مکلف است خارج از نوبت نسبت به صالحیت اظهارنظر نماید و چنانچه ادعای عدم صالحیت را نپذیرد پرونده را جهـت حـل اخـتالف بـه دادگـاه                         دادگاه مرجوع 

  ............ .رأی . کند تجدیدنظر استان ارسال می



 
٢٢٣

  ه کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیهنظریه ادار
 همان قانون که 24 314 و ماده خصوص مسؤولیت تضامنی متعهدین برات قانون تجارت در 23 249با توجه به ماده 

ها و اقامه دعوی ضمان شامل چک نیز  تصریح نموده، مقررات راجع به بروات در خصوص ضمانت صادر کننده و ظهرنویس
 1379 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب سال 52225جه به ماده شود، همچنین با تو می

که امکان مطالبه خسارت را در دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج باشد با شرایطی مقرر داشته، در فرض استعالم با 
 31526ظرف پانزده روز از بانک محال علیه که در ماده مانند گواهی عدم پرداخت (تحقق شرایط مذکور در مقررات مربوط 

تواند خسارات تأخیر تأدیه را از کلیه مسؤولین سند اعم از صادر کننده، ضامن و  ، دارنده چک می)قانون تجارت مقرر گردیده
  .ظهرنویس حسب مورد مطالبه نماید

***  
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ن مشخص باشد، هزینه دادرسی آن باید پرداخت چنانچه خسارات تأخیر تأدیه توسط خواهان مطالبه و میزان آ«
  ».شود

  آیا مطالبه خسارات تأخیر تأدیه از جانب خواهان مستلزم پرداخت هزینه دادرسی است؟سؤال ـ 
  

   13/7/1383 ـ 4734/7: نظریه شماره

  
  نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه

 مجلس 21/1/1379عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب دگاههای آیین دادرسی دااز قانون  5327با توجه به ماده 
شورای اسالمی رسیدگی به هر دعوائی مالزمه با پرداخت هزینه دادرسی دارد بنا به مراتب در صورتی که خسارات تأخیر 

                                                 
ت را قبول کرده و ظهرنویسها در مقابل دارنده برات مسئولیت تضامنی دارند دارنده برات در صورت عدم تأدیه و اعتراض  ـ برات دهنده، کسی که برا 249ماده .  23
تواند به هر کدام از آنها که بخواهد منفرداً یا به چند نفر یا تمام آنها مجتمعاً رجـوع کنـد، همـین حـق را هـر یـک از ظهرنویـسها نـسبت بـه بـرات دهنـده و                                            می

اقامه دعوی بر علیه یک یا چند نفر از مسئولین موجب اسقاط حق رجوع به سایر مسئولین برات نیست اقامه کننـده دعـوی ملـزم                          . های ماقبل خود دارند     سظهرنوی
ضامنی دارد که از او     علیه یا ظهرنویسی کرده فقط با کسی مسئولیت ت          نیست ترتیب ظهرنویسی را از حیث تاریخ رعایت کند ضامنی که ضمانت برات دهنده یا محال               

  .ضمانت نموده است
 ـ صدور چک ولو اینکه از محلی به محل دیگر باشد ذاتاً عمل تجاری محسوب نیست لیکن مقررات این قانون از ضمانت صادر کننده و ظهرنویسها و  314ماده .  24

  .اعتراض و اقامه دعوی و ضمان و مفقود شدن راجع به بروات شامل چک نیز خواهد بود
 ـ در دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نمـوده، در صـورت تغییـر فـاحش      522ماده .  25

وسط بانک مرکـزی جمهـوری      شاخص قیمت ساالنه از زمان سر رسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص ساالنه که ت                       
  .گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر اینکه طرفین به نحوه دیگر مصالحه نمایند اسالمی ایران تعیین می

ه کند و اگر از یک  ـ اگر چک در همان مکانی که صادر شده است باید تأدیه گردد دارنده چک باید در ظرف پانزده روز از تاریخ صدور وجه آن را مطالب 315ماده .  26
  .نقطه به نقطه دیگر ایران صادر شده باشد باید ظرف چهل و پنج روز از تاریخ صدور چک مطالبه شود

اگر دارنده چک در ظرف مواعد مذکوره در این ماده پرداخت وجه آن را مطالبه نکند دیگر دعوی او بر علیه ظهرنویس مسموع نخواهد بود و اگر وجه چک بـه سـببی                          
  .وط به محال علیه است از بین برود دعوی دارنده چک بر علیه صادر کننده نیز درمحکمه مسموع نیستکه مرب

  .شود لکن برای به جریان افتادن آن باید به شرح مواد آتی تکمیل شود در موارد زیر دادخواست توسط دفتر دادگاه پذیرفته می« ـ 53ماده .  27
  .»...ی آن برابر قانون تمبر الصاق نشده یا هزینه یاد شده تأدیه نشده باشد ـ در صورتی که به دادخواست و پیوستها1



 
٢٢٤

رخی از ماده سوم از قانون وصول ب» الف« قسمت 12تأدیه توسط خواهان مطالبه و میزان آن مشخص باشد مطابق بند 
  28 . در موقع تقدیم دادخواست هزینه دادرسی باید پرداخت شود1373درآمدهای دولت مصوب سال 

29  
  

 

                                                 
هزینه دادرسی به شرح زیر تعیین که بر اساس «: 28/12/1373 ماده سوم از قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 12بند .  28

  :گردد آن تمبر الصاق و ابطال می
  :یالف ـ مرحله بدو

ارزش خواسـته و بـیش از مبلـغ ده میلیـون          ) ٪5/1(ریال تقـویم شـده باشـد معـادل یـک و نـیم درصـد                 ) 10000000(دعاوی که خواسته آن تا مبلغ ده میلیون         
  ).ارزش خواسته) ٪2(ریال، به نسبت مازاد بر آن دو درصد ) 10000000(

  ماده .  29


