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م عو   ا
  قد 

ضات– ١ ی  الع یا ی ا یاز   :ط 
ت ن ا د و ی و  ار کار  ت ا ر ن و  او ا ی . ا ت ا ر ن و  و تاب  ار  و رپ ت و ا وم ا

ت ن چاره ساز  ل  قا ت   د  . آقاو ن اساس باید ساز و کاری   ضات« ا ی  الع یا ن و » طا و ر  ااز 
ود م  العات  ر ا ی  کان بازیا ت الزم و با ا ر و و  ت با  اھر ط   .ا

  
ی– ٢ الع یا ی و ا الع رسا ھای ا د ول   ط    : ط

یاز  ن  ال«تأ ضاتطا ی  ن » ع یا ن از  ی    یک  ھا ت با رو ر ن و  و رات  آاز    اا
ی «ذرد ی ۀ. ت» هص ر شا ا   حال حا م چ ری با  د تا وزه  دیدی   ی  ا  ی«عل الع رسا طم ا جاد » ١عل ا

ت  ت  و  ده ا ی آ ۀ    ن ر مات ا عل از  ای و ار سل العاتدمات «ا بان  باید » ٢طاشا ا خا یاز  ب با   نا
د  و  ت با ی  ی ژپو   .ند از 

                                                 

ری، .  1 د تا خا و  تا ی،   ی،   سنا ا   .١٣١ت ،چاپ دوم، ص ع
ری، ص .  2 د تا دی     .١١اآ
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ده– ٣ جام  ھای ا   : ژپو
ه  ضا وه  ی  خا  وتا ن  از ز  و ه ا   ضا وه  وزش  عاو آ ی  جام     ه  ا ن ز ق  ا دو  

ت ده ا ق اول . رسا تار«  تر ر ن و  و ر  ضات از  ی  الع یا ا ا ا ت» ط ده  ا ه  ذ ش   و  ١ا ژپو
ور«ق دوم  ح  ی   وز روز ر ی  ت  ت» سو ده ا ی  ن ٢.ر ی از  ھا حا ن ژپو ل از ا ج حا تا آ 

ت     :ا
ج: ًاوال ی ا ول زیادی  ن  و ھای  ناور ز   ی با  اروز ر تس ه ا ی د ھای سازما ور   . اام مأ

ذ: ًیا ه کا و نارسال  ی  دید ی با  ت از  ا ر ن و  و رات  ی  الع رسا ی ا ی  ا روز ر اا طا س

ت   .ا
ند از بار دید  ن    :ی از ا

 ه ودن  رف  ییک بار  ن روز ر ذ   سی کا
  ی آسان و گا کان با العاتدم ا ر ا ی    طبازیا
  نده رف  ی   ول روز ر نان از و زم ا کا سف    ط
 م روز ی و  و یاکا ھا ر پدید  ری آ ھد ند سال    ول یک یا  ا   ا   .آوردن
 ماره وز  ید و  و ی از  ن  وره  ح  ور   ف از روز    تی 

                                                 

ت  . ٢ و  1 وط ا ه  ضا وه  وزش  عاو آ ی  رک  د ی و  ناد سازما و ا ور   ھای  علژپو   .ا
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نا: ًثا ر   ی و ا ده  جام  ی ا ر ش و  ت«ای ژپو ر ن و  و ر  ه  اتا ورت » ا ند«  ورد » پی آ
ت ه ا ر    .اتأ 

  
و شیپ رو – ۴   :  

ن  و ر با  و حا ن اساس  نا «ا ا ۀ ما ت و ر ن و  و ا  ن » ا و د و ۀا  ه  وزش  ر ایپم آ  
ک   یا ور   ح  ی   ھاد . ودورت آزما رد با ار  و  قاضا د ه  ضات  ان و  ب  ه صا پاز  ا ا ک

ند ما م ما ر یاری  ور  ن مأ جام ا اود  ا حاتھ  .ھ ز   ی  م   ه  تن ز ده ا ه  ه  تا ن  ی ا .   پایا
ب  ب  صا م با  ر یدو م اا ه   ار  ی شا د م  و اان  ی. ا عا   ون اهّلل 

  

  

  

 

  





 

  

  

  
  

  
  
  

 
 

  

ی ال ی ا ور س  وب  ن  سو ا ج  ا

: اولش 





      15   شوراي اسالميقوانين مصوب مجلس:  اول بخش

مكرر به كتاب پنجم قانون مجازات اسالمي ) 566(قانون الحاق يك ماده به عنوان ماده  .1
   1375مصوب

مكرر به كتاب پنجم قانون مجازات اسالمي ) 566(ماده واحده ـ متن زير به عنوان ماده 
  :گردد  الحاق مي1375مصوب 

 مكرر ـ هر كس نمونه تقلبي آثار فرهنگي ـ تاريخي اعم از ايراني و خارجي را به 566ماده
جاي اثر اصلي بسازد يا آن را به قصد عرضه، قاچاق يا فروش، معرفي، حمل يا نگهداري كند يا با 

و جزاي نقدي معادل آگاهي از تقلبي بودن اثر خريداري كند به حبس از نود و يك روز تا شش ماه 
نصف ارزش اثر اصلي با اخذ نظر كارشناس از سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري 

  .شود محكوم مي
گردد كه در دوره معاصر ساخته شده و از حيث  ـ نمونه تقلبي به اشيائي اطالق مي1تبصره

يخي اصيل بوده يا بدون آن نقوش، خطوط، شكل، جنس، اندازه، حجم و وزن شبيه آثار فرهنگي ـ تار
كه نمونه اصلي وجود داشته باشد به عنوان اثر فرهنگي ـ تاريخي اصيل معرفي شود و عالمتي از 
سوي سازنده يا سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري براي تشخيص از اصل، بر روي 

  .آن حك نشده باشد
د، ارزش آن به فرض وجود توسط ـ چنانچه شيء تقلبي نمونه اصلي نداشته باش2تبصره

  .گردد كارشناسان سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري تعيين مي
ـ اشياء مكشوفه موضوع اين ماده به نفع سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و 3تبصره

االجراء شدن اين قانون  حكم اين تبصره شامل اشيائي كه قبل از الزم. گردد گردشگري ضبط مي
  .گردد ضبط شده نيز مي

شنبه مورخ بيست و ششم خرداد ماه  قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز سه
 به تأييد 8/4/1388يكهزار و سيصد و هشتاد و هشت مجلس شوراي اسالمي تصويب و در تاريخ 

  .شوراي نگهبان رسيد
  )12/5/1388 مورخ 18763 نقل از روزنامة رسمي شمارة(
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ماده واحده قانون الحاق صندوق بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير ) 1(ن تفسير تبصره قانو .2
  به فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي 

ماده واحده قانون الحاق صندوق بيمه اجتماعي روستاييان و ) 1(ماده واحده ـ آيا موضوع تبصره 
 بر اضافه نمودن نام صندوق به تبصره عشاير به فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي مبني

 به تصويب 4/12/1387 كه در تاريخ 1/6/1366قانون محاسبات عمومي مصوب ) 64(ماده ) 2(
مجلس شوراي اسالمي رسيد ناظر به اعتبارات تخصيصي كه تاكنون به استناد قوانين بودجه كل 

  باشد؟ كشور به آن صندوق پرداخت گرديده نيز مي
  :نظر مجلس

اضافه نمودن نام صندوق بيمه اجتماعي روستائيان و عشاير به فهرست نهادها و مؤسسات بلي، 
 موضوع 1/6/1366قانون محاسبات عمومي مصوب ) 64(ماده ) 2(عمومي غيردولتي مذكور در تبصره 

ماده واحده قانون الحاق صندوق بيمه اجتماعي روستائيان و عشاير به فهرست نهـادها و ) 1(تبصره 
 به تصويب مجلس شوراي اسالمي رسيد ناظر 4/12/1387ت عمومي غيردولتي كه در تـاريخ مؤسسا

بر اعتبارات تخصيصي كه تاكنون به استناد قوانين بودجه كل كشور به آن صندوق پرداخت گرديده 
  .باشد نيز مي

و قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ دهم تير ماه يكهراز 
 به تأييد شوراي 14/4/1388سيصد و هشتاد و هشت مجلس شوراي اسالمي تصويب و در تاريخ 

  .نگهبان رسيد
  )12/5/1388 مورخ 18763 نقل از روزنامة رسمي شمارة(
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برخي از درآمدهاي دولت و  قانون وصول) 1(ماده ) الف(بند ) 1(قانون اصالح تبصره  .3
  مصرف آن در موارد معين

» و مؤسسات آموزشي غيرانتفاعي« بعد از عبارت » هاي ورزشي و فعاليت«ـ عبارت ماده واحده 
قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين ) 1(ماده » الف« بند ) 1(به تبصره 
  .شود اضافه مي

 قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و چهارم خردادماه
 به تأييد 8/4/1388يكهزار و سيصد و هشتاد و هشت مجلس شوراي اسالمي تصويب و در تاريخ 

  .شوراي نگهبان رسيد
  )15/5/88 مورخ 18766 نقل از روزنامة رسمي شمارة(
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تماعي و اج  قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي،131 بند الف ماده 1نامه اجرايي اصالحيه آيين. 1
  فرهنگي جمهوري اسالمي ايران

   تعاريف – فصل اول       
 قانون برنامه چهارم توسعه اقتـصادي،       131پرونده قضايي مذكور در ماده      : ـ پرونده قضايي  1       ماده

هاي مدني،    شود شامل كليه پرونده     ناميده مي » قانون« نامه    اجتماعي و فرهنگي كشور كه در اين آيين       
ر حسبي است كه در دادسراها و دادگاههاي عمومي و انقالب، انتظـامي قـضات، نظـامي،                 جزايي و امو  

ويژه روحانيت، دادگاه تجديدنظر، محكمه عالي انتظامي قضات، ديوان عالي كشور ديوان عدالت اداري              
و سازمان تعزيرات حكومتي رسيدگي و منتهي به اتخاذ تصميم نهايي و صدور رأي گرديده و مختومه                 

  .استشده 
  .نامه خواهدبود هاي شوراهاي حل اختالف نيز مشمول مقررات اين آيين        تبصره ـ پرونده

  .باشد هاي قضايي كه نگهداري آنها ضروري مي ـ اسناد و اوراق پرونده2       ماده
اسناد و اوراق مذكور در قانون شامل احكـام، قرارهـا، تـصميمات و دسـتورهاي قـضايي، تحقيقـات و                     

ها فرم مشخصات پرونده، فرم  ات محلي و نيز هرگونه سند، مدرك و صورتجلسات، دفاتر، گزارش       معاين
مخصوص بايگاني راكد و مانند آنهاست كه مورد استناد طرفين پرونده واقع گرديده يا در اتخاذ تصميم 

خيص توسط مراجع قضايي مؤثر بوده و نگهداري سوابق آنها و تبديل بـه اسـناد الكترونيكـي بـه تـش                    
  .نامه ضروري باشد  اين آيين 2 ،8هيأت مذكور در ماده 

تواند با توجه به نوع، اهميـت دعـوي يـا شـكايت،             تبصره ـ عالوه بر موارد فوق هيأت مزبور مي 
خواسته، خواهان، عنوان جرم، طرفين پرونده، زمان و مكـان رسـيدگي، ارزش قـضايي و ماننـد آنهـا،                    

ناد پرونده قضايي و تبديل آن به سند الكترونيكـي را ضـروري تـشخيص               نگهداري سوابق اوراق و اس    
  .دهد

                                                 
ه  و اين اصالحيه جايگزين آن شدهمين ماهنامه آمده است 2در ضميمه  1385مذكور مصوب  اجرايي ةآيين نام قبلي متن  .   1

  .است
  .رسد كاما زايد استبه نظر مي .  2
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هايي است كـه      بايگاني قطعي مورد نظر قانون همان بايگاني راكد پرونده        : ـ بايگاني قطعي  3       ماده
منتهي به صدور حكم يا قرار قطعي گرديده و حسب مورد مختومه شده است، تـاريخ مختومـه شـدن                    

  .شود گاني قطعي محسوب ميپرونده شروع باي
  :هاي قضايي در موارد زير مختومه تلقي و با دستور مقام صالح بايگاني خواهندشد پرونده
  .هايي كه منتهي به اجراي كامل حكم شده است ـ پرونده1       
هايي كه موضوع آن مشمول مرور زمان گرديده و يا به هر علتي قرار موقوفي اجـراي                   ـ پرونده 2       
  .م صادر شده استحك

  .حقي، بطالن دعوي و مانند آن گرديده است هايي كه منجر به حكم برائت، بي ـ پرونده3       
  .هايي كه منجر به صدور قرار نهايي و قطعي گرديده است ـ پرونده4       
انوني هايي كه موضوع آن تأمين دليل يا دستور موقت است، پس از اتمام اقـدامات قـ    ـ پرونده 5       
  .الزم

  .نامه  اين آيين8ها به تشخيص هيأت مذكور در ماده   ـ ساير پرونده6       
  

  مقدمات -فصل دوم       
اي را كـه دسـتور    ـ مديردفتر مرجع قضايي يا جانشين وي موظف است مشخصات پرونـده      4       ماده

» م مشخـصات پرونـده    فر« بايگاني قطعي آن توسط قاضي صادر گرديده حداكثر ظرف يك هفته در             
  .درج نموده همراه پرونده در مقابل اخذ رسيد به بايگاني راكد مربوط تحويل دهد

ـ در شعب دادسرا منشي شعبه يا جانشين وي وظايف مـدير دفتـر مرجـع قـضايي را بـه        1       تبصره
  .عهده خواهد داشت

قـضاييه تهيـه و در        ني راكد قوه  كه توسط اداره اسناد و بايگا     » فرم مشخصات پرونده  « ـ  2       تبصره
  :باشد اختيار مراجع قضايي قرار خواهد گرفت، متضمن نكات زير مي

  :ـ مشخصات پرونده1       
  مدني است يا كيفري يا امور حسبي؛:        الف
  موضوع پرونده؛:        ب
  كالسه پرونده؛:        ج
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  تاريخ تشكيل پرونده؛:        د
  تومه شدن پرونده؛تاريخ مخ:        هـ 
  تعداد اوراق پرونده؛:        و
  اعم از خواهان و خوانده يا شاكي و متشاكي: ـ مشخصات طرفين پرونده2       
كننـده، نظيـر دادسـرا، دادگـاه بـدوي حقـوقي يـا جزايـي، دادگـاه                    ـ مرجع يا مراجع رسـيدگي     3       

  .تجديدنظر، ديوان عالي كشور و غيره
  :يدگيـ نتيجه رس4       

         الف ـ حكم يا قرار و غيره و موضوع آن؛
         ب ـ شماره و تاريخ حكم يا قرار و غيره؛

       ج ـ علت مختومه شدن اعم از اجراي كامل حكم، قطعيت حكم برائت يـا قـرار، مـرور زمـان و      
  .غيره

  . ـ ذكر ضمائم پرونده و ساير مشخصات كه درج آن ضروري است5       
نامـه و    ـ درجه اهميت پرونده از لحاظ ضروري يا غيرضروري بودن مطابق اصالحيه اين آيين 6       

  .دستورالعمل آن و ساير اوضاع و احوال پرونده
  .ـ مشخصات تنظيم كننده فرم مذكور و تأييد كننده آن7       

 يك نسخه در دفتر فرم مشخصات پرونده بايد در سه نسخه به نحو كامل و دقيق و خوانا تنظيم گردد،
شعبه دادسرا يا دادگاه يا ساير مراجع قضايي مربوط نگهداري و دو نسخه ديگر به پيوست پرونـده بـه                    

نامـه    مسئوالن مراجع رسيدگي كننده موظفند از تاريخ ابالغ اصـالحيه آيـين           . بايگاني راكد ارسال شود   
  .نسبت به تكميل فرم مزبور اقدام نمايند

نامـه بـه      هاي مختومـه غيرضـروري كـه پـيش از تـاريخ اصـالحيه آيـين                 پروندهـ براي   3       تبصره
  .اند، نيازي به تكميل فرم مذكور نيست هاي راكد سپرده شده بايگاني

اند تـا پايـان       هايي كه منتهي به محكوميتهاي مشروط، معلق و مانند آن گرديده            ـ پرونده 4       تبصره
رجع قضايي نگهداري و سپس براي ارسال آنها به بايگاني راكد           موعد تعيين شده در دادنامه، در دفتر م       

  .اقدام خواهد شد
 ـ به دستور قاضي مربوط قبل از ارسال پرونـده بـه بايگـاني راكـد كليـه اسـناد، وثـايق و         5       ماده

  :دستورات قضايي به شرح زير بايد تعيين تكليف و رفع اثر شود
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  ـ دستور احضار يا جلب؛1       
  ـ قرار ممنوعيت خروج از كشور؛2       
  ـ دستور ورود به منزل يا تفتيش آن؛3       
  ـ وثايق و تأمين خواسته؛4       
   ـ اسناد، قبوض يا وجوه نقدي؛5       
   ـ اموال يا اشياء مرتبط با پرونده؛6       
  ـ دستور انسداد حساب بانكي؛7       
  قل و انتقال؛ ـ دستور ممنوعيت از معامله ن8       
  .ـ ساير موارد به تشخيص قاضي مربوط9       

هايي كه فاقد فرم مشخصات   ـ مسئول بايگاني راكد موظف است از تحويل گرفتن پرونده 6       ماده
  .باشند، خودداري نمايد پرونده مي
مـه و   نا   ايـن آيـين    6 و   5،  4ـ قاضي مربوط بايد نظـارت كـافي بـر اجـراي صـحيح مـواد                 7       ماده

  .دستورالعمل آن را داشته باشد
  

هـاي    فرآيند تشخيص ضرورت نگهداري اسناد و اوراق پرونـده         - فصل سوم        
  قضايي
نامه، هيأتي بـه   گذاري و نظارت بر اجراي كامل اين آيين ريزي، سياست  ـ به منظور برنامه 8       ماده

هاي قـضايي و تبـديل        و اوراق پرونده  هيأت تشخيص دهنده ضرورت نگهداري سوابق اسناد        « عنوان  
شـود،    ناميـده مـي   » هيأت تشخيص مركـزي   « نامه    كه در اين آيين   » آنها به اسناد الكترونيكي و امحا     

  .تشكيل خواهد شد
  .االجرا خواهد بود        تبصره ـ مصوبات اين هيأت پس از تنفيذ رئيس قوه قضاييه الزم

  :ي عبارتند از ـ اعضاي هيأت تشخيص مركز9       ماده 
  ؛)رئيس هيأت ( ـ رئيس ديوان عالي كشور 1       
  ـ دادستان كل كشور؛2       
  ـ وزير دادگستري؛3       
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  ؛)دبيرهيأت ( ـ معاون حقوقي و توسعه قضايي قوه قضاييه 4       
   ـ معاون اداري ـ مالي قوه قضاييه؛5       
  ؛ ـ رئيس سازمان قضايي نيروهاي مسلح6       
   ـ رئيس سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسالمي ايران؛7       

تبصره ـ  دعوت از ساير مسؤوالن و صاحبنظران جهت شركت در جلسه و مـشاوره بـا موافقـت اكثـر      
  .اعضاي هيأت بالمانع است

تشخيص نامه و اجراي وظايف مربوط به هيأت   ـ  به منظور تسهيل و تسريع اجراي اين آيين 10ماده 
با شركت مقامات ذيل در مراكز اسـتان  » هيأت تشخيص استاني  « مركزي در استانها، هيأتي با عنوان       

  :گردد تشكيل مي
  ؛)رئيس هيأت(ـ رئيس كل دادگستري استان يا معاون وي 1       
  ـ دادستاني شهرستان مركزي استان يا معاون وي؛2       
  خانه ملي جمهوري اسالمي؛ـ نماينده سازمان اسناد و كتاب3       
  ؛)به عنوان دبير هيأت(ـ رئيس اداره اسناد و بايگاني راكد دادگستري استان 4       
   ـ رئيس سازمان قضايي نيروهاي مسلح استان يا معاون وي؛5       
  . ـ مسؤول حفاظت و اطالعات دادگستري كل استان يا معاون وي6       

  .مسؤوالن و صاحبنظران جهت شركت در جلسه و مشاوره بالمانع است       تبصره ـ دعوت از ساير 
ـ جلسات هيأت تشخيص مركزي و استاني با حضور اكثر اعضاء رسـمي و نظـر اكثريـت                  11       ماده

  .حاضر معتبر خواهد بود
ـ مـديران بايگاني راكد مراجع قضايي و شـبه قضايي پس از وصول پرونـده نـسـبت بـه      12       ماده

  .نمايند  يل رديف مخصوص بايگاني راكد در فـرم مشخصات پرونده اقدام ميتكم
  :باشد ـ رديف مخصوص بايگاني راكد داراي موارد زير مي13       ماده

  ـ تاريخ تحويل پرونده به بايگاني راكد1       
  ـ شماره رديف، قفسه و سالن بايگاني2       
  كننده درخواستـ تاريخ و شماره ارسال به مرجع 3       
  كننده ـ تاريخ و شماره بازگشت از مرجع درخواست4       
   ـ تاريخ انقضاء مدت نگهداري؛5       
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   ـ تاريخ تعيين تكليف نهايي؛6       
  خانوادگي مسئول بايگاني راكد  ـ نام و نام7       

رديف مسلـسلي و در صـورت       ها در بايگاني راكد براساس شماره         ـ  نحوه چيدمان پرونده    1       تبصره
  .امكان، با ذكر دقيق شماره قفسه، سالن و ساختمان بايگاني خواهد بود

هاي بايگاني راكد توسط مراجع قضايي مـورد اسـتناد و مطالبـه               ـ  در صورتي كه پرونده     2       تبصره
  .گردد  تكميل مي4 و 3هاي   قرار گيرد، بند
ايگاني راكد زمان دقيق نگهداري اعـم از امحـاء يـا انتقـال              ـ  پس از وصول پرونده به ب       3       تبصره
  .گردد  ذكر مي6 قيد و تاريخ اقدام عملي در اين خصوص در بند 5العمل در بند  طبق دسـتور
هـاي قـضايي و       ـ هيأت تشخيص استان وظيفه آموزش و نظارت كامل بر عملكرد واحـد            14       ماده

نامـه و دسـتورالعمل آن و دسـتورهاي      طبق با مفاد اين آيين     من 1شبه قضايي و كارشناسان منتخب آنها     
  .هيأت تشخيص مركزي بر عهده خواهد داشت

ـ در صورت ترديد در ضرورت نگهداري سابقه اسناد و اوراق پرونده قضايي يـا عـدم آن                  1       تبصره
  .اصل بر ضرورت نگهداري سابقه و تبديل به اسناد الكترونيكي است

نامـه و   ر صورت ابهام و بروز موارد استثنايي كه قابل تطبيق با مقررات قـانون، آيـين      ـ  د  2       تبصره
  .دستورالعمل آن نباشد نظر هيأت تشخيص مركزي استعالم خواهد شد

هـاي قـضايي بـه عهـده هيـأت        ـ تشخيص نهايي ضروري و آرشـيوي بـودن پرونـده    15       ماده 
ايـن هيـأت    . كتابخانه ملي جمهوري اسـالمي اسـت      تشخيص مركزي و با هماهنگي سازمان اسناد و         

 مـشخص، بـه     2هاي ضروري و مهم و ملي را طي دسـتورالعملي           ضوابط و معيارهاي تشخيص پرونده    
  .مراجع قضايي اعالم خواهد نمود

  
        

  

                                                 
  . جا افتاده است»را«رسد كلمهبه نظر مي .  1

 .  2  .اين دستورالعمل در بخش سوم همين ماهنامه درج شده است
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هـاي قـضايي كـه نگهـداري          تبديل اسناد و اوراق پرونده     - فصل چهارم  
  به اسناد الكترونيكي آنها ضروري است

ـ پس از تكميل قسمت مخصوص بايگاني راكد در فرم مشخصات پرونده توسط مـدير و                16       ماده
هاي ضرورري و تأييد مسئول مـراجع قـضايي و           كارشناسان اداره اسناد و بايگاني راكد در مورد پرونده        

  .شبه قضايي يا كارشناس منتخب آنها پرونده در بايـگاني راكد ثبت خواهد شد
العمل به بايگاني     نامه و دستور    هاي ضروري كه از تاريخ ابالغ اصالحيه آيين         ـ كليه پرونده  17ه       ماد

بايستي حداكثر ظرف يك مـاه پـس از تكميـل رديـف مربوطـه طبـق مفـاد              شوند، مي   راكد واصل مي  
  .نامه و دستورالعمل به اسناد الكترونيكي تبديل شوند آيين

  
  ها  امحاي پرونده -        فصل پنجم

هاي غيرضروري پس از انقضاء مواعد مقرر در دستورالعمل به پيـشنهاد              ـ در مورد پرونده   18       ماده  
رئيس حوزه قضايي و موافقت رئيس كل دادگستري استان و نسبت به سـاير مراجـع قـضايي و شـبه                     

تكميـل فـرم   قضايي با پيشنهاد مدير يا مسؤول بايگاني راكد و موافقت باالترين مقام آن مرجع ضمن             
ضروري ـ حاوي كالسه پرونده و مشخصات طرفين موضوع؛ شماره،   هاي مختومه غير اي پرونده رايانه

هـا    ـ و ورود آن در سيستم رايانـه، امحـاء پرونـده           ) شامل حكم و قرار     (تاريخ دادنامه و نتيجه رسيدگي      
قضايي، مسؤول حفاظت و    توسط مسؤول بايگاني راكد مربوطه با نظارت نماينده مراجع قضايي و شبه             

االختيـار سـازمان اسـناد و كتابخانـه ملـي       اطالعات دادگستري استان يـا نماينـده وي و نماينـده تـام     
  .جمهوري اسالمي ايران انجام خواهد شد

هاي آماده امحاء نيز چنانچه سازمان  هاي ضروري در مورد ساير پرونده        تبصره ـ عالوه بر پرونده 
هـاي     ملي آمادگي خود را جهت تحويل و انتقال به سازمان اعالم نمايد بايـد پرونـده                اسناد و كتابخانه  

 مـاه از تـاريخ      2در صورتي كه سازمان ظـرف       . مورد درخواست به جاي امحاء تحويل آن سازمان شود        
 نسبت بـه امحـاء   18هاي غيرضروري اقدام ننمايد طبق ماده    مقرر جهت امحاء نسبت به انتقال پرونده      

  .قدام خواهد شدآنها ا
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ـ معاونت اداري و مالي قوه قضاييه موظف اسـت اعتبـار مـورد نيـاز بـراي اجـراي ايـن                      19       ماده
  .نامه را در رديف بودجه قوه قضاييه تأمين نمايد آيين

ـ مسؤليت حسن اجراي اين دسـتورالعمل بـا هيـأت تـشخيص مركـزي و رؤسـاي كـل                    20       ماده
  .دباش ها مي دادگستري استان

 بـه تـصويب رئـيس       31/4/1388 تبـصره در تـاريخ       16 مـاده و     20نامـه اصـالحي در               اين آيين 
  .قضاييه رسيد قوه

  )15/5/88 مورخ 18766 نقل از روزنامة رسمي شمارة(
  

االجرا و طرز رسيدگي به شكايات از عمليات  نامه مفاد اسناد رسمي الزم اصالح آيين .2
   11/6/1387اجرايي مصوب 

  عامل محترم روزنامه رسمي كشور  مدير
االجراء و طرز رسيدگي به شكايات        نامه مفاد اسناد رسمي الزم      به پيوست يك نسخه اصالح آئين     

 به تائيد و تـصويب رياسـت محتـرم          18/5/1388 كه در تاريخ     11/6/1387از عمليات اجرايي مصوب     
  .ددگر قضائيه رسيده، جهت درج در روزنامه رسمي كشور ارسال مي قوه

  قضائيه ـ موحدي رئيس حوزه رياست قوه
االجراء و طرز رسيدگي به شكايات از عمليات اجرايـي            نامه مفاد اسناد رسمي الزم       آيين 194ماده  

  :گردد  به شرح زير اصالح مي11/6/1387مصوب 
 5صدور اجرائيه نسبت به آراء داوري بورس اوراق بهـادار وفـق تبـصره    «  اصالحي ـ  194ماده 

 به عهده ادارات و دواير اجـراي        1384 قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسالمي ايران مصوب          37ماده
  ».باشد ثبت اسناد و امالك مي

  قضائيه ـ سيدمحمود هاشمي شاهرودي    رئيس قوه
 )26/5/1388 مورخ 18775 نقل از روزنامة رسمي شمارة(  
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  ]به ستاد اجرايي فرمان حضرت امامراجع [ بخشنامه به مراجع قضايي كشور .1
 آن براي   6 و حذف ماده     49هاي موضوع اصل      نامه نحوه رسيدگي به پرونده      با اصالح اخير آيين   

ديگـر  ) ره(ها و ادارات اين تصور پديد آمده است كه ستاد اجرايي فرمـان حـضرت امـام                    برخي سازمان 
ارد و حال آن كه با اصـالحيه مزبـور          مسؤوليتي درخصوص اموال قاچاق بالصاحب و صاحب متواري ند        

 خـارج و طبـق اصـل        49هاي اصل     هاي كاالهاي قاچاق مرقوم، از صالحيت دادگاه        رسيدگي به پرونده  
كلي در صالحيت محاكم عمومي قرار گرفته است و لذا از ستاد اجرايي در سرپرستي اموال مذكور سلب 

نامـه مـورد     آيـين 20اد مرقوم و در اجـراي مـاده          اساسنامه ست  11اختيار نشده است و با عنايت به ماده         
فقيـه اسـت،      مواردي كه از مصاديق اموال دراختيـار ولـي         اشاره، اقتضاء دارد احكام و قرارهاي صادر در       

  .صادر و ابالغ گردد) ره(نام ستاد اجرايي فرمان حضرت امام  كماكان به
  رئيس قوه قضاييه ـ سيدمحمود هاشمي شاهرودي   
  

  )24/5/1388 مورخ 18773 زنامة رسمي شمارةنقل از رو(
  

  دستورالعمل ساماندهي واحدهاي اجراي احكام كيفري  .2
ها در بعضي از واحدهاي اجراي احكام كيفري و در راستاي   نظر به تراكم غيرمتعارف پرونده

  :دارد ساماندهي و كارآيي بيشتر واحدهاي اجراي احكام مقرر مي
رع وقت نسبت به بازشماري و تطبيق و تصحيح آمار ـ واحدهاي اجراي احكام در اس1
  .هاي موجود اقدام و گزارش آن را به رؤساي كل دادگستري ارائه نمايند پرونده

ـ كليه دادستانها، ظرف يك ماه گزارش تحليلي دقيقي از تعداد، نوع و علت تأخير در اجراي 2
ي اقدام و به مراجع قضايي ذيربط حكم تهيه و در همين مدت نسبت به ارائه راهكار مناسب اجراي

  .ابالغ نمايند
ـ به منظور پيشگيري از وقفه در امور مربوط به مرحله اجراي حكم كليه كاركنان واحدهاي 3

گذار و نشاني كامل محل اقامت آنان در اوراق  قضايي موظف به قيد مشخصات دقيق كفيل و وثيقه
  .باشند قضايي مي
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هرگونه ابهام و اجمال در مرحله اجراي حكم، قضات مكلف به ـ به منظور پيشگيري از بروز 4
  .باشند قيد دقيق و صريح محكوم به و نحوه و چگونگي اجراي آن مي

 ـ قضات دادسرا و واحدهاي اجراي احكام بايد به نحو مقتضي و از طريق نظام جامع امالك 5
  .برازي جهت وثيقه اقدام نمايندگذار و بررسي دقيق و كامل سند ا كشور نسبت به احراز هويت وثيقه

 ـ سازمان ثبت اسناد و امالك كشور مكلف است در اسرع وقت تدابير و اقدامات الزم جهت 6
  .اي به واحدهاي ثبتي ابالغ نمايد اجراي مفاد ماده قبل را فراهم نموده و مراتب را طي بخشنامه

ين قرارهاي تأمين خواسته ـ اجراي احكام صادره راجع به ضرر و زيان ناشي از جرم همچن7
نامه اجرايي قانون اصالح قانون تشكيل   اصالحي آئين35كيفري و دستور ضبط وثيقه به استناد ماده

  .باشد هاي عمومي و انقالب بر عهده واحدهاي اجراي احكام كيفري مي دادگاه
روي انتظامي  ـ جهت تسريع در ابالغ اوراق قضايي و اجراي احكام به تعداد الزم كارمند و ني8

آموزش ديده در محل دادسرا مستقر تا تحت نظارت و تعليمات دادستان و معاونان او نسبت به انجام 
  .امور محوله اقدام نمايند

ـ دادستان عمومي و انقالب هر شهرستان موظف است به طور مرتب نحوه اجراي دستورات 9
ي و تخلف مواجه شود بايد ضمن صدور قضايي توسط ضابطين را كنترل نموده و چنانچه با ناهماهنگ

  .دستور مقتضي جهت حل و فصل، مراتب را به رئيس كل دادگستري استان گزارش نمايد
ـ رئيس كل دادگستري هر استان در صورت ضرورت با مقامات عالي استان در جهت تسريع 10

 و ساير مبادي ذيربط اجراي احكام هماهنگي الزم به عمل آورده و نتيجه را به واحدهاي اجراي احكام
  .ابالغ خواهدنمود

له بيش از دو  هايي كه در آنها حكم به صورت غيابي صادر شده است و محكوم ـ كليه پرونده11
عليه نيز  گيري به اجراي احكام مراجعه ننموده است و محكوم سال از صدور حكم قطعي، براي پي

ي جاري كسر گرديده و بصورت موقت ها توسط مقام قضايي شناسايي نشده است از آمار پرونده
له اقدامات اجرايي مطابق مقررات پيگيري  بديهي است به محض مراجعه محكوم. شود بايگاني مي

  .شد خواهد
هاي مربوط به تقسيط ديه كه از تاريخ پرداخت آخرين قسط معوقه بيش از دو  ـ كليه پرونده12

هاي جاري كسر و  ده است از آمار پروندهله نيز براي پيگيري مراجعه نكر سال گذشته و محكوم
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له مطابق مقررات اقدامات  بديهي است به محض مراجعه محكوم. شود بصورت موقت بايگاني مي
  .شد اجرايي پيگيري خواهد

ـ رؤساي واحدهاي اجراي احكام بايد اسامي زندانيان اعم از محكومان به حبس و بـدل از 13
 و به طـور مستمر بررسي نمـاينـد به نحـوي كه هيچ يك جزاي نقـدي را در محـل مخـصوص ثبت

  .از محكومان بيش از حداكـثر مجازات تعيين شـده، متحـمل حبس نشوند
هاي مشمول موارد صدور قرار موقوفي از جمله مرور زمان موضوع مواد  ـ نسبت به پرونده14

  .قرار موقوفي اجرا صورت گيرد قانون آئين دادرسي كيفري اقدامات الزم به منظور صدور 174 و 173
ـ با توجه به اهميت اجراي احكام در تعيين قضات و كاركنان اجراي احكام به تجارب و 15

  .سوابق قضايي و اداري توجه كافي معمول گردد
هاي  به ويژه دوره) IT(آوري اطالعات  هاي آموزشي فن ـ معاونت آموزش مكلف است دوره16

را براي كاركنان اجراي احكام كيفري ) CMS(زار سيستم مديريت پرونده اف فراگيري نحوه كار با نرم
  .اعم از قضات و كاركنان اداري برگزار نمايد

هاي الزم را به طور مستمر با واحدهاي  ـ دادياران ناظر زندان بايد هماهنگي و همكاري17
  .اجراي احكام كيفري در جهت حسن اجراي احكام زندانيان داشته باشند

دادستانها پس از ابالغ اين دستورالعمل هر سه ماه يك بار موظف به ارائه گزارش جامع و ـ 18
  .باشند مستند از پيشرفت در اجراي احكام به رئيس كل دادگستري استان مي

ـ رؤساي كل دادگستري استان پس از بررسي و گزارش تحليلي جامع از روند امور مراتب را 19
  .نمود واهدبه دادستان كل كشور گزارش خ

ـ رؤساي كل دادگستري استان و دادستانهاي واحدهاي قضايي نسبت به اجراي دقيق 20
  .دستورالعمل اقدام و تدابير الزم در اجراي بهتر دستورالعمل به عمل خواهندآورد

  .باشد ـ نظارت بر حسن اجراي دستورالعمل به عهده دادستان كل كشور مي21
  . به تصويب رئيس قوه قضائيه رسيد28/4/1388ه در تاريخ  ماد22ـ اين دستورالعمل در 22

  )6/5/1388 مورخ 18758 نقل از روزنامة رسمي شمارة( 
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  دستورالعمل اجرايي تشكيل و فعاليت مناطق سازمان بازرسي كل كشور .3
  ـ هدف1ماده

ل در نامه اجرايي قانون تشكيل سازمان و به منظور تمركـز زدايـي، تـسهي        آيين 7در اجراي ماده    
نظارت و بازرسي، تقويت توان كارشناسي و تفويض اختيار به منـاطق بـا حفـظ اسـتقالل و اختيـارات                     

  .گردد ها، مناطق سازمان بازرسي كل كشور تشكيل مي كنوني ادارات كل بازرسي استان
  

  فصل اول ـ شوراي منطقه، دبيرخانه منطقه
 هم و مركزيت يـك اسـتان تـشكيل          ـ منطقه با عضويت چند استان همجوار يا نزديك به         2ماده

  .شود مي
  .باشد تبصره ـ تشكيل مناطق سازمان و تعداد آنها حسب نياز و با تشخيص رييس سازمان مي

هاي عـضو تـشكيل و بـا همفكـري و        ـ در هر منطقه شورايي مركب از مديران كل استان         3ماده
  .نمايد ظايف خود عمل مي اين دستورالعمل به و11تعامل و در حدود اختيارات مقرر در ماده 

ـ مديركل بازرسي استان مركز منطقه با حكم رييس سـازمان بـه عنـوان ريـيس منطقـه                   4ماده
  .منصوب و رياست شورا را بر عهده خواهد داشت

 ـ مديران كل عضو شوراي منطقه موظف به حضور منظم و فعال در جلسات شورا بوده و  5ماده 
هـا مـشاركت و تـشريك مـساعي          مشكالت، نواقص و نارسايي    الزم است در جهت ارتقاي امور و رفع       

  .نمايند
 ـ جلسات شوراي مديران منطقه حداقل ماهي يكبار با دعوت رييس منطقـه و بـا حـضور     6ماده

مصوبات شورا با رأي اكثريت اعضاء قابل اجرا بـوده و توسـط ريـيس               . شود  اكثريت اعضاء تشكيل مي   
  .منطقه ابالغ خواهد شد
جلسات شورا حداكثر ظرف مدت ده روز به دفتر رياسـت   اي از مصوبات و صورت تبصره ـ نسخه 

  .گردد ريزي و مديريت منابع سازمان ارسال مي سازمان و رونوشت آن به معاونت برنامه
ـ رؤساي مناطق عضو شـوراي سـازمان بـوده و موظـف بـه شـركت مـنظم در جلـسـات                   7ماده

  .گيرد  دفتر رياست سازمان انجام ميترتيب دعـوت رؤسـاي مناطق توسط. باشند مي
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اي زير نظر رييس منطقه با چهار پـست دبيـر، مـسوول دفتـر و      خانه  ـ در هر منطقه دبير 8ماده 
  .گردد كارشناس تشكيل مي

  .گردد ـ دبير و اعضاي دبيرخانه توسط رييس منطقه تعيين و احكام آنان صادر مي9ماده
. گـردد   ح گزارش زير نظر رييس منطقـه تـشكيل مـي          ـ در هر منطقه گروه بررسي و تنقي       10ماده

  .شوند اعضاي گروه به پيشنهاد شوراي منطقه و تأييد و حكم مركز منصوب مي
  

  فصل دوم ـ وظايف و اختيارات
  ـ شوراي منطقه11ماده

  .اي و ارسال به مركز هاي استاني و منطقه ـ بررسي و تصويب برنامه1
  .هاي نظارت و بازرسي  اجراي برنامهـ ايجاد هماهنگي و تمهيدات الزم جهت2
  .اي هاي كاربردي استاني و منطقه هاي مطالعاتي و پژوهش ـ بررسي و تأييد طرح3
  .اي هاي آموزشي استاني و منطقه ـ بررسي و تأييد برنامه4
  .شناسي مربوطه و ارايه راهكارهاي مناسب اي و آسيب  ـ بررسي مسايل منطقه5

  ـ دبيرخانه12ماده
  .هاي نظارت و بازرسي ادارات كل منطقه  و تصويب طرح و بازبينه برنامهـ بررسي1
  .اي هاي نظارت و بازرسي مشترك منطقه ـ بررسي طرح و بازبينه برنامه2
  .ـ تشكيل بانك اطالعات از منابع و نيروهاي متخصص موجود در منطقه3
ي مشترك بـا ادارات كـل   هاي علمي و آموزش ها و همايش ها، كارگاه ـ طراحي و برگزاري دوره   4

  .هاي كلي آموزشي و پژوهشي سازمان بازرسي منطقه در چهارچوب سياست
  .اي  ـ انجام امور دبيرخانه5
  . ـ ساير امور محوله از سوي رييس منطقه6
هـاي كارشناسـي الزم و اظهـارنظر          ـ بررسي پيشنهادهاي دريـافتي اسـتانها و انجـام بررسـي           7

  . در شورادرخصوص آنها و عنداللزوم طرح
  ـ دبير منطقه13ماده

  ـ پيگيري مصوبات شورا1
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  .شورا ـ تهيه دستورجلسات و صورتجلسات شورا و ارسال آن به مركز پس از تأييد رييس2
  .هاي مورد نياز منطقه حسب مورد با تأييد رييس شورا ـ تشكيل كارگروه3
د شـورا و دبيــرخانه بـه    هـاي ادواري از فعاليتــها و عملكـر          ـ تهيه و تنظـيم و ارائـه گـزارش         4
  .ربط شورا و ساير مراجع ذي رئيس

  
  هاي اجرائي فصل سوم ـ روش

  هاي نظارت و بازرسي الف ـ برنامه
هاي نظارت و بازرسي ادارات كل در شوراي منطقه بررسي و پس از تصويب بـه                  ـ برنامه 14ماده

  .شود ال ميريزي و مديريت منابع جهت سير مراحل تأييد نهائي ارس معاونت برنامه
هاي استاني مصوب، توسط شوراي منطقـه و بـيش از     درصد برنامه10تبصره ـ حذف و يا تغيير  

  .باشد ريزي و مديريت منابع مي آن با تأييد معاونت برنامه
هـاي ادارات كـل اسـتاني بـه          هاي نظارت و بازرسي مشترك به منطقه و برنامـه           ـ برنامه 15ماده

  .ادارات كل ابالغ خواهد شد
  .گردد هاي استاني به دبيرخانه منطقه جهت اطالع ارسال مي بصره ـ رونوشت از برنامهت

  هاي بازرسي  ب ـ طرح
ـ طرح و بازبينه برنامه نظارت و بازرسي استاني توسط اداره كل بازرسي استان تهيه و در                 16ماده

س شورا بـه اداره كـل       كارگروه مربوط در دبيرخانه منطقه بررسي و تصويب گرديده و پس از تأييد ريي             
  .بازرسي استان ابالغ خواهد شد

  .گردد ـ موارد اصالحي توسط دبير به اداره كل اعالم مي1تبصره
اي، سراسـري و سـاير مـوارد بـه            هـاي منطقـه     ـ بررسي و تصويب طرح و بازبينه برنامه       2تبصره

  .باشد ريزي و مديريت منابع بر عهده مركز مي تشخيص معاونت برنامه
ريزي و مديريت منابع مسئوليت نظارت بـر نحـوه تهيـه طـرح و بازبينـه             معاونت برنامه ـ  17ماده

  .هاي نظارت و بازرسي را بر عهده خواهد داشت برنامه
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  هاي نظارت و بازرسي و ارسال گزارش ج ـ انجام مأموريت
يي قانون  نامه اجرا    آئين 8 ماده   3 و   2هاي مندرج در تبصره       ـ نظارت و بازرسي از دستگاه     18ماده  

  .پذيرد هاي منطقه انجام مي هاي مشترك استان تشكيل سازمان توسط هيأت
هاي نظارت و بازرسي استان پس از طي مراحل آن در استان و تأييـد مـديركل         ـ گزارش 19ماده

  .گردد بازرسي استان به دبيرخانه منطقه جهت بررسي، تنقيح و ارزشيابي در گروه مربوط ارسال مي
ها موظف است حداكثر ظرف يك هفته از زمـان دريافـت    بررسي و تنقيح گزارشتبصره ـ گروه  

گزارش نتايج بررسي خود را به اداره كل بازرسي استان اعالم نمايد و در موارد خاص با تأييـد رئـيس                     
  .شورا تا يك هفته قابل تمديد است

را به شـرح زيـر      ـ گـزارش نظارت و بازرسي پس از طي مراحل تنقيح و تأييد رئيـس شو             20ماده
  :ارسال خواهد شد

هـاي نظـارت و بازرسـي كـه در مـورد عملكـرد مـديران ادارات كـل اسـتان و يـا                          ـ گـزارش  1
نامـه اجرايـي       آيين 8 ماده   3و  2هاي مندرج در تبصره       اي باشد به استثناي دستگاه      هاي منطقه   مديريت

  .گردد ل ميقانون تشكيل سازمان و اصالحات بعدي آن با امضاي رييس منطقه ارسا
هـاي فـوق بـا        هاي مندرج در تبـصره      هاي نظارت و بازرسي در مورد عملكرد دستگاه         ـ گزارش 2

  .گردد ربط سازمان در مركز ارسال مي امضاي معاون ذي
  .باشند  اين ماده مي2و 1هاي اختصاصي تابع مفاد بند  ـ گزارش1تبصره
د الزم اسـت گـزارش بـراي        ـ چنانچه مدير كل استان و يا رئيس شـورا تـشخيص دهـ             2تبصره

پس . گردد ها و يا مقامات همتراز ارسال  معظم رهبري و يا سران سه قوه و يا وزرا و يا معاونين آن            مقام
  .گردد از تأييد شوراي مديران منطقه جهت بررسي و تنقيح و طي تشريفات قانوني به مركز ارسال مي

تان و كارگروه بررسي و تنقيح منطقـه        ـ در صورت اختالف نظر بين مدير كل بازرسي اس         21ماده
ابتدا اختالف در شوراي مديران مطرح و در صورت عدم رفع اختالف برابر دستورالعمل بررسي و تنقيح                 

  .عمل خواهد شد
  هاي آموزشي و پژوهشي برنامه
ريزي و مديريت منابع      هاي آموزشي و پژوهشي در مناطق به تأييد معاونت برنامه           ـ برنامه 22ماده

هاي آموزشي و پژوهشي مشترك از سـرجمع اعتبـارات ادارات كـل               هزينه اجراي برنامه  . د رسيد خواه
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هاي برگزار شده در مناطق با امـضاي رئـيس            گواهي آموزشي دوره  . بازرسي استان پرداخت خواهد شد    
  .منطقه و مديركل توسعه منابع انساني خواهد بود

  . به تصويب رسيد18/5/1388  تبصره در تاريخ9 ماده و 22اين دستورالعمل در 
         رئيس قوه قضائيه ـ سيدمحمود هاشمي شاهرودي   

   )26/5/88 مورخ 18775 نقل از روزنامة رسمي شمارة(
  

 برنامـه چهـارم توسـعه    131 اجرايي بنـد الـف مـاده    1نامه  اصالحي آيين15دستورالعمل ماده    .4
  اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران

  كليات: اولفصل 
نامه اجرايـي بنـد الـف مـاده        آيين 2 و تبصره ماده   15،  8اين دستورالعمل بر اساس مواد      :  1ماده  

 برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران و بـه منظـور تعيـين                  131
يكي و سـپس انتقـال      هاي قضايي و تبديل به سند الكترون       نحوه نگهداري سوابق اسناد و اوراق پرونده      

  .آنها به سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسالمي ايران صادر شده است
هاي ضروري و    اند بر اساس اين دستورالعمل پرونده      هاي سراسر كشور موظف    دادگستري: 2ماده  

هاي راكد خود را شناسايي و پس از طي مدت زمان قانوني ذكـر شـده،                 غيرضروري موجود در بايگاني   
نامـه و ايـن      اوراق ضروري را به اسـناد الكترونيكـي تبـديل و سـپس طبـق ضـوابط مطـرح در آيـين                     

دستورالعمل نسبت به امحاء يا انتقال آنها به سازمان اسناد و كتابخانه ملي در تهران و يا شـعب آن در                     
  .ها اقدام نمايند شهرستان

الـذكر نيـز    نامـه فـوق    آيـين ها و نهادهاي مطـرح شـده در مـاده يـك        مسئوالن سازمان : 3ماده  
  . اين دستورالعمل اقدام نمايند2اند طبق ماده  موظف

هاي راكد در عناوين مطروحه     هاي موجود در بايگاني    در صورتي كه عناوين برخي پرونده     : 4ماده  
هاي جديـد پديـد آيـد كـه      اي پرونده در اين دستورالعمل منظور نشده باشد و يا طبق شرايط آينده پاره          

                                                 
 .  1  .اين آيين نامه در بخش دوم همين ماهنامه مندرج است
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تطبيق با عناوين مذكور نباشد، اين موارد در جلسات هيأت تشخيص مركـزي مطـرح و در مـورد      قابل  
  .تكليف خواهد شد گيري و تعيين آنها تصميم

  هاي ضروري اسناد و  اوراق پرونده: فصل دوم
  :باشد هاي قضايي كه نگهداري سوابق آنها ضروري مي اسناد و اوراق پرونده: 5ماده 
  :كيفري: الف

  .مي كه مجازات قانوني آنها سلب حيات، قطع عضو يا حبس ابد استـ جراي1
  .االرض ـ كليه جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي و محاربه يا افساد في2
  .ـ توهين به مقام بنيانگذار جمهوري اسالمي ايران و مقام معظم رهبري3
ب به منظـور مقابلـه بـا        ـ توطئه عليه جمهوري اسالمي ايران يا اقدام مسلحانه و ترور و تخري            4

  .نظام و جاسوسي
  .باشد  سال حبس و باالتر مي10 ـ جرايمي كه مجازات قانوني آنها 5
  . قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران49هاي اصل   ـ مصادره اموال و پرونده6
  . ـ اخالل در نظام اقتصادي كشور بر اساس ماده يك قانون مذكور7
  . ـ جرايم مطبوعاتي و سياسي8
  . ـ اعمال منافي عفت موجب حد9
  :حقوقي: ب
  .هاي انحصار وراثت ـ پرونده1
  .هاي اثبات مالكيت ـ پرونده2
  .هاي اثبات نسب  ـ پرونده3
  .هاي ابطال سند ثبتي  ـ پرونده4
  .هاي اثبات وقف  ـ پرونده5
  .هاي سرپرستي  ـ پرونده6
  .ـ وصيت7

 دادخواست يا شكوائيه يا دادنامه صـراحتاً ذكـر   هاي بايگاني راكد كه در متن ج ـ در كليه پرونده 
شده يا به نحوي اطالع حاصل شود كه يكي از طرفين پرونده از اعـضاء مجمـع تـشخيص مـصلحت                     
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نظام، شوراي نگهبان، نمايندگان مجلس خبرگان و شوراي اسالمي ملي و سنا، وزراء و معـاونين آنهـا،           
ه، سـفراء، دادسـتان و رئـيس ديـوان محاسـبات،            رؤساي سه قوه، معاونان و مشاوران رؤساي سـه قـو          

هاي قضايي، استانداران، فرمانـداران، شـهرداران، افـسران نظـامي و انتظـامي از درجـه                  دارندگان پايه 
  .باشد سرتيپ و باالتر، مديران كل اطالعات استانها و مشاهير كشوري مي

 سـال بـه سـند       30اي مـدت    الذكر پس از انقض    هاي قضايي فوق   اسناد و اوراق پرونده   : 1تبصره  
  .الكترونيكي تبديل و سپس به سازمان اسناد و كتابخانه ملي منتقل خواهند شد

مالك عناوين مجرمانـه و مجازاتهـا بـر اسـاس قـوانين معتبـر در زمـان صـدور رأي          : 2تبصره  
  .باشد مي

  
  هاي غيرضروري پرونده: فصل سوم

 نيستند و پس    5غيرضروري و مشمول ماده     هاي قضايي كه نگهداري سوابق آنها        پرونده: 6ماده  
گردند به شرح زير     اي امحاء مي   هاي مختومه غيرضروري و ثبت در سيستم رايانه        از تكميل فرم پرونده   

  :باشند مي
  :باشد  سال پس از مختومه شدن قابل امحاء مي2هايي كه  الف ـ پرونده

  .هاي خالفي ـ پرونده
  .ـ گواهي عدم سوء پيشينه

  :باشد  سال پس از مختومه شدن قابل امحاء مي3هايي كه  ب ـ پرونده
  .هاي فحاشي ـ پرونده
  .هاي رد اعسار ـ پرونده
  .هاي قرار رد دفتر ـ پرونده
  .هاي ترك انفاق ـ پرونده
  .هاي رانندگي بدون پروانه ـ پرونده

  :باشد  سال پس از مختومه شدن قابل امحاء مي5هايي كه  ج ـ پرونده
  ).عمدي و غيرعمدي تا خمس ديه كامل(راد ضرب و جرح ساده هاي اي ـ پرونده
  .هاي صيد غيرمجاز ـ پرونده
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  .هاي عدم صالحيت دادگاه ـ پرونده
  .هاي موجود در بايگاني راكد ـ بدل پرونده

  .هاي توهين به مأمور دولت در حين انجام وظيفه ـ پرونده
  .هاي شرب خمر ـ پرونده
  .ت و خريد و فروش مشروبات الكليهاي نگهداري، حمل، ساخ ـ پرونده
  .هاي ولگردي ـ پرونده
  .هاي قماربازي ـ پرونده
  .هاي نگهداري و استفاده از تجهيزات دريافت ماهواره ـ پرونده
  .هاي تخريب اموال خصوصي و دولتي ـ پرونده
  .هاي مطالبه جهيزيه ـ پرونده
  .هاي ازدواج مجدد ـ پرونده
  .هاي طالق ـ پرونده
  .           اي عسر و حرجه ـ پرونده
  .هاي هتك حرمت ـ پرونده
  .هاي دخالت در امور پزشكي ـ پرونده
  .هاي الزام به تمكين ـ پرونده
  .هاي ابطال دادخواست ـ پرونده
  .هاي اجور معوقه ـ پرونده
  .هاي تهمت و افتراء ـ پرونده
  .هاي منع پيگرد ـ پرونده

  .ها ـ اظهارنامه
  .ـ قرار عدم استماع

  .هاي موقوفي تعقيب وندهـ پر
  .ـ قرار رد دعوي

  .هاي قرار تأمين دليل ـ پرونده
  .هاي قرار تأمين خواسته ـ پرونده
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  .هاي تعديل اجاره بها ـ پرونده
  .هاي صدور چك بالمحل ـ پرونده
  .هاي مطالبه وجه ـ پرونده
  .هاي مطالبه مهريه ـ پرونده

  :باشد ابل امحاء مي سال پس از مختومه شدن ق10هايي كه  د ـ پرونده
  .هاي سقط جنين ـ پرونده
  .هاي قطع اشجار ـ پرونده
  .هاي شهادت كذب ـ پرونده
  .هاي سوء استفاده و غصب عناوين دولتي ـ پرونده
  .هاي فك پلمپ دواير دولتي ـ پرونده
  .هاي ورود ثالث ـ پرونده
  .هاي تصرف عدواني و مزاحمت ـ پرونده
  .هاي اثبات زوجيت ـ پرونده

  .هاي حكم رشد پروندهـ 
  .هاي جبران ضرر و زيان ناشي از جرايم كيفري ـ پرونده
  ).حضانت(هاي تعيين تكليف و استرداد طفل  ـ پرونده
  .هاي عبوردهندگان اشخاص غير مجاز از مرز ـ پرونده
  .هاي اخاذي ـ پرونده
  .باشد هايي كه مجازات آنها صرفاً انفصال از خدمات دولتي مي ـ پرونده

  .هاي تجاري و مسكوني هاي تخليه محل روندهـ پ
  :باشد  سال پس از مختومه شدن قابل امحاء مي15هايي كه   ـ پرونده ه

  .هاي فسخ معامله ـ پرونده
اي هاي قتل غيرعمد، شبه عمد و خطه ـ پرونده  .1

  .هاي اختالس، ارتشاء، جعل، تدليس و كالهبرداري ـ پرونده
                                                 

  .مدنظر بوده است» خطايي«رسد كلمه به نظر مي .  1
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  .هاي جعل اسناد ـ پرونده
  .هاي خريد و فروش اموال مسروقه ندهـ پرو

عمدي و غيرعمدي با بيش (هاي ايراد ضرب و جرح منجر به نقص عضو و صدمه بدني  ـ پرونده
  ).از خمس ديه كامله

  .هاي سرقت موجب تعزير ـ پرونده
  .هاي جلب ثالث ـ پرونده
  .هاي خيانت در امانت و تصرف غيرمجاز ـ پرونده
  .هاي قذف ـ پرونده
  .هاي قوادي ـ پرونده
 ضربه شالق تعزيري يا تا ده ميليون ريال جزاي نقدي يا تا             99هايي كه مجازات آنها تا       ـ پرونده 

  .يكسال حبس باشد
ـ دعاوي مالي و غيرمـالي كـه مـشمول مـوارد ذكـر شـده در ايـن دسـتورالعمل نگـردد و جـز                          

  .هاي ضروري نباشد پرونده
  .باشد دن قابل امحاء مي سال پس از مختومه ش20هايي كه  و ـ پرونده
  .هاي فسخ صيغه ـ پرونده
  .هاي قلع و قمع بنا ـ پرونده
  .هاي ابطال و اصالح شناسنامه ـ پرونده
  .هاي الزام به تنظيم سند رسمي ـ پرونده
  .هاي تعيين و نصب قيم ـ پرونده
  .هاي ورشكستگي ـ پرونده

  :باشد مي سال پس از مختومه شدن قابل امحاء 30هايي كه  ز ـ پرونده
  .هاي تحرير تركه ـ پرونده
  . امور مربوط به غايب مفقوداالثر ـ پرونده

  .ـ كليه دفاتر مراجع قضايي و شبه قضايي
هاي تجديدنظر و ديوان عالي كشور حسب مورد تابع مقررات منـدرج             كليه سوابق پرونده  : 7ماده  

  .باشد  مي6 و 5در مواد 
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ي و كيفري توأم صـادر شـده اسـت، مـالك ضـروري و               هايي كه احكام حقوق    در پرونده : 8ماده  
غيرضروري بودن و نيز مدت زمان نگهداري هر دو حكم حـداكثر زمـاني اسـت كـه بـراي نگهـداري               

  .هاي جزايي يا مدني منظور شده است هريك از پرونده
اي اصل سندي كه مورد استناد طرفين قرار گرفتـه موجـود باشـد، آن                چنانچه در پرونده  : 9ماده  

د به سند الكترونيكي تبديل و اصل آن مسترد و در صورتي كه استرداد ممكن نباشد تا زمان ايجـاد             سن
  .شود شرايط استرداد در آرشيو موقت گنجينه اسناد و كتابخانه ملي نگهداري مي

  
  قضاييه هاي مهم و ملي قوه نحوه تشخيص اسناد و پرونده: فصل چهارم

 ملـي و داراي ارزش آرشـيوي بـه آن دسـته از اسـناد و                 هـاي مهـم و     اسناد و پرونـده   : 10ماده  
شود كه در آنها به هر نحو به بحث استيفاي حقـوق ملـت و يـا آشـكار شـدن                      هايي اطالق مي   پرونده
  .اي از وقايع مهم و ملي كشور كمك شود پاره

ها و اوراق راجع به مقامـات مهـم مملكتـي، جريانهـاي سياسـي ـ اجتمـاعي و         پرونده: 11ماده 
  .شوند ء اسناد مهم و ملي تلقي مي خاص مشهور كشوري جزاش

هاي مـذكور باشـد، تمـام اوراق و          اسنادي كه در رابطه با هريك از اشخاص و يا جريان          :  تبصره
مناسبتي سند و يـا اسـنادي        ها به  اسناد آن بايد به سند الكترونيكي تبديل شود و هرگاه در ساير پرونده            

  .اي مطروحه وجود داشته باشد نيز به نحو فوق عمل خواهد شددر رابطه با اشخاص و جريانه
هـاي   هايي همانند پرونـده    هاي مرتبط با حقوق ملت و نهادها و همچنين پرونده          پرونده: 12ماده  

انحصار وراثت، سرپرستي، وقف، وصيت و اثبات نسب نيز جز اسناد مهم تلقي شده و در صورت انتقال                  
 و كتابخانه ملي، سازمان مذكور موظف است نهايت تالش را جهت حفظ      اسناد مذكور به سازمان اسناد    
  .و نگهداري آنها به عمل آورد

قضاييه تا هنگام ايجـاد شـرايط الزم در خـود دسـتگاه، جهـت حفـظ و صـيانت از                      قوه: 13ماده  
ان گونه اسناد به سند الكترونيكـي اصـل آنهـا را بـه سـازم               هاي مهم و ملي و پس از تبديل اين         پرونده

هـا را    گونه پرونده  معاونت مذكور موظف است اين    . كند منتقل مي ) معاونت اسناد (اسناد و كتابخانه ملي     
قضاييه نگهداري كند و در صورتي كه محاكم قـضايي تـشخيص دادنـد جهـت                 در سالن متعلق به قوه    
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تگاه قـضايي   رسيدگي به امور قضايي در اختيار داشتن اصل پرونده ضروري است، آن را در اختيار دسـ                
  .قرار دهد

در صورتي كه پرونده به داليل مختلـف ناخوانـا و قابـل تـشخيص نباشـد بـا تنظـيم                     : 14ماده  
صورتجلسه امحاء خواهد شد اما اگر پرونده ضروري ولي قابل اسكن نباشد به همان شكل به سـازمان        

  .اسناد و  كتابخانه ملي منتقل خواهد شد
اي بدون دستور قضايي بايگاني شده و مـشمول مواعـد             پرونده چنانچه در بايگاني راكد   : 15ماده  

مرور زمان در قانون گرديده طبق مواد اين دستورالعمل اقدام خواهد شد در غير اينصورت جهت ادامـه                  
  .گردد رسيدگي به مرجع قانوني اعاده مي

 تبــصره و يــك ضــميمه در تــاريخ 3 مــاده، 15ايــن اصــالحيه دســتورالعمل در چهــار فــصل، 
  . به تصويب رئيس قوه قضاييه رسيد31/4/1388

  )28/5/1388 مورخ 18777 نقل از روزنامة رسمي شمارة(





 

  
  
  
  
  
  

  
  
 
 
 
 
  
  
  
 

  

  

ری د اد ن  و ی د و یأت  ی  اآر اا  عا

ھارم :ش   
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 3 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال تبـصره يك بنـد           327رأي شماره    .1
  شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران 1386طرح جامع شهر تهران مصوب 

            14/4/1388 : تاريخ
             327: شماره دادنامه
  86/99: كالسه پرونده
  .هيأت عمومي ديوان عدالت اداري: مرجع رسيدگي

  .آقاي راشد ساواالنيان: شاكي
 طـرح جـامع شـهر تهـران مـصوب           3ابطـال تبــصره يـك بنـد         : موضوع شـكايت و خواسـته     

  .شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران1386
 طرح 3شاكي به شرح دادخواست و لوايح تكميلي آن اعالم داشته است، تبصره يك بند      : مقدمه

مالك تـشخيص   «  شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مبني بر          1386جامع شهر تهران مصوب     
خـالف  » .باشد  مي 1/12/1385هاي صادر شده توسط شهرداري تهران تا تاريخ          حقوق مكتسبه، پروانه  

زيرا مالكيت در اسالم محترم و مـشروع شـمرده شـده  اسـت و مالكيـت و حقـوق               موازين شرع است    
 بـه تعـاوني مـسكن       1369مكتسبه و قانوني از آن توسط دولـت جمهـوري اسـالمي ايـران در سـال                  

هواپيمايي خدمات ويژه و اعضاي آن جهت ساخت و ساز انتقال يافته است و سـپس مجلـس شـوراي          
 اصالحي قانون حفاظت و     33 با شش اصالحيه، قانون اصالح ماده        1/4/1382اسالمي ايران در تاريخ     

 پـس از ارجـاع بـه مجمـع          9/4/1386برداري از جنگلها و مراتع كشور را به تصويب رسانده و در              بهره
نامه اجرائـي آن      آيين 11/2/1387تشخيص مصلحت توسط مجمع به تصويب رسيده است و در تاريخ            

نامه اجرائي فـوق اراضـي     آيين15 ابالغ گرديده است كه در ماده   توسط دولت جمهوري اسالمي ايران    
المنفعـه تـا سـال        هاي مسكن يا بخش خصوصي و غير دولتي براي امور عام           واگذار شده جهت تعاوني   

 قـوانين   46 و   54هـاي     وزارت مسكن و شهرسازي موظف شده است تا نسبت به اعمال تبصره            1373
االجراء  هاي مسكن اقدام نمايد و الزم ور اراضي واگذار شده تعاوني در ام 1378 تا   1375بودجه سالهاي   

ها و همچنين حقوق مكتسبه ناشي از آن يعنـي كـاربري مـسكوني را بـه                  بودن پرداخت بدهي تعاوني   
ولي متاسفانه شوراي اسالمي شهر تهـران و وزارت مـسكن و شهرسـازي و               . اعضاء ابالغ نموده است   

 مطـابق تبـصره     5/9/1386اهبردي و ساختاري جامع تهران مـصوب        شهرداري در طرح سند رسمي ر     
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 مجـوز سـاخت   1/12/1385هـاي وقـت تـا تـاريخ          طرح جامع فقط كساني كه از شهرداري       3يك بند   
اند، مالك دانسته است و صدها و هزاران هكتار و صدها هزار متر از زمينهاي خارج از محـدوده                    گرفته

بنا به مراتب ابطـال     . اند  مجوز ساخت گرفتـه و ساخته     1349مع   ساله و طرح جا    5نسبت به طرح جامع     
شوراي اسالمي شـهر تهـران      .  مورد تقاضا است   1386 طرح جامع شهر تهران مصوب     3تبصره يك بند  

اند، در صورتي كـه       اعالم داشته  4/2/1387 مورخ   1402/160در پاسخ شكايت مذكور طي نامه شماره        
 متـر شـهر تهـران باشـد بـه استحـضار             1800تعيين ارتفاع   موضوع خواست شاكي محدوده شمالي و       

 متـر در پهنـه شـمالي        1800ـ حريم شهر تهران از جمله محدوده شمالي آن و تعيين تراز             1. رساند مي
 تعيـين   1371 و طرح جامع دوم در سـال         1349شهر به موجب مصوبه طرح جامع اول تهران در سال           

ــ در صـورتي كـه       2.  تصويب آن نقشي نداشـته اسـت       گرديده است و شوراي اسالمي شهر تهران در       
 باشـد بـه     1385منظور شاكي مصـوبه مربوط به پيشنهاد تصويب طرح جـامع شـهر تهـران در سـال                  

 مـاده   34 و   11 قانون شهرداري و بر اساس بندهاي        99رساند، در اجراي بند يكم از ماده         استحضار مي 
 و  1375سالمي كشور و انتخاب شهرداران مصوب        قانون تشكيالت، وظايف و انتخابات شوراهاي ا       71

مطالعـات طـرح    « اصالحات و الحاقات بعدي آن و بر اساس مطالعات كارشناسـي مـشاورين، اليحـه                
 جلسه و 35به شوراي اسالمي شهر تهران ارائه و پس از بررسي نهائي در طي          » جامع تهران و ضمائم   

 ويژه شورا در خصوص مورد اين اليحـه بـه       جلسات كميسيون شهرسازي، فني و معماري و كميسيون       
تصويب نهايي شوراي اسالمي شهر تهران رسد و برمبناي مقررات مندرج در قـانون تاسـيس شـوراي                  
عالي شهرسازي و معماري ايران به شوراي اخيرالذكر ارسال گرديد تا مورد بررسي و در صورت تاييـد                  

 قانون شوراها، مصوبه    71 ماده   11ق بر مبناي بند     با توجه به مراتب فو    . مورد تصويب نهايي قرار گيرد    
شوراي اسالمي شهر تهران پس از تاييد وزارت كشور و وزارت مسكن و شهرسازي داراي اثر و اعتبار                  

گردد و اين مصوبه نهايتاً پس از تصويب شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران قابليت اجرا پيـدا                   مي
 تهران به هيچ وجه اقدامي در جهت لغو مالكيت نـامبرده بعمـل              ـ شوراي اسالمي شهر   3. خواهد نمود 

با توجه بـه مراتـب فـوق، رد شـكايت     . نياورده و حقوق مالكانه ايشان كماكان به قوت خود باقي است   
مديركل دفتر حقـوقي وزارت مـسكن و شهرسـازي در           . موضوع دادخواست تقديمي مورد استدعا است     

انـد، قابـل توضـيح        اعالم داشـته   6/2/1388 مورخ 5802/730ره  پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شما      
است كه وزارت مسكن و شهرسازي تنها يكي از چند عضو شوراي عالي شهرسازي و معماري است و                  

نامه   آيين 15ماده  . به تنهايي اختيار قانوني براي اقدام و اخذ تصميم مغاير بامصوبات اين شورا را ندارد              
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 وزيـر جهـاد   1386بـرداري از جنگلهـا و مراتـع مـصوب      نون حفاظت و بهـره     قا 33قانون اصالح ماده    
 را بعد از انقضاء     1378 تا   1375 قوانين بودجه سالهاي     46 و   54هاي   كشاورزي از اين جهت كه تبصره     

مدت اعتبار قانوني مصوبات مزبور، مجدداً احياء و اعتبار قانوني داده است، مغـاير بـا حـدود وظـايف و                     
نامـه مغـاير بـا     زير جهاد كشاورزي و خالف قانون است و شاكي نيز با استناد به يك آيـين          اختيارات  و  

 مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز هيچ        33قانون اصالح ماده    . قانون مدعي حق گرديده است    
هـا را در     بلكه مصاديق احكام مـذكور در تبـصره       . هاي فوق نبوده است    گاه در صدد احياء مجدد تبصره     

ـ در خصوص پاسخ شوراي نگهبان اوالً شوراي مزبـور          3. عتبار همان قوانين معتبر دانسته است     زمان ا 
نامه مـصوب وزيـر جهـاد كـشاورزي قابـل            مصوبه شوراي عالي شهرسازي را به دليل مغايرت با آيين         

 نفر از مسئولين و وزراي      12ابطال دانسته است در حالي كه مصوبات شوراي عالي شهرسازي از سوي             
شود كه وزير جهاد كشاورزي تنها يكـي از اعـضاء آن اسـت، عليهـذا                 هاي مختلف تصويب مي    تگاهدس
ثانياً، احراز موارد نقض    . توان مصوبات مادون را با مصوبات عالي مغاير و قابل ابطال تشخيص داد             نمي

غاير با شـرع  قانون تنها در صالحيت قضات ديوان است و قانون ديوان عدالت اداري تنها احراز موارد م        
با استناد به موازين شرعي را در صالحيت اعضاء شوراي نگهبان دانسته است، لـذا رد شـكايت مزبـور                    

دبير محترم شوراي نگهبان در خصوص ادعاي خالف شرع بودن موضـوع تبـصره              . مورد استدعا است  
 مــورخ 30051/30/87 طــي نامــه شــماره 1386 از طــرح جــامع شــهر تهــران مــصوب 3يــك بنــد 

 در مصوبه   1/12/1385اند، ظاهراً محدوديت زماني اخذ پروانه ساختمان به           اعالم داشته  23/10/1387
بايـست مـصوبه شـوراي       نامه است و از اين رو مـي         آيين 15شوراي عالي شهرسازي شهر خالف ماده       

 حـق   اما اين ابطال به فقهاي شوراي نگهبان ارتباط و نيازي ندارد، ولي چون ابطـال              . شهر ابطال شود  
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و            . كند خالف شرع است    ديگران را مي  

البدل شعب ديوان تشكيل و پـس از بحـث و بررسـي و انجـام مـشاوره بـا                     مستشاران و دادرسان علي   
  .نمايد اكثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مي

  
  رأي هيأت عمومي

 فقهـاي محتـرم شـوراي نگهبـان،         23/10/1387 مـورخ    30051/30/87يه شـماره    به موجب نظر  
 شوراي عالي شهرسازي و معمـاري ايـران بـه    1386 طرح جامع شهر تهران مصوب    3تبصره يك بند    

هاي صادر شده توسط شهرداري تهران تـا          مالك تشخيص حقوق مكتسبه، پروانه     (الهاللين    شرح بين 
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بنـابراين مـستنداً بـه قـسمت دوم     . الف شرع تشخيص داده شده است خ).باشد  مي 1/12/1385تاريخ  
 قـانون ديـوان عـدالت اداري        41 قانون اساسي جمهوري اسالمي ايـران و مـادتين يـك و              170اصل  

  .شود  مصوبه مذكور ابطال مي3 تبصره يك بند 1385مصوب 
  )4/5/1388 مورخ 18756 نقل از روزنامة رسمي شمارة(

  
 عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص اعتراض به رأي هيأت حل  هيأت342رأي شماره  .2

  اختالف اداره كار  
      21/4/1388: تاريخ دادنامه
        342: شماره دادنامه
  87/615: كالسه پرونده
  .هيأت عمومي ديوان عدالت اداري: مرجع رسيدگي

: شاكي  .آقاي سلطان علي شكاري
 و شـعبه دوم    33 و   20،  19،  9،  8ء صادره از شـعب      اعالم تعارض آرا  : موضوع شكايت و خواسته   

  . تشخيص ديوان عدالت اداري
 موضوع شكايت آقاي 87/1642الف ـ شعبه هشتم ديوان در رسيدگي به پرونده كالسه  : مقدمه

سطان علي شكاري به طرفيت سازمان كار و امور اجتماعي شمال غرب تهران به خواسته اعتراض بـه              
 و پرونـده كالسـه      30/1/1387 مـورخ    2136 به شرح دادنامه شـماره       21/5/1386 مورخ   27366رأي  

 موضوع شكايت آقاي غالمرضا خاني به طرفيت سازمان كار و امور اجتماعي شهرسـتان ري                87/504
 هيأت حل اختالف سازمان موصـوف بـه شـرح دادنامـه             5/2/1386به خواسته اعتراض به رأي مورخ       

اند، نظر به اينكه اوالً كليه مقررات قانون كار در          ي صادر نموده   چنين رأ  30/1/1387 مورخ   414شماره  
ثانياً، شاكي اعتراض مستدل و موثري كه متضمن نقـض  . عنه رعايت گرديده است    اصدار رأي معترض  

ثالثاً، در رأي مذكور حقوق قانوني طرفين پرونده هيأت مورد          . عنه گردد، ارائه ننموده است     رأي معترض 
رابعاً، كليه مقررات شكلي در جريان رسيدگي هيـأت صـادركننده رأي رعايـت              .  است لحاظ قرار گرفته  

خامساً، رأي مذكور بر مبناي تحقيقات صورت گرفته و با لحاظ دفاعيات طـرفين اصـدار          . گرديده است 
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ب ـ شـعبه نهـم ديـوان در     . گـردد  گرديده است، عليهذا حكم به رد شكايت شاكي صادر و اعالم مـي 
  ــ غالمرضـا فاضـلي   1 موضوع شكايت آقايـان  86/2543 و 86/2538هاي  ونده كالسه رسيدگي به پر  

ـ وهاب محمدي زرنگي به طرفيت سازمان كار و امور اجتماعي استان تهران به خواسته اعتراض به                 2 
 چنـين رأي    28/12/1386 مـورخ    3200 و   3195هاي شـماره     رأي هيأت حل اختالف به شرح دادنامه      

توجه به مفاد دادخواست تقديمي و مـدارك و مـستندات ابـرازي و مالحظـه جوابيـه                  اند، با    صادر نموه 
ارسالي، نظر به اينكه ادله موجهي كه موجبات قانوني براي پذيرش ادعاي شاكي را فراهم نمايد، ارائه                 

عنـه   و تحصيل نگرديده است، از طرفي تخطي و تخلفي از مقررات و ضوابط مربوط در فعـل مـشتكي                  
باشد، از اين حيث ايرادي بر اقدامات و تصميمات سازمان طرف شكايت مترتـب               حوظ نمي مشهود و مل  

لذا دفاعيات واصله را مقرون به صحت تلقي و بنا به مراتب يادشده شكايت مطروحه را غيروارد          . نيست
ج ـ شـعبه نـوزدهم ديـوان در رسـيدگي بـه پرونـده        . نمايد تشخيص حكم به رد آن صادر و اعالم مي

 موضوع شكايت آقاي حسين عليزاده بـه طرفيـت اداره كـار جنـوب تهـران ري بـه                    86/1020 كالسه
 مـورخ   2095 به شرح دادنامـه شـماره        15/2/1386خواسته اعتراض به رأي هيأت حل اختالف مورخ         

عنه براساس محتويات پرونـده و         چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينكه رأي معترض          27/6/1387
نـشده و     است و از طرف شاكي، اعتـراض مـوثري          هات و دالئل مقيده در آن صادر شده       سوابق امر و ج   

دليلي كه نقض رأي صادره را ايجاب نمايد، ارائه نكرده است و بر كيفيت رأي صادره از لحاظ شـكلي                    
نيز ايراد و اشكالي ملحوظ نيست، عليهذا شكايت مطروحه غير وارد تشخيص و حكم بـه رد آن صـادر     

 موضوع شكايت آقاي نعمت اله 86/778 ـ شعبه بيستم ديوان در رسيدگي به پرونده كالسه  د. شود مي
اميرخاني به طرفيت اداره كار تهران به خواسته اعتراض به رأي هيـأت حـل اخـتالف كـار بـه شـرح                       

 چنين رأي صادر نموده است، از آنجا كه هيأت حـل اخـتالف              23/7/1386 مورخ   2090دادنامه شماره   
 قانون كار نموده اسـت و قطـع رابطـه           27ري فيمابين كارگر و كارفرما را منطبق با ذيل ماده           رابطه كا 

كاري طرفين را اعالم نموده است كه با مطالعه پرونده متشكله در اداره كـار دليلـي كـه ايـن انطبـاق                       
عـالم   ترتيبات تذكرات كتبي و سـپس ا       27گردد، زيرا صدر ماده      وضعيت را توجيه نمايد، مالحظه نمي     

نظر مثبت شوراي اعالم كار را مالك عمل قرار داده است كه در مـورد شـاكي ايـن پرونـده تـذكرات           
از طرفي به حكايت محتويات پرونده شغل شـاكي         . كتبي كه اساس حفظ نظم كارگاه است، وجودندارد       

 



54         ماهنامة ويژة قوانين و مقررات     

 

1 ـ    قيد نموده نظمي و اختشاش   راننده شركت واحد و تخلف وي را ايجاد بي         ه موجـب  اند، در حالي كـه ب
رسد با تذكر كتبي     حكم كارگزيني نامبرده فردي كم سواد و كارگر جايگاه سوخت است كه به نظر مي              

شده است، عليهذا حكم به ورود شكايت شاكي         به نامبرده به فرض تخلف از ناحيه وي مشكل حل مي          
 87/197ـ ـ شـعبه دوم تـشخيص ديـوان در رسـيدگي بـه پرونـده كالسـه          ه. گردد صادر و اعالم مي

 قانون ديوان عدالت اداري توسط احد از قضات شعبه هجدهم نـسبت             16موضوع تقاضاي اعمال ماده     
 شعبه هجدهم مربوط به شكايت آقاي يعقوب سـليمي بـه            31/1/1387 مورخ   1609به دادنامه شماره    

 طرفيت اداره كار و امور اجتماعي شرق تهران به خواسته اعتراض به حكم رأي هيـأت حـل اخـتالف                    
 چنين رأي صادر نموده اسـت، نظـر   21/7/1387 مورخ 212 به شرح دادنامه شماره   21/1/1386مورخ  

بينـي    قانون كار قطع رابطه كاري با ترتيبـات خـاص پـيش   27به اينكه به تصريح حكم مقنن در ماده     
شاكي باشد كه در مورد      شده است كه از جمله منوط به اعالم نظر نهائي مثبت شوراي اسالمي كار مي              

اين پرونده چنين اعالم نظري وجود ندارد و در اليحه جوابيه سازمان طرف شـكايت هـيچ دفـاعي در                    
 قانون ديوان عـدالت     16بنابراين تقاضاي اعمال ماده      .قبال ايراد شاكي از اين حيث بعمل نيامده است        

يـوان عـدالت     د 18 شـعبه    31/1/1387 مـورخ    1609اداري از ناحيه قاضي صادركننده دادنامه شـماره         
 قانون مرقوم حكم به نقض آن صـادر و          10اداري منطبق با ضوابط قانوني تشخيص و مستنداً به ماده           

اما در ماهيت امر و با عنايت به مراتب پيش گفته به لحاظ عدم رعايت ترتيبات قـانوني    . دارد اعالم مي 
اع موثر از ناحيه سـازمان       قانون كار شكايت شاكي موجه تشخيص و به لحاظ عدم هرگونه دف            27ماده  

 هيأت حل اختالف اداره كار و آمـوزش فنـي و            21/10/1386طرف شكايت حكم به نقض رأي مورخ        
وسـوم ديـوان    و ـ شعبه سي . دارد اي شرق تهران و ارجاع به هيأت همعرض را صادر و اعالم مي حرفه

ـ       86/2437در رسيدگي به پرونده كالسه     ه طرفيـت هيـأت حـل        موضوع شكايت آقاي ابراهيم مددي ب
 هيـأت حـل اخـتالف و        26/1/1386اختالف اداره كار شرق تهران به خواسته اعتراض به رأي مـورخ             

 چنين رأي صادر نمـوده اسـت، بـا       27/3/1386 مورخ   363درخواست نقض آن به شرح دادنامه شماره        
 آراء صادره از هيـأت      توجه به مجموع محتويات اوراق و پرونده ارسالي از اداره كار و مالحظه اينكه در              

شـده در رأي      تشخيص و حل اختالف به مدت سوابق و سنوات كاري شـاكي و جزئيـات مبلـغ تعيـين                  
                                                 

  .صحيح است» اغتشاش«رسد كلمه يبه نظر م .  1
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انـد، آراء    كننده در جلسه از واحد محل كار شاكي نبـوده           نشده و نمايندگان شوراي اسالمي شركت       اشاره
 قانون ديـوان    7 و   14 و   13لذا با استناد به مواد يك و        . صادره مخدوش و قابل نقض تشخيص گرديد      

عنه حكم به ورود شكايت و رسيدگي مجدد در هيـأت همعـرض بـا رعايـت                  ضمن نقض رأي معترض   
هيأت عمومي ديوان در تاريخ فوق بـا حـضور    . گردد مفاد اين دادنامه و ساير مقررات صادر و اعالم مي         

ث و بررسي و انجام مشاوره البدل در تاريخ فوق تشكيل و پس از بح رؤسا و مستشاران و دادرسان علي  
  .نمايد با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي

  
  رأي هيأت عمومي

 قـانون  27ب ـ طبـق مـاده    . رسد الذكر محرز به نظر مي هاي فوق الف ـ تعارض در مدلول دادنامه 
ول قانون كـار در      فسخ قرارداد كار به اراده كارفرما منوط به احراز قصور كارگر مشم            1369كار مصوب   

هاي انضباطي كارگاه پس از تذكرات كتبي كارفرمـا و اعـالم             نامه انجام وظايف محوله و يا نقض آيين      
 قانون كار نيز موكول به احراز علـل         165نظر مثبت شوراي اسالمي كار و اخراج كارگر به تجويز ماده            

. هيأت حل اختالف كار است    و جهات موجه بر اساس شرايط و مدارك و مستندات معتبر به تشخيص              
الـذكر   هاي فـوق   نظر به اينكه اسناد و مدارك و گزارشات و مفاد لوايح جوابيه و ساير محتويات پرونده               

مفيد احراز تحقق و اجتماع شرايط قانوني مذكور نيست، بنابراين آراء مراجع حل اختالف كار مبني بـر                  
 مقررات موضوعه در خصوص مورد بـه تجـويز          اخراج شاكيان از خدمت به لحاظ عدم رعايت قوانين و         

 2090 قابل نقض بوده است و دادنامه شـماره          1385 قانون ديوان عدالت اداري مصوب       13 ماده   2بند  
وسـوم و دادنامـه       شـعبه سـي    15/4/1387 مورخ   363 شعبه بيستم و دادنامه شماره       23/7/1386مورخ  

 متضمن اين معني است، موافق اصول و         شعبه دوم تشخيص ديوان كه     21/7/1387 مورخ   212شماره  
 قانون ديوان عدالت 43 و ماده 19 ماده 2اين رأي به استناد بند . شود موازين قانوني تشخيص داده مي    

  . االتباع است  براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه الزم1385اداري مصوب 
  

  )4/5/1388 مورخ 18756 نقل از روزنامة رسمي شمارة(
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 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال بخشنامه شماره 325رأي شماره .3
  رئيس سازمان امور مالياتي كشور و رأي شماره23/6/1382 مورخ 211ـ33207/2989

   هيأت عمومي شوراي عالي مالياتي26/9/1376 مورخ 9992/4/30
  

      14/4/1388: تاريخ دادنامه
         325: شماره دادنامه
  85/715: كالسه پرونده
  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري: مرجع رسيدگي

: شاكي   .  آقاي محمدمهدي ناظميان
 23/6/1382 مورخ 211ـ33207/2989ابطال بخشنامه شماره : موضوع شكايت و خواسته

راي  هيأت عمومي شو26/9/1376 مورخ 9992/4/30رئيس سازمان امور مالياتي كشور و رأي شماره 
  .عالي مالياتي
 قانون مالياتهاي 70شاكي به شرح دادخواست تقديمي اعالم داشته است، مطابق ماده : مقدمه

گردد از معافيت نقل و انتقال به كلي معاف  مستقيم، امالك و اموال و اراضي كه به دولت منتقل مي
 به پاسخ استعالم  كه187است، شوراي عالي مالياتي در مقابل اعتراض مؤديان در خصوص ماده 

اند، با توجيحات غير مستدل در  محاضر ماليات اضافي دريافتي را كه از ناآگاهي مودي استفاده نموده
مقابل درخواست استرداد ماليات اخذ شده به جاي اينكه از ميزان مالياتي بازخواست شود كه چرا 

ند ناآگاه اما با رضايت بوده وجوه اند با اظهار اينكه هنگام پرداخت هر چ برخالف ماليات اخذ نموده
داند، توضيح اينكه شوراي عالي مالياتي معتقد است كه مودي  اضافه پرداختي را مجاز به استرداد نمي

با قبول ماليات و پرداخت آن امر مالياتي مربوطه مختومه تلقي و مجوزي براي طرح مجدد آن در 
جاي سوال است كه مودي ناآگاه است و مميز . مراجع تشخيص و حل اختالف، مالياتي وجود ندارد

مالياتي خالف نموده و به هنگام آگاهي از پرداخت اضافي، تقاضاي استرداد مبالغ اضافه پرداختي را 
 منعي براي پرداخت اضافه دريافتي وجود 187 و همچنين 243 و 242نمايد و در هيچ يك از مواد  مي
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 مورخ 211ـ33207/2989در بخشنامه شماره . ددندارد، كما اينكه تاكيد شده كه مسترد گر
دهند، در حالي   نشده لذا مميزان مالياتي ربطي به موضوع نمي187 و 70 ذكري از مواد 23/6/1382

 است و كلمه غيرمشمول ساير معافيتها در 143 و 141 و 133 و 132كه به طور مثال از جمله مواد 
 و اصالحيه بعدي آن خواهد شد، لذا با تقديم نظريه 1366قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 

الذكر تقاضاي لغو بخشنامه و رأي هيأت   و بخشنامه فوق187 و 70شوراي عالي مالياتي و مواد 
. عمومي شوراي عالي مالياتي مورد شكايت را كه باعث تضييع حقوق آحاد مردم گشته است دارد

ياتي كشور در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره مديركل دفتر امور حقوقي سازمان امور مال
 قانون مالياتهاي 187اند، الف ـ برابر تبصره يك ماده   اعالم داشته2/7/1387 مورخ 63245/212

چنانچه ميزان ماليات « هاي بعدي مقرر گرديده كه،   با اصالحيه1366مستقيم مصوب اسفند 
ز نوبت در مراجع حل اختالف مالياتي موضوع اين مشخصه مورد اختالف باشد پرونده امر، خارج ا

قانون رسيدگي خواهد شد و اگر مؤدي تمايل به اخذ گواهي قبل از رسيدگي و صدور رأي از طرف 
... مراجع حل اختالف داشته باشد با وصول ماليات مورد قبول مؤدي و اخذ سپرده يا تضمين معتبر

بنابراين پرداخت ماليات موضوع » .ه صادر خواهد شد اختالف گواهي انجام معامل معادل مبلغ مابه
مستقيم با ميل و قبولي مؤدي صورت   قانون مالياتهاي187معامالت امالك در اجراي تبصره يك ماده

توانست در اجراي صدر  داشت با عدم پرداخت ماليات مي گيرد وگرنه چنانچه به آن اعتراض مي مي
اختالف مالياتي  الف خود با اداره امور مالياتي را از هيأت حلتبصره يادشده رسيدگي به اعتراض و اخت

از اين رو مؤدي به اختيار و انتخاب خويش، بدون اينكه اعتراض خود را تسليم كند و . درخواست نمايد
پيش از رسيدگي و صدور رأي هيأت حل اختالف مالياتي، با پرداخت مالياتهاي متعلق مربوط به مورد 

 قانون يادشده گواهي انجام معامله را از اداره امور مالياتي 187راگراف دوم ماده معامله براساس پا
 قانون مالياتهاي مستقيم مقرر گرديده 239برهمين پايه با توجه به اينكه در ماده . كند دريافت مي

 روز از تاريخ ابالغ برگ تشخيص ماليات قبولي خود را نسبت 30در صورتي كه مؤدي ظرف « است ، 
 آن كتباً اعالم كند يا ماليات مورد مطالبه را به مأخذ برگ تشخيص پرداخت يا ترتيب پرداخت آن را به

 اين قانون رفع نمايد، پرونده 238بدهد يا اختالف موجود بين خود و اداره امور مالياتي را به شرح ماده 
ين هنگامي كه مؤدي در بنابرا» ...گردد امر از لحاظ ميزان درآمد مشمول ماليات مختومه تلقي مي

كند، قانوناً موضوع   قانون يادشده به قبولي ماليات و پرداخت آن اقدام مي187اجراي تبصره يك ماده
گيرد و پس از پرداخت مالـيات مورد قبول  قرار مي» امر مختومه« مشمول اصل حقوقي ـ مالياتي 
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 همين قانون 239ه به صراحت ماده  قانون مالياتهاي مستقيم با توج70خود، استناد مؤدي به ماده 
ب ـ از آنجا كه مؤدي بدون اعتراض و . باشد مي» اعتبار امر مختومه مالياتي« مسموع نبوده، داراي 

كند و ظرف   قانون مالياتهاي مستقيم اقدام مي187با ميل و قبولي خود به پرداخت ماليات برابر ماده 
كند، براي جلوگيري از اتخاذ  ف مالياتي تسليم نميمهلت قانوني، اعتراضي نيز به هيأت حل اختال

هاي مختلف در ادارات امور مالياتي، هيأت عمومي شوراي عالي مالياتي با توجه به صراحت مواد  رويه
 قانون 258 و 255 قانون مالياتهاي مستقيم و در حدود اختيارات قانوني  حاصل از مواد 239 و 187

 اقدام و برابر آن، 26/9/1376 مورخ 9992/4/30يه به شماره پيش گفته، به صدور رأي وحدت رو
در مواردي كه مؤدي بدون ... «اند،  اكثريت اعضاي هيأت عمومي شوراي عالي مالياتي اعالم داشته

اقامه ايراد و اعتراضي نسبت به ماليات مورد گزارش مميز و سرمميز مالياتي، آن را پرداخت و با 
امر ... نمايند، با قبول ماليات و پرداخت آن ه نسبت به انتقال ملك اقدام ميدريافت گواهي انجام معامل

مالياتي مربوط، مختومه تلقي و مجوزي براي طرح مجدد آن در مراجع تشخيص و حل اختالف 
پس از قبولي مؤدي و پرداخت ماليات تشخيص داده شده و عدم اعتراض مؤدي » .مالياتي وجود ندارد

   قانون مالياتهاي مستقيم موضوع داراي 187 و 239استناد به صراحت مواد در مهلت قانوني با 
 قانون مالياتهاي مستقيم 243 و 70به شمار آمده، استناد مؤدي به مواد » اعتبار امر مختومه مالياتي«

امر مختومه « به خواسته استرداد ماليات پرداختي كه قبالً مورد قبول وي قرار گرفته و پرونده مشمول 
، 239ج ـ نظر به اينكه مستند به مواد . باشد قرار گرفته است، فاقد پايگاه حقوقي و قانوني مي» الياتيم

هاي بعدي مدلول رأي   با اصالحيه1366 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند 258 و 255، 187
 قانون  هيأت عمومي شوراي عالي مالياتي مخالف26/9/1376 مورخ 9992/4/30وحدت رويه شماره 

نبوده و در حيطه صالحيت شوراي عالي مالياتي صادر گرديده و از اختيارات قانوني آن سوء استفاده يا 
تجاوزي صورت نگرفته و كامالً در اجراي وظايف قانوني هيأت عمومي شوراي عالي مالياتي صادر 

يوان عدالت اداري مصوب قانون د) بند يك (19گرديده است، با استناد به مواد قانوني ياد شده و ماده 
هيأت عمومي ديوان . نمايد  مجمع تشخيص مصلحت نظام، رد شكايت شاكي را درخواست مي1385

البدل در تاريخ فوق تشكيل و پس از بحث و  در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي
  .نمايد ي ميبررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأ
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  رأي هيأت عمومي
 قانون مالياتهاي مستقيم در صورت وقوع اشتباه در محاسبه و دريافت ماليات 242به صراحت ماده 

اضافه و همچنين در مواردي كه طبق قانون مزبور مالياتي قابل استرداد باشد، مسئولين ذيربط مندرج 
عيين رقم قطعي ماليات و ماليات پرداختي و در ماده مذكور مكلفند گزارشي متضمن جهات قانوني و ت

مبلغ اضافه دريافتي تهيه و تنظيم نمايند و پس از تاييد مقامات ذيصالح، برگ استرداد ماليات اضافي 
صادر و يك نسخه از آن را تسليم مؤدي و نسخه ديگر را به اداره امور اقتصادي و دارايي مربوط 

نظر به اينكه . لي جاري ظرف يك ماه به مؤدي بپردازدارسال نمايند تا وجه آن را از محل وصو
 هيأت عمومي شوراي عالي مالياتي و همچنين 26/9/1376 مورخ 9992/4/30مندرجات رأي شماره 

 سازمان امور مالياتي كشور مفيد اتخاذ رويه و 23/6/1382 مورخ 211ـ33207/2989بخشنامه شماره 
 ضرورت استرداد مالياتي است كه در نتيجه اشتباه ترتيبي خالف هدف و حكم صريح مقنن در باب

محاسبه، اضافه دريافت شده و يا به هر تقدير بايد مسترد شود، بنابراين رأي و بخشنامه مذكور مستنداً 
 و ماده 19 قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران و ماده يك و بند يك ماده 170به قسمت دوم اصل 

  .شوند طال مي قانون ديوان عدالت اداري اب42
 )6/5/1388 مورخ 18758 نقل از روزنامة رسمي شمارة(

  
 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص استخدام رسمي مربيان 326رأي شماره .4

  كودك شاغل در آموزش و پرورش شهرستانهاي استان تهران 
         14/4/1388: تاريخ

          326: شماره دادنامه
  87/736: كالسه پرونده

  .هيأت عمومي ديوان عدالت اداري: جع رسيدگيمر
  .خانم مريم احمدي: شاكي

  .  ديوان عدالت اداري10 و 3اعالم تعارض آراء صادره از شعب : موضوع شكايت و خواسته
 و 87/3190 و 87/3189هاي  الف ـ شعبه دهم ديوان در رسيدگي به پرونده كالسه: مقدمه

رمحمدي، خانم مريم احمدي و اكرم سميعي به طرفيت  موضوع شكايت خانمها فاطمه نو87/3218
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سازمان آموزش و پرورش استان تهران به خواسته تبديل وضعيت به استخدام رسمي به شرح دادنامه 
اند، با توجه به محتواي   چنين رأي صادر نموده30/7/1387 مورخ 3617 و 3613 و 3612هاي  شماره

نامه شماره  رك استخدامي و تحصيلي آنها و مقررات تصويبپرونده و مدارك ارسالي شاكي از جمله مد
 23/4/1387 مورخ 244 هيأت وزيران و رأي وحدت رويه شماره 20/4/1367 مورخ 282ت13868

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از آنجائي كه شكات فاقد شرايط مقرر در مصوبه مذكور هيأت 
 غير وارد و حكم به رد آنها 1باشند شكايت آنها را دولت و رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مي

 موضوع شكايت خانم 87/489ب ـ شعبه سوم ديوان در رسيدگي به پرونده كالسه . گردد صادر مي
رباب اسماعيلي به طرفيت سازمان آموزش و پرورش شهرستانهاي تهران به خواسته الزام به تبديل 

 چنين رأي صادر نموده است، با 21/5/1387رخ  مو956وضع استخدامي به شرح دادنامه شماره 
بررسي مجموع اوراق پرونده اعم از مشروح مراتب مندرج در دادخواست تقديمي شاكي و ضمائم 

 مورخ 1217عنه مثبوت به شماره  مربوطه و مالحظه اليحه جوابيه واصله از سازمان مشتكي
 تاكنون با تدريس 1378رورش از سال  نظر به سابقه طوالني شاكي با سازمان آموزش و پ1/5/1387

 ساعت در هفته و با توجه به اشتغال وي در سالهاي مورد نظر قانونگذار و عنايتاً به 18در حد ساعات 
عنه در اليحه جوابيه به ذيحق بودن شاكي و استحقاق وي اذعان و اعتراض نموده  اينكه واحد مشتكي

ه سازمان آموزش و پرورش شهرستانهاي تهران و مدارك مربوط به شاكي را جهت حل مشكل وي ب
ارسال نموده است، لذا با احراز استحقاق شاكي و موجه دانستن شكايت وي حكم به ورود آن و الزام 

التدريسي به رسمي با رعايت ساير شرايط و ضوابط  واحد طرف شكايت به تبديل وضعيت وي از حق
وان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و هيأت عمومي دي. نمايد مربوطه صادر و اعالم مي
البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بـررسي و انجام مشاوره با  مستشاران و دادرسان علي

  .نمايد اكثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مي
  

  رأي هيأت عمومي
ب ـ با توجه به تبصره . سدهاي فوق الذكر محرز به نظر مير الف ـ تعارض در مدلول دادنامه

التدريس بر اساس قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي،  ماده واحده قانون بكارگيري معلمين حق
                                                 

  .زايد است» را«رسد كلمه به نظر مي .  1
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 در خصوص جواز استخدام رسمي يك 1383اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران مصوب 
بدون آزمون و عنايت هزار نفر از مربيان كودك واجد شرايط با رعايت اولويت از حيث سابقه خدمت و 

 مدير كل 24/11/1386 مورخ 22/72535/710به مدت سابقه خدمت شاكيان و مفاد بخشنامه شماره 
ريزي و نظارت راهبردي  امور اداري وزارت آموزش و پرورش مبني بر اخذ مجوز از معاون برنامه

 در آموزش و  رديف به منظور استخدام رسمي مربيان كودك شاغل282رياست جمهوري به تعداد 
پرورش شهرستانهاي استان تهران، شكايت شاكيان مشعر بر استخدام رسمي آنان در حد تعداد مقرر 

 شعبه 21/5/1387 مورخ 956 ماده واحده قانون فوق الذكر وارد است و دادنامه شماره 5در تبصره 
 43 و ماده 19 ماده 2اين رأي به استناد بند . باشد سوم ديوان در اين حد صحيح و موافق قانون مي

 براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه 1385قانون ديوان عدالت اداري مصوب 
  .االتباع است الزم

  )6/5/1388 مورخ 18758 نقل از روزنامة رسمي شمارة(
  

 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص اعتراض به آراء قطعي 339رأي شماره .5
  گي به تخلفات اداري هيأتهاي رسيد

        21/4/1388:  تاريخ دادنامه
        339:شماره دادنامه
  88/291: كالسه پرونده
  .هيأت عمومي ديوان عدالت اداري: مرجع رسيدگي

  .دفتر هماهنگي هيأت رسيدگي به تخلفات  اداري وزارت جهاد كشاورزي: شاكي
 ديوان عدالت 23 و 22، 15 ، 6شعب اعالم تعارض آراء صادره از : موضوع شكايت و خواسته

  .اداري
 و 85/1217هاي  الف ـ شعـبه بيست و دوم ديوان در رسيـدگي به پرونده كالسـه: مقدمه

 موضوع شكايت آقاي محمد كريمي افشار به طرفيت تخلفات اداري وزارت جهاد كشاورزي 86/100
 مورخ 1125ـ 1126اره هاي شم به خواسته صدور دستور موقت و نقض رأي به شرح دادنامه

عنه پاسخ داده است، رسيدگي وفق مقررات قانوني   چنين رأي صادر نموده است، مشتكي28/7/1386
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نامه اجرائي قانون مرقوم با مالحظه آثار سوء اجتماعي و اداري حداقل   آيين21انجام و با رعايت ماده 
هاي  طع نظر از اينكه در رسيدگيمجازات اعمال شده است، تقاضاي رد شكايت را دارند، عليهذا ق

معموله ايراد قانوني مشهود نيست، اما با التفات به پست شاكي كه در زمان صدور رأي از مشاغل 
مديريتي و حساس بوده است در صورت اعمال مجازات تعيين شده منجر به اعمال دو مجازات خواهد 

 همان قانون 9 ماده 4ف مفاد تبصره و اعمال دو مجازات برخال...) تنزل مقام و محروميت از (شد 
 از قانون ديوان 22 و 7شكايت از اين حيث وارد تشخيص و به استناد مواد مرقوم و مواد . باشد مي

عنه جهت رسيدگي مجدد در شعبه همعرض   حكم بر نقض رأي معترض1385عدالت اداري مصوب 
 موضوع شكايت 76/404ونده كالسه ب ـ شعبه ششم ديوان در رسيدگي به پر. گردد صادر و اعالم مي

آقاي غالمحسين كروژدهي به طرفيت وزارت جهاد كشاورزي، هيأت بدوي رسيدگي به تخلفات اداري 
 مورخ 238 به شرح دادنامه شماره 16/2/1376د مورخ /76/1به خواسته اعتراض به رأي شماره 

و مستندات مربوطه به  چنين رأي صادر نموده است، حسب محتويات پرونده داليل 24/2/1377
 مراتب به هيأت بدوي اعالم و درخواست رسيدگي 1/11/1374  مورخ  هـ/3432موجب نامه شماره 

شده از متهم تحقيقات مفصل بعمل آمده و نامبرده در مراحل  هيأت وارد رسيدگي. بعمل آمده است
ناحيه شاكي اعتراض موجه و با توجه به اينكه از . مختلف تحقيق به اتهامات وارده اعتراف نموده است

عنه مشهود نيست فلذا  موثري مطرح نگرديده و ايراد و اشكالي در رسيدگي و اقدامات سازمان مشتكي
ج ـ شعبه پانزدهم . گردد اعتراض شاكي غير وارد تشخيص و رأي به رد شكايت وي صادر و اعالم مي

ي علي زمانيان بهاباوي به طرفيت  موضوع شكايت آقا83/2401ديوان در رسيدگي به پرونده كالسه 
هيأت بدوي رسيدگي به تخلفات اداري كاركنان جهاد كشاورزي به خواسته اعتراض و نقض رأي 

 مورخ 2395عنه به شرح دادنامه شماره   صادره از هيأت مشتكي2/9/1383 مورخ 450مورخ 
 قانون 21ه يك ماده  چنين رأي صادر نموده است، شعبه ديوان با لحاظ مقررات تبصر27/12/1384

رسيدگي به تخلفات اداري كه تنها رسيدگي شكلي را براي اين مرجع تجويز نموده ماالً با مالحظه و 
هاي معموله و اينكه شاكي در هيأت بدوي دفاعيات خويش را معروض  مداقه در شرح وقايع رسيدگي

عهده هيأتهاي موصوف است و از داشته و احراز نوع تخلف و تطبيق آن با مقررات قانوني استنادي بر 
حيث استدالل و استناد قانوني نيز براساس گزارشات سازمان بازرسي كل كشور تخلفات انتسابي وي 
مدلل و ثابت گرديده در نتيجه چون از جانب شاكي ايراد موثر و موجهي كه باعث گسيختن رأي 

هيأت صادر كننده رأي معترض عليه هاي شكلي  عنه باشد ارائه و ابراز نگرديده و به رسيدگي معترض
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نيز وجود نقص يا ايرادي كه متضمن مخدوش بودن آن باشد، مشهود نبوده فلذا شكايت و اعتراض 
االشعار ناموجه و غير وارد تشخيص و با عدم احراز نقض قوانين و مقررات در  شاكي به شرح فوق

 قانون ديوان عدالت 11 ماده 2 بند مباني رأي موضوع خواسته مستنداً به مفهوم مخالف مستنبط از
د ـ شعبه بيست و سوم ديوان در رسيدگي . دارد اداري حكم به رد شكايت مطروحه صادر و اعالم مي

 موضوع شكايت آقاي نورالدين مولوي به طرفيت هيأت رسيدگي به 81/851به پرونده كالسه 
عبه دوم هيأت بدوي رسيدگي به تخلفات اداري وزارت جهاد كشاورزي به خواسته اعتراض به رأي ش

 مورخ 1465 به شرح دادنامه شماره 20/12/1380تخلفات اداري وزارت جهاد كشاورزي به تاريخ 
 چنين رأي صادر نموده است، شعبه دوم هيات بدوي رسيدگي به تخلفات اداري وزارت 19/7/1382

 و 8 ماده 14ظيفه به استناد بند كاري يا سهل انگاري در انجام و جهاد كشاورزي شاكي را به اتهام كم
 قانون رسيدگي به تخلفات اداري به مجازات محروميت از انتصاب به پيشنهاد حساس 9ماده ) و (بند 

و مديريتي در دستگاههاي دولتي محكوم نموده كه مورد اعتراض وي قرار گرفته و مدعي شده كه 
ت به لحاظ اينكه نامبرده از مديران بايس هيات رسيدگي به تخلفات براي رسيدگي به تخلف وي مي

وزارتخانه بوده با دستور وزير مربوطه اقدام به رسيدگي مي نمود در حالي كه وزير كشاورزي وقت 
خوانده در پاسخ قيد نموده كه وزير وقت كشاورزي صراحتاً دستور . چنين دستوري صادر ننموده است

نظر به محتويات . باشد  محكوم به رد ميرسيدگي به تخلفات شاكي را صادر نموده و ادعاي وي
 سوابق وزير وقت كشاورزي دستور رسيدگي 238پرونده و بررسي سوابق ارسالي از آنجائي كه در برگ 

اند و هيأت نيز طبق موازين  به تخلفات شاكي را در هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري صادر نموده
 لذا 1 .ه تخطي از قانون در روند رسيدگي مشاهده نگرديدگون قانوني مبادرت به انشاء رأي نموده و هيچ

 قانون رسيدگي به تخلفات اداري شكايت مطروحه را وارد تشخيص نداده و حكم به 21به استناد ماده 
هيأت عمومي ديوان در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و . گردد رد آن صادر و اعالم مي

تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به البدل در تاريخ فوق  دادرسان علي
  .نمايد شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي

                                                 
  .رسد نقطه زايد استبه نظر مي .  1
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  رأي هيأت عمومي
ب ـ عالوه بر اينكه آراء . هاي فوق الذكر محرز بنظر مي رسد الف ـ تعارض در مدلول دادنامه

متضمن محكوميت اداري آنان قطعي هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري در مورد كارمندان متخلف 
به محروميت از انتصاب به مشاغل حساس و مديريتي در دستگاههاي دولتي بوده است و از اين حيث 

 قانون 9ماده ) و ( ايرادي بر آراء مذكور وارد نيست، اساساً اعمال مجازات مذكور به تجويز بند 
يتي الزاماً مستلزم تغيير سمت و رسيدگي به تخلفات اداري درباره متصديان مشاغل حساس و مدير

بنابراين دادنامه شماره . انتصاب آنان به مشاغل غيرحساس و غيرمديريتي در دستگاههاي دولتي است
 مورخ 1465 و دادنامه شماره 27/12/1384 مورخ 2395 و دادنامه شماره 24/2/1377 مورخ 238
راض شاكيان نسبت به آراء قطعي  ديوان مبني بر رد شكايت و اعت23 و 15 ، 6 شعب 19/7/1382

و 19 ماده 2اين راي به استناد بند . هياتهاي رسيدگي به تخلفات اداري صحيح و موافق قانون است
 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه الزم 43ماده 

  .االتباع است 
 )6/5/1388مورخ  18758 نقل از روزنامة رسمي شمارة(

    
 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص اعتراض به رأي هيأت حل 340رأي شماره .6

  اختالف اداره كار و امور اجتماعي 
        21/4/1388:       تاريخ دادنامه

        340: شماره دادنامه
  88/292: كالسه پرونده
  .هيأت عمومي ديوان عدالت اداري: مرجع رسيدگي

: شاكي  .اي حسن دريا نوردآق
اعالم تعارض آراء صادره از شعب چهاردهم و دوازدهم : موضوع شكايت و خواسته

  . تجديدنظرديوان عدالت اداري
 موضوع شكايت 83/610الف ـ شعبه چهاردهم ديوان در رسيدگي به پرونده كالسه : مقدمه

اعي شهرستان ساوجبالغ به آقاي پرويز خاموشي به طرفيت هيأت حل اختالف اداره كار و امور اجتم
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عنه بر   چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينكه رأي معترض24/6/1382خواسته نقض رأي مورخ 
 بازرسان كار صادر كه اين گزارش مشعر بر عدم سوددهي و صرفه 9/6/1382مبناي گزارش مورخ 

 منظور جلوگيري از گري و موجه بودن تعطيل شدن واحد مذكور به اقتصادي نداشتن واحد ريخته
باشد و با تعطيل شدن واحد ياد  افزايش بدهي بيشتر و حفظ تداوم اشتغال كارگران ساير قسمتها مي

شده به خدمت كارگران آن خاتمه داده شده است و نظر به اينكه اقدام به آگهي استخدام واحد مذكور 
باشد و از آنجا   بوده نمي1382 به معني فعال بودن آن در سال خاتمه خدمت كه سال 1383در سال 

باشد و ايراد  عنه متضمن نقض قوانين و تخلف از مقررات نمي كه رسيدگي و انشاء رأي معترض
موثري هم در امر رسيدگي مالحظه نگرديد، بنابراين دادخواست اعتراض مطروحه غير موجه تشخيص 

در رسيدگي به پرونده كالسه ب ـ شعبه دوازدهم تجديدنظر . شود و قرار رد آن صادر و اعالم مي
 مورخ 150 موضوع تجديدنظر خواهي آقاي پرويز خاموشي نسبت به دادنامه شماره 84/317
 چنين رأي صادر نموده است، با عنايت 15/8/1384 مورخ 1247 به شرح دادنامه شماره 23/1/1384

عر به عدم سوددهي و به اوراق و مستندات و مدارك پرونده مخصوصاً گزارش بازرسان مربوطه كه مش
باال آوردن بدهي زياد و وارد شدن خسارات به كارگاه كه مستند اصلي صدور آراء قرار گرفته علي 

 و 1فرض صحت آن كه خسارات و بدهي خارج از اختيار و ميل كارفرما بوجود آمد مشابه خسارات دارد
 و نظاير آنها كه مشمول و مصداق بيني شده تعطيلي كارگاه در اثر قوه قهريه يا حوادث غير قابل پيش

باشد با تسري مالك پس از فعاليت مجدد كارگاه كارفرما   مي7/10/1361 قانون كار مصوب 30ماده 
آيد به  مكلف است، كارگران بيكار شده را در همان واحدبازسازي شده و مشاغلي كه در آن بوجود مي

 دالئل قوي بر اخراج كارگران پس از بازسازي بنا به مراتب مارالبيان مدارك و. كار اصلي به گمارد
رسد و لذا اعتراض تجديدنظرخواه نسبت به دادنامه تجديدنظر خواسته وارد  كارگاه به نظر نمي

 اصدار يافته از شعبه 23/1/1384 مورخ 150تشخيص داده شد، ضمن فسخ و نقض دادنامه شماره 
 هيأت حل اختالف اداره كل كار و امور 22/6/1382چهاردهم ديوان عدالت اداري و نقض رأي مورخ 

ج ـ شعبه چهاردهم ديوان . گردد اجتماعي شهرستان ساوجبالغ حكم به ورود شكايت شاكي صادر مي
لنگرودي به طرفيت   موضوع شكايت آقاي حسن دريانورد83/624در رسيدگي به پرونده كالسه 

بالغ به خواسته نقض رأي مورخ هيأت حل اختالف اداره كار و امور اجتماعي شهرستان ساوج
                                                 

  .مورد نظر بوده است» خسارت وارده«رسد جمله نامفهوم است، به نظر مي .  1
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 چنين رأي صادر نموده است، نظر به 23/1/1384 مورخ 136 به شرح دادنامه شماره 24/6/1382
 بازرسان كار صادر كه اين گزارش مشعر بر 9/6/1382عنه بر مبناي گزارش مورخ  اينكه رأي معترض

 تعطيل شدن واحد مذكور به گري و موجه بودن عدم سوددهي و صرفه اقتصادي نداشتن واحد ريخته
باشد و با  منظور جلوگيري از افزايش بدهي بيشتر و حفظ تداوم اشتغال كارگران ساير قسمتها مي

تعطيل شدن واحد يادشده به خدمت كارگران آن خاتمه داده شده است و نظر به اينكه اقدام به آگهي 
 1382سال خاتمه خدمت كه سال  به معني فعال بودن آن در 1383استخدام واحد مذكور در سال 

عنه متضمن نقض قوانين و تخلف از مقررات  باشد و از آنجا كه رسيدگي و انشاء رأي معترض بوده نمي
ثري هم در امر رسيدگي مالحظه نگرديد، بنابراين دادخواست اعتراض مطروحه ؤباشد و ايراد م نمي

 شعبه دوم تجديدنظر در رسيدگي به د ـ. شود غير موجه تشخيص و قرار رد آن صادر و اعالم مي
لنگرودي نسبت به دادنامه   موضوع تجديدنظرخواهي آقاي حسن دريانورد84/622پرونده كالسه 

 چنين رأي صادر نموده 16/7/1384 مورخ1215 به شرح دادنامه شماره 23/1/1384 مورخ 136شماره 
رونده و سوابق امر و جهات و دالئل است، نظربه اينكه دادنامه تجديدنظرخواسته بر اساس محتويات پ

مقيده در آن صادر گرديده و از طرف تجديدنظرخواه اعتراض موثري كه مورد امعان نظر قرار گيرد به 
عليهذا دادنامه تجديدنظر . عمل نيامده و دليلي كه فسخ رأي صادره را ايجاب نمايد ارائه نگرديده است

ـ ـ شعبه چهاردهم ديوان در  ه. شود اض تاييد ميخواسته خالي از اشكال تشخيص و با رد اعتر
 موضوع شكايت آقاي ابوالفضل ساساني نژاد به طرفيت هيأت حل 83/633رسيدگي به پرونده كالسه 

 به 24/6/1382اختالف اداره كار و امور اجتماعي شهرستان ساوجبالغ به خواسته نقض رأي مورخ 
 رأي صادر نموده است، نظر به اينكه رأي  چنين23/1/1384 مورخ 127شرح دادنامه شماره 

 بازرسان كار صادر كه اين گزارش مشعر بر عدم 9/6/1382عنه بر مبناي گزارش مورخ  معترض
گري و موجه بودن تعطيل شدن واحد مذكور به منظور  سوددهي و صرفه اقتصادي نداشتن واحد ريخته

باشد و با تعطيل  گران ساير قسمتها ميجلوگيري از افزايش بدهي بيشتر و حفظ تداوم اشتغال كار
شدن واحد ياد شده به خدمت كارگران آن خاتمه داده شده است و نظر به اينكه اقدام به آگهي 

 1382 به معني فعال بودن آن در سال خاتمه خدمت كه سال 1383استخدام واحد مذكور در سال 
متضمن نقض قوانين و تخلف از مقررات عنه  باشد و از آنجا كه رسيدگي انشاء رأي معترض بوده نمي

باشد و ايراد موثري هم در امر رسيدگي مالحظه نگرديد، بنابراين دادخواست اعتراض مطروحه  نمي
و ـ شعبه دوازدهم تجديدنظر در رسيدگي به . شود غيرموجه تشخيص و قرار رد آن صادر و اعالم مي
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لفضل ساساني نژاد نسبت به دادنامه شماره  موضوع تجديدنظرخواهي آقاي ابوا84/319پرونده كالسه
 چنين رأي صادر نموده است، 14/8/1384 مورخ 1217 به شرح دادنامه شماره 23/1/1384 مورخ 127

با مداقه نظر به اوراق و مستندات و مدارك پرونده مخصوصاً گزارش بازرسان مربوطه كه مشعر بر 
ت به كارگاه و عدم صرفه اقتصادي كه مستند عدم سوددهي و باال آوردن بدهي و وارد شدن خسارا

اصلي صدور آراء قرار گرفته است، علي فرض صحت مفاد آن كه خسارات و بدهي خارج از اختيار و 
ميل كارفرما و كارگران بوجود آمد مشابه خسارات وارده و تعطيل شدن شركت در اثر قوه قهريه با 

 قانون 30و نظاير آنها كه مشمول و مصداق ماده ) گزلزله و جن(بيني شده مثل  حوادث غير قابل پيش
باشد با وحدت مالك پس از فعاليت مجدد كارگاه، كارفرما مكلف است   مي7/10/1369كار مصوب 

آيد به كار اصلي  كارگران بيكار شده را در همان واحد بازرسي شده و مشاغلي كه در آن به وجود مي
ل و مدارك قوي بر اخراج كارگر پس از بازسازي كارگاه به نظر بنابه مراتب مارالبيان دالئ. به گمارد

 اصدار يافته از 23/1/1384 مورخ 127رسد و لذا اعتراض تجديدنظر خواه نسبت به دادنامه شماره  نمي
شعبه چهاردهم ديوان عدالت اداري وارد تشخيص داده شده و لذا ضمن فسخ دادنامه فوق االشاره و 

 هيأت حل اختالف اداره كار و امور اجتماعي شهرستان ساوجبالغ حكم 24/6/1382نقض رأي مورخ 
هيأت عمومي ديوان در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران . گردد به ورود شكايت شاكي صادر مي

البدل در تاريخ فوق تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به  و دادرسان علي
  .نمايد  به صدور رأي ميشرح آتي مبادرت

  
  رأي هيأت عمومي

هاي  ب ـ محتويات پرونده. رسد الذكر محرز بنظر مي هاي فوق الف ـ تعارض در مدلول دادنامه
گري  فوق الذكر به ويژه نظر بازرسان اعزامي اداره كار و امور اجتماعي مؤيد تعطيل كارگاه ريخته

الذكر و عنايت به صالحيت واختيار هيات حل اختالف  بنابه مراتب فوق. دليل عدم سوددهي آن است به
كار در خصوص تشخيص موجه بودن قطع رابطه همكاري بين كارگر و كارفرما با رعايت علل و 

 شعبه چهاردهم بدوي ديوان مشعر بر رد اعتراض 23/1/1384 مورخ 136جهات معتبر دادنامه شماره
 16/7/1384 مورخ1215شرح دادنامه شمارهكارگر شاكي نسبت به راي هيات حل اختالف كه به 

. باشد شعبه دوم تجديدنظر آن ديوان تاييد شده و قطعيت يافته است موافق اصول و موازين قانوني مي
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 براي شعب 1385 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 43 و ماده 19 ماده 2اين رأي به استناد بند 
  .االتباع است ه الزمديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشاب

  )6/5/1388 مورخ 18758 نقل از روزنامة رسمي شمارة(
 

 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص عدم امكان الزام شهرداري 343رأي شماره .7
  به صدور پايان كار تجاري براي گرمابه عمومي  

      21/4/1388: تاريخ دادنامه
         343:شماره دادنامه
  88/295: كالسه پرونده
  .هيأت عمومي ديوان عدالت اداري: مرجع رسيدگي

1   . از آقاي عبداله فتح اله زاده نورآقاي محمدتقي مقيسه بوكالت: شاكي
 تجديدنظر ديوان عدالت 5 و27اعالم تعارض آراء صادره از شعب : موضوع شكايت و خواسته

  .اداري
 موضوع 86/616كالسه الف ـ شعبه بيست و هفتم ديوان در رسيدگي به پرونده : مقدمه

 تهران به خواسته ابطال پايانكار 9نور به طرفيت شهرداري منطقه  زاده اله شكايت آقاي عبداله فتح
 و الزام به صدور پايانكار تجاري جهت گرمابه عمومي واقع در 2/11/1382 مورخ 92024148شماره 

 مورخ 2938نامه شماره  به شرح داد2395 / 12053، 12054، 12056،12055، 12057پالك ثبتي 
 چنين رأي صادر نموده است، در خصوص دادخواست تقديمي با توجه به محتويات پرونده 18/8/1387

و پاسخ خوانده و عدم احراز سابقه تجاري در ملك متنازع فيه و پروانه كسب و دادنامه صادره از 
بور باشد و مالحظه سابقه و نظر تواند دليل بر تجاري بودن ملك مز هاي ديوان عدالت اداري نمي شعبه

به اينكه نامبرده اعتراض موثر و موجهي كه اقدام خوانده را مخدوش سازد، بعمل نياورده و همچنين 
رسد، بنابراين موجبي جهت اجابت خواسته  تخلفي از مقررات در رسيدگي و عملكرد ثابت به نظر نمي

 2 و ماده 9/3/1385ن ديوان عدالت اداري مصوب  قانو13 و 7عليهذا به استناد مواد . وي وجود ندارد
                                                 

 .  1  .به وكالت
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ب ـ شعبه سوم . گردد  و مراتب فوق حكم به رد شكايت صادر مي1359قانون نظام صنفي مصوب 
 موضوع شكايت اتحاديه صنف گرمابه داران و سوناي 81/1455ديوان در رسيدگي به پرونده كالسه 

ته حكم به ابطال كليه تصميمات و اقدامات خشك و بخار تهران به طرفيت شهرداري تهران به خواس
 چنين 22/4/1382 مورخ 959ها به شرح دادنامه شماره  شهرداري دائر بر غيرتجاري شناختن گرمابه

هاي عمومي موجود همگي قديمي بوده و قبل از تصويب طرح  رأي صادر نموده است، اوالً گرمابه
 بوده و با ارائه خدمات ممر درآمد و اعاشه جامع مورد استناد شهرداري به عنوان محل كسب دائر

تواند مخل حقوق مكتسبه  مالكان آن بوده است و از آنجا كه تصويب مقررات الحق قانوناً و شرعاً نمي
. باشد داران نمي سابق باشد، لذا وجود طرح جامع مانعي براي به رسميت شناختن حقوق حقه گرمابه

هاي عمومي  مالياتي و ساير سازمانها و ادارات ذيربط محل گرمابهثانياً مراجع قانوني اعم از قضائي و 
را تجاري محسوب احكام قضائي اتخاذ تصميم مغاير دوگانگي در تصميمات دولتي و عمومي است و 

گونه منعي  ثالثاً با مالحظه دقيق طرح جامع ارائه شده از طرف شهرداري هيچ. باشد قابل پذيرش نمي
رسد، خصوصاً  هاي مجاز در حد شهرهاي مسكوني به نظر نمي در استفادهبراي احداث محل تجاري 

هاي مجاز به دو دسته مسكوني و غيرمسكوني تقسيم شده و در احتساب  اينكه در طرح مذكور استفاده
بايست بهداشتي و صنعتي و تجاري صراحتاً اشاره شده و مجاز  ساختمانهاي غيرمسكوني نيز مي

دور پروانه تجاري در هدفهاي مسكوني نيز مغاير با طرح جامع مورد استناد شدند، فلذا ص شناخته مي
داران عمومي در شرايط زماني و مكاني موجود عمالً اجباري و خارج از  رابعاً تغيير شغل گرمابه. نيست

حدود تصميمات و اختيارات مالكين آنها است چون با تصميم شهرداري حقوق مكتسبه اشخاص لحاظ 
جبراني براي قشري از طبقات زحمتكش جامعه خواهدشد و  موجب خسارات غيرقابلنگرديده و 

گونه مغايرتي و يا تضادي با قوانين موجود ندارد، فلذا شكايت مطروحه فوق وارد  خواسته آنها نيز هيچ
تشخيص و رأي به ورود شكايت و ابطال كليه تصميمات و اقدامات شهرداري دائر بر غيرتجاري 

ج ـ شعبه پنجم تجديدنظر در رسيدگي به . گردد هاي عمومي صادر و اعالم مي گرمابهشناختن محل 
 مورخ 959 موضوع تجديدنظر خواهي شهرداري تهران نسبت به دادنامه شماره 82/584پرونده كالسه 

 چنين رأي صادر نموده است، صرفنظر از 23/4/1383 مورخ 471 به شرح دادنامه شماره 22/4/1382
ف كاربريهاي تجاري واحدهاي كسبي به نحوي كه در مكاتبات شهرداري بدان اشاره اينكه توصي

 در رابطه با  تاجر و واحد تجاري 1311 قانون تجارت مصوب 2شود در تعريف قانوني مواد يك و  مي
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 قانون 3گنجد، معذلك نظر به اينكه شهرداري عمدتاً كليه واحدهاي كسبي و صنفي موضوع ماده  نمي
 تاسيس شده باشد را 1352ي را كه با اجازه شهرداري و يا توسط مالك قبل از مرداد ماه نظام صنف

 قانون نظام صنفي آن دسته از صنوفي 4 از ماده 4نمايد و نظر به اينكه بر طبق بند  تجاري معرفي مي
ل مواد به كه با فعاليتهاي خود قسمتي از نيازهاي جامعه را تامين نموده و اين فعاليت در زمينه تبدي

 از 4داران نيز در تعريف بند  شود و گرمابه فرآورده و با خدمات فني نباشد، صنف خدماتي ناميده مي
 قانون نظام صنفي قرار دارند و صدور پروانه كسب از اتحاديه مربوطه و نظارت قانون هيأتهاي 4ماده 

داران  د اين امر است كه گرمابهنظارت صنفي و ساير مراجع قانوني مقرر در قانون نظام صنفي نيز موي
 قانون نظام صنفي قرار داشته و همانگونه كه محل اشتغال ساير 2با ارائه خدمات در توصيف ماده 

گيرند محل  واحدهاي كسبي و صنفي و مشـاغل و حرف عرفاً در تعريف كاربري تجاري قرار مي
ه حقوق و كسب و پيشه آن تجاري گرمابه نيز به اعتبار محل كسب درآمد صاحب گرمابه و يا دارند

بنابراين منظور نمودن كاربري بهداشتي و يا مسكوني و غير آن از طرف  .محسوب خواهد شد
شهرداري براي محل گرمابه فاقد هرگونه توجيه قانوني و عرفي است، لذا با رد تقاضاي تجديدنظر 

ن عدالت اداري كه مفيد مفاهيم  صادره از شعبه سوم ديوا22/4/1382 مورخ 959خواه دادنامه شماره 
هيأت عمومي ديوان در تاريخ فوق با حضور رؤسا و . گردد قانوني فوق است، تاييد و استوار مي

البدل در تاريخ فوق تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با  مستشاران و دادرسان علي
  .نمايد اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي

  
   هيأت عموميرأي

 2ب ـ حكم مقرر در ماده . رسد الذكر محرز بنظر مي هاي فوق الف ـ تعارض در مدلول دادنامه
 قانون نظام صنفي كشور در 4و2قانون تجارت در باب احصاء انواع معامالت تجاري و مدلول مادتين 

مايز عمليات تجاري مقام تعريف فرد صنفي و انواع صنوف مشمول قانون مزبور، مفيد وجوه افتراق و ت
. الذكر است و اقدامات خدماتي از يكديگر و آثار و تبعات قانوني خاص مترتب بر هر يك از امور فوق

نظر به اينكه تأسيس گرمابه و اداره آن حسب مقررات مذكور واجد ماهيت و خصوصيات امور تجاري 
 شعبه 18/8/1387 مورخ 2938ره شود، بنابر اين دادنامه شما نيست و از نوع امور خدماتي محسوب مي

بيست و هفتم ديوان مبني بر رد شكايت شاكي به خواسته الزام شهرداري به صدور پايان كار تجاري 
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 قانون 43 و ماده 19 ماده 2اين رأي به استناد بند . براي گرمابه عمومي صحيح و موافق قانون است
  .ري ذيربط در موارد مشابه الزم االتباع استديوان عدالت اداري براي شعب  ديوان و ساير مراجع ادا

 )6/5/1388 مورخ 18758 نقل از روزنامة رسمي شمارة(

   
 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال مصوبه جلسه شماره 344رأي شماره .8

   شوراي اسالمي شهر قائم شهر  14/11/1382 مورخ 1890
        21/4/1388:  تاريخ دادنامه
         344:مهشماره دادنا

  87/291: كالسه پرونده
  .هيأت عمومي ديوان عدالت اداري: مرجع رسيدگي

: شاكي   .  بانك صادرات استان مازندران
 شوراي 14/11/1382 مورخ 1890ابطال مصوبه جلسه شماره : موضوع شكايت و خواسته

  .اسالمي شهر قائم شهر 
شهر بر  اشته است، شهرداري قائموكيل شاكي به شرح دادخواست تقديمي اعالم د: مقدمه

 آن مبادرت به تعيين مبالغي به عنوان عوارض بانكها و 170و 169اساس اطالعيه صادره و رديف 
شعب مركزي نموده است و ضمن آن اعالم داشته در صورت عدم پرداخت، پرونده به كميسيون مقرر 

 كميسيون مزبور با استناد 7/9/1386  شهرداري احاله كه نهايتاً به موجب صورتجلسه مورخ77در ماده 
 شوراي اسالمي قائم شهر اين بانك را به پرداخت مبالغي 14/11/1382 مورخ 1890به مصوبه شماره 

 محكوم 1385 و 1386بابت عوارض شعب اين بانكها در شهرستان قائم شهر مربوط به سالهاي 
 قانون برنامه سوم توسعه 4 و ماده قانون اساسي44نظر به اينكه بانكها مطابق اصل . نموده است

 جزء بخشهاي دولتي بوده بنابراين پرداخت هرگونه 1379اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مصوب سال
عنوان ماليات، عوارض و غيره از طرف بانكها نياز به نص صريح مقررات قانوني دارد و بر  وجهي به

 وضع 1373ف آن در موارد معين سال  قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصر30اساس ماده 
جمهور خواهد  عوارض جديد و افزايش عوارض موجود صرفاً با پيشنهاد وزير كشور و تصويب رئيس

 عوارضي 24/3/1373 مورخ 46377بود و بانكها نيز به استناد ابالغيه رياست جمهوري به شماره 
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بنابراين پرداخت مازاد بر . كنند  ميدرصد درآمد به عنوان ماليات قطعي در هر سال پرداخت3معادل 
 دبيرخانه شوراي عالي بانكها در اجراي 12/7/1378 مورخ 29/آن با توجه به نامه شماره س م

باشد و منطبق با  دستورات رياست جمهوري متضمن تاكيد بر عدم تسري عوارض به بانكها مي
 قانون اصالح موادي از قانون برنامه 5عالوه بر آن مطابق ماده يك و ماده . باشد مقررات قانوني نمي

 برقراري و دريافت هرگونه وجوه از 1382 از ابتداي سال 1381مصوب سال ... سوم توسعه اقتصادي
دهندگان خدمات، لغو و ممنوع  جمله ماليات و عوارض اعم از ملي و محلي از توليدكنندگان و ارائه

 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري اخذ 16/6/1386 مورخ 226ـ227ـ228باشد و برابر رأي شماره  مي
 صرفاً ناظر بر زمان و طول 1368 قانون برنامه اول توسعه  مصوب سال 50عوارض موضوع تبصره 
الذكر بدون  باشد و دريافت عوارض مزبور پس از پايان دوره اعتبار قانون فوق اجراي برنامه مذكور مي

داشته است و از طرفي مطالبه عوارض مورد بحث مربوط تمسك به حكم قانوني معتبر، جواز قانوني ن
 1299لذا با عنايت به مراتب معروضه و با توجه به رأي شماره . باشد  به بعد مي1383به سالهاي 

باشد و به  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري اخذ عوارض موضوع دعوي منطبق با مقررات قانوني نمي
ن عدالت اداري و صالحيت عام محاكم دادگستري استدعاي دليل عدم قابليت طرح موضوع در ديوا

رئيس . الذكر در خصوص پرداخت عوارض توسط اين بانك را دارد رسيدگي و ابطال مصوبه فوق
ش مورخ /ق/2112شهر در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره  شوراي اسالمي شهر قائم

 قانون شهرداري يكي از وظايف شهرداريها 55ه  ماد26ـ به تصريح بند 1اند،   اعالم داشته30/7/1387
عبارت است از، پيشنهاد برقراري يا الغاء عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان عوارض اعم از 

نامه بر اطالع وزارت كشور در اجراي اين بند  كاالهاي وارداتي و غيره و ارسال يك نسخه از تصويب
ض پيشنهادي خود را براي اجرا در سال بعد به شوراي بايست تعرفه عوار قانوني، شهرداري مي

 قانون تشكيالت وظايف و انتخابات شوراهاي 71 ماده 16اسالمي شهر ارائه و شورا نيز در اجراي بند 
 قانون اصالح موادي از 5 و رعايت تبصره يك ماده 1375اسالمي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 

اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران و چگونگي برقراري و قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، 
 تعرفه 1381دهندگان خدمات و كاالهاي وارداتي مصوب  وصول عوارض از توليدكنندگان كاال، ارائه

پيشنهادي شهرداري را بررسي و تصويب نمايند كه در مانحن فيه و مورد ترافع رعايت دقيق مقررات 
ـ برخالف استدالل 2. صوص اعتراض و ايرادي نيز ارائه ننموده استمزبور شده و شاكي در اين خ

عنه نظر اعضاء هيأت  غيرموجه و مبهم شاكي مبني بر معافيت بانكها از پرداخت عوارض معترض
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 كه طي آن مقنن 9/11/1363 قانون محاسبات عمومي مصوب 90عمومي ديوان را به قانون لغو ماده 
رات دولتي را موظف به پرداخت هر نوع عوارض شهرداريها نموده جلب كليه موسسات و سازمانها و ادا

ـ 3. كه اين هم داللت بر عدم معافيت بانكها از پرداخت هر نوع عوارض شهرداري است. نمايم مي
عوارض شهرداري كه يكي از نيازهاي درآمدي شهرداري جهت ارائه خدمات عمومي و اساساً عوارض 

گردد، مصارف خدمات عمومي و مربوط به  ايدار شهرداري محسوب ميمورد ترافع جزء درآمدهاي پ
گونه  بايست از اين آحاد شهروندان است و شهرداري در اجراي وظايف ذاتي و انحصاري خود مي

بايست نقش  عوارضات پايدار تامين و پشتيباني گردد، بانكها با توجه به حجم درآمد و مشاغل آن مي
اي مالي اين موسسه عمومي ايفاء كنند و استنكاف آنان از پرداخت عوارض بسزايي در رابطه با حمايته

شهر  ناچيز شهرداري جزء تعليق و توقف خدمات عمومي و عمران و آباداني شهر فقيري مثل قائم
نامه اجرايي قانون  ماده يك آيين) ب(ـ عوارض مورد ترافع وفق تعريف مقرر در بند 4. خواهد بود

ون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران و اصالح موادي از قان
دهندگان خدمات و  چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كاال، ارائه

 29/ به عنوان عوارض محلي تعيين و نامه شماره ش ـ م28/12/1381كاالهاي وارداتي مصوب 
شوراي عالي صالحيت تعيين يا لغو و اظهارنظر برخالف حكم مقنن را  دبيرخانه 12/7/1378مورخ 
 ـ راجع به سيرقانوني تعيين و تصويب عوارض محلي راجع به مشاغل نسبت به شعب بانكي، 5. ندارد

فلذا چون . عوارض بر خالف هزينه خدمات در راستاي تامين اعتبار مالي جهت خدمات عمومي است
گردد، بنابراين  شوند و باعث نظم و امنيت و آرامش عمومي مي  ميهمه شهروندان از آن منتفع

 ـ ادعاي فعلي 6. دهد الزم و ضروري نيست مشخص نمودن نوع خدماتي كه شهرداري يا بانكها مي
 شوراي اسالمي شهر قائم شهر پس از 1382بانك صادرات نسبت به عوارض مشاغل بانكها مصوب 

 وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي كشور و انتخاب  قانون تشكيالت80تصويب وفق ماده 
شهرداران به فرمانداري و شوراي اسالمي استان مازندران ابالغ و مراجع ذيصالح مزبور مصوبات اين 
شورا را به شاكي اعالم كه شاكي نيز در فرجه قانوني نسبت به آن اعتراض بعمل نياورده، شاكي كه 

داند، عليرغم آنكه  وبه شورا را با استناد به دولتي بودن بانكها وارد ميبرابر مفاد درخواست ايراد به مص
تواند   قانون مارالذكر به وزير كشور واگذار نموده و ايشان مي77مقنن اختيارات خاص را به استناد ماده 

نامه مصوب نداند، نسبت به اصالح يا لغو  در هر مقطعي كه وصول هر نوع عوارض را منطبق با آيين
 اقدام نمايد و نسبت به انعكاس موضوع از طريق دستگاه مافوق به وزير كشور ننموده اين امر آن
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حكايت از عدم رعايت سلسله مراتب اداري توسط شاكي و تصويب نظريه مراجع و سلسله مراتب 
قانوني تشخيص صحت و سقم وضع عوارض محلي است و مهر تاييدي است كه عوارض محلي 

لذا استدعاي رد .  شورا حتي از طرف وزير كشور نيز تاييد و تنفيذ گرديده استتصويبي از سوي اين
هيأت عمومي ديوان در تاريخ . شكايت شاكي و جلوگيري از تضييع حقوق شهروندان اين شهر را داريم

البدل در تاريخ فوق تشكيل و پس از بحث و بررسي  فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي
  .نمايد شاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي ميو انجام م
  

  رأي هيأت عمومي
 مصرح در 1381 قانون موسوم به تجميع عوارض مصوب 5حكم مقرر در تبصره يك ماده 

حصر صالحيت و اختيارات شوراي اسالمي شهر در وضع عوارض محلي جديد و يا افزايش نرخ 
نظر به اينكه در تعيين . شرايط و ضوابط قانوني مربوط استهريك از عوارض محلي با رعايت 

عوارض كسب و مشاغل درباره بانكها و شعب آنها توسط شوراي اسالمي شهرستان قائم شهر رعايت 
 قانون تشكيالت، وظايف و 71 ماده 16قوانين و مقررات مربوط از جمله ضوابط مندرج در بند 

 نشده است، اساساً با عنايت به 1375اب شهرداران مصوب انتخابات شوراهاي اسالمي كشور و انتخ
فعاليت بانكها و شعب مختلف آنها در امور بانكي در نقاط مختلف كشور و محلي نبودن حوزه فعاليت 

 مصوبه 170 و 169آنها، وضع عوارض كسب و مشاغل در مورد بانكها و شعب آنها به شرح بندهاي 
مغاير حكم صريح قانونگذار و خارج از حدود صالحيت  14/11/1382 مورخ 1890جلسه شماره 

 قانون اساسي 170بنابراين به استناد قسمت دوم اصل . شوراي اسالمي شهرستان قائم شهر است
 قانون ديوان عدالت اداري بندهاي 42 و ماده 19جمهوري اسالمي ايران و ماده يك و بند يك ماده 

  .شود فوق الذكر از مصوبه مذكور ابطال مي
  )6/5/1388 مورخ 18758 نقل از روزنامة رسمي شمارة(
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 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص صالحيت شعب تشخيص 352رأي شماره  .9
  ديوان عدالت اداري 

             28/4/1388: تاريخ
            352: شماره دادنامه
  88/315: كالسه پرونده
  .يهيأت عمومي ديوان عدالت ادار: مرجع رسيدگي

: شاكي  .آقاي غالمعلي آريافر
  . اعالم تعارض آراء صادره از شعبه دوم تشخيص ديوان عدالت اداري:موضوع شكايت و خواسته

 موضـوع درخواسـت   87/152الف ـ شعبه دوم تشخيص در رسيدگي به پرونده كالسـه   : مقدمه
 مـورخ   189اره  كننـده دادنامـه شـم        قانون ديوان عـدالت اداري توسـط قـضات صـادر           16اعمال ماده   

 چنين رأي صـادر نمـوده       9/7/1387 مورخ   201 شعبه بيست و دوم به شرح دادنامه شماره          7/2/1387
باشد، لذا با احراز وقـوع اشـتباه          است، با مالحظه سوابق امر در فرجه بودن تقديم دادخواست محرز مي           

 نقض آن در خـصوص       از شعبه بيست و دوم و حكم به        7/2/1387 مورخ   189در صدور دادنامه شماره     
ماهيت امر نظر به اينكه مسئوليت تنظيم قرارداد به عنوان متصدي طرحهاي امنيتي استان تهـران بـا                  
شاكي بوده و ايشان بايستي با توجه به همه جوانب و با رؤيت كليه مـدارك از جملـه انحـصار وراثـت                       

مود، در حالي كـه بـدون رعايـت         ن  افراد طرف قرارداد نسبت به مالك اصلي اقدام به تنظيم قرارداد مي           
انگـاري نـامبرده    اين جهت مبادرت به تهيه و تنظيم قرارداد نموده است كه ايـن امـر حـاكي از سـهل             

عنه را مصون از خطاي شكلي و محتوايي تشخيص و ضمن             لذا توجهاً به مراتب رأي معترض      .باشد  مي
ـ شعبه دوم تشخيص در رسيدگي به ب  . گردد ابرام آن حكم به رد شكايت مطروحه صادر و اعالم مي

 قانون ديوان عـدالت اداري توسـط قـضات          16 موضوع درخواست اعمال ماده      87/280پرونده كالسه   
 313 شعبه بيست و يكم به شـرح دادنامـه شـماره    30/5/1387 مورخ 1032كننده دادنامه شماره     صادر

ات پرونده و امعان نظـر در اوراق        چنين رأي صادر نموده است، با عنايت به محتوي         30/10/1387مورخ  
پيوستي و مدارك ابرازي از سوي شاكي مبني بر وصول دادخواست نامبرده به ديوان در مهلـت مقـرر                   

 قانون ديوان عـدالت اداري و پـذيرش درخواسـت ثـانوي قـضات      16قانوني با تطبيق موضوع بر ماده      
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ار دادنامه مذكور حكم به نقـض آن صـادر       عنه مبني بر وقوع اشتباه در اصد        كننده دادنامه معترض    صادر
شود و از آنجا كه قضات موصـوف در ماهيـت امـر وارد نـشده و در نتيجـه اظهـارنظر قـضائي در                           مي

خصوص ماهيت دعوي صورت نگرفته است تا مورد نقض و ابرام در شعبه تشخيص قـرار گيـرد، لـذا                    
نوني جهت رسيدگي و اظهار نظر ماهوي در دارد، دفتر پرونده از آمار كسر و از طريق مبادي قا مقرر مي

هيـأت عمـومي   . عنه ارجاع گـردد    خصوص موضوع شكايت شاكي به شعبه صادركننده دادنامه مبحوث        
البـدل شـعب ديـوان        ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستـشاران و دادرسـان علـي                

اء به شرح آتـي مبـادرت بـه صـدور راي     تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آر      
  .نمايد مي
  

  رأي هيأت عمومي
 10ب ـ حكم مقرر در ماده  . رسد الذكر محرز بنظر مي هاي فوق الف ـ تعارض در مدلول دادنامه 

منظـور تجديـدنظر در آراء         در باب تشكيل شعب تشخيص به      1385قانون ديوان عدالت اداري مصوب      
  قانون مزبور در خصوص ارسال پرونده بـه شـعبه تـشخيص در               16شعب ديوان و سياق عبارات ماده       

 آن قـانون مـشعر بـر اقـدام شـعبه            18صورت اعالم اشتباه قضات شعبه ديوان و وحدت مالك مـاده            
صورت احراز وقوع اشتباه و صدور رأي مقتضي، مفهم مسئوليت     تشخيص به نقض رأي شعبه ديوان در      

ديوان اعم از حكم و قرار به شرط احراز وقوع اشتباه و            و صالحيت شعب تشخيص در نقض آراء شعب         
 201بنابراين دادنامـه شـماره      . صدور رأي مقتضي در جهت تعيين تكليف قطعي موضوع شكايت است          

 شعبه دوم تشخيص كه با نقض قرار شعبه بدوي در اساس شكايت و اعتراض شاكي                9/7/1387مورخ  
ايـن  . شود   اصول و موازين قانوني تشخيص داده مي       رسيدگي و رأي مقتضي صادر نموده است، موافق       

 براي شعب ديـوان و  1385 قانون ديوان عدالت اداري مصوب      43 و ماده    19 ماده   2رأي به استناد بند     
  .    االتباع است ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه الزم

  )24/5/1388 مورخ 18773 نقل از روزنامة رسمي شمارة(
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 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص دريافت حقوق وظيفه 373رأي شماره  .10
  همسر متوفي 

             4/5/1388: تاريخ
            373: شماره دادنامه
  88/296: كالسه پرونده
  .هيأت عمومي ديوان عدالت اداري: مرجع رسيدگي

  .خانم اعظم كوهي و خانم سيده فاطمه مخدوميان: شاكي
  . ديوان عدالت اداري22 و 27اعالم تعارض آراء صادره از شعب : تهموضوع شكايت و خواس

 موضـوع  87/714الف ـ شعبه بيست و هفـتم ديـوان در رسـيدگي بـه پرونـده كالسـه        : مقدمه
شرح دادنامه شماره     شكايت خانم همدم ملكي به طرفيت سازمان بازنشستگي به خواسته ابطال رأي به            

محتويات پرونده و اسناد و مـدارك   ر نموده است، با عنايت به  چنين رأي صاد   1/10/1387 مورخ   3530
هاي مورد تقاضاي ابطال از خواسته شاكي مبني بر وظيفه مـستمري              گردد كه نامه    ابرازي مالحظه مي  

نامه استخدامي كاركنان شهرداريهاي كشور،        آيين 72 و   71شوهرش منصرف است و همچنين مادتين       
يك حقوق بازنشستگي از واحد خدمت و همچنين دريافت بيش از يـك   دريافت بيش از   72 ماده   1زيرا

حقوق وظيفه يا يك وظيفه توام با يك حقوق بازنشستگي از صندوق بازنشستگي كشور براي يك نفر                 
حـق و حقـوق خـودش و        . نمايد   حقوق وظيفه دو نفر را دريافت مي       2در مانحن فيه براي   . ممنوع است 

اش براي فرد واحد نيز با خدمت طـولي دريافـت بـيش از     وجههمسرش، حق همسرش منتقل شد به ز    
 مذكور كـه مقـرر نمـوده، اسـتفاده از           72عالوه بر اين از وحدت مالك تبصره ماده         . حقوق مجاز است  

گردد، دريافـت حقـوق       حقوق وظيفه پدر و مادر توام با رعايت مقررات مربوطه مجاز است، استنباط مي             
وام با حقوق وظيفـه خـود بالمـانع اسـت، خـالف مقـررات قـانوني                 وظيفه همسر متوفي براي زوجه ت     

هـاي    بنابراين دريافت حقوق وظيفه همسر توام با اخذ حقوق وظيفه خود بدون ابطـال نامـه               . باشد  نمي
 قـانون   7 و   13بـه اسـتناد مـادتين       . مورد تقاضاي ابطال مجاز است شكايت در اين قسمت وارد است          

                                                 
  .جا افتاده است» طبق«رسد كلمه به نظر مي .  1
  .زايد است» براي «رسد كلمهبه نظر مي .  2
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ب ـ شعبه بيست و دوم ديوان در رسـيدگي   . گردد د شكايت صادر ميديوان عدالت اداري حكم به ورو
طرفيـت سـازمان       موضـوع شـكايت خـانم سـيده فاطمـه مخـدوميان بـه              87/1028به پرونده كالسه    

بازنشستگي شهرداري تهران به خواسته برقراري مجـدد مـستمري شـوهر متـوفي و ابطـال اقـدامات                   
 چنـين رأي  30/9/1387 مـورخ  2053ادنامـه شـماره   سازمان مذكور مبني بر قطع مستمري به شرح د  

صادر نموده است، نظر به اينكه شاكي دليل و مستند قانوني كه حكايت از اثبات ادعاي مطروحه باشد،                  
عنه با عنايت به قوانين استنادي موجه بوده و تخلفـي از   ابراز و ارائه ننموده و دفاعيات سازمان مشتكي       

باشد، بنابراين شكايت شاكي را غير وارد تـشخيص           قوانين محرز نمي  سوي سازمان مذكور در عمل به       
  . گـردد    قانون ديوان عدالت اداري حكم بـه رد شـكايت صـادر و اعـالم مـي                 22 و   13استناد مواد     و به 

اعظـم    موضـوع شـكايت خـانم   87/1029ج ـ شعبه بيست و دوم ديوان در رسيدگي به پرونده كالسه  
ستگي شهرداري تهران به خواسته برقراري مجـدد حقـوق وظيفـه بـه         كوهي به طرفيت سازمان بازنش    

 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينكـه شـاكي اوالً             30/9/1387 مورخ   2031شرح دادنامه شماره    
شاغل و كارمند بوده و ثانياً دليل مستند قانوني كه حكايت از اثبات ادعاي مطروحه باشد، ابراز و اقامه                   

عيات طرف شكايت با توجه بـه قـوانين اسـتنادي موجـه بـوده و تخلفـي از جانـب                     ننموده است و دفا   
باشد، بنابراين شكايت شاكي غير وارد تشخيص و به اسـتناد             عنه در عمل به قوانين محرز نمي        مشتكي

هيـأت عمـومي    . گـردد    قانون ديوان عدالت اداري حكم به رد شكايت صادر و اعالم مي            22 و   13مواد  
البـدل شـعب ديـوان        اري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستـشاران و دادرسـان علـي              ديوان عدالت اد  

صـدور رأي     تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتـي مبـادرت بـه                    
  .نمايد مي
  

  رأي هيأت عمومي
 اينكه سـياق  ب ـ عالوه بر . رسد الذكر محرز بنظر مي هاي فوق الف ـ تعارض در مدلول دادنامه 

 كـه مقـرر داشـته، در        1381نامه استخدامي كاركنان شهرداريهاي كشور مصوب          آيين 71عبارات ماده   
صورت دريافت هرگونه وجهي از وجوه عمومي كشور در قبال خدمت مستمر، اخذ حقوق وظيفه ممنوع         

ر از محـل    است، ناظر به ممنوعيت شخص واحد از دريافت هرگونه وجه در قبال انجام خـدمت مـستم                
نامه مزبور نيز در باب        آيين 72وجوه عمومي و دريافت حقوق وظيفه در زمان واحد است و مدلول ماده              

ممنوعيت دريافت بيش از يك حقوق بازنشستگي براي ايام واحد خدمت يا دريافت بيش از يك حقوق        
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ين ماده منـصرف    وظيفه يا يك حقوق وظيفه توام با يك حقوق بازنشستگي از صندوقهاي مذكور در ا              
از وضعيت شاكيان است و قطع حقوق وظيفـه دريـافتي آنـان بـه بهانـه دريافـت حقـوق اشـتغال يـا                         

الكفاله همسران خود بوده و استحقاق دريافت حقوق وظيفه را دارا             بازنشستگي با عنايت به اينكه تحت     
 شعبه بيست 1/10/1387خ  مور3530بنابراين دادنامه شماره . باشند، فاقد وجاهت قانوني بوده است مي

اين رأي بـه    . باشد  و هفتم ديوان در حدي كه مبين اين معني است، موافق اصول و موازين قانوني مي               
 براي شـعب ديـوان و سـاير         1385 قانون ديوان عدالت اداري مصوب       43 و ماده    19 ماده   2استناد بند   

  . االتباع است مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه الزم
  )24/5/1388 مورخ 18773 ز روزنامة رسمي شمارةنقل ا(

  
 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ضرورت احتـساب مـدت            375رأي شماره    .11

   ماه خدمت طرح پرستاري با رعايت مقررات مربوط 24
            4/5/1388:   تاريخ

           375: شماره دادنامه
  88/297: كالسه پرونده
  .مي ديوان عدالت اداريهيأت عمو: مرجع رسيدگي

  .خانم مهناز مقدم: شاكي
  اعالم تعارض آراء صادره از شعب اول و چهارم ديوان عدالت اداري: موضوع شكايت و خواسته

 موضوع شكايت رامـش  86/1467الف ـ شعبه اول ديوان در رسيدگي به پرونده كالسه  : مقدمه
خواسته عدم احتساب سابقه خدمت       جتماعي به صفرزاده به طرفيت بيمارستان وليعصر و سازمان تأمين ا        

و عدم رد كسورات بازنشستگي و تقاضاي احتساب سابقه خدمت در سالهاي مربوطه، به شرح دادنامـه                 
 قـانون   11 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينكه به موجب ماده             22/5/1387 مورخ   1251شماره  

از لحاظ حقوق و مزايا و امـور رفـاهي از جملـه             خدمت پزشكان و پيراپزشكان مشموالن قانون مذكور        
بيمه عمر و درمان و حادثه و ساير مزايا تابع مقررات استخدام كشوري و قانون نظام هماهنگ پرداخت 

باشند، بنابراين اداره طـرف شـكايت مكلـف بـه پرداخـت حـق بيمـه بـه صـندوق                       كاركنان دولت مي  
اجتماعي  داخت حق بيمه در وجه صندوق سازمان تأمينبازنشستگي كشوري بوده و دليلي بر الزام به پر     
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نداشته، عليهذا شكايت به كيفيت مطروحه متوجه سازمان تأمين اجتماعي نبـوده، قـرار رد شـكايت در                  
طرفيـت بيمارسـتان وليعـصر از توابـع           در خـصوص شـكايت بـه      . گردد  اين خصوص صادر و اعالم مي     

ه دفاعيه و عدم احراز پرداخت حق بيمه مربوطـه حكـم            دانشگاه علوم پزشكي تهران به لحاظ عدم ارائ       
الذكر به صندوق بازنشستگي كـشوري         فوق 11به ورود شكايت در حد پرداخت حق بيمه مقرر در ماده            

ب ـ شعبه چهارم ديوان در رسـيدگي بـه پرونـده     . نمايد از ناحيه اداره طرف شكايت صادر و اعالم مي
ــ سـازمان مركـزي دانـشگاه علـوم          1از مقدم به طرفيت      موضوع شكايت خانم مهن    86/1654كالسه  

 ماه سابقه بيمه بازنشـستگي      24ـ سازمان تأمين اجتماعي شعبه يك تهران به خواسته          2پزشكي تهران 
 چنين رأي صادر نمـوده      13/7/1387 مورخ   1270زمان طرح خدمتي پرستاري به شرح دادنامه شماره         

نده و دقـت در مـتن لـواح جوابيـه طرفهـاي شـكايت بـه                 است، شعبه با توجه به مفاد و محتويات پرو        
مبني بر اينكـه  ) سازمان امور اداري و استخدامي       ( 1/6/1376 مورخ   6449/51خصوص نظريه شماره    

گردد و اشتغال مجدد كساني كه دوره طـرح           خدمت ايام اجراي طرح جزء سوابق خدمتي محسوب نمي        
رد و كسر اشتباهي حق بيمه و كسور بازنشستگي در دوران         گذرانند، نياز به استخدام جديد دا       خود را مي  

تواند ايجاد حقي براي نامبرده بنمايد، عليهذا شعبه شكايت مطروحـه را غيـر وارد                 اجراي طرح نيز نمي   
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با         . گردد  تشخيص و حكم به رد آن صادر و اعالم مي         

البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسـي و انجـام                درسان علي حضور رؤسا و مستشاران و دا     
  .نمايد مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي

  
  رأي هيأت عمومي

ب ـ طبق ماده يك قـانون   . رسد الذكر محرز بنظر مي هاي فوق الف ـ  تعارض در مدلول دادنامه 
كليه افراد ايراني با تحصيالت فوق ديـپلم و          « 1375مصوب  مربوط به خدمت پزشكان و پيراپزشكان       

 از مراكز آموزش عالي گروه پزشكي در داخل و يـا خـارج از كـشور                 1/4/1367باالتر كه پس از تاريخ      
شوند و خدمت آنان از سوي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مـورد                التحصيل شده يا مي     فارغ

 ماه اول پس از فراغت از تحصيل خود را در داخل كشور             24اكثر مدت   گردد، مكلفند حد    نياز اعالم مي  
» .و در مناطق مورد نياز  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و تشكيالت تابعه آن خدمت نمايند                

 قانون مزبور تصريح شده است كه مشموالن اين قانون از لحاظ حقـوق و مزايـا و امـور                    11و در ماده    
استحقاقي، استعالجي، بدون حقوق، پاداش، كمكهاي غير نقدي و بيمه عمـر و             هاي    مرخصي( رفاهي  
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تابع قوانين و مقررات استخدام كشوري و قانون نظام هماهنگ پرداخـت      ) درمان و حادثه و ساير مزايا       
باشند و چنانچه به دستگاه ديگر معرفي گردند كه داراي مقررات استخدامي خـاص                كاركنان دولت مي  

الـذكر و عنايـت بـه     نظر به مراتب فوق. ابع ضوابط حقوقي و رفاهي آن دستگاه خواهند بود   باشند، ت   مي
 قانون مذكور كه مقرر داشته آن عده از مشموالن اين قانون كه در مـدت          11 الحاقي به ماده     3تبصره  

ت مقرر تحت پوشش نظامهاي حمايتي ديگري نيستند، با پرداخت حق بيمه مقرر در قانون تأمين                خدم
شـده در     بيني  تحت پوشش حمايتهاي پيش   ) توسط مشمول و دستگاه ذيربط       ( 1354اجتماعي مصوب   

حـدي    شعبه اول ديـوان در 22/5/1387 مورخ 1251قانون ياد شده قرار خواهند گرفت، دادنامه شماره         
 ماه خدمت طرح پرسـتاري بـا رعايـت مقـررات مربـوط اسـت                24متضمن ضرورت احتساب مدت     كه  

 قانون ديوان عـدالت اداري      43 ماده   19 ماده   2اين رأي به استناد بند      . باشد  صحيح و موافق قانون مي    
  .  االتباع است  براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه الزم1385مصوب 

  )24/5/1388 مورخ 18773 ز روزنامة رسمي شمارةنقل ا(
  

نامـه    آيـين  3 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخـصوص ابطـال مـاده             400رأي شماره    .12
اجرائي تبصره الحاقي به قانون ايجاد تسهيالت براي ورود رزمندگان و جهادگران بسيجي             

  1377به دانشگاهها و موسسات آموزش عالي مصوبه 
      11/5/1388: تاريخ دادنامه
              400: شماره دادنامه
  85/935: كالسه پرونده
  .هيأت عمومي ديوان عدالت اداري: مرجع رسيدگي

: شاكي   .  آقاي رضا رضائي
نامه اجرائـي تبـصره الحـاقي بـه قـانون ايجـاد               آيين 3ابطال ماده   : موضوع شكايت و خواسته   

 به دانشگاهها و موسسات آموزش عـالي مـصوبه          تسهيالت براي ورود رزمندگان و جهادگران بسيجي      
1377.  
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شاكي به شرح دادخواست و اليحه تكميلي آن تقديمي اعالم داشته است، بـه اسـتناد                : مقدمه
قانون الحاق يك تبصره به قانون ايجاد تسهيالت براي ورود رزمندگان وجهادگران داوطلـب بـسيجي                

 مجلس شوراي اسالمي، بـا مراجعـه بـه          15/7/1377به دانشگاهها و موسسات آموزش عالي، مصوب        
مراجع ذيصالح و پس از طي چندين مرحله تشريفات اداري، يك برگ گواهي از ستاد مشترك ارتـش             
به منظور برخورداري از سهميه رزمندگان دريافت كرده و جهـت شـركت در آزمـون جـامع دارنـدگان                    

ان سـنجش ارسـال نمـوده، لـيكن آن     مدارك معادل دانشگاهي به همراه ساير مدارك الزم بـه سـازم     
» آزاد«سازمان سهيمه رزمندگان را براي اينجانب اعمال ننموده و در كارنامه ارسالي، سهميه نهايي را                

نامـه   درج نموده است، متعاقباً در پيگيريهاي بعمل آمده مشخص شد سازمان سنجش با استناد به آيين               
نمايد، در حـالي كـه بـه          قلمداد مي  1379بوط به سال    اجرايي مورد شكايت، مفاد قانون را منحصراً مر       

 در مـتن    -الـف : داليل زير اعمال نشدن سهميه رزمندگان توسط سازمان سنجش صحيح نيست زيـرا            
 يا هـيچ زمـان    1379 اساساً براي استفاده از تسهيالت قانون، ذكري از سال           1377قانون مصوب سال    

، مـشموالن قـانون را از مزايـاي قـانون سـال             1377 قانون مصوب    -ب. ديگري به ميان نيامده است    
 مجلس شوراي اسالمي برخوردار دانسته است كه در آن قانون نيـز محـدوديت زمـاني                 30/11/1367

نامه اجرايـي اسـت       محدوديت ايجاد شده ناشي از آيين      -ج. براي استفاده از سهميه وجود نداشته است      
لذا خواستار ابطال و لغـو      . نون را بالاثر نموده است    كه توسط قوه مجريه وضع گرديده است و اجراي قا         

 و يا هـر مـاده ديگـر آن          3ماده  (نامه اجرائي مصوب سازمان سنجش آموزش كشور         آن بخش از آيين   
قانون الحاق يك تبصره به قـانون ايجـاد تـسهيالت           «كه اعمال سهميه رزمندگان بر اساس       )نامه آيين

 نمـوده  1379سـال   را محدود بـه » جلس شوراي اسالمي م1377براي ورود رزمندگان ـ مصوب سال  
مدير دفتررياست و روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور در پاسخ بـه شـكايت        . باشد است، مي 

ــ براسـاس اصـول و قواعـد         1اند،    اعالم داشته  2/11/1387د مورخ   /116343مذكور طي نامه شماره     
نامه اجرايي آن تهيه     بليت اجرايي دارد كه آيين    حقوقي، زماني قانون مصوب مجلس شوراي اسالمي قا       

و تصويب و ابالغ گردد و كليه دستگاههاي اجرايي مكلف به اجراي مفاد قانون بـر اسـاس مكانيـسم                    
نامه اجرايـي تـدوين نـشود،     بنابراين تا زماني كه آيين. باشند نامه اجرايي آن مي بيني شده در آيين    پيش

ـ قانون الحاق يك تبصره به قانون ايجـاد تـسهيالت كـه موضـوع               2 .امكان اجراي قانون وجود ندارد    
بحث است، شمول قانون ايجاد تسهيالت را توسعه داده است و به عبارت ديگر مضافاً بر رزمنـدگان و                   
جهادگران داوطلب بسيجي، پرسنل كادر ثابت، پيماني و وظيفه نيروهاي مسلح كه عـالوه بـر ميـزان                  
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ماه ناپيوسته شركت در عمليات به صورت داوطلبـان در خطـوط مقـدم دارا                9 ماه پيوسته يا     6موظفي  
توانند از تسهيالت و امتيازات قانون ايجـاد تـسهيالت بـراي ورود بـه دانـشگاهها اسـتفاده                    باشند، مي 

نامه اجرايي قانون محبـوث عنـه كـه در مـورخ             ـ آيين 3. اين در واقع كليت و حكم قانون است       . نمايند
نامـه   ماده يك آيـين   . ب شده است، قيد زمان براي مقررات قانون تعيين كرده است           تصوي 17/2/1379

وزارت علوم، تحقيقات و فناوري موظف است كليه افراد واجد شرايط و مايل به       « دارد   اجرايي مقرر مي  
  توسط ستاد فرماندهي   1379را كه فهرست آنان تا پايان خرداد ماه سال          ... استفاده از تسهيالت قانون     

ايـن مـاده    »  شـركت دهـد    1379شود را در آزمون سراسري سـال         كل قوا به وزارت مذكور اعالم مي      
.  شركت دهـد   1379سازمان سنجش را مكلف نموده كه افراد واجد شرايط را در آزمون سراسري سال               

شـركت  مستلزم به   ... كليه افراد واجد شرايط     «دارد   نامه اجرايي مقرر مي     آيين 3ـ از سوي ديگر ماده      4
شركت كنندگان در آزمون سراسري طبق ضـوابط قـانوني و        . باشند  مي 1379در آزمون سراسري سال     

بنابراين اين ماده افـراد     » شوند هاي مربوط در دانشگاهها و موسسات آموزش عالي جايابي مي          نامه آيين
 بـه شـركت در      واجد شرايط را كه مايل به استفاده از امتيازات قانون ايجاد تـسهيالت هـستند مكلـف                

نامه مذكور ايجـاد محـدوديت زمـاني      آيين3از منطوق و مفهوم ماده يك و        .  نموده است  1379آزمون  
يعنـي امتيـازات قـانون صـرفاً در آزمـون      . براي داوطلبان واجد شرايط كامالً واضح و مـشخص اسـت       

شاره شده است    به جايابي ا   3 قابل اعمال است، خصوصاً كه در قسمت اخير ماده           1379سراسري سال   
باشـد و همـه    كه معني آن معرفي همه افراد واجد شرايط به يكي از كد رشته محلهاي دانشگاهي مـي              

شـوند و كـسي بـاقي        افراد مربوط كه تعداد آنها زياد نبوده است از طريق اين آزمون وارد دانشگاه مـي               
نامه اجرايي مورد بحـث    نعلت وضع چنين مقرراتي در آيي     . ماند كه در آزمون سال بعد شركت كند        نمي

گردد به اهداف قانون ايجاد تسهيالت و كميت واجدين شرايط قـانون الحـاق يـك تبـصره بـه                     بر مي 
اي است براي رزمندگان اسـالم كـه بـه           زيرا قانون ايجاد تسهيالت امتياز ويژه      .قانون ايجاد تسهيالت  

دولـت نيـز   . ه دفـاع مقـدس پرداختنـد   دليل دفاع از انقالب و ميهن از ادامه تحصيل مرحوم ماندند و ب         
بنابراين اعمال مقررات قانون    . شايسته ديد امتيازي براي اين عزيزان جهت ورود به دانشگاه قائل شود           

ايجاد تسهيالت براي اشخاصي خارج از رزمندگان داوطلب با اهداف قانون تغاير داشت و از طرفي نيز                 
 1379ن الحاق نيز زياد نبوده و با شركت در آزمـون            تعداد پرسنل داوطلب نيروهاي مسلح موضوع قانو      
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1 اي مبنـي بـر       لذا شاكي پرونده دليل و مدرك قانع كننـده         -6. يافتند همگي آنها در دانشگاهها راه مي     
نامه اجرائي ارائه نكرده است بلكه  غير قانوني بودن اقدام سازمان و حتي غير قانوني بودن مقررات آيين

اند لذا از هيـأت      ي و غير مستدل و اظهار نظري غير كارشناسي ابرازي نموده          صرفاً يك درخواست ادار   
هيأت عمـومي ديـوان در      . باشد عمومي ديوان درخواست اتخاذ تصميم مبني بر رد شكايت نامبرده مي          

البدل در تاريخ فوق تـشكيل و پـس از بحـث و     تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي  
  .نمايد مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي ميبررسي و انجام 

  
  رأي هيأت عمومي

طبق تبصره الحاقي به قانون ايجاد تـسهيالت بـراي ورود رزمنـدگان و جهـادگران داوطلـب                  
 آن دسته از پرسنل كادر ثابت، پيماني و         1377بسيجي به دانشگاهها و موسسات آموزش عالي مصوب         

 ماه ناپيوسته عالوه بر ميزان مـوظفي شـركت در           9 ماه پيوسته يا     6سلح كه حداقل    وظيفه نيروهاي م  
اند با تاييد باالترين مقـام هـر يـك از      عمليات به صورت داوطلبانه در خطوط مقدم جبهه حضور داشته         

. توانند از تسهيالت ادامه تحصيل به شرح مقرر در قانون استفاده نمايند            سازمانهاي نيروهاي مسلح مي   
نظر به اينكه حكم مقنن در باب استفاده از مزاياي قانوني مذكور مقيد و محدود به زمان خاص نـشده                    

نامـه اجرايـي تبـصره مـذكور كـه بـا وضـع قاعـده خـاص                    آيـين  3است، بنابراين مفاد مادتين يك و       
ون برخورداري از تسهيالت مورد نظر قانونگذار را محدود و مقيد به شركت واجــدين شـرايط در آزمـ                  

 كرده و بـه اين ترتيب موجبات تضييق دايــره شـمول حكـم مقـنن را فـراهم                   1379سراسري سـال   
 قـانون اساسـي و      170شود و مستنداً به قسمت دوم اصـل          نموده است، مغاير قانون تشخيص داده مي      

  .گردد  قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي42 و ماده 19ماده يك و بند يك ماده 
  

   )26/5/88 مورخ 18775 امة رسمي شمارةنقل از روزن(
  

 

                                                 
  . جا افتاده است5شماره  صحيح است و يا اين كه 5در اينجا يا شماره  .  1
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 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال بخشنامه 405 الي 401هاي  رأي شماره .13
   سازمان ثبت اسناد و امالك كشور 6/5/1387 مورخ 3/34 ـ609شماره 

               11/5/1388: تاريخ
        405 الي 401: شماره دادنامه
  88/22، 795، 704، 768، 87/668: كالسه پرونده
  .هيأت عمومي ديوان عدالت اداري: مرجع رسيدگي

ـ عباس بادلي 4ـ مهدي فضـلي 3ـ حسيـن جاوداني 2الدين احمـدي  ـ مصلح 1آقايان  : شكات
  . ـ مصطفي قدمي5

 سازمان ثبـت  6/5/1387 مورخ 3/34 ـ 609ابطال بخشنامه شماره : موضوع شكايت و خواسته
  .وراسناد و امالك كش

شاكي به شرح دادخواست تقديمي اعالم داشته است، سـازمان ثبـت اسـناد و امـالك                 : مقدمه
 ليستي از افراد را تهيه و در اختيار سـردفتران           6/5/1387 مورخ   609/3/34كشور طي بخشنامه شماره     

ر حـالي   د. جديد قرارداده كه دفتريار خود را بطور اجباري و تحميلي از اين ليست بسته انتخاب نماينـد                
 قانون دفـاتر اسـناد رسـمي و كـانون سـردفتران و دفتريـاران مـصوب             3كه مطابق قسمت اخير ماده      

باشد، دفتريار به پيشنهاد سردفتر و به موجب ابالغ سازمان ثبت اسـناد              االتباع مي   كه الزم  25/4/1354
 نيز مغايرت دارد،     قانون مذكور  12همچنين بخشنامه ياد شده با ماده       . شود و امالك كشور منصوب مي    

تـوان افـرادي را كـه داراي خـصوصيات منـدرج در آن               چرا كه به موجب مفهوم مخالف اين ماده مـي         
دفتريار بايد از افراد باتجربه به امور دفترخانه، متعهد و معتمـد            . نباشند به سمت دفترياري انتخاب نمود     

خاب دفتريار خود تنها مـوارد مـذكور در         لذا، ممنوعيت سردفتر براي انت    . و مورد وثوق سران دفاتر باشد     
اي بـا هـر هـدفي كـه      باشد و محدود كردن سردفتر با صدور چنين بخشنامه    قانون مذكور مي   12ماده  

بنابراين متقاضي ابطال   . وضع شده باشد، سلب حقي است كه به موجب قانون به وي اعطاء شده است              
. باشـد   قانون دفاتر اسناد رسـمي اسـت، مـي          كه مغاير با   6/5/1387 مورخ   609/3/34بخشنامه شماره   

 مـورخ  47149/88الملل، در پاسخ به شكايت شكات طي نامه شماره  سرپرست دفتر حقوقي و امور بين  
 مـورخ   43524/88 سازمان ثبت اسناد و امالك كشور، ضمن ارسال تصويب نامه شـماره              20/3/1388
اند، بخشنامه مذكور در راستاي      اعالم نموده  مديركل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت         16/3/1388
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قـضائيه و رئـيس      اصالح و بهبود نظام دفترياري دفاتر اسناد رسمي و در اجراي دستورات معاونت قـوه              
سازمان ثبت اسناد و امالك كـشور صـادر گرديـده و تمـامي كـساني كـه مقـرر شـده سـران دفـاتر                          

به معرفي آنهـا اقـدام نماينـد، داراي مـدارك           جديداالبالغ جهت اخذ ابالغيه دفترياري خويش نسبت        
ضمن اينكه سران دفاتر مـورد نظـر ازجملـه سـرفتر            . اند هاي مرتبط بوده   تحصيلي عالي و نيز در رشته     

دفترخانه مذكور در اجراي مفاد بخشنامه مذكور اقدام به ارائه تعهدنامه رسمي جهت معرفي دفتريـاران              
هيـأت عمـومي ديـوان عـدالت        . اند ازمان اعالم كرده نموده   خويش در مهلت مقرر از بين اسامي كه س        

البدل شعب ديـوان تـشكيل و پـس از     اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي    
  .نمايد بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي

  
  رأي هيأت عمومي

 تصريح شده   1354ر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران مصوب           قانون دفات  3در ماده   
است كه دفتريار به پيشنهاد سردفتر و به موجب ابالغ سازمان ثبت اسناد و امالك كشور برابر مقررات                  

 سازمان ثبت   6/5/1387 مورخ   609/3/34بنابراين مفاد بخشنامه شماره     . شود قانون مزبور منصوب مي   
انتخاب دفترياران خود از بين افـراد    كشور كه سردفتران مذكور در بخشنامه را مكلف به        اسناد و امالك    

مندرج در فهرست اسامي افراد منتخب آن سازمان كرده و با اين كيفيت اختيار سردفتر را در انتخاب و                   
شـود و    پيشنهاد دفترياران موردنياز محدود نموده است، خالف حكم صريح مقـنن تـشخيص داده مـي               

 قانون ديـوان    42 و ماده    19 قانون اساسي و ماده يك و بند يك ماده           170قسمت دوم اصل     تنداً به مس
  .گردد عدالت اداري ابطال مي

   )26/5/88 مورخ 18775 نقل از روزنامة رسمي شمارة (
 

 23 هيـــأت عمـــومي ديـــوان عـــدالت اداري درخـــصوص ابطـــال رديـــف 406رأي شـــماره  .14
   و امالك كشور هاي سازمان ثبت اسناد بخشنامه

       11/5/1388:  تاريخ دادنامه
             406: شماره دادنامه
  87/733: كالسه پرونده

 



      87  آراي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري: چهارم  بخش

 

  .هيأت عمومي ديوان عدالت اداري: مرجع رسيدگي
  .آقاي سيدحميد حسيني: شاكي

  .هاي سازمان ثبت اسناد و امالك كشور  بخشنامه23ابطال رديف : موضوع شكايت و خواسته
 به شرح دادخواست و اليحه تكميلي تقديمي اعـالم داشـته اسـت، اوالً چگونـه            شاكي: مقدمه

ممكن است كه در دادگاه خانواده با حضور وكيل بدون اينكه نياز به حضور موكل باشد رأي طالق يـا                    
نمايند و قاضي با حضور وكيل ديگر نيازي بـه حـضور             بذل كل مهريه و اجرت المثل و نفقه صادر مي         

د وليكن در دفترخانه اسناد رسمي عليرغم اينكه وكيل در وكالتنامه وكالي دادگستري از              بين موكل نمي 
موكل وكالت در اجراي صيغه طالق و امضاي اسناد مربوط به طالق را دارد، ولـيكن دفترخانـه اسـناد                

كنـد و وكيـل دادگـستري بايـد از دفترخانـه اسـناد               رسمي طالق استناد به بخشنامه مورد شكايت مي       
ي وكالتنامه محضري براي اجراي صيغه طالق و امضاي اسناد رسمي طالق داشته باشـد و ايـن                  رسم

بايستي در   شود كه مي   امر باعث محدود نمودن اختيار وكال و همچنين تضييع حقوق آنها و موكلين مي             
لذا بخشنامه مذكور مغاير با صالحيت ذاتـي وكيـل و همچنـين             . دفتر طالق، خود شخصاً حاضر شوند     

. باشد  از همان قانون مي    671 قانون مدني و ماده      662 قانون آيين دادرسي مدني و ماده        36 و   35واد  م
 سازمان ثبت و اسناد و امالك كشور و كانون سـردفتران اسـناد              23لذا متقاضي ابطال بخشنامه رديف      

ر در پاسخ به    الملل سازمان ثبت اسناد و امالك كشو       سرپرست دفتر حقوقي و امور بين     . باشد رسمي مي 
 نظامنامه  11اند، وفق ماده      اعالم نموده  20/3/1388 مورخ   46817/88شكايت مذكور طي نامه شماره      

 در صورتي كه امضاء ثبت وقايع ازدواج و طالق توسـط            1310دفتر ثبت وقايع ازدواج و طالق مصوب        
يده باشد بنـاء عليهـذا رد       آيد، وكالتنامه بايد در دفتر اسناد رسمي ثبت و تصديق گرد           وكيل به عمل مي   

هيأت عمومي ديوان در تاريخ فوق با حـضور رؤسـا و مستـشاران و               . شكايت شاكي مورد استدعا است    
البدل در تاريخ فوق تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريـت آراء بـه                     دادرسان علي 

  .نمايد شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي
  

  رأي هيأت عمومي
 در خـصوص    1310 نظامنامه دفتر ثبت ازدواج و طـالق مـصوب           11 بر اينكه مفاد ماده      عالوه

لزوم تصديق امضاء وكيل زوج يا زوجه در دفتر مخصوص ثبت واقعه ازدواج يا طالق توسط كميـساريا      
و يا امين صلح و يا نايب الحكومه و يا يكي از دفاتر اسناد رسمي با توجه به تاريخ تصويب آن ناظر به                       
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هـاي   كالت اشخاص عادي بوده و منصرف از وكالي رسمي دادگستري است، اصوالً اعتبار وكالتنامـه  و
وكالي دادگستري در مراجع قضائي نافي اعتبار آنها در مراجع غير قضائي در حدود اختيـارات قـانوني                  

بت اسناد  قانون ث46مصرح در وكالتنامه آنان در اجراي احكام قطعي مراجع قضائي نيست و طبق ماده       
و امالك كشور موارد ضرورت تنظيم و ثبت اسناد در دفاتر اسناد رسمي تبيين واحصاء شده است كه از  

بنـابراين عمـوم و   . اختيارات مصرح در وكالتنامه وكالي دادگستري در زمره اسـناد مزبـور قـرار نـدارد              
  ه مقـرر داشـته اسـت       هاي سازمان ثبت اسناد و امالك كشور ك         از مجموعه بخشنامه   23اطالق رديف   

با توجه به قوانين و مقررات موضوعه مجوزي براي تنظيم اسناد در دفـاتر اسـناد رسـمي بـه اسـتناد                  «
بلحاظ اينكه مفهم الزام    » .رسد شود، به نظر نمي    هائي كه توسط وكالي دادگستري تنظيم مي       وكالتنامه

د ثبـت واقعـه ازدواج و طـالق در          وكيل دادگستري به تنظيم سند رسمي در دفاتر اسناد رسمي در مور           
اجراي احكام مراجع قضائي، عليرغم تصريح اختيارات مذكور در وكالتنامه آنـان اسـت، خـالف قـانون                  

 قانون اساسي و ماده يك و بنـد يـك مـاده     170شود و مستنداً به قسمت دوم اصل         تشخيص داده مي  
  .گردد  قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي42 و ماده 19

ن(     )26/5/88 مورخ 18775 قل از روزنامة رسمي شمارة
  

 هيأت عمومي ديـوان عـدالت اداري درخـصوص صـالحيت ديـوان عـدالت                409رأي شماره    .15
  اداري در رسيدگي به خواسته ابطال اقدامات سازمان زمين شهري در زمينه تملك  

       11/5/1388: تاريخ دادنامه
             409: شماره دادنامه
كالسه پ  88/340: رونده
  .هيأت عمومي ديوان عدالت اداري: مرجع رسيدگي

   .  آقاي فرخ صالحي: شاكي
 تجديدنظر ديـوان عـدالت      9 و   8اعالم تعارض آراء صادره از شعب       : موضوع شكايت و خواسته   

  .اداري
 79/595 و 79/586هـاي   الف ـ شعبه هجدهم ديوان در رسيدگي بـه پرونـده كالسـه    : مقدمه

) اراك(آقايان فرخ صالحي و عباسقلي فراهاني بـه طرفيـت، سـازمان زمـين شـهري                 موضوع شكايت   
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به خواسـته، ابطـال اقـدامات سـازمان زمـين شـهري بـه شـرح                 ) مسكن و شهرسازي استان مركزي    (
انـد، مـستفاد از مفـاد         چنـين رأي صـادر نمـوده       25/2/1380 مـورخ    200 و   191هـاي شـماره      دادنامه

 كه  3932يني را با سند محضري به طور مشاع از سند رسمي پالك             دادخواست آن است كه شكات زم     
 قانون لغو مالكيـت،  17باغ مزروعي بوده خريداري نمودند و سازمان زمين شهري وقت در اجراي ماده  

سند آنان را ابطال نموده كه شكات مدعي هستند كه زمين كالً باغ و مزروعي بوده و موات بـودن آن                     
ادند و تقاضاي ابطال اقدامات سازمان زمين شـهري وقـت را دارنـد و سـازمان                 را مورد اعتراض قرار د    

 معرفـي شـده و چنـد        3932خوانده طي لوايح تقديمي اعالم داشته است، محلي كه به عنوان پـالك              
 اصلي بخش يك اراك به عنوان مراتع شمال شهر اراك به 3945پالك مجاور آن تحت عنوان پالك 

 خـارج از محـدوده پـالك دولتـي          3932لذا در اصل زمين به نام پـالك         . نام دولت ثبت گرديده است    
 اصلي وجود ندارد و اين اشتباه مسئولين وقت اداره ثبت اسناد است كه مقداري از زمين دولتـي                   3945

 قبل از اينكه به نـام       3932گذاري كرده است و پالك        شماره 3932مذكور را جدا كرده و تحت شماره        
ام كسي ديگر ثبت نگرديده و اشخاصي كه سند قطعـي غيـر منقـول بـر روي آن             دولت ثبت شود به ن    

مـضافاً بـه اينكـه محـل        . انـد   قانون ثبت شناخته نشده    22دارند، هيچ گاه مالك قانوني به استناد ماده         
 به عنوان مرتـع تـشخيص گرديـده         30/3/1352 مورخ   2403 اصلي طي برگ تشخيص      3932پالك  

 مربوطه ارسال خواهد گرديد، بنابه مراتب با توجه به مجموع محتويـات             است و در صورت نياز مدارك     
پرونده و مفاد لوايح تقديمي سازمان خوانده و نظر به اينكه به موجب ماده واحده قانون تعيين تكليـف                   

دارد، زارعين صاحب     قانون جنگلها و مراتع كشور كه اعالم مي        56اراضي اختالف موضوع اجراي ماده      
 و مالكين و صاحبان باغات و تاسيـسات در خـارج از محـدوده قـانوني شـهرها و حـريم                      اراضي نسقي 

بـرداري از جنگلهـا و        قانون حفاظت و بهره    56روستاها، سازمانها و موسسات دولتي كه به اجراي ماده          
توانند به هيأتهائي مركب     ي بعدي آن اعتراض داشته باشند، مي        و اصالحيه  1346مراتع كشور مصوب    

ـ عـضو هيأتهـاي     4ـ عضو جهاد سازندگي     3ـ مسئول اداره جنگلداري     2ـ مسئول اداره كشاورزي     1از  
 نفـر از اعـضاء شـوراي اسـالمي     2 ـ بر حسب مـورد   6 ـ يك نفر قاضي دادگستري  5واگذاري زمين 

كـه   با ماده واحده مذكور      2 عليهذا و به استناد تبصره       ءبنا. روستا با عشاير محل مربوطه مراجعه نمايند      
 قانون جنگلها   56هاي موجود در مورد ماده       ديوان عدالت اداري مكلف است، كليه پرونده      (اعالم داشته   
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هاي بعدي آن را كه مختومه نشده است به كميـسيون موضـوع ايـن قـانون         و مراتع كشور و اصالحيه    
. گردد عالم مي قرار عدم صالحيت رسيدگي و ارجاع پرونده به كميسيون مذكور صادر و ا            ) ارجاع نمايند 

 موضوع تجديدنظر خواهي آقاي فرخ 81/837ب ـ شعبه نهم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده كالسه  
 428 شعبه هجدهم به شرح دادنامـه شـماره          25/2/1380 مورخ   191صالحي، نسبت به دادنامه شماره      

 نـسبت بـه      چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينكه از طـرف تجديـدنظر خـواه               25/9/1381مورخ  
دادنامه تجديدنظر خواسته ايراد و اعتراض موجه و موثري بعمل نيامده است و از طرفي مطالب معنونه                 

عنه مردود   در تجديدنظر خواهي تكرار همان مطالب مندرج در دادخواست بدوي كه در دادنامه معترض             
ل مقررات ايراد و اشـكالي      اعالم گرديده است، بنابراين با بررسي سوابق امر بر كيفيت رسيدگي و اعما            

لـذا ضـمن رد تجديـدنظر خـواهي، دادنامـه           . باشد كه فسخ دادنامه بدوي را ايجاب نمايد، مشهود نمي        
ج ـ شعبه هشتم تجديدنظر در رسـيدگي بـه پرونـده كالسـه      . گردد عنه عيناً تاييد و استوار مي معترض

 مـورخ   200 دادنامـه شـماره       موضوع تجديدنظر خواهي آقاي عباسـقلي فراهـاني نـسبت بـه            81/362
 چنـين رأي صـادر نمـوده        23/7/1381 مورخ   185 شعبه هجدهم به شرح دادنامه شماره        25/2/1380

است، نظر به اينكه عليرغم ادعاي سازمان طرف شكايت در اليحه جوابيـه ارسـالي در مرحلـه بـدوي                    
ات نامـه شـماره      واقع در بخش يـك شهرسـتان اراك منـدرج          3932مبني بر ملي بودن اراضي پالك       

 منابع طبيعي استان مركزي ارسالي بـه اداره كـل زمـين شـهري اسـتان                 21/10/1373 مورخ   20917
مركزي حاكي است كه در خصوص پالك مذكور در جهت اجراي مقررات ملي شدن جنگلها و مراتـع                  

ع رأي   نيز بـا توجه به انطباق آن بـا نقـشه موضـو           3932كشور اقداماتي صورت نگرفته است و پالك        
 قانون حفاظت از جنگلها و مراتع از جمله پالكهايي اسـت كـه در آن زمـان داخـل                    56كميسيون ماده   

عالوه بر اين در نامه     . حوزه شهر اراك قرار داشته و لذا مشمول رأي كميسيون موصوف نگرديده است            
 بخـش  3932 اداره منابع طبيعي اراك آمده است كـه اراضـي پـالك       16/1/1369 مورخ   7006شماره  

 راجع به اراضـي منطقـه شـمال شـهر اراك جـز              56يك اراك با توجه به رأي كميسيون مقرر درماده          
باشد كه در اين رابطه سـازمان    نمي19/9/1366 مورخ 56اراضي موضوع رأي كميسيون مقرر در ماده  

 بـه اسـتناد مـاده يـك         3/5/1359عمران اراضي شهري استان مركزي به موجب صورتجلـسه مـورخ            
حاقي به قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري با اعالم نياز به اراضي واقع در پالك مـذكور جهـت                    ال
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سازي تصميم به لغو مالكيت مالكين گرفته است و مراتب ابطـال مالكيـت مـالكين پـالك بـه           شهرك
مان عنوان اراضي موات به اطالع اداره ثبت اسناد وامالك اراك نيز رسيده است و نظر به اينكـه سـاز                   

 به اداره ثبت اسناد و امـالك        1/7/1359 مورخ   3130عمران اراضي شهري استان مركزي طي شماره        
 را متصرف شده و از اداره ثبت 4620 و 4580 و 3932اراك اعالم نموده است كه كليه پالكهاي ثبتي  

فـوق را تقاضـا     نامه اجرايي قانون، ابطال كليه سهام مـالكين پالكهـاي             آيين 15مذكور به استناد ماده     
 واقع  3932نموده است كه مراتب معنونه به شرح و تفصيل فوق كالً مويد اين واقعيت است كه پالك                  

 قانون جنگلها و مراتع كشور خروج موضـوعي داشـته و          56در بخش يك اراك از شمول مقررات ماده         
 15اً بـه مـاده      با قانوني شناختن مالكيت مالكين پالك ابطـال اسـناد مالكيـت پـالك مـذكور مـستند                 

 .نامه اجرائي قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري به اداره ثبت اسناد اراك توصيه گرديده اسـت                آيين
نامه اجرائي قانون لغو مالكيت و بندهاي نه گانه آن به موجب نظريـه                آيين 2و با عنايت به اينكه ماده       

 17 و 15 مرقـوم و مـواد   2اً ماده   شوراي نگهبان خالف شرع تشخيص داده شده و متعاقب         1359مورخ  
 صادره از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ابطـال    9/8/1362 مورخ   8نامه به موجب رأي شماره       آيين

گرديده است و اين امر مويد اين واقعيت است كه مقررات مذكوره از ابتـداي تـصويب فاقـد موقعيـت                     
تملكي انجام شده نيز كه بـر اسـاس مقـررات           شرعي و قانوني بوده و قابليت اعمال نداشته و اقدامات           
عليهذا با توجه به مراتب و با احـراز اسـتحقاق       . مذكور، صورت پذيرفته از درجه اعتبار ساقط بوده است        

 و بـا قبـول      3932وري از سهام خود در اراضـي پـالك           شاكي بدوي و تجديدنظر فعلي نسبت به بهره       
عنه، حكم بـه ورود شكايت شاكي بـدوي و نقـض           ضاعتراض تجديدنظرخواه نسبت بـه دادنامه معتر     

 صادره از شعبه هجدهم ديوان عدالت اداري صـادر و اعـالم             25/2/1380 مـورخ   200دادنامـه شماره   
البدل در تاريخ  هيأت عمومي ديوان در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي. گردد مي

ام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبـادرت بـه صـدور              فوق تشكيل و پس از بحث و بررسي و انج         
  .نمايد رأي مي
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  رأي هيأت عمومي
ب ـ نظر به اينكه شكايت  . رسد الذكر محرز بنظر مي هاي فوق الف ـ تعارض در مدلول دادنامه 

به خواسته ابطال اقدامات سازمان زمين شهري در زمينه تملـك زمـين مـورد ادعـا فـي حـد ذاتـه از                        
 قانون ديوان عدالت اداري و رسيدگي بـه آن در صـالحيت ديـوان اسـت،                 13ماده  ) الف( بند   مصاديق

 شعبه هشتم تجديدنظر ديوان منحـصراً در حـدي كـه            23/7/1381 مورخ   185بنابراين دادنامه شماره    
اين رأي بـه اسـتناد      . باشد مبين صالحيت ديوان در رسيدگي به شكايت مذكور است، موافق قانون مي           

 براي شعب ديـوان و سـاير مراجـع          1385 قانون ديوان عدالت اداري مصوب       43 و ماده    19 ماده   2بند  
  .االتباع است اداري ذيربط در موارد مشابه الزم

   
   )26/5/88 مورخ 18775 نقل از روزنامة رسمي شمارة( 
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 ارش كليه .1
چون در مورد جنايت وارده به كليه، شرعاً مقدار خاصي به عنوان ديه براي آن تعيين نشده است و                   

 قانون مجازات اسالمي، جاني بايـد ارش بپـردازد و بـا             367قانون در اين مورد ساكت است طبق ماده         
 عضو مانند چشم، گـوش، لـب و   استفاده از وحدت مالك اعضاء ديگر بدن كه از بين بردن مجموع دو  

غيره موجب ديه كامل است در مورد از بين بردن دو كليه نيز بايد معتقد بود كه ارش آن به ميزان ديه                     
 قانون مجـازات اسـالمي بهتـر اسـت در مـورد             495كامل است و در مورد تعيين ارش با رعايت ماده           

  . نسبت به جنايت وارده ارش تعيين شودمجموع دو كليه ارش به ميزان ديه كامل لحاظ و به مأخذ آن
   )16/3/1388 مورخ 1666/7  شمارةنظريه مشورتي(  

  
 مطالبه مهريه در نكاح موقت  .2

 ثبت آن   تاً از قانون مجازات اسالمي عدم ثبت ازدواج منقطع مجازاتي ندارد نتيج           645مطابق ماده   
ه يا اقـرار زوجـين ثابـت شـده          الزامي نيست و در صورتي كه نكاح موقت به موجب حكم قطعي دادگا            

باشد، زوجه براي مطالبه مهريه مي تواند دادخواست به دادگاه تقديم نمايد و رسمي نبودن عقـد نامـه                   
  . مانع انجام آن نخواهد بود

   )16/3/1388 مورخ 1670/7  شمارةنظريه مشورتي(  
  
  

  مطالبه خسارت بيكاري  .3
ي عمومي و انقالب در امور كيفري، منـافعي كـه            قانون آيين دادرسي دادگاهها    9 ماده   2طبق بند   

ممكن الحصول بوده و در اثر ارتكاب جرم مدعي خصوصي از آن محـروم و متـضرر مـي شـود قابـل                       
مطالبه است، در مورد خسارت بيكاري افراد بعلت وقوع جرم بايد قائل به تفكيـك شـد، بعـضي افـراد                     

ر مي توانند از تمام ايام خود كسب درآمد كنند، اين           معموالً ممكن نيست بيكار باشند و با اشتغال به كا         
قبيل افراد اگر بعلت واقعه مجرمانه و بروز صدمات بدني قادر به كار خود نباشند، شايد بتوان گفت كـه              



96         ماهنامة ويژة قوانين و مقررات     

 

تفويت منافع ممكن الحصول بوده و خسارت ايام بيكاري ناشي از جرم قابل مطالبـه اسـت ولـي اگـر                     
ر باشد ممكن است در صورت عدم تحقق واقعه مجرمانه هم موفـق             شخص بيكار ولو اينكه جوياي كا     

به پيدا كردن كار و كسب و درآمد نشود، در مورد اين افراد خـسارت ناشـي از بيكـاري منتفـي اسـت،                      
محتمـل  « باشد قابل مطالبـه اسـت ولـي اگـر            »ممكن الحصول «بعبارت ديگر اگر منافع تفويت شده       

تشخيص اينكه مورد، كداميك از اين دو حالت اسـت بـا قاضـي               باشد قابل مطالبه نيست و       »الحصول
  .رسيدگي كننده به پرونده است

   )16/3/1388 مورخ 1672/7 شمارةنظريه مشورتي (  
  

                                                                                                                       
  نهايي در وقت كشيكصدور قرار   .4

قاضي دادسرا اعم از داديار يا بازپرس در وقت كـشيك چنانچـه بلحـاظ گذشـت در جـرائم قابـل                     
اقدام به صدور قرار موقوفي     ... گذشت و يا منع تعقيب به جهت عدم كفايت دليل يا جرم نبودن عمل و              

 عملي است صحيح، النهايه  تعقيب يا منع تعقيب نمايد، نه تنها اين عمل فاقد اشكال قانوني است بلكه             
  .ن برساندبايد در اول وقت اداري پرونده را به نظر دادستا

   )16/3/1388 مورخ 1673/7 شمارةنظريه مشورتي (  
  
  

  عدم جواز حكم به الزام تنظيم سند ملك مرهون  .5
 قانون مدني بدون رعايت حقوق مرتهن 793ملكي كه در رهن شخص ثالث باشد با توجه به ماده 

  . حكم بر الزام خوانده به تنظيم سندرسمي انتقال ملك فاقد مجوز قانوني استصدور
   )16/3/1388 مورخ 1674/7 شمارةنظريه مشورتي (  
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 ....مرجع صالح در رسيدگي به قاچاق كاالي بالصاحب يا  .6

 قـانون   49با توجه به حذف ماده شش آيين نامه نحوه رسيدگي به پرونـده هـاي موضـوع اصـل                    
ــق  ــي طب ــورخ  اساس ــالحيه م ــوال     2/7/87 اص ــوه و ام ــه وج ــشخيص كلي ــذكور ت ــه م ــين نام    آي

 49مجهول المالك و بالصاحب و بالوارث و تعيين تكليف در مورد آنها از صالحيت دادگاههاي اصل                  
قانون اساسي خارج است و مرجع صالح براي رسيدگي به پرونده هاي قاچاق كاالي صاحب متواري يا                 

 قـانون    5 مـاده    5 مكشوفه كه صاحب آن شناسائي نـشود بـا توجـه بـه بنـد                 بالصاحب و وسيله نقليه   
 و قـسمت اخيـر تبـصره ذيـل آن از قـانون تعزيـرات                4تشكيل دادگاههاي عمومي و انقالب و مـاده         

 مجمع تشخيص مصلحت نظام و دستورالعمل نحوه رسيدگي به پرونـده            12/2/1374حكومتي مصوب   
 رئـيس قـوه     9/3/1374 قانون ياد شده اخير مصوب       4 يك ماده    هاي قاچاق كاال و ارز موضوع تبصره      

قضائيه، دادگاه انقالب محل وقوع جرم و در صورت فقدان دادگاه انقـالب در محـل، دادگـاه عمـومي                    
  .محل صالح به رسيدگي است

   )17/3/1388 مورخ 1674/7 شمارةنظريه مشورتي (  
  
  بعدي رسيدگي ةحلمر در اتهامي  عنوان تغيير  .7

 چنانچه در دادگاه كيفري استان به مرتكب جرمي در مرحله تحقيقات مقدماتي تفهـيم اتهـام                 – 1
زناي محصنه شود و لكن در مرحله محاكمه تشخيص داده شود كه مورد زناي محـصنه نبـوده بلكـه                    
رابطه نامشروع است در چنين حالتي عدول از آن نه تنها فاقد اشكال قانوني است بلكـه عملـي اسـت                     

  .صحيح
 در زمان اخذ آخرين دفاع چه بسا مرتكب با داليل محكمه پسند اتهام وارده به زناي محصنه                  – 2

را از خود رد نموده و به اعضاء دادگاه نيز قناعت وجداني حاصل شودكه عمل ارتكـابي زنـاي محـصنه      
نه نيست بلكه رابطه نامشروع مي باشد، در چنين حالتي نيازي به صدور حكـم برائـت از زنـاي محـص                    

نبوده و دادگاه وي را به اتهام داشتن رابطه نامشروع محكوم مي نمايد و در چنين فرضـي ايـرادي بـه                 
  . عمل دادگاه وارد نخواهد شد

  )17/3/1388 مورخ 1696/7 شمارةنظريه مشورتي (  
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 مسؤول پرداخت ديه  .8

د بنـابراين    نظر به اينكه ديه داراي وصف جزائي بوده و ناشي از مـسؤوليت كيفـري مـي باشـ                   -1
مي ) مقصر( قانون كار نمي گردد وپرداخت آن به عهده شخص حقيقي            184مشمول قسمت اول ماده     

  .باشد
 همان گونه كه به شرح بند يك پاسخ ذكر شد چون ديه مجازات بـوده و ناشـي از مـسؤوليت                      -2

  184 خواهد بود و مطابق قسمت اخير ماده      ) مقصر( كيفري هست پرداخت آن به عهده شخص حقيقي       
قانون كار مسؤول پرداخت ديه مديرعامل يا مدير مسؤول حسب مورد است كه تخلـف  بـه دسـتور او              
انجام گرفته است و در فرض سؤال درصورتي كه حكم بر محكوميت مدير عامل يا مـدير مقـصر بـه                      

 قـانون نحـوه اجـراي       2پرداخت ديه صادره شده باشد و حكم به قطعيـت هـم رسـيده باشـد و مـاده                    
وميت هاي مالي و آيين نامه آن رعايت شده باشد و ذي نفع هم تقاضاي بازداشـت وي را كـرده                     محك

  .باشد بازداشت وي بالمانع است
   )18/3/1388 مورخ 1702/7 شمارةنظريه مشورتي (  

  
  سهم محكوم عليه از فروش ملك مشاععلزوم تودي  .9

جوه حاصله از فروش ملك  آيين نامه قانون افراز و فروش امالك مشاع، و10طبق ماده 
غيرقابل افراز، پس از كسر هزينه عمليات اجرايي طبق دستور دادگاه بين شركاء به نسبت سهام 

  لها بوده و وكيل در فرض سؤال كه خريدار ملك مشاع احدي از محكوم . تقسيم خواهد شد
 معادل سهم است چنانچه حداقل) وكالت در وصول سهم وي از فروش ملك مشاع(محكوم لها ديگر

عليه از بهاي ملك را كه در نوبت دوم تعيين شده، سپرده باشد پذيرش مزايده و تأييد آن محكوم
شده  قانون اجراي احكام مدني ندارد ولي اگر مبلغ سپرده129اشكال قانوني ندارد و منافاتي با ماده 

  .ي بايد اعمال شود قانون اجراي احكام مدن129كمتر از سهم محكوم عليه باشد مقررات ماده 
   )18/3/1388 مورخ 1712/7 شمارةنظريه مشورتي (  
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  لزوم صدور قرار تأمين خواسته در مورد مهريه توسط دادگاه خانواده .10
 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقالب در امور مدني كه مقرر داشته 111طبق ماده 

 ماده 3و با توجه به بند » يدگي به دعوي را داردشود كه صالحيت رسدرخواست تأمين از دادگاهي مي«
 قانون اساسي 21واحده قانون اختصاص تعدادي از دادگاههاي موجود به دادگاههاي موضوع اصل 

» هـ«رسيدگي به دعوي مطالبه مهريه در صالحيت ذاتي دادگاه خانواده است و توجهاً به بند ) خانواده(
 شوراي حل اختالف صالحيت رسيدگي به اين 1387  قانون شوراي حل اختالف مصوب10ماده 

دعوي را ندارد و مرجع صالح براي صدور قرار تأمين خواسته نيز دادگاه خانواده است، لذا قرار تأمين 
خواسته كه توسط شوراي حل اختالف راجع به مهريه صادر شده به لحاظ عدم صالحيت شورا قابل 

   .بايد اين موضوع به مرجع صادر كننده قرار اعالم گردداجرا توسط واحد اجراي دادگستري نيست و 
   )18/3/1388 مورخ 1717/7  شمارةنظريه مشورتي(  
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م  :ش  
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مـاده واحـده قـانون بودجـه سـال           )25(نامه اجرايي استفاده از تسهيالت موضوع بند          آيين .1
   كل كشور1388

 1388قـانون بودجـه سـال      ) 9(جدول شماره   » 550000« ديف  ر) 10(ـ اعتبار موضوع جزء     1ماده
هاي علوم، تحقيقـات و فنـاوري و بهداشـت،            كل كشور به عنوان وجوه اداره شده، در اختيار وزارتخانه         

هاي يادشـده،     گيرد تا از طريق صندوقهاي رفاه دانشجويان وزارتخانه         درمان و آموزش پزشكي قرار مي     
  .حداقل كارمزد بابت پرداخت شهريه به دانشجويان استفاده شودالحسنه با  به صورت وام قرض

ـ تسهيالت مربوط به دانشجويان شاغل به تحـصيل در دانـشگاه آزاد اسـالمي و سـاير                  1       تبصره
مؤسسات آموزش عالي غيردولتي ـ غيرانتفاعي و وزارت آمـوزش و پـرورش از طريـق صـندوق رفـاه       

  .فناوري تأمين خواهدشددانشجويان وزارت علوم، تحقيقات و 
  .تخصيص خواهديافت%) 100(نامه صددرصد  ـ اعتبار موضوع اين آيين2       تبصره
نامه مكلفند در قرارداد منعقدشده با صــندوقهاي          اين آيين ) 1(ـ دستگاههاي موضوع ماده     2       ماده

  .درفاه دانـشجويان نحوه تضمين تسهيالت، مدت و نحوه پرداخت آن را مشخص كنن
كننـد، بـين      اي كه پرداخت مي     ـ اين تسهيالت به نسبت تعداد دانشجويان و ميزان شهريه         3       ماده

  .شود دانشگاهها و مراكز آموزش عالي توزيع مي
جمهور مكلف است، ظرف يك ماه پـس از           ريزي و نظارت راهبردي رييس      ـ معاونت برنامه  4       ماده

هاي علـوم، تحقيقـات و فنـاوري و بهداشـت، درمـان و                وزارتخانهنامه، سهم تسهيالت      ابالغ اين آيين  
آموزش پزشكي و دانشگاه آزاد اسالمي را پس از اخذ آمار دانشجويان واجد شرايط ثبـت نـام شـده در                     

  . و ميزان شهريه پرداختي تعيين و ابالغ كند1387سال 
 كـه بـراي تحـصيل موظـف بـه           توانند از اين تسهيالت استفاده كننـد        ـ دانشجوياني مي  1       تبصره

  .پرداخت شهريه هستند
هاي علـوم، تحقيقـات و فنـاوري و بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـكي و                     ـ وزارتخانه 2       تبصره

نامـه، اطالعـات مربـوط بـه          دانشگاه آزاد اسالمي مكلفند ظرف يك هفتـه پـس از ابـالغ ايـن آيـين                
 را در قالب جدول ابالغـي معاونـت        1387 سـال   دانشجويان ثبت نام شده و ميزان شهريه پرداختي در        

  .جمهور تكميل و به معاونت مزبور تحويل دهند ريزي و نظارت راهبردي رييـس برنامه
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نامه مكلفند پس از وصول اصل وام پرداختي بـه   اين آيين) 1( ـ دستگاههاي موضوع ماده  5       ماده
  .اب خزانه واريز كننددانشجويان، مبالغ يادشده را به صورت ماهانه به حس

ربط مكلفند افراد متقاضي اسـتفاده از وام را بـه     ـ دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي ذي 6       ماده
صندوق رفاه دانشجويان مربوط معرفي و سپس صندوق پس از اخـذ تعهـدات الزم از دانـشجويان در                   

بابت شهريه دانشجو به حسابي كـه       چارچوب مقررات مورد عمل خود نسبت به واريز مبالغ وام متعلقه،            
  .كند، اقدام كنند ربط اعالم مي آموزش دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي ذي

نامـه را هـر    نامه مكلفند گزارش عملكرد اين آيين  اين آيين ) 1(ـ دستگاههاي موضوع ماده     7ماده
ميـسيونهاي  ريـزي و نظـارت راهبـردي ريـيس جمهـور و ك              ماه يك بار تهيه و به معاونت برنامه         شش

  .آموزش و تحقيقات و بهداشت و درمان مجلس شوراي اسالمي ارسال كنند
  . به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است27/4/1388اين مصوبه در تاريخ 

  )8/5/1388 مورخ 18760 نقل از روزنامة رسمي شمارة(
  

  نامه شرح وظايف تفصيلي شوراي مسكن استان  آيين .2
قـانون  ) 17( بـه اسـتناد تبـصره مـاده       1/4/1388وه مسكن در جلسه مـورخ       وزيران عضو كارگر  

نامـه شـماره    ــ و بـا رعايـت تـصويب    1387ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مـسكن ـ مـصوب    
را به » شرح وظايف تفصيلي شوراي مسكن استان« نامه   آيين19/3/1387هـ مورخ 40001ت/39238

  :شرح زير تصويب نمودند
  

   شرح وظايف تفصيلي شوراي مسكن استاننامه آيين
  :شود ـ وظايف و اختيارات شوراي مسكن استان به شرح زير تعيين مي1ماده

  .ـ تنظيم برنامه اجرايي ابالغي به تفكيك مناطق شهري و روستايي استان1
هـا، مؤسـسات و شـركتهاي دولتـي كـه             ـ تشخيص اراضي و امالك مازاد بر نيـاز وزارتخانـه          2

يه و سهام آنها متعلـق بـه دولـت اسـت و پيـشنهاد انتقـال آنهـا بـه وزارت مـسكن و                         صددرصد سرما 
قانون ساماندهي و حمايت از     ) 6(هاي مسكن در راستاي ماده        شهرسازي براي تسريع در اجراي برنامه     

  .توليد و عرضه مسكن
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عتبـارات  سازي و پيگيري تأمين ا      ـ تأمين خدمات زيربنايي و روبنايي مربوط به طرحهاي آماده         3
نامـه شـماره      مورد نياز در بودجه دستگاههاي اجرايي مربوط و اعتبارات استاني و ملي، مطابق تـصميم              

  . و توزيع شهرستاني آن18/8/1387 مورخ 143789/41188
  .سازي اراضي ـ نظارت بر روند اجراي طرحهاي آماده4
  . بخش مسكنهاي گيري درخصوص تأمين مصالح ساختماني موردنياز پروژه  ـ تصميم5
  .هاي بخش مسكن  ـ پيگيري تأمين و اعطاي تسهيالت بانكي پروژه6
ـ تعيين و اعالم عوارض پروانه و تراكم ساخت در هر شهر و نحوه اعمال تخفيـف و تقـسيط                    7

  .قانون يادشده، توسط شهرداريها) 16(آن طبق ماده 
  .هاي بخش مسكن استان  ـ هماهنگي در نحوه پرداخت يارانه8
اهنگي در تهيه و به روزرساني سامانه اطالعـات و معـامالت مـسكن و تـدارك سـامانه                   ـ هم 9

  .هاي بخش مسكن منطبق با سامانه مركزي اطالعات برنامه
  .ـ پايش عوامل رشد قيمت مسكن در استان و اتخاذ تدابير الزم براي كنترل قيمت10
  .درآمد  مسكن گروههاي كمسازي و ساخت هاي آماده ـ نظارت بر روند تهيه و تأييد نقشه11
  .ـ ساير وظايف محوله از طرف هيئت وزيران12
ـ عالوه بر اعضاي شوراي استان، حضور رييس سازمان بازرگاني، رييس انجمـن صـنفي               2ماده

و نيـز در صـورت     ) ره(خمينـي     هاي مسكن، رييس كميته امداد امـام        سازان، رييس اتحاديه تعاوني     انبوه
  .ي و كارشناسان و صاحبنظران بدون حق رأي در جلسه بالمانع استضرورت ساير مديران استان

ـ جلسات شوراي مسكن استان به رياست استاندار و با حضور معاون امور عمراني استاندار               3ماده
  .گردد بار تشكيل مي هر پانزده روز يك

يابـد و     ـ جلسات شورا با حضور اسـتاندار و نـصف بـه عـالوه يـك اعـضاء رسـميت مـي                     4ماده
  .گردد صميمات با رأي اكثريت اعضاء حاضر اتخاذ ميت

 ـ دبير شوراي مسكن موظف است گزارش عملكرد شورا را هر مـاه بـه وزارت مـسكن و     5ماده
  .شهرسازي ارائه نمايد

  )8/5/1388 مورخ 18760 نقل از روزنامة رسمي شمارة(
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 نامه درخصوص اقدامات وزارت نيرو  تصويب .3

 مــورخ 100/20/2533 بنــا بــه پيــشنهاد شــماره 23/1/1388خ وزيــران در جلــسه مــور هيئــت
 وزارت نيرو و به منظور اجـراي رهنمودهـاي مقـام معظـم رهبـري درخـصوص اصـالح                    17/1/1388

هـا و بـه    كنترل و كاهش خاموشي كشور و امكان   مصرف، حفظ و صيانت از منابع ارزشمند انرژي         الگوي
  :ري اسالمي ايران تصويب نمودوهشتم قانون اساسي جمهو استناد اصل يكصدوسي

  :ـ وزارت نيرو موظف است اقدامات زير را انجام دهد1
ريزي و اقدام براي توسعه نيروگاههاي سـيكل تركيبـي و توليـد همزمـان بـرق و       الف ـ برنامه 

درصد افزايش يابـد، تـا        حرارت به طوري كه راندمان نيروگاههاي حرارتي كشور ساالنه به ميزان يك             
  .ويك درصد برسد چهل برنامه پنجم توسعه به در پايان 

هـاي   سازي شـبكه  هاي انتقال و توزيع با انجام اقداماتي از جمله بهينه ب ـ كاهش تلفات شبكه 
آوري انشعابات غيرمجاز به نحوي كه با كاهش ساالنه حداقل  گيري و جمع فرسوده، اصالح لوازم اندازه

  .عه به چهارده درصد برسدونيم درصد، در پايان برنامه پنجم توس يك
اي به منظـور اصـالح الگـوي مـصرف روشـنايي و       ميليون المپ يارانه پ ـ توزيع حداقل پنجاه 
  .1388مصرف و پربازده در سال  توسعه استفاده از المپهاي كم

ت ـ اصالح الگوي مصرف با هماهنگي واحدهاي بسيج و ستاد امور مـساجد كـشور در مراكـز     
  .مصرف اجد از طريق اقداماتي از جمله توزيع المپهاي كممذهبي و زيارتي و مس

هاي آموزشي و تدوين متوني در رابطه با الگوي مـصرف در تمـامي    ث ـ طراحي و اجراي دوره 
  .مقاطع تحصيلي با همكاري وزارت آموزش و پرورش

سازي كامل شبكه هوشمند قرائت و مديريت مصرف مشتركان برق در سـطح كـشور    ج ـ پياده 
  .نمودن الگوي مصرف توسط مشتركان نج سال آينده در جهت عملياتيطي پ

هاي توليد برق مشتركان از  چ ـ تضمين خريد از توليدكنندگان برق در مقياس كوچك و ظرفيت
قيمت تضميني خريد هر كيلووات ساعت برق اين نيروگاهها برابر بـا            . طريق عقد قراردادهاي بلندمدت   
  جـويي در   فروشي برق با احتساب ضرايب مربـوط بـه صـرفه      بازار عمده متوسط قيمت تبديل انرژي در      
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چهارم مترمكعب گاز     هاي انتقال و توزيع و كاهش تلفات شبكه برق به عالوه قيمت فروش يك               هزينه
طبيعي به مولد خواهد بود كه در ابتداي هر سال توسط وزارت نيـرو محاسـبه و پـس از تأييـد وزارت                       

) 7(قيمت يادشده بـه شـرح منـدرج در مـاده            . گردد  راقتصادي و دارايي ابالغ مي    بازرگاني و وزارت امو   
 مـورخ     ه33188ت/16825نامـه شـماره       نامه اجرايي شرايط و تضمين خريد برق موضوع تصويب          آيين

. گردد  در قراردادهاي بلندمدت منعقد شده درج و در سالهاي پس از انعقاد قرارداد تعديل مي8/4/1384
را ) و بـرودت  (تواند قيمت تضميني خريد برق از مولدهاي توليد همزمان برق و حرارت                مي وزارت نيرو 

  .متناسب با حرارت بازيافت شده حداكثر تا بيست درصد افزايش دهد
قانون مديريت ) 5(ح ـ دريافت قيمت برق از واحدهاي اداري دستگاههاي اجرايي مشمول ماده  

اههاي مذكور موظفند از محل منـابع بودجـه جـاري خـود             دستگ. خدمات كشوري به قيمت تمام شده     
  .نسبت به پرداخت صورتحسابها اقدام نمايند

جويي، وزارت راه و ترابري، نيروي  ـ به منظور اصالح مصرف روشنايي و توسعه فرهنگ صرفه  2
ري انتظامي و شهرداريها موظفند با هماهنگي وزارت نيرو نسبت به تعديل و اصالح روشنايي معابر شه               

  .شهري و پاركها اقدام نمايند و بين
ريزي نمايد كه در طول سال با اولويت نـسبت بـه              ـ وزارت نفت موظف است به نحوي برنامه       3

تأمين گاز مصرفي نيروگاهها اقدام نمايد، به طوري كه مصرف سـوخت مـايع نيروگاههـا بـه حـداقل                    
  .ممكن كاهش يابد

نحـوي     بازرگاني، صنايع و معادن و نيرو موظفنـد بـه      هاي امور اقتصادي و دارايي،      ـ وزارتخانه 4
 جلـوگيري   B و   Aتـر از      ريزي نمايند كه از واردات الزم و تجهيزات برقي با رتبه انـرژي پـايين                برنامه
  .شود

هاي نيرو، صنايع و معادن و مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران، موظفنـد    ـ وزارتخانه 5
ا اتخاذ و اجرا نمايند تا رتبه انرژي لوازم و تجهيزات ساخت داخل طـي دو                با هماهنگي الزم تدابيري ر    

  .سال آينده حداقل به ميزان دو رتبه ارتقا يابد
 ـ وزارت صنايع و معادن مكلف است ساز و كار مناسب را براي تعويض وسـايل و تجهيـزات    6

  . برقرار نمايدB و A انرژي بازده با وسايل و تجهيزات با رتبه برچسب مصرف انرژي بر فرسوده و كم
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ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهـور موظـف اسـت بـسترهاي حقـوقي و                  ـ معاونت برنامه  7
  .حمايتي الزم را براي توسعه و فعاليت شركتهاي خدمات انرژي فراهم كند

ه ها و مؤسسات دولتي مجاز ب ها، شركت ها، سازمان نامه وزارتخانه  ـ از تاريخ ابالغ اين تصويب8
هـاي تهويـه مطبـوع        سيـستم   نصب چيلرهاي تراكمي در ساختمانهاي خود نيستند و در صورت نياز به           

شرايط و استانداردهاي مورد نياز ساختمانهاي دولتي به . مكلفند صرفاً از چيلرهاي جذبي استفاده نمايند
نصب . مودهاي سرمايشي را وزارت مسكن و شهرسازي ظرف شش ماه تدوين و ابالغ خواهد ن     سيستم

و استفاده از كولرهاي گازي جديد براي دستگاههاي دولتي در مناطقي كه ميزان رطوبت نسبي آنها در 
  .باشد نامه ممنوع مي تابستان كمتر از سي درصد است، از تاريخ ابالغ اين تصويب

ها و مؤسسات دولتي كه متقاضـي دريافـت انـشعاب             نامه، شركت   ـ از تاريخ ابالغ اين تصويب     9
) CHP(باشند، موظف به نصب سيستم توليد همزمان بـرق و حـرارت               ق بيش از پانصد كيلووات مي     بر
  .باشند مي

 مــورخ 43720/40081ـــ بــا توجــه بــه نتــايج مثبــت حاصــل از اجــراي بخــشنامه شــماره 10
 كه منجر به كاهش مصرف برق در بخش دولتي شده است، رعايت مفاد بخشنامه مذكور                26/3/1387

  .مي استهمچنان الزا
ـ الگوي مصرف براي مصارف مختلف و نحوه محاسبه  و دريافت جرايم بـه شـرح جـداول                   11

  .گردد نامه هيئت وزيران است، تعيين مي پيوست كه تأييد شده به مهر پيوست تصويب
نامه گزارش اقدامات انجـام شـده و          ـ وزارت نيرو ضمن نظارت بر حسن اجراي اين تصويب         12

  .ر سه ماه يك بار به هيئت وزيران گزارش نمايدنتايج حاصل شده را ه
جويي حاصل از كاهش مصرف       نامه از محل صرفه     ـ منابع مورد نياز براي اجراي اين تصويب       13

  .انرژي و جرائم دريافتي از مشتركان پرمصرف، تأمين خواهد شد
  .االجرا خواهد بود نامه از زمان ابالغ الزم ـ اين تصويب14
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  دي مناطق گرم و مرطوب و مدت دوره زماني آنطبقه بن) 1(جدول 
  

1
  

كليه شهرهاي استانهاي خوزستان، بوشهر، هرمزگان و شهرهاي 
  ابتداي فروردين تا پايان آذر  1گرم   9  چابهار و كنارك از سيستان و بلوچستان

  ابتداي فروردين تا پايان  شهرستانهاي دو گنبدان و ليكك  1گرم   7 مهر
 ابتداي ارديبهشت تا پايان  هلران و نيك شهرشهرستانهاي مهران، د  1گرم   6 مهر

شهرستانهاي جيرفت، كهنوج، عنبرآباد، مينوجان، قلعه گنج، 
  ابتداي فروردين تا پايان  1گرم   7 مهر  رودبار جنوب و فارياب 

  شهرستانهاي الر، المرد  اول تير تا پايان شهريور  1گرم   3
  ارديبهشت، خرداد و  2گرم   3 مهر

 ابتداي ارديبهشت تا پايان  رستانهاي دهدشت، شهداد، شاهماران، بم، فهرج و ايرانشهرشه  2گرم   6 مهر
  شهرستان زابل ابتداي خرداد تا پايان شهريور  2گرم   4

  ارديبهشت و  3گرم   2 مهر
شهرستانهاي گيالنغرب، سرپل ذهاب، قصرشيرين، نفت شهر، قير، 

 ابتداي ارديبهشت تا پايان  3گرم   6 مهر  عه و جگيرانكارزين و فراشبند و دهستانهاي سرقل

  ابتداي تير تا پايان شهريور  شهرستانهاي پلدختر، گنبد، كالله و مينودشت  3گرم   3
شهرستانهاي درمشهر، آبدانان، نورآباد، خشت، كمارج، كازرون، 

 ابتداي خرداد تا پايان شهريور  4گرم   4  داران، جهرم و طبس

باد، پارس آباد، اصالندوز، بيله سوار و كليه شهرستانهاي جعفرآ
به جز شهرستانهاي گنبد، كالله و (شهرهاي استان گلستان 

  )مينودشت
  ابتداي تير تا پايان شهريور  4گرم   3

  ابتداي خرداد تا پايان مرداد  بافق و قم  4گرم   3
  تير و مرداد  گرمسار، كاشان، آران و بيدگل، خور و بيابانك  4گرم   2

  

                                                 
  .بايست عناوين مشخص شود، چيزي درج نشده استدر روزنامه رسمي در اين محل كه مي .  1
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  الگوي مصرف مشتركين خانگي مناطق مختلف كشور) 2 (جدول
  

  الگوي مصرف كيلووات ساعت در مازات  منطقه
  300   مناطق عادي  از ابتداي تير تا پايان شهريور

  ساير ايام سال  200  
  200  دوره غير گرم مناطق گرم
  دوره گرم مناطق گرم  2000 يك
  1700  دوره گرم مناطق گرم دو

  م سهدوره گرم  700 مناطق گر
  دوره گرم مناطق گرم چهار  400

  

  نحوه اعمال جريمه مصارف مازاد بر الگوي مصرف) 3(جدول 
  

  ميزان مصرف ماهانه مازاد بر الگوي مصرف  ضريب جريمه
  مناطق غير گرم مناطق گرم  مناطق گرم

  5/0  2/0   برابر آن25/1از يك برابر الگو تا 
  8/0  4/0   برابر آن5/1 برابر الگو تا 25/1از 

  1  6/0   برابر آن2 برابر الگو تا 5/1از 
  5/1  1   برابر آن5/2 برابر الگو تا 2از 
  2  5/1   برابر آن3 برابر الگو تا 5/2از 

   برابر الگوي مصرف3بيش از  5/2  2 

  
  ضرايب جريمه مصارف مازاد بر الگوي بخش كشاورزي) 4(جدول 

  ريبض  ميزان مصرف و قدرت ماهيانه مازاد بر الگو
   درصد مازاد  202تا 
  4   درصد مازاد40 تا 21از

  قطع جريان برق) +  ريال براي هر كيلو وات ساعت773(قيمت تمام شده   درصد مازاد40بيش از  

  
  )8/5/1388 مورخ 18760 نقل از روزنامة رسمي شمارة(
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يت نامه در خصوص تأسيس شهرستان خور، بيابانك به مركزيت شهر خور در تابع تصويب .4
  استان اصفهان 

) 13( بنا به پيشنهاد وزارت كشور و به اسـتناد مـاده             31/3/1388 هيئت وزيران در جلسه مورخ      
  :ـ تصويب نمود1362قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب

شهرستان خور، بيابانك به مركزيت شهر خور از تركيب بخش مركزي به مركزيت شـهر خـور،                 
بيابانك، جندق، نخلستان و شهر جنـدق در تابعيـت اسـتان اصـفهان ايجـاد و                 مشتمل بر دهستانهاي    

  .گردد تأسيس مي
  )8/5/1388 مورخ 18760 نقل از روزنامة رسمي شمارة(

  
نامه درخصوص تعيين درصد سهام دولتي قابل واگذاري در هر شركت بابت سـهام         تصويب .5

  گذاري استاني  عدالت به شركتهاي سرمايه
 كه در مركز استان خراسان رضوي تشكيل شد، بنـا           25/4/1388 جلسه مورخ     هيئت وزيران در  

به پيشنهاد وزارت اموراقتصادي و دارايي و به اسـتناد اصـل يكـصد و سـي و هـشتم قـانون اساسـي                        
  :جمهوري اسالمي ايران تصويب نمود

و متعلـق بـه دولـت در        ) ربـط   سهام متعلق بـه شـركتهاي مادرتخصـصي ذي        (ـ سهام دولتي    1
واگـذاري در هر شركـت بابت سهام عدالـت بـه شـركتهاي             تهاي زير متضـمن درصد سهام قابل     شرك

قانون اصالح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي،        ) 34(گذاري استاني به استناد ماده        سرمايه
 قـانون اساسـي بـه     ) 44(اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران و اجراء سياستهاي كلـي اصـل              

  .شود تا برابر مقررات توسط انتقال گيرندگان اداره شود نسبت مشمولين هر استان واگذار مي
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درصد سهام مورد 
  تركيب سهامداران  رديف  نام شركت  واگذاري

40  100 %   دولت  1  ملي گاز ايران
40  100 %   دولت  ملي صنايع پتروشيمي  2
40  100 %   تدول  )هما(هواپيمايي جمهوري اسالمي ايران   3
40  100 %   دولت  هاي صادراتي مواد نفتيپايانه  4
40  100 %   دولت  5  دخانيات ايران
لت % 30  10   دولت% 70 –كارگزاري سهام عدا  6  پااليش نفت بندرعباس
لت % 30  10   دولت% 70 –كارگزاري سهام عدا  7  پااليش نفت واالن
لت % 30  10   دولت% 70 –كارگزاري سهام عدا  8  پااليش نفت تهران
لت % 30  10   دولت% 70 –كارگزاري سهام عدا  9  پااليش نفت شيراز
لت % 30  10   دولت% 70 –كارگزاري سهام عدا  10  پااليش نفت كرمانشاه
لت % 30  10   دولت% 70 –كارگزاري سهام عدا  11  پااليش نفت آبادان
لت % 30  10   دولت% 70 –كارگزاري سهام عدا  12  پااليش نفت اراك

 20 –كارگزاري سهام عدالت % 30  10  پااليش نفت تبريز  13
  دولت% 50 –صندوقهاي بازنشستگي 

40  100 %   دولت  14  هاي نفتي ايرانملي پخش فرآورده
  
متعلق به ) 1(نامه كليه حقوق مالكانه سهام شركتهاي موضوع بند     ـ از تاريخ ابالغ اين تصويب     2

ط موظفند بالفاصله اقدامات الزم در      باشد و شركتهاي مربو     گذاري استاني مربوط مي     شركتهاي سرمايه 
  .مورد انتقال مالكيت سهام به انتقال گيرنده را به عمل آورند

نامه در بورس بـاز       ـ قيمت سهام شركتهاي بورسي كه نماد معامالتي آنها در تاريخ ابالغ اين تصويب             3
قيمـت سـهام    . گـردد   نامـه تعيـين مـي       باشد براساس قيمت تابلو بورس در تاريخ ابـالغ ايـن تـصويب            

باشند معادل ميانگين قيمت تابلو بورس در پايان معامالت          شركتهايي كه در حال پذيرش در بورس مي       
ظرف پانزده روز معامالتي بعد از كشف قيمت سهام خواهد بود و قيمت قطعي در هيئت واگـذاري بـه                    

  .تصويب خواهد رسيد
به مبلـغ يكـصد و پنجـاه و پـنج هـزار      الحساب    ـ در صورتي كه مبالغ سهام واگذاري به صورت علي         4

ريال پس از تعيين قيمت قطعي سهام مزبور بيشتر و يا كمتر باشـد              ) 155,000,000,000,000(ميليارد  
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درصد سهام و يا سهام شركتهاي جديد با اختيار وزارت امور اقتصادي و دارايي تا مبلغ  يكصد و پنجاه                    
  .يال كسر و يا اضافه خواهد شدر) 155,000,000,000,000(و پنج هزار ميليارد 

هاي مربوط براي انجام تشريفات قانوني و معامالت سـهام توسـط انتقـال گيرنـدگان       ـ هزينه 5       
  . سهام از محل سود سهام شركتهاي واگذار شده در طرح سهام عدالت تأمين و پرداخت خواهد شد

  )8/5/1388 مورخ 18760 نقل از روزنامة رسمي شمارة(
  

  نامه اجرايي نحوه تشكيل و نظارت بر شركتهاي تعاوني سهام عام  آيين .6
هاي مربوط به قـانون اصـالح مـوادي از قـانون برنامـه                نامه  وزيران عضو كارگروه تصويب آيين    

چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران و اجراي سياستهاي كلـي اصـل                
ـ به استناد اصل يكصد و سـي و هـشتم قـانون اساسـي     1387چهل و چهارم قانون اساسي ـ مصوب  

 14/10/1387هــ مــورخ     41633ت/186084نامه شماره     جمهوري اسالمي ايران و با رعايت تصويب      
نامه اجرايي نحوه تشكيـل و نظارت بر شركتهاي تعاوني سهامي عـام را بـه شـرح زيـر تـصويب                       آيين

  :نمودند
و در  ) 1(مـاده   ) 9(كتهايي هستند كه بـا رعايـت جـزء          ـ شركتهاي تعاوني سهامي عام شر     1ماده

قـانون اصـالح مـوادي از قـانون برنامـه چهـارم توسـعه          ) 12(چارچوب محدوديتهاي مندرج در مـاده       
اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران و اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهـارم                

  .شوند شود، با اخذ مجوز از وزارت تعاون ايجاد مي ه مينامه قانون ناميد قانون اساسي كه در اين آيين
تواند با اصالح اساسنامه در چارچوب قوانين و مقـررات   تبصره ـ هر شركت سهامي يا تعاوني مي 

  .نامه و با مجوز وزارت تعاون به شركت تعاوني سهام عام تبديل شود مربوط و با رعايت مفاد اين آيين
عـام نظـارت    ت از طرق زير بر فعاليت شركتهاي تعـاوني سـهامي  ـ وزارت تعاون مكلف اس 2ماده

  :نمايد
  قانون) 12(ـ انطباق مفاد اساسنامه با شرايط ماده 1
  ـ حضور نماينده وزارت تعاون در جلسات مجامع عمومي2
  بندي از جمله انجام انتخابات بلوكها ـ انجام تشريفات بلوك3
  ميـ اخذ گزارشهاي موردي و ساالنه مجامع عمو4
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   ـ دسترسي به دفتر نقل و انتقال يا معامالت سهام5
 ـ ارائه مجوز ثبت هرگونه اوراق سهام يـا تـصميمات شـركتهاي مـذكور و هرگونـه تعييـر در        6

  سرمايه و اساسنامه، ادغام و انحالل آنها
عـام مطـابق نظـارت بـر سـاير       تبصره ـ نظارت وزارت تعاون بر فعاليت شركتهاي تعاوني سـهام  

  .شود ي تعاوني است كه از طريق وزارت مذكور اعالم ميشركتها
عام منوط به تعيين تكليف مزاياي برخـوردار شـده از             ـ تغيير نوع شركتهاي تعاوني سهامي     3ماده

  .گيرد بيني شده در اساسنامه صورت مي آن است كه پس از تأييد وزارت تعاون و نيز ساير مراجع پيش
 )21/5/1388 مورخ 18771 ة رسمي شمارةنقل از روزنام(

 

) 21(نامه نحوه تشكيل جلسات و چگونگي اتخاذ تصميمات هيئـت داوري موضـوع مـاده               آيين .7
  تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران

هاي مربوط به قانون اصـالح مـوادي از قـانون برنامـه               نامه  وزيران عضو كارگروه تصويب آيين    
ارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران و اجراي سياستهاي كلـي اصـل                چه

چهل و چهارم قانون اساسي به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسـي جمهـوري اسـالمي                    
 هيئـت وزيـران،    14/10/1387 مـورخ      ه41633ت/186084نامـه شـماره       ايران و بـا رعايـت تـصويب       

تنفيـذي  ) 21(تشكيل جلسات و چگونگي اتخاذ تصميمات هيئت داوري موضوع مـاده            نامه نحوه     آيين
قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگـي جمهـوري اسـالمي ايـران را بـه شـرح زيـر                      

  :تصويب نمودند
  

  فصل اول ـ تعاريف و كليات
دي، اجتماعي و فرهنگي قانون برنامه سوم توسعه اقتصا   ) 21( داوري موضوع ماده      ـ هيئت 1ماده  
شـود، بـه منظـور رسـيدگي،        ناميـده مـي   » هيئـت « ايران كه از اين پس به اختـصار           اسالمي  جمهوري

هـا در امـر       اظهارنظر و اتخاذ تصميم در مورد شكايت اشخاص حقيقي و حقوقي از هريـك از تـصميم                
  .نمايد  رسيدگي مينامه تشكيل و به شكايات و اختالفات واگذاري، به ترتيب مقرر در اين آيين
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  :روند نامه در معاني مشروح زير به كار مي ـ اصطالحات مندرج در اين آيين2ماده
اعالم و تقاضـاي رسـيدگي هريـك از طـرفين قـرارداد يـا اشـخاص ذينفـع، در         : الف ـ شكايت 

  .ها در امر واگذاري خصوص خلف از مقررات نسبت به هريك از تصميم
فقت طرفين قرارداد در هريك از تصميمات واگـذاري از جملـه   اعتراض و عدم موا: ب ـ اختالف 

  :موارد زير است
  .ـ انعقاد قرارداد واگذاري1
  .ـ تفسير قرارداد يادشده2
  .ـ اجراي قرارداد يادشده3

اجاره به شرط تمليك، فروش تمام يا (منظور قراردادهاي واگذاري مالكيت : ج ـ قرارداد واگذاري 
اجـاره،  (و واگـذاري مـديريت      ) الشركه، حقوق مالكانه و اموال      ام و سهم  بخشي از سهام، حق تقدم سه     

، در كليه موارد مشمول قـانون اصـالح مـوادي از قـانون برنامـه                )پيمانكاري عمومي و پيمان مديريت    
چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران و اجراي سياستهاي كلـي اصـل                

  . اساسي استقانون) 44(چهل و چهارم 
يادشـده در صـدر مـاده    » يـا حقـوقي   حقيقـي  اشـخاص « منظور : د ـ اشخاص حقيقي يا حقوقي 

تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران و             ) 20(بيست
  .نامه، اعم از اشخاص بخش خصوصي يا عمومي است ماده يك اين آيين

  .اجرايي موظف به همكاري با هيئت خواهند بودـ كليه دستگاههاي 3ماده
  

  ه اداره جلسات هيئتفصل دوم ـ تشكيالت و نحو 
ـ اولين جلسه هيئت ظرف دو هفتـه پـس از ابـالغ احكـام انتـصاب اعـضاي آن تـشكيل                      4ماده

اعضاي هيئت در اولين جلسه از بين خود يك نفر را به عنوان رييس و يك نفر را بـه عنـوان              . شود  مي
  . سخنگو انتخاب خواهند نموددبير و

شود و حـداقل در هـر مـاه يـك       ـ جلسات هيئت با دعوت كتبي رييس هيئت تشكيل مي 5ماده
نامه متضمن دستور جلسه، حداقل يك هفته قبل از برگزاري جلسات براي              دعوت. جلسه خواهد داشت  
  .شود اعضاء ارسال مي
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و متناسب با تعداد شـكايات دريـافتي يـا    تبصره ـ عالوه بر جلسات ماهانه، با نظر رييس هيئت  
  .شود العاده نيز تشكيل مي موضوعات قابل طرح، جلسات فوق

شـود و دبيرخانـه آن نيـز در وزارتخانـه       در وزارت دادگستري تشكيل مي  ـ جلسات هيئت 6ماده
كـار  تواند نيروي كارشناسي و اداري موردنياز خود را متناسب بـا حجـم    هيئت مي . يادشده مستقر است  

بودجه موردنياز دبيرخانه هيئت همه ساله توسـط وزيـر دادگـستري پيـشنهاد و در لـوايح                  . جذب نمايد 
  .شود منظور مي) وزارت دادگستري(بودجه ساليانه كل كشور 

  .رسد تبصره ـ تشكيالت دبيرخانه هيئت توسط هيئت پيشنهاد و به تصويب وزير دادگستري مي
يابـد و تـصميمات آن بـا           پنج نفر از اعضاء رسـميت مـي        ـ جلسات هيئت با حضور حداقل     7ماده

اي تنظيم و نظر اقليت نيـز         براي هر جلسه صورتجلسه   . حداقل رأي مثبت چهار نفر از اعضا اعتبار دارد        
  .بايد در آن درج و به امضاء برسد

 ـ موارد رد اعضاي هيئت همـان مـوارد رد دادرس در قـانون آيـين دادرسـي دادگاههـاي        8ماده
  . و انقالب در امور مدني استعمومي

. الزحمه كارشناسي و هزينه ترجمه اسناد و مدارك، بايد توسط متقاضي پرداخت شود              ـ حق 9ماده
هيئت مجاز است نسبت به افتتاح حساب بانكي به نام خود با امضاي مشترك رييس و دبير هيئت نزد                   

بوط به داوري از طريـق ايـن حـساب          هاي مر   دريافت و پرداخت هزينه   . يكي از شعب بانكها اقدام كند     
  .گيرد صورت مي

  
  ل سوم ـ ترتيب رسيدگي و صدور رأيفص
 داوري و چگونگي رسيدگي به ادله را از طريـق            ـ هيئت نحوه طرح ادعا يا شكايت، آيين       10ماده

اي تعيين خواهد نمود كه از رعايت اصـول اساسـي نظيـر          تنظيم و تصويب دستورالعمل داخلي به گونه      
  . فرصت كافي براي دفاع و رسيدگي مناسب و مقتضي به ادله طرفين، اطمينان حاصل شوداعطاي 

. نمايد  ـ هيئت در صورت لزوم، طرفين شكايت يا اختالف را به جلسه رسيدگي دعوت مي              11ماده
توانند وكيل قانوني خود را براي حضور، اداي توضيح و تعقيب شكايت يـا اخـتالف معرفـي             طرفين مي 

  .توانند نماينده حقوقي خود را به همين منظور معرفي كنند تگاههاي دولتي نيز ميدس. نمايند
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ـ با وجود احراز اطالع از وقت حضور در جلسه رسيدگي، عدم حضور طـرفين دعـوي يـا                   12ماده
شده، مانع رسيدگي، اظهـارنظر، اتخـاذ تـصميم و            اختالف، وكيل قانوني آنان يا نماينده قضايي معرفي       

مقام آنان در جلسه حضور نيابنـد،         چنانچه هريك از طرفين يا نماينده قانوني يا قائم        . تصدور رأي نيس  
تواند دعوت را تكرار نمايد و در صورت عدم حضور طرفين دعوي يـا اخـتالف، رسـيدگي را                     هيئت مي 
  .ادامه دهد
 تواند نسبت به انجام تحقيقات محلـي، علمـي، فنـي، مـالي،              ـ هيئت در صورت لزوم مي     13ماده

  .بررسي محل، ترجمه اسناد و اوراق، كارشناسي يا دريافت اطالعات از مطلعين و نظاير اين اقدام نمايد
موضـوع    ـ هيئت موظف است ظرف چهار مـاه از تـاريخ ارجـاع اخـتالف بـه داوري، بـه                   14ماده

اه اين مدت با گزارش توجيهي هيئت فقط براي يكبار و تا چهـار مـ              . رسيدگي و رأي خود را صادر كند      
  .ديگر قابل تمديد است

ـ خالصه مذاكرات جلسات، قرارهـا، دسـتورها، نظـرات و تـصميمات هيئـت در صـورت                  15ماده
  .رسد جلسات درج و به امضاء اعضاء مي

ـ در مقدمه رأي داوري خالصه موضوع، ادعاها، مدافعات، داليل هـر يـك از طـرفين و                   16ماده
 به طرفين ابالغ و يك نـسخه از آن جهـت اطـالع              رأي داوري . شود  رسيدگيهاي انجام شده، درج مي    

  .گردد براي رييس هيئت ارسال مي
  .ـ آراء هيئت بايد مستدل و مستند به قوانين موجد حق و اصول علمي و حقوقي باشد17ماده
توانـد رأي خـود را    ـ چنانچه طرفين اختيار مصالحه و سازش را به هيئت كنند، هيئت مي          18ماده

چنانچه طرفين رأساً در حدود قوانين، در موضوع مطروحه سـازش كننـد             . ر كند بر مبناي مصالحه صاد   
در اينصورت رأي هيئت بر مبناي مصالحه انجام شده صادر خواهد           . نمايند  مراتب را به هيئت اعالم مي     

  .شد مشروط بر اينكه مخالف قوانين موجد حق نباشد
  

  فصل چهارم ـ ابالغ و اجراي رأي
ها، نظرات، تصميمات و آراء هيئت از طريق پست سفارشي يـا ترتيـب                امهن  ـ ابالغ دعوت  19ماده

  .گيرد ديگري كه مقتضي باشد و ايجاد قطع به وقوع ابالغ نمايد، توسط دبيرخانه هيئت صورت مي
  .االجرا است ـ آراء هيئت پس از ده روز از تاريخ ابالغ به طرفين، قطعي و الزم20ماده
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عليه در مقام اجراي رأي برنيايد،        طعيت آن در صورتي كه محكوم     ـ پس از ابالغ رأي و ق      21ماده
 دادرسـي دادگاههـاي عمـومي و انقـالب در امـور مـدني،                ذينفع طبق مقررات باب داوري قانون آيين      

  .تواند از دادگستري تقاضاي اجراي رأي نمايد مي
، ريـيس   ء هيئتـ در صورت خودداري هريك از كاركنان دستگاههاي دولتي از اجراي آرا           22ماده

مستنكف طبـق مقـررات     . نمايد  هيئت موضوع را به وزير يا باالترين مقام دستگاه متبوع وي اعالم مي            
  .انضباطي تعقيب و مجازات خواهد شد

  
  فصل پنجم ـ اعتراض به رأي

ـ رأي هيئت ظرف ده روز از تاريخ ابالغ و پس از انقضاء مدت يادشده فقـط در صـورت                    23ماده
تنفيذي قانون برنامه سوم توسـعه اقتـصادي،   ) 23( براي تأخير، در حدود مقررات ماده  وجود عذر موجه  

  .اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران قابل اعتراض است
قانون آيين دادرسـي دادگاههـاي   )  306(تبصره ـ جهات عذر موجه، موارد ياد شده در زير ماده  

  .باشد عمومي و انقالب در امور مدني مي
ـ اعتراض نسبت به رأي هيئت به طور كتبي به دفاتر شعب خاصي كه توسط رييس قوه                 24ماده

اعتراض رسيدگي و رأي مقتـضي        اين شعب خارج از نوبت به     . شود  قضائيه تعيين خواهد شد، تقديم مي     
  .االجرا است رأي صادره قطعي و الزم. نمايند صادر مي

  )21/5/1388 مورخ 18771 ة رسمي شمارةنقل از روزنام (
 

نامـه اجرايـي قـانون تـشويق و حمايـت             آيين) 24(و تبصره آن و ماده      ) 23(اصالح ماده     .8
  گذاري خارجي  سرمايه

 مورخ 37657 بنا به پيشنهاد شماره 12/11/1387وزيران عضو كميسيون اقتصاد در جلسه مورخ 
ــاده   12/3/1387 ــتناد م ــه اس ــي و ب ــصادي و داراي ــور اقت ــشوي) 25( وزارت ام ــانون ت ــت ق ق و حماي

 مـورخ   ه373ت/164082نامـه شـماره    ــ و بـا رعايـت تـصويب    1381گذاري خارجي ـ مصوب  سرمايه
  :، تصويب نمودند10/10/1386
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گـذاري    نامه اجرايي قـانون تـشويق و حمايـت سـرمايه            آيين) 24(و تبصره آن و ماده      ) 23(ماده  
 بـه شـرح زيـر اصـالح     23/7/1381 مـورخ   ه27032ت/32556نامـه شـماره    خارجي، موضوع تصويب 

  :شوند مي
گـذاري    قانون تـشويق و حمايـت سـرمايه       ) 15(و  ) 14(،  )13(ـ انتقاالت ياد شده در مواد       23ماده

قـانون، از طريـق ارز خريـداري        ) 3(گذاري موضوع ماده      خارجي، مربوط به هريك از روشهاي سرمايه      
ه حسابرسي پيرامون آخـرين     هيئت براساس گزارش موسس   . شده از نظام بانكي صورت خواهد پذيرفت      

گـذار خـارجي ميـزان        اي متعلق به سرمايه     وضعيت اصل سرمايه، ميزان سود سرمايه و عايدات سرمايه        
قـانون فقـط از محـل       ) 3(مـاده   » ب«گـذاريهاي موضـوع بنـد         كه در مورد سرمايه   (وجوه قابل انتقال    

اقتصادي و دارايي، مجوز خروج وجـوه  را تعيين و با تأييد وزير امور    ) عملكرد اقتصادي طرح خواهد بود    
  .كند مربوط در هر مورد را صادر مي

گذاريهاي خـارجي در چـارچوب ترتيبـات     تبصره ـ شرايط يادشده در صدر اين ماده براي سرمايه 
كه برگشت اصل سرمايه و ساير انتقاالت آنها از محل صـادرات            ) BuyBack(بك    قراردادي مانند باي  

  .ري نخواهدبودشود، مج كاال انجام مي
قـانون، چنانچـه مقـرر شـود محـصوالت توليـدي و يـا               ) 2(ماده  » الف«ـ در اجراي بند     24ماده

پذير موظف است پروانه گمركي       پذير صادر شود، بنگاه اقتصادي سرمايه       خدمات بنگاه اقتصادي سرمايه   
  .مربوط و يا گواهي صادرات خدمات را به سازمان ارايه دهد

  )21/5/1388 مورخ 18771 ةي شمار رسمةنقل از روزنام(
  

  نامه درخصوص الگوي مصرف آب در مصارف مختلف  تصويب .9
ــسه مــورخ   ــران در جل ــشنهاد شــماره  23/1/1388هيئــت وزي ــه پي ــا ب ــورخ 100/20/2533 بن  م

 وزارت نيرو و با توجه به رهنمودهاي مقام معظم رهبري در زمينه اصالح الگوي مـصرف                 17/1/1388
قانون برنامه چهارم توسـعه اقتـصادي، اجتمـاعي و فرهنگـي جمهـوري              ) 17(ماده  ) ز(و به استناد بند     

  :ـ و تبصره آن تصويب نمود1383اسالمي ايران ـ مصوب
ها و واحدهاي تابع، شركتهاي دولتي، نهادها و سازمانها، مراكـز نظـامي و انتظـامي،                  ـ وزارتخانه 1

هـا و تمـامي كاربريهـاي         ي كارخانـه  نهادهاي خدمات عمومي، واحدهاي تجـاري و بخـشهاي خـدمات          
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نمايند، مكلفند مصارف خود را نسبت به دوره مـشابه            هاي آب شرب استفاده مي      غيرخانگي كه از شبكه   
  . كاهش دهند1387در سال 

شــركتهاي آب و فاضــالب شــهري و روســتايي موظفنــد در اســرع وقــت ســقف مــصرف مجــاز 
نامـه اجرايـي    آيـين ) 2(ماده ) ج(زاد را براساس بند را اعالم و بهاي مصارف ما  ) 1(كنندگان بند     مصرف

) ز(قانون برنامه سوم توسعه تنفيـذي در تبـصره بنـد            ) 133(قانون الحاق يك بند و دو تبصره به ماده          
در صورت عدم رعايت سقف مـصرف       . قانون برنامه چهارم توسعه، محاسبه و دريافت نمايند       ) 17(ماده  

 عدم رعايت آن، انشعاب آب آنها به صورت موقت قطـع و بـا اخـذ                 اعالم شده و پس از اخطار كتبي و       
  .تعهدنامه كتبي وصل خواهدشد

ـ وزارت نيرو موظف است آب مصرفي و خدمات دفـع فاضـالب واحـدهاي اداري دسـتگاههاي                  2
حـداقل هـزار و     (شده    قانون مديريت خدمات كشوري را بر مبناي قيمت تمام        ) 5(اجرايي مشمول ماده    

هرگونـه تغييـر قيمـت تمـام شـده بـراي            . محاسبه و دريافت نمايد   ) كثر چهار هزار ريال   هفتصد و حدا  
ســالهاي آينــده توســط كــارگروهي متــشكل از نماينــدگان وزارت نيــرو، وزارت بازرگــاني و معاونــت  

  .ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور صورت خواهدگرفت برنامه
 شـوراي اقتـصاد بـه       8/9/1385 مورخ   150088/309ـ جدول شماره يك پيوست مصوبه شماره        3

  .شود شرح ذيل اصالح مي
  

  تعرفه  ماهانه
5/1 تا     برابر قيمت تمام شده   برابر مازاد بر الگو25/1از الگوي مصرف

2    برابر قيمت تمام شده   برابر مازاد بر الگو5/1 برابر الگوي مصرف تا 25/1مصارف مازاد بر 
3    برابر قيمت تمام شده   برابر مازاد بر الگو75/1رف تا  برابر الگوي مص5/1مصارف مازاد بر 
4    برابر قيمت تمام شده   برابر مازاد بر الگو2 برابر الگوي مصرف تا 75/1مصارف مازاد بر 
5/5    برابر قيمت تمام شده   برابر مازاد بر الگو5/2مصارف مازاد بر دو برابر الگوي مصرف تا 
5/7    برابر قيمت تمام شده   مصرف برابر الگوي5/2مصارف مازاد بر 

  
شـود، بـا اعـالم     ـ در شهرهايي كه از شبكه آب شرب براي تأمين آب فضاي سبز استفاده مـي       4

آوري  شركت آب و فاضالب، شهرداريهاي سراسر كشور موظـف بـه تقليـل قطـر انـشعاب و يـا جمـع                    
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اي،   مجوز از شركتهاي آب منطقـه     انشعابات مذكور بوده و كمبود آب موردنياز از طريق حفر چاه با اخذ              
  .جبران گردد

 ـ وزارت مسكن و شهرسازي و شهرداريهاي سراسر كـشور موظفنـد نـسبت بـه رعايـت دقيـق        5
هـاي مـسكن و شهرسـازي و نيـرو و             نامه بين وزارتخانـه     مقررات ملي ساختمان و تفاهم    ) 16(مبحث  

  .سازمان نظام مهندسي ساختمان در اين خصوص اقدام نمايند
هـاي   ازجمله ويـال، بـاغ ويـال، خانـه بـاغ و مجتمـع      ( آب بهاي اقامتگاههاي غيردائمي كشور  ـ 6

برابر قيمت تمام شـده محاسـبه و        ) مسكوني براي اقامت مقطعي و محل غيركسب و كار زندگي افراد          
  .شود دريافت مي

  .شود يتبصره ـ دستورالعمل اجرايي اين بند توسط وزارت نيرو ظرف دو ماه تعيين و ابالغ م
ـ وزارت نيرو با هماهنگي مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مكلف است طـي دو سـال         7

به منظور اعمال مديريت مصرف بهينه آب نسبت به تهيه و تدوين معيارها و مشخصات فني مرتبط با                  
ــستم  ــدها و سي ــزات، فرآين ــه آب در تجهي ــه        هــاي مــصرف مــصرف بهين ــي ك ــه ترتيب ــده آب، ب    كنن

كنندگان، توليدكنندگان و واردكنندگان ملزم به رعايت اين مشخصات و معيارهـا باشـند، اقـدام      مصرف
  .شوراي عالي استاندارد اين موارد را تصويب و ابالغ خواهد كرد. كند

شود نسبت به دراختيار گذاردن تجهيـزات كاهنـده     ـ به شركتهاي آب و فاضالب اجازه داده مي 8
ن متقاضي اعم از خانگي و غيرخانگي اقدام و هزينه مربوط را با درج در قبـوض                 مصرف براي مشتركا  

  .بها ظرف يك سال دريافت كنند آب
هـاي ملـي و اسـتاني بـراي           ـ سازمان صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايـران از طريـق شـبكه             9

كت هـا، همكاريهـاي الزم را بـا شـر         سازي اصالح الگوي مصرف آب بـا اخـذ حـداقل هزينـه              فرهنگ
مهندسي آب و فاضالب كشور و شركتهاي آب و فاضالب استاني معمول داشته و با هماهنگي وزارت                 

هاي خاصـي بـراي تبليـغ و آمـوزش و نحـوه               ريزي كند كه به طور روزانه برنامه        نيرو به نحوي برنامه   
  .مصرف بهينه و كاهش مصرف آب اختصاص يابد

رو، موظف است اصالح الگوي مـصرف آب در         ـ وزارت آموزش و پرورش با همكاري وزارت ني        10
  .هاي آموزشي و پرورشي اعمال نمايد مصارف مختلف را در تدوين كتب درسي و برنامه
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ـ به منظور انجام عمليات مرتبط با مديريت مصرف و كـاهش هـدررفت آب در تأسيـسات آب                   11
ص يابد تا وزارت نيـرو      شرب شهرها و روستاها از محل اعتبارات مديريت خشكسالي به اين امر اختصا            

  .با هماهنگي وزارت كشور نسبت به توزيع استاني آن اقدام كند
هاي فرسوده اصالح     سازي شبكه   ـ وزارت نيرو موظف است با انجام اقدامات الزم ازجمله بهينه          12

آوري انشعابات غيرمجاز به نحوي اقـدام نمايـد كـه سـاالنه دو درصـد، آب                   خطوط و شيرآالت و جمع    
  .آمد كاهش يابدبدون در
  .االجرا خواهدبود نامه از زمان ابالغ الزم ـ اين تصويب13

  )21/5/1388 مورخ 18771 نقل از روزنامة رسمي شمارة(
 

قـانون جـامع    ) 8(نامه اجرايي مـاده     آيين) 3(به ماده   ) 3(و  ) 2(،  )1(هاي    الحاق تبصره   .10
  حمايت از حقوق معلوالن     

 بنـا بـه     13/11/1387اعي و دولت الكترونيك در جلسه مورخ         وزيران عضو كميسيون امور اجتم    
هاي آموزش و پرورش، علـوم، تحقيقـات و فنـاوري و بهداشـت، درمـان و         پيشنهاد مشترك وزارتخانه  

قـانون  ) 8(آموزش پزشكي، سازمان بهزيستي كشور و دانشگاه آزاد اسالمي و به استناد تبـصره مـاده                 
  ه373ت /164082نامه شـماره    ـ و با رعايت تصويب 1383ب جامع حمايت از حقوق معلوالن ـ مصو 

  : تصويب نمودند10/10/1386مورخ 
قانون جـامع  ) 8(نامه اجرايي ماده  آيين) 3(به ماده ) 3(و ) 2(، )1(هاي  متون زير به عنوان تبصره   

 اضـافه   10/5/1384هـ مورخ   32354ت/28638نامه شماره     حمايت از حقوق معلوالن، موضوع تصويب     
  :شوند مي

ـ در امتحانـات و مـسابقات ورودي و نيـز آزمونهـا و امتحانـات عمـومي و تخصـصي و                   1تبصره
شود، تأمين مترجم زبان  قانون برگزار مي) 8(اي و فني كه توسط واحدهاي آموزشي موضوع ماده  حرفه

و معلـوالن   بينـا      و كـم   1كنندگان نابنيـا    كنندگان ناشنوا و تأمين منشي براي شركت        اشاره براي شركت  
و همچنين فراهم نمودن ساير امكانات الزم براي اجراي    ) به تشخيص سازمان بهزيستي كشور    (خاص  

                                                 
 .  1  .كلمه نابينا صحيح است
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تواند   گيرنده مي   سازمان آزمون . باشد  امتحانات و آزمونهاي مربوط، برعهده واحد برگزاركننده آزمون مي        
  .از امكانات سازمان بهزيستي كشور نيز استفاده نمايد

كنندگان مذكور كـه      ن پاسخگويي به سؤاالت آزمونهاي يادشده براي شركت       ـ مدت زما  2 تبصره
به تشخيص سازمان بهزيستي كشور نياز به وقت اضافه دارند، يك و يك سوم برابر زمان هـر آزمـون               

  .خواهد بود
توانند با توافق واحـد آموزشـي مربـوط، در            شنوا و ناشنوا مي     بينا، نابينا، كم    ـ فراگيران كم  3تبصره

  .سهاي درس تمامي دروس را ضبط يا از رابط آموزشي استفاده نمايندكال
   )26/5/88 مورخ 18775 نقل از روزنامة رسمي شمارة(

  

نامه درخصوص اجراي اجباري استاندارد نصب كيسه ايمني هوا برروي خـودرو        تصويب .11
)AIR BAG ( از ابتداي برنامه پنجم توسعه  

 كميــسيون امــور زيربنــايي، صــنعت و 13/2/1388شــوراي عــالي اســتاندارد در جلــسه مــورخ 
) 20(مـاده  ) 5(زيست بنا به پيشنهاد مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران و به استناد بنـد              محيط

 ـ تـصويب   1376قانون اصالح قوانين و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران ـ مصوب  
  :نمود

از ابتـداي برنامـه پـنجم    ) AIR BAG(وا بـر روي خـودرو   اجراي استاندارد نصب كيسه ايمني ه
  .شود توسعه اجباري مي

   )26/5/88 مورخ 18775 نقل از روزنامة رسمي شمارة(  
  

   1390 و 1389، 1388هاي  نامه درخصوص تعيين استانداردهاي هواي پاك براي سال تصويب .12
امور زيربنايي، صنعت  كميسيون 11/5/1388شوراي عالي حفاظت محيط زيست در جلسه مورخ 

 سازمان حفاظت محيط زيـست و  22/2/1388 مورخ 1ـ/11077و محيط زيست، بنا به پيشنهاد شماره        
قانون برنامه چهارم اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسـالمي          ) 62(ماده  » الف« به استناد بند    

  :ـ تصويب نمود1383ايران ـ مصوب 
  :شود  به شرح زير تعيين مي1390 و 1389، 1388هاي  لـ استانداردهاي هواي پاك براي سا1
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  نوع آالينده  1390  1389  1388
µg/m3 Ppm  µg/m3 Ppm  µg/m3 Ppm  

 8حداكثر ) CO(منوكسيد كربن 
  ساعته

   ساعته1حداكثر 

10000  
40000 

9  
35 

10000  
40000 

9  
35 

10000  
40000 

9  
35 

  )SO2(دي اكسيد گوگرد 
  ساليانه

   ساعته24حداكثر 

80  
356  

03/0  
14/0  

50  
25  

019/0  
094/0  

20  
100  

007/0  
037/0  

  )NO2(دي اكسيد نيتروژن 
  021/0  40  031/0  60  05/0  100  ساليانه

  )PM10(ذرات معلق 
  ساليانه 

   ساعته24حداكثر 
-  

40  
90  -  

20  
50  -  

  )PM2/5(ذرات معلق 
  ساليانه 

   ساعته24حداكثر 

150  

- 
12  
30 

- 
10  
25 

- 

  ) O3(ازن  - -
   ساعته 8 حداكثر
  08/0  160   ساعته1حداكثر 

140 071/0 100 05/0 

   ساليانه)Lead(سرب    5/0    5/0  -  - 
  بنزن
    5    5  -  -  ساليانه

  بنزوآلفاپيرن
    ng/m3(1    )ng/m3(1(  -  -  ساليانه

  

 ميكروگـرم بـر متـر       150 معيار سنجش، پارامتر ذرات معلق و به ميزان          1388ـ در سال    1تبصره
 1390ورد عمل بوده و تفكيكي بر روي قطر ذرات در اين معيار لحاظ نگرديده است و از سال مكعب م

  .اين پارامترها اضافه شده است
  .  مقادير مجاز براي اين پارامتر در نظر گرفته نشده است1388ـ در سال 2تبصره 
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  :شود ين ميـ حداكثر تعداد مجاز تكرارشوندگي هر آالينده در يك سال به شرح زير تعي2
استاندارد كيفيت   ميانگين سنجش 

حداكثر مجاز باري  رديف  آالينده  هوا
  تكرار در يك سال

µg/m3500 24    بار  1  دي اكسيد گوگرد  اي دقيقه10
µg/m350 3   ساعته24    بار  2  دي اكسيد گوگرد
µg/m3200 18   ساعته1    بار  3  دي اكسيد نيتروژن

  - µg/m340  يك ساله  4  دي اكسيد نيتروژن
µg/m350 7   ساعته24 معلق   5    بار pm10ذرات
  - µg/m320  يك ساله pm10ذرات معلق   6
µg/m3100 20   ساعته8  7    بار  ازن
  - µg/m310   ساعته8  منواكسيدكربن  8
  - µg/m35  يك ساله  بنزن  9

  بنزو آلفاپيرن  -  ng/m31  يك ساله  10
   )26/5/88 مورخ 18775 نقل از روزنامة رسمي شمارة(  

  

نامه در خصوص قانون اصالح موادي از قـانون برنامـه چهـارم توسـعه اقتـصادي ـ        تصويب .13
  )  86(ا و دستگاههاي اجراي موضوع ماده .ا.اجتماعي و فرهنگي ج

هاي مربوط به قـانون اصـالح مـوادي از قـانون برنامـه                نامه  وزيران عضو كارگروه تصويب آيين    
جمهوري اسالمي ايران و اجراي سياستهاي كلـي اصـل          چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي       

 ـ به استناد اصل يكصد و سي و هـشتم قـانون اساسـي     1387چهل و چهارم قانون اساسي ـ مصوب  
 14/10/1387هــ مـورخ     41633ت/186084نامه شـماره      جمهوري اسالمي ايران و با رعايت تصويب      

  :تصويب نمودند
نامـه، بـه ترتيـب قـانون اصـالح         جرايي در اين تصويب   ـ منظور از كلمه قانون و دستگاههاي ا       1

موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران و اجـراي                
 و دستگاههاي اجرايي موضوع ماده 1387سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي ـ مصوب  

  .قانون است) 86(
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قانون، سازمان گسترش   ) 3(ماده  ) الف(بند  ) 3(اي موضوع تبصره      وسعهـ منظور از سازمانهاي ت    2
و نوسازي صنايع ايران، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران، بانك توسعه صـادرات                 
ايران، بانك صنعت و معدن، بانك كشاورزي، بانك مسكن، بانك توسعه تعاون و شركت ملي صـنايع                 

  .باشد پتروشيمي مي
قانون، دستگاههاي اجرايي اعطاكننده مجـوز مكلفنـد        ) 3(ماده  ) ب(بند  ) 1( در اجراي تبصره     ـ3

در . هرساله ارزش هر فعاليت در بازار را به تفكيك بخشهاي دولتي و غيردولتي تعيين و اعالم نماينـد                 
دي گروه اين راستا به منظور اطمينان از رعايت سقف حداكثر بيست درصدي دولت در فعاليتهاي اقتصا

گذاري در فعاليتهـاي مـوردنظر توسـط دسـتگاههاي اجرايـي،       دو ماده دو قانون، انجام هرگونه سرمايه  
گذاري جديد محاسـبه و   مشروط بر آن است كه ارزش فعاليتهاي ياد شده در بازار با لحاظ مبلغ سرمايه  

  .شدگذاري درج و به تصويب مراجع ذي ربط رسيده با در گزارش توجيهي طرح سرمايه
هاي بهداشـت،     ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است با همكاري و هماهنگي وزارتخانه            4

درمان و آموزش پزشكي، آموزش و پرورش، علوم، تحقيقات و فنـاوري و فرهنـگ و ارشـاد اسـالمي،               
قانون را تهيـه و بـه هيئـت وزيـران ارائـه             ) 3(ماده  ) ج(بند  ) 2(ظرف شش ماه اليحه موضوع تبصره       

  .نمايد
قانون، دستگاههاي اجرايي مكلفند ظرف سه مـاه هرگونـه امتيـازات    )8( ـ در اجراي مفاد ماده  5

) 2 (1دولتي قبلي كه به موجب قوانين يا مقررات اجرايي در خصوص فعاليتهاي گروه يك و دو ماده دو   
اي غيردولتـي را از  قانون در مورد آنها وضع شده است را شناسايي نموده و لغو يا تعميم آنها به بخـشه      

نامـه   اند، درخواست كنند و هرگونه مواردي را كه نياز به صـدور تـصويب        مراجعي كه وضع امتياز نموده    
  .گيري الزم به هيئت وزيران ارائه نمايند هيئت وزيران داشته باشد، براي تصميم

راي عـالي   دستگاههاي اجرايي ياد شده مكلفند گزارش اقدامات انجام شده را بـه دبيرخانـه شـو               
  .اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي ارسال نمايند

قانون، نمايندگي تمامي سهام متعلق به دولت و شركتهاي ) 18(ماده ) 1( ـ در اجراي مفاد بند  6
دولتي در ساير بنگاههاي مشمول واگذاري از زمان تصويب نام بنگاه توسط هيئت واگـذاري تـا اتمـام         

وزارت ياد شـده  . شود اري تمامي سهام بنگاه، به وزارت امور اقتصادي و دارايي محول ميعمليات واگذ 

                                                 
«كلمه .  1  .زايد است» دو
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توانـد ايـن      داراي تمامي اختياراتي است كه در قانون تجارت براي سهامداران تعيين شده اسـت و مـي                
  .مسئوليت را از طريق معرفي يك يا چند نماينده حسب مورد اعمال نمايد

قانون ظرف سه ماه با رعايـت مـاده   ) 13(ماده ) الف(د در اجراي بند  ـ شركتهاي دولتي مكلفن 7
گـذاري و اعمـال وظـايف حـاكميتي           قانون مديريت خدمات كشوري، مصاديق مربوط به سياسـت        ) 8(

مرتبط با موضوع فعاليت خود را شناسايي نمـوده و مراتـب را بـراي تفكيـك، محـول شـدن و انجـام                        
ربط بـه وزارت امـور اقتـصادي و دارايـي و              ها يا مؤسسات دولتي ذي      گونه امور از طريق وزارتخانه      اين

  .جمهور اعالم نمايند معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس
تبصره ـ   تشخيص نهايي مصاديق حاكميتي موضوع اين ماده در شركتهاي دولتي بـا كـارگروه    

  .جمهور است  و سرمايه انساني رييسمشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي و معاونت توسعه مديريت
  

   )26/5/88 مورخ 18775 نقل از روزنامة رسمي شمارة(
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  1/2/1388مصوبه هفتصد و هشتاد و هشتمين جلسه شوراي عالي آموزش و پرورش مورخ  .1
   به شيوه مديريت هيات امنايي در مدارس هاي مردمي نامه توسعه مشاركت آيين: موضوع

  قدمهم
 قـانون مـديريت خـدمات       13شوراي عالي آموزش و پرورش در راستاي كمك به  اجراي مـاده              

 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور و قانون تـشكيل       144كشوري و ماده    
شوراهاي آموزش و پرورش در استانها و شهرستانها و سياست مدرسه محـوري و بـه منظـور ارتقـاي                    

 و خيرين در احـداث       هاي مردمي   هاي آموزشي و تربيتي مدارس، جلب و توسعه مشاركت           برنامه كيفيت
و اداره امور مدارس، تقويت نظام مديريتي، مالي و اجرايي مدارس مبتني بر گسترش عدالت آموزشي و       

ايي در   به شيوه مديريت هيات امن      هاي مردمي   نامه توسعه مشاركت    سپاري مديريت مدارس، آيين     پيمان
  :نمايد  مدارس را به شرح زير تصويب مي

ـ مدارس دولتي و خيرساز واجد شرايط به درخواست شوراي مدرسه وتأييد شوراي آموزش              1ماده
  . شوند و پرورش شهرستان يا منطقه به صورت هيات امنايي اداره مي

دت يـك   ـ مجوز هيات امنايي شدن مدارس، به صورت موافقت اصولي موقت و براي م             1تبصره
  .شود  شود و در صورت احراز استانداردهاي الزم، به موافقت قطعي تبديل مي  سال صادر مي
هايي كه بيش از يك منطقـه يـا ناحيـه آموزشـي وجـود دارد، شـوراي                    ـ در مركز استان   2تبصره

تواند   نامه و براساس سياست هاي راهبردي خود مي         آموزش و پرورش شهرستان در چارچوب اين آيين       
  .يم هيات امنايي شدن مدارس را به ادارات آموزش و پرورش مناطق يا نواحي ذيربط واگذار نمايدتصم

اداره ) هـاي مختلـف تحـصيلي       شامل دوره (ـ در مدارسي كه به صورت مجتمع آموزشي         3تبصره
هـا   از آنجا كه برنامه   . شود  تشكيل مي » هيات امناي مجتمع  « شوند، صرفاً يك هيات امنا به عنوان          مي

هاي آموزشـي     هاي آموزشي و تربيتي در درازمدت اثربخشي  بيشتري خواهد داشت و مجتمع              و فعاليت 
سنوات بيشتري را براي ارائه خدمات تربيتي و آموزشي در اختيار دارند، لذا شوراي آمـوزش و پـرورش                   

  .تواند، اختيارات بيشتري را به هيات امناي مجتمع تفويض نمايد شهرستان يا منطقه مي
هــاي احــداث و                       از هزينــه اي اســت كــه حــداقل نيمــي ـــ مدرســه خيرســاز، مدرســه4بــصرهت

تجهيز آن  توسط خير يا خيرين تأمين شده باشد و خير يا خيرين تمايـل بـه مـشاركت در اداره امـور                        
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و تـصويب شـوراي     اين مدرسه  به پيشنهاد  كتبي خير         . مدرسه و استمرار حمايت مالي را داشته باشند       
خيريني كه با تـامين حـداقل       . شود  آموزش و  پرورش شهرستان يا منطقه زير نظر هيأت امنا اداره مي            

 از قيمت مدرسه دولتي موجود، تمايل به مـشاركت در بازسـازي، توسـعه، تجهيـز و اداره                     معادل نيمي 
  .شوند نامه مي مدرسه را دارند، نيز مشمول اين آيين

تي كه عملكـرد مدرسـه هيـات امنـايي از نظـر شـوراي آمـوزش و پـرورش          ـ در صور 5تبصره
شهرستان يا منطقه اثربخش باشد، اداره مدرسه بصورت غيردولتي با رعايت مقررات واگذاري مـدارس               

  . ايران بالمانع است و حفظ حقوق دولت جمهوري اسالمي
  :ـ اعضاي هيأت امناي مدرسه2ماده

   )دبير هيات امنا(ـ مدير مدرسه 1
  ـ يكي از معاونان آموزشي مدرسه به انتخاب مدير مدرسه 2
  ـ يك نفر از كاركنان آموزشي و يك نفر از كاركنان پرورشي مدرسه به انتخاب شوراي معلمان 3
  ـ رييس انجمن اوليا و مربيان مدرسه4
  آموزان به انتخاب انجمن اوليا و مربيان مدرسه  ـ يك نفر از اولياي دانش5
نظران و كارشناسان آموزشي يا فرهنگي ترجيحاً از استادان حوزه، دانـشگاه   از صاحب ـ دو نفر  6

در مـدارس خيرسـاز، يـك نفـر بـه           (هاي فني و حرفـه اي         آموزشكده يا مدرسان مراكز تربيت معلم و     
  )پيشنهاد خير و يك نفر با معرفي مدير و تاييد ساير اعضاي هيات امنا

  )در مدارس خيرساز، خير يا نماينده خير(ن محل ـ يك نفر از خيرين و يا معتمدا7
 ـ يك نفر از اعضاي شوراياري محله يا موسسات و مراكز فرهنگي، ورزشي و مـذهبي محـل    8

  )مانند مسجد(
  ـ يك نفراز مديران يا اعضاي هيات مديره مراكز و موسسات توليدي و خدماتي9

 متناسب بـا رشـته و       9 مذكور در بند     اي و كاردانش، فرد     هاي فني و حرفه     ـ در هنرستان  1تبصره
  .شود  صاحبان حرف و شاغل مرتبط انتخاب مي1االمكان از ين فعاليت هنرستان حتي

 به پيشنهاد حـداقل يـك نفـر و تاييـد اكثريـت      9 و 8 و 7 و  6ـ افراد مندرج در بندهاي      2تبصره
  .شوند نسبي اعضاي هيات امنا انتخاب مي

                                                 
  .بوده استمورد نظر » بين«رسد كلمه به نظر مي.  1
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 2و1دير مجتمع جايگزين مدير مدرسه منـدرج در بنـدهاي           هاي آموزشي، م    ـ در مجتمع  3تبصره
  .شوند  متناظر با واحدهاي مشابه در مجتمع تعيين مي5 و 4 و 3شود و اعضاي بندهاي  مي

و با رأي اكثريت نسبي بـراي       ) به استثناي مدير مدرسه   (ـ رئيس هيأت امنا از بين اعضا        4تبصره
  .شود زش و پرورش منصوب مي سال انتخاب و با ابالغ رييس اداره آمو2مدت 

) شـود   كه يـك سـاله صـادر مـي    5 و 4به استثناي بندهاي ( ـ ابالغ اعضاي هيات امنا  5تبصره
شـود و     توسط رييس آموزش و پرورش شهرستان يا منطقه يا ناحيه براي مدت سـه سـال صـادر مـي                   

و يـا تغييـر و اتمـام        در صورت انصراف، فـوت      . نامه بالمانع است    تمديد آن با رعايت ضوابط اين آيين      
  . شود نامه جايگزين مي مدت عضويت هر يك از اعضا، عضو جديد با رعايت مفاد اين آيين

بـا تـصويب   ) به استثنا مـدير مدرسـه و اعـضاي حقـوقي    ( ـ هرگونه عزل يا تغيير اعضا  6تبصره
 يـا ناحيـه      حداقل دو سوم اعضاي هيات امنا و تاييد رئيس اداره آموزش و پرورش شهرستان يا منطقه               

  .گيرد صورت مي
ت امنايي اداره   أتوانند به صورت هي     نامه مي   ـ مدارس شاهد و ايثارگران براساس اين آيين       7تبصره

 6هـاي       در تركيب هيات امنا چهار نفر با معرفي بنياد شهيد استان يا شهرستان جايگزين رديف              . شوند
 با همكاري بنياد شهيد و سـازمان مـدارس          دستورالعمل اجرايي اين مدارس   . شوند   مي 2  ماده    8 و   7و  

تدوين و پـس از تأييـد شـوراي طـرح و      ) ظرف مدت دو ماه   ( هاي مردمي     غيردولتي و توسعه مشاركت   
  .شود نامه ابالغ و اجرا مي  اين آيين15 ماده 3برنامه شاهد مطابق بند

داشـته و يـا    ـ موسسات و بنيادهاي خيريه و نيكوكاري كه در احداث مدرسه مـشاركت   8تبصره
نامـه در هيـات امنـاي مـدارس شـركت             توانند براساس مفاد اين آيين      تمايل به اداره مدارس دارند مي     

 بـا معرفـي موسـسات مـذكور تعيـين           2 مـاده    9 و   8 و   7 نفر موضوع بندهاي     3نمايند، دراين صورت    
  .شوند مي

  :ـ وظايف و اختيارات هيات امنا3ماده
هاي كالن    ها و برنامه     ضوابط و مقررات و برمبناي سياست      هيات امناي اين مدارس در چارچوب     

  :دار است آموزش و پرورش، وظايف و اختيارات زير را عهده
هـاي مربـوط بـه بهبـود كيفيـت            از قبيـل فعاليـت    (ـ بررسي و تصويب برنامه ساالنه مدرسـه         1
هـاي آموزشـي       دوره هاي آموزشي و تربيتي و فوق برنامه، برگـزاري           مدرسه، فعاليت   هاي رسمي   برنامه
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آمـوزان مدرسـه، خـدمات راهنمـايي و           مناسب براي كاركنان، امور رفاهي و بهداشتي كاركنان و دانش         
  .به پيشنهاد مدير مدرسه) ها و فضاي مدرسه آموزان، استفاده از فرصت مشاوره به اوليا و دانش
ضي به اطالع اوليـاي  هاي آموزشي و پرورشي مصوب هيأت امنا بايد به نحو مقت تبصره ـ برنامه 

  .آموزان، اداره و شوراي آموزش و پرورش شهرستان يا منطقه مربوط برسد دانش
و تـامين منـابع و      ) بـه پيـشنهاد مـدير مدرسـه       (ـ بررسي و تصويب بودجه و اعتبارات سـاالنه          2

  .اعتبارات مورد نياز مدرسه
فرهنگـي و تربيتـي الزم      بيني راهبردها و راهكارهاي       ـ بررسي مسائل پرورشي مدرسه و پيش      3

  .آموزان هاي زندگي دانش هاي مختلف و ارتقاي آداب و مهارت براي تحقق اهداف تربيتي در ساحت
  .هاي مرتبط با مدرسه هاي شوراها و انجمن ها و برنامه ـ بررسي و تصويب پيشنهادها، طرح4
  .ارات مورد نياز مدرسه ـ بررسي و تصويب برنامه توسعه، تجهيز، تعمير، نگهداري و تأمين اعتب5
 ـ فراهم آوردن زمينه تعامل نهادهاي فرهنگي و اجتماعي پيرامون مدرسـه،  مـوثر در فراينـد     6

  .آموزان تربيتي دانش
  .هاي مورد نياز مدرسه ها و كارگروه ـ بررسي و صدور مجوز تشكيل انجمن7
مـه درسـي مـصوب     ـ توليد كتاب و مواد آموزشي و كمك آموزشـي مبتنـي بـر راهنمـاي برنا     8

ها و ضوابط وزارت متبوع و استفاده از آنها در مدرسه پس از تأييد      آموزش و پرورش و براساس سياست     
  .ريزي آموزشي سازمان پژوهش و برنامه

  .نامه  اين آيين4ـ پيشنهاد انتصاب مدير مدرسه مطابق ماده 9
 ابـالغ شـده از       رسـمي ـ درخواست تأمين معلمان موظف مورد نياز مدرسه براسـاس سـاختار             10

  .سوي اداره آموزش و پرورش متناسب با درجه مدرسه
 با رعايت قـوانين      گيري درباره چگونگي استفاده از همكاري منابع انساني غيررسمي          ـ تصميم 11

  . براي دولت وقت، بدون ايجاد هرگونه تعهد استخدامي وقت يا تمام و ضوابط مربوط به صورت پاره
تا يك ساله و (ني مورد نياز اين بند پس از عقد قرارداد همكاري با هيأت امنا تبصره ـ منابع انسا 

شوند   داري انتخاب مي    اين افراد صرفاً از بين داوطلبان صالحيت      . به كارگرفته خواهند شد   ) قابل تمديد 
هاي بيمه و بازنشستگي قبالً مـشخص         ها از طريق يكي از صندوق       كه وضعيت بيمه و بازنشستگي آن     

  .باشدشده 
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  ـ بررسي و تصويب ضوابط پرداخت كارانه، پاداش و حق الزحمه كاركنـان و عوامـل مدرسـه                  12
جهت ارتقاي كيفيت خـدمات آنهـا در چـارچوب ضـوابط شـوراي آمـوزش و                 ) به ويژه عوامل كارآمد   (

  .پرورش
ـ    التفاوت درآمدهاي مدرسه با هزينه تواند از محل مابه تبصره ـ هيأت امنا مي  راي هـاي جـاري، ب

  .هاي فوق و نيز تجهيزات مدرسه استفاده نمايد پرداخت
  ها و هدايا از اشخاص حقيقي و حقوقي به صورت نقدي و غيرنقدي ـ جذب و قبول كمك13
  .ها و تصويب تراز مالي مدرسه ـ نظارت بر نحوه هزينه14

هـا و   تبصره ـ هيأت امنا در قبال تصميمات خود مـسئول بـوده و در بررسـي و تـصويب برنامـه      
در هر صورت، تأمين كسري . اعتبارات بايد تدابيري اتخاذ نمايد كه مدرسه با كسري اعتبار روبرو نشود

  .باشد اعتبارات مذكور از محل اعتبارات دولتي مجاز نمي
ـ انجام وظايف واگذار شده از سوي وزارت آموزش و پرورش يا شـوراي آمـوزش و پـرورش                   15

  .ارات قانوني خود به هيأت امناشهرستان يا منطقه براساس اختي
  .ـ نظارت بر اجراي مصوبات هيأت امنا و ارزيابي عملكرد ساالنه مدرسه16

آمـوزان و آمـوزش و پـرورش     تبصره ـ گزارش عملكرد هيأت امنا توسط دبير به اوليـاي دانـش   
  .شود شهرستان، منطقه يا ناحيه ارائه مي

 سه نفر از افـراد واجـد شـرايط احـراز مـديريت              ـ براي انتصاب مدير مدرسه هيات امنايي،      4ماده
اي مركب از نماينده ريـيس آمـوزش و           توسط كميته ) مصوب شوراي عالي آموزش و پرورش     (مدارس  

پرورش شهرستان يا منطقه يا ناحيه، نماينده معلمان مدرسه و ريـيس هيـات امنـاي مدرسـه بـه اداره        
 مدير آموزش و پـرورش انتخـاب و منـصوب           آموزش و پرورش محل پيشنهاد و يك نفر از آنها توسط          

  . شود مي
ـ در مدارس خيرساز، فرد خير يا نماينده وي جايگزين نماينده معلمـان در ايـن كميتـه                  1تبصره  

  .شود مي
ـ اداره آموزش و پرورش موظف است در اولين فرصت نسبت بـه تـشكيل كميتـه فـوق                2تبصره
رف مدت يك ماه نـسبت بـه معرفـي افـراد واجـد              در صورتي كه كميته مذكور حداكثر ظ      . اقدام نمايد 

شرايط مديريت اقدام ننمايد، اداره آموزش و پرورش رأساً نسبت به استمرار فعاليـت مـدير فعلـي و يـا                     
  .نمايد گيري مي انتصاب مدير واجد شرايط تصميم
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 ـ مدير مدرسه عالوه بر شرح وظايف مـصوب، در چـارچوب قـرارداد پيمـان مـديريت بـا        5ماده
باشد و در برابر هيات امنا و آموزش و پرورش  ش و پرورش، مسئول اجراي مصوبات هيأت امنا ميآموز

  .پاسخگو است
شامل رئوس  (ـ  مدير مدرسه موظف است در تابستان هر سال برنامه سال تحصيلي آينده               6ماده

ب بـه هيـات     را تهيه و جهـت تـصوي      ) برنامه و داليل توجيهي، برآورد اعتبارات، محل تأمين اعتبارات        
امناي مدرسه ارائه دهد و پس از تأمين منابع مورد نياز آن را اجرا كند و ضمن همكـاري و همـاهنگي                      

  .مستمر با هيات امنا در پايان سال تحصيلي گزارش عملكرد مدرسه را به تاييد هيات امنا برساند
 خود با هيات امنـا  در چارچوب وظايف) نامه اجرايي مدارس   مندرج در آيين  (ـ اركان مدرسه    7ماده

هـاي    همكاري خواهندكرد و از توانمندي و ظرفيت هيأت امنا براي بهبـود و ارتقـاي كيفيـت فعاليـت                  
  .آموزشي و تربيتي استفاده مطلوب را به عمل خواهند آورد

 ـ در صورت بروز ناهماهنگي در اجراي مصوبات هيأت امنا و همچنين اختالف نظر ميـان   8ماده
هاي آموزشي و تربيتي مدرسه شود، موضوع در          ه منجر به اختالل در انجام فعاليت      اعضاي هيات امنا ك   

و در صورت نياز،  .اولين فرصت توسط اداره آموزش و پرورش محل، بررسي و اتخاذ تصميم خواهد شد      
  .شود موضوع  به شوراي آموزش و پرورش  شهرستان يا منطقه ارجاع مي

ات امنايي براساس درخواست هيات امنا و مقـدورات         ـ تخصيص نيروي انساني مدارس هي     9ماده
اداره آموزش و پرورش شهرستان يا منطقه با تأكيد بر حفظ كيفيت و عدالت آموزشي در ساير مدارس                  

  .شود انجام مي
 سال خواهد بود    3ـ تخصيص نيروي انساني به اين مدارس ساليانه و حداقل براي مدت             1تبصره

 صورت ضرورت، اداره آموزش و پرورش شهرستان يا منطقه يا ناحيه بـا              در. باشد  و قابل تمديد نيز مي    
در . تامين نظر هيات امنا براي تغيير يا جايگزيني نيروي انساني، اقـدام الزم را بـه عمـل خواهـد آورد                    

صورت واگذاري اين مدارس به هيات امنا، تخصيص نيروي انساني شاغل دولتي به صورت انتقـال يـا        
  .شود يا بازخريدي يا بازنشستگي انجام ميمرخصي بدون حقوق 

ـ واگذاري مدارس خيرساز به هيات امناء و يا بخش غيردولتـي صـرفاً بـا رضـايت خيـر                    2تبصره
  .شود سازنده مدرسه و برابر ضوابط انجام مي

  :ت امنايي عبارتند ازأـ منابع مالي مدارس هي10ماده
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 تمام شده با توجه بـه مقـررات آمـوزش و            ـ اعتبارات دولت كه در قالب بخشي از سرانه هزينه         1
 قـانون   14 مـاده  2ايـن اعتبـارات مطـابق تبـصره       . شود  پرورش و در قالب قرارداد فيمابين پرداخت مي       

  .شود شوراهاي آموزش و پرورش مصوب مجلس شوراي اسالمي، به صورت كمك تلقي مي
آمـوزان در   نـام دانـش     تثبـ ) موعد( داوطلبانه كه در خارج از فصل         هاي مردمي   ـ هدايا و كمك   2

  .شود چارچوب مقررات ابالغي آموزش و پرورش دريافت مي
ـ وجوهي كه از طريق شوراي آموزش و پرورش شهرستان يا منطقه با توجه به عملكرد موفق                 3

  .گيرد مدرسه به صورت تشويقي در اختيار مدرسه قرار مي
  هـاي رسـمي     اضـافه بـر برنامـه     (ـ وجوهي كه از ارائه خدمات آموزشي و پرورشي فوق برنامه            4

  .شود دريافت مي) آموزش و پرورش
  .شود هاي نقدي و غيرنقدي كه از خير يا خيرين دريافت مي  ـ هدايا و كمك5
   ـ ساير درآمدهاي قانوني 6

 وجوه فوق پس از واريز به حساب مدرسه در چـارچوب سياسـت هـا و ضـوابط                    ـ تمامي 1تبصره
 با رعايت ضـوابط مـصوب       3كمك هاي بند    ( به مصرف خواهد رسيد      ابالغي وزارت آموزش وپرورش   

  ). شود شوراي آموزش وپرورش شهرستان يا منطقه هزينه مي
هـاي    ها و هزينـه     الزحمه و اعطاي پاداش به كاركنان و ساير پرداخت          التدريس، حق   ـ حق 2تبصره

خواهـد شـد، در چـارچوب     تـامين اعتبـار   6 تـا  2هاي مذكور در بندهاي  اين گونه مدارس كه از محل  
  .شود ضوابط خاص ابالغي آموزش و پرورش به پيشنهاد مدير و تصويب هيات امنا تعيين مي

آمـوزان واجـد      ـ مدارس هيات امنايي با توجه به ظرفيت خود موظف به ثبت نام از دانش              11ماده
ن شرط معدل براي باشند و برگزاري آزمون ورودي و تعيي شرايط با اولويت محدوده جغرافيايي خود مي     

  . باشد نامه مجاز مي آموزان غيرمحلي درمدارس مشمول اين آيين گزينش و ثبت نام  دانش
تبصره ـ در مواردي كه ظرفيت مـدارس بـا تعـداد متقاضـيان متناسـب نباشـد، اداره آمـوزش و         
پرورش شهرستان، منطقه يا ناحيه ضـمن تـالش بـراي گـسترش مـدارس واجـد شـرايط، محـدوده                     

  .كند آموزان را تعيين مي ايي ثبت نام دانشجغرافي
ـ عملكرد هيات امنا، توسط اداره آموزش و پرورش شهرستان يا منطقه بررسي، ارزيابي و               12ماده

چنانچـه نتـايج ايـن ارزيـابي     . شود به شوراي آموزش و پرورش شهرستان يا منطقه مربوط گزارش مي 
بخش بود، اقـدامات الزم بـراي تـشويق و            يتبراي شوراي آموزش و پرورش شهرستان يا منطقه رضا        
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تواند نـسبت بـه       بخش نبودن، شوراي مذكور مي      دارد و در صورت رضايت      تداوم فعاليت آن معمول مي    
انحالل آن اقدام  كند، در اين صورت وظايف هيات امنا تا پايان سـال تحـصيلي بـه شـوراي مدرسـه                   

  . شود واگذار مي
  .گيرد ا رعايت مفاد  اين آيين نامه صورت ميـ تشكيل هيات امناي جديد ب1تبصره

1 گيري در ايـن زمينـه بـا همـاهنگي و توافـق خيـر انجـام                   ساز تصميم ـ در مدارس خير   2تبصره
  .شود مي

نامـه اسـت و هـيچ يـك از            هاي هيات امنا در چارچوب اين آيـين         ـ اختيارات و مسئوليت   13ماده
  .پرورش باشد آموزش و  مصوبات آن نبايد مغاير با مقررات عمومي

گذاري براي اجرا، مديريت و نظارت كالن بر مدارس هيات امنايي بـا      ـ مسئوليت سياست  14ماده
هـا و   باشد كه با همكـاري سـاير معاونـت     مي هاي مردمي سازمان مدارس غيردولتي و توسعه مشاركت   

و پـرورش  ساز و از طريق سازمان آمـوزش   واحدهاي ستادي آموزش و پرورش و جامعه خيرين مدرسه      
. ها يا منـاطق و نـواحي ايفـاي مـسئوليت خواهـد كـرد                ها و ادارات آموزش و پرورش شهرستان        استان

سازمان مذكور موظف به ارائه گزارش مستند و پژوهشي از عملكرد دوساالنه اين مدارس، در چارچوب        
  .ضوابط دبيرخانه شوراي عالي، به شوراي عالي آموزش و پرورش خواهد بود

هاي الزم براي اجراي      زارت آموزش و پرورش موظف است ضمن فراهم نمودن زمينه         ـ و 15ماده
  :نامه مطلوب اين آيين

اي مـديران، معلمـان و        هاي آموزشي و تربيتي موردنياز براي ارتقـاي صـالحيت حرفـه             ـ دوره 1
شاركت هيـات   ها بايد ازم    در اجراي اين برنامه   . ريزي و اجرا نمايد     مربيان پرورشي اين مدارس را برنامه     
  .هاي آموزشي حداكثر استفاده به عمل آيد امنا براي نيازسنجي و تامين هزينه

هـاي                     ـ اختيـارات الزم بـراي ايفـاي وظـايف هيـات امنـا و مـديران ايـن مـدارس در زمينـه                       2
ش و پـرورش    ريزي مالي، اداري و منابع انساني را در چارچوب قرارداد في مابين مدرسه و آمـوز                 برنامه

  .تفويض نمايد
هاي اجرايي يا مالي يـا         دستورالعمل  هاي مردمي   ـ سازمان مدارس غيردولتي و توسعه مشاركت      3

اداري و شــرايط و اســتانداردهاي مــورد نيــاز تبــديل مــدارس عــادي بــه هيــات امنــايي و همچنــين 

                                                 
  خير.  1
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هاي اجرايي    و برنامه ها    آموز و سياست    هاي نظارت، ارزشيابي، آموزشي، پرورشي، پذيرش دانش        شاخص
  .و ساختار تشكيالتي اداري توسعه اين مدارس را حداكثر ظرف مدت دو ماه با امضاي وزير ابالغ نمايد

نامه داخلي و  گيري، پيگيري مصوبات، آيين تبصره ـ دستورالعمل نحوه تشكيل، چگونگي تصميم 
يـك نـسخه از     . هدرسـيد همچنين شرح وظايف دبير هيأت امنا به تصويب هيـات امنـاي مدرسـه خوا              

. شود دستورالعمل مذكور جهت اطالع به اداره آموزش و پرورش شهرستان يا منطقه يا ناحيه ارسال مي  
گيـري و ايجـاد        جهـت تـسهيل تـصميم       هـاي مردمـي     سازمان مدارس غيردولتي و توسـعه مـشاركت       

ضاي هيئت امنـاي مـدارس      ها و شرح وظايف را در اختيار اع         نامه  ها، آيين   هماهنگي، نمونه دستورالعمل  
  .قرار خواهد داد

ــعه             4 ــي و توس ــدارس غيردولت ــازمان م ــط س ــشكيالت اداري توس ــاختارها و ت ــالح س ــ اص ـ
سـاز و نيـز       ، سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس و جامعـه خيـرين مدرسـه               هاي مردمي   مشاركت

  . مدارس انجام خواهد شدتدوين قوانين و مقررات الزم براي افزايش كارايي و اثربخشي اين
نامـه جـايگزين آنهـا        نامه، كليه مصوبات مغاير لغو و مفاد اين آيـين           ـ با تصويب اين آيين    17ماده
  .خواهد شد
  .  به شيوه مديريت هيات امنايي در مدارس مورد تاييد است هاي مردمي نامه توسعه مشاركت آيين

  )28/5/1388 مورخ 18777 ة رسمي شمارةنقل از روزنام (
  

 9/4/1388مــصوبه هفتــصد و نــودمين جلــسه شــوراي عــالي آمــوزش و پــرورش مــورخ     .2
نامـه آموزشـي دوره متوسـطه روزانـه           هايي به برخـي از مـواد آيـين          الحاق تبصره : موضوع

  )سالي ـ واحدي(
نامـه آموزشـي دوره    هايي به برخي از مـواد آيـين   شوراي عالي آموزش و پرورش با الحاق تبصره    

  :نمايد به شرح زير موافقت مي) سالي ـ واحدي(متوسطه روزانه 
  :نامه مذكور اضافه شود  آيين55اي به شرح زير  به ماده  ـ تبصره1

اي نمـره دروسـي كـه بـه صـورت       شـاخه فنــي و حرفـه   ) كامپيــوتر (تبصره ـ در رشـته رايانه  
  .شود سبه مي اين ماده محا55ـ 1شـوند، طبق ضرايب مندرج در بند  نيمـسالي ـ واحدي اجرا مي

  :نامه مذكور اضافه شود  آيين94 به ماده 3 و 2هاي  هايي به عنوان تبصره ـ تبصره2
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آموزان دوره متوسطه خارج از كشور كه واجـد شـرايط تحـصيل در دوره روزانـه                   ـ دانش 2تبصره
هستند ولي واحد آموزشـي دوره متوسـطه در شـهر محـل سـكونت آنـان وجـود نـدارد، بـه صـورت                         

آموزان صرفاً در ارزشـيابي پايـاني نوبـت دوم شـركت              اين قبيل دانش  . نمايند  صيل مي غيرحضوري تح 
هاي اول و دوم و پاياني نوبت اول لحاظ نخواهـد شـد و                هاي مستمر نوبت    نموده و براي آنها ارزشيابي    

  . شود معدل آنها صرفاً بر اساس نمرات ماخوذه در ارزشيابي پاياني نوبت دوم محاسبه مي
تواننـد از طريـق پايگـاه الكترونيكـي دفتـر             آموزان بزرگسال خارج از كشور مـي        انشـ د 3تبصره

  .مدارس خارج از كشور ثبت نام و برابر ضوابط در امتحانات شركت نمايند
  :نامه مذكور اضافه شود  آيين112 به ماده 2اي به عنوان تبصره ـ تبصره3

اي، بخواهـد     ه نظري يا فنـي و حرفـه       آموز قبولي پايه دوم متوسطه شاخ       ـ چنانچه دانش  2تبصره
تواند در واحدهاي آموزشي روزانه در پايـه دوم ثبـت نـام               پايه دوم را در شاخه كاردانش تكرار كند، مي        

  .نموده و با رعايت ساير شرايط ادامه تحصيل دهد
در اين صورت كليه دروس گذرانده پايه دوم شاخه قبلي حذف و آن سـال تحـصيلي بـه سـقف                     

  .شود آموز افزوده مي ل دانشسنوات تحصي
) سـالي ـ  واحـدي   (نامه آموزشي دوره متوسـطه روزانـه    هايي به برخي از مواد آيين الحاق تبصره

  . مورد تاييد است
  )28/5/1388 مورخ 18777 ة رسمي شمارةنقل از روزنام( 

  

 23/4/1388مصوبه هفتصد و نود و يكمين جلسه شوراي عالي آموزش و پرورش مورخ  .3
برگزاري يك نوبت ارزشـيابي اضـافي بـراي مـردودين دو سـاله دوره راهنمـايي                 : موضوع
  تحصيلي

  :ماده واحده
آموزان  دوره راهنمايي روزانه كه در يك پايه تحـصيلي دو بـار مـردود شـده انـد و در                        به دانش 

شـود بـا تاييـد شـوراي          اند، فرصت داده مي     آخرين نوبت تجديدي موفق به كسب شرايط قبولي نشده        
و بـه شـرط     ) آموز در آن نمره قبولي كـسب نكـرده اسـت            با حضور معلمين دروسي كه دانش     (درسه  م
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شركت در كالسهاي تقويتي، حداكثر تا پايان مهر ماه در يك نوبت ارزشيابي اضافي شركت كنند و در                  
  .صورت كسب شرايط قبولي به پايه باالتر ارتقاء يابند

توانند يا در مراكز آموزش از راه دور و يا در   قبولي ميآموزان در صورت تبصره ـ اين قبيل دانش 
ثبـت نـام و ادامـه تحـصيل ايـن           . صورت داشتن ساير شرايط، در مدارس روزانه ادامه تحصيل دهنـد          

آموزان در مدارس روزانه مشروط بر آن است كه به تـشخيص شـوراي مدرسـه خللـي در رونـد                       دانش
  . ماندگي يك ماهه نيز فراهم باشد عقبتشكيل كالسها ايجاد نشده و امكان جبران 

برگزاري يك نوبت ارزشيابي اضافي براي مردودين دو ساله دوره راهنمايي تحصيلي مورد تأييـد        
  .است

  )28/5/1388 مورخ 18777 ة رسمي شمارةنقل از روزنام(
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  ان كشورآموزي و صنايع زنداني تغيير نام بنگاه تعاون و حرفه .1
العاده مجمع بنگاه تعاون با حـضور حـضرت            جلسه فوق  8/5/1388رساند در تاريخ      به اطالع مي  

هاشمي شاهرودي رياست محترم مجمع برگزار و با توجه به درخواست مديرعامل بنگاه تعـاون               ... ا  آيت
  :تصميم ذيل اتخاذ گرديد

آموزي و صـنايع      بنياد تعاون و حرفه   « آموزي و صنايع زندانيان كشور به         نام بنگاه تعاون و حرفه    
  .تغيير يافت»  زندانيان كشور

  زاده    آموزي و صنايع زندانيان كشور ـ ملك مديرعامل بنياد تعاون و حرفه
  )15/5/88 مورخ 18766 ة رسمي شمارةنقل از روزنام(

  

  قضائيه  تغيير عنوان مركز امور مشاوران حقوقي، وكالء و كارشناسان قوه .2
   محترم روزنامه رسمي كشور مديرعامل

قــضائيه در هــامش نامــه شــماره   رياســت محتــرم قــوه18/5/1388نظــر بــه موافقــت مــورخ 
 مركز امور مـشاوران حقـوقي، وكـالء و كارشناسـان قـوه قـضائيه بـا        6/5/1388ك ـ  /م/2724/884

 كـانون ملـي   «قـضائيه بـه    پيشنهاد تغيير عنوان مركز امور مشاوران حقوقي، وكالء و كارشناسان قـوه           
كـانون محلـي    « و همچنين دفاتر استاني آن مركز به عنـوان          » مشاوران حقوقي، وكالء و كارشناسان    
  .گردد به منظور درج در روزنامه رسمي كشور اعالم مي» مشاوران حقوقي، وكالء و كارشناسان

  قضائيه ـ مهدي دربين رئيس دفتر ويژه رئيس قوه
  

  6/5/1388                                  ط              /م/2724/884شماره
  »دامت بركاته«  هاشمي شاهرودي ... ا حضرت آيت

  رياست معظم قوه قضائيه
رسـاند، بـا عنايـت بـه اينكـه در قـوانين مـرتبط بـا وكـالء و                      احتراماً به استحضار معظم له مي     

قيد گرديده لذا   » كانون« اژه  كارشناسان از بدو تشكيل اين دو مرجع و در تمام مراحل قانون گذاري و             
گردد در صورت موافقت و صالحديد حـضرتعالي نـام ايـن مركـز بـا عنـوان كـانون ملـي                  پيشنهاد مي 
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مشاوران حقوقي وكالء و كارشناسان و هم چنين براي دفاتر استاني نيز عنوان كانون محلي مـشاوران                 
  .وامر مستطاب عالي خواهد بودمراتب اجراء منوط به ا. حقوقي وكالء و كارشناسان ملحوظ گردد

     جازيقضاييه ـ محمدعلي ح رئيس مركز امور مشاوران حقوقي، وكالء و كارشناسان قوه
  

  )21/5/1388 مورخ 18771 نقل از روزنامة رسمي شمارة(
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مقررات روزنامه هاي ويژة قوانين و رسد مواردي از شمارهبه نظر مي: توجه 
لذا از درج آن در اين ماهنامه . رسمي در مرداد ماه براي مخاطبين كاربرد ندارد

خودداري شده است و در صورت درخواست هر يك از موارد حذف شده، متن 
  .كامل آن براي متقاضي، ارسال خواهد شد

  
  

  

  

ی ماره  ده از   ذف  رد  و ی   ات  ۀ ر د ماه روز د س  ا

  :١ه 
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  6/5/1388 – 18758   رسمية از روزنامموارد حذف شده  رديف

  مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع شهر خرمشهراصالح   1
  
  

  8/5/1388 – 18760   رسمية از روزنامموارد حذف شده  رديف
  در كشور ) ريزگرد(آيين نامه آمادگي و مقابله با آثار زيانبار پديده گرد و غبار   1
  انون  تشكيل سازمان ميراث فرهنگي و گردشگريق) 5(آيين نامه اجرايي ماده ) 4(ماده ) 1(اصالح بند   2
اصالح تصويب نامه در خصوص مناطق شصت گانه در استان مازندران به عنوان مناطق گردشگري محلي،   3

  استاني، ملي و بين المللي
مديره سازمان منطقه آزاد تجاري ـ  نامه درخصوص تعيين آقاي اسداله كريمي به عنوان عضو هيئت تصويب  4

  ي كيشصنعت
  1388 براي اجرا در سال 1387تنفيذ آيين نامه اجرايي اعطاي تسهيالت بانكي در سال   5

  
  

  12/5/1388 – 18763  رسمية از روزنامموارد حذف شده  رديف
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص مغايرتهاي اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع   1

  شهر كرج
  

  15/5/1388 – 18766  رسمية از روزنامشدهموارد حذف   رديف
  تنفيذ مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع شهر اصالندوز  1

  تنفيذ مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع شهر دهگالن  2

  يمانمصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص شهرجديد مسجدسل  3

  مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص ضوابط و مقررات اراضي واقع در حريم شهر لواسان  4
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  21/5/1388 – 18771  رسمية از روزنامموارد حذف شده  رديف

، قانون اصالح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي) 3(ماده ) ج(بند ) 1(آيين نامه اجرايي تبصره 1
  اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران و اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي

قانون اصالح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ) 7(نامه اجرايي ماده  آيين2
   اصل چهل و چهارم قانون اساسيجمهوري اسالمي ايران و اجراي سياستهاي كلي

  بندي بنگاهها، تأييد صورتهاي مالي و بازاريابي بنگاههاي مشمول واگذاري نامه اجرايي نحوه طبقه آيين3
  نامه در خصوص اصالحات و تغييرات تقسيماتي در استان يزد تصويب4

 120نامه در خصوص معافيت مالياتي صنايع جديداالحداث مستقر در شهركهاي صنعتي خارج از شعاع  تصويب5
  ومتري مركز استان تهران به مدت ده سالكيل

  نامه درخصوص اجراي اجباري استاندارد اتصاالت جوشي گازرساني تصويب6
  نامه درخصوص اجراي اجباري استاندارد اسيد فسفريك قابل مصرف در صنايع غذايي تصويب7
  زنامه درخصوص اجراي اجباري استاندارد گاورنرهاي فشار براي وسايل گازسو تصويب8
  اتيلن دوجداره براي مصارف فاضالب شهري نامه درخصوص اجراي اجباري استاندارد لوله پلي تصويب9

  نامه درخصوص اجراي اجباري استاندارد مبلمان اداري و صندلي تصويب10
  كشي نامه درخصوص اجراي اجباري استاندارد هگزان مورد مصرف در كارخانجات روغن تصويب11
  اصالحات و تغييرات تقسيماتي در استان بوشهرنامه درخصوص  تصويب12
  نامه درخصوص اصالحات و تغييرات تقسيماتي در استان كرمان تصويب13
  هاي صنعتي چادگان، فريدن و فريدونشهر در استان اصفهان نامه درخصوص ايجاد شهرك تصويب14
  سند راهبردي نظام جامع فناوري اطالعات جمهوري اسالمي ايران15
  راي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع ناحيه ساريمصوبه شو16
  
  

  24/5/1388 – 18773  رسمية از روزنامموارد حذف شده  رديف
  تنفيذ مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح جامع شهر سراب1
  ممقانتنفيذ مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص محدوده شهر 2
  تنفيذ مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص محدوده شهر ملكان3
  شهر تنفيذ مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص محدوده شهر هادي4
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  تنفيذ مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص محدوده شهر خمارلو5
  رسازي و معماري ايران در خصوص محدوده شهر دوزدوزانتنفيذ مصوبه شوراي عالي شه6
  تنفيذ مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص محدوده شهر زرنق7
  محدوده شهر ايلخچي تنفيذ مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص8
  آباد شهر بستانتنفيذ مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص محدوده 9

  تنفيذ مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص محدوده شهر سيس10
  تنفيذ مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص محدوده شهر مهربان11
  تنفيذ مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص محدوده شهر هوراند12
  
  

  26/5/1388 – 18775  رسميةروزنام از موارد حذف شده  رديف

1
قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ) 105(نامه اجرايي ماده  اصالح آيين

قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران ) 71(ايران، تنفيذي در ماده 
  1383مصوب 

  1387نامه اجرايي اعطاي تسهيالت بانكي در سال  آيين) 7 (اصالح تبصره ماده2
  نامه اجرايي كنوانسيون تغيير آب و هوا و پروتكل كيوتو آيين3

قانون اصالح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ) 29(نامه اجرايي ماده  آيين4
  اصل چهل و چهارم قانون اساسي  جمهوري اسالمي ايران و اجراي سياستهاي كلي

  عام بندي در شركتهاي تعاوني سهامي نامه اجرايي نحوه بلوك آيين5
  نامه در خصوص اجراي اجباري استاندارد اسيد سيتريك خوراكي تصويب6
  نامه در خصوص تعيين ارزش هر سهم شركتهاي فوالد مباركه و فوالد خوزستان تصويب7
  كننده  اجباري استاندارد گازهاي خنكنامه درخصوص اجراي تصويب8
  
  

  28/5/1388 – 18777  رسمية از روزنامموارد حذف شده  رديف
  هاي نفتي شركت ملي نفت ايران هاي فرآورده نامه در خصوص ترخيص محموله تصويب1
  تنفيذ مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص محدوده شهر صوفيان2
 





 

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  31/4/1388نظر به اين كه اصالحيه اين آيين نامه كه مصوب 
باشد، در بخش دوم درج شده است، در اينجا متن قبلي آن كه در مي

  . به تصويب رسيده بود، منعكس شده است21/11/1385تاريخ 
  

  

ف ند ا ی  صادی، ١٣١ ماده    اآ   ا ه ا و ھارم  ون    
ی ال وری ا ی  ی و  ما ان  سا  ا 

  :٢ه 
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  : فصل اول
  »تعاريف«

قانون برنامه چهارم توسعه  131پرونده قضايي مذكور در ماده : هاي قضايي  پرونده– 1ماده 
  شود شامل كليه ناميده مي» قانون«اعي و فرهنگي كشور كه در اين آيين نامه اقتصادي، اجتم

هاي مدني، جزايي و امور حسبي است كه در دادسراها و دادگاههاي عمومي و انقالب، انتظامي پرونده
نتظامي قضات، ديوان عالي كشور، قضات، نظامي، ويژه روحانيت، دادگاه تجديدنظر، محكمه عالي ا

ديوان عدالت اداري و سازمان تعزيرات حكومتي رسيدگي و منتهي به اتخاذ تصميم نهايي و صدور 
  . رأي گرديده و مختومه شده است

  .هاي شوراهاي حل اختالف نيز مشمول مقررات اين آيين نامه خواهد بود پرونده:تبصره 
  .باشدي قضايي كه نگهداري آنها ضروري ميها اسناد و اوراق پرونده– 2ماده 

اسناد و اوراق مذكور در قانون شامل احكام، قرارها، تصميمات و دستورات قضايي، تحقيقات و 
معاينات محلي و نيز هرگونه سند، مدرك و صورتجلسات، دفاتر، گزارشهاي فرم مشخصات پرونده، 

ناد طرفين پرونده واقع گرديده يا در اتخاذ فرم مخصوص بايگاني راكد و مانند آنهاست كه مورد است
تصميم توسط مراجع قضايي مؤثر بوده و نگهداري سوابق آنها و تبديل به اسناد الكترونيكي به 

  .باشد، اين آيين نامه ضروري مي8تشخيص هيأت مذكور در ماده 
 يا شكايت، تواند با توجه به نوع، اهميت دعويعالوه بر موارد فوق هيأت مزبور مي: تبصره 

خواسته، خواهان، عنوان جرم، طرفين پرونده، زمان و مكان رسيدگي، ارزش قضايي و مانند انها، 
  .نگهداري اوراق و اسناد پرونده قضايي و تبديل آن به سند الكترونيكي را ضروري تشخيص دهد

است كه منتهي هايي بايگاني قطعي مورد نظر همان بايگاني راكد پرونده:  بايگاني قطعي– 3ماده 
به صدور حكم يا قرار قطعي گرديده و حسب مورد مختومه شده است، تاريخ مختومه شدن پرونده 

  .شودشروع بايگاني قطعي محسوب مي
   :هاي قضايي در موارد زير مختومه تلقي و با دستور مقام قضايي صالح بايگاني خواهند شدپرونده

  حكم شده است؛هايي كه منتهي به اجراي كامل  پرونده– 1
هايي كه موضوع آن مشمول مرور زمان گرديده و يا به هر علتي قرار موقوفي اجراي  پرونده– 2

  حكم صادر شده است؛
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  هايي كه منجر به حكم برائت، بي حقي، بطالن دعوي و مانند آن گرديده است؛ پرونده– 3
  ؛هايي كه منجر به صدور قرار نهايي و قطعي گرديده است پرونده– 4
هايي كه موضوع آن تأمين دليل يا دستور موقت است، پس از اتمام اقدامات قانوني  پرونده– 5
  الزم؛
  .، اين آيين نامه8 ساير پروندها به تشخيص هيأت مذكور در ماده – 6
  

  مقدمات: فصل دوم 
كه دستور را اي  مدير دفتر مرجع قضايي يا جانشين وي موظف است مشخصات پرونده– 4ماده 

» فرم مشخصات پرونده«آن توسط قاضي صادر گرديده حداكثر ظرف يك هفته در بايگاني قطعي 
  .ل دهديدرج نموده همراه پرونده در مقابل اخذ رسيد به بايگاني راكد مربوط تحو

 در شعب دادسرا منشي شعبه يا جانشين وي وظايف مدير دفتر مرجع قضايي را به : 1تبصره 
  . عهده خواهند داشت

كه توسط اداره اسناد و بايگاني راكد قوه قضائيه تهيه و در » فرم مشخصات پرونده « :2ره تبص
  .باشداختيار مراجع قضايي قرار خواهد گرفت، متضمن نكات زير مي

  : مشخصات پرونده– 1
   مدني است يا كيفري يا امور حسبي؛–الف 
   موضوع پرونده؛–ب 
   كالسه پرونده؛–ج 
  ده؛ تاريخ تشكيل پرون–د 

   تاريخ مختومه شدن پرونده؛-هـ 
   تعداد اوراق پرونده–و 
  .اعم از خواهان و خوانده يا شاكي و مشتكي عنه:  پروندهن مشخصات طرفي– 2
 مرجع يا مراجع رسيدگي كننده، نظير دادسرا، دادگاه بدوي حقوقي يا جزايي، دادگاه – 3

  تجديدنظر، ديوان عالي كشور و غيره؛
  ؛ نتيجه رسيدگي– 4
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  حكم يا قرار و غيره و موضوع آن؛: الف 
  شماره و تاريخ حكم يا قرار و غيره؛: ب 
  علت مختومه شدن اعم از اجراي كامل حكم، قطعيت حكم برائت يا قرار، مرور زمان و غيره؛: ج 
   ذكر ضمائم پرونده و ساير مشخصات كه درج آن ضروري است؛– 5
بق مقررات قانون سازمان اسناد و كتابخانه ملي  مهم و ملي بودن يا نبودن پرونده مطا– 6

   و مقررات اين آيين نامه و ساير اوضاع و احوال پرونده؛1349جمهوري اسالمي ايران مصوب 
   تاريخ تحويل به بايگاني راكد؛– 7
   مشخصات تنظيم كننده فرم مذكور و تأييد كننده آن؛– 8

و دقيق و خوانا تنظيم گردد، يك نسخه در فرم مشخصات پرونده بايد در سه نسخه به نحو كامل 
دفتر شعبه دادسرا يا دادگاه يا ساير مراجع قضايي مربوط نگهداري خواهد شد و دو نسخه ديگر به 

  .پيوست پرونده به بايگاني راكد ارسال شود
اند تا پايان هايي كه منتهي به محكوميتهاي مشروط، معلق و مانند آن گرديده پرونده: 3تبصره 

عد تعيين شده در دادنامه، در دفتر مرجع قضايي نگهداري و سپس براي ارسال آنها به بايگاني راكد مو
  .اقدام خواهد شد

 به دستور قاضي مربوط قبل از ارسال پرونده به بايگاني راكد كليه اسناد، وثايق و – 5ماده 
  .دستورات قضايي به شرح زير بايد تعيين و تكليف و رفع اثر شود

  تور احضار يا جلب؛ دس– 1
   قرار ممنوعيت خروج از كشور؛– 2
   دستور ورود به منزل يا تفتيش آن؛– 3
   وثايق و تأمين خواسته؛– 4
   اسناد، قبوض يا وجوه نقدي؛– 5
   اموال يا اشياء مرتبط با پرونده؛– 6
   دستور انسداد حساب بانكي؛– 7
   دستور ممنوعيت از معامله نقل و انتقال؛– 8
  . موارد به تشخيص قاضي مربوط ساير– 9
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هايي كه فاقد فرم مشخصات  مسؤول بايگاني راكد موظف است از تحويل گرفتن پرونده– 6ماده 
  .باشند خودداري نمايدپرونده مي
 آيين نامه و 6 و 5، 4 قاضي مربوط بايد نظارت كافي جهت اجراي صحيح مواد – 7ماده 

  .دستورالعمل مربوط داشته باشد
  

  هاي قضايي فرايند تشخيص ضرورت نگهداري اسناد و اوراق پرونده : فصل سوم
ريزي، سياست گذاري و نظارت بر اجراي كامل اين آيين نامه، هيأتي به به منظور برنامه – 8ماده 

هاي قضايي و تبديل هيأت تشخيص دهنده ضرورت نگهداري سوابق اسناد و اوراق پرونده«عنوان 
شود ناميده مي» هيأت تشخيص مركزي«كه در اين آيين نامه » كي و امحاآنها به اسناد الكتروني

  .تشكيل خواهد شد
  . مصوبات اين هيأت پس از تنفيذ رئيس قوه قضائيه الزم االجرا خواهد بود:تبصره 

  : اعضاي هيأت تشخيص مركزي عبارتند از – 9ماده 
  )رئيس هيأت( رئيس ديوان عالي كشور؛ – 1
  ر؛ دادستان كل كشو– 2
   وزير دادگستري؛– 3
  )دبير هيأت( معاون حقوقي و توسعه قضايي قوه قضائيه؛ – 4
   معاون اداري و مالي قوه قضائيه؛– 5
   رئيس سازمان قضايي نيروهاي مسلح؛– 6
   رئيس سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسالمي ايران– 7

 جلسه و مشاوره با موافقت اكثر دعوت از ساير مسؤوالن و صاحبنظران جهت شركت در: تبصره 
  .اعضاي هيأت بالمانع است

 به منظور تسهيل و تسريع اجراي اين آيين نامه و اجراي وظايف مربوط به هيأت – 10ماده 
با شركت مقامات ذيل در » هيأت تشخيص استاني«تشخيص مركزي در استانها، هيأتي با عنوان 

  :گرددمركز استان تشكيل مي
  )رئيس هيأت(دگستري استان؛  رئيس كل دا– 1
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   دادستان شهرستان و مركز استان؛– 2
  هاي جمهوري اسالمي؛ نماينده سازمان اسناد و كتابخانه– 3
  )به عنوان دبير هيأت( رئيس اداره اسناد و بايگاني راكد دادگستري استان؛ – 4
   رئيس سازمان قضايي نيروهاي مسلح استان؛– 5
   دادگستري كل استان؛ مسؤولت حفاظت و اطالعات– 6

  .دعوت از ساير مسؤوالن و صاحبنظران جهت شركت در جلسه و مشاوره بالمانع است: تبصره 
 جلسات هيأت تشخيص مركزي و استاني با حضور اكثر اعضاء رسمي و نظر اكثريت – 11ماده 

  .حاضر معتبر خواهد بود
 قبل از اتمام مدعد سي سال مقرر  مديران بايگاني راكد مراجع قضايي، حداقل يك ماه– 12ماده 

در قانون، به ترتيب تاريخ ورود، پرونده را به اتفاق كارشناسان اداره اسناد و بايگاني راكد بررسي نموده 
مطابق مقررات اين آيين نامه و دستورالعملهاي هيأت تشخيص مركزي اوارق و اسنادي كه نگهداري 

فرم مخصوص بايگاني « اوراق و اسناد را در آنها ضروري است مشخص نموده سپس مشخصات اين
درج و پس از تأييد رئيس حوزه قضايي يا مسؤوالن مراجع قضايي ديگر يا جانشين آنها به » راكد

پيوست فرم مشخصات پرونده و در صورت نياز و تشخيص مسؤوالن قضايي مذكور در باال همراه 
  .اصل پرونده به هيأت تشخيص استان ارسال نمايند

 فرم مخصوص بايگاني راكد كه بايد توسط اداره اسناد و بايگاني راكد قوه قضائيه تهيه :ه تبصر
شود در چهار نسخه تنظيم خواهد شد كه يك نسخه آن در سوابق بايگاني راكد حفظ و بقيه به هيأت 

  .شودتشخيص استان ارسال مي
  : فرم مخصوص بايگاني راكد بايد حاوي نكات زير باشد– 13ماده 

  )مطابق برگ شماري نهايي پرونده( شماره برگ اسناد و اوراق ضروري؛ – 1
  )رأي ، صورتمجلس و غيره( عنوان اسناد و اوراق مذكور؛ – 2
   كد بايگاني راكد پرونده؛– 3
  گذرد؛مي) مختومه شدن( مدتي كه از بايگاني قطعي شدن پرونده – 4
   آدرس و محل بايگاني راكد؛– 5
هاي هيأت ودن يا نبودن پرونده مطابق مقررات اين آيين نامه و دستورالعملقيد مهم و ملي ب – 6

  تشخيص مركزي و ساير شرايط يا درج جهات آن؛
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   ساير مشخصات ضروري و مالحظات؛– 7
فرم مذكور بايد به امضاي تنظيم كننده؛ مسؤول بايگاني راكد و مسؤول مراجع قضايي يا جانشين 

  .وي برسد
كد به تدريج حداكثر هر شش ماه يكبار بايد فرم اسناد و اوراق مزبور را تنظيم و  بايگاني را:تبصره 

  .به هيأت تشخيص استان ارسال نمايد
 هيأت تشخيص استان پس از وصول فرم مخصوص بايگاني راكد و پيوستهاي آن – 14ماده 

بايد با بررسي ) فرم مشخصات پرونده و در صورت نياز اصل پرونده يا تصوير اسناد و اوراق مذكور(
دقيق فرم مذكور و در صورت نياز محتويات پرونده و با رعايت مقررات قانون و اين آيين نامه و 

هاي هيأت تشخيص مركزي ظرف شش ماه نظر هيأت را مبني بر ضرورت نگهداري دستورالعمل
تواند جهت مذكور ميهيأت . اسناد و اوراق پرونده و تبديل آن به سند الكترونيكي و امحاء اعالم نمايد

تسهيل، تسريع و دقت در اجراي آيين نامه در محل بايگاني راكد حاضر و اقدام به بررسي نمايد يا 
  .حداقل دو نفر از اعضاي هيأت به تشخيص اكثر اعضاء به منظور فوق به محل اعزام شوند

ضايي يا عدم آن  در صورت ترديد به ضرورت نگهداري سابقه اسناد و اوراق پرونده ق: 1تبصره 
  .اصل بر ضرورت نگهداري سابقه و تبديل به اسناد الكترونيكي است

 در صورت ابهام و بروز موارد استثنايي كه قابل تطبيق با مقررات قانون و آيين نامه : 2تبصره 
  .نباشد نظر هيأت تشخيص مركزي استعالم خواهد شد

هاي قضايي به عهده هيأت نده تشخيص نهايي مهم، ملي و آرشيوي بودن پرو– 15ماده 
اين هيأت . تشخيص مركزي و با هماهنگي سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسالمي است

مهم و ملي را طي دستورالعملي مشخص، به مراجع قضايي هاي ضوابط و معيارهاي تشخيص پرونده
  .اعالم خواهد بود

مسؤول بايگاني راكد و تأييد رئيس مرجع هاي مذكور در ماده پس از اعالم فرم مشخصات پرونده
قضايي و با اطالع هيأت تشخيص استان جهت اقدامات بعدي به هيأت تشخيص مركزي ارسال 

  .خواهد شد
هاي موضوع اين هاي تشخيص، حفظ، بايگاني، انتقال و الكترونيكي نمودن پرونده هزينه:تبصره 

  .جمهوري اسالمي ايران استآيين نامه به عهده سازمان اسناد و كتابخانه ملي 
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هاي قضايي كه نگهداري آنها ضروري تبديل اسناد و اوراق پرونده: فصل چهارم
  است به اسناد الكترونيكي

 پس از تأييد فرم مخصوص بايگاني راكد، مبني بر ضرورت نگهداري اسناد و اوراق -16ماده 
د شده در سابقه هيأت مذكور ضبط پرونده قضايي، توسط هيأت تشخيص استان يك نسخه از فرم تأيي

و نسخه ديگر جهت اطالع به هيأت تشخيص مركزي ارسال خواهد شد و نسخه سوم به بايگاني 
  .شودارسال كننده ليست اعاده مي

 ماه پس از وصول فرم 3بايستي حداكثر هاي واصله به بايگاني راكد، مي كليه پرونده-17ماده 
  .ر ضوابط اين دستورالعمل به اسناد الكترونيكي تبديل شودتأييد شده توسط هيأت تشخيص براب

  
  هاامحاي پرونده: فصل پنجم 

هاي قضايي كه نگهداري سوابق آنها  پس از تبديل الكترونيكي اسناد و اوراق پرونده-  18ماده 
ضروري است به پيشنهاد رئيس حوزه قضايي و موافقت رئيس كل استان و نسبت به ساير مراجع 

با پيشنهاد مدير يا مسؤول بايگاني راكد و موافقت باالترين مقام آن مرجع قضايي، امحاي قضايي 
ها توسط مسؤول بايگاني راكد مربوط و نظارت نماينده رئيس حوزه قضايي، مسؤول حفاظت و پرونده

يران  استان و نماينده تام االختيار سازمان اسناد كتابخانه ملي جمهوري اسالمي ا دادگسترياطالعات
  .انجام خواهد شد

نچه هاي آماده امحاء نيز چنا و ملي در مورد ساير پروندههمهاي م عالوه بر پرونده:تبصره 
سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسالمي آمادگي خود را جهت تحويل و انتقال به سازمان 

زمان شود، مشروط بر اين كه هاي مورد درخواست به جاي امحاء تبديل آن سااعالم نمايد بايد پرونده
حداقل يك روز قبل از زمان امحاء و سازمان مذكور درخواست كتبي خود را به هيأت تشخيص استان 
تحويل نمايند و موافقت هيأت را اخذ نمايد در صورت پذيرفته شدن درخواست سازمان اسناد و 

ها به سازمان مزبور قال پروندهكتابخانه ملي جمهوري اسالمي ايران، بايد ظرف دو ماه نسبت به انت
هاي مذكور در موعد مقرر عمليات اقدام نمايد، در صورت كوتاهي آن سازمان جهت تحويل پرونده

  .امحاء انجام خواهد شد

 



164         ماهنامة ويژة قوانين و مقررات     

 

 

هايي كه ضرورت  به منظور حفظ حقوق اشخاص و رعايت احتياط در مورد پرونده– 19ماده 
يستي حداقل از تصميمات قضايي و حكم يا قرار نهايي و نگهداري اسناد و اوراق آن احراز نگرديده با

  .حسب مورد سابقه اجراي حكم و مانند آن سند الكترونيكي تهيه شود
هايي كه نگهداري سابقه اسناد و اوراق آنها تواند پرونده هيأت تشخيص مركزي مي– 20ماده 

 اين آيين 20ا رعايت ماده ضروري نباشد را قبل از سپري شدن مدت سي سال بايگاني قطعي آنها ب
  .نامه امحاء يا به سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسالمي انتقال دهد

 معاونت اداري و مالي قوه قضائيه موظف است اعتبار مورد نياز براي اجراي اين آيين – 21ماده 
  .نامه را در رديف بودجه قوه قضائيه تأمين نمايد

ل با هيأت تشخيص مركزي و رؤساي كل م اين دستورالع مسؤوليت حسن اجراي– 22ماده 
  .باشددادگستري استانها مي

 به تصويب رئيس قوه قضائيه 21/11/1385 تبصره در تاريخ 11 ماده و 22اين آيين نامه در 
  .رسيد

  )14/12/1385 مورخ 88066 ة رسمي شمارةروزنام(
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ی و   ا 
ند معاونت آموزش قوه قضائيه قصد دارد در رسامحترم ميو حقوقدانان به استحضار قضات 

راستاي ارتقاي سطح آگاهي مخاطبين از قوانين و مقررات و ايجاد سرعت و سهولت در اين امر و 
امر قضاوت مورد نياز در  شدن نگهداري و آرشيو آن، هر ماه قوانين و مقرراتي را كه به نحوي نآسا

 ميزان ضرورت اين امر نظرات شما عزيزان معيار براي تشخيص. است، به صورت ماهنامه منتشر كند
  :هاي زير را به يكي از سه طريق زير منعكس فرماييداست لذا انتظار دارد پاسخ پرسش
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  .كنداين ويژه نامه نياز شما را در خصوص اطالع يابي از تغييرات قوانين و مقررات تأمين مي -1

     تا حدودي موافقم    موافقم     كامالً موافقم 
 نامه مناسب بوده و موجب سهولت نحوه تبويت و دسته بندي قوانين و مقررات در اين ويژه – 2

  .شودو سرعت يافتن مطالب مي
     تا حدودي موافقم    موافقم     كامالً موافقم 

اطالع رساني تغييرات قوانين و مقررات از طريق اين ويژه نامه مناسب تر از دريافت روزنامه  – 3
  .رسمي به شيوه معمول است

     فقمتا حدودي موا    موافقم     كامالً موافقم 
اطالع رساني تغييرات قوانين و مقررات از طريق اين ويژه نامه مناسب تر از مراجعه به  – 4
  .هاي مربوط استسايت

     تا حدودي موافقم    موافقم     كامالً موافقم 
  . ساير نظرات و پيشنهادهاي خودتان را مرقوم فرماييد- 5
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