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  باسمه تعالی

  :مقدمه
 که 9فصلنامه شماره ) ع(و امام صادق ) ص(در تقارن سال جدید با میالد مسعود پیامبر اکرم حضرت ختمی مرتبت 

همچنان که قبالً آمده بود اقدام در . گردد است حضور همکاران محترم و معزز قضایی تقدیم می86مربوط به زمستان سال 
های ها و تصویب نامهجمع آوری مقررات و قوانین و آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری و آیین نامه

ای و با هدف براساس آیین نامه... های قضایی و نظریات مشورتی صادره از اداره حقوقی و اییه و بخشنامهمرتبط با قوه قض
ها و موضوعات قضایی پیش پاسخگویی به نیاز جدی همکاران قضایی در دسترسی سریع به منابع معتبر در حل و فصل پرونده

  . ف توفیق یافته باشیمگیرد که امید است توانسته باشیم در این هدرو انجام می

  معاونت آموزش قوه قضاییه

  1386زمستان 
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  ١/١٠/١٣٨٦ـ  ١٥٣٧١٠/٧٧٤ شماره 

    نژاد  جناب آقاي دآتر محمود احمدي

  رياست محترم جمهوري اسالمي ايران

قانون ) ١٢٣(يست و سوم  در اجراء اصل يكصد و ب٢٤/٩/١٣٨٦ مورخ ١٥٤٤٦٣/٣٨٧٩٦عطف به نامه شماره 
در امور (اساسي جمهوري اسالمي ايران قانون تمديد مهلت اجراء آزمايشي قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقالب 

شنبه مورخ  بود، با تصويب در جلسه علني روز سه آه با عنوان اليحه دو فوريتي به مجلس شوراي اسالمي تقديم گرديده) آيفري
  .گردد تأييد شوراي محترم نگهبان، به پيوست ابالغ مي و ٢٧/٩/١٣٨٦

 رئيس مجلس شوراي اسالمي ـ غالمعلي حدادعادل

  ٩/١٠/١٣٨٦ـ  ١٦٠٥١٤شماره 

 وزارت دادگستري

آه در جلسه علني ) در امور آيفري(هاي عمومي و انقالب  قانون تمديد مهلت اجراء آزمايشي قانون آئين دادرسي دادگاه
بيست و هفتم آذرماه يكهزار و سيصد و هشتاد و شش مجلس شوراي اسالمي تصويب و در تاريخ شنبه مورخ  روز سه

 مجلس شوراي اسالمي ١/١٠/١٣٨٦ مورخ ١٥٣٧١٠/٧٧٤ به تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره ٢٨/٩/١٣٨٦
  .گردد است، به پيوست جهت اجراء ابالغ مي واصل گرديده

 ژادن رئیس جمهور ـ محمود احمدی

  

  قانون تمدید مهلت اجراء آزمایشی قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب 

  )در امور کیفری(

در ( از تاريخ تصويب اين قانون مهلت اجراء آزمايشي قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقالب ماده واحده ـ
  .گردد ـ براي مدت يك سال تمديد مي١٣٨٤ـ مصوب ) امور آيفري

شنبه مورخ بيست و هفتم آذرماه يكهزار و سيصد و هشتاد و شش  قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز سه
  . به تأييد شوراي نگهبان رسيد٢٨/٩/١٣٨٦مجلس شوراي اسالمي تصويب و در تاريخ 

 رئیس مجلس شورای اسالمی ـ غالمعلی حدادعادل

  جمهوری اسالمی ایران و جمهوری ارمنستانقانون موافقتنامه استرداد مجرمان بین

) ١٩( موافقتنامه استرداد مجرمان بين جمهوري اسالمي ايران و جمهوري ارمنستان مشتمل بر يك مقدمه و ماده واحده ـ

  .شود ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي

  بسم اهللا الرحمن الرحیم

  ین جمهوری اسالمی ایران و جمهوری ارمنستانموافقتنامه استرداد مجرمان ب
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شوند، نظر به عالقة متقابل به  جمهوري اسالمي ايران و جمهوري ارمنستان آه از اين پس طرفهاي متعاهد ناميده مي

تحكيم روابط و همكاري مؤثر در زمينه استرداد مجرمان، بر پايه اصول حاآميت ملي، عدم دخالت در امور داخلي يكديگر و 

  :ظ منافع متقابل، به شرح زير توافق نمودندحف

  

  ـ تعهد استرداد١ماده

شوند آه حسب تقاضاي طرف متعاهد ديگر اشخاصي را آه از طرف مقامات  هر يك از طرفهاي متعاهد متعهد مي

شوند، به  ميصالحيتدار طرف متعاهد ديگر به لحاظ ارتكاب جرم يا براي اجراء مجازات تحت پيگرد بوده و در قلمرو وي يافت 

  .طرف متعاهد ديگر مسترد دارند

  

  ـ موارد استرداد٢ماده

  :باشد پذير مي استرداد در موارد زير امكان

ـ تقاضاي استرداد براي تعقيب آيفري عملي باشد آه مطابق قانون هر دو طرف متعاهد جرم محسوب شود و حداآثر ١

  .مجازات آن آمتر از يك سال حبس نباشد

همين ماده بوده و حكم صادره ) ١(ي تقاضا شده باشد آه عمل ارتكابي و حداآثر مجازات آن مطابق بند ـ استرداد محكوم٢

  .نيز الاقل شش ماه حبس باشد

  

  

  ـ امتناع از استرداد٣ماده

  :در موارد زير تقاضاي استرداد رد خواهد شد

 .شونده باشد  درخواستـ شخصي آه استرداد او درخواست شده در زمان ارتكاب جرم، تبعه طرف متعاهد١

شونده  تشخيص نوع جرم با طرف متعاهد درخواست. ـ جرمي آه موجب تقاضاي استرداد شده، جرم سياسي يا نظامي باشد٢

  .است

شونده واقع شده باشد يا اگر در خارج از قلمرو آن طرف متعاهد ارتكاب يافته،  ـ جرم در قلمرو طرف متعاهد درخواست٣

  .يت محاآم طرف متعاهد مزبور باشدرسيدگي به آن در صالح

ـ طبق قوانين و مقررات يكي از طرفهاي متعاهد، جرمي آه موجب تقاضاي استرداد شده از جهات قانوني قابل تعقيب و ٤

  .يا حكم قابل اجراء نباشد

مومي يا شونده، انجام درخواست استرداد به حاآميت يا امنيت ملي يا نظم ع ـ طبق قوانين طرف متعاهد درخواست ٥

  .اخالق حسنه لطمه وارد نمايد يا مغاير اصول بنيادين حقوقي در آن آشور باشد

آننده  در صورتي آه استرداد مورد قبول واقع نگردد، موضوع عدم استرداد با ذآر جهات آن به طرف متعاهد درخواست

  .اطالع داده خواهد شد
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  ـ نحوه تنظيم درخواست استرداد٤ماده

  :ايد مشتمل بر اطالعات و اسناد زير باشددرخواست استرداد ب

  .آننده ـ نام مرجع درخواست١

آننده عمل ارتكابي را جرم شناخته و مجازات  ـ متن مواد و مقررات قانوني آه به موجب آنها طرف متعاهد درخواست٢

  .آند ارتكابي آن را تعيين مي

ده است و در صورت امكان نام پدر، تاريخ تولد، محل ـ نام، نام خانوادگي و تابعيت شخصي آه استرداد او درخواست ش٣

 .اقامت يا سكونت، مشخصات ظاهري، عكس، اثر انگشت و اطالعات ضروري ديگر آه به شناسايي شخص آمك نمايد

ـ شرح جرمي آه به علت آن درخواست استرداد شده است زمان و محل ارتكاب جرم، توصيفات قانوني و اشاره به مواد ٤

  .وطه، تا حد امكانقانوني مرب

ـ رونوشت مصدق حكم محكوميت قطعي، قرار بازداشت يا برگه جلب يا سندي آه داراي همان اثر باشد و ميزان  ٥

  .صالح در صورت وجود مجازات تحمل شده و باقي مانده، گواهي ميزان ضرر و زيان وارده به تشخيص مقامات ذي

شونده  ت اقدامات تأميني باشد و چنانچه طرف متعاهد درخواستدر صورتي آه شخص مورد استرداد، بازداشت يا تح

تواند اطالعات يا توضيحات موردنياز را از طرف متعاهد  نياز به دريافت اطالعات يا توضيحات اضافي دارد، مي

چنانچه اطالعات و توضيحات اضافي ظرف مدت مقرر و حداآثر ظرف سي روز واصل . آننده درخواست نمايد درخواست

هذا اين امر مانع از بازداشت مجدد شخص  مع. شونده شخص مورد استرداد را آزاد خواهد آرد ردد، طرف متعاهد درخواستنگ

صالح  درخواست استرداد بايد ممهور به مهر مرجع ذي. مزبور، در صورت وصول اطالعات و توضيحات اضافي نخواهد بود

  .و امضاء مقام رسمي باشد

  

   ـ ترجمه اسناد٥ماده

شود و  دارد تنظيم مي آننده مقرر مي اين موافقتنامه به طريقي آه قانون طرف متعاهد درخواست) ٤(ناد مذآور در ماده اس

ترجمه اسناد بايد به تصديق . آيد ضميمه باشد ترجمه اين اسناد بايد به زبان طرف متعاهدي آه تقاضاي استرداد از آن به عمل مي

مايندگي سياسي يا آنسولي و يا مترجم رسمي طرف مذآور و يا به تصديق طرف متعاهد آننده و يا ن طرف متعاهد درخواست

  .باشد شونده رسيده  درخواست

  

   ـ بازداشت شخص مورد استرداد٦ماده

اين موافقتنامه ) ٣(شونده پس از وصول درخواست استرداد به استثناء موارد مذآور در ماده  طرف متعاهد درخواست

  .ق قوانين داخلي خود جهت دستگيري يا بازداشت شخص مورد درخواست به عمل خواهدآورداقدامات الزم را طب

  

  ـ بازداشت تا موقع دریافت درخواست استرداد٧ماده

توانند بازداشت موقت شخص مورد نظر را  ـ در موارد فوري، مقامات صالحيتدار طرف متعاهد درخواست آننده مي١

 .جاري ديپلماتيك يا از هر طريق ديگر طبق هرگونه ترتيبات ديگر بين طرفين درخواست آنندالملل يا م آتبًا از طريق پليس بين
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در اين صورت مقامات صالحيتدار طرف متعاهد درخواست شونده در مورد بازداشت فرد مزبور طبق قوانين داخلي خود اتخاذ 

  .تصميم خواهندآرد

يد به حكم يا تصميم دادگاه يا قرار بازداشت استناد و اعالم آننده با ـ در درخواست بازداشت، طرف متعاهد درخواست٢

درنگ در اختيار طرف متعاهد درخواست  آند آه درخواست استرداد فرد مزبور را به عمل خواهدآورد و اوراق استرداد را بي

  .شونده قرار خواهدداد

گردد، شخص بازداشت شده آزاد روز از تاريخ بازداشت مذآور واصل ن ـ هرگاه درخواست استرداد ظرف مدت سي٣

اين امر مانع از آن نخواهدبود آه طرف متعاهد درخواست آننده مدارك و درخواست خود را متعاقبًا تسليم آند و فرد . خواهدشد

  .موردنظر مسترد گردد

  

   ـ تعویق استرداد و تسليم موقت٨ماده 

مورد درخواست استرداد، تسليم شخص مورد تواند پس از اتخاذ تصميم در  ـ طرف متعاهد درخواست شونده مي١

 .است، به تعويق بياندازد درخواست را، براي رسيدگي به جرمي غير از جرمي آه به موجب آن درخواست استرداد به عمل آمده

تواند به جاي تعويق، شخص مورد درخواست را موقتًا براساس شرايطي آه با توافق  ـ طرف متعاهد درخواست شونده مي٢

  .اين موافقتنامه تعيين خواهدشد، به طرف متعاهد درخواست آننده تسليم نمايد) ١٧(ت مذآور در مادة مقاما

  

  ـ محاآمه در صورت امتناع از استرداد٩ماده

تواند  اين موافقتنامه پذيرفته نشود، طرف متعاهد درخواست شونده، مي) ٣(ماده ) ١(اگر درخواست استرداد به موجب بند 

در اين صورت طرف متعاهد درخواست آننده داليل و در صورت وجود، آالت . انين خود تحت تعقيب قرار دهدمتهم را طبق قو

  .ارتكاب جرم را در اختيار طرف متعاهد درخواست شونده قرار خواهدداد

  

  ـ استرداد به درخواست همزمان چند دولت١٠ماده

 دولت طرف متعاهد و دولتهاي ديگري براي جرم در صورتي آه استرداد فرد مورد درخواست به طور همزمان توسط

باشد، طرف متعاهد درخواست شونده با در نظر گرفتن اوضاع و احوال و به ويژه  واحد يا جرمهاي مختلف درخواست شده

درجه شدت و محل ارتكاب جرائم، تاريخ هر يك از درخواستها، تابعيت شخص مورد درخواست و امكان استرداد مجدد به دولت 

  .گر، در خصوص مورد، اتخاذ تصميم خواهدآرددي

  ـ پيگرد جزائي شخص مسترد شده١١ماده

توان در رابطه با جرمي آه قبل از تسليم وي  ـ بدون موافقت طرف متعاهد درخواست شونده شخص مسترد شده را نمي١

  .ردادارتكاب يافته، غير از آنچه موجب استرداد وي شده است، مورد پيگرد جزائي و مجازات قرا

آننده را  ـ اگر شخص مسترد شده در طي مدت پانزده روز بعد از پايان پيگرد جزائي، قلمرو طرف متعاهد درخواست٢

. باشد ترك ننمايد و يا بعد از ترك آن داوطلبانه به آنجا بازگردد، ديگر جلب موافقت طرف متعاهد درخواست شوند الزم نمي

از آنترل وي نتواند قلمرو آن طرف متعاهد را ترك نمايد، جزء اين مدت محسوب مدتي آه طي آن شخص مذآور به علل خارج 

  .نخواهدشد
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توان بدون موافقت طرف متعاهد  است، نمي ـ شخص مسترد شده را به علت جرمهايي آه پيش از تسليم وي ارتكاب يافته٣

  .درخواست شونده به دولت ثالث تسليم نمود

  

  ـ اجراء استرداد١٢ماده

عاهد درخواست شونده تصميـم خـود را در مورد درخواسـت استرداد، به طرف متعاهد درخواست آننده ابالغ ـ طرف مت١

  .خواهدآرد

ـ در صورت موافقت با استرداد طرف متعاهد درخواست شونده مكان و زمان تسليم و مدتي آه قبل از تسليم، شخص ٢

  .ت آننده اطالع خواهددادمورد درخواست در بازداشت بوده را به طرف متعاهد درخواس

توانند  اين ماده تحويل گرفته نشود، طرفهاي متعاهد مي) ٢(ـ چنانچه شخص مورد درخواست در تاريخ مقرر مطابق بند ٣

در . تواند در بازداشت نگه داشته شود تاريخ ديگري را جهت تحويل تعيين نمايند آه طي آن مدت شخص مورد درخواست مي

در اين صورت طرف متعاهد . ازداشت از سي روز از تاريخ اولين موافقت تجاوز نخواهدآردهر صورت حداآثر مدت ب

تواند درخواست استرداد او به لحاظ ارتكاب همان جرم را مجددًا مورد  درخواست شونده به تصميم قبلي خود ملزم نبوده و مي

  .بررسي قرار دهد

 طرفهاي متعاهد، مانع از تسليم و يا تحويل گرفتن شخص ـ در صورتي آه اوضاع و احوال خارج از آنترل يكي از٤

در اين صورت طرفهاي متعاهد در . مورد استرداد شود، طرف متعاهد مزبور بايد موضوع را به طرف متعاهد ديگر اطالع دهد

  .داين ماده در مورد تاريخ جديد نيز اعمال خواهدش) ٣(مفاد بند . مورد تاريخ جديد تسليم، توافق خواهندآرد

  ـ استرداد مجدد١٣ماده

اگر شخص مسترد شـده قـبل از پايان مراحـل تعقيب، دادرسي يا تحمل مجـازات به قلمرو طرف متعاهد ديگـر برگردد او 

) ٤(در اين صورت تسليم اسنادي آه در ماده . آننده مجددًا مسترد نمود تـوان براساس درخواسـت طرف متعاهد درخواست را مي

  .باشد است مورد نياز نمي  ذآر شدهاين موافقتنامه

  

  ـ تحویل اشياء١٤ماده

ـ طرف متعاهد درخواست شونده با رعايت مفاد اين موافقتنامه، همه اشياء و اموال آشف شده را آه دليل يا وسيله ١

 و وسايل مزبور اشياء، اموال. باشد، به طرف متعاهد درخواست آننده تحويل خواهدداد ارتكاب جرم بوده يا از جرم تحصيل شده

  .حتي در صورتي آه به علت فوت، فرار يا علل ديگر، استرداد مجرم ممكن نباشد، بايد تحويل داده شود

باشد،  اين ماده براي تحقيق در پرونده جزائي ديگر نياز داشته) ١(ـ طرف متعاهدي آه به اشياء و اموال مذآور در بند ٢

  .بيندازد و يا آن را به شرط اعاده تحويل دهدتواند تحويل آنها را موقتًا به تأخير  مي

ـ حقوق اشخاص ثالث نسبت به اموال و اشياء مذآور محفوظ خواهدبودو اين اشياء و اموال بايد به طرف متعاهد ٣

  .درخواست شونده اعاده شود

  

  ـ عبور١٥ماده
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اد و مفاد اين موافقتنامه عبور افرادي ـ هر يك از طرفهاي متعاهد با رعايت قوانين و مقررات داخلي خود راجع به استرد١

  .شوند، از قلمرو خود اجازه خواهد داد را آه توسط دولت ثالث به طرف متعاهد ديگر مسترد مي

  .ارسال گردد) ٤(ـ درخواست اجازه عبور بايد منضم به اسناد و به ترتيب مقرر در ماده ٢

  .آنند ، مسير و شرايط ديگر را هماهنگ ميـ مراجع صالحيتدار طرفهاي متعاهد در هر مورد نحوه عبور٣

ـ در صورتي آه از حمل و نقل هوايي براي عبور فرد مورد درخواست از قلمرو طرف متعاهد بدون توقف در قلمرو ٤

  .باشد شود ضرورتي به اخذ مجوز از طرف متعاهد ديگر نمي آن استفاده مي

  

  ها ـ هزینه١٦ماده

رو طرف متعاهد درخواست شونده به عهده آن طرف و مخارج عبور به عهده طرف هاي مربوط به استرداد در قلم هزينه

  .متعاهد درخواست آننده خواهدبود

  

  ـ راههاي ارتباط١٧ماده

ارتباط بين طرفهاي متعاهد با درنظر گرفتن اين موافقتنامه در موارد استرداد توسط قوه قضائيه جمـهوري اسالمي ايران 

و وزارت دادگستري جمهوري ) از شروع تعقيب تا شروع مرحلة دادرسي(جمهوري ارمنستان از يك طرف و دادسـتاني آل 

 از سوي ديگر از طريق مجاري ديپلماتيك صورت خواهد) از شروع مراحل دادرسي در دادگاه و مرحله اجراء احكام(ارمنستان 

  .گرفت

  

  ـ حل و فصل اختالفات١٨ماده

 و تفسير اين موافقتنامه را از طريق مذاآره مستقيم يا مجاري ديپلماتيك حل و طرفهاي متعاهد اختالفهاي ناشي از اجراء

  .فصل خواهندآرد

  

  االجراء شدن موافقتنامه ـ الزم١٩ماده

اين موافقتنامه از تاريخ دريافت آخرين اطالعيه هر يك از طرفهاي متعاهد از طريق مراجع ديپلماتيك مبني بر طي 

  .گردد االجراء مي داخلي هر يك از طرفهاي متعاهد، الزمتشريفات تصويب براساس قوانين 

  .موافقتنامه حاضر براي مدت نامحدود معتبر است

موافقتنامه حاضر پس از گذشت شش ماه از تاريخي آه يكي از طرفهاي متعاهد تمايل خود را براي فسخ موافقتنامه از 

  .رديدطريق مجاري ديپلماتيك به طرف ديگر اعالم نمايد، فسخ خواهدگ

 .اختتام مدت اجراء اين موافقتنامه نسبت به درخواستهاي استرداد انجام شده در زمان اعتبار آن تأثيري نخواهد داشت

 هجري شمسي مطابـق با پنجـم جـوالي ١٣٨٥اين موافقتنامه در يك مقدمه و نوزده ماده در تهران در تاريخ چهاردهم تيرماه 

به زبانهاي فارسي، ارمني و انگليسي امضاء گرديد آه هر سه متن از اعتبار واحد  ميـالدي در دو نسخـه يكسـان ٢٠٠٦
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  .باشد برخوردار مي

  .در صورت بروز هرگونه اختالف در تفسير متون اين موافقتنامه، متن انگليسي مالك قرار خواهدگرفت

              از طرف      از طرف         
  ان   جمهوری ارمنست    جمهوری اسالمی ایران

                  وارطان اسکانيان    راد جمال کریمی
      وزیر دادگستری      وزیر دادگستری

شنبه مورخ  قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و نوزده ماده در جلسه علني روزسه

 از سوي ٢٦/٨/١٣٨٦تصويب و در تاريخ بيست و چهارم مهرماه يكهزار و سيصد و هشتاد و شش مجلس شوراي اسالمي 

  .مجمع تشخيص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد

  

  رئیس مجلس شورای اسالمی ـ غالمعلی حدادعادل



 32

 قانون مبارزه با پولشویی

 

 ٢٤/١١/١٣٨٦                                                 ١٨٣٤٩٧/٢٥٨شماره

 نژاد  احمديجناب آقاي دآتر محمود

  

  ریاست محترم جمهوري اسالمي ایران

قانون اساسي ) ١٢٣(و سوم   در اجراء اصل يكصد و بيست ٦/٧/١٣٨١ مورخ ٣٢١٥٦/٢٧١٤٩ عطف به نامه شماره       

 جمهوري اسالمي ايران قانون مبارزه با پولشويي آه با عنوان اليحه مبارزه با جرم پولشويي به مجلس شوراي اسالمي تقديم

  .گردد پيوست ابالغ مي  و تأييد شوراي محترم نگهبان، به٢/١١/١٣٨٦شنبه مورخ گرديده بود، با تصويب در جلسه علني روز سه

   رئيس مجلس شوراي اسالمي ـ غالمعلي حدادعادل 

  ٧/١٢/١٣٨٦                                                          ١٩٢٧٨٨شماره

   داراييوزارت امور اقتصادي و

شنبه مورخ دوم بهمن ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و شش مجلس   قانون مبارزه با پولشويي آه در جلسه علني روز سه       

 مورخ ١٨٣٤٩٧/٢٥٨تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره   به١٧/١١/١٣٨٦شوراي اسالمي تصويب و در تاريخ 

  .گردد يده است، به پيوست جهت اجراء ابالغ مي مجلس شوراي اسالمي واصل گرد٢٤/١١/١٣٨٦

  نژاد رئيس جمهور ـ محمود احمدي

  قانون مبارزه با پولشویي

قانون تجارت است، مگر آن آه براساس مفاد اين ) ٢(ـ اصل بر صحت و اصالت معامالت تجاري موضوع ماده ١ ماده       

  . دارايي اگر توأم با ادعاي مالكيت شود، دال بر ملكيت استاستيالي اشخاص بر اموال و. قانون خالف آن به اثبات برسد

 :ـ جرم پولشويي عبارت است از٢ ماده       

هاي غيرقانوني با علم به اين آه به طور مستقيم يا   الف ـ تحصيل، تملك، نگهداري يا استفاده از عوايد حاصل از فعاليت       

 . باشدغيرمستقيم در نتيجه ارتكاب جرم به دست آمده

 ب ـ تبديل، مبادله يا انتقال عوايدي به منظور پنهان آردن منشأ غيرقانوني آن با علم به اين آه به طور مستقيم يا        

  .نحوي آه وي مشمول آثار و تبعات قانوني ارتكاب آن جرم نگردد غيرمستقيم ناشي از ارتكاب جرم بوده يا آمك به مرتكب به

جايي يا مالكيت عوايدي آه به طور  آردن ماهيت واقعي، منشأ، منبع، محل، نقل و انتقال، جابه هان يا آتمان ج ـ اخفاء يا پن       

 .مستقيم يا غيرمستقيم در نتيجه جرم تحصيل شده باشد

 به دست ـ عوايد حاصل از جرم به معناي هر نوع مالي است آه به طور مستقيم يا غيرمستقيم از فعاليتهاي مجرمانه٣ ماده       

         .آمده باشد

آوري، پردازش و تحليل اخبار، اسناد و مدارك، اطالعات و  ربط در امر جمع آردن دستگاههاي ذي ـ به منظور هماهنگ٤ماده

گزارشهاي واصله، تهيه سيستمهاي اطالعاتي هوشمند، شناسايي معامالت مشكوك و به منظور مقابله با جرم پولشويي شوراي 

 با پولشويي به رياست و مسؤوليت وزير امور اقتصادي و دارايي و با عضويت وزراء بازرگاني، اطالعات، عالي مبارزه 

  :گردد آشور و رئيس بانك مرآزي با وظايف ذيل تشكيل مي

اي  بندي فني وتخصصي آنها در مواردي آه قرينه آوري و آسب اخبار و اطالعات مرتبط و تجزيه و تحليل و طبقه ـ جمع١        

  .بر تخلف وجود دارد طبق مقررات
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  .وزيران هاي الزم درخصوص اجراء قانون به هيأت نامه ـ تهيه و پيشنهاد آئين٢        

  .ربط و پيگيري اجراء آامل قانون در آشور آردن دستگاههاي ذي ـ هماهنگ٣         

 آه به احتمال قوي صحت دارد و يا محتمل آن از ـ ارزيابي گزارشهاي دريافتي و ارسال به قوه قضائيه در مواردي٤        

  .اهميت برخوردار است

  ).١١( ـ تبادل تجارب و اطالعات با سازمانهاي مشابه در ساير آشورها در چهارچوب مفاد ماده ٥        

  .عالي در وزارت امور اقتصادي و دارايي خواهد بود ـ دبيرخانه شوراي١ تبصره       

وزيران خواهد  تار و تشكيالت اجرائي شورا متناسب با وظايف قانوني آن با پيشنهاد شورا به تصويب هيأتـ ساخ٢ تبصره       

  .رسيد

وزيران براي تمامي اشخاص حقيقي و حقوقي  الذآر پس از تصويب هيأت هاي اجرائي شوراي فوق نامه ـ آليه آئين٣ تبصره       

ن امر به تشخيص مراجع اداري و قضائي حسب مورد به دو تا پنج سال انفصال از متخلف از اي. االجراء خواهد بود ربط الزم ذي

  .خدمت مربوط محكوم خواهد شد

ها،   ـ آليه اشخاص حقوقي از جمله بانك مرآزي جمهوري اسالمي ايران، بانكها، مؤسسات مالي و اعتباري، بيمه٥ ماده       

وزيران در  هاي مصوب هيأت نامه سسات خيريه و شهرداريها مكلفند آئينالحسنه، بنيادها و مؤ بيمه مرآزي، صندوقهاي قرض

  .اجراء اين قانون را به مورد اجراء گذارند

 ـ دفاتر اسناد رسمي، وآالي دادگستري، حسابرسان، حسابداران، آارشناسان رسمي دادگستري و بازرسان قانوني ٦ ماده       

آند، حسب درخواست شوراي عالي مبارزه با  وزيران مصوب مي انون را آه هيأتمكلفند اطالعات مورد نياز در اجراء اين ق

  .پولشويي، ارائه نمايند

برحسب نوع فعاليت و ساختار سازماني ) ٦ و ٥موضوع مواد (ـ اشخاص، نهادها و دستگاههاي مشمول اين قانون ٧ ماده       

  :خود مكلف به رعايت موارد زير هستند

 هويت ارباب رجوع و در صورت اقدام توسط نماينده يا وآيل، احراز سمت و هويت نماينده و وآيل و اصيل  الف ـ احراز       

  .اي بر تخلف وجود دارد در مواردي آه قرينه

  .باشد  تبصره ـ تصويب اين قانون ناقض مواردي آه در ساير قوانين و مقررات احراز هويت الزامي شده است، نمي       

 عالي مبارزه با پولشويي در   شوراي رائه اطالعات، گزارشها، اسناد و مدارك مربوط به موضوع اين قانون به ب ـ ا       

         .وزيران نامه مصوب هيأت چهارچوب آئين

  .آند عالي مبارزه با پولشويي تعيين مي صالحي آه شوراي ج ـ گزارش معامالت و عمليات مشكوك به مرجع ذي         

نامه اجرائي   ـ نگهداري سوابق مربوط به شناسايي ارباب رجوع، سوابق حسابها، عمليات و معامالت به مدتي آه در آئين د       

  .شود تعيين مي

هاي اجرائي  نامه  هـ ـ تدوين معيارهاي آنترل داخلي و آموزش مديران و آارآنان به منظور رعايت مفاد اين قانون و آئين       

  .آن

 ـ اطالعات و اسناد گردآوري شده در اجراء اين قانون، صرفًا در جهت اهداف تعيين شده در قانون مبارزه با ٨ ماده       

پولشويي و جرائم منشأ آن مورد استفاده قرار خواهد گرفت، افشاء اطالعات يا استفاده از آن به نفع خود يا ديگري به طور 

ير اشخاص مقرر در اين قانون ممنوع بوده و متخلف به مجازات مندرج در مستقيم يا غيرمستقيم توسط مأموران دولتي يا سا

  .، محكوم خواهد شد٢٩/١١/١٣٥٣قانون مجازات انتشار و افشاء اسناد محرمانه و سري دولتي مصوب 
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و (ع حاصل ـ مرتكبين جرم پولشويي عالوه بر استرداد درآمد و عوايد حاصل از ارتكاب جرم مشتمل بر اصل و مناف٩ ماده       

شوند آه بايد به حساب  چهارم عوايد حاصل از جرم محكوم مي به جزاي نقدي به ميزان يك) اگر موجود نباشد، مثل يا قيمت آن

  .درآمد عمومي نزد بانك مرآزي جمهوري اسالمي ايران واريز گردد

  .همان اموال ضبط خواهد شدـ چنانچه عوايد حاصل به اموال ديگري تبديل يا تغييريافته باشد، ١ تبصره       

ـ صدور و اجراء حكم ضبط دارايي و منافع حاصل از آن در صورتي است آه متهم به لحاظ جرم منشأ، مشمول ٢ تبصره       

  .اين حكم قرار نگرفته باشد

م ارتكابي، به ـ مرتكبين جرم منشأ، در صورت ارتكاب جرم پولشويي، عالوه بر مجازاتهاي مقرر مربوط به جر٣ تبصره       

  .شد بيني شده در اين قانون نيز محكوم خواهند مجازاتهاي پيش

قوه قضائيه . ـ آليه اموري آه در اجراء اين قانون نياز به اقدام يا مجوز قضائي دارد بايد طبق مقررات انجام پذيرد١٠ ماده       

  .موظف است طبق مقررات همكاري نمايد

امر رسيدگي به جرم پولشويي و  ههاي عمومي در تهران و در صورت نياز در مراآز استانها بهـ شعبي از دادگا١١ ماده       

  .باشد اختصاصي بودن شعبه مانع رسيدگي به ساير جرائم نمي. يابد جرائم مرتبط اختصاص مي

و اطالعاتي در امر ـ در مواردي آه بين دولت جمهوري اسالمي ايران و ساير آشورها قانون معاضدت قضايي ١٢ ماده       

  .مبارزه با پولشويي تصويب شده باشد، همكاري طبق شرايط مندرج در توافقنامه صورت خواهد گرفت

شنبه مورخ دوم بهمن ماه يكهزارو سيصد و   قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و هفت تبصره در جلسه علني روز سه       

  . به تأييد شوراي نگهبان رسيد١٧/١١/١٣٨٦ريخ هشتاد و شش مجلس شوراي اسالمي تصويب و در تا

  

  رئیس مجلس شورای اسالمی ـ غالمعلی حدادعادل
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در این فصل رأی وحدت رویه یا اصراری هیأت عمومی دیوان عالی کشور در 
  .روزنامه رسمی چاپ و منتشر نشده است
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  371 ـ 372: شماره دادنامه
  10/9/1386 ـ 762 ، 84/737/هـ: شماره

   23/5/1386 ـ 762 ، 84/737: کالسه پرونده
  . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: مرجع رسیدگی

  .سازی و صنایع فراساحل ایران ـ شرکت مجتمع کشتی2ـ آقای محمود شفاف 1 :شکات
  .آور سازمان تامین اجتماعی  کارهای سخت و زیان7/2/1381 مورخ 6 ابطال بخشنامه شماره :خواستهموضوع شکایت و 

 76 الحاقی به ماده 2اند، در ماده واحده قانون اصالح تبصره  شکات به شرح دادخواستهای تقدیمی اعالم داشته: مقدمه
قانونگذار به تعریف کارهای سخت و ) الف(بتدا در بند آور، ا قانون تامین اجتماعی در خصوص بازنشستگی مشاغل سخت و زیان

 سال متناوب در کارهای سخت و 25 سال متوالی و 20تصریح شده است که افرادی که حداقل ) پ(آور، پرداخته و در بند  زیان
ده مذکور تصریح شده ماده واح) ب( بند 4 و 6در فراز . توانند تقاضای مستمری بازنشستگی کنند می.... آور اشتغال داشته زیان

به نرخ حق بیمه در قانون تأمین اجتماعی افزوده % 4است که برای مشموالن تبصره اصالحی از تاریخ تصویب این قانون، 
. خواهد شد که در صورت تقاضای مشموالن قانون به طور یکجا یا بطور اقساطی به وسیله کارفرمایان پرداخت خواهد شد

االشعار در خصوص بازنشستگی در مشاغل  ون به آن تصریح شده است، تصویب ماده واحده فوقهمانطور که در متن نام قان
تحت عنوان حمایتها، اعالم شده است که مشموالن مشاغل ) ب(باشد و در متن ماده واحده نیز در بند  آور می سخت و زیان
کنند، نظر قانونگذار این بوده که در قبال توانند تقاضای مستمری بازنشستگی  آور پس از احراز شرایطی می سخت و زیان

حق بیمه افزون به نرخ % 4حمایتهای قانونی از شاغلین مشمول بازنشستگی مورد نظر عالوه بر حق بیمه متداول، کارفرمایان 
ف  بر خال7/2/1381 مورخ 6سازمان تامین اجتماعی در بخشنامه شماره . حق بیمه در قانون تامین اجتماعی پرداخت نمایند

حق بیمه اضافی مشموالن بازنشستگی و مستمری برقراری در کارهای سخت و % 4قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی، 
آور تجویز نموده، به شاغل  آور را که قانونگذار پرداخت آنرا توسط کارفرمایان، فقط شامل بازنشستگان مشاغل سخت و زیان زیان

باشند، تسری داده و  ل کار بوده و حائز شرایط بازنشستگی و حمایت قانونی نمیآور که مشغو در مشاغل سخت و زیان
حق بیمه اضافی برای مشمول بازنشستگی، برای شاغل در مشاغل مورد نظر % 4کارفرمایان را مکلف نموده است که عالوه بر 

حق بیمه افزون بر حق بیمه % 4بدون آنکه شرایط بازنشستگی آنان احراز و مشمول دریافت مستمری بازنشستگی گردند، 
حق بیمه اضافی را فقط و منحصراً در % 4در حالی که قانونگذار پرداخت . متداول به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نمایند

با توجه به مراتب تقاضای رسیدگی و ابطال بخشنامه مذکور . آور تجویز نموده است صورت بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان
 35739/7100 مدیرکل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره .را دارد
 76 الحاقی ماده 2اند، طبق نص صریح قانون اصالح تبصره   اعالم داشته12/7/1385 مورخ 27613/7100 و 13/9/1385مورخ 

 1371 مصوب 76 و الحاق دو تبصره به ماده 1354امین اجتماعی مصوب  قانون ت76 و تبصره ماده 77 و 72قانون اصالح مواد 
شدگان قابل تحقق و وصول است،  آور در خصوص دو دسته از بیمه حق بیمه اضافه مربوط به کارهای سخت و زیان% 4تعلق 

تصویب قانون مزبور آور به تاریخ، قبل از  شدگانی که دارای سابقه پرداخت حق بیمه در کارهای سخت و زیان الف ـ بیمه
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باشند و در زمان تصویب این قانون با استفاده از مزایای این قانون، یعنی احتساب هر سال سابقه در اینگونه مشاغل به  می
میزان مستمری برقراری نسبت % 4در این صورت کارفرما مکلف است .  سال سابقه، واجد شرایط بازنشستگی هستند5/1عنوان 

ب ـ ).  جزء ب قانون یادشده6موضوع بند (یب قانون را یکجا به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نماید به سنوات قبل از تصو
اما عالوه بر این فرض که ویژه واجدان شرایط بازنشستگی است، فرض اصلی قانون مزبور ناظر به کسانی است که در زمان 

قانون مذکور بدان پرداخته ) ب( جزء 4در این فرض که بند . ندآور اشتغال دار تصویب این قانون به کار در مشاغل سخت و زیان
به نرخ حق بیمه % 4) آور یعنی شاغالن در کارهای سخت و زیان(است، از تاریخ تصویب این قانون، جهت مشموالن این تبصره 

یا اقساطی توسط مقرر در قانون تامین اجتماعی افزوده خواهد شد که در صورت تقاضای مشموالن قانون، به طور یکجا 
کارفرمایان پرداخت خواهد شد که البته برخالف فرض قبلی، در این موارد کارفرما مخیر است که حق بیمه را به طور اقساطی 

آور بود  بدیهی است که اگر حکم قانونگذار صرفاً ناظر بر افراد واجد شرایط بازنشستگی در کارهای سخت و زیان. یا یکجا بپردازد
در حالی که . بود همان قانون امری لغو و بیهوده می) ب( جزء 4کرد و انشاء و تصویب بند قانون اکتفا می) ب( جزء 6باید به بند 

«  و ناظر است بر 6، متفاوت از بند4اسناد لغو به مقنن خالف و غیرممکن است و تردیدی باقی نمیماند که موضوع بند 
هیأت عمومـی . ای شرایط بازنشستگی نیستند و به کار اشتغال دارندآور که هنوز دار در کارهای سخت و زیان» شاغالن
البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و  عـدالت اداری در تـاریخ فـوق بـا حضور رؤسا و مستشـاران و دادرسان علی دیوان

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

 أت عمومیرأی هی

 و تبصره ماده 77 و 72 قانون اصالح مواد 76 الحاقی به ماده 2ماده واحده قانون اصالح تبصره ) ب(طبق شق یک بند 
 افرادی که حداقل بیست 1380 مصوب 1371 مصوب 76 و الحاق دو تبصره به ماده 1354 قانون تامین اجتماعی مصوب 76

اشتغال داشته باشند و در هر مورد حق ) مخل سالمت(آور  رهای سخت و زیانسال متوالی و بیست و پنج سال متناوب در کا
 بند مذکور این 4توانند تقاضای مستمری بازنشستگی نمایند و مستفاد از شق  بیمه مدت مزبور را به سازمان پرداخته باشند، می

بیمه مقرر در قانون تامین اجتماعی به نرخ حق % 4الذکر جهت مشموالن این تبصره،  است که از تاریخ تصویب قانون فوق
حق بیمه اضافی توسط کارفرما به طور اقساطی یا یکجا منوط به تقاضای مستمری % 4شود، لیکن پرداخت  افزوده می

بنابراین بخشنامه مورد اعتراض در قسمتهائی که متضمن الزام کارفرما به پرداخت . الذکر است بازنشستگی مشموالن قانون فوق
ه اضافه به سازمان تامین اجتماعی قبل از تقاضای مستمری بازنشستگی مشموالن قانون مذکور است، خالف هدف حق بیم% 4

 قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و بند یک 170شود و بخشهای مزبور مستنداً به اصل  و حکم مقنن تشخیص داده می
  .شود ذف و ابطال می قانون دیوان عدالت اداری متن بخشنامه ح42 و ماده 19ماده 

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

  10/9/1386 ـ 84/729/هـ: شماره
   23/5/1386 ـ 84/729: کالسه پرونده

  .هیأت عمومی دیوان عدالت اداری :مرجع رسیدگی
  .شهرستان ایرانشهر دادستان دادسرای عمومی و انقالب :شاکی

  . نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران1/4/1381 مورخ 119/292/7 ابطال بخشنامه شماره :موضوع شکایت و خواسته
است، سردار فرماندهی وقت نیروی انتظامی جمهوری اسالمی   شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعالم داشته:مقدمه

ای مصوبه  ت قانونی و خارج از حیطه وظایف و اختیارات اقدام به تفسیر سلیقه برخالف ضوابط و مقررا1381ایران در سال 
 به نواحی انتظامی استانهای خراسان، 1/4/1381 مورخ 119/292/7شورای عالی امنیت ملی نموده و طی بخشنامه شماره 

الذکر موظفند کلیه خودروهایی  فوقکرمان، هرمزگان و سیستان و بلوچستان و یزد اعالم نموده، فرماندهان انتظامی استانهای 
نمایند را پس از شناسایی، حداقل به مدت شش ماه توقیف نمایند و رسیدگی به جرم مالک یا  که اقدام به قاچاق انسان می

لذا نظر به غیرقانونی بودن و عدم رعایت ضوابط قانونی . پذیر خواهد بود مالکین خودروهای مذکور پس از انقضای مدت امکان
ـ در 1.  قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال آن را دارم25تنظیم و ابالغ این بخشنامه و به استناد قسمت دوم ماده در 

ای به معرفی متهم پس از توقیف شش ماهه خودروی حامل قاچاق انسان به مراجع  مصوبه شورای عالی امنیت ملی هیچ اشاره
 ضابطین دادگستری که نیروی 1378 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 18  و15ـ به موجب ماده 2. قضائی نگردیده است

باشند، به محض اطالع از وقوع جرم مراتب را جهت اخذ دستورات الزم به اطالع مقام صالحه قضائی  انتظامی اولین گروه می
جرم و جلوگیری از فرار متهم و اعالم نمایند و در خصوص جرائم مشهود اقدامات الزم را جهت حفظ آالت جرم و آثار و دالیل 

 همان قانون 19ـ به موجب ماده 3. یا تبانی معمول و تحقیقات مقدماتی را انجام و بالفاصله به اطالع مقام قضائی برسانند
ـ 4. ضابطین دادگستری حق اخذ تامین از متهمین را نداشته و اتخاذ تصمیم درباره متهم دستگیر شده با مقام قضائی است

 قانون مارالذکر ضابطین دادگستری حق نگهداشتن و بازداشت متهم را در جرائم غیرمشهود به هیچ عنوان 24 به ماده مستنداً
 ساعت بـه هیچ وجه ندارند و بالفاصله بایـد متهم را تحویل و 24ندارند و در جرائم مشهود هم حـق بازداشت متهم را بیش از 

علیهذا صدور این بخشنامه خارج از حیطه و وظایف و اختیارات . اقدام نمایندمعرفی نمایند و مطابق دستور مقام قضائی 
معاون حقوقی و امور مجلس . باشد و ابطال آن مورد تقاضا است فرماندهی نیروی انتظامی و بر خالف نص صریح قانون می

 25/10/1384 مورخ 111/01/402ـ1440نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره
اند، بلـحاظ جلوگیری از تنـش بین مـقامات قضائی و مامورین انتظامی، نیروی انتظامی با صدور بخشنامه تعامل و  اعالم داشته

 تاکید گردیده که در هر حوزه قضائی 17/6/1382 مورخ81/474/11/53/401/3/16تحکیم همکاری با قوه قضائیه به شماره 
ی که همانا کارکنان ناجا بویژه در بخشهای اجرایی و عملیاتی در شمول آن قرار دارند بایستی تحت نظارت و ضابطین دادگستر
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دادخواست رد با توجه به مراتب و سالبه به انتفاع بودن موضوع شکایت قرار . تعلیمات مقامات قضائی مربوط انجام وظیفه نمایند
البدل شعب دیوان  ر تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشـاران و دادرسان علیعدالت اداری د  هیأت عمومی دیوان. صادر گردد

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

 رأی هیأت عمومی

غیر مشهود و ضرورت معرفی وظایف و اختیارات مأمورین انتظامی به عنوان ضابطین دادگستری در جرائم مشهود و 
، 18، 15 ساعت بشرح مواد 24متهمین پس از دستگیری به مراجع قضائی با حفظ اختیار بازداشت متهمین جرائم مشهود بمدت 

الذکر و  بنابه مراتب فوق.  قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری معین و مشخص شده است24 و 19
 ماه از 6رای عالی امنیت ملی نیز متضمن جواز تاخیر در معرفی متهمین قاچاق انسان به مراجع قضائی بمدت اینکه مصوبه شو

 1/4/1381 مورخ 119/292/7تاریخ شناسائی و توقیف وسیله نقلیه قاچاقچیان انسان نیست، قسمت اخیر بخشنامه شماره 
 ماه از تاریخ 6ودروهای قاچاقچیان انسان را پس از انقضای مدت فرمانده نیروی انتظامی که رسیدگی به جرم مالک یا مالکین خ

پذیر اعالم داشته است، خالف قانون وخارج از حدود اختیارات فرمانده  توقیف وسیله نقلیه مورد استفاده متهمین مذکور امکان
قانون اساسی جمهوری اسالمی  170الذکر مستنداً به اصل  شود و این قسمت از بخشنامه فوق نیروی انتظامی تشخیص داده می

  .گردد  ابطال می1385 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 42 و ماده 19ایران و بند یک ماده 
 

 فر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ مقدسی
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  363: شماره دادنامه

  10/9/1386 ـ 83/344/هـ: شماره
   23/5/1386 ـ 83/344: کالسه پرونده

  . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:مرجع رسیدگی
  . شرکت عالی سفالین:شاکی

  . انجمن شهر سابق شهر یزد1356نامه وصول عوارض مصوب   آیین3 ابطال ماده :موضوع شکایت و خواسته
می شهر  شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعالم داشته است، انجمن شهر یزد که در حال حاضر شورای اسال:مقدمه

نامه   آیین3ماده . نامه وصول عوارض را تصویب نمودند  آیین1356گردد در سال  یزد جانشین و قائم مقام آن محسوب می
 ماده 20های تولیدی آجر و گچ و آهک که کارخانه یا کوره آنها با رعایت بند  صاحبان کارخانجات و کوره(مذکور مقرر داشته 

هائی که در داخل محدوده  حدوده قانونی شهرداری استقرار دارند، مشابه کارخانجات و کوره قانون شهرداری در خارج از م55
 قانون شهرداریها در خصوص اخذ عوارض از 55 ذیل ماده 20اوالً، بند .) باشند فعالیت دارند، مشمول پرداخت عوارض مقرر می

و مشمول پرداخت عوارض یکسان با واحدهای داخل واحدهائی که مستقر در خارج از محدوده قانونی شهرها فعالیت دارند 
 و بندهای ذیل آن، وظایف شهرداریها را تعیین نموده و 55ماده . باشند بحث نموده و مطلبی بیان نداشته است محدوده می

وارض شهر را در  قانون شهرداریها، تصویب لوایح، برقراری یا الغاء ع45 ذیل ماده 8ثانیاً، آنکه بند . ربطی به وضع عوارض ندارد
با عنایت به جمیع جهات قانونی، وظایف انجمن شهر منحصراً در رابطه با . صالحیت و وظایف انجمن شهر قرار داده است

نامه در خصوص برقراری عوارض نسبت به واحدهای تولیدی  مسائل داخل محدوده شهر بوده و حق دخالت و تصویب آیین
 قانون شهرداری، حدود حوزه هر شهرداری را با تصویب انجمن شهر و 2کما اینکه ماده خارج از محدوده شهر یزد را نداشته، 

الذکر که در خصوص خارج از  نامه فوق  آیین3موافقت شورای شهرستان و تصویب وزارت کشور قابل اجراء دانسته بنابراین ماده 
شهردار یزد در پاسخ به شکایت مذکور .  آنرا داردباشد و تقاضای ابطال محدوده شهر یزد تصویب شده است، بر خالف قانون می

اند، اوالً، حفظ و رعایت اصول بهداشتی و جلوگیری از بروز   اعالم داشته15/5/1381 مورخ 505/18320طی نامه شماره 
ارج جمله شرکت شاکی خ های پخت آجر و آهک من مزاحمت و سرو صدا و آلودگی مستلزم فعالیت کارخانجات، کارگاهها و کوره

 هیچ گونه 1346 قانون شهرداری در سال 55 ماده 20چنانچه قاعدتاً بعد از تصویب بند . باشد از محدوده قانونی شهرها می
مجوز تأسیس و فعالیت این گونه کارخانجات در داخل محدوده شهری صادر نگردیده به عبارت اخری فعالیت یا تأسیس این 

نامه اجرائی وصول عوارض مصوب انجمن شهر   آیین3ا الزم و ملزوم یکدیگرند که ماده گونه مراکز و خارج از محدوده بودن آنه
 45 ماده 8ثانیاً، استدالل شاکی از بند . یزد نیز بر اساس همین مبنا و فلسفه تهیه وتصویب گردیده و دارای وجاهت قانونی است

 ماده معنونه تعلق عوارض شهر مقید 8یرا در متن بند ز. قانون شهرداری به نظر صرفاً یک تفسیر شخصی از مواد قانونی است
ثالثاً، با مداقه در این امر که عوارض موضوع . به وقوع واحد تولیدی در داخل یا خارج از محدوده قانونی شهر نگردیده است
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مستقیمی از گردد و هیچ پرداخت  االصول با درج در ذیل فاکتورهای فروش محصوالت از خریداران دریافت می شکایت علی
هیأت عمومـی .. باشد آید، لذا موضوع تحمیل و اجحاف نسبت به شرکت منتفی می جانب این گونه کارخانجات بعمل نمی

البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و  عـدالت اداری در تـاریخ فـوق بـا حضور رؤسا و مستشـاران و دادرسان علی دیوان
  .نماید راء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی میبررسی و انجام مشاوره با اکثریت آ

 
 رأی هیأت عمومی

 قانون شهرداری در زمینه ارائه خدمات مختلف شهری در قلمرو 55نظر به وظایف و مسئولیتهای شهرداری به شرح ماده 
 در باب 1361 قانون تشکیالت شوراهای اسالمی کشوری مصوب 35محدوده قانونی هر شهر و حکم مقرر در بند یک ماده 

ها و مخارج مربوط به  به منظور تأمین هزینه) به شرط عدم تکافوی درآمد شهرداری(جواز اخذ عوارض متناسب از شهروندان 
ارائه خدمات مذکور در محدوده قانونی شهر و اینکه شهرداریها به حکم قانون وظیفه و تکلیفی در زمینه ارائه خدمات مذکور در 

 انجمن شهر سابق شهر 1356نامه وصول عوارض مصوب   آیین3ی شهر به عهده ندارند، بنابراین ماده خارج از محدوده قانون
های تولیدی آجر و آهک و گچ که کارخانه یا کوره آنان در خارج از  یزد مشعر بر اخذ عوارض از صاحبان کارخانجات و کوره

از محدوده قانونی شهر و عدم برخورداری آنها از خدمات شهری، محدوده قانونی شهر استقرار دارند به لحاظ وقوع آنها در خارج 
 42 و ماده 19شود و مستنداً به بند یک ماده  مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات انجمن شهر سابق یزد تشخیص داده می

 .شود  ابطال می1385قانون دیوان عدالت اداری مصوب 

 
  فرد ی دیوان عدالت اداری ـ مقدسیهیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائ
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  525: شماره دادنامه
  10/9/1386 ـ 85/168/هـ: شماره

   22/7/1386 ـ 85/168: کالسه پرونده

  . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:مرجع رسیدگی
  . آقای حیدر لطفی فروشانی:شاکی

  .جدیدنظر دیوان عدالت اداری بدوی و اول ت13 اعالم تعارض آراء صادره از شعب :موضوع شکایت و خواسته
 موضوع شکایت آقای حیدر لطفی فروشانی به 82/1780 الف ـ شعبه سیزدهم در رسیدگی به پرونده کالسه :مقدمه

التدریس اضافی انجام شده به  التفاوت شغل و دریافت حق طرفیت، مدیر آموزش و پرورش منطقه یک به خواسته، دریافت مابه
 چنین رأی صادره نموده است، با التفات به اینکه با اجرای قانون نظام هماهنگ 12/10/1383مورخ  2453شرح دادنامه شماره 

 قوانین و مقررات مغایر ملغی گردیده اعمال و اجرای ماده واحده قانون تشویق 1370پرداخت حقوق کارکنان دولت مصوب 
ده لهذا تخلفی از قوانین و مقررات در اقدام اداره طرف  با تصویب و اجرای قانون مؤخر منتفی بو1368معلمان بازنشسته مصوب 

 84/182ب ـ شعبه اول تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کالسه . شود شکایت ملحوظ نبوده رأی به رد شکایت صادر می
 به  شعبه سیزدهم دیوان28/9/1383 مورخ 2323موضوع تقاضای تجدیدنظر آقای محمدحسین توانگر نسبت به دادنامه شماره 

 چنین رأی صادره نموده است، تجدیدنظرخواه از معلمانی است که در اجرای قانون 17/7/1384 مورخ 1395شرح دادنامه شماره 
تشویق معلمان بازنشسته به ادامه همکاری به آموزش و پرورش مراجعه و پس از بازنشستگی به امر تدریس اشتغال ورزیده 

العاده شغل آنان را سه برابر پرداخت و مطابق تبصره  موزش و پرورش مکلف شده فوقمطابق ماده واحده همان قانون، آ. است
شده که مطابق احکام کارگزینی مورخ   ساعت در هفته تعیین18یک آن ماده واحده ساعات تدریس و کار موظف مشمولین نیز 

 ریال تقلیل یافته و ساعت کار 104400 ریال تعیین و سپس به 147000العاده شغل وی ابتدا   فوق23/1/1371 و 11/9/1370
نشده و بابت ساعات اضافه کار وجهی پرداخت نگردیده لذا   ساعت تعیین18وی نیز حسب اعالم نماینده اعزامی 

العاده وی به میزان سه برابر  تجدیدنظرخواهی وارد تشخیص و با نقض رأی صادره حکم به ورود شکایت شاکی و پرداخت فوق
گردد هیأت   ساعت در حق وی صادر می18و پرداخت اضافه کار ساعات تدریس بیش از )  برابر تا مبلغ پرداختیالتفاوت سه مابه(

البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث  عمومـی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی
  .نماید  مبادرت بـه صدور رأی میو بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی

 
 رأی هیأت عمومی

الذکر قبالً مورد رسیدگی و  ثانیاً، موضوع تناقض آراء فوق. الذکر محرز است های فوق اوالً، وجود تناقض در مدلول دادنامه
د وحدت رویه انشاء  هیأت عمومی دیوان که در مقام ایجا8/6/1376 مورخ 68اتخاذ تصمیم قرار گرفته و به شرح دادنامه شماره 

 شعبه پانزدهم دیوان مبنی بر 13/9/1373 مورخ 1320 شعبه هفتم و 15/1/1373 مورخ 1074 و 1076های شماره  شده دادنامه
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العاده شغل مربوط در صورت انصراف از  بندی مشاغل معلمان کشور به دریافت سه برابر فوق استحقاق مشموالن طرح طبقه
 1368حده قانون تشویق معلمان بازنشسته به ادامه همکاری با وزارت آموزش و پرورش مصوب بازنشستگی براساس ماده وا

 1395 شعبه سیزدهم و 12/10/1383 مورخ 2453بنابراین موضوع تناقض آراء شماره . صحیح و موافق قانون شناخته شده است
 .الذکر است وق شعبه اول تجدیدنظر در همین زمینه مشمول مدلول دادنامه ف17/7/1384مورخ 

 
  فرد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ مقدسی
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  517 ـ 518: شماره دادنامه
  10/9/1386 ـ 143 ـ 84/563/هـ: شماره

   15/7/1386 ـ 143 ـ 84/563: کالسه پرونده

  . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:مرجع رسیدگی
  .جان شرقیجهاد کشاورزی آذربای: شاکی

  . تجدیدنظر11 و 4 اعالم تعارض آراء صادره از شعب :موضوع شکایت و خواسته
 موضوع شکایت آقای بهلول تقی 79/1429 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کالسه 13ـ شعبه1 الف ـ:مقدمه

تامین اجتماعی توسط جهاد سازندگی از زاده به طرفیت، سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی به خواسته، پرداخت حق بیمه 
 چنین رأی صادر نموده است، در 24/9/1381 مورخ 1893 به شرح دادنامه شماره 20/8/1368 لغایت 15/5/1365تاریخ 

زاده فرزند علینقی به طرفیت سازمان جهاد سازندگی آذربایجان شرقی به خواسته پرداخت حق  خصوص شکایت آقای بهلول تقی
 به شرح دادخواست تقدیمی و مستندات 20/8/1368 لغایت 15/5/1365جتماعی توسط جهاد سازندگی از تاریخ بیمه تامین ا

 با 13/7/1372پیوست نظر به اینکه اداره خوانده در الیحه دفاعیه تقدیمی خود اعالم کرده است، جهاد سازندگی در تاریخ 
قطع رابطه ) آبان ماه(علت قبل از تاریخ شمول توافقنامه مذکور اند افرادی که به هر  سازمان تامین اجتماعی توافق نموده

علیهذا با توجه به دفاعیات اداره خوانده . اند، مشمول توافقنامه نبوده و به تبع آن سوابق نیز واریز نگردیده است استخدامی داشته
شکایت شاکی فاقد محمل قانونی و غیر  11/10/1379 مورخ 288و مستنداً به رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 

 موضوع 83/559 تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده 11ـ شعبه 2الف ـ. نماید وارد تشخیص و حکم به رد آن صادر می
 بدوی دیوان 13 شعبه 24/9/1381 مورخ 1893تقاضای تجدیدنظر آقای بهلول تقی زاده به خواسته تجدیدنظر نسبت به رأی 

 چنین رأی صادر نموده است، با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه از طرف 26/9/1383 مورخ 452امه شماره به شرح دادن
تجدیدنظرخواه نسبت به دادنامه تجدیدنظرخواسته اعتراض موجه و مؤثری بعمل نیامده و با بررسی سوابق امر بر کیفیت 

دنامه بدوی را ایجاب نماید مشهود نیست، بنابراین با رد رسیدگی و اعمال مقررات نیز ایراد و اشکالی که فسخ دا
 80/651ـ شعبه اول دیوان در رسیدگی به پرونده کالسه 1ب ـ. گردد تجدیدنظرخواهی، دادنامه بدوی عیناً تایید و استوار می

ه خواسته، تقاضای داغی به طرفیت، جهاد سازندگی بخش کاغذ کنان میانه استان آذربایجان ب موضوع شکایت آقای رحیم قره
 چنین رأی صادر نموده است، با عنایت به تاریخ 3/4/1381 مورخ 603حق بیمه و لیست بیمه واریز نشده به شرح دادنامه شماره 

 79/48 در پرونده کالسه 288و داللت رأی وحدت رویه شماره ) 69 الی 65(اشتغال شاکی در جهـاد سازندگی سابق کاغذ کنان 
 شکایت شاکی 71عنه به کسر و واریز کسور بیمه و بازنشستگی در مورد مستخدمان قراردادی تا قبل از  کیبر عدم الزام مشت

 موضوع 81/979 تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کالسه 4ـ شعبه 2ب ـ. غیر وارد تشخیص و محکوم به رد است
 شعبه اول بدوی دیوان به شرح دادنامه 3/4/1381مورخ  603تقاضای تجدیدنظر آقای رحیم قره داغی نسبت به دادنامه شماره 

 به بعد است 22/11/1357 چنین رأی صادر نموده است، حسب قرارداد تنظیمی تاریخ شمول 13/12/1382 مورخ 1541شماره 
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که  است 1369 تا 1365سوابق شاکی مربوط به سالهای . و بعد از آن در هر وضعی باشند، تحت شمول قرارداد خواهند بود
 توافقنامه، جهاد سازندگی متعهد شده است، مبلغ حق 2منعی در کسر حق بیمه وی براساس قرارداد نیست، مضافاً اینکه بند 

حقوق و مزایای مشمول کسر نموده است به % 18بیمه سوابق کارکرد و قبل از تاریخ شمول کارکنان شاغل را که به مأخذ 
 تاریخ تنظیم 13/7/1372در هر حال در قسمت آخر توافقنامه تاریخ .  واریز نمایدحساب معرفی شده از ناحیه تامین اجتماعی

لذا ضمن فسخ دادنامه شعبه بدوی حکم به ورود شکایت شاکی . توافقنامه محسوب گردیده و تصریحی به تاریخ شمول ندارد
هیأت عمومـی دیوان عدالت اداری . گردد دائر به الزام اداره طرف شکایت به پرداخت حق بیمه دوران اشتغال صادر و اعالم می

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

 رأی هیأت عمومی

های اجتماعی و  اجتماعی در باب تعمیم و گسترش انواع بیمه زمان تامینبا عنایت به وظایف و مسئولیتهای اصولی سا
های تامین اجتماعی و شمول قانون تامین اجتماعی به افرادی که به هر عنوان در  استقرار نظام هماهنگ و تناسب با برنامه

دولتی و مستخدمین مؤسسات ها و مؤسسات و شرکتهای  کنند و مستخدمین وزارتخانه مقابل دریافت مزد یا حقوق کار می
 قانون تأمین اجتماعی و تبصره یک ذیل ماده مذکور و اینکه برخورداری از مقررات و 4ماده ) الف(وابسته به دولت موضوع بند 

 منعقده بین جهاد سازندگی و 13/7/1372مزایای بیمه ناظر به افراد حقوق یا مزد بگیر و مدت خدمت آنان است و قرارداد مورخ 
 و موافقت سازمان تأمین اجتماعی 22/11/1357ان تأمین اجتماعی متضمن پرداخت حق بیمه کارکنان جهاد سازندگی از سازم

با آن و نتیجتاً شمول مقررات قانون تأمین اجتماعی دربـاره کارکنان مذکور از بـدو ورود به خدمت است و قطع رابطه آنان قبل 
ی آثار مترتب بر خدمت کارکنان مورد نظر و موجب محرومیت آنان از مزایا و تعهدات مندرج الذکر ناف از تاریخ انعقاد قرارداد فوق

 شعبه 13/12/1382 مورخ 1541در قرارداد مزبور به بهانه قطع رابطه آنان قبل از تنظیم قرارداد نیست، بنابراین دادنامه شماره 
این رأی به استناد . شود موازین قانونی تشخیص داده میچهارم تجدیدنظر در حدی که متضمن این معنی است موافق اصول و 

 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه الزم االتباع 43 و ماده 19 ماده 2بند 
 .است

  فرد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ مقدسی
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  404: نامهشماره داد

  10/9/1386 ـ 84/486/هـ: شماره
   11/6/1386 ـ 84/486: کالسه پرونده

  . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:مرجع رسیدگی
  .آقای علیجان شکری: شاکی

  . اعالم تعارض آراء صادره از شعب دهم و چهاردهم دیوان عدالت اداری:موضوع شکایت و خواسته
 موضوع شکایت آقای محمدقاسم کوچکی به 80/1913 رسیدگی به پرونده کالسه  دیوان در14ـ شعبه 1 الف ـ:مقدمه

 چنین رأی صادره نموده است، در 21/12/1381 مورخ 2751طرفیت اداره کار و امور اجتماعی شمالغرب تهران به شرح دادنامه 
 1256 شاکی طی دادنامه شماره مورد خواسته شاکی به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی نظر به اینکه قبالً به خواسته

 دیوان عدالت اداری رسیدگی و قرار رد آن صادر گردیده است، علیهذا بلحاظ تحقق امر 20 صادره از شعبه 10/11/1381ـ
 قرار رد شکایت مطروحه صادر و 1379 قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری اصالحی 20ماده ) ت(مختومه، مستنداً به بند 

دد و در مورد خواسته شاکی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی دائر بر برقراری مستمری بیمه بیکاری نظر به اینکه گر اعالم می
اوالً طبق رأی هیأت تشخیص اداره کار و امور اجتماعی شاکی از محل کار اخراج گردیده و اخراج وی محرز شده و اداره کار نیز 

 شاکی را جهت 30/3/1380ت ـ/1241 اداره کار و امور اجتماعی تهران طی نامه شماره غیرارادی بودن آن را تایید نموده، ثانیاً
 سابقه پرداخت 1353برقراری مقرری بیکاری به سازمان تأمین اجتماعی معرفی نموده، ثالثاً حسب پرونده فنی، شاکی از سال 

 قانون بیمه بیکاری مصوب 6ماده ) ب(و ) الف(های حق بیمه بیش از شش ماه را داشته، رابعاً شاکی تمامی شرایط مندرج در بند
 را با عنایت به مراتب فوق دارا بوده علیهذا شکایت مطروحه وارد و حکم به ورود شکایت و استحقاق شاکی به دریافت 1369

موضوع  82/462ـ شعبه نهم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کالسه 2الف ـ. گردد مستمری بیمه بیکاری صادر و اعالم می
 به شرح دادنامه 14 شعبه 21/12/1381 مورخ 2751تقاضای تجدیدنظر آقای محمدقاسم کوچکی نسبت به دادنامه شماره 

اهم اعتراض تجدیدنظرخواه نسبت به دادنامه تجدیدنظرخواسته در .  چنین رأی صادر نموده است3/9/1382 مورخ 1369شماره 
 این است که بیکاری شاکی بر خالف آنچه در رأی قید گردیده بدون 24/2/1382ـ30/ق/10163الیحه اعتراضیه به شماره 

پس از بررسی محتویات سوابق امر، نظر . باشد و خود درخواست بازخریدی نمـوده و بازخرید خدمت شده است میل و اراده نمی
میل و اراده و تاریخ وقـوع  ری بـینامه این قانون مرجع تشخیص بیکا  آیین3 قانون بیمه بیکاری و ماده 4به اینکه طبق ماده 

بیکاری و معرفی کتبی، واحد کار و امـور اجتماعی محل تعیین شده است، بنابراین اعتراض وارد نیست، ضمن رد 
ب ـ شعبه . گردد عنه بشرح فوق نتیجتاً دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید و استوار می تجدیدنظرخواهی و اصالح دادنامه معترض

 موضوع شکایت آقای علیجان شکری به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی 80/1710 رسیدگی به پرونده کالسه دهم بدوی در
 چنین رأی صادر نموده است، با توجه به مفاد دادخواست و مدارک 23/12/1380 مورخ 2318شمالغرب تهران به شرح دادنامه 
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 صورت مستدل تبیین گردیده مثبت تخلف از مقررات مربوط به پیوست آن با توجه به مراتب مندرج در الیحه جوابیه که به
هیأت عمومـی دیوان . شود باشد و شکایت به کیفیت مطروحه موجه نیست و رد می عنه نمی وظایف اداری و اجرائی مشتکی

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

 
 رأی هیأت عمومی

ای است که بدون میل و اراده بیکارشده و آماده کار باشد و مستفاد از  شده  قانون بیمه بیکاری، بیکار بیمه2طبق ماده 
 معرفی کتبی واحد کار و امور اجتماعی محل از مزایای قانون بیمه بیکاری شده بیکار با  همان قانون که مقرر داشته، بیمه4ماده 

. منتفع خواهد شد، مرجعیت قانونی مراجع حل اختالف کارگر و کارفرما در تشخیص بیکاری بدون میل و اراده کارگر از کار است
 کارگران بیکار شده به جهت مذکور منحصراً الذکر و اینکه محل جغرافیایی کارگاه تغییر یافته است و توافق نظر به مراتب فوق

 2751مربوط به میزان حقوق و مزایای دریافتی آنان بوده و مثبت بیکاری به میل و اراده آنان نیست، بنابراین دادنامه به شماره 
د شعبه نهم  شعبه چهاردهم دیوان مبنی بر استحقاق شاکی به دریافت حق بیمه ایام بیکاری که مورد تایی21/12/1381مورخ 

 43 و ماده 19 ماده 2این رأی به استناد بند . شود تجدیدنظر دیوان قرار گرفته است، صحیح و موافق قانون تشخیص داده می
 .قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه الزم االتباع است

 
  ضائی دیوان عدالت اداری ـ رهبرپورهیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون ق
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  362: شماره دادنامه
  10/9/1386 ـ 85/586/هـ: شماره

   23/5/1386 ـ 85/586: کالسه پرونده

  . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:مرجع رسیدگی
  .ذیحساب و رئیس دارائی ارتش جمهوری اسالمی ایران: شاکی

  . دیوان عدالت اداری22 و 5ره از شعب  اعالم تعارض آراء صاد:موضوع شکایت و خواسته
 موضوع شکایت آقای مجید طباطبائی به طرفیت، 82/2024 الف ـ شعبه پنجم در رسیدگی به پرونده کالسه :مقدمه

دارائی ارتش به خواسته، عدم پرداخت حق اشعه، مرخصیهای استفاده نشده و سنوات ارفاقی و حقوق و مزایای مربوط به حق 
عنه اعالم داشته   چنین رأی صادر نموده است، با عنایت به جوابیه مشتکی7/11/1383 مورخ 2651دنامه شماره اشعه به شرح دا
نامه   آیین19برابر بند یک ماده .  به استخدام نهاجا درآمده با سی سال خدمت بازنشسته گردیده است1352شاکی در سال 

باشد و برابر قانون   سال می30 قابل احتساب برای کارکنان حداکثر اجرائی قانون حفاظت در برابر اشعه افزایش سنوات خدمت
 دستورالعمل تعیین مزایای شغل کارکنان نیروهای مسلح 2 ماده4طبق تبصره. باشد مصرحه مرخصی اشعه قابل ذخیره نمی

 استفاده 2ماره مزایای جدول ش% 10و پرتو کاران گروه ب از % 20مصوب فرماندهی معظم کل قوا، پرتوکاران گروه الف 
به %) 30و ب % 50پرتو کاران گروه الف (این موضوع مجدداً جهت اصالح مبنی بر برخورداری کارکنان ذینفع . نمودند می

 به اجراء درآمده که نامبرده نیز از 1/6/1378له از تاریخ تصویب  محضر مقام معظم رهبری پیشنهاد، پس از موافقت معظم
با توجه به مراتب فوق تخلفی از موازین قانونی مشهود نیست، بنابراین شکایت شاکی رد .  استمزایای آن برخوردار گردیده

گلدی به طرفیت، نیروی  اله شاه  موضوع شکایت آقای امان82/991 در رسیدگی به پرونده کالسه 22ـ شعبه 1ب ـ. گردد می
فاقی برابر قانون حفاظت در برابر اشعه به شرح هوائی ارتش جمهوری اسالمی ایران به خواسته، احتساب شش سال سنوات ار

 احتساب یک سال ابقاء به 1/6/1380 چنین رأی صادر نموده است، شاکی از تاریخ 17/9/1382 مورخ 1436دادنامه شماره 
  سال مدت سنوات ارفاقی در6 قانون آجا از خدمت بازنشسته گردیده و نسبت به احتساب 110خدمت به استناد مقررات ماده 

سنوات خدمتی وی و پرداخت مزایای مربوطه جهت اقدامات الزم به سازمان بیمه و بازنشستگی منعکس گردیده است که با 
عنایت به مراتب فوق چون دلیلی که داللت به تحقق شاکی بنماید ابراز نشده، لذا شکایت شاکی را وارد تشخیص و مستنداً به 

 سال سنوات ارفاقی را در خصوص شاکی از نظر سنوات 6عنه  دارد که مشتکی  می قانون حفاظت در برابر اشعه مقرر20ماده 
 موضوع تقاضای تجدیدنظر 82/1736ـ شعبه سوم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کالسه 2ب ـ. خدمتی شاکی ملحوظ دارد

 مورخ 891نامه شماره  دیوان به شرح داد22 شعبه 17/9/1382 مورخ 1436مدیر حقوقی نهاجا نسبت به دادنامه شماره 
 از فصل 20 ماده 3 چنین رأی صادر نموده است، خواسته شاکی مشعر بر مطالبه حق سنوات ارفاقی موضوع بند 28/7/1383

 دستورالعمل 3لذا با احراز اشتغال مشارالیه در محل یاد شده و توجهاً به بند . باشد پنجم قوانین و مقررات استفاده از پرتوها می
کارکنان مزبور در فرض ادامه خدمت زائد بر سی سال با ( با این متن که 24/5/1378ی مورخ /363/1090ماره سماجا به ش
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نا مورخ /1611/13 ـ8گردند و مکاتبه شماره  مند می احتساب سنوات ارفاقی از ضریب افزایش سنواتی مضاعف بهره
عمال سنوات ارفاقی موضوع قانون مارالذکر و نیاز به ادامه  معاونت نیروی انسانی با امیر ریاست سماجا مبنی بر ا24/11/1379

فلذا اعتراض تجدیدنظرخواه نسبت به دادنامه تجدیدنظر . باشد  سال کالً مؤید صحت ادعای شاکی می30خدمت وی مازاد بر 
ابراین با رد تجدیدنظر بن. خواسته غیر موجه بوده و دلیل و مدرکی که موجبات فسخ دادنامه بدوی را ایجاب نماید، مشهود نیست

عـدالت اداری در تـاریخ فـوق بـا حضور رؤسا و مستشـاران و  هیأت عمومـی دیوان. شود خواهی نتیجتاً دادنامه بدوی تایید می
البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور  دادرسان علی

 .نماید رأی می

 رأی هیأت عمومی

، افرادی که به طور مستمر به کار با اشعه اشتغال داشته باشند، با 1368 قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب 20طبق ماده 
 ماده مزبور از افزایش مدت خدمت قابل قبول تا یک سال به ازاء هر سال کار با 3رعایت شرایط قانونی مربوط به شرح بند 

. شوند  سال منحصراً از حیث بازخرید، بازنشستگی، از کار افتادگی و تعیین حقوق وظیفه برخوردار می10ه مدت اشعه، حداکثر ب
 20 ماده 3نظر به حکم صریح مقنن احتساب مدت خدمت کارکنان مشمول ماده مزبور با لحاظ مدت خدمت ارفاقی مقرر در بند 

بنابراین دادنامه قطعی . جهـات مقرر در قانون مجـاز اعالم گردیده استالذکر حداکثر به مدت سی سال منحصراً از  قانون فوق
 شعبه پنجم بدوی دیوان که متضمن رد شکایت شاکی بر اساس استدالل فوق االشعار است، 7/11/1383 مورخ 2651شماره 

یوان عدالت اداری برای  قانون د43 و ماده 19 ماده 2این رأی به استناد بند . شود صحیح و موافق قانون تشخیص داده می
 .شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه الزم االتباع است

  
   فرد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ مقدسی
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  359: شماره دادنامه
  10/9/1386 ـ 84/177/هـ: شماره

   23/5/1386 ـ 84/177: کالسه پرونده

  . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:دگیمرجع رسی
  . مدیرکل قضائی و امور انضباطی نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران:شاکی

  . تجدیدنظر دیوان عدالت اداری4 و 3 اعالم تعارض آراء صادره از شعب :موضوع شکایت و خواسته
شکایت آقای سیدرضا آذرم به طرفیت،  موضوع 80/2417ـ شعبه پنجم در رسیدگی به پرونده کالسه 1الف ـ : مقدمه

 قانون مقررات استخدامی ناجا بخواسته الغاء بازخریدی و اعاده به خدمت به شرح دادنامه شماره 100کمیسیون موضوع ماده 
 چنین رأی صادر نموده است، با پیشنهاد فرماندهی ناجا مبنی بر اخراج از خدمت وضعیت خدمتی 2/11/1380 مورخ 2045

 قانون مقررات استخدامی ناجا مطرح به علت تحصیل محکومیت کیفری و تخلفات انضباطی تنبیه 99ر هیأت ماده نامبرده د
نامه انضباطی نیروهای مسلح به   آیین4 جدول شماره 14 و 7شده بشرح مضبوط در پرونده اعضای هیأت به استناد بندهای 

 قـانون یاد شده فسخ، مقرر 100ارالیه رأی مذکور در هیأت ماده بلحاظ اعتراض مش. اخراج وی از خدمت اتخاذ تصمیم نمودند
بنابراین به رد شکایت شاکی اعالم . گردید از خدمت معاف شود با توجه به مراتب فوق تخلفی از موازین قانونی مشهود نیست

ی تجدیدنظر سیدرضا آذرم  موضوع تقاضا81/559ـ شعبه چهارم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کالسه 2الف ـ. نماید رأی می
 چنین 5/2/1382 مورخ 131 بدوی دیوان به شرح دادنامه شماره 5 شعبه 20/11/1380 مورخ 2045نسبت به دادنامه شماره 

اند، بلکه همگی معتقد  رأی صادر نموده است، براساس مدارک ابرازی هیأت مشورتی هیچ یک نظر به اخراج یا بازخریدی نداده
نتیجتاً صدور حکم اخراج و تبدیل آن به بازخریدی عدم توجه به اظهارنظر مشاوران مورد . اند ترفیع بودهبه محرومیت وی از 

علیهذا محکومیت شاکی به بازخریدی عالوه بر اینکه بر خالف نظر مشاوران است، متناسب با تخلفات . رساند وثیق را می
بدوی حکم به ورود شکایت شاکی دائر بر نقض رأی کمیسیون ماده لذا ضمن فسخ دادنامه شعبه . رسد شده نیز بنظر نمی اعالم
 قانون و مقررات نیروی انتظامی و رسیدگی مجدد در کمیسیون همعرض با عطف توجه به نظریه مشاوران صادر و اعالم 100
یت، نیروی  موضوع شکایت آقای ابراهیم دهجو به طرف81/3213 در رسیدگی به پرونده کالسه 22ـ شعبه 1ب ـ. گردد می

 چنین 26/2/1383 مورخ 477انتظامی جمهوری اسالمی ایران به خواسته، اعتراض بـه حکم بازخریدی به شرح دادنامه شماره 
رأی صادر نموده است، با توجه به پیشنهاد فرماندهی ناجا مبنی بر معافیت از خدمت شاکی وضعیت خدمتی وی در هیأت 

 و اعضاء هیأت با توجه به سوابق محکومیتهای کیفری شاکی و ارتکاب تخلفات عدیده رسیدگی به تخلفات کارکنان ناجا مطرح
 قانون 100عنه در کمیسیون موضوع ماده  انضباطی رأی به معافیت از خدمت شاکی را صادر که رأی صادره با اعتراض مشتکی

 به اقدام انجام شده و تصمیم متخذه علیهذا با توجه به مراتب فوق ایرادی. ناجا هم مطرح و در نهایت تایید شده است
ـ شعبه سوم 2ب ـ. گردد عنه وارد نیست و تخطی و تخلفی مشهود نگردید، رأی به رد شکایت شاکی صادر و اعالم می معترض

 477 موضوع تقاضای تجدیدنظر آقای ابراهیم دهجو نسبت به دادنامه شماره 83/567تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کالسه 
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 با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه بدوی را عیناً 11/6/1383 مورخ 718 دیوان به شرح دادنامه شماره 22 شعبه 26/2/1383مورخ 
البدل شعب  عـدالت اداری در تـاریخ فـوق بـا حضور رؤسا و مستشـاران و دادرسان علی هیأت عمومـی دیوان. تایید نموده است

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

 رأی هیأت عمومی

نظر به اینکه رسیدگی به تخلفات انتظامی نیروهای انتظامی جمهوری اسالمی ایران و صدور رأی مبنی بر برائت و یا 
 قانون مقررات استخدامی ناجا محول شده 100 و 99محکومیت آنان براساس مقررات مربوط به کمیسیونهای مندرج در مادتین 

الذکر الزامی به تبعیت از نظر و پیشنهاد هیأت مشورتی در این خصوص ندارند، بنابراین دادنامه شماره  است و کمیسیونهای فوق
وم  که مورد تایید شعبه س100 بدوی مبنی بر رد اعتراض شاکی به رأی قطعی کمیسیون ماده 22 شعبه 26/2/1383 مورخ 477

این رأی به استناد . شود تجدیدنظر دیوان قرار گرفته و قطعیت یافته است، صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص داده می
 برای شعب دیوان و سایر مراجع قانونی مربوط در موارد 1385 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 43 و ماده 19 ماده 2بند 

 .مشابه الزم االتباع است

 
  فرد می دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ مقدسیهیأت عمو
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  1178: شماره دادنامه
  9/10/1386  ـ86/480/شماره هـ

   9/10/1386 ـ 86/480: کالسه پرونده

  . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:مرجع رسیدگی
  . دیوان عدالت اداری32 رئیس شعبه :شاکی

  . دیوان عدالت اداری24 و 21تعارض آراء صادره از شعب  اعالم :موضوع شکایت و خواسته
 موضوع شکایت آقای داریوش باالخان تالش به 86/557 شعبه بیست و یکم در رسیدگی به پرونده کالسه الف ـ: مقدمه

سمی ـ سازمان تعزیرات حکومتی بخواسته تبدیل وضعیت از قراردادی به ر2ریزی کشور  ـ سازمان مدیریت و برنامه1طرفیت 
 24/12/1381 چنین رأی صادر نموده است، با توجه به اینکه شاکی تا 27/8/1386 مورخ 1794قطعی به شرح دادنامه شماره 

سابقه دو سال خدمت در سازمان تعزیرات حکومتی نداشته و نظر به اینکه نامبرده اعتراض مؤثر و موجهی که اقدام خوانده را 
رسد، بنابراین   تخلفی از قوانین و مقررات در رسیدگی و عملکرد ثابت بنظر نمیمخدوش سازد، بعمل نیاورده و همچنین

نامه مالی، معامالتی، استخدامی   اصالحی آیین3علیهذا به استناد تبصره ماده. باشد موجباتی جهت اجابت خواسته وی فراهم نمی
 حکم به رد شکایت 1385نون دیوان مصوب  قا13 و 7 و مواد 24/12/1381و نظام پرداخت سازمان تعزیرات حکومتی مصوب 

 موضوع شکایت آقای رمضانعلی 86/927ب ـ شعبه بیست و چهارم در رسیدگی به پرونده کالسه . گردد صادر می
ریزی کشور بخواسته الزام خواندگان به تبدیل  کوچکده به طرفیت سازمان تعزیرات حکومتی ـ سازمان مدیریت و برنامه اکبری

 چنین رأی صادر نموده است، خواسته شاکی تبدیل 28/6/1386 مورخ 884 به رسمی به شرح دادنامه شماره وضعیت قراردادی
 شغلی در رسته مسئول 9وضعیت استخدامی پیمانی خود به لحاظ اشتغال بیش از ده سال با مدرک تحصیلی لیسانس در گروه 

 6/6/1386 مورخ 1780/210 طی الیحه دفاعیه شماره سازمان تعزیرات حکومتی. باشد خدمات اداری به استخدام رسمی می
 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی مصوب 145از ماده ) ی(و ) د(نامه اجرائی بندهای  اند، به موجب آیین اجماالً اشعار داشته

ه به ماده  موضوع الحاق یک تبصر24/12/1381هـ مورخ 5973ت/52388نامه شماره   هیأت وزیران و نیز تصویب1/5/1384
نامه مالی، معامالتی و استخدامی و نظام پرداخت سازمان تعزیرات حکومتی بـرای این سازمان اجابت خواسته مشارالیه   آیین12

بنا به مراتب معروضه هیأت شعبه با عنایت به مندرجات دادخواست و حکم قراردادی . باشد با مدرک تحصیلی مـذکور مقدور نمی
الوصف با  اند، مع  که بیش از ده سال استخدام پیمانی وی را تمدید نموده19/7/1376شاکی مورخ خرید خدمت منعقده با 
 و ملحوظ 1/6/1368 از قانون استخدام کشوری مصوب 6نامه استخدام پیمانی موضوع تبصره ماده  تمسک به مقررات آیین

 آن مشعر بر اجازه 2 و تبصره27/10/1366ب از قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاههای دولتی مصو7داشتن ماده 
 هیأت 9/12/1383 مورخ 345االتباع شماره  ریزی کشور و بعیت از رأی الزم استخدام رسمی با تایید سازمان مدیریت و برنامه

ل  دستورالعم2 هیأت وزیران و الغاء بند 24/6/1381هـ مورخ 27026ت/29982نامه شماره  عمومی دیوان که با ابطال تصویب
 6377/1802 پیوست بخشنامه شماره 4 و نظریه مندرج در بند 27/11/1381 مورخ 268974/1800پیوست بخشنامه شماره 
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 59084/1802ریزی کشور و بخشنامه شماره   معاون امور مدیریت و منابع انسانی سازمان مدیریت و برنامه23/1/1382مورخ 
ریزی کشور که مفاداً استخدام برای پستهای  ازمان مدیریت و برنامه مدیرکل دفتر نظامهای استخدامی س14/5/1383مورخ 

ثابت سازمانی به صورت پیمانی را فاقد وجاهت قانونی دانسته و با امعان نظر به اینکه اثبات و اعالم معاذیر مورد اشاره سازمان 
کر صادره از هیأت عمومی دیوان خود متبوع شاکی به عدم جواز رسمی شدن شاکی نافی قوانین آمره مذکوره دادنامه صدرالذ

به رسمی را ) قراردادی(مؤید حقوق مکتسبه استخدامی که استحقاق مستخدم شاکی را به استیفاء تبدیل وضعیت از پیمانی 
مضافاً براینکه شاکی واجد پست ثابت سازمانی به شرح مذکور در فوق بوده که مĤالً با احراز . باشد تمهید و تجویز نموده نمی

 قانون استخدام کشوری و تبصره آن در 5قانیت وی و عدم دفاع مؤثر و موجهی از جانب سازمانهای مذکور و مستند از ماده ح
لزوم استخدام رسمی مدت مشاغل ثابت سازمانی در نتیجه مستنداً به مقررات فوق االشعار حکم به ورود شکایت شاکی به الزام 

ریزی کشور به تبدیل وضعیت استخدامی شاکی از قراردادی به  ان مدیریت و برنامهتوامان سازمان تعزیرات حکومتی و سازم
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان . نماید استخدام رسمی صادر و اعالم می

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

  رأی هیأت عمومی
نامه مالی، معامالتی، استخدامی و نظام پرداخت سازمان تعزیرات حکومتی   آیین12به موجب تبصره الحاقی به ماده 

داشتن حداقل تواند مستخدمین قراردادی تمام وقت واجد شرایط خود را با   هیأت وزیران، سازمان می24/12/1381مصوب 
نظر به اینکه . ریزی کشور به رسمی تبدیل نماید  سال سابقه همکاری با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه2مدرک کاردانی و 

الذکر مفهم حصر جواز تبدیل وضع استخدامی مستخدمین سازمان تعزیرات حکومتی از قراردادی به  سیاق عبارات تبصره فوق
الذکر نیست و مفید   سال سابقه همکاری در تاریخ تصویب مصوبه فوق2تحصیلی کاردانی و رسمی با داشتن حداقل مدرک 

رسد و در   نیز به نظر می26/5/1383هـ مورخ 28064/29299شمول آن به احرازکنندگان شرایط مذکور تا تاریخ مصوبه شماره 
سمی را احراز شرایط الزم در تاریخ نتیجه مصوبه اخیرالذکر که با وضع قاعده آمره شرط تبدیل وضع به مستخدم ر

 اعالم داشته و با عطف بماسبق کردن این قاعده حق مکتسب قانونی اشخاص واجد شرایط را تضییع کرده است، 24/12/1381
 شعبه بیست و چهارم مبنی بر تایید شکایت شاکی موافق 28/6/1386 مورخ 884بنابراین دادنامه شماره . باشد مؤثر در مقام نمی

 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و 43 و ماده 19 ماده 2این رأی به استناد بند . باشد ل و موازین قانونی میاصو
  .االتباع است سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه الزم

 فرد عدالت اداری ـ مقدسی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان
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  524: شماره دادنامه
  19/10/1386 ـ 85/292/هـ: شماره

   15/7/1386 ـ 85/292: کالسه پرونده

  . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:مرجع رسیدگی
  . وزارت جهاد کشاورزی:شاکی

  . تجدیدنظر7 و 4 بدوی و 17 و 14 اعالم تعارض آراء صادره از شعب :موضوع شکایت و خواسته
 موضوع شکایت آقای عربعلی حاج امینی به طرفیت، 78/2017 به پرونده کالسه شعبه سوم دیوان در رسیدگی ـ1الف ـ: مقدمه

 4/11/1378 مورخ 2ت55/78هیأت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری وزارت جهاد کشاورزی به خواسته، اعتراض به رأی 
ستگاهها و مؤسسات مشمول چنین رأی صادر نموده است، شاکی اشعار داشته، د8/6/1379 مورخ 1159به شرح دادنامه شماره 

نامه اجرائی احصاء گردیده که ذکری از جهاد نصر به عنوان   آیین2 قانون و ماده 18قانون رسیدگی به تخلفات اداری در ماده 
عنه و سوابق  فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی به میان نیامده با مداقه محتویات پرونده و الیحه دفاعیه مشتکی

 به تصویب هیأت وزیران رسیده و از شرکتهای 14/2/1379شود، که اساسنامه جهاد نصر در تاریخ  أت مالحظه میرسیدگی هی
هر چند شاکی به دلیل اینکه تخلف . شود باشد، در زمرۀ مؤسسه غیر دولتی محسوب می دولتی وابسته به جهاد سازندگی می

 قانون رسیدگی درخصوص پرسنل جهاد نصر را خالف قانون اعالم داند که اجرای انتسابی را قبل از مصوبه اشاره رفته می
نامه اجرائی قانون رسیدگی به تخلفات اداری که مقررات مالی، اداری و   آیین2داشته، لیکن با وحدت مالک از تبصره یک ماده 

 جهاد نصر عمل  و نظام هماهنگ پرداخت حقوق نیز درخصوص کارکنان1367استخدامی و تشکیالت جهاد سازندگی مصوب 
مضافاً تصویب اساسنامه نیز بر اساس مؤسسه عمومی غیر دولتی بودن انجام پذیرفته، لذا ایراد شاکی بر . شود گردیده و می

عنه که دلیلی بر  خالف بودن تسری قانون تخلفات اداری نسبت به پرسنل جهاد غیر موجه تشخیص، مضافاً رأی معترض
الف . دارد ز اشکال بوده بنابمراتب شکایتش بی وجه، رأی به رد شکایت مطروحه اعالم میمخدوش بودنش اقامه نشده خالی ا

 موضوع تقاضای تجدیدنظر جهاد سازندگی به خواسته 79/1747ـ شعبه چهارم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کالسه 2ـ
 صادر نموده است، اوالً شاکی به صورت  شعبه سوم بدوی دیوان چنین رأی8/6/1379 مورخ 1159تجدیدنظر در دادنامه شماره 

قراردادی مشغول کار بوده است و نتیجتاً اداره طرف شکایت بدون طرح موضوع تخلف در هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری 
ایت ثانیاً رسیدگی به تخلفات شاکی در هیأتهای رسیدگی، رع. توانست مطابق قرارداد اقدام و یا از تمدید آن خودداری نماید می

گردد، زیرا طی رسیدگی به دفاعیات شاکی توجه گردیده و از این حیث اظهارات شاکی تلقی  شئونات کارمند قراردادی تلقی می
علیهذا با توجه به مراتب فوق تجدیدنظرخواهی شاکی موجب فسخ رأی قطعی هیأت رسیدگی به تخلفات اداری . شده است

ـ شعبه چهاردهم دیوان در رسیدگی به پرونده 1ب ـ. گردد ی نتیجتاً تایید مینبوده، ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه بدو
طرفیت، هیأت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان وزارت  خواه به  موضوع شکایت آقای عبداله کام83/2833کالسه 

 چنین 3/3/1384 مورخ 654ماره  به شرح دادنامه ش11/9/1383ت مورخ 32/183جهاد کشاورزی به خواسته، ابطال رأی شماره
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رأی صادر نموده است، حیطۀ صالحیت مراجع رسیدگی به تخلفات اداری مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات اداری، رسیدگی به 
باشد و  تخلفات اداری ارتکابی از سوی مستخدمینی که در محیط اداری و یا خارج از آن هنگام انجام وظایف اداری مربوطه می

تخلفی خارج از محیط کار و خارج از زمان مقرر اداری و غیر مرتبط با شغل و وظیفه اداری و همچنین ارتکاب جرم ارتکاب 
عمومی در خارج از وقت اداری توسط مستخدم خارج از حدود صالحیت مرجع رسیدگی به تخلفات اداری قرار داشته و به حسب 

در ما نـحن فیه عالوه بر اینکه نسبت به . گیرد ع صالـح دیگـر قرار میموضوع در حوزه صالحیت دادگاه عمـومی جزائی یا مرج
اتهام کیفری انتسابی در دادسرای صالح حسب محتویات پرونده تخلفاتی واصله قرار تعلیق تعقیب صادر گردید و محکومیت 

ن ارتباط با وظیفـه و مسئولیت قطعی کیفری حاصـل نشد، نظر به اینکه اتهام انتسابی ارتکابی در خارج از وقت اداری و بدو
اداری بوده است بنابراین اساساً هیأت رسیـدگی به تخلفات اداری اعم از بدوی و تجدیدنظر صالحیت ورود در موضوع را نداشته 

ـ شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کالسه 2ب ـ. گردد عنه نقض می و بدین ترتیب حکم قطعی معترض
به خواسته، تجدیدنظر ) هیأت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری(ع تقاضای تجدیدنظر وزارت جهاد کشاورزی  موضو84/594

 شعبه چهاردهم بدوی، چنین رأی صـادر نموده است، با توجه به محتویات پرونده 3/3/1384 مورخ 654نسبت به دادنامه شماره 
تجدیدنظرخواسته اعتراض موجه و مؤثری بعمل نیامده و با بررسی سوابق نظر به اینکه از طرف تجدیدنظرخواه نسبت به دادنامه 

بنابراین با رد . امر به کیفیت رسیدگی و اعمال مقررات نیز ایراد و اشکالی که فسخ دادنامه بدوی را ایجاب نماید، مشهود نیست
 83/3551 در رسیـدگی بـه پرونـده کالسـه  دیوان17ج ـ شعبه . گردد تجدیدنظرخواهی دادنامـه بدوی عیناً تایید و استوار می

موضوع شکایت آقای نصراهللا اسدی به طرفیت، هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری جهاد کشاورزی به خواسته، اعتراض به 
 مورخ 3805رأی هیأت بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری وزارت جهاد کشاورزی به شرح دادنامه شماره 

 سال سابقه کار در پست سازمانی تکنسین 16نین رأی صادر نموده است، شاکی با مدرک تحصیلی سیکل با  چ16/12/1383
کرده که به اتهام رعایت نکردن شئون و  تغذیه مهندسی بهداشت جایگاه دام در استان کردستان در شهرستان قروه خدمت می

ری به اضربه شالق محکوم و نیز به دو سال اقامت اجبشعایر اسالمی در شعبه اول دادگاه عمومی قروه به تحمل هشتاد 
پس از آن در هیأتهای بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری وزارت جهاد . شهرستان دیواندره مکلف گردیده است

دشت  سال به اسالم 5کشاورزی به اتهام عدم رعایت شئون و شعایر اسالمی به مجازات تغییر محل جغرافیائی خدمت به مدت 
محکوم گردیده و نامبرده مدعی است که مرتکب تخلف اداری نگردیده، لذا رأی هیأتهای بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به 
تخلفات اداری مبنی بر مجازات مجدد و تغییر محل جغرافیایی خدمت توجیه قانونی ندارد و نسبت به آن اعتراض نموده، اما از 

که اوالً، محکومیت در محاکم عمومی دادگستری و یا تبرئه از اتهام انتسابی در آن مراجع نظر دیوان عدالت اداری با توجه به این
ارتباطی به محکومیت و یا برائت حاصل از رأی هیأت بدوی و یا تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری ندارد و بین آنها مالزمه 

تبرئه گردد، اما در هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری باشد و امکان دارد در محاکم عمومی جرم به اثبات نرسد و شخص  نمی
 قانون رسیدگی به تخلفات اداری یکی از موارد تخلف شمرده شده 8ثانیاً، عدم رعایت شئونات کارمندی در ماده . محکوم گردد

ری، هیچگونه ثالثاً، بین مجازات تعیین شده در رأی دادگاه عمومی و رأی هیأت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات ادا. است
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با توجه به اینکه هر دو مجازات تغییر محل جغرافیائی و اقامت در دو محل جداگانه است، به ترتیب زمان . تعارضی وجود ندارد
باشند، بنابراین آراء صادره از هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری منطبق با موازین قانونی تشخیص داده  صدور آراء قابل اجرا می

هیأت عمومـی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با . گردد یت شاکی غیر وارد تشخیص و قرار رد آن صادر میشده، لذا شکا
البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه  حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی

 .نماید شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می

  ومیرأی هیأت عم
های صادره، وجود تناقض بین آراء شعب سوم بدوی و چهارم  الذکر و دادنامه های فوق  اوالً با توجه به محتویات پرونده         

ثانیاً، ارتکاب اعمال خالف شئون و شعائر اسالمی موضوع بند .  بدوی و هفتم تجدیدنظر محرز است14تجدیدنظر با آراء شعب 
 با توجه به اطالق حکم مزبور مقید و محدود به محل و محیط و 7/9/1372 تخلفات اداری مصوب  قانون رسیدگی به8 ماده 21

 آن قانون نیز هرگاه خطای اداری واجد عنوان یکی از جرائم مندرج در قوانین 19ساعات کار اداری نیست و به صراحت ماده 
ف مستخدم خاطی رسیدگی و رأی مقتضی صادر و جزائی باشد، هیأت رسیدگی به تخلفات اداری ذیصالح مکلف است به تخل

 17/6/1379 مورخ 1159بنابراین دادنامه شماره . مراتب را جهت رسیدگی به اصل جرم به مرجع قضائی ذیصالح اعالم نماید
شعبه سوم بدوی دیوان مبنی بر رد اعتراض شاکی نسبت به رأی قطعی هیأت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری که به 

الذکر   شعبه چهارم تجدیدنظر دیوان تایید شده در حدی که متضمن مراتب فوق2/3/1381 مورخ 455دادنامه شماره موجب 
 قانون دیوان عدالت اداری 43 و ماده 19 ماده 2این رأی به استناد بند . شود است، صحیح و موافق قانون تشخیص داده می

  .د مشابه الزم االتباع استبرای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موار
  

  فرد عدالت اداری ـ مقدسی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان
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  654: شماره دادنامه
  3/10/1386 ـ 84/783/هـ: شماره

   6/8/1386 ـ 84/783: کالسه پرونده

  . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:مرجع رسیدگی
  . خانم شهین نادری:شاکی

  . بدوی دیوان عدالت اداری15 و 13 و 10 اعالم تعارض آراء صادره از شعب :ایت و خواستهموضوع شک
 موضوع شکایت خانم شهین نادری به طرفیت، 82/3192 دیوان در رسیدگی به پرونده کالسه 13شعبه ـ 1الف ـ: مقدمه

پرداخت حقوق ماهیانه به شرح دادنامه اداره کل استان اصفهان ـ سازمان آموزش و پرورش به خواسته، احتساب سابقه کارـ 
 چنین رأی صادر نموده است، اداره خوانده در پاسخ به شکایت شاکیه اعالم کرده است، عدم 19/5/1383 مورخ 1095شماره 

 مجلس شورای 8/3/1369 قانون متعهدین خدمت به آموزش و پرورش مصوب 5 و تبصره ماده 8جذب شاکیه با توجه به ماده 
ه لحاظ عدم نیاز آموزش و پرورش بوده و از طرفی استخدام و به کارگیری اشخاص مستلزم وجود مجوز و ردیف اسالمی و ب

استخدامی بودن و به عبارت دیگر استخدام و بکارگیری هر فرد به خدمت دولت منوط به وجود مجوز الزم از سوی مراجع 
مشروط به وجود شرط است و در صورت عدم وجود شرط ذیصالح است از آنجائیکه بر اساس اصول و قواعد حقوقی تحقق 

گردد، استخدام ایشان در زمان فراغت تحصیلی عملی نشده و پس از صدور مجوز الزم از سوی مراجع  مشروط محقق نمی
ذیصالح به استخدام آموزش و پرورش درآمده است با این وصف شاکیه زمانی که استخدام نبوده و خدمت ننموده است، 

. زیرا که اداره خوانده مجوزی برای استخدام نداشته است. ن آن را سابقه محسوب و در این خصوص حقوقی مطالبه نمودتوا نمی
الف . گردد علیهذا با توجه به مراتب شکایت مشارالیها فاقد جایگاه قانونی و غیر وارد تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعالم می

 موضوع تجدیدنظرخواهی خانم شهین نادری نسبت به 83/810دگی به پرونده کالسه ـ شعبه دوم تجدیدنظر دیوان در رسی2ـ
 چنین رأی صادر نموده 13/4/1384 مورخ 586 دیوان، به شرح دادنامه شماره 13 شعبه 19/5/1383 مورخ 1095دادنامه شماره 

وابق امر و محتویات پرونده و دالیل و است، نظر به اینکه دادنامه تجدیدنظرخواسته بر اساس مستندات تجدیدنظر خوانده و س
جهات مقیده در آن صادر گردیده و از طرف تجدیدنظرخواه اعتراض مؤثری بعمل نیامده و ایراد و اشکالی که فسخ دادنامه 

. گردد ار میتجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید ارائه و ابراز نشده علیهذا با رد اعتراض دادنامه تجدیدنظرخواسته نتیجتاً تایید و استو
نیا به طرفیت، آموزش و   موضوع شکایت، آقای حسین حسن81/317ب ـ شعبه دهم بدوی دیوان در رسیدگی به پرونده کالسه 

پرورش منطقه چادگان ـ سازمان استخدامی کشور به خواسته، درخواست سوابق خدمت و حقوق و مزایای از دست رفته به شرح 
 قانون متعهدین خدمت بیان 6 چنین رأی صادر نموده است، با عنایت به اینکه ماده 22/10/1381 مورخ 2331دادنامه شماره 

داشته دانشجویان متعهد به خدمت موضوع این قانون از آغاز تحصیل به استخدام آزمایشی وزارت آموزش و پرورش درآمده و 
شاکی منظور و طرف اول شکایت نیز ملزم طرف دوم شکایت ملزم بوده است از زمان فراغت از تحصیل ردیف استخدامی برای 

بوده است وی را استخدام نماید که به لحاظ عدم اقدام آنان شاکی متضرر شده و حقوق وی مراعات نشده است، لذا طرفین 
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 11ـ شعبه 1ج ـ. اند از تاریخ فراغت از تحصیل شاکی برای وی مجوز استخدام صادر و وی را استخدام نمایند شکایت ملزم
 موضوع شکایت خانم طوبی بیاتی به طرفیت، سازمان آموزش و پرورش 82/742دیوان در رسیدگی به پرونده کالسه بدوی 

 مورخ 2674 به شرح دادنامه شماره 1/7/1372استان اصفهان بخواسته، صدور حکم رسمی قطعی استخدامی از تاریخ 
 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 14/4/1376 مورخ 37  الی33 چنین رأی صادر نموده است، با عنایت به آراء 15/11/1382

های منضم به آن را که موجب الیحه جوابیه اداره آموزش و پرورش   و نامه18/3/1373 مورخ 5503/701که بخشنامه شماره 
می و استان اصفهان مورد استناد قرار گرفته، خالف قانون تشخیص و ابطال گردیده که با این وصف لغو حکم استخدام رس

قطعی شاکی به استناد بخشنامه یاد شده فاقد وجاهت قانونی بوده حکم به ورود شکایت و الزام طرف شکایت به صدور حکم 
 10ـ شعبه 2ج ـ. دارد  و پرداخت کلیه حقوق و مزایای مربوطه را صادر و اعالم می1/7/1372قطعی رسمی شاکی از تاریخ 

 موضوع تجدیدنظرخواهی اداره کل امور اداری وزارت آموزش و 82/1485سه تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کال
 شعبه یازدهم دیوان عدالت اداری به شرح دادنامه 15/11/1382 مورخ 2674پرورش بخواسته، اعتراض نسبت به دادنامه شماره 

به اینکه از طرف تجدید نظرخواه  چنین رأی صادر نموده است، با توجه به محتویات پرونده نظر 16/8/1383 مورخ 674شماره 
نسبت به دادنامه تجدیدنظرخواسته اعتراض موجه و مؤثری بعمل نیامده و با بررسی سوابق امر بر کیفیت رسیدگـی و اعمال 
مقررات نیز ایـراد و اشکالی که فسخ دادنامه بدوی را ایجاب نماید، مشهودی نیست، بنابراین با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه 

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان . گردد  عیناً تایید و استوار میبدوی
البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی  علی
 .نماید می

  رأی هیأت عمومی
 این است که دانشجویان 1369 قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب 8 و 6ز مادتین  مستنبط ا         

 به استخدام آزمایشی وزارت آموزش و پرورش درآمده و از حقوق و متعهد به خدمت موضوع قانون مزبور از آغاز تحصیل خود
شوند و در صورت نیاز و  حصیلی موردنظر برخوردار میالعاده شغل مربوط به مدارک تحصیلی الزم جهت ورود به دوره ت فوق

بنابه . آیند تایید صالحیت آنان پس از فراغت از تحصیل به طور رسمی و قطعی به استخدام وزارت آموزش و پرورش در می
ه و  که در مقام ایجاد وحدت رویه انشاء شد15/11/1385 مورخ 758الذکر و عنایت به مدلول دادنامه شماره  جهات فوق

شوند و استخدام آنان به صورت خرید خدمت  االتباع است، واجدین شرایط مذکور در عداد مستخدمین رسمی محسوب می الزم
یا پیمانی و نظایر آن و یا عدم تعیین تکلیف قطعی آنان با وجود احراز شرایط استخدام رسمی وجاهت قانونی ندارد و عدم 

نان نبوده و تأخیر در صدور احکام رسمی نافی حق مکتسب قانونی آنان نیست، بنابراین اشتغال این قبیل افراد مستند به فعل آ
 بدوی دیوان مبنی بر تایید 11 و 10 دو شعبه 15/11/1382 مورخ 2674 و 27/10/1381 مورخ2331های شماره دادنامه

التکلیفی و پرداخت حقوق و مزایای استحقاق شاکیان به استخدام رسمی و قطعی از تاریخ فراغت از تحصیل و احتساب ایام ب
شود این  قانونی آنها در مدت مزبور که مورد تایید شعب تجدیدنظر نیز قرار گرفته است، صحیح و موافق قانون تشخیص داده می
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مشابه  قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد 43 و ماده 19 ماده 2رأی به استناد بند 
  .االتباع است الزم

  
  فرد اداری ـ مقدسی عدالت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان
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  678: شماره دادنامه
  3/10/1386 ـ 84/607/هـ: شماره

   8/8/1386 ـ 84/607: کالسه پرونده

  . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:مرجع رسیدگی
  .آقای عبدالرضا فتحی: شاکی

  . تجدیدنظر دیوان عدالت اداری6 و 3 اعالم تعارض آراء صادره از شعب :کایت و خواستهموضوع ش
 موضوع شکایت آقای عبدالرضا 79/504ه کالسه  شعبه دوازدهم بدوی دیوان در رسیدگی به پروندـ1الف ـ: مقدمه

ه، مطالبه حق بیمه توسط ستاد فتحی به طرفیت، سازمان تأمین اجتماعی ـ ستاد بازسازی و نوسازی مناطق جنگی به خواست
 چنین 14/8/1380 مورخ 1417بازسازی و نوسازی مناطق جنگی و قبول توسط سازمان تأمین اجتماعی به شرح دادنامه شماره 

ـ ستاد بازسازی و 2ـ سازمان تأمین اجتماعی 1رأی صادر نموده است، درخصوص شکایت آقای عبدالرضا فتحی به طرفیت 
 به خواسته مطالبه حق بیمه توسط ستاد بازسازی و نوسازی مناطق جنگی و قبول و دریافت توسط نوسازی مناطق جنگی،

سازمان تامین اجتماعی به شرح دادخواست تقدیمی و مستندات پیوست، نظر به اینکه شکایت شاکی علیه سـتاد بازسـازی و 
حترم دیوان عدالت اداری رسیدگی و منتهی به  در شعبه م11/5/1378ـ1238نوسـازی مـناطق جنگی طبـق دادنامه شـماره 

 قانون آیین دادرسی دیوان قرار رد شکایت شاکی صادر و 20ماده ) ت(صدور رأی گردیده، فلذا به اعتبار مختوم بها به استناد بند 
اداره خوانده در گردد و اما شکایت شاکی درخصوص دریافت حق بیمه علیه سازمان تأمین اجتماعی با عنایت به اینکه  اعالم می

 بنابه درخواست بنیاد مذکور و با توجه به مقتضیات خاص زمان و به 1371الیحه دفاعی تقدیمی خود اعالم کرده است در سال 
نماید که صرفاً حق  به شرح صورتجلسه پیوست، سازمان موافقت می) زدگان اکثراً از جنگ(منظور مساعدت با کارکنان مربوطه 

 شده توسط بنیاد امور مهاجرین جنگ طی لیستی که در صورتجلسه مشخص شده است در مقطع شروع به بیمه کارکنان معرفی
 قسط منتهی به 3 و واریز حق بیمه طی 1370 تاریخ شمول لغایت پایان سال 1/3/1363 و از تاریخ 1/3/1367کار تا تاریخ 

ر مورد افراد خاص و با مهلتی معین تنظیم گردیده  را مورد پذیرش قرار دهد در نتیجه موافقتنامه مذکور که د1372سال 
. اند، اجراء و به واحدهای اجرائی سازمان ارسال گردیده است درخصوص افرادیکه طی لیست مورد نظر به سازمان معرفی شده

گردند نبوده و  بنابراین قابل تسری به افرادیکه خارج از مهلت مقرر در مفاد صورتجلسه و به صورت انفرادی معرفی یا مدعی می
 نخواهد داشت و نام شاکی در 1/3/1367سازمان نیز تعهدی درخصوص پذیرش و احتساب سوابق آنان قبل از تاریخ شمول 

لیست مورد توافق سازمان و بنیاد امور مهاجرین جنگ تحمیلی قید نگردیده لذا اقدامی درخصوص احتساب سوابق وی مقدور و 
الف . گردد تب شکایت شاکی غیرموجه تشخیص و حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعالم میمیسر نبوده فلذا با توجه به مرا

 موضوع تقاضای تجدیدنظرخواهی آقای عبدالرضا 84/281ـ شعبه ششم تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کالسه 2ـ
 1069ن به شرح دادنامه شماره  دیوا12 شعبه 14/8/1380 مورخ 1417فتحی به خواسته، اعتراض نسبت به دادنامه شماره 

بنیاد ( چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه به هر تقدیر ستاد بازسازی و نوسازی مناطق جنگی 29/9/1384مورخ 
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 جهت 1/3/1367 الی 7/3/1360پس از توافق با سازمان تأمین اجتماعی از بابت حق بیمه حد فاصل ) مهاجرین جنگ تحمیلی
توان برای سازمان تأمین اجتماعی در این خصوص تکلیفی اتخاذ  اند و لذا نمی ت توافق شده تنظیم ننمودهشاکی لیستی در مهل

نمود و نظر به اینکه از طرف تجدیدنظرخواه نسبت به دادنامه تجدیدنظرخواسته اعتراض موجه و مؤثری به عمل نیامده و با 
ایراد و اشکالی که فسخ دادنامه بدوی را ایجاب نماید مشهود نیست بررسی سوابق امر بر کیفیت رسیدگی و اعمال مقررات نیز 

ـ شعبه نوزدهم دیوان در رسیدگی به پرونده 1ب ـ. گردد بنابراین با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه بدوی عیناً تایید و استوار می
ب حق بیمه به شرح دادنامه  موضوع شکایت آقای محمدرضا غالمی به طرفیت، تأمین اجتماعی به خواسته، احتسا81/1224

 چنین رأی صادر نموده است، با بررسی جامع اوراق پرونده و مشروح مندرجات دادخواست 19/11/1381 مورخ 1969شماره 
 توجهاً به 24/10/1381 مورخ 7100/د/32507عنه به شماره  تقدیمی و ضمائم مربوطه و الیحه جوابیه واصله از سازمان مشتکی

 قانون بودجه 30 یکم توافقنامه فیمابین تأمین اجتماعی و بنیاد مهاجرین جنگ تحمیلی در اجرای تبصره اطالق و کلیت بند
دستمزد و از تاریخ % 18 بر مبنای 1/2/1367 مشعر بر اینکه حق بیمه کلیه کارکنان از تاریخ شروع به کار تا تاریخ 1371سال 

در سه قسط به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت گردد و بنا به مراتب و  به طور کامل محاسبه و 1370 تا پایان سال 1/2/1367
ـ 2بـ. گردد عنه دفاع مؤثری اقامه و ابراز نگردیده لذا حکم به ورود شکایت صادر و اعالم می با التفات به اینکه از ناحیه مشتکی

دنظرخواهی سازمان تأمین اجتماعی به  موضوع تقاضای تجدی82/22شعبه سوم تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کالسه 
 29/10/1382 مورخ 1471 بـه شرح دادنامـه شماره 19 شعبه 19/11/1381ـ1969خواسته، اعتراض نسبت به دادنامه شماره 

چنین رأی صادر نموده است، با بررسی محتویات پرونده نظر به اینکه تجدیدنظرخواه طی الیحه تقدیمی شکایت 
. دارد  آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار اسقاط شکایت را اعالم می31 به ماده   رد داشته لذا مستنداًتجدیدنظرخواهی را مست

البدل شعب دیوان تشکیل و پس از  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی
 .نماید ح آتی مبادرت بـه صدور رأی میبحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شر

  رأی هیأت عمومی
 منعقده فیمابین سازمان تأمین 1371 قانون بودجه سال 30 ناظر به تبصره 1371 نظر به اینکه در اجرای توافقنامه سال          

ین جنگ تحمیلی سابق اجتماعی و ستاد بازسازی و نوسازی مناطق جنگی به منظور رفع مشکل بیمه کارکنان بنیاد امور مهاجر
 تا 1/3/1367دستمزد و از تاریخ % 18 بر مبنای 1/3/1367مقرر گردیده حق بیمه کلیه کارکنان از تاریخ شروع به کار تا تاریخ 

 به طور کامل محاسبه و به حساب سازمان تأمین اجتماعی واریز گردد و توجهاً به اینکه طرفین توافقنامه 1370پایان سال 
لف به اجرای توافقنامه از نظر پرداخت حق بیمه و احتساب سوابق پرداخت از تاریخ شروع به کار کلیه کارکنان الذکر مک فوق

باشد   بدوی تا حدی که متضمن این معنی می19 شعبه 19/11/1381ـ1969الذکر دادنامه شماره  بنیاد بوده، بنا به جهات فوق
 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 43 و ماده 19 ماده 2به استناد بند این رأی . شود صحیح و موافق قانون تشخیص داده می

  . برای شعب و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه الزم االتباع است1385
  فرد عدالت اداری ـ مقدسی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان



 123

  521: شماره دادنامه
  3/10/1386 ـ 86/35/هـ: شماره

   15/7/1386 ـ 86/35: السه پروندهک

  . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:مرجع رسیدگی
  .آقای محمدرضا هراتی: شاکی

  .ریزی کشور  سازمان مدیریت و برنامه25/5/1385 مورخ 82966/1802 ابطال بخشنامه شماره: و خواستهموضوع شکایت
نجانب از آزادگان و جانبازان جنگ تحمیلی و مشمول  شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعالم داشته است، ای:مقدمه

در . باشم شویقی و احتساب دو برابر سنوات اسارت می قانون درخصوص استفاده از دو گروه ت13مزایای مندرج در ماده 
  به استخدام رسمی وزارت فناوری و اطالعات در آمدم، بدیهی است از تاریخ بکارگیری اینجانب براساس قانون1371سال

های شماره  طبق دادنامه. نمود مند گردیم و سازمان متبوع هر دو تسهیالت را اعمال می  بهره13مذکور از مزایای مندرج در ماده 
 تایید و تنفیذ گردید، لکن وزارت مذکور 24/2/1385 صادره از هیأت عمومی دیوان این اقدامات مجدداً در مورخ 88 و 87 و 86

ریزی، اقدامات گذشته خود را محدود به   سازمان مدیریت و برنامه25/5/1385 مورخ 82966/1802به دنبال بخشنامه شماره 
با . اجرای رأی صادره از تاریخ صدور دادنامه نموده است و دستور کسر مبالغ دریافتی قبل از تاریخ دادنامه را صادر کرده است

باشد، اقدام آنها در جهت استرداد وجوه مأخوذه از  ارت متبوع میتوجه به اینکه رأی هیأت عمومی دقیقاً تایید اقدامات سابق وز
زمان استخدام تا زمان صدور رأی هیأت عمومی خالف قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان مدیریت بوده و سازمان مدیریت 

مدیرکل .  را دارم25/5/1385 مورخ 82966/1802لذا تقاضای ابطال بخشنامه . تواند برای این امر تاریخی را مشخص کند نمی
ریزی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره  دفتر حقوقی و دبیرخانه هیأت عالی نظارت سازمان مدیریت و برنامه

اند، از آنجائی که آراء صادره از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد   اعالم داشته17/4/1386 مورخ 38247/1604
هیأت . باشد، بنابراین تقاضای رد شکایت نامبرده را دارد های دولتی از تاریخ صدور الزم االجراء می  و بخشنامهابطال مصوبات

البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث  عمومـی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی
  .نماید شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی میو بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه 

 

  رأی هیأت عمومی
نتشار در سراسر کشور الزم االجراء است مگر آنکه در خود قانون ترتیب  روز پس از ا15 قانون مدنی قوانین 2 طبق ماده          

پرداخت کارکنان دولت  قانون نظام هماهنگ 3 ماده 4نظر به اینکه طبق تبصره . خاصی برای موقع اجراء مقرر شده باشد
 13 گروه تشویقی عالوه بر گروه استحقاقی اعطاء نماید و حسب ماده 2تواند به آزادگان یک الی   دولت می13/6/1370مصوب 

 مدت اسارت برای عموم آزادگان اعم از اینکه قبل از اسارت در دستگاهها شاغل 13/9/1368قانون حمایت از آزادگان مصوب 
اسارت شاغل شوند با تمایل آنان به ازاء هر یک سال اسارت دو سال به عنوان سابقه خدمت رسمی و مرتبط بوده و یا بعد از 
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 تاریخ اجراء 13/6/1370 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 19گردد و با التفات به اینکه حسب ماده  تلقی می
 تاریخ اجراء قانون از همان سال 13/9/1368ت از آزادگان مصوب  قانون حمای25 بوده و طبق ماده 1/1/1371 قانون 3ماده 

ریزی به تعیین تاریخ   سازمان مدیریت و برنامه25/5/1385 مورخ 82966/1802تصویب بوده علیهذا اطالق بخشنامه شماره 
 قانون دیوان 19ماده های تشویقی و استحقاقی خالف قانون و خارج از حدود اختیارات است و به استناد بند یک  اعطاء گروه

  .گردد  ابطال می1385عدالت اداری مصوب 
  

  فرد عدالت اداری ـ مقدسی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان
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  412: شماره دادنامه
  10/9/1386 ـ 85/132/هـ: شماره

   11/6/1386 ـ 85/132: کالسه پرونده

  . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:مرجع رسیدگی
  . سازمان مسکن و شهرسازی قزوین:شاکی

  . تجدیدنظر دیوان عدالت اداری11 و 3 اعالم تعارض آراء صادره از شعب :موضوع شکایت و خواسته
 موضوع شکایت خجسته جباری به طرفیت، سازمان 82/971شعبه هفتم در رسیدگی به پرونده کالسه ـ 1الف ـ: مقدمه

 2996لزام به واگذاری ملک معوض بابت اراضی مورد تملک به شرح دادنامه شماره مسکن و شهرسازی قزوین به خواسته، ا
ه اینکه پس از تنفیذ اسناد عادی در محاکم عمومی محل، سمت شاکی  چنین رأی صادر نموده است، نظر ب8/11/1382مورخ 

 1366قانون زمین شهری مصوب  9های ذیل ماده  به عنوان مالک محرز است و از طرفی اعطاء حقوق مالکانه مطابق تبصره
باشد که در صورت اخیر مطابق مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام  امری قانونی است و مستلزم ابطال اقدامات تملکی نمی

 اقدام خواهد شد و با عنایت به اینکه طرف شکایت دلیل مثبتی بر واگذاری نصاب مالکانه به مالکین دارای 1370مصوب سال 
نموده فلذا شکایت شاکی به کیفیت مطروحه در پرونده وارد است و حکم بر الزام طرف شکایت به واگذاری سند رسمی ارائه ن

ـ شعبه سوم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کالسه 2الف ـ. گردد زمین معوض از اراضی موجود در حق شکات صادر می
 شعبه 8/11/1382 مورخ 2996 به دادنامه شماره  موضوع تقاضای تجدیدنظر سازمان مسکن و شهرسازی قزوین نسبت83/280

 چنین رأی صادر نموده است، آقای محمد رحمانی اشعار داشته 31/1/1384 مورخ148هفتم دیوان به شرح دادنامه شماره
 قزوین به 5 اصلی بخش 36 فرعی از 15 از پالک 12/5/1354موکلش آقای خجسته جباری به موجب مبایعه نامه عادی 

 صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی 20/7/1381 مورخ 527ار مترمربع مالکیت دارد که به موجب دادنامه شماره مساحت یکهز
 شعبه دوم تجدیدنظر قزوین تایید و قطعی گردیده اما مسکن و 18/10/1381 مورخ840تنفیذ شده و به موجب دادنامه شماره

لبه ملک معوض را خواستار که به موجب دادنامه  تملک نموده لذا مطا1369شهرسازی ملک مذکور را در سال 
تجدیدنظرخواسته حکم به ورود شکایتش صادر شده قطع نظر از اینکه احد از فروشندگان موسوم به آقای اکبر کاکاوند طی سند 

 قزوین متعهد گردیده، پالک موصوف 34 تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره 22/9/1378 مورخ 37474رسمی شماره 
ای تنظیم ننموده لیکن مفاد دادنامه اشاره رفته صادره از دادگاه عمومی خالف مدرکیه استنادی  ای انجام نداده و قولنامه لهمعام

 قانون زمین شهری 7نامه را تنفیذ نموده به هر حال با التفات به منطوق تبصره ذیل ماده  سازمان متن مبایعه) تعهدنامه(
 با اسناد عادی 5/4/1358ه تاریخ قبل از قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری مصوب  که در مورد کسانی که ب1366مصوب

های تعیین شده قبلی از طرف مراجع مربوطه تشکیل پرونده بدهند و مراتب مصداق  بایست در مهلت دارای زمین بوده و می
اد ماده یاد شده ابراز ننموده فلذا مدرکیه یاد ای داللت بر اجرای مف باشد که مدرکیه مبایعه نامه عادی استنادی وکیل شاکی می

بنابه مراتب اعتراض تجدیدنظرخواه نسبت به دادنامه . نماید شده قابلیت اعمال قانون زمین شهری را جهت سازمان ایجاد نمی
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زمان تجدیدنظرخواسته موجه و موثر تشخیص ضمن فسخ دادنامه بدوی بنابه جهات و دالئل مقیده ایرادی به اقدامات سا
ـ شعبه بیستم در رسیدگی به پرونده 1ب ـ. دارد مسکن و شهرسازی ملحوظ نیست حکم به رد شکایت مطروحه اعالم می

ویشکی به طرفیت سازمان مسکن و شهرسازی قزوین به خواسته، الزام به  زاده  موضوع شکایت آقای علی حسن84/1118کالسه
 چنین رأی صادر نموده است، 19/5/1384 مورخ 1339 دادنامه شماره واگذاری ملک معوض بابت اراضی مورد تملک به شرح

نظر به اینکه پس از تنفیذ اسناد عادی در محاکم عمومی دادگستری محل به عنوان مالک سمت شاکی محرز است و از طرفی 
ت و مستلزم ابطال  امری قانونی اس1366 قانون زمین شهری مصوب سال 9های ذیل ماده  اعطاء حقوق مالکانه مطابق تبصره

 اقدام خواهد شد 1370چون در صورت اخیر مطابق مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب سال . اقدامات تملکی نیست
لذا خواسته شاکی قانونی بوده . و مشتکی عنه دلیلی بر اعطاء حقوق مالکانه به مالکین اولیه اراضی مورد تملک ابراز نکرده است

ـ شعبه یازدهم تجدیدنظر در 2ب ـ. گردد یت به اعطاء زمین معوض از اراضی موجود صادر میو حکم به الزام طرف شکا
 موضوع تقاضای تجدیدنظر سازمان مسکن و شهرسازی قزوین نسبت به دادنامه 84/1303رسیدگی به پرونده کالسه 

 با رد 18/8/1384رخ مو2372 صادره از شعبه بیستم دیوان به شرح دادنامه شماره19/5/1384 مورخ 1339شماره
عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور  هیأت عمومی دیوان . تجدیدنظرخواهی دادنامه بدوی را عیناً تایید و استوار نموده است

البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح  رؤسا و مستشاران و دادرسان علی
 .نماید صدور رأی میآتی مبادرت بـه 

  رأی هیأت عمومی
 1369های آن در سال  و تبصره قانون زمین شهری 9 نظر به اینکه سازمان زمین، ملک مورد ادعا را به تجویز ماده          

ه اند ب  قانون ثبت اسناد و امالک کشور مالک بوده22تملک نموده و در این زمینه با اشخاصی که در تاریخ تملک به حکم ماده 
توافق رسیده و به تکلیف قانونی خود عمل کرده و در قبال اشخاصی که بعد از تاریخ تملک اسناد عادی آنان مورد تنفیذ مراجع 

 شعبه سوم تجدیدنظر دیوان که 31/1/1384 مورخ148بنابراین دادنامه شماره . قضائی قرار گرفته، مسئولیتی نداشته است
کایت شاکی به خواسته واگذاری زمین معوض به ادعای اخذ حکم قطعی از مراجع قضائی دادنامه بدوی را فسخ و حکم به رد ش

این رأی به استناد . شود مبنی بر تنفیذ مبایعه نامه عادی وی صادر کرده است، موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می
ر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه الزم االتباع  قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سای43 و ماده 19 ماده 2بند 
  .است

  
  عدالت اداری ـ رهبرپور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان
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  543: شماره دادنامه
  1/10/1386 ـ 86/216/هـ: شماره

   29/7/1386 ـ 86/216: کالسه پرونده

  . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:مرجع رسیدگی
  . رضا توسطی گشتی:شاکی

  .اعالم تعارض آراء صادره از شعب :موضوع شکایت و خواسته
ی محمدعلی  موضوع شکایت آقا82/1532 دیوان در رسیدگی به پرونده کالسه 14شعبه  ـ1الف ـ: مقدمه

زخریدی و ای به طرفیت، شرکت سهامی پرورش کرم ابریشم ایران بخواسته، الزام به پرداخت مابه التفاوت با گکره مرتاض
 چنین رأی صادر نموده است، شاکی در شکایت تقدیمی به 12/9/1383 مورخ 1834محاسبه اضافه کار به شرح دادنامه شماره 

عدم پرداخت کامل حقوق وی در بازخریدی اعتراض نموده و تقاضای محاسبه اضافه کار انجام گرفته در حق بازخریدی را 
 بازگشت به کار و لغو بازخریدی را نیز مطرح نموده است اداره خوانده در پاسخ اعالم نموده است که در لوایح تقدیمی تقاضای

 قانون استخدام کشوری 74 ماده 4نموده که بازخریدی شاکی با تقاضای ایشان صورت گرفته و اعاده به کار وی طبق تبصره 
اً، با عنایت به اینکه طبق برگ تسویه حساب ثانی. شود فلذا شکایت وی در این خصوص وارد نبوده و رد می. باشد ممنوع می

 شاکی کلیه مطالبات خود را دریافت نموده و فقط به عدم محاسبه اضافه کاری در حقوق بازخریدی معترض 12/10/1381مورخ 
ده بوده که از اضافه کاری صورت گرفته حق بیمه گردیده فلذا شکایت وی را در این قسمت وارد تشخیص داده و به استناد ما

 قانون دیوان عدالت اداری حکم به الزام اداره خوانده به محاسبه اضافه کاری در حقوق بازخریدی شاکی صادر و اعالم 11
 موضوع شکایت شرکت سهامی پرورش 83/1965ـ شعبه نهم تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کالسه 2الف ـ. گردد می

 مورخ 1130 به شرح دادنامه شماره 14 شعبه 12/9/1383 مورخ 1834مه شماره کرم ابریشم بخواسته، اعتراض نسبت به دادنا
 چنین رأی صادر نموده است، با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه از طرف تجدیدنظرخواه نسبت به دادنامه 26/7/1384

سیدگی و اعمال مقررات نیز ایراد و تجدیدنظرخواسته اعتراض موجه و موثری بعمل نیامده و با بررسی سوابق امر بر کیفیت ر
اشکالی که فسخ دادنامه بدوی را ایجاب نماید مشهود نیست، بنابراین با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه بدوی تایید و استوار 

 موضوع شکایت محمدحسین هدی به 82/712 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کالسه 14ـ شعبه 1ب ـ. گردد می
نامه هیأت وزیران بـه شرح   تصویب5 و ماده 3ت سهامی پرورش کرم ابرایشم ایران به خواسته، اجرای ماده طرفیت، شرک

 27/9/1381 چنین رأی صادر نموده است، شاکی در شکایت تقدیمی عنوان نموده که در تاریخ 5/9/1383 مورخ 1587دادنامه 
جهاد کشاورزی بازخرید شدم که طبق مصوبه شماره از شرکت سهامی پرورش کرم ابریشم ایران وابسته به وزارت 

هایی که  العاده  ماه حقوق و فوق5/4بایست به اینجانب معادل سالی   هیأت وزیران می22/4/1381 مورخ  ه26744ت/18488
رغم کاری در محاسبه حقوق یاد شده علی شوند را بابت بازخریدی پرداخت نمایند ولی اضافه مبنای کسر بازنشستگی واقع می

بایست افراد بازخرید شده را   مصوبه یاد شده دستگاه ذیربط می5کسر حق بیمه مورد نظر قرار گرفته و مضافاً به اینکه طبق بند 
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در ضمن برای افرادی که پس از . جهت استفاده از تسهیالت بانکی معرفی نماید که تاکنون چنین اقدامی صورت نگرفته است
اداره خوانده در پاسخ اعالم نموده که شاکی .  اضافه کاری نیز در مبلغ بازخریدی لحاظ گردیده استاند، اینجانب بازخرید گردیده

ای که توسط هیأت مدیره شرکت  مصوبه. با تقاضای شخصی بازخرید گردید و کلیه مطالبات خود را دریافت نموده است
گردد، مضافاً  خریدی شاکی بوده و شامل ایشان نمیدرخصوص محاسبه اضافه کاری در حق بازخریدی تصویب گردیده بعد از باز

 ماه حقوق بازخرید شده است و 5/4باشد در حالی که شاکی با سالی  اینکه در حال حاضر بازخریدی با سالی سه ماه حقوق می
 است، شعبه درخصوص معرفی به بانک جهت استفاده از تسهیالت بانکی نیز هنوز دستورالعملی در این مورد صادر و ابالغ نشده

 مقرر گردیده که بابت بازخریدی افراد به 1381 قانون بودجه سال4تبصره ) ب(نامه اجرائی بند   آیین3نظر به اینکه طبق ماده 
هایی که مبنای کسور بازنشستگی قرار گرفته به آنان  العاده  ماه آخرین حقوق و فوق5/4ازای هر سال سابقه قابل قبول سالی 

هایی بوده که از آن حق بازنشستگی کسر شده فلذا شاکی را در این قسمت ذیحق  العاده ه کاری نیز از فوقپرداخت شود و اضاف
گردد و اما نسبت به عدم معرفی شاکی به بانک جهت  تشخیص داده وحکم به ورود شکایت در این خصوص صادر و اعالم می

 5استفاده از تسهیالت توسط مراجع ذیربط در تبصره ماده برخورداری از تسهیالت بانکی با توجه به اینکه نحوه و میزان 
 مشخص نشده تکلیفی متوجه اداره خوانده نبوده و حکم به رد 1381 قانون بودجه سال 4تبصره ) ب(نامه اجرائی بند  آیین

 84/18ـ شعبه هشتم تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کالسه2ب ـ. گردد شکایت در این خصوص صادر و اعالم می
 5/9/1383 مورخ 1587موضوع شکایت شرکت سهامی پرورش کرم ابریشم ایران به خواسته، اعتراض نسبت به رأی شماره 

 چنین رأی صادر نموده است، با توجه به محتویات پرونده نظر به 25/5/1384 مورخ 691 دیوان به شرح دادنامه شماره 14شعبه 
نامه تجدیدنظرخواسته اعتراض موجه و مؤثری بعمل نیامده و با بررسی سوابق امر به اینکه از طرف تجدیدنظرخواه نسبت به داد

کیفیت رسیدگی و اعمال مقررات نیز ایراد و اشکالی که فسخ دادنامه بدوی را ایجاب نماید مشهود نیست، بنابراین با رد 
 82/1158دیوان در رسیدگی به پرونده کالسه  21ـ شعبه 1ج ـ. گردد تجدیدنظرخواهی دادنامه بدوی عیناً تایید و استوار می

موضوع شکایت نادر آبرومند به طرفیت، شرکت سهامی ابریشم ایران به خواسته، الزام وزارت جهاد کشاورزی به پرداخت مابه 
 مورخ 1311 ماه آخرین مزایای دریافتی بر مبنای شغل و اضافه کار به شرح دادنامه شماره 5/4التفاوت مزایای بازخریدی معادل 

 چنین رأی صادر نموده است، با عنایت به مفاد دادخواست تقدیمی شاکی و مفاد الیحه جوابیه اداره طرف شکایت 5/9/1384
 مقرر گردیده که بابت بازخریدی افراد به ازای 1381 قانون بودجه سال 4تبصره ) ب(نامه اجرایی بند   آیین3نظر به مقررات ماده 

هایی که مبنای کسور بازنشستگی قرار گرفته به آنان پرداخت  العاده  ماه آخرین حقوق و فوق5/4ل سالی هر سال سابقه قابل قبو
هایی بوده که از آن حق بازنشستگی کسر شده فلذا شکایت شاکی را ثابت تشخیص و حکم  العاده شود و اضافه کاری نیز از فوق

 موضوع شکایت رضا 82/1495ی دیوان در رسیدگی به پرونده کالسه دـ شعبه سوم بدو. دارد به ورود آن را صادر و اعالم می
توسطی گشتی به طرفیت، شرکت سهامی کرم ابریشم ایران به خواسته، الزام به پرداخت مابه التفاوت مزایای بازخرید به شرح 

 3که شاکی وفق ماده  چنین رأی صادر نموده است، حسب محتویات پرونده نظر به این26/2/1382 مورخ 479دادنامه شماره 
 هیأت وزیران و دستورالعمل اجرائی آن با تمایل شخصی خود بازخرید 21/2/1381 ـ  هـ26744ت/18488نامه شماره  تصویب
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هایی  العاده االشاره براساس آخرین حقوق و فوق نامه اجرائی مصوبه فوق شده است و کلیه مطالبات خود را برابر مقررات و آیین
عنه مشهود نیست و ادعای مطروحه شاکی  شستگی دریافت کرده است، لذا تخلفی از مقررات از ناحیه مشتکیمبنای کسور بازن

هیأت عمومـی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق باحضور رؤسا . گردد توجیه قانونی ندارد، حکم به رد شکایت صادر و اعالم می
 از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی البدل شعب دیوان تشکیل و پس و مستشاران ودادرسان علی
 .نماید مبادرت بـه صدور رأی می

  رأی هیأت عمومی
 کل کشور مبنی بر جواز بازخرید خدمت برخی از کارکنان دولت و 1381ن بودجه سال  قانو4تبصره ) ب( با عنایت به بند          

ریزی و تصویب آن توسط هیأت دولت و اینکه مراجع   توسط سازمان مدیریت و برنامهنامه اجرائی قانون مزبور تفویض تهیه آیین
دستگاههای « نامه مذکور مقرر گردیده است که   آیین3اند و در ماده  اخیرالذکر با استفاده از اختیار قانونی خود اقدام نموده

بنا به درخواست کتبی آنان و بر اساس قوانین و مقررات نامه را  توانند کارکنان موضوع ماده یک آیین نامه می موضوع این آیین
هایی که مبنای کسور  العاده  ماه آخرین حقوق و فوق5/4مربوط به ازاء هر سال سابقه خدمت قابل قبول با پرداخت معادل 

کار  العاده اضافه  فوقالذکر از های فوق نظر به اینکه حسب محتویات پرونده» .بازنشستگی قرار گرفته است، بازخرید خدمت نمایند
العاده مزبور در احتساب حقوق  ساعتی شاکیان حق بیمه کسر و به صندوق تامین اجتماعی واریز گردیده است، بنابراین فوق

 1273 و شماره5/9/1384 مورخ 1311های شماره  بازخرید خدمت شاکیان قابل احتساب و پرداخت است و دادنامه
 و 26/7/1384 مورخ 1130 شعبه هشتم تجدیدنظر، شماره 25/5/1384 مورخ691اره بدوی، شم21 شعبه30/8/1384مورخ

 شعبه نهم تجدیدنظر مبنی بر تایید استحقاق شاکیان به دریافت مابه التفاوت حقوق بازخرید 15/9/1384 مورخ 1428شماره 
 19 ماده 2این رأی به استناد بند . شود العاده مزبور صحیح و موافق موازین قانونی تشخیص داده می خدمت خود با توجه به فوق

 برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه الزم االتباع 1385 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 43و ماده 
  .است

  
  فرد عدالت اداری ـ مقدسی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان
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  526: شماره دادنامه
  20/9/1386 ـ 85/718/ـه: شماره

   22/7/1386 ـ 85/718: کالسه پرونده

  .هیأت عمومی دیوان عدالت اداری :مرجع رسیدگی
  . آقای قاسم پوریان:شاکی

  . بدوی دیوان عدالت اداری7 و 15اعالم تعارض آراء صادره از شعب  :موضوع شکایت و خواسته
 موضوع شکایت آقای داود پرکار و غیره به 82/1434ده کالسه شعبه پانزدهم دیوان در رسیدگی به پرون ـ1الف ـ: مقدمه

های شهرستان تبریز و اداره تعاون آذربایجان شرقی به خواسته، ابطال عملکرد اداره ثبت شرکتهای طرفیت، اداره ثبت شرکت
ح دادنامه  به شر25/2/1382 مورخ19584/2شهرستان تبریز و اداره تعاون آذربایجان شرقی در موضوع آگهی تصمیمات

 چنین رأی صادر نموده است، درخصوص دادخواست شکات با عنایت به مدارک و مستندات 28/7/1383 مورخ1835شماره
 نظر به اینکه 24/10/1382ـ4406 و 17/12/1382ـ4065ابرازی ایضاً پاسخ ادارات طرف شکایت طی لوایح به شماره ثبت

پذیرد و با  مات متخذه در مجامع عمومی شرکتهای مذکور صورت میتصمیمات شرکتهای تجاری و تعاونیها بر اساس تصمی
 قانون تعاون ادارات ثبت شرکتها مکلف به آگهی تصمیمات 52 قانون اصالح قسمتی از قانون تجارت و ماده106التفات به ماده 

به مراتب معنونه شکایت وارده شعبه با عنایت . گیری آنان نداشته است باشد و هیچگونه دخالتی در تصمیم این قبیل شرکتها می
ـ شعبه یازدهم تجدیدنظر دیوان در 2الفـ. شود را غیر وارد تشخیص و غیرموجه تشخیص، رأی به رد آن صادر و اعالم می

 28/7/1383 مورخ 1835 موضوع تقاضای تجدیدنظر داود پرکار و غیره نسبت به دادنامه شماره84/36رسیدگی به پرونده کالسه
 چنین رأی صادر نموده است، با توجه به محتویات پرونده نظر 7/4/1384 مورخ942دیوان به شرح دادنامه شمارهشعبه پانزدهم 

 شعبه پانزدهم دیوان عدالت اداری اعتراض 28/7/1383 مورخ 1835به اینکه از طرف تجدیدنظرخواه نسبت به دادنامه شماره 
کیفیت رسیدگی و اعمال مقررات نیز ایراد و اشکالی که فسخ دادنامه موجه و مؤثری بعمل نیامده و با بررسی سوابق امر بر 

ـ شعبه هفتم 1بـ. گردد بدوی را ایجاب نماید مشهود نیست بنابراین با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه بدوی عیناً تایید و استوار می
اس راستکار و غیره به طرفیت، اداره  موضوع شکایت آقای عب79/1952بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کالسه 

ثبت اسناد و امالک تبریز و اداره ثبت شرکتهای تبریز بخواسته، اعتراض به عملیات اداره ثبت شرکتهای تبریز مبنی بر درج 
 و ابطال تصمیم اداره مذکور به ثبت و درج آگهی تصمیمات و 10/8/1362العاده مورخه  های مجامع عمومی و فوق صورتجلسه

 چنین رأی صادر نموده است، درخصوص شکایت 9/2/1381 مورخ103 به شرح دادنامه شماره17/8/1362طال آگهی مورخه اب
آقای عباس راستکار و غیره به طرفیت اداره ثبت اسناد و امالک تبریز و اداره ثبت شرکتهای تبریز مبنی بر درج صورتجلسات 

بطال تصمیم اداره مذکور به ثبت و درج آگهی تصمیمات و ابطال آگهی  به ا1/8/1367العاده مورخه  مجامع عمومی و فوق
 مالحظه 5305/2 با توجه به دادخواست تقدیمی و سابقه ارسالی و الیحه جوابیه اداره خوانده به شماره 17/8/1362مورخه

شرکتهای تبریز شکات  اداره ثبت 1302/1559 و آگهی تغییرات 2/6/1359ـ3130/7شود به موجب آگهی تأسیس به شماره  می
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 10/8/1362 بوده تا تاریخ 1304/1559به شماره ثبت ) سهامی خاص (106از اعضاء مؤسس و سهامداران شرکت تعاونی شماره
 بدون حضور ده نفر از اعضاء و 10/8/1362ـ3685سرپرست مرکز گسترش خدمات تولیدی و عمران استان به شرح دادنامه 

 پس از ثبت در 17/8/1362 مورخه 21327/2 افراد جدید جایگزین و مراتب طی نامه شماره سهامداران تمامی آنان اخراج و
 سرپرست مرکز گزینش خدمات تولیدی و 10/8/1362 مورخه 3685نظر به اینکه در نامه شماره . دفتر شرکتها آگهی شده است

 اساسنامه بوده است و چون ماده مرقوم مطلقاً 16شود اخراج شکات به استناد ماده  عمرانی استان آذربایجان شرقی مالحظه می
العاده، اصول و مقررات قانون تجارت و  العاده عادی و فوق داللتی به این معنا ندارد و نظر به اینکه در جهت تشکیل مجامع فوق

ابراین شکایت الذکر رعایت نگردیده، بن  اساسنامه شرکت فوق23 و 22 قانون مذکور و همچنین مواد 103 و 101 و 100مواد 
شکات وارد تشخیص حکم به ابطال تصمیم اداره ثبت اسناد و امالک آذربایجان شرقی مبنی بر ثبت و درج آگهی تصمیمات 

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ . شود  صادر و اعالم می17/8/1362العاده و ابطال آگهی مورخه مجامع عمومی و فوق
البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت  ن و دادرسان علیفوق با حضور رؤسا و مستشارا

 .نماید آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می

  رأی هیأت عمومی
 نظربه اینکه اعتراض اعضاء شرکتهای تجارتی و تعاونی نسبت به تصمیمات متخذه در جلسات مجمع عمومی عادی یا          
العاده از مصادیق شکایات و اعتراضات قابل طرح و رسیدگی در دیوان عدالت اداری نیست و مـرجع رسیدگی بـه این قبیل  فوق

 شعبه پانزدهم که مورد تایید شعبه 28/7/1383 مورخ 1835دعاوی دادگاههای عمومی ذیصالح است، بنابراین دادنامه شماره 
این رأی به . باشد  نتیجتاً مبین این معنی است موافق اصول و موازین قانونی مییازدهم تجدیدنظر قرار گرفته است در حدی که

 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه 43 و ماده 19 ماده 2استناد بند 
  .االتباع است الزم
 

  فرد  اداری ـ مقدسیعدالت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان
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  418: شماره دادنامه
  20/9/1386 ـ 85/368/هـ: شماره

   18/6/1386 ـ 85/368: کالسه پرونده

  .هیأت عمومی دیوان عدالت اداری :مرجع رسیدگی
  . آقای محب روحانی:شاکی

  .28/2/1362وزیران مورخ نامه هیأت ابطال ماده یک تصویب :موضوع شکایت و خواسته
داخت سهم بیمه ه شرح دادخواست تقدیمی اعالم داشته است، بر اساس ماده واحده قانون معافیت از پر شاکی ب:مقدمه

 کارفرمایان کلیه 1362 مجلس شورای اسالمی، از ابتدای سال16/12/1361کارفرمایانی که حداکثر نفر کارگر دارند مصوب 
 نفر کارگر 5نمایند، تا میزان  استفاده می) رق، آب، تلفن، راهاز قبیل ب(کارگاههای تولیدی و صنعتی و فنی که از خدمات دولتی 

 این 5تبصره .  نفر حق بیمه را خواهند پرداخت5 نفر به باال نسبت به مازاد 5از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما معاف بوده و از 
تولیدی، صنعتی و فنی توسط وزارت نامه اجرائی این قانون، منحصراً جهت تعیین نوع کارگاههای  دارد، آیین قانون مقرر می

 آن، هیأت دولت 5با مداقه به قانون مذکور و تبصره . بهداری از طرف دولت تهیه و توسط هیأت دولت به تصویب خواهد رسید
فر  ن50نامه اجرائی از بابت نوع کارگاه مشمول معافیت بوده و اختیاری از بابت تعیین سقف به میزان حداکثر  موظف به تهیه آیین

 تبصره تصویب و جهت اجراء به 2 ماده و 7نامه اجرائی آن را در  هیأت وزیران با الهام از قانون ماده واحده آیین. نداشته است
نامه واحدهای  نامه هیأت وزیران، کارگاه از نظر این آیین بر اساس ماده یک تصویب. سازمان تأمین اجتماعی اعالم نموده است

 نفر به باال مشمول مقررات 50 نفر کارگر داشته باشند و کارگاههای دارای 50شود که حداکثر  الق میتولیدی، صنعتی و فنی اط
 نفر کارگر را نداشته و کلیه 50با توجه به اینکه هیأت دولت مجوزی جهت تعیین سقف حداکثر تا . این ماده واحده نخواهند بود

مند گردند، لذا خواهان ابطال  ز معافیت حق بیمه سهم کارفرما بهرهتوانند ا کارگاههای مشمول بدون رعایت حداکثر سقف می
 94895معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره . باشم نامه هیأت وزیران می ماده یک تصویب

بهداشت، درمان و آموزش  وزارت 8/8/1385ن مورخ / ح/252628های شماره   مبادرت به ارسال تصویر نامه4/11/1385مورخ 
ن /ح252628در نامه شماره .  وزارت رفاه و تأمین اجتماعی نموده است2/10/1385 مورخ 14575/1000پزشکی و 

 معاونت توسعه مدیریت وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی آمده است، به موجب قانون معافیت از پرداخت 8/8/1385مورخ
نامه اجرائی   کارگر دارند، به هیأت محترم وزیران اختیار داده شده است که ضمن آیین5سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر 

از آنجائیکه ماده واحده قانون معافیت از پرداخت . کارگاههای مشمول قانون از حیث نوع کار و نحوه شمول تعیین و اعالم نماید
 ماده واحده تعریف 5عریف کارگاه مسکوت است و در تبصره  نفر کارگر دارند، در مورد ت5سهم بیمه کارفرمایانی کـه حداکثر 

کارگاه را به عهده هیأت وزیران قرار داده است، لذا هیأت محترم دولت در اجرای تبصره مذکور ابتدا به موجب ماده یک 
واحده اقدام نموده و این اقدام مغایرتی با قانون  ماده 3نامه نسبت به تعریف کارگاه و تفکیک آن از موارد مذکور در تبصره  آیین

 معاونت توسعه مدیریت و امور مجلس وزارت رفاه و تامین 2/1/1385 مورخ 14575/1000در نامه شماره . فوق االشعار ندارد
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فر کارگر دارند  ن5ـ نظر به صدر ماده واحده قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر 1اجتماعی آمده است، 
و همچنین » ... کارفرمایان کلیه کارگاههای تولیدی و صنعتی از خدمات دولتی 1362از آغاز سال « ) 16/12/1365مصوب (

رسد که مقنن با این تبصره قصد  تبصره دوم همان قانون مبنی بر مستثنی بودن کارخانجات و معادن از شمول قانون به نظر می
نامه اجرائی آن   این قانون نیز عنوان شده است که آیین5ـ در تبصره 2. رگاه و کارخانه تفاوت قائل شودآن را داشته که میان کا

علیهذا با . جهت تعیین نوع کارگاههای تولیدی، صنعتی و فنی باید توسط وزارت بهداری تهیه و به تصویب هیأت دولت برسد
اوت گذاری بین کارگاه و کارخانه را داشته و تعیین نوع کارگاه را نیز توجه به مطالب فوق و نظر به اینکه قانون مذکور قصد تف

در هیچ . الذکر اقدامی صحیح بوده است  قانون فوق5نامه اجرایی تبصره  بعهده دولت گذاشته است، اقدام دولت در تصویب آیین
را به ناچار باید تعریفی از کارگاه ارائه بنماید جای قانون کار یا قوانین مصوب تعریفی از کارگاه وکارخانه نشده و دولت در مقام اج

. باشد رسد که مصوبه موصوف خالف قانون نمی باشد و به نظر می که در آن تعداد کارگران معیار تمیز کارگاه از کارخانه می
 تشکیل و پس از البدل شعب دیوان  عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشـاران و دادرسان علی هیأت عمومی دیوان

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

  رأی هیأت عمومی
، از آغاز 1361 طبق ماده واحده قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند مصوب          
استفاده ) از قبیل برق، آب، تلفن، راه(کارگاههای تولیدی و صنعتی و فنی که از خدمات دولتی  کارفرمایان کلیه 1362سال 
نمایند، تا میزان پنج نفرکارگر از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما معاف گردیده و از پنج نفر به باال نسبت به مازاد پنج نفر  می

ای منحصراً جهت تعیین نوع کارگاههای تولیدی،  نامه کور تصویب آیین ماده واحده مذ5و در تبصره . حق بیمه را باید بپردازند
نامه اجرائی قانون مزبور که علیرغم اطالق حکم مقنن درخصوص کلیه  بنابراین ماده یک آیین. صنعتی و فنی تجویز شده است

ی که حداکثر دارای پنجاه نفر کارگر کارگاههای مذکور در ماده واحده فارغ از تعداد کارگران آن را مقید و محدود به کارگاههائ
شود و به  باشند، نموده است، خالف قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می می

 قانون دیوان عدالت اداری 42 و ماده 19 قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و بند یک ماده 170استناد قسمت اخیر اصل 
  .شود  میابطال

 

  عدالت اداری ـ رهبرپور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان
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  417: شماره دادنامه
  10/9/1386 ـ 84/888/هـ: شماره

   18/6/1386 ـ 84/888: کالسه پرونده

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

  . اعالم تعارض آراء صادره از شعب اول و نهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری:استهموضوع شکایت و خو
های آب و   موضوع شکایت شرکت مهندسی پروژه81/1018 شعبه ششم در رسیدگی به پرونده کالسه ـ1الف ـ: مقدمه
 مورخ 1595دادنامه شماره به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارائی و شورای عالی مالیاتی به شرح ) پانیر(نیروی ایران 

رسد، زیرا شعبه   چنین رأی صادر نموده است، شکایت شاکی بشرح مندرجات دادخواست تقدیمی وارد بنظر نمی24/6/1383
 قانون مالیاتهای مستقیم فقط وظیفه و اختیار این را دارد که 256 و 255 ماده 4پنجم شورای عالی مالیاتی، مطابق مفاد بند 

عنه را مورد رسیدگی قرار  اهیت امر و صرفاً از لحاظ رعایت تشریفات و مقررات شکلی اقدامات و آراء معترضبدون ورود به م
اختالف به سبب عدم درخواست  با عنایت به اینکه اقدام حوزه مالیاتی مبنی بر عدم ارسال پرونده شاکی به کمیسیون حل. دهد

نامه اجرائی آن بوده و در این اقدام از نظر تشریفات و  یاتهای مستقیم و آیین قانون مال165شاکی در مهلت مقرر در مقررات ماده 
عنه تخلف از موازین و مقررات موضوعه  لذا در رأی معترض. گردد مقررات شکلی نقض قوانین و مقررات موضوعه مالحظه نمی

ـ شعبه اول تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به 2الف ـ. گردد احراز نشده و قرار رد شکایت شاکی با کیفیت موجود صادر و اعالم می
 1595های آب و نیروی ایران نسبت به دادنامه شماره  موضوع تجدیدنظرخواهی شرکت مهندسی پروژه83/792پرونده کالسه 

 چنین رأی صادر نموده است، با توجه به محتویات پرونده نظر به 11/3/1384 مورخ 517 به شرح دادنامه 24/6/1383مورخ 
 از طرف تجدیدنظرخواه نسبت به دادنامه تجدیدنظرخواسته اعتراض موجه و مؤثری بعمل نیامده و با بررسی سوابق امر بر اینکه

کیفیت رسیدگی و اعمال مقررات نیز ایراد و اشکالی که فسخ دادنامه بدوی را ایجاب نماید مشهود نیست فلذا با رد 
 80/2001ـ شعبه ششم دیوان در رسیدگی به پرونده کالسه 1ب ـ. گردد میتجدیدنظرخواهی رأی بدوی عیناً تایید و استوار 

های آب و نیروی ایران به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارائی و شورای عالی مالیاتی  موضوع شکایت شرکت مهندسی پروژه
شرکت مهندسی  چنین رأی صادر نموده است، درخصوص دادخواست 18/11/1382 مورخ 2821به شرح دادنامه شماره 

 30/8/1379 مورخ 4/30ـ7819های آب و نیروی ایران به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارائی به خواسته نقض رأی  پروژه
شعبه پنجم شورای عالی مالیاتی با مالحظه اوراق و محتویات پرونده عملکرد مالیاتی مربوطه و الیحه دفاعیه طرف شکایت، 

در مراحل مختلف رسیدگی به عملکرد مالیاتی و هیأتهای حل اختالف بدوی و تجدیدنظر نظر به اینکه شاکی مدعی است 
 4اعالم نموده که شرکت متحمل خسارت گردیده و تقاضای ارجاع پرونده جهت رسیدگی به کمیسیون خاص مقرر در ماده 

عنه نیز ذکر گردیده و مطرح شده  عترض قانون مالیاتهای مستقیم نموده و این ادعا در متن رأی م165نامه اجرائی ماده  آیین
االشعار در فرجه و موعد مقرر قانونی از سوی مؤدی مطرح نشده لذا ادعا مؤدی موثر در مقام  است اما به دلیل اینکه ادعای فوق
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تقیم  قانون مالیاتهای مس165تشخیص داده نشده و رأی هیأت حل اختالف مالیاتی تجدیدنظر تایید شده است، حال آنکه ماده 
 هیأت وزیران، ظهور بر این دارد که در اینگونه 20/3/1368نامه اجرائی ماده قانونی مرقوم مصوب   آیین5 و 4 و 3 و 2و مواد 

باشد باید ادعای مطروحه در کمیسیون تخصصی مربوط مورد رسیدگی و توجه قرار  موارد که مؤدی مدعی تحمل خسارت می
 شعبه پنجم شورایعالی مالیاتی مخدوش به نظر رسیده 30/8/1379 مورخ 4/30ـ7819 علیهذا از این حیث رأی شماره. گیرد

ـ شعبه نهم تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به 2ب ـ. گردد حکم به نقض آن و رسیدگی مجدد در شعبه همعرض صادر و اعالم می
 مورخ 2821ت به دادنامه شماره  موضوع تقاضای تجدیدنظرخواهی سازمان امور مالیاتی کشور نسب83/2190پرونده کالسه 

 چنین رأی صادر نموده است، با بررسی اوراق پرونده و الیحه 22/12/1383 مورخ 2126 به شرح دادنامه شماره 18/11/1382
 سازمان تجدیدنظرخواه و اینکه به فرض خارج از مهلت بودن اعالم خسارت موجب سلب 3/3/1383 ـ 3305/39شماره 

 در رسیدگی و اظهارنظر آن مرجع، نفیاً یا اثباتاً نیست و عالوه بر آن چنانچه سازمان صالحیت کمیسیون تخصصی
تجدیدنظرخواه مدعی پرداخت و جبران خسارت توسط مرجع ذیصالح است، ارائه دالئل اثباتی ازجمله وظایف آن سازمان است 

مان تجدیدنظرخواه نسبت به دادنامه لذا اعتراض مؤثری از ناحیه ساز» براساس قاعده فقهی البینه علی المدعی« 
عنه ایراد و اشکال قانونی که متضمن  تجدیدنظرخواسته بعمل نیامده و از طرفی بر کیفیت رسیدگی و اصدار دادنامه معترض

هیأت . گردد نقض آن باشد، مشهود نیست بنابراین ضمن ردتجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید و استوار می
البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث  عـدالت اداری در تـاریخ فوق باحضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی وانعمومـی دی

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

  رأی هیأت عمومی
 قانون مالیاتهای 165و حوادث غیرمترقبه مذکور در ماده  در مورد خسارات وارده به مودی مالیاتی در نتیجه سوانح          

تواند معادل خسارت وارده از درآمد  آن ماده، وزارت امور اقتصادی و دارائی میمستقیم و عدم جبران آن به شرح مقرر در 
نامه اجرائی ماده   آیین5مشمول مالیات مؤدی در آن سال و سنوات بعد کسر نماید، مشروط بر آنکه مؤدی مالیاتی طبق ماده 

الذکر ظرف شش ماه از تاریخ وقوع حادثه و سانحه درخواست خود را به همراه مدارک مربوط به حوزه مالیاتی   قانون فوق165
 شعبه ششم بدوی دیوان که مورد 24/6/1383 مورخ 1595الذکر دادنامه شماره  بنا به جهات فوق. محل وقوع حادثه تسلیم نماید

جدیدنظر قرار گرفته و قطعیت یافته و متضمن رد شکایت شاکی بلحاظ عدم رعایت مهلت و سایر شرایط تایید شعبه اول ت
 قانون دیوان 43 و ماده 19 ماده 2این رأی به استناد بند . شود قانونی مربوط است، صحیح و موافق قانون تشخیص داده می
  .ارد مشابه الزم االتباع استعدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در مو

  
  عدالت اداری ـ رهبرپور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان
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  409: شماره دادنامه
  10/9/1386 ـ 85/875/هـ: شماره

   11/6/1386 ـ 85/875: کالسه پرونده

  .هیأت عمومی دیوان عدالت اداری :مرجع رسیدگی
  .ای نقل جادهسازمان راهداری و حمل و  :شاکی

  . دبیر هیأت عالی نظارت وزارت بازرگانی26/7/1385خ  مور31488/42ابطال بخشنامه شماره  :موضوع شکایت و خواسته
 قانون نظام 11است، دبیر هیأت عالی نظارت موضوع ماده  شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعالم داشته:مقدمه

 خطاب به رؤسای سازمانهای بازرگانی استانها بر خالف 26/7/1385 مورخ31488/42 با صدور بخشنامه شماره1382صنفی
 22/6/1385 مورخ 4/د/92/10 هیأت عمومی دیوان و با برداشتی ناصواب از نامه شماره 28/1/1384 مورخ 25دادنامه شماره

 شده است، شرکتها و  صادر1359معاون قضائی دیوان با این استدالل که رأی مذکور بر مبنای قانون نظام صنفی سابق مصوب 
 دانسته و آنها موظف به اخذ پروانه 1382 قانون نظام صنفی مصوب 91ای را نیز مشمول مفاد ماده  مؤسسات حمل و نقل جاده

ـ 1. باشد در حالی که نظر به مراتب ذیل، بخشنامه موصوف فاقد وجاهت قانونی می. کسب از اتحادیه مربوطه دانسته است
ای،  ی دیوان در مورد عدم شمول قانون نظام صنفی نسبت به شرکتها و مؤسسات حمل و نقل جادهمستند اصلی هیأت عموم

 نیز تکرار شده 1382 قانون مذکور در قانون نظام صنفی 2نظر به اینکه تبصره ماده . باشد  قانون نظام صنفی می2تبصره ماده 
 قانون جدید نیز شرکتها و مؤسسات حمل و نقل است، تفسیر منطقی رأی هیأت عمومی مستلزم آن است که در حاکمیت

ـ همانگونه که مستحضرید محتوای اصلی قانون نظام صنفی مشمول چند محور 2. ای را از شمول قانون اخیر خارج بدانیم جاده
ه گذاری و نظارت بر فعالیتهای صنفی و رسیدگی به تخلفات مربوط مشخص، شامل چگونگی تأسیس و فعالیت واحد صنفی، نرخ

ای نیز از جهت چگونگی تأسیس و مجوز فعالیت، نرخ گذاری، نظارت و  باشد و عیناً شرکتها و مؤسسات حمل و نقل جاده می
رسیدگی به تخلفات و مجازاتها دارای قوانین و مقررات خاص هستند که متفاوت از مقرراتی است که در قانون نظام صنفی در 

عبارت دیگر درخصوص موضوعات مختلف قانون نظام صنفی، احکام قانونی خاص به . مورد صنوف مشمول قانون وجود دارد
 قانون تغییر نام وزارت راه و ترابری درخصوص تشکیل 10ماده . گردد خود را دارند که ذیالً قوانین و مقررات مزبور ذکر می

، 1368سط وزارت راه و ترابری مصوب  ماده واحده قانون اخذ بهای خدمات انجام شده تو3شورای عالی هماهنگی ترابری، بند 
 الیحه قانونی احداث ترمینالهای مسافری و 3 و نیز ماده 1367قانون مجازات متخلفین از تعرفه نرخ حمل کاال و مسافر مصوب 

م ای از مواد قانون الزا  اصالحی قانون اصالح پاره5ممنوعیت تردد اتومبیلهای مسافری بین شهری و داخل شهر تهران، ماده 
 اصالحی قانون 14، ماده 1381ای به استفاده از صورت وضعیت مسافری و بارنامه مصوب  شرکتها و مؤسسات ترابری جاده

 قانون نظام صنفی 91مستند اصلی بخشنامه مورد شکایت ماده . 1376رسیدگی به تخلفات و اخذ جرائم رانندگی اصالحی سال 
ای دارای قانون خاص بوده و مشمول تبصره  سسات و شرکتهای حمل و نقل جادهحال آنکه بنابه مراتب مذکور در فوق مؤ. است

 دبیر 26/7/1385 مورخ 31488/42با عنایت به مراتب مذکور ابطال بخشنامه شماره . باشند  قانون نظام صنفی می2ذیل ماده 
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 مورخ 4153/42 نامه شماره دبیر هیأت عالی نظارت در پاسخ به شکایت مذکور طی. هیأت عالی نظارت مورد تقاضا است
هر شخص حقیقی یا حقوقی که در یکی از فعالیتهای «دارد   قانون نظام صنفی مقرر می2ـ ماده 1اند،   اعالم داشته8/2/1386

ور و صاحب حرفه و  گذاری کند و به عنوان پیشه صنفی اعم از تولید، تبدیل، خرید، فروش، توزیع، خدمات و خدمات فنی سرمایه
د، خواه به شخصه یا با مباشرت دیگران محل کسبی فراهم آورد و تمام یا قسمتی از کاال، محصول یا خدمات خود را به شغل آزا

ماده فوق کلیه » .شود کننده عرضه دارد، فرد صنفی شناخته می طور مستقیم یا غیر مستقیم و به صورت کلی یا جزئی به مصرف
ماید و تبصره ذیل ماده مذکور تنها صنوفی را که دارای قانون صنفی خاص ن صنوف به طور عموم را مشمول این ماده می

تواند مانعی برای  ـ قوانین و مقررات مورد استناد شاکی نمی2. دهد نماید و آن را تخصیص می باشند، از شمول عام خارج می می
داره امور صنفی توسط نظامات و االصول نظام صنفی مبین چگونگی ا چرا که علی. اعمال قانون نظام صنفی شناخته شود

بنابراین موسسات فوق مشمول قانون نظام . تشکلهای صنفی است و اختیارات حکومتی دستگاههای دولت در عرض آنها نیست
اشخاص حقیقی یا حقوقی که طبق «  مقرر داشته 1382 قانون نظام صنفی مصوب اسفند ماه 91ـ ماده 3. باشند صنفی می

ها، موسسات، سازمانها یا  برداری یا اشتغال از وزارتخانه  اخذ مجوز فعالیت یا پروانه تاسیس، بهرهقوانین جاری موظف به
شرکتهای دولتی، سایر دستگاههای عمومی غیردولتی که شمول قانون برآنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، یا نهادهای 

مات به مصرف کنندگان مبادرت ورزند، مکلفند عالوه بر عمومی غیر دولتی هستند، چنانچه به عرضه مستقیم کاالها یا خد
دریافت مجوز فعالیت یا پروانه، نسبت به اخذ پروانه کسب از اتحادیه مربوطه اقدام کنند، اشخاص مذکور مشمول قانون نظام 

ت خود را از سازمان ای که پروانه فعالی لذا به استناد ماده فوق شرکتهای حمل و نقل جاده» .صنفی و مقررات آن خواهند بود
. باشند کنند، کماکان مشمول قانون نظام صنفی و مقررات مربوط به آنها نیز می ای دریافت می راهداری و حمل و نقل جاده

البدل شعب دیوان تشکیل و  عـدالت اداری در تـاریخ فـوق بـا حضور رؤسا و مستشـاران و دادرسان علی هیأت عمومـی دیوان
  .نماید  و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی میپس از بحث و بررسی

 

  رأی هیأت عمومی
صنوفی که قانون خاص دارند، از شمول این قانون مستثنی  « 1382 قانون نظام صنفی مصوب 2 به صراحت تبصره ماده          
 ماده واحده قانون اخذ بهای خدمات 3 و بند 1353رابری مصوب  قانون تغییر نام وزارت راه و ت10نظر به اینکه ماده » .هستند
 و مقررات قانون مجازات متخلفین از تعرفه نرخ حمل کاال و مسافر مصوب 1368م شده توسط وزارت راه و ترابری مصوب انجا

ی بین شهری و داخل  الیحه قانونی احداث ترمینالهای مسافری و ممنوعیت تردد اتومبیلهای مسافربر3 و همچنین ماده 1367
شهری تهران مبین وظایف و مسئولیتهای وزارت راه و ترابری در امور مختلف شرکتها و موسسات حمل و نقل بار و مسافر از 

گذاری، نظارت بر کیفیت عرضه خدمات و باالخره نحوه  ریزی، سیاستگذاری، نرخ حیث صدور و تمدید پروانه فعالیت، برنامه
لف شرکتها و مؤسسات مزبور در مراجع ذیصالح است و در نتیجه شرکتها و موسسات حمل و نقل رسیدگی به تخلفات مخت

بنابراین از شمول مقررات قانون نظام صنفی مستثنی هستند و . باشند مورد بحث از جهات گوناگون دارای قوانین خاص می
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گانی که متضمن شمول قانون نظام صنفی به  دبیر هیأت عالی نظارت وزارت بازر26/7/1385 مورخ31488/42بخشنامه شماره
شود و به استناد اصل یکصد  االشعار است، خالف قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط تشخیص داده می اشخاص فوق

  .شود  قانون دیوان عدالت اداری ابطال می42 و ماده 19و هفتاد قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و بند یک ماده 
  

  عدالت اداری ـ رهبرپور یأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوانه
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  532: شماره دادنامه
  20/9/1386 ـ 85/807/هـ: شماره

   22/7/1386 ـ 85/807: کالسه پرونده

  .هیأت عمومی دیوان عدالت اداری :مرجع رسیدگی
  . آقای علی اکبر بختیاری:شاکی

  .ت نیرو وزار14/4/1385 مورخ 100/20/30400بخشنامه شماره ) ج ( ابطال بند:موضوع شکایت و خواسته
 1385شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعالم داشته است، مقنن در تدوین و تصویب تباصر قانون بودجه سال :مقدمه

اعی، باغی،  قانون مذکور بهای برق، گاز و آب کلیه واحدهای تولید محصوالت کشاورزی اعم از زر11تبصره ) س(خاصه بند 
 تعرفه پمپاژ آب کشاورزی محاسبه و اخذ 3ـ2های پرورش اسب طبق بند  ای، دامی، طیور و پرورش قارچ و مجتمع گلخانه

های کشاورزی قرار داده و در بخشنامه بهای برق  نظر به اینکه در قانون بودجه فوق صرف بهای برق را طبق تعرفه. گردد می
گردد را مطابق همان تعرفه لحاظ نموده، فلذا به جهت  ربوط به واحدهای موصوف میمصرفی که صرفاً جهت پمپاژ آب م

، بخشنامه مذکور بر خالف قانون 1385مصارف برق بخش کشاورزی در غیر از موارد پمپاژ آب و صراحت قانون بودجه سال
سرپرست دفتر حقوقی وزارت نیرو .  را دارم14/4/1385 مورخ100/20/30400بخشنامه شماره ) ج(بوده لذا تقاضای ابطال بند 

ـ قانونگذار به منظور حمایت از 1اند،   اعالم داشته31/2/1386 مورخ 410/15383در پاسخ به شکایت فوق طی نامه شماره
 مصوب نموده 1385 و 1384 قانون بودجه سالهای 11تبصره ) س(واحدهای تولیدکننده محصوالت بخش کشاورزی در بند 

 به زراعی و باغبانی و دامی و آبزیان 1384ه واحدهای تولیدکننده محصوالت بخش کشاورزی که در بودجه بهای برق و آب کلی
های پرورش اسب  ای، دامی، طیور، آبزیان، پرورش قارچ و مجتمع  به زراعی و باغی، گلخانه1385احصاء گردیده در بودجه سال

 4ـ16ـ 1 ماده 5و ) و(ـ از آنجائیکه طبق بند 2. دریافت شودهای کشاورزی محاسبه و  تغییر و اضافه گردد و طبق تعرفه
 قانون سازمان برق ایران انشعاب برق تولید کشاورزی و انشعاب برق 9 و 7های برق مستنداً به مواد  نامه تکمیلی تعرفه آیین

نامه مذکور   آیین5و ) و (ای دارد که حسب بند های جداگانه مجزا گردیده و هر یک تعاریف و تعرفه» صنعت و معدن« تولید 
در ضمن تعرفه پمپاژ آب . باشد های کشاورزی شامل دو قسمت پمپاژ آب کشاورزی و مصارف برق کشاورزی می تعرفه

برداری از منابع آب  شود که دارای مجوز معتبر بر اساس پروانه مجاز بهره کشاورزی صرفاً برای آن دسته از متقاضیان منظور می
قف قدرت مجاز برای پمپاژ آب استفاده کنند و تلفیق سایر مصارف این واحدها با مصارف پمپاژ که برخالف نظر بوده و تنها تا س

قانونگذار بوده است موجب به مخاطره افتادن امکان مدیریت صحیح برداشت آب گردیده و آثار سوء اقتصادی را نیز در پی 
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با . مورد تقاضا استبا توجه به مطالب مذکور رد شکایت شاکی . خواهد داشت

البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه  حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی
  .نماید شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می
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  رأی هیأت عمومی
رق، گاز و آب کلیه واحدهای تولید بهای ب«  تصریح شده است که 1385انون بودجه سال  ق11تبصره ) س( در بند          

های پرورش اسب طبق  ای، دامی، طیور، آبزیان، پرورش قارچ و مجتمع محصوالت کشاورزی اعم از زراعی، باغی، گلخانه
تساب بهای برق، گاز و آب واحدهای نظر به عموم و اطالق حکم مقنن در باب ضرورت اح» .های کشاورزی محاسبه شود تعرفه

 وزیر نیرو 14/4/1385 مورخ 100/20/30400بخشنامه شماره ) ج(تولیدکننده محصوالت کشاورزی طبق تعرفه کشاورزی، بند
که منحصراً بهای برق مصرفی پمپاژ آب مربوط به واحدهای کشاورزی را مشمول تعرفه کشاورزی اعالم داشته و با این کیفیت 

ل قانون را مضییق و محدود ساخته است، خالف قانون و خارج از حدود اختیارات وزارت نیرو در وضع مقررات دولتی دایره شمو
 قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و ماده 170بخشنامه مزبور مستنداً به اصل ) ج(باشد و در نتیجه این قسمت از بند  می

  .شود  ابطال می1385دالت اداری مصوب  قانون دیوان ع42 و ماده 19یک و بند یک ماده 
 

  فرد عدالت اداری ـ مقدسی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان
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  540: شماره دادنامه
  20/9/1386 ـ 84/525/هـ: شماره

   29/7/1386 ـ 84/525: کالسه پرونده

  .هیأت عمومی دیوان عدالت اداری :مرجع رسیدگی
  .قی آقای مصطفی مشف:شاکی

  . تجدیدنظر12 بدوی و 20 و 15اعالم تعارض آراء صادره از شعب  :موضوع شکایت و خواسته
 موضوع شکایت مصطفی مشفقی به 81/1206 شعبه پانزدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کالسه ـ1الف ـ: مقدمه

 چنین رأی 11/3/1382 مورخ 261ه شماره العاده کار با اشعه به شرح دادنام طرفیت، وزارت نفت به خواسته، پرداخت معوقه فوق
العاده کار با اشعه این است که بر  صادر نموده است، خالصه شکایت شاکی به طرفیت مشتکی عنه دایر به مطالبه معوقه فوق

 به عنوان 11/5/1377 مورخ 5725/16اساس شرح وظایف وی که رئیس اسبق بازرسی فنی وزارت نفت بوده طی نامه شماره 
عنه در  مشتکی. العاده کار با اشعه دریافت نداشته و تقاضای رسیدگی کرده است شناخته شده، لیکن فوق) الف( گروه پرتوکار

 اعالم داشته، این اداره کل از نظر مقررات تابع دستورالعملها و مقررات ابالغ شده از سوی اداره 2/10/1381پاسخ ارسالی مورخ 
خدامی وزارت نفت بوده و هر اقدامی صرفاً در این چهارچوب میسر است و اداره مزبور تدوین و هماهنگی مقررات اداری و است

در ضوابط اجرایی قانون حفاظت در برابر اشعه کارکنانی را که وظایف انسانی آنان ایجاب نماید، بطور مرتب و مستمر با اشعه 
ی و ایام کارکرد ماهانه اعالم نموده و اصوالً با توجه به العاده مربوطه براساس کارآی سر و کار داشته باشند، مشمول دریافت فوق

باشد جزء  تدوین وظایف این اداره کل در بخش معاونت بازرس فنی ایمنی و آتش نشانی، کار مستمر با اشعه که اجرایی می
ی و وسایل و تجهیزات گردد و شاکی هیچگونه ارتباط کار مستمر با اشعه در مراکز پرتو نگاری صنعت وظایف این امور تلقی نمی

پرتونگاری نداشته و مشمول شناخته نشده و حقی از ایشان ضایع نگردیده است بنابمراتب این شعبه با بررسی برگهای پرونده و 
 مجلس شورای اسالمی 20/1/1368 قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب 20مستندات تقدیمی شاکی نظر به اینکه طبق ماده 

نامه اجرایی  گیرد و چه در قانون و چه در آیین ستمر به کار با اشعه اشتغال داشته باشند، مزایایی تعلق میبه افرادی که بطور م
نامه اجـرایی قانون مـذکور مصوب   آیین19 ماده 2آن استمرار کار با اشعه شرط الزم بوده و خاصه آنکه به موجب بند 

باشد و با توجه به اینکه سوابق کار با  ه بـه تایید واحد قانونی می هیأت وزیران تشخیص نهایی سوابق کار با اشع2/2/1369
اشعه شاکی در اداره متبوع با واحد قانونی تعریف شده در قانون تایید نگردیده و شاکی نیز مدارکی که ثابت کند بطور مستمر با 

ـ 2الف ـ. گردد  رد آن صادر و اعالم میکرده ارائه نداده بنابه مراتب شکایت شاکی غیر وارد تشخیص و حکم به اشعه کار می
 موضوع شکایت مصطفی مشفقی به طرفیت، وزارت کشور، به 83/201 تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کالسه 12شعبه 

 27/4/1384 مورخ 587 به شرح دادنامه شماره 15 شعبه 11/3/1382 مورخ 261خواسته، اعتراض نسبت به دادنامه شماره 
ادر نموده است، با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه از طرف تجدیدنـظرخواه نسبت به دادنامه چنین رأی ص

تجدیدنظرخواسته اعتراض موجه و مؤثری به عمل نیامده و با بررسی سوابق امر بر کیفیت رسیدگی و اعمال مقررات نیز ایراد و 
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، بنابراین با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه بدوی عیناً تایید و استوار اشکالی که فسخ دادنامه بدوی را ایجاب نماید مشهود نیست
 موضوع شکایت آقای هادی کبیریان به طرفیت، 83/3086ـ شعبه بیستم دیوان در رسیدگی به پرونده کالسه 1ب ـ. گردد می

کار با اشعه به شرح دادنامه شماره العاده  اداره امور نظارت بر صادرات مواد نفتی وزارت نفت به خواسته، الزام به پرداخت فوق
 چنین رأی صادر نموده است، درخصوص شکایت آقای هادی کبیریان به طرفیت، اداره امور نظارت بر 18/12/1383 مورخ 387

 قانون حفاظت در برابر اشعه و 20العاده کار با اشعه با عنایت به تصریح ماده  صادرات مواد نفتی مبنی بر الزام پرداخت فوق
 مورخ 224/10/109/ اداره کل امور نظارت بر صادرات مواد نفتی و نامه شماره پش23/03/  ب نص/272چنین نامه شماره هم
 بازرس فنی سازمان که کار شاکی با اشعه را تایید نموده است، حکم به ورود شکایت شاکی در حدود روزهائی که 12/7/1379

یأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و ه. شود کار وی با اشعه بوده صادر و اعالم می
البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور  دادرسان علی

 .نماید رأی می

  رأی هیأت عمومی
ار و رداخت مزایای مندرج در شقوق چهارگانه مقرر در آن ماده بر مبنای مقد قانون حفاظت در برابر اشعه، پ20 طبق ماده          

نظر به اینکه حسب لوایح جوابیه و . شرایط بالقوه پرتودهی محیط کار مقید و مشروط به انجام کار با اشعه به طور مستمر است
نی مؤسسه متبوع شاکیان کار مستمر با نشا الذکر در بخش معاونت بازرس فنی ایمنی و آتش های فوق سایر محتویات پرونده
نشده و شاکیان ارتباط کاری مستمر با اشعه در مراکز پرتونگاری صنعتی و  باشد جزء وظایف این امور تلقی اشعه که اجرایی می

راین اند و شرایط الزم برای برخورداری از مزایای مورد ادعا محقق نگردیده است، بناب وسایل و تجهیزات پرتونگاری نداشته
 شعبه پانزدهم بدوی دیوان مبنی بر رد شکایت شاکی در این زمینه که مورد تایید شعبه 11/3/1382 مورخ 261دادنامه شماره 

باشد، صحیح و موافق قانون  دوازدهم تجدیدنظر نیز قرار گرفته و قطعیت یافته است در حدی که متضمن این معنی می
 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع 43 و ماده 19 ماده 2بند این رأی به استناد . شود تشخیص داده می

  .اداری ذیربط در موارد مشابه الزم االتباع است
 

  فرد عدالت اداری ـ مقدسی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان
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  425: شماره دادنامه
  25/10/1386 ـ 84/386/هـ: شماره

   18/6/1386 ـ 84/386: دهکالسه پرون

  . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:مرجع رسیدگی
  . آقای حسین عباسی:شاکی

  . نیروی انتظامی4/4/1381 مورخ 30/17/01/402 ابطال بخشنامه شماره :موضوع شکایت و خواسته
 فردی اشخاص خصوصی شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعالم داشته است، اوالً، محدود کردن حقوق : مقدمه       

 قانون 727 و 607ثانیاً، جرائم مندرج در مواد . اختصاص به اذن مقنن دارد که در این رابطه قانون عادی وجود ندارد) الناس حق(
مجازات اسالمی از لحاظ جنبه عمومی آن و تعقیب متهمین به عهده مدعی العموم است وخارج از وظایف قانونی ناجا یا پرسنل 

 قانون اساسی 40ثالثاً، محروم کردن یا محدود کردن حقوق خصوصی اشخاص به تبع حقوق عمومی مغایر با اصل . دباش آن می
مغایر با اصل هشتم . تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد است زیرا هیچ کس نمی

 قانون اساسی که حل و فصل دعاوی و رفع خصومات از 156 با اصل قانون اساسی که اصل به دعوت به خیر است مغایر
 631 لغایت 623 و مواد 1378 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 6 از ماده 2 و بند 3وظایف قوه قضائیه است و مغایر با مواد 

باشد و خارج از حیطه  اجا میباشد عالوه بر آن خارج از وظایف و اختیارات قانونی ن  می1379قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 
 قانون اساسی تقاضای 170 قانون اساسی است و طبق اصل 138نامه نویسی و وظایف قوه مجریه است که مغایر با اصل  آیین

 مورخ 34ـ17/01/402/4=1446معاون حقوقی و امور مجلس ناجا در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره . ابطال آن را دارم
اند، با توجه به اینکه مامورین نیروی انتظامی بعضاً در اجرای ماموریتهای محوله، درگیریهای  م داشته اعال4/9/1385

ناپذیری با افراد اجتماعی پیدا کرده که موجب ضرب و شتم مامورین گردیده و پس از تکمیل پرونده قضائی و در حین  اجتناب
کند که صدور بخشنامه   اعالم و از تعقیب قانونی خودداری میرسیدگی، بدون هماهنگی با مقامات مسئول رضایت خویش را

 قانون 607ـ بنابر اصل قانونی بودن جرم و مجازات و به استناد ماده 1. باشد الذکر به دالیل ذیل ضروری و الزم می فوق
ولت در حین انجام وظیفه دارد، هرگونه حمله و مقاومتی که با علم و آگاهی نسبت بـه مامورین د مجازات اسالمی که اشعار می

 قانون مارالذکر اینگونه 727ـ بر اساس ماده 2. باشد آنان به عمل آید تمرد محسوب شده که مجازات آن در قانون مشخص می
باشد که اصوالً جنبه عمومی آن بر نفع و حقوق  جرائم از جرائم غیر قابل گذشت بوده و دارای دو جنبه خصوصی و عمومی می

باشد و گذشت شخص آسیب دیده رافع آثار تبعی   علیه جرم غلبه دارد و متضرر واقعی سازمان و جامعه میمتضرر یا مجنی
ـ با توجه به نقش واحدهای حقوقی در ارائه خدمات حقوقی به کارکنان دولت به موجب 3. باشد اینگونه جرایم در اجتماع نمی

 مبنی بر حمایت از پرسنل 1379نامه اجرائی آن مصوب   و آیین1376قانون حمایت از کارکنان و پرسنل نیروهای مسلح مصوب 
دولت درخصوص دعاوی ناشی از خدمت و انجام وظیفه بعضاً پرسنل بدون توجه به مواد معنونه با فرد متجری سازش و از 

نندگان تخفیف قائل ک  قانون مجازات اسالمی در مجازات تعدی21شکایت خویش صرفنظر نمودند و دادگاهها نیز به استناد ماده 
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شود که این امر بدون هماهنگی با واحدهای دولتی عالوه بر تجری متجاوزین به حقوق دولت، منجر به بروز مشکالتی برای  می
ـ با توجه به 4. آید ناجا از قبیل پیگیری پرونده از سوی کارشناس حقوقی، عدم دریافت خسارت مالی و جانی از متهم پدید می

تمرد نسبت به مامورین حین انجام وظیفه قبل از اینکه تمرد و اهانت نسبت به شخص مامور باشد، اهانت و تمرد اینکه اهانت و 
ها بوده و این حق سازمان است که از  به سازمان نیروی انتظامی است و از این بابت ناجا خود ذی سمت در اینگونه پرونده

بدون توجه به حق سازمان جفای به سازمان دانسته و لذا از کارکنان خود حیثیت خود دفاع کند از این رو رضایت کارکنان را 
عـدالت اداری در تـاریخ فـوق بـاحضور رؤسا و مستشـاران و  هیأت عمومـی دیوان. خواهد بدون هماهنگی رضایت ندهند می

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

  رأی هیأت عمومی
 قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، طرح شکایت و اقامه دعوی از جمله حقوق مسلم 34 همانطور که طبق اصل          

انقالب در امور اشخاص شناخته شده به شرح مقررات قانون آیین دادرسی کیفری و قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و 
 قانون مجازات اسالمی که حق گذشت را به ورثه قابل انتقال اعالم داشته، گذشت و انصراف از 23مدنی از جمله تبصره ماده 

الذکر و اینکه تثبیت حق و یا سلب  بنابه جهات فوق. تعقیب شکایت و دعوی در زمره حقوق قانونی اشخاص به شمار رفته است
م قانونگذار است و رضایت و گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم غیر قابل گذشت نافی کیفر و زوال آن منوط به حک

 فرمانده نیروی انتظامی که نتیجتاً موجب سلب 4/4/1381 مورخ 30/17/01/402بزهکار نیست، بنابراین مفاد بخشنامه شماره 
کایت کیفری خود و ضرورت هماهنگی با واحدهای اراده آزاد افراد مذکور در آن بخشنامه در اعالم گذشت و رضایت از ش

باشد، خالف قانون و خارج از حدود اختیارات فرمانده نیروی انتظامی در وضع قواعد آمره تشخیص داده  حقوقی در این زمینه می
 عدالت  قانون دیوان42 و ماده 19 قانون اساسی و بند یک ماده 170شود و بخشنامه مزبور به استناد قسمت دوم اصل  می

  .گردد  ابطال می1385اداری مصوب 
  عدالت اداری ـ رهبرپور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان
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  542: شماره دادنامه
  25/10/1386 ـ 85/399/هـ: شماره

   29/7/1386 ـ 85/399: کالسه پرونده

  . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:مرجع رسیدگی
  .امینی آقای سیدکریم :شاکی

  . وزارت صنایع و معادن28/12/1380 مورخ 14835/33 ابطال بند آخر دستورالعمل شماره :موضوع شکایت و خواسته
است، اینجانب یکی از عامالن توزیع سیمان   شاکی به شرح دادخواست تقدیمی و الیحه تکمیلی اعالم داشته: مقدمه       

 مورد آن از 2تاکنون سه بار به محض وصول شکایات که درخصوص . باشم میکارخانجات سیمان استان چهارمحال و بختیاری 
 مورخه 14835/33شعب بدوی تعزیرات حکومتی رأی برائت صادر شده، سازمان بازرگانی استان براساس دستورالعمل شماره 

های سیمان صادر نموده که   دفتر صنایع معدنی وزارت صنایع و معادن دستور قطع سهمیه اینجانب را به کارخانه28/12/1380
چندی قبل مجدداً سازمان بازرگانی استان براساس همین . هر سه بار تا صدور حکم برائت سهمیه اینجانب قطع شده است

های سیمان دستور قطع سیمان اینجانب را صادر کرده است که سازمان تعزیرات حکومتی پس از  دستورالعمل به کارخانه
نظر به اینکه اوالً دستورالعمل مذکور در حکم قانونگذاری بوده و از حدود . أی برائت نموده استرسیدگی مبادرت به صدور ر

 قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران در تعارض است، 38صالحیت وزارت صنایع و معادن خارج بوده و با اصل برائت و اصل 
مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صنایع و معادن . را داردلذا تقاضای صدور حکم بر ابطال دستورالعمل وزارت صنایع و معادن 

 14835/33اند، دستورالعمل شماره   اعالم داشته8/10/1383 مورخ 29273/30الذکر طی نامه شماره  در پاسخ به شکایت فوق
 885/34ه شماره  برای ایجاد وحدت رویه در توزیع و ساماندهی بازار وفق اختیارات حاصل از بند یک مصوب28/12/1380مورخ 
 شورای اقتصاد که طی آن مسئولیت نظارت بر تنظیم بازار به عهده وزارت صنایع گذاشته شده بود انجام و 11/7/1378مورخ 

 ضوابط وزارت بازرگانی در امـر توزیع سیمان در 1382اند و از ابتدای سال  های سیمان موظف به مراعات آن بوده کلیه کارخانه
رئیس سازمان بازرگانی استان چهارمحال و بختیاری در پاسخ بـه شکایت فوق طی نامه شماره . باشد میسراسر کشور جـاری 

اند، بدلیل عدم وجود واردات سیمان با توجه به باال بودن قیمت جهانی آن در   اعالم داشته17/10/1383 مورخ 10932/2/118
 تاکنون نبوده و به همین دلیل 1380گوی میزان تقاضا در سالهای مقایسه با تولید داخل، ظرفیت تولیدی کارخانجات کشور جواب

وزارت صنایع و معادن بعنوان متولی واحدهای تولیدی و نظارت بر بحث تنظیم بازار طی توافقی با وزارت بازرگانی طرح جامع 
وجه به بُعد مسافت تا بموجب این طرح، سهمیه هر استان با ت. سیمان خاکستری را جمع بندی و به مرحله اجرا گذاشتند

نزدیکترین کارخانجات مرتبط تخصیص داده شد که با توجه به عدم وجود کارخانه در این استان کارخانجات سیمان اصفهان ـ 
مطابق مفاد . سپاهان و خوزستان به عنوان کارخانجات معین این استان جهت تخصیص سهمیه ماهیانه در نظر گرفته شدند

ی مقرر گردید، سهمیه ماهیانه به عوامل استان جهت توزیع در همان استان تحویل و هرگونه تخطی طرح جامع سیمان خاکستر
از این موضوع مطابق قوانین تعزیرات حکومتی پیگیری شود که وظیفه نظارت بر نحوه جذب، چگونگی توزیع و فروش و رعایت 
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ر داده شده است برای همین وظیفه سازمان بازرسی و قیمت نهایی از سوی عوامل توزیع بعهده سازمان بازرسی و نظارت قرا
 تن از کارخانجات تولیدی را به هر استان 500کننده سهمیه سیمان باالی  نظارت به صورت ماهیانه آمار تحویل عوامل دریافت

بروز تخلف ارسال و استانداری نیز موظفند بر نحوه جذب و چگونگی توزیع سهمیه در سطح بازار نظارت نموده و در صورت 
مطابق دستورالعملها و ضوابط موجود نتیجه اقدامات با تشکیل پرونده به ادارات کل تعزیرات حکومتی و سازمان بازرسی و 

 سال 2کارخانه سیمان اصفهان بدون توجه به مصوبه طرح جامع استان و به بهانه تحویل براساس میانگین . نظارت اعالم شود
داد که پرونده تخلف به  خاص حقیقی که مورد نظر کمیته طرح سیمان نبودند، سیمان تحویل می نفر از اش3گذشته همچنان به 

اداره تعزیرات استان ارسال گردید با توجه به هماهنگی انجام شده فیمابین وزارت صنایع و معادن و بازرگانی مقرر گردیده بود 
جات به صورت ماهیانه از طریق سازمان بازرسی و نظارت به های تخلفات عوامل تحویل گیرنده سیمان از کارخان لیست پرونده

اعالم و اداره کل صنایع معدنی وزارت صنایع و معادن به عنوان متولی نظارت ) اداره کل صنایع معدنی(وزارت صنایع و معادن 
متخلف اقدام نماید که بر تولید سیمان کارخانجات تولیدکننده ضمن مکاتبه با کارخانجات مربوطه نسبت به قطع سهمیه عامل 

نماید و  بر همین اساس نیز این سازمان در پایان هر ماه گزارش تخلفات عوامل توزیع را به سازمان بازرسی و نظارت اعالم می
نسبت به قطع سهمیه یا تحویل سهمیه به عوامل استانی سازمان بازرگانی استان هیچگونه دخالتی ندارد، از طرفی سازمان 

بندی و جهت اقدام به اداره کل صنایع معدنی وزارت صنایع و  ت نیز پس از دریافت اقدامات استانها نتایج را جمعبازرسی و نظار
هیأت عمومی . معادن اعالم و نهایتاً و در صورت اعالم آن اداره کل به کارخانجات، سهمیه عوامل متخلف قطع خواهد شد

البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی  ستشاران و دادرسان علیدیوان عدالت اداری درتاریخ فوق با حضور رؤسا و م
  .نماید و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می

 
  رأی هیأت عمومی

یت  شورای اقتصاد متضمن آزاد بودن قیمت سیمان و تفویض مسئول11/7/1378 عالوه بر اینکه بند یک مصوبه مورخ          
نظارت بر تنظیم کاالی مزبور به وزارت صنایع است، اساساً قانونگذار در مقام نظارت و کنترل دولت بر فعالیتهای اقتصادی و 

گذاری و ضوابط توزیع با احصاء انواع تخلفات و تشخیص وقوع آنها و تعیین مجازات، اعمال آنها را  لزوم اجرای مقررات قیمت
بنابراین وضع قاعده آمره مبنی بر اعمال مجازات . الذکر محول کرده است جع مقرر در قانون فوقدرباره متخلفین به عهده مرا

 14835/33 دستورالعمل شماره 7قطع سهمیه سیمان به ادعای ارتکاب تخلف به تشخیص کارخانجات سیمان به شرح بند 
ایع و معادن در وضع مقررات دولتی  خالف هدف و حکم مقنن و خارج از حدود اختیارات وزارت صن28/12/1380مورخ 

  .گردد  قانون دیوان عدالت اداری ابطال می42 و ماده 19شود و بند مزبور به استناد ماده یک و بند یک ماده  تشخیص داده می
 

  رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ علی رازینی
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  529: شماره دادنامه
  6/11/1386 ـ 85/32/هـ: شماره

   22/7/1386 ـ 85/32: هکالسه پروند

  . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:مرجع رسیدگی
  . آقای سیروس کمال پور:شاکی

  . اداره کل امور مالیاتی اصفهان24/9/1384 مورخ 15032/3 ابطال بخشنامه شماره :موضوع شکایت و خواسته
 قانون برنامه سوم توسعه کشور و 187بق ماده است، اینجانب ط  شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعالم داشته: مقدمه       
های اجرائی  نامه های ذیربط به عنوان وکیل و مشاور حقوقی قوه قضائیه مشغول به کار گردیدم و طبق ضوابط و آیین نامه آیین

وسسه ماده مذکور به عنوان مؤسسه غیر تجاری تقاضای ثبت مؤسسه غیرتجاری را از اداره محترم ثبت شرکتها نمودم و م
اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان طی بخشنامه مورخ .  به ثبت رسید6/2/1382 در تاریخ 1324مذکور طی شماره 

 قانون مالیاتی 96ماده ) الف( بند 4 قانون برنامه سوم توسعه کشور را مشمول ردیف 187 مؤسسات موضوع ماده 24/9/1384
 در زمره تجار، بنکداران، عمده فروشها و موارد مشابه قرار گرفته است و این قرار داده است که طبق بند مذکور مؤسسات فوق

با توجه به اینکه مشاغل .  قانون مالیاتی قرار دارند96ماده ) ب( بند 5در حالی است که وکال و مشاوران حقوقی در ردیف 
لف به ثبت فعالیتهای شغلی خود در دفاتر  همان قانون مک95ماده ) الف( قانون مالیاتی وفق بند 96ماده ) الف(موضوع بند 

روزنامه و کل موضوع قانون تجارت هستند و باید دفاتر و اسناد و مدارک مربوط را با رعایت اصول و موازین و استانداردهای 
 قانون سوم توسعه کشور جنبه غیرتجاری و 187پذیرفته شده حسابداری نگاهداری کنند و ماهیت مؤسسات موضوع ماده 

باشد، لذا تقاضای ابطال بخشنامه شماره  یل در دستیابی عامه مردم به خدمات مشاوره حقوقی و وکالت با نرخ کمتر میتسه
نماینده قضائی سازمان امور مالیاتی کشور در استان .  اداره کل امور مالیاتی اصفهان را دارد24/9/1384 مورخ 15032/3

نامه   آیین18اند، با توجه به ماده   اعالم داشته14/11/1385 مورخ 344/101 اصفهان در پاسخ به شکایت فوق طی نامه شماره
« دارد   قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران که مقرر می187اجرائی موضوع ماده 

دارندگان پروانه مکلفند حداکثر ظرف مهلت . نمایند پذیرفته شدگان مشاوره حقوقی منفرداً یا مشترکاً اقدام به تشکیل مؤسسه می
 ماه طبق مقررات مربوط به ثبت تشکیالت و مؤسسات غیرتجاری نسبت به ثبت مؤسسه اقدام نمایند در غیر این صورت 6

مؤسسه مشاوره حقوقی تـابع «دارد   ماده مذکور که مقرر می3و همچنین تبصره » ...مجوز صادره باطل و بی اعتبار خواهد بود
گردد، اعتبار این گونه مؤسسات به ثبت آنها  مستفاد می» ضوابط و مقررات مربـوط به مؤسسات غیرتجارتی خـواهد بـود

 و 2ماده ) ب( و بند 1بنابراین، حسب مقررات ماده . گردد باشد در غیر این صورت مجوز آنها از درجه اعتبار ساقط می می
 مؤسسات مذکور مکلف به ثبت 1337شکیالت و مؤسسات غیرتجارتی مصوب نامه اصالحی ثبت ت  آیین4 و 3همچنین مواد 

 معاونت محترم فنی و حقوقی سازمان امور 24/11/1384 مورخ 20620/12/43/11باشند و همانگونه که بخشنامه شماره  می
بنابراین مصادیق مالیاتی کشور نیز اعالم نموده احکام مالیاتی اشخاص حقوقی درخصوص مؤسسات مذکور جاری خواهد بود 



 148

بنابه . باشد نه مؤسسات مشاوره حقوقی  قانون مالیاتهای مستقیم ناظر به اشخاص حقیقی می96ماده ) ب( بند 5موضوع ردیف 
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق باحضور رؤسا و . الذکر را دارد مطالب مذکور تقاضای رد دادخواست فوق

لبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی ا مستشاران و دادرسان علی
 .نماید مبادرت بـه صدور رأی می

  رأی هیأت عمومی
 قانون مالیاتهای مستقیم عبارت مشاوران حقوقی درج شده در همین 96ماده ) ب( بند 5 نظر به اینکه اوالً در متن ردیف          

ثانیاً، صرف اعطاء عنوان . نماید ء نامبرده شده است که داللت بر واحد بودن وضعیت وکالء و مشاوران حقوقی میردیف از وکال
ثالثاً، در . گردد مؤسسه به مشاوران حقوقی موجب تغییر ماهیت قانونی مشاوران حقوقی از جهت تشابه وضعیت با وکالء نمی

ای نامبرده شده است که عنوان کلی و عام  قیم از ارائه دهندگان خدمات مشاوره قانون مالیاتهای مست96ماده ) الف( بند 4ردیف 
 همان قانون از عبارت مشاوران حقوقی نامبرده شده و مشاوران حقوقی موضوع 96ماده ) ب( بند 5بوده در حالیکه در ردیف 

 15032/3ن بوده علیهذا بخشنامه شماره  قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از مصادیق اعالء آ187ماده 
 قانون برنامه سوم 187 اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان از جهت اینکه مشاوران حقوقی موضوع ماده 24/9/1384مورخ 

توسعه را مشمول احکام مالیاتی اشخاص حقوقی درخصوص مؤسسات غیرتجاری تشخیص داده خالف قانون و خارج از حدود 
 1385 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 42 و ماده 19شود و مستنداً به ماده یک و بند یک ماده  شخیص داده میاختیارات ت
  .گردد ابطال می

  رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ علی رازینی
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  423: شماره دادنامه
  25/10/1386 ـ 84/418/هـ: شماره

   18/6/1386 ـ 84/418: کالسه پرونده

  . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:دگیمرجع رسی
  .آقای حسین عباسی :شاکی

 فرمانده نیروی انتظامی جمهوری 25/7/1378 مورخ 9/5/111/01/402 ابطال بخشنامه شماره :موضوع شکایت و خواسته
  .اسالمی ایران

یت درخصوص عدم جواز طرح  شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعالم داشته است، اوالً، بخشنامه مورد شکا:مقدمه          
 قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و خارج از حیطه 138ها ناجا بر علیه یکدیگر مغایر با اصل  دعوی از سوی رده

ثانیاً، اداره کل قوانین ناجا را معادل و همتراز مراجع قضائی تلقی کرده که غیرقانونی است، زیرا . باشد نویسی می نامه آیین
العموم یا نماینده وی است، نوعی دخالت در  ثالثاً، رسیدگی به جنبه عمومی جرائم جزء اختیارات مدعی. ن دارداختصاص به مقن

محروم کردن از حقوق ) جنبه خصوصی(رابعاً، محروم کردن اشخاص خصوصی از بابت حق خصوصی . وظایف دادستان است
 قانون اساسی صراحت دارد، 34واهی شخص است که اصل فردی یا اجتماعی آن است که مغایر با قانون اساسی و حق دادخ

 از قانون آیین دادرسی 3مغایر با ماده . توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد، منع کرد هیچ کس را نمی
 دولتی است و این بخشنامه در واقع سرپوش گذاشتن و مخفی کردن جرائم دولتی دستگاههای. باشد  می1378کیفری مصوب 

معاون حقوقی و امور مجلس نیروی انتظامی در پاسخ به شکایت .  قانون اساسی تقاضای ابطال آن را دارم170طبق اصل 
 قانون نیروی انتظامی 2ـ به موجب ماده 1اند،   اعالم داشته19/9/1385 مورخ 7/1/39/01/402=1449مذکور طی نامه شماره 

انتظامی یک سازمان مسلح در تابعیت فرماندهی معظم کل قوا و وابسته به وزارت  نیروی 1369جمهوری اسالمی مصوب 
االشاره سازمان و تشکیالت این سازمان توسط وزارت کشور تهیه و به تصویب   قانون فوق8باشد و به موجب ماده  کشور می

ی در جهت اجرای قانون و تحت تابعیت فرماندهی معظم کل قوا رسیده که همگی ادارات و معاونتها زیر مجموعه نیروی انتظام
نامه انضباطی مصوب  توانند از یک شخصیت حقوقی مستقل از نیروی انتظامی برخوردار باشند و طبق آیین این نیرو بوده و نمی

باشند، بدیهی است سیاستگذاری در طرح شکایت یا   فرماندهی معظم کل قوا ملزم به رعایت سلسله مراتب فرماندهی می1369
 قانون آیین دادرسی 9ـ به موجب ماده 2. باشد های ناجا از حقوق و اختیارات مستلزم شخص فرمانده ناجا می وی مرتبط با ردهدع

شخصی که از وقوع جرمی متحمل ضرر و زیان شده و یا حقی از  « 1378دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مصوب 
 1257و با امعان نظر به ماده » گردد کند، مدعی خصوصی و شاکی نامیده می به میقبیل قصاص و قذف پیدا کرده و آن را مطال

هر کس مدعی حقی از  «1379 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب 51قانون مدنی و ماده 
 انتظامی، تنها یک مجموعه واحد لذا با توجه به شخصیت حقوقی مستقل نیروی» .گردد شخص دیگری باشد خواهان نامیده می

باشد که یک قسمت از یک مجموعه دولتی به  تواند در مقام شاکی یا خواهان قرار گیرد و اصوالً این امر پذیرفته نمی دولتی می
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از آنها ثانیاً هر کدام . زیرا اوالً مالی از خود ندارد. عنوان خواهان علیه یک قسمت از همان مجموعه طرح دعوی یا شکایت نماید
باشند و صدور بخشنامه مورد نظر در همین راستا به لحاظ نداشتن سمت  دارای یک شخصیت حقوقی مستقل نمی

 32ـ در تاکید مراتب معنونه الزم به ذکر است قانونگذار در ماده 3. های قضائی بوده است های موصوف در پرونده زیرمجموعه
مانند نیروی انتظامی ... ها، مؤسسات دولتی و وابسته به دولت  ه وزارتخانه ب1379قانون آیین دادرسی در امور مدنی مصوب 

اجازه داده است که عالوه بر استفاده از وکالی دادگستری برای طرح هرگونه دعوی یا دفاع و تعقیب دعاوی مربوط از اداره 
لذا طرح دعوی یا شکایت از . تفاده نمایندحقوقی یا کارمندان رسمی خود با داشتن شرایط یاد شده به عنوان نماینده حقوقی اس

ـ جهات رسیدگی به جرائم از سوی 4. های نیروی انتظامی بدون رعایت این ماده از وجاهت قانونی برخوردار نخواهد بود رده
اد  قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مشخص گردیده و در مو67 و 66، 65مقام قضائی در مواد 

یاد شده به کلیه اشکال نحوه رسیدگی به جرائم و شکایات اشاره شده و ایراد خواهان مبنی بر اینکه بخشنامه صادره در جهت 
باشد، پذیرفته نیست، زیرا اوالً ادارات نظارتی و بازرسی برای شناسایی و پیگیری و گزارش و اعالم جرم  مخفی نمودن جرائم می

ای به زعم خود از رده دیگر جرمی را شناسایی و قبل از  توان قبول کرد رده باشند و ثانیاً نمی یت میبه مقام قضائی دارای مسئول
در این صورت مسئولیت لوث شدن ماموریتهای سازمان و یـا حتی . اعالم به بازرسی مستقیماً از رده دیگر طرح شکایت نماید

گردد مراد و نظر از  با امعان نظر به بخشنامه صادره مشخص میـ 5کنندگان واهی از جرم به عهده کیست؟  اشتباهات اعالم
لذا ایراد خواهان مبنی بر محروم . باشند باشد نه اشخاص حقیقی که مستخدم نیروی انتظامی می های ناجا می صدور آن رده

 136 و مواد 1382 قانون استخدام ناجا مصوب 125نمودن اشخاص از حق خصوصی و جنبه خصوصی وارد نبوده، زیرا در ماده 
های   فرماندهی معظم کل قوا به مکانیسم نحوه رسیدگی به شکایات پرسنل از رده1369نامه انضباطی مصوب   آیین144الی 

باالتر در امور خدمتی و از فرماندهان و مدیران ناجا نیز اشاره نموده، لذا در این خصوص نیز بخشنامه صادره در جهت تضییع 
عـدالت اداری در تـاریخ  هیأت عمومـی دیوان. باشد  اشخاص نبوده و مغایر با حق دادخواهی افراد نمیحقوق فردی و اجتماعی

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

  یأت عمومیرأی ه
تواند به   قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می34 به صراحت اصل          

همه افراد ملت حق دارند اینگونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند و هیچ . منظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید
 قانون مزبور، اعمال قوه 61و حسب اصل . که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد، منع کردتوان از دادگاهی  کس را نمی

آید و مسئولیت حل و فصل دعاوی و حفظ حقوق عمومی و گسترش و اجرای  قضائیه به وسیله دادگاههای دادگستری بعمل می
قانون، مرجع رسمی تظلمات و شکایات،  آن 159عدالت به عهده مقام قضا محول شده است و همچنین به موجب اصل 

 فرمانده نیروی انتظامی که نافی حق 25/7/1378 مورخ 9/5/111/01/402بنابراین اطالق بخشنامه شماره . دادگستری است
ها و مسئولین مربوط به منظور حل و فصل اختالفات و دعاوی آنان در قلمرو قوانین  های ناجا به طرفیت سایر رده دادخواهی رده
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دنی و کیفری داخل در صالحیت مراجع قضائی و موجب محرومیت آنان از تظلم به مرجع قضا به منظور احقاق حق است، م
شود و  خالف صریح احکام قانونگذار و خارج از حدود اختیارات فرمانده نیروی انتظامی در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می

 ابطال 1385 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 42 و ماده 19 بند یک ماده  قانون اساسی و170مستنداً به قسمت اخیر اصل 
  .شود می
  

  عدالت اداری ـ رهبرپور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان
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  424: شماره دادنامه

  25/10/1386 ـ 84/384/هـ: شماره
   18/6/1386 ـ 84/384: کالسه پرونده

  .دیوان عدالت اداری هیأت عمومی :مرجع رسیدگی
  . آقای حسین عباسی:شاکی

 مورخ 011/1/04/101/74/19 ابطال دستورالعمل تاسیس و راه اندازی مرکز مشاوره به شماره :موضوع شکایت و خواسته
  . مصوب فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران25/4/1381

 قانون اساسی، ایجاد و تأسیس 170 و 138، 53است، طبق اصول  ه شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعالم داشت: مقدمه       
نیروی انتظامی در تهیه دستورالعمل مورد شکایت . یا راه اندازی تشکیالت اداری یا سازمانی جدید اختصاص به مقنن دارد

ـ تعیین تکالیف، 1. باشد ماذون از قبل مقنن نبوده ودر واقع سلیقه شخص فرمانده بوده که خارج از حیطه وظایف اداری وی می
استمرار یا ادامه تکالیف، الزامات اشخاص خصوصی یا عمومی و تعیین جرائم و تخلفات و ضرورت تعقیب قانونی، دریافت وجه 
یا پرداخت آن یا قائل شدن استثناء و نحوه و شرایط استفاده از بیت المال و ضمانت اجرای تضییع حقوق اشخاص خصوصی، 

 قانون اساسی و مغایر با 138 و 53 و مراحل احقاق حق همگی اختصاص به مقنن دارد و مغایر با اصول مراجع تشخیص رسمی
باشد و دیوان محاسبات کشور در این رابطه هیچ کنترل و نظارتی راجع به دریافتها و پرداختها طبق   می1369قانون ناجا مصوب 

اجا خودش وضع قانون کرده و خودش هم نظارت ندارد و ضمانت  ندارد و در واقع ن19 و 17، 13، 12، 11، 10، 9های  شق
معاون حقوقی و امور .  قانون اساسی تقاضای ابطال دستورالعمل مورد شکایت را دارد170علیهذا طبق اصل . اجرائی ندارد

د، الف ـ ساختار ان  اعالم داشته8/9/1385 مورخ 7/1/39/01/402=1739مجلس ناجا در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 
 تعیین شده و 1369 قانون نیروی انتظامی مصوب 8و تعیین مراکزی به عنوان مشاوره در نیروی انتظامی به موجب ماده 

ب ـ با توجه به . بندی و تعریف گردیده است  طبقه1382 قانون استخدام نیروی انتظامی مصوب 20مشاغل آنان براساس ماده 
یکی از وظایف نیروی انتظامی » پیشگیری از وقوع جرائم« نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران  قانون4 ماده 8بند ) د(جزء 

باشد و یکی از اهداف تنظیم دستورالعمل راه اندازی مرکز مشاوره برای ناجا، کاهش بار انتظامی و  در مقام ضابط قوه قضائیه می
ج ـ با توجه به . باشد راجعان که زمینه ساز بروز جرائم میقضائی از طریق آموزش و اصالح رفتارهای فردی ضداجتماعی م

 مصالحه در جرائم 1378 قانون آیین دادرسی در امور کیفری مصوب 4تقسیم جرائم به قابل گذشت و غیرقابل گذشت در ماده 
در جرائم گردد و  موجب توقف رسیدگی یا اجرای حکم قضائی می)  قانون مجازات اسالمی727موضوع ماده (قابل گذشت 

لذا مشاوره به . باشد  قانون مجازات اسالمی یکی از جهات تخفیف مجازات می22غیرقابل گذشت با توجه به بند یک ماده 
گردد و این امر هیچ گونه خللی در اختیارات مقام  طرفیت پرونده و در صورت حصول سازش مراتب به مقام قضائی ارسال می

البدل شعب  دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیهیأت عمومی . سازد قضائی وارد نمی
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 .نماید دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می

  رأی هیأت عمومی
عنوان از اشخاص منوط به حکم صریح مقنن یا ماذون از قبل  نظر به اینکه اخذ مالیات، عوارض و هرگونه وجهی به هر          

 مورخ 011/04/101/74/19دستورالعمل تاسیس و راه اندازی مرکز مشاوره به شماره ) ج( قسمت 9قانونگذار است، بنابراین بند 
ز مشاوره نیروی انتظامی المشاوره از هر یک از افراد مراجع به مرک  ریال به عنوان حق3000 مبنی بر دریافت مبلغ 25/4/1381

 قانون 170باشد و مستنداً به قسمت اخیر اصل  خارج از حدود اختیارات فرمانده نیروی انتظامی در وضع مقررات دولتی می
  .شود  ابطال می1385 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 42 و ماده 19اساسی جمهوری اسالمی ایران و بند یک ماده 

  
 عدالت اداری ـ رهبرپور ت اداری معاون قضائی دیوانهیأت عمومی دیوان عدال
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  358 ـ 357: شماره دادنامه
  21/9/1386ـ  519ـ  85/386/هـ: شماره

   21/5/1386ـ  519ـ  85/386: کالسه پرونده

  . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:مرجع رسیدگی
  . شرکت اروم سازه و شرکت ساختمانی ایستا پارس پل:شاکی

 سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس 26/5/1377 مورخ368/1/102 ابطال بخشنامه شماره:و خواستهموضوع شکایت 
  .کشور
اند، سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور بر اساس   شکات به شرح دادخواستهای تقدیمی اعالم داشته: مقدمه       

 هیأت مدیره آنها جزو کارمندان رسمی، پیمانی یا قراردادی یا بخشنامه مورد شکایت از ارجاع کار به شرکتهای که اعضای
با عنایت به اینکه اگر بخشنامه مذکور با استناد به قانون منع مداخله . نمایند اند، خودداری می سربازان سابق سازمان مذکور بوده

باشد نه  ان خدمت آنها در ادارات می باشد، قانون مزبور مربوط به زم1337کارمندان دولت در معامالت دولتی مصوب دی ماه 
توان با اعمال سالیق شخصی افراد جامعه را از حقوق اجتماعی  نمی. بعد از ترک خدمت بعلت اتمام سربازی یا بازنشستگی

 26/5/1377 مورخ 368/1/102بنابه مراتب ابطال بخشنامه شماره . خویش محروم نمود و مخالف با قانون اساسی عمل کرد
مدیریت حقوقی حمایت قضائی و پاسخگوئی . سازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور در قسمت مورد شکایت را دارمسازمان نو

 مورخ 02/م/395/12به شکایات سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 
 و با عنایت به قانون برگزاری 1354له مطابق با قانون مصوب اند، در راستای اعمال بهینه وظایف محو  اعالم داشته6/8/1385

 و مفاد الیحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معامالت 1383مناقصات مصوب 
اطالعات مناقصه گران و همینطور جلوگیری از نشر احتمالی   به جهت جلوگیری از تبانی مناقصه1337دولتی و کشوری مصوب 

بناء علیهذا با . المال این سازمان اقدام به تنظیم و ارسال دستورالعمل مورد شکایت نموده است و به منظور صیانت از حقوق بیت
توجه به مراتب و اینکه شکات دارای رابطه خادم و مخدومی با اداره کل نوسازی مدارس استان آذربایجانغربی بوده و تحقیقاً 

باشند که بر خالف نظریه قانونگذار در احصاء شرایط قانونی برگزاری مناقصه و لزوم ایجاد رقابت سالم برای  اتی میدارای اطالع
گزار نظر به قوانین پیش گفته در رد یا  خواهد بود و از طرفی اساساً مناقصه... تامین کیفیت باعث ایجاد نوعی رانت اطالعاتی و 

هیأت عمومـی . اشد، خواهشمند است نسبت به صدور قرار رد شکایت اقدام فرمایندب قبولی پیشنهادات واصله مخیر می
البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و  عـدالت اداری در تـاریخ فـوق بـا حضور رؤسا و مستشـاران و دادرسان علی دیوان

  .یدنما بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می
 

  رأی هیأت عمومی
 ماده یک قانون الیحه قانونی منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معامالت دولتی و کشوری          
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 اشخاص حقیقی و حقوقی ممنوع از شرکت در معامالت دولتی اعم از پیمانکاری، مقاطعه کاری، مناقصه و مزایده 1337مصوب 
نظر باینکه مدلول .  ماده یک قانون را به طور مشروح و مبسوط تعیین و تبیین کرده است3ندرج در تبصره و سایر معامالت م

، داللتی بر عدم انعقاد قرارداد با پیمانکارانی که قبالً به عنوان 1383الذکر و مقررات قانون برگزاری مناقصات مصوب  ماده فوق
نین افرادی که قبالً به عنوان پیمانکار، طرف قرارداد با اداره کل نوسازی مدارس و همچ...) اعم از رسمی، قراردادی و (کارمند 

) ب(اند، ندارد و محرومیت اشخاص مزبور از شرکت در معامالت دولتی فاقد مجوز قانونی است، بنابراین بند  در منطقه بوده
مدارس کشور بلحاظ اینکه متضمن عدم  سازمان نوسازی و توسعه و تجهیز 26/5/1377 مورخ 368/1/102بخشنامه شماره 

باشد و با این وصف دایره شمول قانون را تضییق کرده است، مغایر قانون و خارج از حدود  انعقاد قرارداد با اشخاص اخیرالذکر می
می  قانون اساسی جمهوری اسال170شود و به استناد اصل  اختیارات اداره کل نوسازی و تجهیز مدارس کشور تشخیص داده می

  .گردد  قانون دیوان عدالت اداری ابطال می42 و ماده 19ایران و بند یک ماده 
  

  فرد عدالت اداری ـ مقدسی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان
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  676: شماره دادنامه
  18/11/1386 ـ 85/918/هـ: شماره

   8/8/1386 ـ 85/918: کالسه پرونده

  . دیوان عدالت اداری هیأت عمومی:مرجع رسیدگی
  . شرکت ایثارگران زرین شهر:شاکی

  . اعالم تعارض آراء صادره از شعب اول، سوم، چهارم و بیست و نهم دیوان عدالت اداری:موضوع شکایت و خواسته
ن  موضوع شکایت شرکت ایثارگران زری83/1848 الف ـ شعبه سوم بدوی دیوان در رسیدگی به پرونده کالسه : مقدمه       

 قانون شهرداری مستقر در شهرداری مبارکه بخواسته، اعتراض به مطالبه عوارض به شرح 77شهر بطرفیت، کمیسیون ماده 
 25/4/1370ـ 42 چنین رأی صادر نموده است، با توجه به مفاد رأی وحدت رویه شماره 3/11/1384 مورخ 2857دادنامه شماره 

اری، واحدهای صنفی واقع در شهرکهای صنعتی مستقر در خارج از محدوده مبنی بر غیرقانونی بودن مطالبه عوارض شهرد
خدمات شهری و با التفات به اینکه وضع اینگونه عوارض مورد مطالبه شهرداریها اصوالً مربوط به شهرها بوده و تسری آن 

ت، علیهذا حکم به ورود شکایت شهرکها نیاز به مجوز قانونی دارد که در اینگونه موارد چنین مجوز قانونی وجود نداشته اس
 دیوان در رسیدگی 29ـ شعبه 1ب ـ. دارد  قانون شهرداری در این رابطه صادر و اعالم می77شاکی و ابطال رأی کمیسیون ماده 

 قانون 77کمیسیون ماده ( موضوع شکایت شرکت بازرگانی توکاندارک به طرفیت، شهرداری مبارکه 84/806به پرونده کالسه 
 مورخ 927 بشرح دادنامه شماره 77 کمیسیون ماده 29/10/1380 ـ 854بخواسته، صدور حکم به ابطال رأی شماره ) شهرداری

 قانون 77است، ماحصل شکایت مدیر شرکت شاکی بطرفیت شهرداری و کمیسیون ماده   چنین رأی صادر نموده26/5/1384
باشد، معهذا  آن خرید و فروش آهن قراضه نه تولید آن میاینکه شرکت صرفاً بازرگانی است که فعالیت ) مبارکه(شهرداری 

 قانون شهرداری، شرکت را محکوم 77باشد و با ارسال پرونده به کمیسیون ماده  شهرداری مصرانه خواهان پرداخت عوارض می
ردار مبارکه پاسخ داده متقابالً شه. بنابراین تقاضای صدور حکم وفق خواسته را دارد. به پرداخت مبلغ مندرج در رأی نموده است

اگرچه شرکت به عنوان واحد بازرگانی ملحوظ است ولی فعالیت شرکت به عنوان واسطه جهت انجام امورصنعتی از قبیل 
باشد و به لحاظ اینکه در محدوده  های آهن موردنیاز شرکت فوالد مبارکه می آالت قراضه آوری و پرس و حمل قطعات آهن جمع

بنابراین تقاضای رد شکوائیه . باشد ، مکلف به پرداخت یک درصد عوارض مصوب بـه شهرداری میشهر مبارکه قرار دارد
مطروحه را دارد که با عنایت به محتویات پرونده و مستندات ابرازی نظر به اینکه ماده واحده تعرفه عوارض بر فروش 

مصوبه شماره (رمشمول قانون نظام صنفی محصوالت و تولیدات کارخانجات و واحدهای صنعتی و معدنی و کارگاههای غی
اعالم داشته، عوارض بر محصوالت و کاالهای تولیدی کارخانجات به میزان )  وزارت کشور19/6/1372 مورخ 13185/34/1

گردد و شهرداری مبارکه نیز ضمن مدافعات خود اظهار داشت، فعالیت شرکت  قیمت نهائی فروش محاسبه و اخذ می% 1
عوارض فاقد محمل % 1بنابراین مطالبه ) که تولیدی نیست(باشد  آالت می بندی و حمل و نقل آهن وری، بستهآ توکاندارک جمع

االشعار و ماده  قانونی بوده و در نتیجه رأی صادره مخدوش و شکایت مطروحه وارد تشخیص گردید و با استناد ماده واحده فوق
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فسخ رأی مارالذکر و طرح و رسیدگی در کمیسیون جانشین صادر و اعالم  قانون دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و 11
 موضوع تقاضای 84/1166ـ شعبه چهارم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کالسه 2ب ـ. گردد می

 بشرح 29ه  شعب26/5/1384 مورخ 927تجدیدنظرخواهی شهرداری شهر مبارکه بخواسته، اعتراض نسبت به دادنامه شماره 
 چنین رأی صادر نموده است، با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه از طرف 26/1/1385 مورخ 40دادنامه شماره 

تجدیدنظرخواه نسبت به دادنامه تجدیدنظرخواسته اعتراض موجه و مؤثری بعمل نیامده و با بررسی سوابق امر بر کیفیت 
الی که فسخ دادنامه بدوی را ایجاب نماید مشهود نیست، بنابراین با رد رسیدگی و اعمال مقررات نیز ایراد و اشک

ـ شعبه اول بدوی دیوان در رسیدگی به پرونده کالسه 1ج ـ. گردد تجدیدنظرخواهی دادنامه بدوی عیناً تایید و استوار می
که اصفهان بخواسته، ابطال  مستقر در شهرداری مبار77 موضوع شکایت، شرکت توکاندارک بطرفیت، کمیسیون ماده 77/2195

 چنین 13/12/1377 مورخ 2748 قانون شهرداری به شرح دادنامه شماره 77 کمیسیون ماده 24/4/1377و نقض رأی مورخه 
 شاکی آقای 16/8/1377 مورخ 26404رأی صادر نموده است، بشرح اوراق و محتویات پرونده و مندرجات دادخواست شماره 

 شهرداری مبارکه اعالم شکایت نموده و خالصتاً 77کت سهامی توکاندارک بطرفیت کمیسیون ماده احمد شهیدی وکالتاً از شر
اعالم داشته، طرف شکایت بدون در نظر گرفتن مقررات تحت عنوان تعرفه عوارض بر فروش محصوالت و تولیدات کارخانجات 

با وجود اینکه مستنداً بـه آنها پاسخ داده شده که از کل فروش شرکت توکاندارک نموده و % 1و کارگاهها مبادرت به مطالبه 
معذالک شهرداری بر ادعای خویش اصرار . فعالیت شرکت که صرفاً بازرگانی و عبارت از خرید و فروش است، نه تولید محصول

ت به دارد و مصرانه خواهان پرداخت عوارض مذکور بوده و در نهایت پس از مدتی با همکاری یک مؤسسه حسابرسی مبادر
 به 1376 ـ 1370الرأس فروش شرکت که با واقعیت فاصله بسیاری دارد نموده و مراتب را در ارتباط با سالهای  تشخیص علی

 ارجاع و کمیسیون نیز بدون در نظر گرفتن نوع شرکت و اینکه بازرگانی است نه 77صورت یک جانبه به کمیسیون ماده 
عنه را صادر کرده در حالیکه در ماده واحده استنادی و عنوان آن   رأی معترضتولیدی و بدون مالحظه توضیحات شرکت موکل
ای یا نهائی کارخانجات و واحدهای صنعتی و معدنی و کارگاههای غیرمشمول  صراحت در محصوالت و تولیدات اعم از واسطه

ل ذوب مجدد در کارخانه فوالد مبارکه آالت قراضه و قاب آوری آهن نظام صنفی دارد و فعالیت شرکت عبارت است از تهیه و جمع
در خاتمه . نماید و اصوالً قضیه سالبه به انتفاء موضوع است و فروش آنها به کارخانه مذکور و هیچ نوع محصولی را تولید نمی

ای ه  و استضعاف سهامداران شرکت که کارگران فوالد مبارکه و خانواده77ضمن یادآوری و مستند نبودن رأی کمیسیون ماده 
عنه طی الیحه  عنه را نموده است و با ارسال نسخه دوم شکایت مشتکی باشند تقاضای نقض و ابطال رأی معترض آنها می

بندی  سازی و طبقه  ضمن رد ادعای وکیل شرکت شاکی، مدعی است که تهیه و آماده2/10/1377 مورخ 144ـ44جوابیه شماره 
گیرد از جمله بکار گرفتن و بکاربردن   و عملیاتی که در این راستا صورت میو حمل و تحویل آهن قراضه با توجه به اقدامات

 قراضه، 2های آهن به درجه یک سنگین قراضه، سنگین  بندی قراضه مواد شیمیایی و تادیه و استفاده از افراد متخصص و درجه
فروش محصوالت % 1ارض داند که آهن قراضه قابل تولید نیست، لکن در همین حد مشمول عو متوسط درجه یک می

عنه عالوه بر  مشتکی. باشد ای، تبدیلی کارهای غیرمشمول نظام صنفی موضوع ماده واحده عوارض بر محصوالت می واسطه
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) آهن قراضه(دلیل مذکور معتقد است که بـه علت مجاورت کارگاههای در جـوار فوالد شهر این محصول از اقصی نقاط کشور 
افتد که این  کند و نیز به لحاظ مشکل بارگیری و وضعیت خاص محصول اکثراً اتفاق می ه عبور میاز داخل معابر شهر مبارک

ها در سطح معابر شهر پراکنده شوند و نیز اثرات نامطلوب و زیانبار زیست محیطی برای شهر در بردارد، مضافاً که عبور  قراضه
ا کامالً دگرگون ساخته و موجب بد منظره شدن چهره شهر روزی کامیونهای حامل قراضه از سطح شهر، چهره شهر ر شبانه
عنه  شرکت را پذیرفته و در خاتمه مشتکی% 1شود و یادآوری نموده که مدیرعامل شرکت حضوراً در مذاکره شمول عوارض می

با توجه به .  قانون شهرداری و لغو دستور موقت صادره را نموده است77تقاضای رد شکایت شاکی و تایید رأی کمیسیون ماده 
 قانون شهرداریها در این خصوص اوالً شرکتهای 77عنه و مالحظه رأی کمیسیون ماده  مراتب مذکور و دالیل ابرازی مشتکی

بازرگانی با توجه به معنی و تعاریفی که از آنها شده است از موضوع تعرفه عوارض بر فروش محصوالت و تولیدات کارخانجات و 
عنه و توسل  ثانیاً دالئل ابرازی مشتکی. اند و کارگاههای غیرمشمول قانون نظام صنفی موضوعاً خارجواحدهای صنعتی و معدنی 

باشد ثالثاً شرکت  به جهاتی مانند آلوده نمودن شهر و تردد کامیونها و غیره هیچکدام در مقام اثبات ادعا قابل استناد نبوده و نمی
رابعاً رأی . است) آالت قراضه آهن(ی و تقسیم و آرایش کاالهای خریداری شده بند گیری و دسته عنه صرفاً کارش واسطه مبحوث

کمیسیون بدون تحقیق و بدون استناد به مواد قانونی و ذکر دلیل صادر گردیده و تنها دلیلی که در متن رأی آورده شده گزارش 
 دارد که حسابرسی بعمل نیامده، بلکه شرکت بنفشه محاسب است که در متن گزارش خود به عنوان شهرداری مبارکه اعتراض

الرأس برآورد گردیده و لذا کمیسیون بدون کسب  بر اساس بررسیهای انجام شده و با توجه به شواهد و قرائن به صورت علی
ادله و تحقیق الزم در متن رأی همان مبلغی را که شرکت بنفشه محاسب گزارش نموده مالک عمل قرار داده و سهم 

 ماده واحده مورد نظر شهرداری در صورت بروز 4اند و این در حالی است که طبق تبصره  تعیین نموده% 1ه میزان شهرداری را ب
اختالف در میزان محاسبه و یا نحوه دریافت عوارض و پرداخت آن به درخواست وزارت کشور توسط وزارت امور اقتصادی و 

عنه هم از نظر ماهوی و هم شکلی مخدوش است و  کور رأی معترضعلیهذا با عنایت به جهات مذ. دارائی ممیزی خواهد شد
ـ شعبه دوم تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده 2ج ـ. گردد ضمن نقض آن حکم به ورود شکایت صادر و اعالم می

 13/12/1377 مورخ 2748موضوع تقاضای تجدیدنظرخواهی شهرداری شهرداری مبارکه، نسبت به رأی شماره 79/1864کالسه
 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه فعالیت 30/5/1381 مورخ 715صادره از شعبه اول دیوان به شرح دادنامه شماره 

فروش محصوالت تولیدی % 1گری بوده و از شمول ماده واحده پرداخت عوارض  شرکت تجدیدنظرخوانده و کارش صرفاً واسطه
دادن به آهن قراضه و پرس نمودن آنها و یا برش تانکهای سوخته شده عنوان بندی کردن و آرایش  خارج است و مجرد دسته

عنه بر این اساس و به جهات و دالیل مقیده در آن صادر شده خالی از  باشد و رأی شعبه معترض تولیدی بر آنها صادق نمی
ی آهنهای قراضه و فروش آن به ذوب آور باشد و تجدیدنظرخواه دلیل و مدرکی بر اینکه جمع اشکال و ایرادی بر آن وارد نمی

گردد اقامه ننموده بناء  آهن مشمول ماده واحده مارالذکر باشد، ارائه ننموده و اعتراض مؤثری که موجب فسخ دادنامه بدوی
دـ شعبه چهارم بدوی دیوان در رسیدگی به . گردد علیهذا با تایید دادنامه معترض رأی به رد اعتراض تجدیدنظرخواه صادر می

 قانون شهرداری 77شهر به طرفیت، کمیسیون ماده   موضوع شکایت شرکت سهامی ایثارگران زرین80/164پرونده کالسه 
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 چنین رأی صادر نموده است، شرکت 22/4/1381 مورخ 1070به شرح دادنامه شماره % 1مبارکه به خواسته، اعتراض به مطالبه 
فروش سالهای % 1 قانون شهرداری مبارکه مربوط به عوارض 77  کمیسیون ماده17/8/1377شاکی نسبت به رأی مورخه 

 صادره از کمیسیون مزبور حسب مفاد شکوائیه، با التفات و توجه به محتویات پرونده نظر به رأی مرقوم و 1376 و 1375
م دیوان  شعبه سو12/7/1379ـ1395 شهرداری ذکر شده و دادنامه شماره 9/2/1381 ـ 5767مالحظه پاسخ مستدل شماره 
 صادره از هیأت عمومی دیوان موصوف و نظر به اینکه اعتراض مؤثری از 23/11/1379ـ357عدالت اداری و دادنامه شماره 

فیه  سوی شرکت منظور و معمول نشده تا سبب نقض رأی گردد و در صدور رأی تخلفی از مقررات مشهود نیست در مانحن
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق . گردد  صادر و اعالم میاعتراض شرکت غیرموجه تشخیص و حکم به رد آن

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

  رأی هیأت عمومی
در صورت 1373 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 30ماده ) الف( مطابق بند          

عدم تکافوی درآمد شهرداریها از محل وصول عوارض، وضع عوارض جدید و افزایش عوارض موجود صرفاً با پیشنهاد وزیر 
وش محصوالت و تولیدات کارخانجات و نظر به اینکه مفاد تعرفه عوارض بر فر. کشور و تصویب رئیس جمهور خواهد بود

واحدهای صنعتی و معدنی و کارگاههای غیرمشمول قانون نظام صنفی که مورد استناد قرار گرفته متضمن جواز اخذ یک درصد 
آالت قراضه از  قیمت نهائی فروش از کاالهای تولیدی موضوع مصوبه اخیرالذکر است و وصول عوارض از محل فروش آهن

بنابراین وصول عوارض از محل فروش آنها مجوز قانونی ندارد و دادنامه شماره . شود ای تولیدی محسوب نمیمصادیق کااله
 شعبه اول دیوان که مفید این معنی 13/12/1377 مورخ 2748 شعبه بیست و نهم و دادنامه شماره 26/5/1384 مورخ 927

 قانون دیوان عدالت اداری 43 و ماده 19 ماده 2تناد بند این رأی به اس. شود است، صحیح و موافق قانون تشخیص داده می
  .االتباع است برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه الزم

 
  فرد عدالت اداری ـ مقدسی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان
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  430: شماره دادنامه
  8/11/1386 ـ 84/698/هـ: شماره

   18/6/1386 ـ 84/698: پروندهکالسه 

  . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:مرجع رسیدگی
  . خانم مریم السادات معصوم پور:شاکی

  . دیوان عدالت اداری20 و 17 اعالم تعارض آراء صادره از شعبه :موضوع شکایت و خواسته
السادات معصوم پور به  ع شکایت خانم مریم موضو83/1046 الف ـ شعبه هفدهم در رسیدگی به پرونده کالسه : مقدمه       

ریزی کشور به خواسته الزام به عدم تبدیل حکم استخدامی رسمی ـ آزمایشی به پیمانی به  طرفیت، سازمان مدیریت و برنامه
 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه حکم استخدامی آزمایشی شاکی در 14/10/1383 مورخ 2495شرح دادنامه شماره 

نامه مذکور و   هیأت وزیران و مغایر با تصویب24/6/1381 مورخ 27026ت/29982نامه شماره   بعد از تصویب5/12/1381اریخ ت
 قانون استخدام کشوری و در راستای 18بر خالف ضوابط اصدار گردیده در نتیجه قبل از اتمام دوره آزمایشی مقرر در ماده 

باشد تغییر وضعیت استخدامی از رسمی ـ آزمایشی به پیمانی  مکلف به اجرای آن میعنه  االشعار که مشتکی اجرای مصوبه فوق
در موردی صـورت گرفته بنابراین تخلفـی از مقررات در اقدامات خوانده به نظر نرسیده و با عنایت به وحدت مالک رأی وحدت 

وجود قرار رد شکایت صادر و اعالم  در وضع م11/8/1382 مورخ 299رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 
پور به طرفیت سازمان   موضوع شکایت آقای علی حسام83/948ـ شعبه بیستم در رسیدگی به پرونده کالسه 1ب ـ. گردد می

ریزی کشور به خواسته اعتراض به تبدیل حکم استخدام رسمی ـ آزمایشی به پیمانی به شرح دادنامه شماره  مدیریت و برنامه
 چنین رأی صادر نموده است، با توجه به مندرجات دادخواست و الیحه جوابیه و صدور مجوز استخدام 21/9/1383  مورخ2280

 هیأت وزیران و برگزاری آزمون بر آن اساس 24/6/1381 مورخ 27026ت/29982رسمی از سوی خوانده قبل از مصوبه شماره 
 و ایجاد حق مکتسب و نظر به اینکه مصوبه هیأت وزیران و قبول شدن خواهان و صدور حکم استخدامی رسمی ـ آزمایشی

باشد و نیز نافی مجوز استخدام رسمی صادره در قبل  االصول ناظر به آینده است و نافی حقوق سابق مکتسب اشخاص نمی علی
مصوبه مذکور باشد، بنابراین دادخواست مطروح وارد تشخیص و تبدیل وضعیت استخدام رسمی ـ آزمایشی به پیمانی طبق  نمی

ـ شعبه 2ب ـ. شود خالف موازین حقوقی و قانونی تلقی و حکم به اعاده وضعیت خواهان به رسمی ـ آزمایشی صادر و اعالم می
ریزی کشور نسبت   موضوع تقاضای تجدیدنظر سازمان مدیریت و برنامه83/1128دوم تجدیدنظر دررسیدگی به پرونده کالسه 

 چنین رأی صادر نموده 16/3/1384 مورخ 396 شعبه بیستم به شرح دادنامه شماره 21/9/1383 مورخ 2280به دادنامه شماره 
است، نظر به اینکه دادنامه تجدیدنظرخواسته بر اساس سوابق امر و محتویات پرونده و جهات و دالئل مقیده در آن صادرشده و 

 صادره را ایجاب نماید ارائه نگردیده است، علیهذا از طرف سازمان تجدیدنظرخواه اعتراض مؤثری نشده و دلیلی که فسخ رأی
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری . شود با رد اعتراض، دادنامه تجدیدنظرخواسته خالی از اشکال تشخیص و عیناً تایید می

شاوره با البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام م درتاریخ فوق باحضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی
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 .نماید اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می

  رأی هیأت عمومی
ثانیاً، با عنایت به اینکه استخدام داوطلبان ورود به خدمت . الذکر محرز است های فوق  اوالً، وجود تعارض بین دادنامه         

های گزینش و اشتغال به خدمت آزمایشی  یید هستهدولت به صورت رسمی آزمایشی براساس مجوز مرجع ذیصالح و پس از تا
 20 قانون استخدام کشوری، متضمن حق قانونی مکتسبی است که سلب آن جز به موجب حکم مقرر در ماده 18طبق ماده 

قانون مزبور و یا محکومیت مستخدم آزمایشی به قطع رابطه استخدامی رسمی با دولت، جواز قانونی ندارد و چون مصوبه 
نفسه نافی آثار خدمت آزمایشی و   هیأت وزیران نیز پس از استقرار حق قانونی مزبور فی24/6/1381هـ مورخ 27026ت/29982

 شعبه بیستم بدوی دیوان که در شعبه 21/9/1383 مورخ 2280باشد، بنابراین دادنامه شماره  یا تبدیل آن به خدمت پیمانی نمی
این رأی به . باشد ته و متضمن این معنی است، موافق اصول و موازین قانونی میدوم تجدیدنظر دیوان تاییدشده و قطعیت یاف

 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه 43 و ماده 19 ماده 2استناد بند 
  .االتباع است الزم

 
 داری ـ رهبرپورعدالت ا هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان
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  نامه درخصوص ممنوعیت سفر اتباع ایرانی به سرزمین فلسطین اشغالی  تصویب
  

  16/10/1386هـ  ـ 53360ت/167530: شماره

  وزارت دادگستری ـ وزارت کشور ـ وزارت امور خارجه ـ وزارت اطالعات

قانون گذرنامه ـ ) 24( بنا به پیشنهاد وزارت امور خارجه و به استناد ماده 2/10/1386هیئت وزیران در جلسه مورخ 
  :ـ تصویب نمود1351مصوب

 
ـ 1351قانون گذرنامه ـ مصوب) 36(سفر اتباع ایرانی به سرزمین فلسطین اشغالی ممنوع است و با متخلفان برابر مقررات ماده 

  .شد برخورد خواهد

  

   پرویز داودیمعاون اول رئیس جمهور ـ
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   22/10/1386 ـ 10832: شماره

 مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

 به تأیید و 16/10/1386گذاری در قوه قضائیه که در تاریخ   به پیوست یک نسخه دستورالعمل حمایت قضایی از سرمایه         
  .گردد ر ارسال میتصویب ریاست محترم قوه قضائیه نیز رسیده، جهت درج در روزنامه رسمی کشو

  رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه ـ موحدی
  

  گذاری در قوه قضائیه دستورالعمل حمایت قضایی از سرمایه
  مقدمه
 قانون اساسی خصوصاً ضرورت 44در ابالغیه سیاستهای اصل» دام ظله العالی«  با عنایت به منویات رهبر معظم انقالب          

همچنین استفاده بهینه و اثربخش از ظرفیت » ایجاد دادگاههای تخصصی« و » ت مشروعگذاری و مالکی حمایت از سرمایه« 
دستگاه قضایی، به کارگیری ظرفیت نهادهای شبه قضایی، تضمین سالمت و امنیت اقتصادی کشور، کاهش خطرپذیری 

ت، تمامی واحدهای قضایی و اداری ساز امنیت اقتصادی اس گذاری و کاهش آمار زندانیان و ایجاد امنیت قضایی که زمینه سرمایه
 44و سازمانهای وابسته قوه قضاییه موظف به استفاده از حداکثر ظرفیت قانونی خود در جهت اجرای سیاستهای کلی اصلی 

  .باشند قانون اساسی می
ـرای قوانین در  سازمان بازرسی کل کشور موظف است با توجه به وظایف ذاتی خود مبنی بر نظارت بر حُسن اجـ1ماده          

 قانون سازمان بازرسی 2 و 1 و مواد 174 و 156ها، سازمانهای اداری و مأمورین به خدمات عمومی، در اجرای اصول  وزارتخانه
العاده و  های مستمر و فوق  قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، طی بازرسی44کل کشور و به ویژه مفاد سیاستهای کلی اصل

  : پیگیری و اجرا نمایدموردی موارد ذیل را
 قانون اساسی به ویژه در موضوع واگذاریها و 44ـ کشف سوء جریانات احتمالی در روند اجرای سیاستهای اصل1ـ1          
  .ریزی در جهت پیشگیری از وقوع جرایم و تخلفات در اجرای این سیاستها برنامه
 و ارائه گزارش جامع به رئیس کمیته 44ر در سیاستهای اصلـ شناسایی و بررسی علل عدم اجرای الزامات مذکو1ـ2          

  .منضم به پیشنهادات کاربردی جهت رفع مشکالت
 قانون اساسی در قوه قضائیه به 44گیری سیاستهای اصل ـ ارائه گزارشهای واصله مرتبط با فعالیتهای کمیته پی1ـ3          

  .صورت مستمر به کمیته
ور مجوز برای فعالیتهای سالم اقتصادی و گلوگاههای موجب اطالۀ صدور مجوز و ارائه پیشنهاد ـ شناسایی موانع صد1ـ4          

  .گذاران به ویژه در بحث ترانزیت کاال، گمرک و مانند آن جهت رفع علل اطاله در اعطای تسهیالت به تجار و سرمایه
 آن دسته از ترک فعلها که عمالً موجب ایجاد اخالل ـ شناسایی قصور و تقصیر متولیان دستگاههای دولتی به ویژه1 ـ5          

  .گردد ای کشور می در نظام اقتصادی و سرمایه
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  .برداری ـ بررسی مستمر روند ورود و خروج سرمایه از کشور و ارائه گزارش تحلیلی به مبادی ذیربط جهت بهره1 ـ6          
های خارجی به کشور به ویژه کشف عوامل اخالل در امنیت  ـ شناسایی و ارائه گزارش از موانع جذب سرمایه1ـ7          
  .گذاری و ارائه پیشنهادات کاربردی به رئیس کمیته سرمایه
  .باشد  ـ انجام اقدامات الزم در راستای اجرای مفاد این ماده در هر استان بر عهده مدیرکل بازرسی استان میتبصره          
 قانون 44گیری اجرای سیاستهای اصل شده از سوی کمیته مرکزی پی ای تدوین در راستای اعمال سیاستهـ2ماده          

های حمایت قضایی استانی با ترکیب  گذاری در هر استان، کمیته اساسی در قوه قضائیه و در جهت حمایت قضایی از سرمایه
  :شود ذیل تشکیل می

  ).رئیس کمیته( ـ رئیس کل دادگستری استان یا جانشین او          
  ).دبیر کمیته( ـ دادستان عمومی و انقالب مرکز استان          

  . ـ مدیر کل دفتر بازرسی استان         
  .رئیس کل دادگاههای عمومی و انقالب مرکز استان  ـ         
  . ـ مدیرکل ثبت اسناد و امالک استان         
بدون ( اعضای دیگری نیز به عنوان عضو مدعو  ـ حسب مورد و با صالحدید رئیس کمیته حمایت قضایی استان،تبصره          

  .شوند جهت شرکت در جلسات کمیته دعوت می) حق رأی
  :های حمایت قضایی استانی عبارت است از  شرح وظایف کمیتهـ3ماده          
تاق بازرگانی، ـ تعامل و تبادل نظر با متولیان امور اقتصادی در سطح استان از جمله ادارات اقتصاد و دارائی، ا3ـ1          

  .گذاری و تسهیل در امور مربوطه در راستای حمایت از سرمایه...... های عامل، صنایع و معادن و استانداری، بانک
گذاران در دادسراها و محاکم عمومی و  ـ اتخاذ تدابیر الزم به منظور رسیدگی فوری به دعاوی مربوط به سرمایه3ـ2          
  .انقالب
از طریق دادستانهای مربوطه به منظور جلوگیری از توقف امور ( بر صدور قرارهای تأمین اموال ـ نظارت3ـ3          
گذار  و همچنین قرارهای تأمین کیفری به ویژه صدور قرار بازداشت موقت به نحوی که موجب بازداشت سرمایه) گذاران سرمایه
  ).جز در مواردی که قانون اجبار نموده است(نشود 
مند و مستمر با فعاالن بخش خصوصی در جهت اطالع از مسائل و مشکالت حقوقی و قضایی  تعامل نظامـ 3ـ4          
  .گذاری سرمایه
گذاری در استان از حیث آمار شرکتها و نوع فعالیت آنها  ـ ایجاد بانک اطالعات به منظور شناسائی شرکتهای سرمایه3 ـ5          

  .با همکاری اتاق بازرگانی استان
  .های مطروحه ـ ارائه مشاوره اقتصادی به قضات در پرونده3 ـ6          
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ـ ساماندهی هیأتهای مشاوره، کارشناسی و داوری متشکل از اعضاء اتاق بازرگانی و صنایع و معادن در جهت رفع 3ـ7          
  .گذاران اختالفات سرمایه

  .ستگی و ایجاد زمینه تداوم فعالیت تاجر بدهکارـ اقدام پیشگیرانه و حمایتی در جهت جلوگیری از ورشک3 ـ 8          
های  مشی  کمیته استانی ضمن اعمال تدابیر و سیاستهای موردنیاز و خاص استان متبوع، موظف به تبعیت از خطـ4ماده          

) ییهمستقر در حوزه معاونت اول قوه قضا( در قوه قضاییه 44ترسیمی و سیاستگذاری کمیته پیگیری سیاستهای کلی اصل
  .باشند می

گذاری در مجموعه  ریزی به منظور حمایت قضایی از سرمایه  ـ دفتری در جهت نظارت بر دادسراها و برنامه5ماده          
  :گردد معاونت اقتصادی دادستانی کل کشور با وظایف ذیل تشکیل می

نظیر شورای پول و اعتبار ـ بورس اوراق  ـ ارائه پیشنهاد و طرح مسایل کالن و ملی در حوزه حقوق اقتصادی 5ـ 1          
  ......بهادار

های قوه قضاییه در حوزه اقتصادی از سوی دادستانی کل کشور و ارائه راهکارهای الزم جهت   ـ شناسایی نمایندگی5ـ 2          
  .کارآمدی آنها

  . دادگستری استانها ـ ساماندهی شعب تخصصی دادسراهای ویژه امور اقتصادی از طریق رؤسای کل5ـ 3          
  . ـ استفاده از ظرفیت قانونی دادسراها در جهت حمایت از مالکیت مشروع و رسیدگی تخصصی5ـ 4          
  . قانون اساسی به نمایندگی از دادستان کل کشور44 ـ نظارت بر نحوه اجرای سیاستهای اصل5 ـ 5          
  . صنایع و معادن و دیگر نهادهای قانونی مرتبطمند با اتاق بازرگانی و  ـ تعامل نظام5 ـ 6          
گذاری در مجموعه معاونت اقتصادی دادستانی کل کشور توسط دفتر   ـ تشکیالت دفتر حمایت از سرمایهتبصره          

  .ریزی پیشنهاد و به تصویب رئیس قوه قضاییه خواهد رسید تشکیالت و برنامه
باشد و کلیه واحدهای قضایی و  دستورالعمل بر عهده معاون اول قوه قضائیه می ـ نظارت بر حُسن اجرای این 6ماده          

  .سازمانهای وابسته موظفند گزارش عملکرد و برنامه کاری خود را هر شش ماه یک بار به معاون اول قوه قضائیه اعالم نمایند
  . تصویب رئیس قوه قضائیه رسید به16/10/1386 تبصره در تاریخ 3 ماده و 7 این دستورالعمل در ـ7ماده          

  
  شاهرودی رئیس قوه قضائیه ـ سیدمحمود هاشمی
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   30/10/1386ـ هـ 437ت/175051: شماره  

  زارت اموراقتصادی و دارایی ـ وزارت دادگستری ـ وزارت کار و امور اجتماعیو

 وزارت کشور ـ بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران

 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی 30/10/1386مورخ  هیئت وزیران در جلسه        
های طرح و تسریع در  قانون تسهیل اعطای تسهیالت بانکی و کاهش هزینه) 5(جمهوری اسالمی ایران و به استناد ماده 

  : ـ تصویب نمود1386اجرای طرحهای تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی مؤسسات اعتباری ـ مصوب 
  

  )ریالی و ارزی(الوصول مؤسسات اعتباری  نامه وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک آیین

  :روند کار می نامه اصطالحات و عبارات زیر در معانی مشروح مربوط به  در این آیینـ1ماده        
 شامل تسهیالت اعطایی به اشخاص حقیقی و حقوقی، منظور از تسهیالت اعم از ریالی و ارزی،:  الف ـ تسهیالت       

بدهی مشتریان در حساب بدهکاران موقت، تسهیالت از محل حساب ذخیره ارزی، بدهی مشتریان بابت اعتبارات اسنادی و 
  .باشد دار پرداخت شده، می های پرداخت شده و بروات ارزی مدت نامه ضمانت
طور همزمان عضو  که حداقل یک عضو هیئت مدیره آن به) غیر از سهامی عام (شرکتهایی: ای  ب ـ شرکتهای زنجیره       

حقیقی یا (از سهام آن متعلق به یک نفر %) 50(هیئت مدیره حداقل یک شرکت دیگر باشد و یا شرکتهایی که پنجاه درصد 
  .باشند) 29/11/1382 مورخ 1968/موضوع بخشنامه شماره م ب (و یا ذینفعان واحد آن ) حقوقی

تصدی در زمان (اشخاص حقیقی و حقوقی و مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره اشخاص حقوقی :  پ ـ مشتریان       
  .ای و شرکتهای زنجیره) سررسید تسهیالت

  .بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران:  ت ـ بانک مرکزی       
  . مؤسسات اعتباری دارای مجوز بانک مرکزیکلیه بانکهای دولتی، غیردولتی و سایر:  ث ـ مؤسسه اعتباری       
  .مطالباتی که از سررسید آن بیش از دو ماه نگذشته باشد:  ج ـ مطالبات جاری       
مطالباتی که از تاریخ سررسید اصل و سود و یا تاریخ قطع بازپرداخت اقساط آن بیش از :  چ ـ مطالبات سررسید گذشته       

  .ماه تجاوز ننموده استدو ماه گذشته و هنوز از شش 
مطالباتی که بیش از شش ماه و کمتر از هجده ماه از تاریخ سررسید و یا تاریخ قطع بازپرداخت :  ح ـ مطالبات معوق       

  .اقساط آن سپری شده است
پرداخت اقساط آن مطالباتی که بیش از هجده ماه از تاریخ سررسید و یا از تاریخ قطع باز: الوصول  خ ـ مطالبات مشکوک       

  .سپری شده است
نظر از تاریخ سررسید به دالیل  مؤسسات اعتباری که صرفآن بخش از مطالبات :  د ـ مطالبات سوخت شده       
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متقن از قبیل فوت و یا ورشکستگی بدهکار و یا علل دیگر قابل وصول نبوده و با تصویب هیئت مدیره مؤسسات اعتباری به 
  .شده تلقی شده استعنوان مطالبات سوخت 

مهلت دادن به بدهکاران جهت بازپرداخت بدهی است که به تشخیص مؤسسات اعتباری یا براساس مصوبه :  ذ ـ امهال       
  .گیرد هیئت وزیران و یا سایر روشها انجام می

الوصول و یا سوخت شده  بندی بدهی بدهکارانی که مطالبات از آنها سررسید گذشته، معوق، مشکوک قسط:  ر ـ تقسیط       
  .باشد می

نماید و در صورت الزم آن را مورد تجدیدنظر  مبلغی است که بانک مرکزی تعیین می: آمیز بدهی  ز ـ آستانه مخاطره       
  .دهد قرار می
 اعطایی را افزاری تسهیالت نامه برنامه نرم  مؤسسات اعتباری موظفند ظرف شش ماه از تاریخ ابالغ این آیینـ2ماده        
الوصول، سوخت شده،  ای اصالح نمایند که انتقال مانده تسهیالت اعطایی به مطالبات سررسید گذشته، معوق، مشکوک به گونه

همچنین ارایه کلیه خدمات و تسهیالت بانکی را به ارایه شماره . افزاری و خودکار صورت پذیرد امهال شده و غیره به صورت نرم
نامه  ملی اشخاص حقوقی موکول نمایند تا شرایطی فراهم آید که اعمال تصمیمات مقرر در این آیینملی، کدپستی و شناسه 

  .براساس مشخصات یادشده کامالً به صورت الکترونیکی انجام پذیرد
 ـ وزارت دادگستری مکلف است ظرف سه ماه با همکاری قوه قضاییه نسبت به اختصاص کد شناسه ملی تبصره        

  .به شرکتهای دولتی و خصوصی اقدام نماید) UNIQUE( فرد منحصر به
نامه   دریافت جریمه دیر کرد توسط مؤسسات اعتباری برای تسهیالتی که پس از شش ماه از ابالغ این آیینـ3ماده        

در تاریخ شود، ممنوع بوده و مؤسسات اعتباری موظفند در صورت عدم پرداخت به موقع اصل و سود تسهیالت  سررسید می
  :سررسید و یا تأخیر در پرداخت اقساط توسط گیرندگان تسهیالت، اقدامات زیر را انجام دهند

در خصوص تسهیالتی که (ـ در صورتی که حداکثر دو ماه از سررسید بازپرداخت اقساط و یا اصل و سود تسهیالت 1        
نامه کتباً به  ی به مشتریان، الزم است موارد تنبیهی این آیینگذشته باشد، ضمن اخطار کتب) شوند طور یکجا بازپرداخت می به

  .اطالع وی رسانده شود
ـ در صورتی که مطالبات به سر فصل مطالبات سررسید گذشته انتقال یابد، تا زمان تسویه بدهی، ارایه خدمات زیر 2        

  :باشد برای این مشتریان در کلیه مؤسسات اعتباری ممنوع می
  .ف ـ صدور انواع کارت بانکی ال       
  ).بدون مسدود شدن حساب( ب ـ انجام عملیات بانکی با استفاده از کارت اعم از دریافت، پرداخت، انتقال وجه و غیره        
  . پ ـ استفاده از سایر ابزارهای پرداخت الکترونیکی نظیر اینترنت       
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ر سر فصل مطالبات سررسید گذشته باقی بماند و هنوز به سر فصل ـ در صورتی که مطالبات بیش از دو ماه د3        
مطالبات معوق انتقال نیافته باشد، تا زمان تسویه بدهی، ارایه خدمات زیر برای این مشتریان در کلیه مؤسسات اعتباری ممنوع 

  :باشد می
  ).2( الف ـ موارد اشاره شده در بند        
  . اشخاص ب ـ قبول ضمانت برای سایر       
  . پ ـ افتتاح هر گونه حساب جاری       
  ).به استثنای شعب سرپرستی مؤسسات اعتباری در استانها( ت ـ ارایه خدمات خرید و فروش ارز        
  . ث ـ فروش ایران چک       
  . ج ـ فروش چک بانکی رمزدار       
  . چ ـ عدم صدور صورت حساب       
البات به سرفصل مطالبات معوق انتقال یابد، تا سه ماه پس از تسویه بدهی، ارایه خدمات زیر ـ در صورتی که مط4        

  :باشد برای این مشتریان در کلیه مؤسسات اعتباری و سازمان بورس اوراق بهادار ممنوع می
  ).3(و ) 2( الف ـ موارد اشاره شده در بندهای        
  . ب ـ اعطای هرگونه تسهیالت       

  . پ ـ افتتاح هر نوع حساب بانکی       
  ).کننده حساب به استثنای شعبه افتتاح( ت ـ پرداخت وجه چک حسابهای متمرکز        
  ).به استثنای شعب مرکزی سرپرستی مؤسسات اعتباری در استانها(نامه و گشایش اعتبار   ث ـ صدور ضمانت       
  . ج ـ صدور هرگونه چک بانکی       
  . ـ ارایه دسته چک جدید برای حسابهای موجود چ       
  . ح ـ صدور انواع حواله       
  . خ ـ خرید هرگونه سهام       
  . د ـ صدور مجوز هرگونه تأسیس و توسعه فعالیت توسط وزارتخانه مربوط و اداره ثبت شرکتها       
  :گردد سسات اعتباری اعمال می موارد زیر عالوه بر موارد فوق برای این مشتریان از سوی مؤ       
  . الف ـ نرخ کارمزد خدمات برای این مشتریان دو برابر نرخهای مصوب       
 ب ـ ارایه دسته چک جدید برای حسابهای جاری موجود این افراد، صرفاً به صورت دسته چکی خواهد بود که        

سایر ویژگیهای آن توسط بانک مرکزی مشخص خواهد مخصوص مشتریان دارای مطالبات معوق بوده و نوع، رنگ، قطع و 
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  .شد
 ـ در صورتی که مطالبات بیش از سه ماه در سر فصل مطالبات معوق باقی بماند و هنوز به سرفصل مطالبات 5        
سسات الوصول انتقال نیافته باشد، تا سه ماه پس از تسویه بدهی، ارایه خدمات زیر برای این مشتریان در کلیه مؤ مشکوک

  :باشد اعتباری و دفاتر اسناد رسمی ممنوع می
  ).4(و ) 3(، )2( الف ـ موارد اشاره شده در بندهای        
  .نامه و گشایش اعتبارات در کلیه شعب مؤسسات اعتباری  ب ـ صدور ضمانت       
  . پ ـ ثبت هرگونه اموال اعم از منقول و غیرمنقول در دفاتر اسناد رسمی       
الوصول انتقال یابد، عالوه بر تنبیهات یادشده تمامی   ـ در صورتی که مطالبات به سر فصل مطالبات مشکوک6        

انداز این مشتریان در کلیه مؤسسات اعتباری مسدود و مؤسسه اعتباری طلبکار از طریق سایر مؤسسات  حسابهای جاری و پس
همچنین ارایه هرگونه خدمات بانکی برای اینگونه . نمایند دام میاعتباری نسبت به برداشت بدهی خود از این حسابها اق

توانند حسب مورد  مؤسسات اعتباری می. باشد مشتریان تا شش ماه پس از تسویه بدهی در کلیه مؤسسات اعتباری ممنوع می
  .صالح بنمایند درخواست جلب این مشتریان را از دادگاههای ذی

نامه در  این آیین) 3(قی که تسهیالت دریافتی آنان تا قبل از اجرایی شدن ماده  اشخاص حقیقی و حقوـ4ماده        
سرفصل مطالبات معوق قرار گرفته باشد، چنانچه تا سه ماه پس از آن نسبت به بازپرداخت بدهی خود اقدام نمایند، کلیه جرایم 

ه تسویه بدهی خود ننمایند، عالوه بر جرایم گذشته، گردد و چنانچه این مشتریان تا زمان مقرر اقدام ب دیرکرد آنان بخشوده می
  .شوند نامه نیز می مشمول موارد این آیین

صالح قضایی درخصوص مفاسد مالی در تسهیالت اخذشده محکوم   ـ درخصوص افرادی که در مراجع ذیتبصره        
  .باشد اند، اخذ جریمه بالمانع می شده

) 3(نامه، کلیه محدودیتهای احصاشده در ماده   ظرف یک ماه از ابالغ این آیین ـ بانک مرکزی مکلف است5ماده        
نظیر انسداد حساب، برداشت از حساب و غیره که نیازمند تصریح در شرایط افتتاح حساب، قرارداد اعطای تسهیالت و صدور 

اید که اعمال محدودیتهای موردنظر این باشد را مشخص و به نحوی به مؤسسات اعتباری ابالغ نم نامه و نظایر آنها می ضمانت
  .نامه و همچنین اتخاذ تدابیر الزم توسط سایر مؤسسات اعتباری بابت بدهی یک مؤسسه اعتباری مقدور باشد آیین

 ـ وزارت دادگستری مکلف است با همکاری سازمان ثبت اسناد و امالک کشور ترتیبی اتخاذ نماید که دفاتر 6ماده        
های مربوط، عدم ممنوعیت معامالت  نامه  در تنظیم اسناد رسمی نقل و انتقال اموال منقول و غیرمنقول و وکالتاسناد رسمی،

دفاتر اسناد رسمی از طریق سازمان ثبت اسناد و امالک کشور به این . را از بانک مرکزی استعالم نماید) 3(مشمول ماده 
  .اطالعات دسترسی خواهند داشت
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نامه، امکان  اند ظرف سه ماه از ابالغ این آیین نک مرکزی و سازمان ثبت اسناد و امالک کشور مکلف ـ باتبصره        
  .اطالعات را فراهم آورند) ON Line(تبادل بر خط 

نماید را با   سازمان بورس اوراق بهادار مکلف است هرگونه خرید سهام مشتریانی که بانک مرکزی اعالم میـ7ماده        
همچنین سازمان مزبور مکلف است کلیه اطالعات فروش سهام این افراد را نیز به . یگاه اطالعات خود غیرفعال سازدثبت در پا

  .اطالع بانک مرکزی برساند
نامه، امکان تبادل بر خط   ـ سازمان بورس اوراق بهادار و بانک مرکزی مکلفند ظرف سه ماه از ابالغ این آیینتبصره        

  . آورنداطالع را فراهم
، )الزاماً حاوی شماره ملی، کدپستی و کد ثبت شرکتها( ـ بانک مرکزی موظف است ضمن دریافت مشخصات 8ماده        

و سایر اطالعات ) » 13«و » 12«و » 11«و مواد » 3«ماده » 6«الی » 1«با تأکید بر بندهای (مبلغ، نوع مطالبات بدهکاران 
 از مؤسسات اعتباری دریافت و امکان دسترسی فوری مؤسسات اعتباری به این اطالعات مرتبط با مشتریان را به صورت مستمر

  .را فراهم آورد
 بانک مرکزی مکلف است دستورالعمل، نحوه محاسبه و برخورد با مشتریانی که دیرکرد هر یک از اقساط آنها ـ9ماده        

نمایند را  شده و مجدداً اقساط خود را به موقع پرداخت نمی) 3(مادهکمتر از دو ماه بوده و یا چندین بار مشمول تنبیهات موضوع 
  .ریزی اقتصادی برساند تدوین و به تصویب شورای عالی مدیریت و برنامه

حساب مؤسسه اعتباری، دستورالعملی را ظرف دو   بانک مرکزی مکلف است با هدف تشویق مشتریان خوشـ10ماده        
ریزی اقتصادی برساند که بدهی خود را در سررسید یا  ه تهیه و به تصویب شورای عالی مدیریت و برنامهنام ماه از ابالغ این آیین

) متناسب با بازپرداخت بدهی پیش از سررسید و یا سررسید(از کاهش نرخ تسهیالت . کنند پیش از موعد سررسید بازپرداخت می
 خوش حساب، ارایه تسهیالت به این مشتریان در شرایط ارایه خدمات ویژه بانکی، دریافت دسته چک مخصوص مشتریان

  .مند شوند مساوی با بقیه مشتریان و کاهش نرخ کارمزد خدمات بهره
، )3(تواند با هماهنگی سایر مؤسسات اعتباری مواردی را غیر از موارد منظور در ماده   بانک مرکزی میـ11ماده        

  .ریزی اقتصادی برساند ی تدوین و به تصویب شورای عالی مدیریت و برنامهجهـت اعمال برای مشتریان مؤسسات اعتبار
 در صورت تعیین تکلیف بدهی معوق بدهکاران، مؤسسات اعتباری مکلفند این مشتریان را از اقدامات ماده ـ12ماده        

سسه اعتباری با درخواست گیرندگان منظور از تعیین تکلیف در این ماده، موافقت مؤ. ، صرفاً برای یکبار مستثنی نمایند)3(
تسهیالت درخصوص امهال و تقسیط بوده که با انجام بررسیهای الزم، رعایت مقررات و حصول اطمینان از وصول مطالبات 

  .گیرد صورت می
 معوق  ـ در صورتی که مشتریان نسبت به ایفای تعهدات خود اقدام ننموده و برای بار دوم به سرفصل مطالباتتبصره        
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  .مستثنی خواهندشد) 3(انتقال یابند، صرفاً در صورت تسویه بدهی خود، از اقدامات ماده 
  . مشتریان زیر به مدت دو سال پس از تسویه بدهی از دریافت تسهیالت جدید محروم خواهندبودـ13ماده        
ه و ظرف سه ماه نسبت به بازپرداخت بدهی  الف ـ مشتریانی که برای بار دوم در سرفصل مطالبات معوق قرار گرفت       

  .اند خود اقدام ننموده
  .اند  ب ـ مشتریانی که بیش از دوبار در سر فصل مطالبات معوق قرار گرفته       
  .عمل نمایند) 3(ماده) 6( مؤسسات اعتباری مکلفند درخصوص مشتریان موضوع این بند، براساس بند       
نامه و مشتریانی که میزان بدهی معوق یا  این آیین) 13(باری مکلفند مشتریان موضوع ماده  مؤسسات اعتـ14ماده        
  .صالح ممنوع الخروج نمایند باشد را تا تسویه بدهی از طریق مراجع ذی آمیز می الوصول آنها فراتر از آستانه مخاطره مشکوک
 اوراق بهادار موظفند، اطالعات مورد درخواست  سازمان ثبت اسناد و امالک کشور و سازمان بورسـ15ماده        

مؤسسات اعتباری درخصوص مشتریانی که بدهی معوق دارند، از جمله شناسایی اموال و دارایی مشتریان و افراد تحت تکفل 
تباری اطالعات فوق، محرمانه بوده و صرفاً به منظور احقاق حقوق مؤسسه اع. آنان را در اختیار مؤسسات اعتباری قرار دهند

  .مورد استفاده قرار خواهد گرفت
 مؤسسات اعتباری موظفند فهرست مشتریانی که به دلیل عدم ایفای تعهدات دستگاههای اجرایی، به ـ16ماده        

وزارت . اند را هر سه ماه یکبار به وزارت امور اقتصادی و دارایی منعکس نمایند سرفصل سررسید گذشته و معوق انتقال یافته
اقتصادی و دارایی موظف است اختصاص بودجه به دستگاههای یادشده را منوط به پرداخت با اولویت بدهی آنان به امور 

  .بدهکاران نماید
از ) حداکثر برای دو سال( ـ مؤسسات اعتباری مجازند مشتریان یادشده را تا پرداخت بدهی توسط دولت تبصره        

  .معاف نمایند) 3(مجازاتهای ماده 
کمیسیون « اند،   درخصوص موارد خاص و شرکتهایی که به دلیل سیاستهای دولت با مشکل مواجه شدهـ17ماده        

االختیار مؤسسه اعتباری عامل، پس از  با حضور نماینده تام» منتخب دولت مأمور رسیدگی به مشکالت واحدهای تولیدی
باری درخصوص توجیهات فنی، مالی و اقتصادی و وضعیت وثایق استعالم نسبت به وضعیت بدهکار و دریافت نظر مؤسسات اعت

  .هر طرح، تصمیمات الزم را اتخاذ خواهد نمود
 ـ کلیه پیشنهادات دستگاههای اجرایی و سایر نهادها جهت تعیین تکلیف تسهیالت، موضوع این ماده فقط از تبصره        

  .طریق این کمیسیون قابل بررسی است
 منظور تسهیل در روند پیگیری وصول مطالبات مؤسسات اعتباری، استانداران سراسر کشور، موظفند با  بهـ18ماده        

ربط کارگروهی تشکیل و اقدامات مؤثر برای وصول مطالبات معوق  همکاری مؤسسات اعتباری و دستگاههای اجرایی ذی



 

127

  .مؤسسات اعتباری به عمل آورند
ی و شعب مؤسسات اعتباری در هر استان و یا دفاتر مرکزی آنها، براساس تغییر در  ـ حدود اختیارات سرپرستتبصره        

نامه  دستورالعمل مربوط به این تبصره ظرف دو ماه از ابالغ این آیین. مانده مطالبات معوق آنها، کاهش یا افزایش خواهدیافت
  .تصادی خواهدرسیدریزی اق توسط بانک مرکزی تدوین و به تصویب شورای عالی مدیریت و برنامه

ربط، وزارت امور اقتصادی و   وزارت کار و امور اجتماعی موظف است با همکاری دستگاههای اجرایی ذیـ19ماده        
دارایی و بانک مرکزی، آن دسته از واحدهای فعال که استمرار فعالیت آنها موردتأیید مؤسسه اعتباری و دستگاههای اجرایی 

باشند را شناسایی و با تشکیل کارگروهی متشکل از دستگاههای  ه پرداخت بدهیهای انباشته خود نمیربط بوده ولی قادر ب ذی
االختیار مؤسسه اعتباری عامل، پیشنهادات اجرایی جهت بازپرداخت بدهیهای انباشته این واحدها را  مزبور و با حضور نماینده تام

  .به هیئت وزیران منعکس نماید
ت اعتباری موظفند به منظور انجام عملیات بانکی که در نتیجه آن تعهدی برای استفاده از منابع  مؤسساـ20ماده        

نامه و غیره و همچنین تعیین ظرفیت  شود نظیر اعطای تسهیالت، گشایش اعتبارات اسنادی، صدور ضمانت بانک ایجاد می
، چکهای )جاری و غیرجاری(تری از جمله مانده بدهی اعتباری متقاضیان تسهیالت و خدمات بانکی، کلیه اطالعات اعتباری مش

بانک مرکزی موظف است ظرف دو روز . برگشتی و غیره نزد کلیه مؤسسات اعتباری را از بانک مرکزی استعالم نمایند
  .اطالعات درخواستی را در اختیار مؤسسات اعتباری قرار دهد

الوصول که به دالیل متقن از قبیل ورشکستگی و یا علل  وکتوانند مطالبات مشک  مؤسسات اعتباری میـ21ماده        
دیگر قابل وصول نباشند را پس از تصویب مجمع عمومی بانکها، به عنوان مطالبات سوخت شده تلقی و طبق مقررات به 

توانند با   میدر صورتی که بانکها با پیگیری وصول اینگونه مطالبات موفق به وصول آن شوند،. حسابهای مربوط مـنظور نمایند
  .رعایت تشریفات قانونی آن را به حساب افزایش سرمایه منظور نمایند

نامه دستورالعمل احصاء   ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی مکلفند ظرف دو ماه از ابالغ این آیینتبصره        
 شده را تدوین و به تصویب شورای عالی شرایط و ویژگیهای بدهیهای الوصول جهت انتقال به سرفصل مطالبات سوخت

  .ریزی اقتصادی برسانند مدیریت و برنامه
توانند ضمن توافق با یکدیگر و اتخاذ تدابیر حقوقی، وصول مطالبات معوق را از   مؤسسات اعتباری میـ22ماده        

که بیشترین مطالبه یا بیشترین وثیقه را بدهکارانی که به چند مؤسسه اعتباری بدهی دارند در صورت الزم به مؤسسه اعتباری 
  .دارد واگذار نمایند و مراتب را طی گزارشی به اطالع بانک مرکزی برسانند

گیری از شرکتها و مؤسسات   مؤسسات اعتباری موظفند نسبت به استفاده از کادر کارشناسی خود و با بهرهـ23ماده        
یالت، نظارت بر عملیات تعهدی گیرندگان تسهیالت را در اولویت امور قرار ای، ضمن رعایت ضوابط در پرداخت تسه مشاوره

  .مطالبات را در دستور کار خود قرار دهندریزی در رعایت انضباط برای پیگیری وصول  داده و برنامه
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تفاده از توانند برای بهبود عملکرد وصول مطالبات، سیاستهای مناسبی همچون اس  ـ مؤسسات اعتباری میتبصره        
  .امکانات بخش خصوصی را در امر وصول مطالبات به کار گیرند

 وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی موظفند جهت پوشش ریسک تسهیالت اعطایی مؤسسات ـ24ماده        
  :اعتباری اقدامات زیر را انجام دهند

بانکها را از طریق ایجاد مؤسسات تضمین اعتبار و یا ـ حداکثر ظرف شش ماه ساز و کار پوشش ریسک تسهیالت 1        
  .سایر طرق مقتضی ایجاد و طراحی نمایند

  .ـ ظرف یک ماه طرح جامع بیمه انواع تسهیالت را با همکاری مؤسسات بیمه به هیئت وزیران ارایه دهند2        
رسانی مناسب و به صورت   یکماه، با اطالعنامه، ظرف  مؤسسات اعتباری موظفند پس از تصویب این آیینـ25ماده        

رسانی کتبی  اطالع. به مشتریان، اعالم نمایند) 14(و ) 13(، )12(، )11(، )9(، )3(نامه را با تأکید بر مواد  کتبی مقررات این آیین
 توسط  نامه نالوصول درخصوص مواد این آیی به تمامی اشخاص دارای بدهی سررسید گذشته، معوق و مشکوک) قبل از اقدام(

  .مؤسسات اعتباری الزامی است
نامه، تمام مطالبات معوق بیش از پنجاه میلیارد   مؤسسات اعتباری موظفند ظرف دو ماه از ابالغ این آیینـ26ماده        

د خود ریال خود را تعیین تکلیف نموده و ضمن ارایه فهرست و جزییات بدهکاران این ماده، گزارش عملکر) 50،000،000،000(
بندی جهت تعیین تکلیف سایر سطح بدهکاران  برنامه زمان. در هر مورد را به صورت ماهانه به بانک مرکزی منعکس نمایند

  .شد معوق و نظارت بر اجرای این برنامه، توسط بانک مرکزی تهیه و به مؤسسات اعتباری ابالغ خواهد
شتریان آنها در مجموع به شبکه بانکی بیش از ده میلیارد  مؤسسات اعتباری موظفند در صورتی که مـ27ماده        

بیشتر (بوده %) 50(ریال بدهی جاری یا ضمانت جاری داشته و یا نسبت سرمایه آنها کمتر از پنجاه درصد ) 10،000،000،000(
ش حسابدار عضو ، جهت اعطای تسهیالت جدید گزار)داراییهای مشتری از محل بدهی تأمین شده باشد%) 50(از پنجاه درصد 

  .جامعه حسابداران رسمی مبنی بر تأیید قابلیت بازپرداخت تسهیالت اعطایی در سررسید را مالک عمل قرار دهند
 بانک مرکزی موظف است اسامی اشخاص حقیقی و حقوقی را که در مجموع مؤسسات اعتباری بیش از ـ28ماده        

و یا بالفعل ) گشایش اعتبار(بندی، تسهیالت بالقوه  ن شده توسط مؤسسه رتبهاز حد اعتباری تعیی%) 150(یکصد و پنجاه درصد 
ندارد را به %) 100(اند که قابلیت وصول صددرصد  دریافت و ضمانت اشخاص ثالث را نموده باشند و در مقابل وثایقی ارایه کرده

  .اطالع کلیه مؤسسات اعتباری برساند
فاکتورهای اخذشده از مشتریان  ت یک نسخه از کلیه قراردادها، فاکتورها و پیش مؤسسه اعتباری موظف اسـ29ماده        

کند، به آن سازمان  اند را براساس امکان ارتباطی که سازمان امور مالیاتی فراهم می را که براساس آن تسهیالت دریافت کرده
  .ارسال نماید
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نامه، دستورالعمل الزم برای ارزیابی  ن اجرای این آیین بانک مرکزی موظف است به منظور نظارت بر حُسـ30ماده        
  .عملکرد مؤسسات اعتباری درخصوص وصول مطالبات معوق و اعمال روشهای تشویقی و تنبیهی را تدوین و ابالغ نماید

  
  شاهرودی رئیس قوه قضائیه ـ سیدمحمود هاشمی
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   13/11/1386ـ هـ 448ت/183213: شماره  

  

  های واصل شده از های بدنی برای پرونده أمین خسارتنامه درخصوص ت تصویب
  المال در سال جاری صندوق دیه بیت

 
      

 وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت دادگستری

 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران 7/11/1386 هیئت وزیران در جلسه مورخ          
  :تصویب نمود

المال در سال جاری،  های واصل شده از صندوق دیه بیت ـ صنـدوق تأمین خـسارتهای بدنی مجاز است برای پرونده1          
» پ«و » ب«معادل سقف دوهزار نفر دیه کامل بر مبنای ارزش ریالی ارزانترین نوع دیه در سال جاری، از محل درآمد بندهای 

قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان ) 11(ن خسارتهای بدنی موضوع ماده نامه منابع درآمد صندوق تأمی آیین) 1(ماده 
وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث با معرفی وزارت دادگستری برای پرداخت دیه قربانیان سوانح رانندگی 

  .پرداخت نماید
ستری و بیمه مرکزی ایران حداکثر ظرف ده روز پس از ـ نحوه اقدام به موجب موافقتنامه منعقدشده بین وزارت دادگ2          

  .نامه تعیین خواهد شد ابالغ این تصویب
 

  معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی
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   9/11/1386 ـ 11389/86/1: شماره
  مدیر عامل محترم روزنامه رسمی کشور

به منظور درج در » های وابسته قوه قضاییه سازمانهای ستادی و  ها، حوزه دستورالعمل ارزیابی عملکرد دادگستری«به پیوست 
  ».گردد روزنامه رسمی و اعالم نتیجه به حضور ارسال می

  رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه ـ موحدی

  
  های ستادی  ها، حوزه دستورالعمل ارزیابی عملکرد دادگستری

  های وابسته قوه قضائیه و سازمان
های نوین  ها و تنظیم سیاست ها و اقدامات انجام شده در قوه قضائیه و شناخت چالش رنامه در راستای بررسی و ارزیابی ب         

های ستادی و  ها، حوزه ها، دستورالعمل ارزیابی عملکرد دادگستری ها به منظور نیل به اهداف برنامه گیری فعالیت و جهت
  :گردد های وابسته قوه قضائیه به شرح زیر تصویب می سازمان
  :گردد ـ اصطالحات به کار برده شده در این دستورالعمل به شرح ذیل تعریف می1اده م         
  .ها نتایج حاصل از انجام وظایف و فعالیت:  الف ـ عملکرد         
  .گذاری و قضاوت فرآیند سنجش، ارزش:  ب ـ ارزیابی         
  .گیرد ها و یا پیامدها مورداستفاده قرار می تادهها، فرآیندها، س گیری ورودی ای که در اندازه مشخصه:  ج ـ شاخص         
  .های ارزیابی عملکرد حد مطلوب تعیین شده برای سنجش شاخص:  د ـ استاندارد         
  .استفاده بهینه از امکانات و منابع:  هـ ـ اقتصادی بودن         
ها،  ت درخصوص عملکرد دادگستریگذاری و قضاو ـ هدف از ارزیابی عملکرد عبارتست از سنجش، ارزش2 ماده         
های مصوب با رویکرد  های وابسته قوه قضائیه براساس قوانین و مقررات و شرح وظایف و برنامه های ستادی و سازمان حوزه

  .معیارهای اثربخشی، کارآئی، اقتصادی و اخالقی بمنظور ارتقای کیفیت خدمات و نیل به اهداف قوه قضائیه
  :گیرد های وابسته قوه قضائیه به شرح زیر مورد ارزیابی قرار می های ستادی و سازمان ها، حوزه دادگستریـ عملکرد 3 ماده         
   الف ـ کلیات         
  .های وابسته قوه قضائیه ها و سازمان اداره کل پیگیری امور استان: ـ مجری دستورالعمل1          
های  های ستادی و سازمان ها، حوزه ئی کشور و ارزیابی دادگستریتهیه گزارش وضعیت موجود نظام قضا: ـ اهداف2          

  .های قضائی وابسته براساس میزان اجرای سیاست
  .از ابتدای فروردین تا پایان اسفند: ـ دوره مورد بررسی3          
  .بندی ساالنه و جمع) سه ماهه(به صورت فصلی : ـ زمان اجرا4          
  .های استاندارد براساس شاخصگیری، بررسی و بازرسی  گزارش:  ـ نحوه اجرا5          
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  .بازرسی میدانی در طول سال دوره مورد بررسی و سه ماهه اول سال بعد از دوره:  ـ نحوه کنترل 6          
  .های ذیربط های وابسته و حوزه حوزه ریاست، معاونین قوه قضائیه، رؤسای سازمان: بردار ـ بهره7          
  بعاد عمومی ب ـ ا         
  ـ نظام مدیریتی1 ب         
  .ـ مدیریت راهبردی1          
  .ـ مدیریت منابع انسانی2          
  ).تشکیالت، قوانین و مقررات(ـ ساختار 3          
  .های انجام کار ها و روش ـ بهبود سیستم4          
  .های اداری آوری گیری از فن ـ بهره5          
  . ـ قانونگرائی6          

  .ـ شهروند مداری2 ب         
  .ـ شناخت نیازها1          
  .ـ تطابق کیفیت خدمات با نیازها2          
  .ـ انتظارات ارباب رجوع3          
   ج ـ ابعاد اختصاصی         
  های محوری قوه قضائیه ـ میزان تحقق سیاست1          
  .های پیشگیرانه از جرم  ـ فعالیت         
  .های جامع و عملیاتی قوه قضائیه یا میزان پیشرفت برنامه ـ نحوه اجرا          
  .های پنج ساله توسعه کشور  ـ نحوه اجرا یا میزان پیشرفت برنامه         
  . ـ اقدامات منتهی به کاهش وارده پرونده به محاکم         
  . ـ اقدامات منتهی به افزایش مختومه پرونده در محاکم         
  .هی به کاهش ورودی زندانی و زندانیان موجود ـ اقدامات منت         
  .شدن آن در مرجع قضائی  تا مختومه ها از زمان تشکیل پرونده  ـ اقدامات منتهی به کاهش زمان رسیدگی به پرونده         
  . ـ توسعه کیفی شوراهای حل اختالف         
  .یوانعالی کشورها در مراجع قضائی، تجدیدنظر و د  ـ کاهش موارد نقض پرونده         
  . ـ کاهش زمان اجرای احکام صادره         
  ها ها و دستورالعمل های محوری، بخشنامه ها با توجه به میزان تحقق سیاست ـ عملکرد دادگستری2          
  . ـ وضعیت ستاد مبارزه با جرایم خاص         
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  . ـ وضعیت شورای قضائی استان         
  .انیان ـ وضعیت دفتر امور زند         
  .های مردمی رئیس کل دادگستری  ـ وضعیت برگزاری مالقات         
  . ـ وضعیت دفتر حمایت از حقوق زنان و کودکان         
  . ـ وضعیت ضابطین استان         
  . ـ اقدام در راستای حفظ حقوق شهروندی         
  . ـ وضعیت واحدهای ارشاد و معاضدت         
  .انیزاسیون رسیدگی ـ تخصصی نمودن و مک         
  .المال و منابع طبیعی  ـ وضعیت حفاظت از بیت         
  .های رفع اطاله دادرسی  ـ اقدامات انجام شده در رابطه با دستورالعمل         
  . ـ بررسی کیفیت آراء محاکم         
  های ستادی ـ عملکرد حوزه3          
  . ـ ارزیابی عملکرد براساس شرح وظایف قانونی         
  .های توسعه کشور  ـ ارزیابی عملکرد براساس قوانین و برنامه         
  .های توسعه قضائی  ـ ارزیابی عملکرد براساس برنامه         
  های وابسته قوه قضائیه ـ عملکرد سازمان4          
  . ـ ارزیابی عملکرد براساس شرح وظایف قانونی         
  .های توسعه کشور ن و برنامه ـ ارزیابی عملکرد براساس قوانی         
  .های توسعه قضائی  ـ ارزیابی عملکرد براساس برنامه         
  .ها ها و دستورالعمل های محوری، بخشنامه ها در اجرای سیاست  ـ میزان موفقیت دادگستری5          
  .های ستادی براساس شرح وظایف قانونی  ـ میزان موفقیت حوزه6          
  .های وابسته براساس شرح وظایف قانونی موفقیت سازمانـ میزان 7          
  :های ارزیابی عملکرد به شرح زیر است ـ فرآیند تدوین شاخص4 ماده         
  :های ارزیابی عملکرد در ابعاد عمومی  الف ـ تدوین شاخص         
شهروندمداری با همکاری مراجع و های ارزیـابی عملکرد عـمومی براساس ابـعاد و مـحورهای قوه قضائیه و   شاخص         
های وابسته تهیه و پس از تصویب رئیس قوه قضائیه به  ها و سازمان های ذیربط توسط اداره کل پیگیری امور استان حوزه

  .های وابسته به ابالغ و مالک ارزیابی قرار خواهدگرفت های ستادی و سازمان ها، حوزه دادگستری
  :اختصاصییابی عملکرد در ابعاد های ارز  ب ـ تدوین شاخص         
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 این دستورالعمل، با همکاری 3های ارزیابی عملکرد اختصاصی براساس ابعاد و محورهای مذکور در بند ج ماده  شاخص         
های توسعه کشور و  های وابسته و با نگرش به قوانین و برنامه ها و سازمان های ذیربط توسط اداره کل پیگیری امور استان حوزه
ها و  های عملیاتی توسعه قضائی، احکام خاص مندرج در قوانین بودجه، قوانین و مصوبات خاص قوه قضائیه و دستورالعمل برنامه

های ذیربط تهیه و پس از تصویب رئیس  های صادره دولتی و قوه قضائیه با هماهنگی و همکاری دستگاهها و حوزه بخشنامه
  .های وابسته ابالغ و مالک ارزیابی قرار خواهدگرفت  ستادی و سازمانهای ها، حوزه قوه قضائیه به دادگستری

ها براساس اعالم اداره کل   کل استان های وابسته و دادگستری های ستادی مستقل، سازمان ها، حوزه  ـ معاونت5 ماده         
  . داشتهای وابسته قوه قضائیه همکاری الزم را معمول خواهند ها و سازمان پیگیری امور استان

 به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده و از تاریخ تصویب 12/8/1386 ماده در تاریخ6 ـ این دستورالعمل در 6 ماده         
  .باشد االجرا می الزم

  
  شاهرودی رئیس قوه قضائیه ـ سیدمحمود هاشمی
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  رسمی کشورمدیرعامل محترم روزنامه

 ریاست محترم قوه قضائیه جهت اطالع به پیوست ارسال 10/9/1386 ـ 9428/86/1با احترام تصویر بخشنامه شماره 
  .گردد می

 مدیر کل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث

  

 ها استان بخشنامه به رؤسای کل دادگستری

گردد  شور، به رؤسای کل دادگستری استانها تفویض اختیار میبنا بر پیشنهاد سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی ک
 ماه به پایان محکومیت آن باقی مانده است و یا کمتر از دو میلیون 6تا در موارد الزم بتوانند به محکومان زندانی که کمتر از 

  .تومان جریمه دارند هر دو هفته یکبار به اعطای مرخصی به زندانیان مذکور اقدام نمایند
 

  سید محمود هاشمی شاهرودی
  رئیس قوه قضائیه

  9428/86/1: شماره
  10/9/1386: تاریخ

  :پیوست
 :بندی طبقه
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  بخشنامه
 های استان و شهرستان و دادسراهای عمومی و انقالب سراسر کشور به دادگستری

، با توجه به نزدیک شدن انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسالمی 10/9/82 ـ 14491/82/1پیرو بخشنامه شماره 
 قانون اصالح قانون انتخابات، 17فه رسیدگی به جرائم و تخلفات انتخاباتی خارج از نوبت در ماده و نظر به اینکه عالوه بر وظی

های   و تبصره آن بنا به مورد بر عهده دادستانی کل و تشکیالت قضایی حوزه67، 66، 48وظایف و اقدامات دیگری در مواد 
ها، پاسخگویی به استعالمات و پیشگیری از  یع در رسیدگیانتخابیه مقرر گردیده است که لزوم تشریک مساعی به منظور تسر

نماید، از این رو مقتضی است در این دوره نیز مانند دوره پیش بر اساس بخشنامه  وقوع جرائم آمادگی بیشتری را ایجاب می
  .مزبور اقدام و تدابیر مناسب اتخاذ تا مشکلی ایجاد نگردد

  
  سید محمود هاشمی شاهرودی

  یهرئیس قوه قضائ

  10414/86/1: شماره
  10/10/1386: تاریخ

  :پیوست
 :بندی طبقه
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  »بخشنامه«

 های عمومی و انقالب سراسر کشور به رؤسای کل دادگستری

  در مورد اجرای حکام اعدام، مقررات زیر باید مورد توجه و اقدام الزم قرار گیرد؛
...  ـ احکام قطعیت یافته اعدامی که مانعی برای اجرا در بین نباشد با توجه به آیین نامه نحوه اجرای احکام اعدام1
های  مگر مواقعی که به تشخیص مقامات قضایی و بنا بر ضرورت( این قوه و در داخل زندان اجرا گردد 15/2/1370مصوب 

اجتماعی، اجرای حکم مقتضی بر انجام آن در علن باشد که در این صورت، پس از کسب نظر رئیس قوه قضاییه باید اقدام 
  .)گردد

علیه  ، از مراسم اجرا به تعداد الزم عکس تهیه و فقط در سوابق و پرونده محکوم آیین نامه مذکور21 ـ با توجه به ماده 2
  .نگهداری شده و به هیچ مرجعی بدون کسب اجازه از دفتر اینجانب تحویل داده نشود

  .گردد  ـ انتشار عکسهای مزبور در مطبوعات مختلف ممنوع اعالم می3
  .رت بر حسن اجرای این بخشنامه خواهد بود ـ دادستان عمومی و انقالب هر حوزه، مأمور نظا4
  

  سید محمود هاشمی شاهرودی

  رئیس قوه قضائیه

  م/86/11317: شماره
  9/11/86: تاریخ

  :پیوست
 :بندی طبقه
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  »بخشنامه«
 به واحدهای قضایی و سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور

     
و زندانها و نیز تعیین تکلیف به منظور تسهیل اجرای وظایف هیأت قضایی ویژه اعزامی به استانها برای بازرسی محاکم           

  :دارد زندانیانی که واجد شرایط آزادی بوده و رفع مشکالت احتمالی سایرین مقرر می
 ـ نمونه تنظیمی پیوست تکثیر و در اختیار زندان قرار گیرد تا بین متقاضیان توزیع و پس از تکمیل بخشهای مرتبط با زندان و 1

وط مورد اقدام مناسب قرار گیرد و نتیجه به صورت ماهیانه به حوزه ریاست قوه قضاییه صدور دستور هیأت، در مرجع قضایی مرب
  .ارسال شود

 ـ در زندانهایی که تاکنون شورای حل اختالف ایجاد نشده است حداکثر تا پایان ماه جاری با تمهیدات الزم نسبت به تشکیل 2
  .ن به هیأت مزبور اقدام شودشورا و فراهم کردن موجبات فعالیت و ارائه آمار عملکرد آ

 ـ پس از صدور قرار تأمین و اعزام متهم به زندان، در صورت ارسال پرونده به دادگاه یا مراجع قضایی دیگر، مراتب در هر 3
مدیران زندانها نیز عالوه بر انعکاس تغییر محل نگهداری زندانی به مرجع قضایی مربوط در موارد . مرحله به زندان اعالم شود

  .حضار زندانیان، آنان را در زمان مقرر و بدون تعلل و تأخیر به مراجع قضایی احضار کننده اعزام و معرفی نمایندا
های متناسب و از جمله استفاده از قرارهای التزام به حضور با قول شرف و التزام به حضور با   ـ عالوه بر تأکید در اخذ تأمین4

کارکنان دولت و مدیران شرکتها و کارخانجات و اشخاص معروف به صالح و اعتبار در تعیین وجه التزام به ویژه در خصوص 
 ـ 6933/78/1 و 7/1/80 ـ 47/80/1های شماره  گیرانه و غیر متعارف، در اجرای بخشنامه های سخت میان مردم و پرهیز از رویه

های  زدارنده و همچنین صدور حکم آزادیهای تعزیری و با  از حیث اعمال تعلیق اجرای مجازاتها در محکومیت19/7/78
  .مشروط در موارد پیشنهادی و با وجود شرایط برخورداری از آنها، اهتمام بیشتری به عمل آید

های  ها با بررسی عملکرد قضات دادسراها در صدور قرارهای تأمین در صورت مشاهده رویه  ـ رؤسای کل دادگستری5
  .ه مراتب را به حوزه ریاست قوه قضاییه جهت بررسی اعالم نمایندگیرانه و عدم پذیرش کفیل و وثیق سخت

های مؤثر با هیأت مذکور  های مرتبط بر حسن اجرای بخشنامه و همکاری رؤسای واحدهای قضایی و سازمان زندانها در قسمت
  .نظارت و مساعی الزم معمول دارند

  سید محمود هاشمی شاهرودی
  رئیس قوه قضائیه

  11425/86/1: شماره
  10/11/86: تاریخ

  :پیوست
 :بندی طبقه
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  ویژه بازرسی از محاکم و زندانهافرم هیأت قضایی 
  

  :نام زندان  :                                         شهرستان  :استان
  :شماره اتاق  :شماره و نام بند محل نگهداری

  :نام پدر  :نام خانوادگی و نام
  :شتتاریخ بازدا   :    محکومیت ندارد: محکومیت دارد  : نوع اتهام
  :شماره پرونده  :میزان قرار  :نوع قرار

توسط 
زندان 
تکمیل 
  گردد

  :تعداد قرار  :تعداد سابقه کیفری  ):دقیق(مرجع بازداشت کننده 

توسط 
مددجو 
تکمیل 
  گردد

  :موضوع تقاضای زندانی
  )فقط در حدود مراتب ذیل(
   ـ قبول وثیقه یا کفیل 1
   ـ تخفیف نوع قرار 2
  ـ تخفیف میزان قرار تا مبلغ 3
  ر بازداشت  ـ فک قرا4

 )الزامیست(نام و نام خانوادگی و شماره تلفن وثیقه گذار یا ضامن 
  

....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
 .............................................  

  
  

  :اثر انگشت زندانی
  :نام و نام خانوادگی مددکار مرکز

  مراتب فوق تأیید است 
  :رئیس اداره پذیرش و تشخیص زندان

  أیید است مراتب فوق مورد ت

  :دانرئیس زن
  مراتب فوق مورد تأیید است 

  امضاء                        تاریخ

  :دستور عضو هیأت قضایی ویژه بازرسی از محاکم و زندانها
  
  
  

  امضاء                                    تاریخ
  :اقدام انجام شده توسط مرجع قضایی ذیربط

  ........................................... ـ موافقت به شکل 1
  ............................................. ـ مخالف به علت 2
  

  امضاء                    تاریخ:                                       سمت، نام و نام خانوادگی قاضی و شعبه
  :مالحظات
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 شوربخشنامه به مراجع قضایی سراسر ک

     
 مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

  .گردد  ریاست قوه قضائیه جهت اطالع به پیوست ارسال می13/11/1386 مورخ 11459/86/1 تصویر بخشنامه شماره          
  

  مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث
  

  بخشنامه به مراجع قضایی سراسر کشور
های تعقیب، احضار و جلب اشخاص و نیز  ت مقررات و قوانین آیین دادرسی، باالخص در زمینه نظر به اهمیت و لزوم رعای         

های قضایی که از متفرعات  های ذاتی، نسبی و محلی مراجع قضایی، چگونگی اعطاء و اجرای نیابت قواعد مربوط به صالحیت
« ها در مورد   حکایت از تشتت و تنوع رویهبحث صالحیت مراجع قضایی است و با توجه به این که برخی گزارشهای رسیده

های  های مبهم، مجمل و کلی و مشتمل بر نواقص، عالوه بر صرف هزینه دارد و از طرفی، اعطای نیابت» های قضایی نیابت
ن ضمن آورد، بنابرای زیاد و اتالف وقت، موجبات سرگردانی صاحبان دعاوی و ارباب رجوع و در نتیجه اطاله دادرسی را فراهم می

تذکر لزوم رعایت قوانین و مقررات مربوط از سوی کلیه مراجع و مقامات قضایی معطی و مجری، بر اعمال دقیق موارد و نکات 
  :شود ذیل تأکید می

بایست  ـ در تنظیم برگ اعطای نیابت قضایی، ضمن درج مشخصات و نشانی دقیق و کامل طرفین پرونده و شهود، می1          
  .ی معطی نیابت بطور دقیق ذکر شود و سپس توسط وی، برگه مزبور امضا و مهر گرددنام و سمت قاض

ـ مراجع معطی نیابت، در ارسال برگ نیابت به حوزه قضایی موردنظر، دقت الزم را معمول دارند تا از ارسال آن به 2          
  .شود، جلوگیری گردد شدن زمان اجرای نیابت می مرکز استان که باعث طوالنی

های قضایی که برگ اعطای نیابت اشتباهاً به آن واحد واصل گردیده است، اوراق مربوطه را بدون   الزم است حوزه         
عودت به مرجع معطی نیابت، رأساً به حوزه قضایی مجری نیابت ارسال نمایند و رونوشت آن نیز به مرجع معطی نیابت جهت 

  .رسیدگی نگرددگیری داده شود تا موجب اطاله  اطالع و پی
بایست توسط  های مبهم، مجمل، کلی و ناقص، هر یک از اقداماتی که می ـ ضروری است ضمن پرهیز از اعطای نیابت3          

مرجع مجری نیابت معمول گردد، بطور روشن و خوانا و دقیق با ذکر جزئیات کامل در برگ اعطای نیابت قید گردد و همچنین 

  11459/86/1: شماره
  13/11/86: تاریخ

  :پیوست
 :بندی طبقه
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ت دقیق و مشخص احصاء و در مواردی که اوراقی از پرونده نیاز به مالحظه قاضی مجری نیابت دالیل مجرمیت متهم به صور
  .باشد، رونوشت آنها پیوست گردد

بایست اختیارات قانونی تفویض شده با توجه به موارد خواسته به صورت  ـ در تنظیم برگ اعطای نیابت قضایی، می4          
  .د بین مرجع مجری با مرجع معطی نیابت جلوگیری شودکامل واگذار گردد تا از مکاتبه مجد

الحفظ متهم بدون تفهیم اتهام و صدور قرار تأمین خودداری گردد و از جلب و احضار   ـ از تقاضای جلب و اعزام تحت5          
دنامه غیابی ضمیمه همچنین در مورد محکومین آراء غیابی، دا. آید افراد، بدون توجه اتهام و دالیل کافی پرهیز به عمل می

  .گردد
الخروج و استرداد مجرمین، با توجه به وظایف دادستانی کل کشور و اداره   ـ درخصوص تقاضای مربوط به ممنوع6          

  .حقوقی قوه قضائیه، حسب مورد اقدام گردد
ن اقدامات نیابتی کامل گردد و ـ در مواردی که متهمین موضوع نیابت بیش از یک نفر باشند و راجع به یکی از متهمی7          

یا پس از تحقیق و اخذ تأمین از متهم، وجود اوراق نیابت جهت ادامه تحقیقات دیگر ضروری باشد، قاضی مجری نیابت موظف 
است، اوراق نیابت را تفکیک و در مورد متهمی که نسبت به وی تحقیقات انجام و تأمین اخذ گردیده است، فوراً اوراق مربوط را 

 ساعت 48همراه متهم موصوف به مرجع معطی نیابت اعاده و اعزام نماید و در هیچ شرایطی مدت بازداشت وی بیش از به 
  .نشود

ارسال شود و در جهت تضمین صحت و اصالت آن، مدیر ) فاکس(بایست با استفاده از نمابر  های صادره می  ـ نیابت8          
اید با درج مشخصات خود و امضاء ذیل اوراق نیابت، مراتب را تأیید نماید و در دفتر حوزه قضایی یا جانشین طرف گیرنده ب

 روز پرونده موضوع نیابت به مرجع 3غیراینصورت مانند ضرورت اعزام مأمور ضابط به همراه پرونده و غیره، حداکثر ظرف 
  .مجری نیابت ارسال گردد

ر نیابت در مجتمع ویژه نیابت متمرکز گردیده است، الزم است تمامی ـ با توجه به اینکه در حوزه قضایی تهران، امو9          
که متعاقباً از طریق دادگستری استان تهران ) فاکس(مکاتبات با موضوع نیابت از طریق نشانی کامل به همراه شماره نمابر 

  :عمل آید اعالم خواهدشد، به
  . حُسن اجرای این بخشنامه هستندها مسئول نظارت بر های قضایی و دادستان  رؤسای حوزه         

  
  سید محمود هاشمی شاهرودی

  رئیس قوه قضائیه
  
 


