
    

  ها ها ـ آئيننامه   ـ  عهدنامههاي قضائي  ـ رويهمذاكرات مجلس شوراي اسالمي ـ  قوانين:شامل       
WWW.DASTOUR.IRهيهاگها و آ ها ـ اساسنامه نامه ها ـ تصميم نامه تصويب

WWW.RRK.IR

 
  صفحه  کنندهدستگاه اجراء  تاریخ تصویب  ) وحدت رویهاءقوانین و مقررات و مصوبات آر(عنوان مندرجات 

  تومان ۴۵۰۰تك شماره 

  )الف( بند ٣ و ٢، ١هاي  ابطال رديف : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع١٥١٤رأي شماره 
ـ ٤٨٢٥/٩٢/١٠٠٠دستورالعمل شماره    ٢  سازمان تأمين اجتماعي  ٢٣/١٠/١٣٩٩   اطالعات نحوه ارائه سازمان تأمين اجتماعي ناظر بر٢٠/٥/١٣٩٢ 

 ٤١اعالم تعارض، برابر ماده :  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع١٦٢٨ الي ١٦٢٥رأي شماره 
هاي علوم پزشكي، تهيه و  دستورالعمل نظام آموزش و توانمندسازي كارمندان مصوب هيأت امنا دانشگاه

هاي آموزشي بر عهده كميته راهبري آموزش و توانمندسازي گذاشته  سازي فعاليت لنامه معاد تدوين شيوه
 ١/١/١٣٩١جلسه مورخ  شده و كميته راهبري آموزش و توانمندسازي وزارت بهداشت به موجب صورت

را نيازمند شركت در آزمون جامع ندانسته است و معاونت ) سطح تخصصي(صدور گواهينامه نوع دوم 
و منابع وزارت بهداشت صالحيت صدور بخشنامه مغاير با مصوبه كميته را ندارد، بنابراين توسعه مديريت 

  رأي به ورود صحيح و موافق مقررات است

  ٣  شعب ديوان عدالت و ساير مراجع اداري  ٧/١١/١٣٩٩

   قانون تشكيالت٩١در مقام اعمال ماده :  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع١٦٣٠رأي شماره 
ـ ١٠٠و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري و رفع تعارض بين آراء شماره   ـ ١٠٥٠ و ١٨/٣/١٣٩٨   ٣١/٦/١٣٩٣ 

   از سوي ديگر، ١٣/٩/١٣٩٧ ـ ١٨١٥ الي ١٨١٣هيأت عمومي از يك سو و رأي شماره 
   هيأت عمومي صحيح است١٣/٩/١٣٩٧ ـ ١٨١٥ ـ ١٨١٣رأي شماره 

  ٤  جع اداريشعب ديوان عدالت و ساير مرا  ٧/١١/١٣٩٩

  )١٩ـ٢( تعرفه شماره ١ابطال بند :  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع١٦٣١رأي شماره 
  ٦  شوراي اسالمي شهر سرايان  ٧/١١/١٣٩٩   مصوب شوراي اسالمي شهر سرايان١٣٩٩تفكيك اراضي و امالك سال 

  ه شوراي اسالمي شهر فومنابطال مصوب:  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع١٦٣٢رأي شماره 
  ٧  فومنشوراي اسالمي شهر   ٧/١١/١٣٩٩   از تاريخ تصويب١٣٩٩ در خصوص وضع عوارض بر معامالت غير منقول از تعرفه عوارض محلي سال 

   ١ابطال قسمت اخير بند :  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع١٦٣٦رأي شماره
  ٨  سازمان امور مالياتي كشور  ٧/١١/١٣٩٩   سازمان امور مالياتي كشور٢٨/١٢/١٣٩٧ ـ ١٧٧/٩٧/٢٠٠بخشنامه شماره 

 ٤ و ٣ و ٢ و ١ابطال بندهاي :  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع١٦٤٦ الي ١٦٣٧هاي  رأي شماره
ـ /م/١٨٥٤٢بخشنامه نامه شماره  ـ /م/٣٩٨٦ (٦/٥/١٣٩٧خ    ٨  وزارت صنعت، معدن و تجارت  ٧/١١/١٣٩٩  وزارت صنعت، معدن و تجارت) ٤/٥/١٣٩٧س 

با توجه . اعالم تعارض:  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع١٦٥٣ الي ١٦٤٩هاي  رأي شماره
 هيأت وزيران از ابتدا مشروط به تأمين ٢١/١٢/١٣٩٥هـ ـ ٥٤٠ت١٦٢٨٦٢به اينكه مصوبه شماره 

 سازمان برنامه و ٣٠/١١/١٣٩٨ ـ ٦٩٦٤٨٨اعتبار شده است و اعتبار آن حسب بخشنامه شماره 
 تأمين شده است، لذا امكان اجراي مصوبه هيأت وزيران قبل از ١/١٢/١٣٩٨بودجه كشور از تاريخ 

ريزي فاقد وجاهت قانوني است و از اين حيث رأي  تأمين اعتبار آن از سوي سازمان مديريت و برنامه
  به رد شكايت صحيح و موافق مقررات است

  ١٠  نهيأت وزيرا  ٩/١٠/١٣٩٩

كاركنان پيماني . اعالم تعارض:  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع١٦٥٥ و ١٦٥٤هاي  رأي شماره
 انساني به نقاط كرمانشاه شاغل در شهرهاي محروم آن استان مشمول مزاياي قانون جذب نيروي دادگستري استان

  ود شكايت صحيح و منطبق با مقررات استباشند، بنابراين رأي به ور محروم و دورافتاده و مناطق جنگي مي
  ١١  دادگستري استان كرمانشاه  ١٦/١٠/١٣٩٩

  ) ٣(ماده ) ٣(ابطال تبصره :  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع١٦٧١رأي شماره 
  ١٢  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري  ٣٠/١٠/١٣٩٩  نامه استخدامي اعضاي غير هيأت علمي پژوهشگاه مواد و انرژي آيين

   ١ ذيل جدول شماره ٣ابطال تبصره :  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع١٦٧٨رأي شماره 
ـ /٦٦٠٦/٩٣/٤ مصوبه شماره ٢و تبصره ذيل جدول شماره    ١٣   شهر مشهدشوراي اسالمي  ٧/١١/١٣٩٩   شوراي اسالمي شهر مشهد٢٢/٦/١٣٩٣ش 

   دستورالعمل ٤ابطال ماده  :موضوع هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با ١٦٢٩رأي شماره 
  ١٤  بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران  ٣٠/١٠/١٣٩٩   بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران١٦/٩/١٣٩٢ ـ ١٠١٥/٦٠شماره 

  

 ١٤٠٠ ماهفروردين  هجدهم شنبهچهار
 

  ٢٢١٥١ شماره هفتمسال هفتاد و 

)١٣٩١( 
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  ١٠/١٢/١٣٩٩                                                                        ٩٨٠٢٨٩١شماره

 تعاليبسمه 
  جناب آقاي اكبرپور

  مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسالمي ايران رئيس هيأت
 يك نسخـه از رأي هيأت عمـومي ديـوان عـدالت اداري بـه شمـاره دادنـامه

) الف( بند ٣ و ٢، ١هاي  ابطال رديف«:  با موضوع٢٣/١٠/١٣٩٩ مورخ ٩٩٠٩٩٧٠٩٠٥٨١١٥١٤
  سازمان تأمين اجتماعي ناظر بر نحوه ارائه٢٠/٥/١٣٩٢ ـ ٤٨٢٥/٩٢/١٠٠٠دستورالعمل شماره 

  .گردد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي» اطالعات
  مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين

  
   ٩٨٠٢٨٩١ :شماره پرونده     ١٥١٤ :شماره دادنامه   ٢٣/١٠/١٣٩٩: دادنامهتاريخ 

   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري:مرجع رسيدگي
  آقاي مصطفي اسکندري :شاکي

دستورالعمل ) الف( بند ٣ و ٢، ١هاي  ابطال رديف :موضوع شکايت و خواسته
   سازمان تأمين اجتماعي٢٠/٥/١٣٩٢ـ ٤٨٢٥/٩٢/١٠٠٠شماره 

 دستورالعمل) الف( بند ٣ و ٢، ١هاي  ابطال رديفشاکي به موجب دادخواستي : کار گردش
 را خواستار شده و در جهت سازمان تأمين اجتماعي ٢٠/٥/١٣٩٢ـ  ٤٨٢٥/٩٢/١٠٠٠شماره 

  :تبيين خواسته اعالم کرده است که
  با سالم و احترام«

 قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطالعات ٢همانطور که مستحضريد وفق ماده 
عمومي را دارد و عات  هر شخص ايراني حق دسترسي آزاد به اطال٦/١١/١٣٨٧مصوب 

توانند از متقاضي دسترسي   قانون مذکور مؤسسات عمومي نمي٧همچنين طبق ماده 
 اطالعات هيچ گونه دليل يا علّت يا توجيهي جهت تقاضايش مطالبه کنند و از آنجائيکه به

 قانون مديريت ٥سازمان تأمين اجتماعي يک نهاد عمومي غير دولتي بوده و وفق ماده 
 قانون انتشار و ١ماده ) د( و همچنين طبق بند ٨/٧/١٣٨٦شوري مصوب خدمات ک

مؤسسات عمومي مشمول قانون   در زمره٦/١١/١٣٨٧دسترسي آزاد به اطالعات مصوب 
با اخذ درخواست «بنابراين ذکر عبارت . گيرد انتشار و دسترسي آزاد به اطالعات قرار مي

 ٢، ١مندرج در بند شماره » مانيبرون سازي در بر گيرنده علّت درخواست، از مراجع ـکتب
دستورالعمل نحوه انتشار آمار و اطالعات به مراجع برون سازماني به شماره ) الف( بند ٣ و

 قانون ٧ و ٢ سازمان تأمين اجتماعي در تناقض با مادتين ٢٠/٥/١٣٩٢ـ  ٤٨٢٥/٩٢/١٠٠٠
  عدالت اداري خواهشمند است و دسترسي آزاد به اطالعات بوده و از هيأت عمومي ديوانانتشار

  قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري١٢ ماده ١ قانون اساسي و بند ١٧٠وفق اصل 
 دستورالعمل مذکور در شرح) الف( بند ٣ و ٢، ١ نسبت به ابطال رديف ٢٢/٩/١٣٩٠مصوب 

 ».دادخواست اقدام الزم را مبذول نمائيد
  :  زير استمتن مقرره مورد اعتراض به شرح 

 و به منظور حفظ و صيانت از اطالعات سازمان و جلوگيري از انتشار آمار و اطالعات متناقض«
 سازماني مند نمودن نحوه ارائه آمار و اطالعات مورد درخواست واحدهاي برون در راستاي ضابطه

  .رعايت نکات ذيل ضروري است
  آمار) الف
  درخواست کتبي در برگيرنده علت درخواست،ـ ارائه آمار در واحدهاي اجرايي، با اخذ١

مديريت درمان استان و صرفاً در / سازماني و پس از هماهنگي با اداره کل از مراجع برون
و توسط واحد آمار واحد اجرايي  SMIS و MIS گزارشات آماري قابل استخراج از محدوده

  .ميسر خواهد بود
 استان، با اخذ درخواست کتبي مديريت درمان/ ـ ارائه آمار در سطح اداره کل٢

سازماني و صرفاً در محدوده گزارشات آماري   برگيرنده علت درخواست، از مراجع بروندر
  . استاني و توسط واحد آمار استان ميسر خواهد بودSMIS و MISقابل استخراج از 

 ـ ارائه آمار در سطح ستاد مرکزي با اخذ درخواست کتبي در برگيرنده علت درخواست،٣
سازماني و براساس شرح وظايف مدون دفتر آمار و محاسبات اقتصادي و  از مراجع برون

 قابل انجام SMISو  MISو از طريق ) ريزي معاونت اقتصادي و برنامه(اجتماعي 
 ».خواهد بود

 در پاسخ به شکايت مذکور، مديرکل دفتر امور حقوقي و دعاوي به موجب اليحه
  : توضيح داده است که٤/١٠/١٣٩٨ـ  ٥٩٦٥/٩٨/٧١٠٠شماره 
  .گردد بدينوسيله اليحه دفاعيه به شرح آتي تقديم مي«
 مقرر نموده، که ١٣٨٧/ ١١/ ٦ قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطالعات مصوب ٢ـ ماده  ١

 منع کرده باشد، شخص ايراني حق دسترسي آزاد به اطالعات عمومي را دارد مگر آنکه قانونهر 
 . عمومي يا انتشار آنها تابع قوانين و مقررات مربوط خواهد بوداستفاده از اطالعات

تواند از متقاضي  بيني شده، مؤسسه عمومي نمي  قانون مذکور پيش٧ـ طبق ماده  ٢
  .دليل يا توجيهي جهت تقاضايش مطالبه کند دسترسي به اطالعات هيچ گونه

 العات را منوط به نداشتنالذکر دسترسي آزاد به اط  قانون فوق٢با عنايت به مفاد ماده 
در حالي که شاکي در متن دادخواست ارائه شده آن قسمتي از . منع قانوني نموده است

 قانون مذکور ٢باشد ذکر کرده و از درج کامل متن ماده   که به نفع وي مي٢ماده 
خودداري نموده است و به نوعي مصادره به مطلوب نموده است، ضمناً در قانون يادشده 

از جمله . ل چهارم مستثنياتي براي انتشار و دسترسي آزاد به اطالعات ذکر شده استفصدر 
 اين قانون چنين تصريح نموده است، در صورتي که درخواست متقاضي به اسناد ١٣ماده 

مربوط باشد مؤسسات عمومي بايد از در اختيار ) اسرار دولتي(بندي شده  و اطالعات طبقه
بندي شده تابع قوانين و مقررات  دسترسي به اطالعات طبقه. ندقرار دادن آنها امتناع کن
نامه اجرايي اين قانون که  از ماده يک آيين) ت(در ادامه در بند » .خاص خود خواهد بود

بندي شده يا اسرار  کند، اطالعات طبقه در بيان تعاريف اصالحات قانون است بيان مي
ولتي موضوع قانون مجازات انتشار و افشاي اسناد سري و محرمانه د: دولتي عبارت است از

 و نيز ١٣٥٤نامه اجرايي آن مصوب  و آيين ١٣٥٣مصوب  ـ اسناد محرمانه و سري دولتي
 قانون ياد شده مقرر گرديده، چنانچه اطالعات درخواست شده مربوط ١٤به موجب ماده 

ام مربوط به به حريم خصوصي اشخاص باشد و يا در زمره اطالعاتي باشد که با نقض احک
لذا با عنايت به مفاد . حريم خصوصي تحصيل شده است درخواست دسترسي بايد رد شود

ماده مذکور و اينکه چنانچه اطالعات درخواست شده مربوط به حريم خصوصي اشخاص 
 بايستي درخواست باشد، مي) نامه اجرايي اين قانون توصيف شده از ماده يک آيين) پ(در بند که (

ضمناً الزم به توضيح است که استثنائات ديگري براي دسترسي . ور رد شوددسترسي مزب
 قانون مزبور که ١٧ و ١٦، ١٥بيني نموده از جمله مواد  به اطالعات در قانون موصوف پيش

 .نمايد مي مؤسسات مشمول قانون را از دادن اطالعات منع
و  ايت از آزادي اطالعاتبه منظور حم« قانون يادشده مقرر گرديده ١٨ـ بر اساس ماده  ٣

 دسترسي همگاني به اطالعات موجود در مؤسسات عمومي و مؤسسات خصوصي که خدمات
رساني، نظارت کلي  هاي اجرايي الزم در عرصه اطالع دهند، تدوين برنامه عمومي ارائه مي

موضوع اين قانون از طريق ايجاد  بر حسن اجرا، رفع اختالف در چگونگي ارائه اطالعات
انتشار و دسترسي آزاد  سازي، ارشاد و ارائه نظرات مشورتي، کميسيون رويه، فرهنگت وحد
 ١٨وفق مفاد ماده » .شود تشکيل مي) هشت نفر(جمهور با ترکيب  اطالعات به دستور رئيسبه 

مذکور کميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطالعات، به دبيرخانه مأموريت داده است، قانون 
ضرورت شفافيت و رفع موانع اجراي قانون، نقاط مبهم يا سکوت در قانون و که با توجه به 

هاي موضوعي و عملياتي را تهيه کند، که  نامه هاي اجرايي آن را شناسايي و شيوه نامه آيين
  قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطالعات، تمامي مصوبات کميسيون ذيربط،١٨ ماده بر اساس

نامه اجرايي   آيين٩مضافاً اينکه وفق تبصره ماده . االجراست  الزمجمهور پس از تأييد رئيس
قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطالعات مقرر نموده، مؤسسات مشمول قانون حق انتشار 

مگر . يا ارائه اطالعات مربوط به حريم خصوصي و ساير موارد منع شده در قانون را ندارد
  .شار يا ارائه آنها را الزامي اعالم کرده باشددر مواردي که قوانين و مقررات، انت

سازماني  نحوه انتشار آمار و اطالعات به مراجع برون: عنه با موضوع ـ دستورالعمل معترض ٤
و مقررات ياد شده تنظيم گرديده، و در اين ارتباط الزم به ذکر است که  در راستاي قانون 

در قالب سالنامه، SMIS و  MIS رهايافزا از نرم) غيرهويتي(کليه آمارهاي استخراجي 
 هاي عملکردي سازمان به صورت مستمر هاي فصلي و گزارشات تحليلي اقالم و شاخص گزيده

  .باشد قابل دسترسي براي عموم مخاطبين مي (tamin.ir)در سايت رسمي سازمان 
 شدگان همچنين براي آن دسته از آمارهاي درخواستي که شامل اطالعات هويتي بيمه

بايست در کميته صيانت از اطالعات  االشاره سازمان مي باشد، مطابق دستورالعمل فوق مي
 فرماييد که عملکرد گيري در اين خصوص صورت پذيرد، بنابراين مالحظه مي مطرح تا تصميم

 ».باشد سازمان در اجراي قانون موصوف صورت پذيرفته و از اين حيث ادعاي شاکي قابل رد مي
 با حضور رئيس و معاونين ٢٣/١٠/١٣٩٩ن عدالت اداري در تاريخ هيأت عمومي ديوا

 و ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث
  .بررسي با اکثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت کرده است
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  رأي هيأت عمومي
 هر ٦/١١/١٣٨٧ اطالعات مصوب  قانون انتشار و دسترسي آزاد به٢بر اساس ماده 

. شخص ايراني حق دسترسي به اطالعات عمومي را دارد، مگر آن که قانون منع کرده باشد
موانع دسترسي به اطالعات در فصل چهارم قانون تصريح شده است و مؤسسات مشمول 

 ٧ده همچنين وفق ما. قانون بايد از ارائه اطالعات موضوع فصل چهارم قانون خودداري نمايند
تواند از متقاضي دسترسي به اطالعات هيچ گونه دليل يا  مؤسسه عمومي نمي«اين قانون 

 دستورالعمل) الف( بند ٣ و ٢، ١هاي  بنا بر مراتب رديف» .توجيهي جهت تقاضايش مطالبه کند
 سازمان تأمين اجتماعي که به نحو اطالق و بدون ٢٠/٥/١٣٩٢ـ ٤٨٢٥/٩٢/١٠٠٠شماره 

در قانون، ارائه آمار را به اخذ درخواست کتبي که در بر گيرنده علت ذکر قيود مذکور 
 ١الذکر مغاير قانون است و مستند به بند  درخواست باشد، منوط کرده است، به شرح فوق

 ١٣٩٢ قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ٨٨ و ماده ١٢ماده 
  .شود ابطال مي

  رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدکاظم بهرامي                      
 

  ٠٤/١٢/١٣٩٩                                                                        ٩٩٠٠٠٠٢شماره
 بسمه تعالي

  جناب آقاي اكبرپور
  مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسالمي ايران رئيس هيأت

 هاي  رأي هيأت عمـومي ديوان عدالت اداري به شمـاره دادنامهيك نسخـه از
اعالم تعارض، «:  با موضوع٠٧/١١/١٣٩٩ مورخ ٩٩٠٩٩٧٠٩٠٥٨١١٦٢٨الي٩٩٠٩٩٧٠٩٠٥٨١١٦٢٥

 هاي  دستورالعمل نظام آموزش و توانمندسازي كارمندان مصوب هيأت امنا دانشگاه٤١برابر ماده 
هاي آموزشي بر عهده كميته  سازي فعاليت ادلنامه مع علوم پزشكي، تهيه و تدوين شيوه

 آموزش و توانمندسازي گذاشته شده و كميته راهبري آموزش و توانمندسازي وزارت راهبري
) سطح تخصصي( صدور گواهينامه نوع دوم ١/١/١٣٩١جلسه مورخ  بهداشت به موجب صورت

ت و منابع وزارت را نيازمند شركت در آزمون جامع ندانسته است و معاونت توسعه مديري
بهداشت صالحيت صدور بخشنامه مغاير با مصوبه كميته را ندارد، بنابراين رأي به ورود 

  .گردد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي» .صحيح و موافق مقررات است
  مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين

  
  ١٦٢٨ الي ١٦٢٥: شماره دادنامه          ٧/١١/١٣٩٩: تاريخ دادنامه
  ٩٩٠٠٠٠٢ ـ ٩٩٠٠٠٨٩ ـ ٩٩٠٠٣٩٠ ـ ٩٩٠١٣١٢: شماره پرونده

   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري:مرجع رسيدگي
زاده، مريم محمدزاده، مهرانگيز زاهدي  هاجر حسين  :ها  خانم:کننده تعارض اعالم

  لشمرزمخي و رضوان دارايي
   آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري   اعالم تعارض در:موضوع
 در خصوص دادخواست برخي از کارکنان دانشگاه علوم پزشکي گيالن :کار گردش

  دستورالعمل نظام آموزش و توانمندسازي٤١مبني بر الزام به اجراي شيوه نامه موضوع ماده 
 آن، شعب ديوان مندي از مزاياي قانوني کارکنان و صدور گواهينامه نوع دوم جهت بهره

  .اند عدالت اداري آراء متفاوتي صادر کرده
  :ها و مشروح آراء به قرار زير است کار پرونده گردش

 زاده، هاجر حسين  ها  بدوي ديوان عدالت اداري در مورد دادخواست خانم٤٢شعبه : الف
الزام مهرانگيز زاهدي، مريم محمدزاده به طرفيت دانشگاه علوم پزشکي گيالن به خواسته 

 دستورالعمل آموزشي و توانمندي ٤١به اجراي شيوه نامه گواهينامه نوع دوم موضوع ماده 
، ١/٧/١٣٩٧ ـ ٩٧٠٩٩٧٠٩٠٢٢٠٢٣٩٧هاي شماره  سازي کارمندان به موجب دادنامه

 به شرح ١/٧/١٣٩١ ـ ٩٧٠٩٩٧٠٩٠٢٢٠٢٤٠٤، ١/٧/١٣٩٧ ـ ٩٧٠٩٩٧٠٩٠٢٢٠٢٤٠١
  :زير رأي صادر کرده است

موجه نيست، از آنجا که ) ارتقاء گروه شغلي(اعطاي گواهينامه نوع دوم نظر به اينکه، 
هاي آموزشي مرتبط با در نظر گرفتن  گواهينامه نوع دوم که پس از طي مراحل و برنامه

 تأييد کميته آموزش و توانمندسازي ساعات آموزشي مورد نياز و موفقيت در آزمون جامع و
تواند از مزاياي استحقاق يک مقطع تحصيلي باالتر  ميگردد که دارنده آن  منابع اعطاء مي
نامه ابالغي از سوي سازمان  با عنايت به اينکه در اين خصوص در شيوه. برخوردار گردد

/ ٤٢ که به دنبال آن بخشنامه ١٣٨٨مديريت و برنامه وجود داشته، يکي شيوه نامه سال 
 آن صراحتاً استحقاق ١٠ و٩، ٨ صادر و ابالغ گرديد و در بندهاي ٣/١/١٣٩٠ ـ ٢٠٠

مندي از امتيازات آموزشي را از دريافت حق شاغل  گواهينامه نوع دوم همزمان با بهره
تواند استفاده  منتفي کرده است و ذينفع فقط يکي از امتيازات مطروحه آموزشي را مي

منتفي کند و امتياز گواهينامه نوع دوم  نمايد که نامبرده از امتياز حق شاغل استفاده مي
ـ  طرح در کميته ١باشد که از شرايط آن   مي١٣٩١نامه ديگر ابالغي سال  شيوه. است

 اعطاي گواهينامه نوع دوم ٥/١٢/١٣٩٢ مشاغل و تصويب آن، که در بندي طبقهاجرايي 
) ٢کليه سطوح تخصصي  ـ پژوهشي سطح (هاي اجرايي ابالغ گرديده است  لغو به دستگاه

منوط به احراز حد ) ١ي  ـ تخصصي و تخصصي ـ پژوهشي سطح مهارت(و براي ساير سطوح 
هاي  نصاب نمره آزمون جامع اعالم گرديده است و از طرف ديگر برگزاري آزمون در دانشگاه

 و اينکه االشاره بنابراين به استناد مراتب فوق. تاز طرف وزارت مربوطه ممنوع شده اس
گردد ارائه ننموده و   خواسته ميشاکي دليل و مدرک مؤثر و موجهي که موجب اجابت

 قانون تشکيالت ١٠طرف شکايت وفق مقررات قانوني اقدام نموده است و مستنداً به ماده 
 حکم به رد شکايت شاکي صادر و اعالم ١٣٩٢و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 

ز ابالغ  قانون اخيرالذکر ظرف بيست روز پس ا٦٥رأي صادره مستند به ماده . نمايد مي
  .باشد قابل تجديدنظرخواهي در شعب تجديدنظر ديوان عدالت اداري مي

 ـ ٩٧٠٩٩٧٠٩٠٢٢٠٢٤٠١ و ١/٧/١٣٩٧ ـ ٩٧٠٩٩٧٠٩٠٢٢٠٢٣٩٧آراء شماره 
 و ١/١١/١٣٩٧ ـ ٩٧٠٩٩٧٠٩٥٥٨٠٤٣٨٥هاي شماره   به موجب دادنامه١/٧/١٣٩٧

 اداري  تجديدنظر ديوان عدالت٢٥ در شعبه ١/١١/١٣٩٧ ـ ٩٧٠٩٩٧٠٩٥٥٨٠٤٣٨٤
  .تأييد شده است

 به موجب دادنامه شماره ١/٧/١٣٩٧ ـ ٩٧٠٩٩٧٠٩٠٢٢٠٢٤٠٤رأي شماره 
 تجديدنظر ديوان عدالت اداري تأييد ٢٧ در شعبه ٩/٢/١٣٩٨ ـ ٩٨٠٩٩٧٠٩٥٦٠٠٠٣٤٥

  .شده است
 بدوي ديوان عدالت اداري در مورد دادخواست خانم رضوان دارايي ٢٧شعبه : ب

 گواهينامه آموزشي نوع دوم به موجب دادنامه شماره  خواسته الزام به رعايتبه
  : به شرح زير رأي صادر کرده است٣٠/٩/١٣٩٨ ـ ٩٨٠٩٩٧٠٩٠٠٣٠٢٥٨٣

 و ٢١/١٢/١٣٩٧با توجه به جميع محتويات پرونده و مالحظه دادخواست تقديمي مورخ 
ق کار اجمالي فو مدارک و منضمات آن و توجهاً به اظهارات و مدافعات طرفين طي گردش

 ساير مندرجات اوراق و مطاوي پرونده و امعان نظر در اليحه دفاعيه خوانده ديگر ثبت شدهو 
 اجماالً داير بر اين که پس از تصويب و ابالغ بخشنامه ١٠/٧/١٣٩٨ ـ ٣٥٣٨٧١به شماره 

  معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني١٤/١١/١٣٩٢ـ  ١٨٨١٩/٩٢/١٠٠به شماره جديد 
 وزارت مقرر شده تا ٥/١٢/١٣٩٢د ـ /٢٠٩/٥٤١٢ راستاي آن بخشنامه جمهور و در رئيس

زمان بررسي مجدد و بازبيني و تدوين نهايي دستورالعمل نظام آموزش و توانمندسازي 
کارکنان، صدور گواهينامه نوع دوم متوقف شود لذا چنانچه اقدام سازمان انتقال خون در 

مربوط به پيش از تاريخ مورد بحث باشد اعطاي گواهينامه نوع دوم تخصصي به خواهان 
بالمانع خواهد بود اينک ديوان بنا به مراتب فوق و از آنجا که شرايط قانوني اعطاي 

بررسي و  )ربط کميته راهبري و توانمندسازي ذي(گواهينامه توسط دستگاه متبوع در 
ن تلويحي احراز گرديده و گواهينامه نيز صادر و اعمال شده و از طرفي با وصف اذعا

هاي بعدي  دفاع موثر و انکاري از خوانده دوم به عمل نيامده و بخشنامه خوانده نخست،
بنابراين شکايت شاکي را به نظر وارد تشخيص و مستنداً . باشند مسقط حق مکتسب نمي

 قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري حکم به ورود آن ١١ و ١٠به مواد 
 روز از تاريخ قابل تجديدنظرخواهي ٢٠رأي صادر شده ظرف مدت . نمايد صادر و اعالم مي

  .باشد در شعب تجديدنظر ديوان عدالت اداري مي
 تجديـدنظر ديـوان عدالت اداري بـه مـوجب دادنامـه شمـاره ٢٩اما شعبه 

  : با استدالل زير چنين رأيي صادر کرده است٩/١/١٣٩٩  ـ ٩٩٠٩٩٧٠٩٥٩٩٠٠٠٠٧
 ٣٠/٩/١٣٩٨ ـ ٢٥٨٣نظر خواهي به عمل آمده از دادنامه شماره در خصوص تجديد

 بدوي ديوان عدالت اداري که به موجب آن نسبت به خواسته تجديدنظر خوانده ٢٧شعبه 
با . مبني بر الزام به اعطاي گواهينامه نوع دوم، حکم به ورود شکايت صادر شده است

وني و دفاعيات تجديدنظر خواهان، بررسي مندرجات اوراق پرونده و دقت در مستندات قان
باشد و در صورت اجابت خواسته وي،  صرف نظر از اينکه تجديدنظر خوانده بازنشسته مي

 ـ ٦٣٦مؤثر در حقوق بازنشستگي وي خواهد بود و در اجراي آراء وحدت رويه شماره 
 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري طرف شکايت ٨/٨/١٣٨٦ ـ ٦٧٥ و شماره ٢٤/٩/١٣٨٧
ار دادن صندوق بازنشستگي ذيربط ضرورت داشت در عين حال صندق بازنشستگي قر

سازمان انتقال خون بدون رعايت : نظر به اينکه اوالً. ذيربط را طرف شکايت قرار نداده است
د ـ /٥٤١٢/٢٠٩ و ٥/١٠/١٣٩٠د ـ /٣٢٦٣/٢٠٩هاي شماره  مقررات مندرج در بخشنامه
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 نسبت به صدور ١٣٩٧ وزارت بهداشت در سال ... معاون توسعه مديريت و٥/١٢/١٣٩٢
 اقدام نموده که به لحاظ عدم رعايت ٢٠/٢/١٣٩٤گواهي تخصصي نوع دوم با تاريخ اجراي 

مقررات مربوطه مديرکل منابع انساني وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي طي نامه 
: ثانياً.  است آن را فاقد وجاهت قانوني اعالم کرده٢٩/١١/١٣٩٧د ـ /٨٧٥١/٢٠٩شماره 

 توجه به اينکه تجديدنظرخوانده از کارکنان سازمان انتقال خون ايران بوده و بموجب با
 شوراي عالي انقالب فرهنگي کارکنان سازمان مذکور از ١١/٦/١٣٩٣ ـ ٧٥١مصوبه جلسه 

نامه اداري و استخدامي کارکنان غير هيأت علمي   مشمول آيين٢٠/٢/١٣٩٤تاريخ 
 ٢٠ماده ) ب(اند و براساس بند  ، تحقيقات علوم پزشکي ايران شدهمؤسسه ملي توسعه

ها و  هاي توسعه، دانشگاه  قانون احکام دائمي برنامه١قانون برنامه پنجم توسعه و ماده 
مراکز و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي بدون الزام به رعايت قوانين و مقررات عمومي 

 هاي اداري و استخدامي نامه رچوب مصوبات و آيينهاي دولتي و فقط در چها حاکم بر دستگاه
همين اساس دستورالعمل نظام  شوند و بر عمل نموده و اداره مي... مصوب هيأت امناء و

 ٤١استناد ماده  هاي علوم پزشکي تصويب شده و به و توانمندسازي کارکنان دانشگاهآموزش 
هاي  سازي فعاليت و معادلنامه اعطاي گواهينامه نوع دوم  دستورالعمل مذکور، شيوه

آموزشي به تصويب رسيده و متعاقب آن دستورالعمل مذکور منضم به بخشنامه شماره 
 معاون توسعه مديريت و منابع وزارت بهداشت، درمان و ٨/١٢/١٣٩١د ـ /٣٩٢٨/٢٠٩

هاي تابعه ابالغ شده است و به لحاظ اينکه اقدامات کميته  آموزش پزشکي به حوزه
ند سازي سازمان انتقال خون در ارتباط با تأييد مدارک و مستندات مربوط آموزش و توانم

ها بعد از   و سال٢٠/٦/١٣٩٧به صدور گواهينامه نوع دوم براي تجديدنظر خوانده در تاريخ 
 معاون توسعه مديريت و منابع ٥/١٢/١٣٩٢د ـ /٥٤١٢/٢٠٩تاريخ صدور بخشنامه شماره 

 دستورالعمل نظام آموزش و توانمند سازي ٣٢ده وزارت بهداشت بوده و به استناد ما
 بخشنامه ٢نامه اداري و استخدامي کارکنان غير هيأت علمي و بند   آيين٤٦موضوع ماده 

اشاره شده صدور گواهينامه نوع دوم منوط به شرکت تجديدنظرخوانده در آزمون جامع و 
شغلي مورد تصدي و کسب حد نصاب الزم امتياز و انجام يک طرح تحقيقاتي در زمينه 

تأييد آن توسط کميته علمي و داشتن حداقل دو خدمت برجسته و برخورداري از امتياز 
باشد و در خصوص  به باال در ارزشيابي عملکرد پنج سال منتهي به صدور گواهينامه مي ٨٥

تجديدنظر خوانده مستندي در پرونده براي اثبات مراحل مذکور وجود ندارد تجديدنظر 
 قانون تشکيالت و آيين دادرسي ٧١شود و به استناد ماده  وجه تشخيص ميخواهي م

ديوان عدالت اداري ضمن نقض دادنامه تجديدنظر خواسته به شماره ياد شده، حکم به رد 
  .اين رأي قطعي است. شود شکايت تجديدنظرخوانده صادر و اعالم مي

ها افسانه جعفري  انم بدوي ديوان عدالت اداري در مورد دادخواست خ٢٧ج ـ شعبه 
 نامه مريم توسطي به طرفيت دانشگاه علوم پزشکي گيالن به خواسته الزام به اجراي شيوهو 

  دستورالعمل آموزشي و توانمندسازي کارمندان به موجب٤١ نوع دوم موضوع ماده گواهينامه
 ـ ٩٧٠٩٩٧٠٩٠٠٣٠٠٧٤٨ و ١٣/٣/١٣٩٧ ـ ٩٧٠٩٩٧٠٩٠٠٣٠٠٧٥٠هاي شماره  دادنامه

  : رأي صادر کرده است١٣/٣/١٣٩٧
نظر به اينکه به موجب مدارک ابرازي نامبرده در حاکميت بخشنامه شماره 

آموزشي خود را شروع کرده ليکن در حاکميت   دوره٢٨/١٢/١٣٨٠ ـ ١٠٥/٢٢٥٥٤
 و ٤/١٢/١٣٩٠  ـ ٢٠٠/٩/٣١١٤٩  و٣٠/١/١٣٩٠ ـ ٢٠٠/١٨٣٤هاي شماره  بخشنامه

مربوط را به اتمام رسانيده است و در بخشنامه  دوره ١٤/١١/١٣٩٢ ـ ٢٠٠/٩٢/١٨٨١٩
رعايت ٢٨/١٢/١٣٨٠ ـ ١٠٥/٢٢٥٥٤اخيرالذکر عالوه بر شرايط مصرح در بخشنامه شماره 

هاي راهبري  بيني شده و از جمله آنها طرح موضوع در کميته ضوابط ديگري نيز پيش
د طرح موضوع باشد، بنابراين شکايت شاکي را در ح آموزش و توانمندسازي کارکنان مي

 دستورالعمل آموزشي و ٤١در کميته راهبري آموزش و توانمند سازي موضوع ماده 
 قانون تشکيالت و آيين ١١ و ١٠توانمندسازي کارکنان وارد تشخيص و مستنداً به مواد

رأي . نمايد دادرسي ديوان عدالت اداري حکم به ورود شکايت شاکي صادر و اعالم مي
 روز پس از ابالغ قابل اعتراض در ٢٠ قانون مذکور ظرف مهلت ٦٥صادره به استناد ماده 

  .باشد محاکم تجديدنظر ديوان عدالت اداري مي
 و ٥/١٢/١٣٩٧ ـ ٩٧٠٩٩٧٠٩٥٦٠٠٣٧٠٤هاي شماره  آراء مذکور به موجب دادنامه

 تجديدنظر ديوان ٢٣ و ٢٧ به ترتيب در شعب ١٥/٤/١٣٩٨ ـ ٩٨٠٩٩٧٠٩٥٩٣٠١٥١٦
  .يد قرار گرفته استعدالت اداري مورد تأي

 با حضور رئيس و معاونين ٧/١١/١٣٩٩هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 
 و ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث

  .بررسي با اکثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت کرده است

  رأي هيأت عمومي
  . در آراء محرز استالف ـ تعارض

نامه اداري استخدامي و تشکيالتي   آيين٤٦براساس ماده  :اوالً ب ـ با توجه به اينکه
 هيأت امناء ١٣٩١کارمندان غير هيأت علمي دانشگاه علوم پزشکي گيالن مصوب سال 

منظور توانمندسازي کارمندان، نظام آموزش آنان را  مؤسسه مکلف است به«: مذکوردانشگاه 
اي  شود، به گونه ساس دستورالعملي که از سوي هيأت امناء مؤسسه تصويب ميبر ا

طراحي نمايد که همراه با متناسب ساختن دانش، مهارت و نگرش کارمندان با شغل مورد 
هاي الزم براي مشارکت مستمر آنان در فرايند آموزش را فراهم نموده و رابطه  نظر، انگيزه

در راستاي : ثانياً» .دان و مديران با نظام آموزش برقرار شوداي بين ارتقاء و انتصاب کارمن
 دستورالعمل نظام آموزش و توانمندسازي کارمندان مصوب ٤١مقرره مذکور در ماده 

هاي آموزشي و ساير موارد ابالغي  سازي فعاليت نامه معادل شيوه« : هيأت امنا مقرر شده
هيه و تدوين شده و توسط کميته قيد شده در اين دستورالعمل در کارگروه آموزش ت

 ١/١/١٣٩١نامه معادل سازي در تاريخ  شيوه: ثالثاً» .راهبري تصويب و ابالغ خواهد گرديد
به تصويب کميته راهبري آموزش و توانمندسازي وزارت بهداشت رسيده و به موجب 

 معاونت توسعه مديريت و منابع وزارت به ٨/١٢/١٣٩١د ـ ٣٩٢٨/٢٠٩بخشنامه شماره 
هاي نوع دوم برشمرده  شرايط اخذ گواهينامه  آن ٣ها ابالغ شده که طي ماده  انشگاهد

شده و بر اساس آن براي صدور گواهينامه تخصصي، شرط شرکت در آزمون جامع حذف 
کميته آموزش موظف است پرونده مشمولين را «:  آن آمده است١٧گرديده و در ماده 

ي و تأييد به کميته علمي ارجاع نمايد و در غير بررسي و در موارد مورد نياز جهت بررس
هاي مهارتي و تخصصي واجدين شرايط  اين صورت نسبت به تأييد و صدور گواهينامه

معاونت توسعه  ١٤/١١/١٣٩٢ ـ ١٨٨١٩/٩٢/٢٠٠بخشنامه شماره : رابعاً» .اقدام نمايد
هاي نوع دوم در  صدور گواهينامه«: جمهور که مقرر داشته مديريت و سرمايه انساني رييس

تمامي سطوح مهارتي، تخصصي و تخصصي ـ پژوهشي از تاريخ ابالغ اين بخشنامه منوط 
مربوط » .به شرکت افراد واجد شرايط در آزمون جامع و کسب حد نصاب امتياز الزم است

 ها باشد و شامل دانشگاه هاي مشمول قانون مديريت خدمات کشوري مي به کارمندان دستگاه
 معاونت ١٤/١١/١٣٩٢ ـ ١٨٨١٩/٩٢/٢٠٠ بنابراين گرچه بر اساس بخشنامه شماره باشد، نمي

هاي نوع دوم در تمامي  جمهور، صدور گواهينامه توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس
 و باشد مستلزم شرکت افراد واجد شرايط در آزمون جامع و کسب حد نصاب امتياز ميسطوح 

 مؤسسات آموزش عالي مشمول مقررات خاص استخدامي ها و لکن از آن جايي که دانشگاه
 دستورالعمل نظام آموزش و توانمندسازي ٤١مصوب هيأت امنا هستند و برابر ماده 

 سازي نامه معادل هاي علوم پزشکي، تهيه و تدوين شيوه کارمندان مصوب هيأت امنا دانشگاه
 زي گذاشته شده و کميتههاي آموزشي بر عهده کميته راهبري آموزش و توانمندسا فعاليت

 ١/١/١٣٩١راهبري آموزش و توانمندسازي وزارت بهداشت به موجب صورت جلسه مورخ 
را نيازمند شرکت در آزمون جامع ندانسته ) سطح تخصصي(صدور گواهينامه نوع دوم 

است و معاونت توسعه مديريت و منابع وزارت بهداشت صالحيت صدور بخشنامه مغاير با 
ا ندارد، بنابراين آراء صادر شده مبني بر ورود شکايت در حد طرح موضوع مصوبه کميته ر

 و  دستورالعمل آموزشي٤١کميته راهبري آموزش و توانمندسازي دانشگاه ـ موضوع ماده در 
 و ١٢ ماده ٢بند اين رأي به استناد . توانمندسازي کارکنان ـ صحيح و موافق مقررات است

 براي ١٣٩٢ دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال  قانون تشکيالت و آيين٨٩ماده 
  .االتباع است شعب ديوان عدالت اداري و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه الزم

  رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدکاظم بهرامي
  

  ٠٤/١٢/١٣٩٩                                                                        ٩٩٠٠٠١٦شماره
 بسمه تعالي

  جناب آقاي اكبرپور
  مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسالمي ايران رئيس هيأت

يك نسخـه از رأي هيأت عمـومي ديـوان عدالت اداري به شمـاره دادنامه 
 قانون ٩١در مقام اعمال ماده «:  با موضوع٠٧/١١/١٣٩٩ مورخ ٩٩٠٩٩٧٠٩٠٥٨١١٦٣٠

 ١٨/٣/١٣٩٨ـ  ١٠٠ت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري و رفع تعارض بين آراء شماره تشكيال
 ١٣/٩/١٣٩٧ـ  ١٨١٥ الي ١٨١٣ هيأت عمومي از يك سو و رأي شماره ٣١/٦/١٣٩٣ـ  ١٠٥٠و 

»  هيأت عمومي صحيح است١٣/٩/١٣٩٧ ـ ١٨١٥ ـ ١٨١٣از سوي ديگر، رأي شماره 
  .گردد رسال مي در روزنامه رسمي به پيوست اجهت درج

  مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين
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  ٩٩٠٠٠١٦ :شماره پرونده     ١٦٣٠ :شماره دادنامه      ٧/١١/١٣٩٩: تاريخ دادنامه
   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري:مرجع رسيدگي

   رييس ديوان عدالت اداري:کننده درخواست
 قانون تشکيالت و آيين دادرسي ٩١مقررات ماده  اعمال :موضوع درخواست

 ١٨/٣/١٣٨٩ ـ ١٠٠ و رفع تعارض بين آراء شماره ١٣٩٢ديوان عدالت اداري مصوب سال 
 ١٣/٩/١٣٩٧ـ  ١٨١٥ الي ١٨١٣از يک سو با رأي شماره  هيأت عمومي ٣١/٦/١٣٩٣ـ  ١٠٥٠و 

  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از سوي ديگر
ديجه هژبري به وکالت از بانک ملت به موجب نامه شماره ـ خانم خ١ :کار گردش

  : به رئيس ديوان عدالت اداري اعالم کرده است که٥/٩/١٣٩٨ مورخ ١٩٣٨٠٢
 دولتي اعالم و به موجب آن ملزم به پرداخت ١/١/١٣٨٨بانک ملت در تاريخ «

 قانون مديريت خدمات کشوري در حق ٦٨ ماده ٢العاده ايثارگري موضوع بند  فوق
لکن بنا به داليل آتي الذکر و مستندات پيوست، . ايثارگران شاغل در بانک گرديده است

فلذا . هاي دولتي خارج شده است  از شمول شرکت٨/١١/١٣٨٦بانک ملت از تاريخ 
 قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب ٩١تقاضاي اعمال ماده 

 از محضر آن مقام ١٣/٩/١٣٩٧ ـ ١٨١٥ الي ١٨١٣ نسبت به دادنامه شماره ١٣٩٢سال 
  .عالي مورد استدعاست

  آراء صادره از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري) الف
 ١٨/٣/١٣٨٩ هيأت عمومي ديـوان عدالت اداري مورخ ١٠٠ـ طي دادنامه شماره ١

 خصوصي اعالم گرديده و ١٧/٧/١٣٨٧ بانک ملت در تاريخ ٨٨/٣٣٨به کالسه پرونده 
  .شود مذکور وفق مقررات شرکتهاي خصوصي اداره مي تاريخ از

 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ٣١/٦/١٣٩٣ ـ ١٠٥٠ـ به موجب دادنامه شماره ٢
  . غير دولتي اعالم گرديده است١٧/٧/١٣٨٧ بانک ملت در تاريخ ٩٠/٢٠٤پرونده کالسه طي 

ديوان  هيأت عمومي ٢٩/٢/١٣٩٣ مورخ ١٥٢ ـ ١٥١ـ به موجب دادنامه شماره ٣
 خصوصي ١٣٨٧ بانک ملت در سال ١٣٣٠/٩٠ ـ ١١١٤عدالت اداري طي پرونده کالسه 

اعالم گرديده است و رسيدگي به شکايات اشخاص به طرفيت بانک ملت در ديوان عدالت 
  .اداري را بر خالف قانون قلمداد نموده است

هارم توسعه  قانون اصالح موادي از قانون برنامه چ١٨ ماده ٣با عنايت به بند ) ب
هاي کلي اصل  اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران و اجراي سياست

 مجلس شوراي اسالمي که مقرر ٨/١١/١٣٨٦چهل و چهارم قانون اساسي مصوب 
شود در اساسنامه و مقررات حاکم بر  به هيأت واگذاري اجازه داده مي«: دارد مي

صرفاً در مدت يک سال و قابل تمديد تا (تي شرکتهاي قابل واگذاري به بخش غير دول
در قالب قانون تجارت در جهت تسهيل در واگذاري و اداره شرکتها، اصالحات ) دو سال

در دوره زماني مذکور اين شرکتها مشمول مقررات حاکم بر . الزم را انجام دهد
قررات  از شمول م٨/١١/١٣٨٦بنابراين بانک ملت از تاريخ » .شرکتهاي دولتي نيستند

 درصد از ٥حاکم بر شرکتهاي دولتي خارج شده و به بيان ديگر حتي قبل از عرضه 
 به منظور کشف قيمت در بازار ٣/١٢/١٣٨٧ و ٣٠/١١/١٣٨٧هاي  سهام بانک در  تاريخ

  .سرمايه، بانک ملت از شمول مقررات دولتي خارج گرديده است
کرد و تصويب مجمع عمومي عادي ساليانه بانک ملت جهت بررسي عمل) ج
 برگزار گرديد و ٣٠/٤/١٣٨٨ در تاريخ ١٣٨٧هاي مالي منتهي به اسفند ماه  صورت

سود نقدي مصوب مجمع مذکور بين کليه صاحبان سهام و بر اساس فهرست ايشان و 
مالک (ـ دولت جمهوري اسالمي ايران ١اي همچون؛  شامل سهامداران عمده

ـ شرکت کارگزاري سهام ٢)  بانکسهام% ٢٤ سهام و معادل با ٠٠٠/٠٠٠/١٤٤/٣
ـ سازمان تأمين ٣) سهام بانک% ٣٠ سهام و معادل با ٠٠٠/٠٠٠/٩٣٠/٣مالک (عدالت 

ـ سهام ٤) سهام بانک% ٢٧/١٥ سهام و معادل با ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٢مالک (اجتماعي 
) سهام بانک% ٥ سهام و معادل با ٠٠٠/٠٠٠/٦٥٥مالک (ترجيحي کارکنان بانک ملت 

فرماييد، سهام  همانطور که مالحظه مي. اران عمده و خرد توزيع گرديدو ساير سهامد
تحت تملک دولت جمهوري اسالمي ايران در بانک ملت طي سال مالي منتهي به 

سهام بانک در اختيار ساير اشخاص غير % ٧٦بوده و % ٢٤ به ميزان ١٣٨٧اسفند 
  .دولتي قرار داشته است

سازي به  ابين سازمان خصوصيبر اساس قراردادهاي منعقده في م) د
از % ٦٥گيرندگان، مجموعاً  نمايندگي از دولت جمهوري اسالمي ايران و انتقال

 به شرح جدول زير به بخش غير دولتي واگذار ١٣٨٧سهام بانک ملت طي سال 
    :گرديده است

درصد   انتقال گيرنده  انتقال دهنده  رديف
  واگذاري/انتقال

شماره 
  قرارداد

تاريخ 
  قرارداد

عنوان 
  قرارداد

١  
صندوق 

بازنشستگي 
  کشوري

رد ديون   ٨/٢/١٣٨٧  ٢٢٧٢/٢/٨٧  %٥٨/٤
  قطعي دولت

٢  

شرکت 
کارگزاري سهام 

  عدالت
  )سهامي خاص(

١٩/٥/١٣٨٧  ٣٣٣١/٢/٨٧  %٤٠  

فروش سهام 
  شرکتهاي
دولتي و 
متعلق به 

  دولت

٣  
ن تأمين سازما

اجتماعي 
  نيروهاي مسلح

رد ديون   ١٦/٤/١٣٨٧  ٢٥١١/٢/٨٧  %٤
  قطعي دولت

سازمان تأمين   ٤
رد ديون   ٢٢/٤/١٣٨٧  ٢٦٨١/٢/٨٧  %٤٢/١٥  اجتماعي

  قطعي دولت

٥  

سازمان 
سازي  خصوصي

به نمايندگي از (
دولت جمهوري 

  )اسالمي ايران

صندوق ذخيره 
رد ديون   ٢/٥/١٣٨٧  ٢٩٧٧/٢/٨٧  %١  فرهنگيان

  قطعي دولت

        %٦٥  *مجموع

  
هاي   از شمول شرکت٨/١١/١٣٨٦انک ملت از تاريخ النهايه با عنايت به مراتب مذکور، ب

 بودن اين بانک دولتي خارج گرديده و تمامي بندهاي احصا شده، حکايت از ماهيت غير دولتي
 قانون تشکيالت و آيين ٩١لذا در راستاي اعمال ماده .  دارد١٣٨٧ و ١٣٨٦طي سال 

دات و داليل تقديمي  با التفات به مستن١٣٩٢دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 
 هيأت عمومي ١٣/٩/١٣٩٧ مورخ ١٨١٥ الي ١٨١٣اعتراض نسبت به دادنامه شماره ضمن 

  ».ديوان عدالت اداري تقاضاي رسيدگي مجدد وفق ماده مرقوم مورد استدعاست
  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري١٣/٩/١٣٩٧ ـ ١٨١٥ الي ١٨١٣ـ متن رأي شماره ٢

  :به شرح زير است
قانون الحاق برخي از مواد به قانون تنظيم بخشي از  ٦٦توجه به ماده  اب الف ـ«

  که در آن مقرر شده شرکتهاي مشمول اصل چهل و چهارم١٣٩٣مصوب سال مقررات مالي دولت
باشند و يا در فهرست واگذاري قرار  قانون اساسي که واگذار شده و يا در حال واگذاري مي

ي ايثارگران شاغل در زمان واگذاري از قوانين و مقررات گيرند موظفند برا گرفته و يا مي
سازي از ميزان سهام  مربوط به ايثارگران تبعيت نمايند و گزارش عملکرد سازمان خصوصي

 مويد آن است که بانک مذکور در ١٣٨٨ و ١٣٨٧واگذار شده بانک ملت طي سالهاي 
دولتي بوده است، ) ١/١/١٣٨٨( يقانون مديريت خدمات کشور االجرا شدن فصل دهم الزم تاريخ 

بنابراين کارکنان رسمي و پيماني آن بانک که قبل از تاريخ واگذاري و غير دولتي شدن 
العاده  استحقاق دارند فوق يادشده  قانون٦٦اند، به موجب ماده   بانک ملت شاغل بودهدر

بنابراين . را دريافت کنند قانون مديريت خدمات کشوري ٦٨ ماده ٢ايثارگري موضوع بند
اشتغال و کارآفريني   مدير کل٧/٢/١٣٩٥ ـ ٥٨٩/٨٢٠/٥٣٠١١ نامه شماره ١اطالق بند 

العاده ايثارگري مذکور را به اين دسته  بنياد شهيد و امور ايثارگران که عدم پرداخت فوق
 و ١٢ ماده ١الذکر است و مستند به بند  کارکنان بانک ملت تسري داده مغاير با قانون فوق از
 ١٣٩٢مصوب سال  قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري ١٣ و ٨٨واد م
 .شود ابطال مي تاريخ تصويب از

  مديرکل اشتغال و کارآفريني٢١/٣/١٣٩٥ ـ ٩٣٢/٨٢٠/٥٣٠١١مفاد نامه شماره  ب ـ
آوري نيست و فقط جنبه اخباري دارد و در  بنياد شهيد و امور ايثارگران حاوي مقرره الزام

 را قانون تسهيالت استخدامي و اجتماعي جانبازان انقالب اسالمي ١٦آن رويه کميسيون ماده 
بازگو کرده است، بنابراين رسيدگي به درخواست ابطال آن خارج از موارد مصرح در ماده 

 است و قابل ١٣٩٢مصوب سال  اداري قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت ١٢
  ».يأت عمومي تشخيص نشدطرح و امعان نظر در ه

زارش شمـاره ـوجب گـه مـدالت اداري بـوان عـازرسي ديـارت و بـاونت نظــ مع٣
 قانون تشکيالت و آيين دادرسي ٩١ اعمال ماده ٣/١٢/١٣٩٨  ـ ٢٠٢/١٩٣٨٠٢/٩٠٠٠

ديوان عدالت اداري نسبت به رأي مذکور را به شرح زير به رئيس ديوان عدالت اداري 
  :کند پيشنهاد مي

 موضوع درخواست خانم ٥/٩/١٣٩٨ ـ ١٩٣٨٠٢احتراماً، در خصوص نامه شماره «
 قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت ٩١خديجه هژبري جهت اعمال ماده 

 به ١٣/٩/١٣٩٧ مورخ ١٨١٥ ـ ١٨١٣اداري نسبت به رأي هيأت عمومي به شماره 
  :رساند استحضار مي
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 قانون الحاق برخي از مواد به قانون ٦٦ه به ماده ـ به موجب رأي معترض عنه، با توج١
هاي   که در آن مقرر شده شرکت١٣٩٣تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب سال 

باشند  مشمول اصل چهل و چهارم قانون اساسي که واگذار شده و يا در حال واگذاري مي
يثارگران شاغل در زمان گيرند موظفند براي ا و يا در فهرست واگذاري قرار گرفته و يا مي

واگذاري از قوانين و مقررات مربوط به ايثارگران تبعيت نمايند و گزارش عملکرد سازمان 
 مؤيد ١٣٨٨ و ١٣٨٧سازي از ميزان سهام واگذار شده بانک ملت طي سالهاي  خصوصي

االجرا شدن فصل دهم قانون مديريت خدمات  آن است که بانک مذکور در تاريخ الزم
دولتي بوده است، بنابراين کارکنان رسمي و پيماني آن بانک که ) ١/١/١٣٨٨(کشوري 

 ٦٦اند، به موجب ماده  قبل از تاريخ واگذاري و غير دولتي شدن در بانک ملت شاغل بوده
 قانون مديريت ٦٨ ماده ٢العاده ايثارگري موضوع بند  قانون ياد شده استحقاق دارند فوق
 ـ ٥٨٩/٨٢٠/٥٣٠١١ نامه شماره ١بنابراين اطالق بند خدمات کشوري را دريافت کنند، 

 مديرکل اشتغال و کارآفريني بنياد شهيد و امور ايثارگران که عدم پرداخت ٧/٢/١٣٩٥
العاده ايثارگري مذکور را به اين دسته از کارکنان بانک ملت تسري داده مغاير با قانون  فوق
  قانون تشکيالت و آيين دادرسي١٣ و ٨٨  و مواد١٢ ماده ١الذکر است و مستند به بند  فوق

  .شود  از تاريخ تصويب ابطال مي١٣٩٢ديوان عدالت اداري مصوب سال 
ـ اساس استدالل رأي هيأت عمومي بر اين امر قرار گرفته است بانک ملت در ٢
) االجرا شدن فصل دهم قانون مديريت خدمات کشوري زمان الزم (١/١/١٣٨٨تاريخ 

 هيأت عمومي ١٨/٣/١٣٨٩  ـ١٠٠که وفق رأي شماره   حاليدولتي بوده است، در
 ١٧/٧/١٣٨٧مستند به نامه رئيس کل ديوان محاسبات کل کشور، بانک ملت در تاريخ 

 نيز به ٣١/٦/١٣٩٣ ـ ١٠٥٠خصوصي اعالم شده است و رأي هيأت عمومي به شماره 
ين رأي هيأت بنابرا. زوال مالکيت دولتي بانک ياد شده در همان تاريخ تصريح دارد

 که مبنياً بر دولتي بودن بانک ملت ١٣/٩/١٣٩٧ مورخ ١٨١٥ ـ ١٨١٣عمومي به شماره 
 قانون الحاق برخي از ٦٦ اين بانک را مشمول حکم مقرر در ماده ١/١/١٣٨٨ در تاريخ

 نموده و رأي به ١٣٩٣مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب سال 
کايت نموده است مغاير مفاد مصرح در آراي هيأت عمومي به ابطال مقررات مورد ش

 مشعر بر خصوصي شدن اين ٣١/٦/١٣٩٣ ـ ١٠٥٠ و شماره ١٨/٣/١٣٨٩ ـ ١٠٠شماره 
 قانون تشکيالت و ٩١ تلقي شده و لذا پيشنهاد اعمال ماده ١٧/٧/١٣٨٧بانک از تاريخ 

مع الوصف مراتب . گردد آيين دادرسي ديوان عدالت اداري نسبت به رأي مذکور مي
  ».گردد جهت صدور هرگونه دستور به حضور ايفاد مي

ـ رئيس ديوان عدالت اداري پس از مالحظه گزارش معاون نظارت و بازرسي ديوان ٤
کند و پس  عدالت اداري موضوع را جهت بررسي به هيأت تخصصي استخدامي ارجاع مي

 ٣٠/٩/١٣٩٩ارش مورخ هامش گز از مالحظه نظر اکثريت هيأت تخصصي استخدامي در
 قانون ٩١هاي تخصصي ديوان عدالت اداري در اجراي ماده  مديرکل هيأت عمومي و هيأت

  .کند تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري موضوع را به هيأت عمومي ارجاع مي
 با حضور رئيس و معاونين ٧/١١/١٣٩٩هيأت عمومي ديـوان عدالت اداري در تاريخ 

 و اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحثديوان عدالت 
  .بررسي با اکثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت کرده است

  
  رأي هيأت عمومي

 قانون مديريت خدمات کشوري بنگاه اقتصادي که بيش از ٤به موجب ماده : اوالً
ه دولت باشد و هر شرکت تجاري که سرمايه و سهام آن متعلق ب%) ٥٠(پنجاه درصد 

ها، مؤسسات دولتي و شرکتهاي دولتي منفرداً يا  گذاري وزارتخانه از طريق سرمايه
سهام آنها منفرداً يا مشترکاً %) ٥٠(مشترکاً ايجاد شده مادام که بيش از پنجاه درصد 

از   :ثانياً  شود، الذکر باشد شرکت دولتي محسوب مي متعلق به واحدهاي سازماني فوق
 ١٣٨٥ اساسنامه شرکت کارگزاري سهام عدالت مصوب سال ٦آنجا که به موجب ماده 

 درصد سهام شرکت مذکور متعلق به وزارت امور اقتصادي و دارايي ١٠٠هيأت وزيران 
است که وظيفه آن دريافت و اداره هر گونه سهام و حقوق ) سازي سازمان خصوصي(

هاي عدالت استاني بر اساس  آن به تعاونيمالکانه متعلق به دولت جهت واگذاري 
باشد، بنابراين شرکت مذکور يک شرکت  مصوبه ستاد مرکزي توزيع سهام عدالت مي

مطابق گزارش مالي حسابرس مستقل و بازرس قانوني : ثالثاً .شود دولتي محسوب مي
مجموع سهام دولت و ) هاي مالي هاي توضيحي صورت بخش يادداشت(بانک ملت 
هاي  سازي در بانک ملت طي سال گزاري سهام عدالت و سازمان خصوصيشرکت کار

  :باشد  به شرح جدول زير مي١٣٨٩ و ١٣٨٨، ١٣٨٧منتهي به سال 

 
  درصد سهام دولتي بانک ملت بر اساس گزارش حسابرس قانوني بانک ملت

 منتهي به پايان سال مالي  جمع سهام دولتي بانک ملت
١٣٨٧  

 منتهي به پايان سال مالي
١٣٨٨  

 منتهي به پايان سال مالي
١٣٨٩  

 ٢٠,٠٠ ٢٠,٠٠  ٤٠,٠٠  دولت جمهوري اسالمي ايران

 ٠,٠٠ ٣٠,٠٠  ٣٠,٠٠ شرکت کارگزاي سهام عدالت

 ٣,٩٧ ٥,٠٠  ٠,٠٠ سازي سازمان خصوصي

 ٢٣,٩٧ ٥٥,٠٠  ٧٠,٠٠ جمع

  
با عنايت به مراتب فوق و نظر به اينکه برابر گزارش حسابرس قانوني بانک ملت 

هاي   به شرکت١٣٨٩ دولتي در اختيار شرکت کارگزاري سهام عدالت در طي سال سهام
واگذار شده است و تا قبل از آن مجموع ) غيردولتي(گذاري استاني سهام عدالت  سرمايه

هاي شماره  بنابراين استناد دادنامه  درصد بوده است،٥٠سهام دولتي در بانک ملت بيش از 
  هيأت عمومي مشعر بر خصوصي شدن٣١/٦/١٣٩٣ ـ ١٠٥٠ و شماره ١٨/٣/١٣٨٩ ـ ١٠٠

که مربوط به مصوبه واگذاري سهام دولت بوده و عمل  (١٧/٧/١٣٨٧بانک ملت از تاريخ 
 ١٣/٩/١٣٩٧ ـ ١٨١٥ الي ١٨١٣شماره  اشتباه است و استناد دادنامه) واگذاري سهامحقوقي 

 از اين حيث باشد  مي١/١/١٣٨٨هيأت عمومي که مشعر بر دولتي بودن بانک ملت در تاريخ 
 قانون تشکيالت و آيين دادرسي ٩١منطبق با مـوازين قانوني است و در اجراي ماده 

 تعارض در آراء مذکور محرز است و رأي صحيح ١٣٩٢ديوان عدالت اداري مصوب سال 
ضمناً از آنجا که طي .  هيأت عمومي است١٣/٩/١٣٩٧ ـ ١٨١٥ الي ١٨١٣رأي شماره 

 هيأت عمومي در خصوص بانک ملت ١٣/٩/١٣٩٧ ـ ١٨١٥ الي ١٨١٣دادنامه شماره 
بنابراين کارکنان رسمي و پيماني آن بانک کـه قبل از تاريخ واگذاري و «: مقرر شده

استحقاق  ياد شده  قانون٦٦اند، به موجب ماده  غيردولتي شدن در بانک ملت شاغل بوده
را دريافت  ون مديريت خدمات کشوريقان ٦٨ ماده ٢العاده ايثارگري موضوع بند دارند فوق

  :باشد و الزم است مد نظر قرار گيرد توجه به دو نکته حايز اهميت مي» .کنند
 قانون اصالح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه ١٨ماده   ٣ـ به موجب بند ١

هاي کلي اصل  اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران و اجراء سياست
جهت تسهيل «:  مقرر شده است٢٥/٣/١٣٨٧قانون اساسي مصوب ) ٤٤(رم چهل و چها

ها توسط هيأت  هاي مشمول واگذاري، از زمان تصويب فهرست بنگاه امر واگذاري بنگاه
و شود در اساسنامه  ـ به هيأت واگذاري اجازه داده مي٣:... شود اقدامات زير انجام ميواگذاري 

صرفاً در مدت يک سال و (ذاري به بخش غيردولتي هاي قابل واگ مقررات حاکم بر شرکت
ها،  در قالب قانون تجارت در جهت تسهيل در واگذاري و اداره شرکت) قابل تمديد تا دو سال

 حاکم بر ها مشمول مقررات دوره زماني مذکور اين شرکت در. اصالحات الزم را انجام دهد
  ».هاي دولتي نيستند شرکت
 هيأت عمومي ديوان ٦/١٢/١٣٩٨ ـ ٣٣٤٠شماره ـ به موجب رأي وحدت رويه ٢

قانون مديريت خدمات  هاي دولتي، با توجه به اينکه بانک«: عدالت اداري مقرر شده است
 شوراي توسعه مديريت از تاريخ مذکور ١٠/١١/١٣٩٥را بر اساس مصوبه مورخ  کشوري

 ٢ه ايثارگري موضوع بند العاد و دريافت فوق خواسته شاکيان در واقع برقراري اند و کردهاجرا 
 بدون اصالح ساير حقوق و مزاياي ١٣٨٨از سال  قانون مديريت خدمات کشوري ٦٨ماده 

اي  باشد، در حالي که چنين خواسته مي قانون مديريت خدمات کشوري آنها بر اساس
خالف قانون است و الزمه اين امر اصالح احکام ريالي شاکيان در کليه حقوق و مزاياي آنها 

باشد، بنابراين آراء صادر شده  باشد که چنين امري خارج از خواسته آنان مي  مي١٣٨٨سال  از
   ».کار صحيح و موافق مقررات است به غير وارد دانستن شکايت به شرح مندرج در گردش

  رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدکاظم بهرامي
  

  ٠٤/١٢/١٣٩٩                                                                        ٩٩٠١٢٨٠شماره
 بسمه تعالي

  جناب آقاي اكبرپور
  مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسالمي ايران رئيس هيأت

 يك نسخـه از رأي هيأت عمـومي ديـوان عـدالت اداري بـه شمـاره دادنـامـه
 )١٩ـ٢( تعرفه شماره ١ابطال بند «: وع با موض٠٧/١١/١٣٩٩ مورخ ٩٩٠٩٩٧٠٩٠٥٨١١٦٣١

جهت درج در »  مصوب شوراي اسالمي شهر سرايان١٣٩٩تفكيك اراضي و امالك سال 
  .گردد روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي

  مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين

http://www.RRK.IR
http://www.DASTOUR.IR
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  ٩٩٠١٢٨٠ :شماره پرونده     ١٦٣١ :شماره دادنامه      ٧/١١/١٣٩٩: تاريخ دادنامه
   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري:مرجع رسيدگي

  آقاي محسن طاهر پور کالنتري :شاكي
تفکيک اراضي و ) ١٩ـ٢( تعرفه شماره ١بند ابطال  :موضوع شکايت و خواسته

   مصوب شوراي اسالمي شهر سرايان١٣٩٩امالک سال 
) ١٩ـ٢( تعرفه شماره ١ بندـ شاکي به موجب دادخواستي ابطال ١ :کار گردش

 را به علت مغايرت با مفاد ١٣٩٩تفکيک اراضي و امالک شهرداري سرايان مربوط به سال 
 قانون تشکيالت و آيين ٩٢آراء متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در اجراي ماده 

  .دادرسي ديوان عدالت اداري خواستار شده است
  :ير استـ متن تعرفه مورد اعتراض به شرح ز٢
در صورتيکه مالک درخواست تغيير يک قطعه به چند قطعه را داشته باشد : ١بند «

براي افزايش تعداد قطعات اراضي، با کاربري مسکوني و ساير کاربريها به جز کاربري 
 و براي اراضي با کاربري تجاري و صنعتي P٥تجاري و صنعتي به ازاء هر متر مربع عرصه 

  ». محاسبه و اخذ خواهد شدP٧ متر مربع عرصه به ميزان به ازاي هر) کارگاهي(
ـ در پاسخ به شکايت مذکور، رئيس شوراي اسالمي شهر سرايان به موجب اليحه ٣
  : توضيح داده است که٥/٧/١٣٩٩ مورخ ١٣٩٩ ـ ٤١٢شماره 
همانگونه که در متن مصوبه اين شورا قيد شده است، مبلغ محاسبه شده بابت «

افزايش تراکم : افزايش تعداد قطعات ب: که بابت الف  بلکه عوارضي است.تفکيک نبوده است
عارضه اي را که در شهر به وجود آورده : ارزش افزوده قطعات د: جميعيتي و ساختماني ج

تر و با قيمت  همانگونه که مستحضريد قطعات زمين با مساحت کمتر، راحت .باشد است مي
رسد حال آنکه سود حاصل  کلي و زياد به فروش ميتمام شده بيشتري از قطعات با مساحت 

رساني  گيرد در حاليکه هزينه و خدمات فقط به مالک تعلق مي) افزايش قطعات(از اين امر 
بيشتري را براي شهرداري که سازماني مردم نهاد بوده و بر پايه درآمد حاصل از مردم اداره 

عوارض بند مصوبه . گردد نيز ميکند، موجب تضييع حقوق شهروندان  شود، تحميل مي مي
الذکر در جهت احقاق حقوق شهروندان و همچنين رعايت صرفه و صالح شهرداري  فوق

سرايان، توسط اين شورا مصوب گرديد و بديهي است همانگونه که ذکر گرديد عوارض 
مذکور صرفاً به جهت ارزش افزوده ناشي از افزايش قطعات برابر طرح تفصيلي شهر سرايان و 

  ».ها ندارد  قانون شهرداري١٠١باشد و هيچگونه ارتباطي به ماده  رعايت حقوق شهروندان مي
 قانون ٩٢ـ رئيس ديوان عدالت اداري پس از بررسي، موضوع را در اجراي ماده ٤

و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري به هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ارجاع داد تشکيالت 
ماده قانوني از شوراي اسالمي شهر سرايان درخواست شد نماينده و در راستاي حکم اين 

اي  را براي شرکت در جلسه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معرفي کند لکن نمايندهخود 
 هيأت عمومي ٧/١١/١٣٩٩از طرف شوراي اسالمي شهر سرايان جهت حضور در جلسه 

  .ديوان عدالت اداري معرفي نشد
 با حضور رئيس و معاونين ٧/١١/١٣٩٩ت اداري در تاريخ هيأت عمومي ديوان عدال

 و ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث
  .بررسي با اکثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت کرده است

  
  رأي هيأت عمومي

 ١٣٩٢الت اداري مصوب سال  قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عد٩٢مطابق ماده 
اي در هيأت عمومي ابطال شود، رعايت مفاد رأي  چنانچه مصوبه«: مقرر شده است که

هرگاه مراجع مربوط مصوبه جديدي مغاير . هيأت عمومي در مصوبات بعدي الزامي است
رأي هيأت عمومي تصويب کنند، رئيس ديوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعايت مفاد 

کننده در هيأت عمومي   قانون مذکور و فقط با دعوت نماينده مرجع تصويب٨٣ماده 
ـ ٢٢٤نظر به اينکه در رأي شماره » .نمايد ميمطرح  ـ ٢١٨ و آراء شماره ٢٤/٢/١٣٩٨   ٩/٤/١٣٨٧، 
  هيأت عمومي ديوان عدالت١٦/٥/١٣٩١ ـ ٢٧٥ و ٤/١١/١٣٨٩ ـ ٤٩٢، ٢٠/١٠/١٣٨٩ـ  ٤٥٩

 اي اسالمي شهرهاي کشور مبني بر دريافت عوارض تفکيک،مصوبات تعدادي از شوراهاداري 
هزينه يا بهاي خدمات تفکيک و افراز و اختصاص قسمتي از امالک متقاضيان تفکيک و 
افراز به شهرداري به طور رايگان به لحاظ مغايرت با قانون و خروج از حدود اختيارات 

 سال ١٩ـ٢ تعرفه شماره ١ ابطال شده است و شوراي اسالمي شهر سرايان در تصويب بند
 عوارض تفکيک تعيين کرده است، بنابراين قسمت مورد شکايت به لحاظ مغايرت با ١٣٩٩

 قانون تشکيالت و آيين ٨٨ و ٩٢ و مواد ١٢ ماده ١آراء هيأت عمومي با استناد به بند 
  .شود  ابطال مي١٣٩٢دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 

  الت اداري ـ محمدکاظم بهراميرئيس هيأت عمومي ديوان عد

  ٠٤/١٢/١٣٩٩                                                                        ٩٩٠١٥٧٢شماره
 بسمه تعالي

  جناب آقاي اكبرپور
  مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسالمي ايران رئيس هيأت

 الت اداري بـه شمـاره دادنـامـهيك نسخـه از رأي هيأت عمـومي ديـوان عـد
ابطال مصوبه شوراي اسالمي «:  با موضوع٠٧/١١/١٣٩٩ مورخ ٩٩٠٩٩٧٠٩٠٥٨١١٦٣٢

 ١٣٩٩فومن در خصوص وضع عوارض بر معامالت غير منقول از تعرفه عوارض محلي سال شهر 
  .گردد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي» از تاريخ تصويب

  مي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربينمديركل هيأت عمو
  

  ٩٩٠١٥٧٢ :شماره پرونده     ١٦٣٢ :شماره دادنامه     ٧/١١/١٣٩٩: تاريخ دادنامه
   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري:مرجع رسيدگي

  آقاي حامد مرشدي ماجالن :شاكي
خصوص مصوبه شوراي اسالمي شهر فومن در ابطال  :موضوع شکايت و خواسته

  ١٣٩٩غير منقول از تعرفه عوارض محلي سال  وضع عوارض بر معامالت
مصوبه شوراي اسالمي ـ شاکي به موجب دادخواستي ابطال ١ :کار گردش

شهر فومن در خصوص وضع عوارض بر معامالت غير منقول از تعرفه عوارض 
را به علت مغايرت با مفاد آراء متعدد هيأت عمومي ديوان  ١٣٩٩محلي سال 

 قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت ٩٢عدالت اداري در اجراي ماده 
  .اداري خواستار شده است

  :ـ متن تعرفه مورد اعتراض به شرح زير است٢
نامه نحوه وضع و وصول   آيين١٥عوارض موضوع تبصره ذيل ماده : ٢٥ـ ٢ماده

هاي غير  اييعوارض توسط شوراهاي اسالمي شهر عوارض بر ارزش معامالتي دار
 نحوه وضع وصول عوارض به مأخذ نيم ١٥منقول اشخاص موضوع تبصره ذيل ماده 

درصد ارزش معامالتي روز برآورد شده توسط کارشناس رسمي دادگستري يا بر 
هاي غير منقول از مالک  اساس نظر ارزيابي اداره دارايي در هنگام نقل و انتقال دارايي

  ».گردد اخذ مي
 قانون ٩٢عدالت اداري پس از بررسي، موضوع را در اجراي ماده ـ رئيس ديوان ٣

دادرسي ديوان عدالت اداري به هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ارجاع داد   و آيينتشکيالت
و در راستاي حکم اين ماده قانوني از شوراي اسالمي شهر فومن درخواست شد نماينده 

 عدالت اداري معرفي کند، لکن خود را براي شرکت در جلسه هيأت عمومي ديوان
 ٧/١١/١٣٩٩اي از طرف شوراي اسالمي شهر فومن جهت حضور در جلسه مورخ  نماينده

  .هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معرفي نشد
 با حضور رئيس و معاونين ٧/١١/١٣٩٩هيأت عمومي ديـوان عدالت اداري در تاريخ 

 و ن شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحثديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسا
  .بررسي با اکثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت کرده است

  
  رأي هيأت عمومي

 قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ٩٢مطابق ماده 
اي در هيأت عمومي ابطال شود، رعايت مفاد  چنانچه مصوبه«:  مقرر شده است که١٣٩٢

هرگاه مراجع مربوط مصوبه جديدي . رأي هيأت عمومي در مصوبات بعدي الزامي است
مغاير رأي هيأت عمومي تصويب کنند، رئيس ديوان موضوع را خارج از نوبت، بدون 

کننده در   قانون مذکور و فقط با دعوت نماينده مرجع تصويب٨٣رعايت مفاد ماده 
 ٢٤٣ و ٢/١١/١٣٩١ ـ ٧٩٩ در آراء شماره نظر به اينکه» .نمايد هيأت عمومي مطرح مي

 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مصوبات تعدادي از شوراهاي اسالمي ١/٤/١٣٩٥ـ 
شهرهاي کشور به ترتيب مبني بر تعيين عوارض بر معامله امالک، مستغالت، 

تجاري، اداري و  مستحدثات و سرقفلي و عوارض نقل و انتقال عرصه، اعياني، سرقفلي
 به لحاظ مغايرت با قانون و خروج از حدود اختيارات ابطال شده است و شوراي صنعتي

 به تعيين عوارض بر ١٣٩٩ تعرفه عوارض سال ٢٥ ـ ٢اسالمي شهر فومن در ماده 
بنابراين مصوبه مذکور در قسمت تعيين . معامالت غير منقول مبادرت کرده است

آراء هيأت عمومي و با استناد به بند عوارض بر معامالت غير منقول به لحاظ مغايرت با 
 قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري ١٣ و ٩٢، ٨٨ و مواد ١٢ ماده ١

  . شود  از تاريخ تصويب ابطال مي١٣٩٢مصوب سال 
  رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدکاظم بهرامي

http://www.DASTOUR.IR
http://www.RRK.IR
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  ٠٤/١٢/١٣٩٩                                                                        ٩٨٠٠٢١٠شماره
 بسمه تعالي

  جناب آقاي اكبرپور
  مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسالمي ايران رئيس هيأت

 يك نسخـه از رأي هيأت عمـومي ديـوان عـدالت اداري بـه شمـاره دادنـامـه
  بخشنامه١ال قسمت اخير بند ابط«:  با موضوع٠٧/١١/١٣٩٩ مورخ ٩٩٠٩٩٧٠٩٠٥٨١١٦٣٦

ـ ١٧٧/٩٧/٢٠٠شماره  جهت درج در روزنامه رسمي »  سازمان امور مالياتي كشور٢٨/١٢/١٣٩٧ 
  .گردد به پيوست ارسال مي

  مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين
  

  ٩٨٠٠٢١٠ :پروندهشماره      ١٦٣٦ :شماره دادنامه     ٧/١١/١٣٩٩: تاريخ دادنامه
   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري:مرجع رسيدگي

  بهمن زبردستآقاي  :شاكي
ـ ١٧٧/٩٧/٢٠٠فرازي از بخشنامه شماره ابطال  :موضوع شکايت و خواسته  ٢٨/١٢/١٣٩٧ 

  سازمان امور مالياتي کشور
 ـ ١٧٧/٩٧/٢٠٠فرازي از بخشنامه شماره   شاکي به موجب دادخواستي ابطال:کار گردش

هاي   سازمان امور مالياتي کشور درخصوص قابل قبول مالياتي نبودن هزينه٢٨/١٢/١٣٩٧
  :را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعالم کرده است که گذاري در سهام مرتبط با سرمايه

 المعامله  اعم از سريع(هاي جاري  گذاري بخشنامه درخصوص سرمايه) ب(براساس بند «
 که به ارزش بازار يا خالص ارزش فروش در دفاتر منعکس) هاي جاري ريگذا ساير سرمايهو 
 .باشد هاي مذکور به عنوان درآمد مشمول ماليات مي گذاري گردد، خالص افزايش سرمايه مي

 مکرر) ١٤٣( عالوه بر نيم درصد ماليات مقطوع از ارزش فروش سهام، که براساس ماده يعني
م انتقال مالکيت توسط کارگزاران بورس از انتقال دهنده قانون مالياتهاي مستقيم، در هنگا

گردد، ماليات ديگري  شده از طرف سازمان امور مالياتي واريز مي وصول و به حساب تعيين 
ها  اين بخشنامه و پيش از فروش سهام، همراه با ديگر درآمدهاي شرکت) ب(نيز وفق بند 

 قانون مالياتها از خالص افزايش) ١٠٥(ماده در   درصد مذکور٢٥پايان دوره مالي، به نرخ در 
به اين ترتيب، اگر اين خالص افزايش . هاي جاري وصول خواهد گرديد گذاري سرمايه
هاي جاري، نه مشمول نيم درصد ماليات مقطوع از ارزش فروش سهام  گذاري سرمايه

سهام مکرر قانون مالياتهاي مستقيم که صرفاً مختص زمان فروش ) ١٤٣(موضوع ماده 
، هاي مربوطه نيز مشخص گرديده بوده و نحوه واريز آن توسط کارگزاران بورس به حساب

قانون ) ١٠٥( درصد مذکور در ماده ٢٥نرخ بلکه همانند ديگر درآمدهاي شرکتها مشمول 
ساير «گيري فراز پاياني پاراگراف سوم بخشنامه مبني بر اينکه  پس نتيجه. شود  ميمالياتها
 هاي قابل قبول مالياتي در محاسبه گذاري در سهام، به عنوان هزينه بط به سرمايههاي مرت هزينه

 قانون) ١٤٧(ماده ) ٢(و استناد آن به تبصره » درآمدهاي مشمول ماليات منظور نخواهد شد
 ها مرتبط با سهامي  کامالً نادرست و از آنجا که اين هزينهمالياتهاي مستقيم در اين خصوص،

ش ارزش آنها به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي محسوب نشده، اما است که زيان کاه
و  شده قانون مالياتهاي مستقيم) ١٠٥( درصد مذکور در ماده ٢٥نرخ مشمول  افزايش خالص

، خواهد شدهنگام فروش نيز مجدداً کل ارزش فروش آن مشمول نيم درصد ماليات مقطوع در 
 گذاري در سهام، در تناقض هاي مرتبط با سرمايه نههزي قابل قبول مالياتي محسوب نکردنلذا 

هاي مذکور  گذاري خالص افزايش سرمايه«با حکم ديگر همين بخشنامه است که طبق آن 
 محسوب شده و عالوه بر آن به شرحي که فوقاً ذکر شد، »به عنوان درآمد مشمول ماليات

 که در بخشنامه لياتهاي مستقيممکرر قانون ما) ١٤٣(ماده و نيز ) ١٤٧(ماده ) ٢(تبصره خالف 
  ».به آنها استناد شده است

  :  متن مقرره مورد اعتراض به شرح زير است
 مکرر قانون مذکور،) ١٤٣(هاي مستقيم و ماده  قانون ماليات) ١٤٣(ماده ) ١(ـ تبصره ١«

ها يا بازارهاي خارج از بورس و همچنين نقل و انتقال براي نقل و انتقال سهام در بورس
  .ها، ماليات مقطوع تعيين نموده است هام ساير شرکتس

 هاي دارد، هزينه قانون مالياتهاي مستقيم مقرر مي) ١٤٧(ماده ) ٢(از آنجا که تبصره 
مربوط به درآمدهايي که به موجب اين قانون از پرداخت ماليات معاف يا مشمول ماليات 

هاي قابل قبول مالياتي  هزينه نوانشود، به ع به نرخ صفر بوده يا با نرخ مقطوع محاسبه مي
 قانون) ١٠٥(ماده ) ٤(شود، لذا با توجه به مراتب فوق و با عنايت به تبصره  شناخته نمي

هاي مرتبط به  هاي مربوط به نقل و انتقال سهام و ساير هزينه مالياتهاي مستقيم هزينه
اسبه درآمدهاي مشمول گذاري در سهام، به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي در مح سرمايه

  ».ماليات منظور نخواهد شد

در پاسخ به شکايت مذکور، مدير کل دفتر حقوقي وزارت امور اقتصادي و دارايي 
  : توضيح داده است که٥/٤/١٣٩٨د ـ /١٦٧٤١/٢١٢ موجب اليحه شماره به

ز هر نقل و انتقال سهام ا« : قانون مالياتهاي مستقيم) ١٤٣(ماده ) ١(طبق تبصره «
ها ماليات مقطوعي  الشرکه شرکاء در ساير شرکت الشرکه و حق تقدم سهام و سهم سهمو 

 مکرر ١٤٣به استناد ماده » .شود ارزش اسمي آنها وصول مي %)  ٤(به ميزان چهار درصد 
 ها اعم از ايراني و خارجي از هر نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شرکت«: ياد شدهقانون 

 %)٥/٠( درصد ازارهاي خارج از بورس داراي مجوز، ماليات مقطوعي به ميزان نيم ها يا ب  بورسدر 
) ٤(همچنين به موجب تبصره » ...ارزش فروش سهام و حق تقدم سهام وصول خواهد شد

الشرکه دريافتي  اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي نسبت به سود سهام يا سهم) ١٠٥(ماده 
با مداقه در مواد قانوني . ليات ديگري نخواهند بودپذير، مشمول مااز شرکتهاي سرمايه
بخشنامه صدرالذکر صرفاً به منظور ) ١(شود که قسمت اخير بند  يادشده مشخص مي

 لذا مواد مذکور ذکر شده است و در برگيرنده حکمي خارج از شمول مواد قانوني نيست،تبيين 
ربوط به اينگونه درآمدها که هاي م قانون ياد شده، هزينه) ١٤٧(ماده ) ٢(مطابق تبصره 

هاي قابل قبول مالياتي شناخته   باشند به عنوان هزينه مشمول ماليات به نرخ مقطوع مي
قانون مزبور، ) ١٤٣(ماده ) ١(مکرر و تبصره ) ١٤٣(از سوي ديگر طبق ماده . شود نمي

  ».ماليات بر درآمد نقل و انتقال سهام به صورت مقطوع تعيين گرديده است
 با حضور رئيس و معاونين ٧/١١/١٣٩٩عمومي ديـوان عدالت اداري در تاريخ هيأت 

 و ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث
  .بررسي با اکثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت کرده است

  
  رأي هيأت عمومي

هاي  هاي مستقيم، تنها هزينه  قانون ماليات١٤٧ماده ) ٢(نظر به اينکه وفق تبصره 
مربوط به درآمدهايي که به موجب اين قانون از پرداخت ماليات معاف يا مشمول ماليات 

هاي قابل قبول  شود، به عنوان هزينه با نرخ صفر بوده يا با نرخ مقطوع محاسبه مي
گذاري جاري در  يهسرما شوند و با عنايت به اينکه خالص افزايش مالياتي شناخته مي

سهام، مشمول ماليات با نرخ صفر يا نرخ مقطوع نبوده و مشمول نرخ مذکور در ماده 
هاي مرتبط با اين  باشد، بنابراين تمام هزينه هاي مستقيم مي  قانون ماليات١٠٥

) ١(گذاري نيز از نظر مالياتي قابل قبول است؛ بنابراين قسمت اخير بند  سرمايه
 سازمان امور مالياتي کشور در خصوص ٢٨/١٢/١٣٩٧ ـ ١٧٧/٩٧/٢٠٠بخشنامه شماره 

گذاري در سهام و منظور نشدن  هاي مرتبط با سرمايه قابل قبول مالياتي نبودن هزينه
 قانون ١٤٧ ماده ٢ها در محاسبه درآمد مشمول ماليات مغاير با تبصره  اين هزينه

 قانون تشکيالت و آيين ٨٨ده  و ما١٢ ماده ١مستند به بند . هاي مستقيم است ماليات
  .شود  ابطال مي١٣٩٢دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 

  رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدکاظم بهرامي
  

  ٠٤/١٢/١٣٩٩                                                                        ٩٨٠٢٣١٤شماره
 بسمه تعالي

  رجناب آقاي اكبرپو
  مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسالمي ايران رئيس هيأت

 هاي يك نسخـه از رأي هيأت عمـومي ديوان عدالت اداري به شمـاره دادنامه
 : با موضوع٠٧/١١/١٣٩٩ مورخ ٩٩٠٩٩٧٠٩٠٥٨١١٦٤٦ الي ٩٩٠٩٩٧٠٩٠٥٨١١٦٣٧

 س ـ/م/٣٩٨٦ (٦/٥/١٣٩٧ ـ خ/م/١٨٥٤٢ بخشنامه نامه شماره ٤ و ٣ و ٢ و ١ابطال بندهاي «
جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست » وزارت صنعت، معدن و تجارت) ٤/٥/١٣٩٧

  .گردد ارسال مي
  مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين

  
  ١٦٤٦ الي ١٦٣٧ :شماره دادنامه            ٧/١١/١٣٩٩: تاريخ دادنامه
 ،٩٨٠٣٣٥٧، ٩٨٠٣٣٥٨، ٩٨٠٣٣٥٩ ،٩٨٠٤٢٦٩، ٩٩٠٠٣٦٦، ٩٩٠٢٢٤٨: شماره پرونده

٩٨٠٢٣١٤، ٩٨٠٢٤٤٤، ٩٨٠٢٩٦٥  
   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري:مرجع رسيدگي

 ـ حسين ميرمحرابي نوده٣هادي صباغ سجاديه  ـ ٢ـ عباس آرمون ١ آقايان :شاكيان
يقي سلماني ـ عباسعلي تحق٧ ـ رضا اشرفي ٦ ـ علي کمالي بدرآباد ٥ـ حسن سازگار ٤
 مريم ـ خانم١٢پور  ـ بهروز علي١١ـ روح اهللا احمدي ١٠ـ حسين ساراني ٩ ـ محمد بياباني ٨

  پور حاجي
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 سـ /م/٣٩٨٦ (٦/٥/١٣٩٧خـ  /م/١٨٥٤٢نامه شماره ابطال  :موضوع شکايت و خواسته
  وزارت صنعت، معدن و تجارت) ٤/٥/١٣٩٧

 نامه شماره اي ابطال  گانههاي جدا  ـ  شاکيان به موجب دادخواست١ :کار گردش
وزارت صنعت، معدن و تجارت را ) ٤/٥/١٣٩٧س ـ /م/٣٩٨٦ (٦/٥/١٣٩٧خ ـ /م/١٨٥٤٢

  :اند که اند و در جهت تبيين خواسته به طور خالصه اعالم کرده خواستار شده
 و بندهاي ٤٣ اصل ٤ و بند ٢٨، ٤٦، ١٣٤، ١٣٨نامه مورد شکايت مغاير با اصول «

چرا که منجر به ايجاد انحصار و ايجاد موانع توليد در . باشد  اساسي مي قانون٣ اصل ٨ و ٩
همچنين از حيث ايجاد ممنوعيت براي تأسيس . ها شده است صدور پروانه کسب نانوايي

 قانون اجراي ١ و ٦ و ٧ قانون اصالح مواد ٧ ماده ١ و ٢هاي  نانوايي مغاير با تبصره
از سويي ديگر ممنوعيت صدور . باشد مي ١٣٩٣ مصوب سال ٤٤هاي کلي اصل  سياست

هاي نان به يک شخص نيز مغاير با  پخت چند نوع نان در قالب مجتمع پروانه کسب براي
هم چنين وضع تخلف و جريمه توسط وزير . باشد  قانون نظام صنفي مي١٢ ماده ٣تبصره 

ونگذار بوده و  از نامه مورد شکايت نيز از وظايف ذاتي قان٥صنعت، معدن و تجارت در بند 
 ٥٠همچنين بخشنامه مورد شکايت مخالف ماده . حدود اختيارات و وظايف وي خارج استاز 

کند و  زيرا مسير رونق توليد مانع ايجاد مي.  است٤٤هاي کلي اصل  قانون سياست
عالوه بر اين بخشنامه مذکور . نمايد هاي نامشروع اقتصادي مي ايجاد انحصار و فرصت

 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري که در تاريخ ٨٠٧ماره مغاير با رأي ش
لذا با توجه به مراتب فوق ابطال بخشنامه . باشد  صادر گرديده است، مي١٤/١٠/١٣٩٥

  ».موصوف را خواستاريم
  :ـ متن مقرره مورد اعتراض به شرح زير است٢
   استان و جنوب کرمان٣١هاي صنعت، معدن و تجارت  رؤساي محترم سازمان«

  )اي آزاد پز و يارانه(آخرين ضوابط صدور پروانه کسب نانوايي : وعموض
 در مورد صدور مجوز ١٧/٨/١٣٩٦ مورخ ١٨٥٦٨٣/٦٠با سالم، پيرو ابالغيه شماره 

 هاي هاي صنفي و اتحاديه نانوايي و با توجه به اعتراضات متعدد استانداران، ساير مراجع، تشکل
جوز نانوايي و تأکيد بر ضرورت جلوگيري از آن مربوطه، پيرامون صدور بدون محدوديت م

کنندگان و کشاورزان  و پرداخت بيش از يازده هزار ميليارد تومان يارانه مستقيم به مصرف
 با قيمت تحويل گندم به آرد خبازان)  تومان١٣٥٠(التفاوت قيمت خريد تضميني  قالب مابهدر 

 تومان ٤٥٠ و ٦٩٥رتيب به ميزان به ت)  تومان٩٠٠(و آزادپز )  تومان٦٥٠(اي  يارانه
ها بر کيفيت، وزن و   ازاي هر کيلوگرم و نظر به تأثير منفي افزايش غيرمتعارف نانواييبه

ها پس از اجراي  ها و همچنين عدم امکان افزايش يارانه قيمت نان، به منظور پوشش هزينه
ها،   از نياز نانواخانه در قالب افزايش تعدد بيش١٣٨٩ها در سال  قانون هدفمندسازي يارانه

به شرح زير ) اي آزاد پز و يارانه(ها  بدينوسيله آخرين ضوابط صدور پروانه کسب نانوايي
  :شود براي اجرا ابالغ مي

 ...)سامانه، مکتوب و(ـ پذيرش درخواست جديد براي تأسيس نانواخانه تحت هر عنواني ١
وستايي غير برخوردار، پس از ممنوع است و فقط در صورت نياز مناطق توسعه شهري و ر

ها در مناطق داراي مازاد نياز به منطقه مورد نظر، صدور  کنترل امکان جابجايي نانواخانه
مجوز نانوايي جديد با بررسي کارشناسي اتحاديه ذي ربط و تأييد کميسيون نظارت استان 

  .با مسئوليت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، بالمانع است
 با بررسي اتحاديه مشروط) اي يا آزادپز يارانه(يا واگذاري محل کسب نانوايي ـ انتقال ٢

  .به تأييد سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، بالمانع است
 هاي نان به يک شخص ـ صدور پروانه کسب براي پخت چند نوع نان در قالب مجتمع٣

با توجه به ضريب ممنوعيت واگذاري چند شغل به يک سرپرست خانوار، . (ممنوع است
  ) درصدي بيکاري و ضرورت داشتن يک شغل براي هر ايراني١١

دهي به متقاضيان مجوز نانوايي  ربط مکلف به بررسي و پاسخ هاي صنفي ذي ـ اتحاديه٤
  .نام شده در سامانه مربوطه تا قبل از اين ابالغيه هستند ثبت

يافت مجوز در قالب فوق اقدام  ـ از زمان اجراي اين ابالغيه متقاضياني که قبل از در٥
ربط مکلف  هاي ذي اندازي واحد نانوايي نمايند، متخلف بوده و اتحاديه به تأسيس و راه

  . اقدام قانوني هستندبه
 ٤٤هاي کلي اصل   قانون سياست٥٠سازد، بر اساس ماده  در پايان خاطر نشان مي

) فروشي خرده(قانون اساسي افراد صنفي مشمول قانون نظام صنفي که به عرضه جزيي 
مستثني و ) تسهيل تجارت و منع انحصار (٩پردازند از شمول فصل  کاالها يا خدمات مي

لذا اين . رايي آن هستندنامه اج  و آيين١٣٩٢کماکان تابع قانون نظام صنفي مصوب سال 
 قانون ٧ابالغ در تعارض با قانون مذکور و رأي ديوان عدالت اداري، که قبالً به استناد ماده 

  »محمد شريعتمداري. الذکر صادر شده، نيست فوق

ـ در پاسخ به شکايت مذکور، دبير هيأت عالي نظارت مرکز اصناف و بازرگانان ٣ 
 و ٣٠/١٠/١٣٩٨ ـ ٢٩٠١٣٤/٦٠ب لوايح شماره تجارت به موج وزارت صنعت، معدن و

  : توضيح داده است که٢٤/٣/١٣٩٩ ـ ٧٣٢٢٥/٦٠
 هاي صنفي تحت پوشش، منعي در صدور پروانه کسب ـ از نظر اين وزارتخانه و سازمان١«

بلکه صرفاً به جهت حساسيت صنف مذکور و مشکالت تأمين . براي متقاضيان وجود ندارد
حدود به مناطق توسعه شهري و روستايي غير برخوردار پس از آرد، صدور مجوز نانوايي م

ها در مناطق مازاد نياز، با بررسي کارشناسي اتحاديه  کنترل اماکن جابجايي نانواخانه
در حالي که در صورت . باشد پذير مي و تأييد کميسيون نظارت استان مربوطه امکانربط  ذي

سوي شرکت بازرگاني دولتي ايران و ادارات ها از  عدم وجود مشکل در تأمين آرد نانوايي
 ٢٤/٥/١٣٩٨ـ  ٥٦٨٧٣/٦٤٠١٥طبق مصوبه شماره (غله مناطق مرتبط با وزارت جهاد کشاورزي 

هاي  ان وظايف و اختيارات شرکت مادرتخصصي بازرگاني دولتي ايران و شرکترهيأت وزي
ايجاد واحد صنفي و کنترل ) زيرمجموعه آن به وزارت صنعت، معدن و تجارت انتقال يافت

و کشش منطقه با توجه به نيازهاي مردم قاعدتاً مانند بقيه صنوف محدوديتي در صدور مجوز 
کسب نانوايي براي متقاضيان وجود نداشته و صدور جواز نانوايي محدود به وجود شرايطي 

  .گري اين وزارتخانه بوده است  است که جملگي شروط قانوني بوده و در صالحيت تنظيمشده
 قانون احکام دائمي در مواردي که دولت براي برخي ٢٣ماده ) ب(ـ به موجب بند ٢

از کاالهاي اساسي، حساس و مورد نياز مردم يارانه پرداخت و به صورت مستقيم براي 
 گذاري گذاري آن سياست ريزي، تأمين، توزيع، تنظيم بازار و قيمت تمامي مراحل اعم از برنامه

 و کنندگان  با رويکرد عدالت اجتماعي يارانه تخصيصي به اين بخش به مصرفضرورت دارد. نمايد مي
اين در حاليست که در بودجه . پرداخت گردد) بابت خريد گندم تضميني(کشاورزان 

 ميليارد ريال تخصيص و افزايش تعداد ٨١٤٥ مجموع يارانه گندم و آرد ١٣٩٨ سال
 ميليارد ريال گرديده است؛ لذا حفظ شرايط  هزار١١نانوايان موجب رشد اين يارانه بالغ بر 

  .فعلي براي تأمين آرد نيز نيازمند رفع کسري بودجه است
بلکه . ـ محدوديت ايجاد شده براي صدور جواز کسب نانوايي، از جنس منع نيست٣

باب نظارت بر اصناف، کنترل نقل و انتقال جواز کسب رسته  از باب نظارت اين وزارتخانه در
  قانون نظام صنفي، نقل و انتقال محل کسب،١٨ نانوايي است، که بر اساس ماده همچونمهمي 

مستلزم احراز شرايط منتقل اليه از سوي اتحاديه مربوطه است و در بخشنامه مارالذکر اين امور 
  .مورد تأکيد قرار گرفته است و الزامي خارج از صالحيت قانوني وضع نگرديده است

نوايي مستلزم عرضه و فروش آرد با قيمت تمام شده ـ صدور نامحدود مجوز نا٤
نيز ... و در شرايط فعلي اقتصادي حاصل از تبعات تحريم، افزايش نرخ بنزين و(خواهد بود 

و از طرفي افزايش بي ضابطه صدور مجوز نانوايي عالوه بر عدم امکان ) به صالح نبوده
ث بروز و تشديد تخلفات از جمله تأمين آرد منجر به غير اقتصادي شدن اين فعاليت و باع

  .عرضه خارج از شبکه و قاچاق آرد خواهد شد فروشي، فروشي، کم گران
ها از آرد با نرخ   ـ صدور نامحدود پروانه کسب نانوايي با توجه به استفاده نانوايي٥

 شده آن التفاوت قيمت تمام با پرداخت مابه(اي منوط به امکان تأمين آرد  اي و نيمه يارانه يارانه
از محل اعتبارات تخصيص در قانون بودجه سنواتي از سوي ) اي اي و نيمه يارانه با نرخ يارانه

  .باشد مي) شرکت بازرگاني دولتي و يا شرکت غله و خدمات بازرگاني(دستگاه مربوط 
 معاون نظارت و بازرسي امور توليد ٨/٩/١٣٩٣ ـ ١٦٦٥٣٢ ـ بر اساس نامه شماره ٦

سنجي و استعالم   بازرسي کل کشور صدور مجوز نانوايي بدون ظرفيتو توسعه سازمان
هاي غله و خدمات بازرگاني و ايجاد ضرر و زيان به افراد متقاضي و يا تأمين تقاضاي  از شرکت

پذير نبوده و در اين راستا به مظنور ساماندهي  ها به صورت غير قانوني، امکان برخي نانوايي
  .عنه تصويب گرديده است  جمعيت هر منطقه بخشنامه معترضها به نسبت تعداد نانوايي

ها و متناسب با نياز مناطق توسعه يافته  ـ با هدف مديريت وضعيت فعلي نانوايي٧
 شهري، روستايي و غير برخوردار، هم اکنون بر اساس ضوابط تعيين شده، درخواست متقاضيان

ربط و تأييد کميسيون نظارت  يمجوز جديد نانوايي، پس از بررسي کارشناسي اتحاديه ذ
  .گردد استان براي آنها پروانه کسب صادر مي

 ـ رفع محدوديت صدور پروانه کسب نانوايي مستلزم تخصيص سهميه آرد از محل ٨
 هاي هاي داراي مجوز و طبعاً کاهش مستمر سهميه نانواخانه تعديل سهميه آرد خبازي نانواخانه

ن مشکالتي نظير غير اقتصادي شدن اين فعاليت و بروز داراي پروانه کسب شده و به تبع آ
 در پايان با عنايت به جميع. فروشي را در پي خواهد داشت فروشي، کم تخلفات از جمله گران

  ».جهات مذکور رد دادخواست شاکي مورد استدعاست
 با حضور رئيس و معاونين ٧/١١/١٣٩٩هيأت عمومي ديـوان عدالت اداري در تاريخ 

 و الت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحثديوان عد
  .بررسي با اکثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت کرده است
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  رأي هيأت عمومي
 قانون اساسي هر کس حق دارد شغلي را که بدان مايل است و ٢٨مطابق اصل : الف

ن نيست برگزيند و با عنايت به مفاد دادنامه مخالف اسالم و مصالح عمومي و حقوق ديگرا
 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، از آنجا که ٢٣/١١/١٣٩٧ مورخ ٢٠٤٧ ـ ٢٠٤٩شماره 

 قانون اجراي ١ و ٦ و ٧ قانون اصالح مواد ١عموم و اطالق تعريف مندرج در ماده 
» ارمجوز کسب و ک«، لفظ ١٣٩٣ قانون اساسي مصوب سال ٤٤هاي کلي اصل  سياست

 قانون اخيرالذکر، ٧ ذيل ماده ٢شود، از طرفي طبق تبصره  شامل پروانه کسب نانوايي مي
 يا ، از پذيرش تقاضا»اشباع بودن بازار«صادرکنندگان مجوز کسب و کار اجازه ندارند به دليل 

صدور مجوز کسب و کار امتناع کنند، هم چنين سابقاً هيأت عمومي ديوان عدالت اداري 
 در رسيدگي به شکايتي به خواسته ابطال ١٤/١٠/١٣٩٥  ـ ٨٠٧ادنامه شماره به موجب د

  معاون توسعه بازرگاني داخلي وزارت صنعت،٢٠/١٠/١٣٩٣ ـ ٢١٧١٣٠/٦٠بخشنامه شماره 
هاي جديد، با استداللي  معدن و تجارت مبني بر برخورداري از صدور مجوز براي نانوايي

 ٢ال بخشنامه يادشده به جهت مغايرت با حکم تبصره مشابه استدالل پيش گفته، رأي به ابط
 مصوب ٤٤هاي کلي اصل   قانون اجراي سياست١ و ٦ و ٧اصالح مواد   قانون٧ماده 
 بخشنامه مورد شکايت به لحاظ ممنوعيت ١ و ٤هاي  بنابراين بند.  صادر کرده است١٣٩٣ سال

حميل شرايطي مغاير با حق پذيرش درخواست جديد براي تأسيس نانوايي تحت هر عنواني و ت
هاي ضدرقابتي مورد نظر مقنن و نيز عدم پاسخگويي به متقاضيان  آزادي انتخاب شغل و رويه

 قانون تشکيالت و آيين ٨٨ و ماده ١٢ ماده ١مجوز نانوايي مغاير قانون است و مستند به بند 
  .شود  ابطال مي١٣٩٢دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 

، در صورتي که دارنده پروانه ١٣٩٢ قانون نظام صنفي اصالحي ١٨ه مطابق ماد: ب
کسب بخواهد محل کسب خود را به ديگري واگذار کند، بايد درخواست کتبي خود را به 

اتحاديه در صورتي که فرد معرفي شده را واجد شرايط قانوني بداند با . اتحاديه تسليم کند
کسب قبلي، پروانه جديدي به نام فرد معرفي رعايت ساير مقررات، پس از ابطال پروانه 

 قانون اخيرالذکر، واگذاري محل ١٨بر اين اساس، مطابق حکم ماده . کند شده صادر مي
 نامه مورد شکايت به لحاظ ٢کسب دارنده پروانه کسب منوط به تأييد اتحاديه بوده و بند 

 يا واگذاري محل جهت انتقال» تأييد سازمان صنعت، معدن و تجارت استان«درج شرط 
 قانون نظام صنفي و توسعه دامنه شمول آن است و ١٨کسب نانوايي، مغاير با حکم ماده 

 قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري ٨٨ و ماده ١٢ ماده ١مستند به بند 
  .شود  ابطال مي١٣٩٢مصوب سال 

ک پروانه کسب براي  قانون نظام صنفي، صدور بيش از ي١٢ ماده ٣مطابق تبصره : ج
هر فرد صنفي واجد شرايط قانوني براي يک يا چند محل کسب به شرط معرفي مباشر، 

 نامه مورد ٣بر اين اساس، بند . نامه اجرايي موضوع اين ماده بالمانع است بر اساس آيين
شکايت به لحاظ ممنوعيت صدور پروانه کسب براي پخت چند نوع نان در قالب 

  قانون نظام١٢ ماده ٣ يک شخص، مغاير با حکم مندرج در تبصره هاي نان به مجتمع
 قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان ٨٨ و ماده ١٢ ماده ١صنفي است و مستند به بند 

  .شود  ابطال مي١٣٩٢سال  عدالت اداري مصـوب
 قانون نظام صنفي افراد صنفي موظفند قبل از ١٢با توجه به اينکه مطابق ماده : د

هر نوع واحد صنفي يا اشتغال به کسب و حرفه نسبت به اخذ پروانه کسب اقدام کنند س تأسي
 از همان قانون مقرر شده محل داير شده به وسيله هر شخص حقيقي يا ٢٧و در ماده 

حقوقي که پروانه کسب دائم يا موقت براي آن صادر نشده باشد با اعالم اتحاديه رأساً از 
اندازي نانوايي بدون  گردد، بنابراين اقدام به تأسيس و راه  ميطريق نيروي انتظامي پلمپ

  . بخشنامه مورد اعتراض با قانون مغايرت ندارد و ابطال نشد٥مجوز مصرح در بند 
  رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدکاظم بهرامي

  
  ٠٤/١٢/١٣٩٩                                                                        ٩٩٠٠٤٨٩شماره

 بسمه تعالي
  جناب آقاي اكبرپور

  مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسالمي ايران رئيس هيأت
 هاي يك نسخـه از رأي هيأت عمـومي ديوان عدالت اداري به شمـاره دادنامه

:  با موضوع٠٩/١٠/١٣٩٩ مورخ ٩٩٠٩٩٧٠٩٠٥٨١١٦٥٣ الي ٩٩٠٩٩٧٠٩٠٥٨١١٦٤٩
 هيأت وزيران ٢١/١٢/١٣٩٥هــ  ٥٤٠ت١٦٢٨٦٢با توجه به اينكه مصوبه شماره . تعارضعالم ا«

 ـ ٦٩٦٤٨٨از ابتدا مشروط به تأمين اعتبار شده است و اعتبار آن حسب بخشنامه شماره 
 تأمين شده است، لذا ١/١٢/١٣٩٨ سازمان برنامه و بودجه كشور از تاريخ ٣٠/١١/١٣٩٨

وزيران قبل از تأمين اعتبار آن از سوي سازمان مديريت و امكان اجراي مصوبه هيأت 

ريزي فاقد وجاهت قانوني است و از اين حيث رأي به رد شكايت صحيح و موافق  برنامه
  .گردد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي» .مقررات است

  مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين
  

  ١٦٥٣ الي ١٦٤٩: شماره دادنامه           ٩/١٠/١٣٩٩: تاريخ دادنامه
   ٩٩٠٠٤٨٩، ٩٩٠١٦٣١، ٩٩٠٢٣٩٣، ٩٩٠٢٥٢٠، ٩٩٠٢٥٢٥: شماره پرونده

   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري:مرجع رسيدگي
  آقايان محمدرضا پورقرباني، مستشار ديوان عدالت اداري، عليرضا:کننده تعارض اعالم

  ن عبدي، جواد نجار کريميبهارسيرت، حسي
   اعالم تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري  :موضوع
 خواسته سازمان محيط زيست به دادخواست برخي از کارکنان در خصوص :کار گردش

  هيأت وزيران و پرداخت٢١/١٢/١٣٩٥هـ ـ ٥٤٠٥٧ت١٦٢٨٦٢امتيازات مصوبه شماره اعمال 
شعب ديوان عدالت  ،)٢٠/١٢/١٣٩٧( ه شوراي حقوق و دستمزدآن از تاريخ مصوبمعوقات 

  بدوي ديوان عدالت اداري به موجب٢٥بدين نحو که شعبه . اند اداري آراء متفاوت صادر کرده
 ـ ٩٩٠٩٩٧٠٩٥٦٠٠٠٣٧٩ که طي رأي شماره ١٠/١٠/١٣٩٨ـ  ٩٨٠٩٩٧٠٩٠٢٧٠٢٦١٠دادنامه 

 ١٦٢٨٦٢الل که براساس مصوبه شماره تجديدنظر تأييد شده با اين استد ٢٧ شعبه ٩/٢/١٣٩٩
 و ٦٨، ٦٦، ٦٥ هيأت وزيران افزايش امتيازات موضوع مواد ٢١/١٢/١٣٩٥ هـ ـ ٥٤٠٥٧تا 
بيني شده در قانون مذکور   قانون مديريت خدمات کشوري موکول به طي مراحل پيش٧١

اره است و بخشنامه شم هاي اجرايي مربوط و در سقف اعتبارات مصوب شده نامه و آيين
 درصدي ٥٠ رئيس سازمان برنامه و بودجه کشور نيز تاريخ افزايش ٣٠/١١/١٣٩٨ـ  ٦٩٦٤٨٨

 تعيين نموده است، لذا ١/١٢/١٣٩٨امتيازات فصل دهم قانون مديريت خدمات کشوري را 
تاريخ تصويب  (٢١/١٢/١٣٩٥مزبور از تاريخ  اجابت خواسته شاکيان به اعمال امتيازات

به علت ) تاريخ تأييد شوراي حقوق و دستمزد (٢٠/١٢/١٣٩٧يخ و يا تار) هيأت وزيران
 شدن به تأمين اعتبار فاقد وجاهت قانوني است حکم به رد شکايت صادر کرده است، مشروط

ـ ٩٨٠٩٩٧٠٩٥٧٠٠٣٢٠٥ بدوي ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه شماره ٣٦شعبه اما   
 ـ ٩٨٠٩٩٧٠٩٠٢١٠١٣٨٣ طي رأي شماره  بدوي ديوان عدالت اداري که٣٨ و شعبه ١٢/١١/١٣٩٨
 ٢٩ شعبه ٣/١٠/١٣٩٨ ـ ٩٨٠٩٩٧٠٩٥٩٩٠٣٦٠٣ که طي رأي شماره ١٢/٦/١٣٩٨

 و به تبع آن شوراي ١٣٩٥تجديدنظر تأييد شده با اين استدالل که هيأت وزيران در سال 
، ٦٥ درصدي امتيازات مواد ٥٠ با اعمال افزايش ٢٠/١٢/١٣٩٧حقوق و دستمزد از تاريخ 

هاي اجرايي   قانون مديريت خدمات کشوري براي باقيمانده کارکنان دستگاه٧١ و ٦٨، ٦٦
اند و دليلي بر سقوط حقوق ياد شده پس از استقرار آن وجود ندارد و عدم  موافقت کرده

  .اند باشد، حکم به ورود شکايت صادر کرده تأمين اعتبار مسقط حق نمي
 در آراء و صدور رأي وحدت رويه موضوع رارئيس ديوان عدالت اداري، براي رفع تعارض 

  .به هيأت عمومي ارجاع کرده است
 با حضور رئيس و معاونين ٩/١٠/١٣٩٩هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 

 و ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث
  .ر رأي مبادرت کرده استبررسي با اکثريت آراء به شرح زير به صدو

  
  رأي هيأت عمومي

  .الف ـ تعارض در آراء محرز است
 قانون برنامه پنجساله پنجم ٥٠ماده ) الف(به موجب بند : ب ـ با توجه به اينکه اوالً
  مجلس شوراي اسالمي، هيأت وزيران١٥/١٠/١٣٨٩مصوب  توسعه جمهوري اسالمي ايران

ضريب حقوق کارکنان مشمول و غيرمشمول قانون به عنوان مرجع تصويب افزايش ساالنه 
هاي موضوع  العاده مديريت خدمات کشوري و تصويب افزايش جداول و امتيازات و ميزان فوق

هيأت وزيران در : ثانياً. تعيين گرديده است%) ٥٠(فصل دهم قانون مذکور حداکثر تا پنجاه درصد 
، ٢١/١٢/١٣٩٥ ـ هـ٥٤٠ ت١٦٢٨٦٢نامه شماره   به موجب تصويب١٨/١٢/١٣٩٥جلسه مورخ 

 قانون مديريت خدمات کشوري ٧١ و ٦٨، ٦٦، ٦٥با افزايش سقف حداکثر امتيازات مواد 
اند  هاي اجرايي که تاکنون از اين امتيازات برخوردار نشده به ميزان پنجاه درصد در دستگاه

 هاي العاده و فوقافزايش امتيازات «:  مصوبه مذکور مقرر داشته٢موافقت کرده است و در بند 
هاي اجرايي مشمول قانون مديريت خدمات کشوري، موکول به طي  مواد فوق در دستگاه

هاي اجرايي مربوط و در سقف اعتبارات  نامهبيني شده در قانون مذکور و آيين مراحل پيش
 قانون مديريت خدمات کشوري و تبصره آن، ٧٤بر اساس ماده : ثالثاً» .مصوب مربوط است

هاي اجرايي اعم از اين كه مشمول مقررات قانون مديريت  زيران و كليه دستگاههيأت و
باشند يا نباشند، مكلّفند قبل از اتخاذ تصميم در خصوص تعيين و يا تغيير مباني حقوق و 
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 و مزاياي كارمندان و يا هر نوع پرداخت جديد موافقت شوراي حقوق و دستمزد را كسب كنند
ــ ٥٤٠٥٧ت۱۶۲۸٦۲نامه شماره   تصويب٢٠/١٢/١٣٩٧ جلسه مورخ شوراي حقوق و دستمزد در  ه

  هيأت وزيران را با قيود و شروط آن از جمله موکول بودن آن به طي مراحل٢١/١٢/١٣٩٥
هاي اجرايي مربوط و در سقف اعتبارات مصوب  نامه بيني شده در قانون مذکور و آيين پيش

الذکر به موجب  ت وزيران به شرح فوقنامه هيأ تأييد کرده است و از اين حيث تصويب
 هيأت تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري مغاير با قانون ٢٨/٣/١٣٩٨ ـ ١٠٤دادنامه 

 ٣٠/١١/١٣٩٨ ـ ٦٩٦٤٨٨ براساس بخشنامه شماره ً:رابعا. تشخيص داده نشده است
هم  درصدي فصل د٥٠سازمان برنامه و بودجه کشور، اعتبارات الزم براي افزايش امتياز 

هايي از امتيازات مذکور   در دستگاه١/١٢/١٣٩٨ قانون مديريت خدمات کشوري از تاريخ
اند قابل تأمين اعالم شده است و اين مصوبه نيز به موجب دادنامه شماره  برخوردار نشده

 داده  هيأت تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري مغاير با قانون تشخيص١٢/٧/١٣٩٩ـ  ٨٦٨
 ٢١/١٢/١٣٩٥هـ ـ ٥٤٠ت١٦٢٨٦٢اين با توجه به اين که مصوبه شماره نشده است، بنابر

هيأت وزيران از ابتدا مشروط به تأمين اعتبار شده است و اعتبار آن حسب بخشنامه 
 ١/١٢/١٣٩٨ سازمان برنامه و بودجه کشور از تاريخ ٣٠/١١/١٣٩٨ ـ ٦٩٦٤٨٨شماره 

قبل از تأمين اعتبار آن از سوي تأمين شده است، لذا امکان اجراي مصوبه هيأت وزيران 
ريزي فاقد وجاهت قانوني است و از اين حيث رأي به رد شکايت  سازمان مديريت و برنامه

 ١٢ ماده ٢به استناد بند اين رأي . کار صحيح و موافق مقررات است  شرح مندرج در گردشبه
 براي شعب ١٣٩٢ قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ٨٩و ماده 

  .االتباع است ديوان عدالت اداري و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه الزم
  رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدکاظم بهرامي

  
  ٠٤/١٢/١٣٩٩                                                                        ٩٩٠٠٢٧٦شماره

 بسمه تعالي
  قاي اكبرپورجناب آ

  مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسالمي ايران رئيس هيأت
 هاي يك نسخـه از رأي هيأت عمـومي ديـوان عدالت اداري به شمـاره دادنامه

:  با موضوع١٦/١٠/١٣٩٩ مورخ ٩٩٠٩٩٧٠٩٠٥٨١١٦٥٥ الي ٩٩٠٩٩٧٠٩٠٥٨١١٦٥٤
 رمانشاه شاغل در شهرهاي محروم آن استانكاركنان پيماني دادگستري استان ك. اعالم تعارض«

 باشند، مشمول مزاياي قانون جذب نيروي انساني به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگي مي
 جهت درج در روزنامه رسمي» .بنابراين رأي به ورود شكايت صحيح و منطبق با مقررات است

  .گردد به پيوست ارسال مي
  خصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربينمديركل هيأت عمومي و هيأتهاي ت

  
  ١٦٥٤ ـ ١٦٥٥: شماره دادنامه              ١٦/١٠/١٣٩٩: تاريخ دادنامه
  ٩٩٠٠٢٧٦ و ٩٩٠٢٥٣٠: شماره پرونده

   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري:مرجع رسيدگي
   آقاي شهروز سلطاني و آقاي صمد حياتي:کننده تعارض اعالم

  ء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري   اعالم تعارض در آرا:موضوع
  در خصوص دادخواست برخي از کارکنان پيماني دادگستري استان کرمانشاه:کار گردش

شاغل در شهرهاي محروم آن استان به خواسته الزام به پرداخت مزاياي مرخصي مناطق 
  .اند محروم، شعب ديوان عدالت اداري آراء متفاوتي صادر کرده

  :ها و مشروح آراء به قرار زير است ندهکار پرو گردش
 ه پرونده شمارهـدگي بـدالت اداري در رسيـوان عـدوي ديـ ب٢٩ه ـشعب: الف

 با موضوع دادخواست آقاي شهروز سلطاني به طرفيت دادگستري ٩٦٠٩٩٨٠٩٠٠٩٠٢٠٠٦
 از کرمانشاه کارکنان قوه قضاييه و به خواسته الزام به پرداخت مزاياي مرخصي مناطق محروم

 ١٤/٩/١٣٩٧ ـ ٩٧٠٩٩٧٠٩٠٠٩٠٤٤٢٧ به موجب دادنامه شماره ١٣٨٥ تا ١٣٧٠سال 
  :به شرح زير رأي صادر کرده است
العاده و مرخصي مناطق محروم و جنگي به مستخدمان  نظر به اينکه پرداخت فوق

اند و بومي محل نيز  تابع قانوني استخدام کشوري که به صورت داوطلبانه خدمت نموده
به جهت عدم خدمت داوطلبانه  شود و صرف نظر از موارد پرداخت شده و رداخت مي پباشند

 ١١ و ١٠مشمول مرخصي و مزاياي مناطق جنگي و محروم نشده و لذا مستفاد از مواد 
قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري حکم به رد شکايت وي صادر و اعالم 

نون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري  قا٦٥رأي صادره وفق ماده . گردد مي
  .ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل اعتراض در شعب تجديدنظر ديوان عدالت اداري است

 ٢٩ شعبه ١٨/٨/١٣٩٨ ـ ٩٨٠٩٩٧٠٩٥٩٩٠٢٩٧٢رأي مذکور به موجب رأي شماره 
  .استتجديدنظر ديوان عدالت اداري با اضافه کردن توضيحاتي به شرح زير تأييد شده 

 ١٤/٩/١٣٩٧ـ  ٤٤٢٧در خصوص تجديدنظرخواهي آقاي شهروز سلطاني از دادنامه شماره 
 و هاي بدوي و تجديدنظر  بدوي ديوان عدالت اداري با بررسي مندرجات اوراق پرونده٢٩شعبه 

اليحه دفاعيه تجديدنظرخواه و دقت در متن و مستندات دادنامه تجديدنظر خواسته، 
 رخواه در اين مرحله از رسيدگي دليل خاص و جهات موجهي که اساسبه اينکه تجديدنظ نظر

دادنامه تجديدنظرخواسته را متزلزل و مخدوش نموده و در نتيجه موجبات نقض آن را 
فراهم نمايد، ارائه و ابراز ننموده است و در تمام مدت مذکور به صورت قراردادي و يا 

ون استخدام کشوري و قانون جذب نيروي استخدام پيماني اشتغال داشته که از شمول قان
انساني به نقاط محروم و دورافتاده خارج بوده و موظف بوده در محل تعيين شده در متن 
قرارداد خدمت نمايد و از نظر نحوه رسيدگي و رعايت اصول و قواعد دادرسي و مباني 

شهود نيست استدالل و استنباط، در صدور رأي اقدام مغاير قانون و مقررات مربوط، م
 قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري، ضمن صدور حکم ٧١ استناد ماده به

. شود به رد تجديدنظرخواهي، دادنامه تجديدنظرخواسته به شماره ياد شده، عيناً تأييد مي
  .اين رأي قطعي است

 بـدوي ديوان عدالت اداري در رسيـدگي به پرونده شمـاره ٣٠شعبـه : ب
 بـا موضوع دادخواست آقاي رضا خوشبخت به طرفيت امور ٩٦٠٩٩٨٠٩٠٢٣٠٠٣٤١

و به خواسته تقاضاي صدور ) کرمانشاه دادگستري استان(اداري و استخدامي قـوه قضاييه 
حکم مبني بر الزام به پرداخت حقوق و مزاياي حق جنگي مناطق محروم موضوع اجراي 

س شوراي اسالمي به موجب دادنامه  مجل٧/١٢/١٣٦٧قانون جذب نيروي انساني مصوب 
  : به شرح زير رأي صادر کرده است٢٩/٨/١٣٩٦ ـ ٩٦٠٩٩٧٠٩٠٢٣٠١٦١٢شماره 

در خصوص شکايت شاکي اين شعبه با بررسي محتويات پرونده و داليل و مستندات 
ارائه شده از ناحيه شاکي مالحظه اليحه دفاعيه خوانده نظر به اينکه خوانده طي اليحه 

العاده جذب و يک ماه   ضمن تأييد خواسته شاکي مبني بر لزوم پرداخت فوقدفاعيه خود
العاده جذب و يک ماه مرخصي مناطق  مرخصي مناطق محروم اظهار داشته  مزاياي فوق

 قابل پرداخت بوده که پرداخت نشده است، ١/١/١٣٨٠ تا ٢٧/١٢/١٣٧٧محروم از تاريخ 
اره موجه تشخيص و حکم به ورود آن بنابراين خواسته شاکي نسبت به مدت مورد اش

نمايد و نسبت به مابقي خواسته شاکي که خوانده اظهار داشته شاکي  صادر و اعالم مي
 ٦٥ و ١٠استحقاق دريافت آن را ندارد شکايت شاکي را موجه ندانسته و مستنداً به مواد 

. نمايد عالم ميقانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري حکم به رد آن صادر و ا
رأي صادره ظرف مهلت بيست روز قابل اعتراض در محاکم تجديدنظر ديوان عدالت 

  .باشد اداري مي
  .اين رأي به لحاظ عدم تجديدنظرخواهي قطعيت يافت

اره ـه پرونده شمـدگي بـدالت اداري در رسيـوان عـدوي ديـ ب٤٤ه ـشعب: ج
ان اسماعيل پور به طرفيت  با موضوع دادخواست آقاي سام٩٧٠٩٩٨٠٩٠٠٤٠٢١٤٤

دادگستري کل استان کرمانشاه اداره کل امور اداري و استخدامي قوه قضاييه و به خواسته 
 قانون ٤١پرداخت حقوق و مزاياي مرخصي ارفاقي خدمت در مناطق جنگي موضوع ماده 

 ٧/١٢/١٣٦٧استخدام کشوري و قانون جذب نيروي انساني به مناطق محروم و دورافتاده مصوب 
 به شرح زير رأي ١٤/١٢/١٣٩٧ ـ ٩٧٠٩٩٧٠٩٠٠٤٠٢٤٠٢به موجب دادنامه شماره 

  :کرده است صادر
الذکر با توجه به  در خصوص دادخواست شاکي به طرفيت خوانده و به خواسته فوق

مندرجات اوراق پرونده و متن دادخواست شاکي و ضمايم پيوست نظر به اينکه مطابق 
ت خدمت نامبرده در مناطق محروم به لحاظ احصاء محل تصاوير احکام کارگزيني پيوس

بندي کشور جزو مناطق محروم محرز است به استناد  خدمت وي در ليست جدول گروه
 ٧/١٢/١٣٦٧ قانون جذب نيروي انساني به نقاط محروم و دورافتاده جنگي مصوب ٢ماده 

حق استفاده از که براي مستخدمين شاغل در مناطق مذکور عالوه بر مرخصي استحقاقي 
يک ماه مرخصي در ازاي هر سال خدمت را منظور نموده که در صورت عدم استفاده از 

هاي مربوطه در پايان هر سال تقويمي به وي پرداخت خواهد شد  العاده آن حقوق و فوق
  قانون تشکيالت و آيين دادرسي١٠شکايت موجه تشخيص و به استناد مواد مذکور و ماده 

 هيأت عمومي ٢٥/٢/١٣٨٤ ـ ٨٧ و ٨٣ و دادنامه شماره ١٣٩٢داري مصوب ديوان عدالت ا
ديوان عدالت اداري حکم به ورود شکايت و الزام خوانده به پرداخت موضوع شکايت مدت 

 بر اساس حقوق مندرج در ٢٩/١٢/١٣٧٩ تا ٢٧/١٢/١٣٧٧اشتغال شاکي در مناطق محروم از 
رأي صادره ظرف بيست روز پس . شود م ميآخرين حکم کارگزيني دوران خدمت صادر و اعال

  .باشد از ابالغ قابل تجديدنظر خواهي در شعب تجديدنظر ديوان عدالت اداري مي
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  .اين رأي به لحاظ عدم تجديدنظرخواهي قطعيت يافت
 با حضور رئيس و معاونين ١٦/١٠/١٣٩٩هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 

 و تشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحثديوان عدالت اداري و رؤسا و مس
  .بررسي با اکثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت کرده است

  
  رأي هيأت عمومي

  .الف ـ تعارض در آراء محرز است
  قانون جذب نيروي انساني به نقاط محروم١به موجب ماده : ب ـ با توجه به اينکه اوالً

به منظور جذب و نگهداري «:  مقرر شده١٣٦٧ جنگي مصوب سال و دورافتاده و مناطق
 هاي انساني به مستخدمين مشمول قانون استخدام کشوري و مقررات استخدامي شرکتنيروي 

العاده  کنند فوق دولتي که در نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگي انجام وظيفه مي
 ٦و  ٤از آنجا که به موجب مواد : اًثاني» . عنوان جذب و نگهداري قابل پرداخت استبه

باشند،  قانون استخدام کشوري، مستخدمين پيماني مشمول قانون استخدام کشوري مي
بنابراين مستخدمين مذکور مشمول مزاياي قانون جذب نيروي انساني به نقاط محروم و 

ه شرح باشند و نتيجتاً آراء صادره مبني بر ورود شکايت ب دورافتاده و مناطق جنگي مي
کار در حدي که با استدالل فوق منطبق است صحيح و موافق مقررات  مندرج در گردش

 قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان ٨٩ و ماده ١٢ ماده ٢ بند اين رأي به استناد. است
 براي شعب ديوان عدالت اداري و ساير مراجع اداري ١٣٩٢عدالت اداري مصوب سال 
  .االتباع است ممربوط در موارد مشابه الز

  رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدکاظم بهرامي
  

  ٠٤/١٢/١٣٩٩                                                                        ٩٨٠٠٧٦٢شماره
 بسمه تعالي

  جناب آقاي اكبرپور
  انمديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسالمي اير رئيس هيأت

يك نسخـه از رأي هيـأت عمـومي ديـوان عدالت اداري بـه شمـاره دادنامه 
) ٣(ماده ) ٣(ابطال تبصره «:  با موضوع٣٠/١٠/١٣٩٩ مورخ ٩٩٠٩٩٧٠٩٠٥٨١١٦٧١

جهت درج در » نامه استخدامي اعضاي غير هيأت علمي پژوهشگاه مواد و انرژي آيين
  .گردد روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي

  هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربينمديركل 
  

  ٩٨٠٠٧٦٢ :شماره پرونده      ١٦٧١ :شماره دادنامه      ٣٠/١٠/١٣٩٩: تاريخ دادنامه
   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري:مرجع رسيدگي

  پور آقاي محمدرضا حنيفه :شاكي
  استخدامي اعضاي نامه يينآ) ٣(ماده ) ٣( تبصره ابطال :موضوع شکايت و خواسته

  غير هيأت علمي پژوهشگاه مواد و انرژي
  استخدامي نامه آيين) ٣(ماده ) ٣(تبصره  شاکي به موجب دادخواستي ابطال :کار گردش

 را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعضاي غير هيأت علمي پژوهشگاه مواد و انرژي
  :اعالم کرده است که

 پنجم   قانون برنامه٢٠ماده ) ب(به استناد مفاد بند رساند،  ار مياحتراماً؛ به استحض«
هاي توسعه کشور مصوب مجلس شوراي اسالمي،   قانون احکام دائمي برنامه١و ماده 
هاي علم و فناوري بدون  ها و مراکز و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي و پارک دانشگاه

لتي به ويژه قانون محاسبات عمومي کشور، هاي دو رعايت قوانين و مقررات حاکم بر دستگاه
قانون مديريت خدمات کشوري، قانون برگزاري مناقصات و اصالحات و الحاقات بعدي آنها و 

 و تشکيالتي هاي مالي، معامالتي، اداري، استخدامي نامه فقط در چارچوب مصوبات و آيين«
 ٣ ذيل ماده ٣ تبصره ».کنند رسد عمل مي مصوب هيأت امنا که به تأييد وزير علوم مي

هاي  نامه  استخدامي اعضاي غير هيأت علمي پژوهشگاه مواد و انرژي که در آيين نامه آيين
هاي علم و فناوري با عنوان  ها و مراکز و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي و پارک دانشگاه
 ٩٦/٨٥ تسري يافته در رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري کالسه پرونده ٨ماده تبصره 

لذا بدين ترتيب؛ تعيين . ن قانون و خارج از حيطه اختيارات ابطال گرديدبي به دليل خالف
 ٢٠ماده ) ب(صالحيت رسيدگي براي مراجع قضايي و يا شبه قضايي از مصاديق بند 

 پنجساله پنجم توسعه کشور خارج بوده در نتيجه تصويب مقرره از حدود  قانون برنامه
 ٣ ذيل ماده ٣باشد و استدعاي ابطال تبصره  أت امناء خارج مياختيارات قانوني هي

نامه استخدامي اعضاي غير هيأت علمي پژوهشگاه مواد و انرژي به استناد تسري رأي  آيين

هاي علم و فناوري  عمومي براي کليه مراکز و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي و پارکهيأت 
  ».گردد ايفاد مي

  :  ه شرح زير استمتن مقرره مورد اعتراض ب
 شوند، کار گرفته مي صورت قراردادي به نامه، به  ـ همه افرادي که براساس اين آيين٣تبصره ««

قانون کار، از شمول قانون مذکور خارج هستند و به دعاوي آنان در ) ١٨٨(به استناد ماده 
  ».شود هاي تشخيص و حل اختالف وزارت کار رسيدگي نمي هيأت

 مذکور، مدير کل دفتر حقوقي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در پاسخ به شکايت
  : توضيح داده است که١٢/٥/١٣٩٨ ـ ١١٢٨٥٢/٧٥/٧به موجب اليحه شماره 

اشخاص مشمول قانون استخدام کشوري يا «: قانون کار) ١٨٨(ـ به استناد ماده ١«
» .اهند بودمشمول مقررات قانون کار نخو... ساير قوانين و مقررات خاص استخدامي و

ي پنجم توسعه  قانون برنامه) ٢٠(ماده ) ب(همانگونه که مستحضريد به استناد مفاد بند 
هاي توسعه کشور،  قانون احکام دائمي برنامه) ١(جمهوري اسالمي ايران و همچنين ماده 

هاي علم و فناوري، بدون  ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي و پارک دانشگاه
هاي دولتي به ويژه قانون محاسبات  نين و مقررات عمومي حاکم بر دستگاهرعايت قوا

عمومي کشور، قانون مديريت خدمات کشوري، قانون برگزاري مناقصات و اصالحات و 
هاي مالي، معامالتي، اداري،  نامه الحاقات بعدي آنها و فقط در چارچوب مصوبات و آيين

 رسد، مي به تأييد وزير علوم، تحقيقات و فناورياستخدامي و تشکيالتي مصوب هيأت امنا که 
ها و مؤسسات آموزش عالي، پژوهشي و  گذار به دانشگاه بر اين اساس، قانون. کنند ميعمل 

 . استخدامي خاص اعضاي غير هيأت علمي را داده است نامه فناوري اختيار تدوين و تصويب آيين
  .مشمول قانون کار نخواهند بود نيز  نامه بنابراين اعضاي قراردادي موضوع آيين

 قانون مديريت خدمات کشوري؛ کارمند ٧ـ همانگونه که مستحضريد براساس ماده ٢
دستگاه اجرايي فردي است که بر اساس ضوابط و مقررات مربوط به موجب حکم و يا 

 قانون ٦ماده . شود قرارداد مقام صالحيتدار در يک دستگاه اجرايي به خدمت پذيرفته مي
پست سازماني عبارت است از «: دارد شده در بيان تعريف پست سازماني مقرر ميياد 

هاي  هاي اجرايي براي انجام وظايف و مسئوليت جايگاهي که در ساختار سازماني دستگاه
: ٣٢شود و مطابق ماده  بيني و براي تصدي يک کارمند در نظر گرفته مي مشخص پيش

. ، متصدي يکي از پستهاي سازماني خواهند بودهاي اجرايي هر يک از کارمندان دستگاه
 استخدامي اعضاي غير هيأت علمي وزارت علوم نيز منظور از عضو؛  نامه  آيين١٣ـ١بند مطابق 

 رسمي، پيماني و  نيروي انساني غير هيأت علمي شاغل در مؤسسه در يکي از سه وضعيت
تبه و به تمامي اعضا اختصاص ها، ر العاده نامه، فوق همچنين مطابق آيين. قراردادي است

مضافاً اين اختيار به مؤسسه تفويض شده که به اعضاي قراردادي، پست سازماني . استيافته 
  .نيز اعطا نمايد) هاي سازماني مصوب در سقف ده درصد پست(

هيأت عمومي ديوان عدالت  ٦/٢/١٣٩٥ ـ ٣١ شماره  ـ عالوه بر اين حسب دادنامه٣
 قانون مديريت خدمات کشوري و عدم وجود دليل بر اشتغال ١٢٤ه اداري با اشاره به ماد

شاکي مطابق ماده مذکور، اشخاص مشمول قانون استخدامي کشوري يا ساير قوانين و 
قانون کار و تأمين اجتماعي، مشمول مقررات ) ١٨٨(مقررات استخدامي به موجب ماده 

  .اند قانون اخيرالذکر تلقي نشده
  گفت چنانچه وضعيت استخدامي شخص رسمي يا پيماني نباشد،توان از سوي ديگر نمي
 قانون مديريت خدمات کشوري، قانونگذار ١٢٤شود، زيرا براساس ماده  مشمول قانون کار مي

هاي سازماني مصوب و مجوزهاي  در سقف پست کارگيري نيروي انساني در برخي از مشاغل، به
شود و  مشاغل محدودي مي ته و منحصر بهپذير دانس  استخدامي براساس قانون کار امکان

توانند نيروي   مي١٢٤هاي دولتي فقط در قالب ماده  بنابراين دستگاه.  مشاغل قراردادي  همهنه
  .ي موارد مشمول قانون کار نيستند کار کارگري استخدام کنند و در بقيه

 استخدامي امهن  آيين٣ ماده ٣ـ با توجه به جميع جهات معنونه و بر اساس مفاد تبصره ٤
نامه به صورت  ؛ کليه افرادي که بر اساس اين آيين١٣٩٧غير هيأت علمي مصوب سال اعضاي 

 قانون کار از شمول قانون مذکور ١٨٨شوند به استناد ماده  قراردادي به کار گرفته مي
هاي تشخيص و حل اختالف وزارت کار قابل رسيدگي  خارج بوده و دعاوي آنها در هيأت

  .باشد نمي
 ـ بر اساس قانون، مصوبه اي قابل ابطال است که يا خالف قانون باشد و يا خارج از ٥

در حالي که اوالً تصويب مصوبه مورد اعتراض . کننده باشد حدود اختيارات مقام تصويب
هاي توسعه کشور در صالحيت هيأت امنا است؛   قانون احکام دايمي برنامه١مطابق ماده 

  . قانون کار است١٨٨ر با ماده ثانياً هماهنگ و سازگا
نامه  با عنايت به مراتب مذکور، و نظر به اينکه عضو قراردادي نيز مشمول آيين

استخدامي اعضاي غير هيأت علمي است، و با لحاظ رويه ديوان عدالت اداري در رسيدگي 
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انون  ق١٥٧به شکايات و با توجه به اينکه اعضاي قراردادي در شمول موارد مندرج در ماده 
  ».کار و قراردادهاي حجمي نيز نيستند

  با حضور رئيس و معاونين٣٠/١٠/١٣٩٩هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 
 و ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث

  .بررسي با اکثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت کرده است
  

   هيأت عموميرأي
با توجه به اينکه تعيين حدود صالحيت رسيدگي به دعاوي چه در مراجع قضايي و 

 کننده چه در مراجع شبه قضايي به حکم قانونگذار منوط شده و تشخيص آن با مرجع رسيدگي
براي مراجع قضايي يا شبه قضايي جهت رسيدگي يا  باشد و ساير مراجع حق تعيين تکليف مي

هاي توسعه کشور مصوب  دائمي برنامه  قانون احکام١در ماده   دعاوي ندارند وعدم رسيدگي به
 ٣ ماده ٣بيني نشده است بنابر مراتب تبصره  ها پيش  چنين اختياري براي دانشگاه١٣٩٥سال 
نامه استخدامي اعضاي غير هيأت علمي پژوهشگاه مواد و انرژي از حيث دخالت در حدود  آيين

 ١يي خارج از حدود اختيارات هيأت امناء وضع شده و مستند به بند صالحيت مراجع شبه قضا
 قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب ١٣ و ٨٨ و مواد ١٢ماده 
  .شود  ابطال مي١٣٩٢ سال

  رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدکاظم بهرامي
  

  ٠٤/١٢/١٣٩٩                                                                        ٩٨٠٠٢١١شماره
 بسمه تعالي

  جناب آقاي اكبرپور
  مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسالمي ايران رئيس هيأت

يك نسخـه از رأي هيـأت عمـومي ديـوان عدالت اداري بـه شمـاره دادنامه 
 ١ ذيل جدول شماره ٣ابطال تبصره «:  با موضوع٠٧/١١/١٣٩٩ مورخ ٩٩٠٩٩٧٠٩٠٥٨١١٦٧٨

  شوراي اسالمي٢٢/٦/١٣٩٣ش ـ /٦٦٠٦/٩٣/٤ مصوبه شماره ٢ول شماره تبصره ذيل جدو 
  .گردد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي» شهر مشهد

  مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين
  

  ٩٨٠٠٢١١: شماره پرونده     ١٦٧٨: شماره دادنامه     ٧/١١/١٣٩٩ :تاريخ دادنامه
   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري:مرجع رسيدگي

   آقايان علي اکبر فوالدين و مرتضي غالمي اول:شاكي
 و تبصره ذيل ١ ذيل جدول شماره ٣ ابطال تبصره :موضوع شکايت و خواسته

  اي اسالمي شهر مشهد شور٢٢/٦/١٣٩٣ش ـ /٦٦٠٦/٩٣/٤ مصوبه شماره ٢جدول شماره 
 و ١ ذيل جدول شماره ٣ شاکيان به موجب دادخواستي ابطال تبصره :کار گردش

 شوراي اسالمي ٢٢/٦/١٣٩٣ش ـ /٦٦٠٦/٩٤/٤ مصوبه شماره ٢تبصره ذيل جدول شماره 
  :اند که شهر مشهد را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعالم کرده

صوبه مورد شکايت اقدام به تعيين جريمه شوراي اسالمي شهر مشهد به موجب م«
ساالنه تأخير در پرداخت عوارض نموده که خارج از صالحيت شوراي اسالمي و مغاير با 

 ١٦ضمن اين که به موجب بند . باشد  قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران مي٣٧ـ٣٦اصول 
 شوراي اسالمي  قانون تشکيالت، وظايف و انتخابات شوراها و انتخاب شهرداران٨٠ماده 

باشد که  شهر فاقد صالحيت در خصوص تعيين جريمه تأخير در پرداخت عوارض مي
 ـ ٥٧٨هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نيز در موارد مشابه از جمله رأي شماره 

الذکر  لذا با اوصاف فوق.  حکم به ابطال اين نوع عوارض را صادر نموده است٢١/٦/١٣٩٦
 و ١٢ ماده ١ قانون مجازات اسالمي و بند٢انون اساسي و ماده  ق١٧٠ استناد به اصل با

 تقاضاي ١٣٩٢ قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ٨٨ماده 
  را که حاوي جريمه ديرکرد پرداخت٢٢/٦/١٣٩٣ش ـ /٦٦٠٦/٩٣/٤هاي مصوبه  تبصره ابطال

  ».عوارض است داريم
  :شرح زير استهاي مورد اعتراض به  متن مقرره

 :٢٢/٦/١٣٩٣ش ـ /٦٦٠٦/٩٣/٤مصوبه شماره «
  فرماندار محترم شهرستان مشهد مقدس ـ جناب آقاي موحديان

  تعرفه عوارض قطع درختان و بهاي خدمات جابه جايي آنها: موضوع
  شهرداري مشهد در زمينه٣١/٢/١٣٩٣ـ  ٣٣٦٨٤/٢١سالم عليکم، با احترام اليحه شماره 

 قطع درختان و بهاي خدمات جا به جايي آنها در معابر شهري در تغيير تعرفه عوارض
  . مطرح شد و به شرح زير به تصويب رسيد١٨/٦/١٣٩٣جلسه علني مورخ 

ها و معابر شهري و  به منظور مراقبت و حفظ درختان باغ: متن مصوبه ـ ماده واحده
و ساختماني و ساير هاي عمراني  جلوگيري از قطع بدون مجوز آنها در هنگام اجراي پروژه

شود تعرفه عوارض قطع و هرس  هايي که موجب آسيب رساندن و قطع درختان مي اقدام
 ش ـ/٦١٦٣/٢موضوع مصوبات شماره ( بدون مجوز درختان و بهاي خدمات جابه جايي آنها 

 هاي زير به شرح جدول بندها و تبصره)  شورا٢١/٢/١٣٨٨شـ  /٨٢٢/٣ و شماره ٢٠/١٢/١٣٨٤
شود عوارض و بهاي خدمات مذکور را  بايد و به شهرداري اجازه داده مي غيير مياصالح و ت

  .حسب مورد از اشخاص حقيقي و حقوقي دريافت نمايد
  

  ـ عوارض قطع درخت با مجوز و يا بدون مجوز شهرداري١جدول شماره 
  اندازه محيط بن
  هر اصله درخت
  به سانتيمتر

  عوارض قطع هر اصله درخت
  يبا مجوز شهردار

  عوارض قطع هر اصله درخت
  بدون مجوز شهرداري

  ٠٠٠/٣٢٠/١= ريال٠٠٠/٢٨٠/٥×٤   ريال٠٠٠/٥٨٥/١  ١٥ـ  ٥٠

 ٥٠به ازاء هر سانتيمترمازاد بر   ٥٠ ـ ١٠٠
  ٠٠٠/٥٨٥/١+ ريال١٥٨/٥٠٠سانتيمتر

 سانتيمتر ٥٠به ازاء هر سانتيمتر مازاد بر (
  ٨٠ ×) ريال٠٠٠/٣٢٠/١( + ريال ٠٠٠/١٣٢

به ازاء هر سانتيمتر مازاد بر يک متر   ١٠٠بيش از 
   ريال٠٠٠/٥٠٥/٩+  ريال ٠٠٠/٣١٥

به ازاء هر سانتيمتر مازاد بر يک متر 
)١٢٠× )٠٠٠/٩٢٠/٧ + ٠٠٠/٢٦٤  

  
 رساني مفاد جدول شماره يک به مالک شهرداري موظف است نسبت به اطالع: ١تبصره 

  .مان اقدام نمايدنفع به صورت کتبي و همزمان با تحويل پروانه ساخت يا ذي
هاي خارج از ضوابط شهرسازي که نياز به مجوز  جدول فوق براي پروژه: ٢تبصره 

  .کميسيون ماده پنج دارد بيست برابر افزايش يابد
   . درصد افزايش يابد٢٠عوراض موضوع جدول يک ساليانه : ٣تبصره 

 اري مبادرتـ در صورتي که اشخاص حقيقي و حقوقي بدون هماهنگي و اجازه از شهرد١
به هرس و سربرداري، پوست کني و آسيب موثر درختان شهري نمايند و اين اقدام آنان 

  :باشند موجب خسارت به درخت شود ملزم به پرداخت عوارض زير مي
 درصد عوارض قطع ٦٠يک تا سه اصله درخت به ميزان خسارت وارده تا سقف : الف

   بدون مجوز
 درصد عوارض قطع ٨٠ن خسارت وارده تا سقف بيش از سه اصله درخت به ميزا: ب

   بدون مجوز
ـ شهرداري مکلف است در هنگام صدور پروانه ساختماني تعداد درختان واقع در ٢

حاشيه معبر ملک را به همراه شماره شناسنامه درخت يا درختان در پروانه قيد و همزمان 
ز درختان مذکور در مراحل نفع براي مراقبت ا با تحويل پروانه ساختمان به مالک يا ذي

  .ساز تعهد الزم را دريافت نمايد ساخت و
  .باشد  مي٢ـ بهاي خدمات جابه جايي درخت با مجوز شهرداري به شرح جدول شماره ٣
  

  ـ بهاي خدمات جابه جايي درخت با مجوز شهرداري٢جدول شماره 
  محيط بن

  سانتيمتر ٣٠ ـ١٥ 
  محيط بن

   سانتيمتر٥٠ـ٢٠ 
  محيط بن

   سانتيمتر٨٠ ـ٥٠ 
  محيط بن

   سانتيمتر به باال٨٠ 
  به قيمت کارشناسي روز   ريال٠٠٠/٠٠٠/٢   ريال٠٠٠/٦٥٠   ريال٠٠٠/٤٥٠

  
  . درصد افزايش يابد٢٠ ساالنه ٢مبالغ مندرج در جدول شماره : تبصره

ها و  ـ در صورتي که شهروندان به هر دليلي اقدام به خشک کردن درختان باغ٤
هاي   مشمول پرداخت عوارض رديف٧ پس از تصويب کميسيون ماده حاشيه معابر نمايند

  .قطع درخت بدون مجوز شهرداري مندرج در جدول شماره يک خواهند شد
 ـ با توجه به اين که بخش عمده اي از امحاي درختان ناشي از صدور مجوز بيش از ٥

ک در حال هاي نگهبان و پيشروي طولي براي امال سازه ها يک درب پارکينگ، کنسول
 باشد شهرداري مشهد مکلف است ضوابط مربوط به صدور مجوز درب ورودي ساخت و ساز مي

ها را با تاکيد بر حفظ درختان حاشيه معابر اصالح و ظرف مدت دو ماه جهت  پارکينگ
  .تصويب به شوراي اسالمي شهر ارائه نمايد

  ـش/٨٢٢/٣ و ٢٠/١٢/١٣٨٤شـ  /٦١٦٣/٢هاي شماره  ـ  اين مصوبه جايگزين مصوبه٦
  ».باشد  شوراي اسالمي شهر مشهد مقدس مي٦/٢/١٣٨٩ش ـ /٦٧٥/٣ و شماره ٢١/٢/١٣٨٨

در پاسخ به شکايت مذکور، رئيس شوراي اسالمي شهر مشهد به موجب اليحه 
  : توضيح داده است که٥/٤/١٣٩٨ش ـ /٥٥٤٨/٩٨/٥شماره 
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 ذيل جدول ٣ل تبصره عطف به ابالغ نسخه دوم دادخواست ارسالي به خواسته ابطا«
 ٢٢/٦/١٣٩٣ش ـ /٦٦٠٦/٩٣/٤ مصوبه شماره ٢ و تبصره  ذيل جدول شماره ١شماره 

 دفاعيات اين شورا به اختصار ٩٨٠٠٢١١شوراي اسالمي شهر مشهد، موضوع پرونده کالسه 
  :گردد  در وقت مقرر قانوني به شرح زير تقديم حضور ميو

 ١/٣/١٣٥٩اي سبز در شهرها مصوب در ماده يک اليحه قانوني حفظ و گسترش فض
ـ به منظور حفظ و گسترش فضاي سبز و جلوگيري از قطع ١ماده: چنين مقرر شده بود

هايي  ها، باغات و محل ها و پارک رويه درختان، قطع هر نوع درخت در معابر، ميادين، بزرگراه بي
ازه شهرداري ممنوع که به صورت باغ شناخته شوند در محدوده قانوني و حريم شهرها بدون اج

ضوابط مربوط به چگونگي اجراي اين ماده پس از تهيه توسط شهرداري و تصويب . است
بنابراين بر اساس قانون موضوعه مجلس شوراي اسالمي تدوين . شوراي شهر قابل اجرا است

. ها سپرده شده است ضوابط به چگونگي اجراي اين قانون به شوراي اسالمي شهر و شهرداري
  .ن در قانون مذکور موضوع جريمه تصريح و تأکيد گرديده استهمچني

 همان طور که قضات ديوان عدالت اداري مستحضرند اختيار وضع عوارض به نحو کلي
نامه قانون   آيين٥ ماده ٣ قانون شوراها ديده شده است و در تبصره ٨٠ ماده ١٦در بند 

در وضع عوارض قطع درختان شوراها  حفظ و گسترش فضاي سبز به نحو خاص به جايگاه
با توجه به اينکه برابر با مستندات قانوني از جمله آراء وحدت رويه . اشاره و تصريح شده است

ديوان عدالت اداري، عوارض از جنس حقوق ديواني است بنابراين به نرخ قابل محاسبه و 
ميزان  صرفاً در جهت بررسي ٧٧نظريه کارشناس منتخب کميسيون ماده . دريافت است

عوارض تعيين شده بوده که نامبرده مشاهدات عيني خود ناشي از قطاعي انجام شده سابق را 
گردد ولي قطاعي و   باز مي٣/٨/١٣٩٧ضمن بررسي اعالم داشته که نظريه ايشان به تاريخ 

  ».خشک نمودن درختان قبالً انجام شده است
حضور رئيس و معاونين  با ٧/١١/١٣٩٩هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 

 و ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث
  .بررسي با اکثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت کرده است

  
  رأي هيأت عمومي

  شوراهاي اسالمي١٣٨٧ قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب ٥٠ ماده ١طبق تبصره 
خش جهت وضع هر يک از عوارض محلي جديد، که تکليف آنها در اين قانون شهر و ب

مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال براي اجراء 
 درصدي براي ٢٠وضع عوارض با افزايش . نمايند  سال بعد، تصويب و اعالم عموميدر

 هد مغاير قانون و خارج از حدود اختياراتهاي بعدي در مصوبه شوراي اسالمي شهر مش سال
 و تبصره ذيل ١ ذيل جدول شماره ٣ شوراي اسالمي شهر است و به همين دليل تبصره قانوني

 شوراي اسالمي شهر مشهد ٢٢/٦/١٣٩٣ش ـ /٦٦٠٦/٩٣/٤ مصوبه شماره ٢جدول شماره 
 عدالت اداري  قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان٨٨ و ماده ١٢ ماده ١بند مستند به 

  .شود  ابطال مي١٣٩٢مصوب سال 
  رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدکاظم بهرامي

  
  ١٠/١٢/١٣٩٩                                                                        ٩٧٠١٧٧٨شماره

 بسمه تعالي
  جناب آقاي اكبرپور

  امه رسمي جمهوري اسالمي ايرانمديره و مديرعامل محترم روزن رئيس هيأت
 يك نسخـه از رأي هيأت عمـومي ديـوان عـدالت اداري بـه شمـاره دادنـامه

 دستورالعمل ٤ابطال ماده «:  با موضوع٣٠/١٠/١٣٩٩ مورخ ٩٩٠٩٩٧٠٩٠٥٨١١٦٢٩
جهت درج در »  بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران١٦/٩/١٣٩٢ ـ ١٠١٥/٦٠شماره 

  .گردد ارسال ميروزنامه رسمي به پيوست 
  مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين

  
  ٩٧٠١٧٧٨ :شماره پرونده       ١٦٢٩ :شماره دادنامه       ٣٠/١٠/١٣٩٩: تاريخ دادنامه

   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري:مرجع رسيدگي
  نافزار جنوب با وکالت آقاي بهداد رحمانيا شرکت موج :شاكي

 ١٦/٩/١٣٩٢ـ  ١٠١٥/٦٠ دستورالعمل شماره ٤ابطال ماده  :موضوع شکايت و خواسته
  بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران

 ـ ١٠١٥/٦٠ دستورالعمل شماره ٤ماده  شاکي به موجب دادخواستي ابطال :کار گردش
 را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران ١٦/٩/١٣٩٢

  :اعالم کرده است که

  رياست محترم ديوان عدالت اداري«
  با سالم

  :رساند افزار جنوب به استحضار عالي مي احتراماً به وکالت از شرکت موج
 بانک مرکزي، وفق ١٤/١٢/١٣٩٠ ـ ١٠٣٨/٦٠ـ موکل بر اساس بخشنامه شماره ١

 سرپرستي شيراز بخشنامه مذکور اقدام به گشايش اعتبار در بانک تجارت شعبه) الف(بند 
که محصول اين گشايش اعتبار بر مبناي . نموده است) ارز مرجع و دولتي آن زمان(نرخ رسمي با 

باشد   الکترونيک ميChina به نفع شرکت LC١٨٣٠ مشهور به LCبخشنامه ياد شده، 
  .هر يک به نحو استقالل گشته است) سه قسمت(که شامل سه پارت 

 لذکر از طرف موکل تسويه گشته و هيچگونه تعرضيا  فوقLCـ پارت نخست و دوم ٢
آنچه محل مناقشه واقع گرديده . عنه نسبت به آنها وارد نشده است نيز از ناحيه مشتکي

باشد که عليرغم تسويه حساب موکل با واحد ارزي مربوطه  مي) قسمت سوم(پارت سوم 
نامه اخيرالصدور  بخش٤، مشتکي عنه آن را مشمول ماده)سرپرستي بانک تجارت شيراز(

 .دانند  بانک مرکزي مي١٦/٩/١٣٩٢ـ  ١٠١٥/٦٠شماره 
ـ حال آن که در راستاي همين پارت سوم موکل کاالي خود را وفق قبض انبار ٣

 به انبار منطقه ويژه وارد نموده و قبض انبار ١٧/٥/١٣٩١ـ  ٢١٣٣کاالي گمرکي شماره 
باشد و متعاقب آن   مؤيد امر مي١٠٨٥٥قابل معامله منطقه ويژه اقتصادي شيراز به شماره 

ريال کاالي وارد شده پارت سوم ٢٠/٦/١٣٩١بنا بر اعالم بازرگاني راضيه خوشنام به تاريخ 
LC وارد منطقه ويژه اقتصادي شيراز گشته و نهايتاً به موجب برگ ١٣/٦/١٣٩١ در تاريخ 

 ي مذکور ترخيص شده کاال٢٩/٦/١٣٩١ترخيص کاالي گمرگ جمهوري اسالمي ايران به تاريخ 
  .محسوب گرديده است

ـ لذا بر مبناي شرح ماوقع موکل به عنوان شرکت انحصاري تأمين قطعات شرکت ٤
و رسمي آن زمان وفق رسيدهاي ) دولتي(سازي سايپا بر اساس همان نرخ ارز مرجع  خودرو

آنها به ابرازي شرکت سايپا پس از تبديل به محصول شدن قطعات، اقدام به تحويل و فروش 
شرکت سايپا نموده است که قطعات تحويل داده شده مشمول پارت سوم در رسيد شرکت 

الزم به ذکر است که موکل هرگز اذن فروش . رنگي و مشخص گشته است) سايپا(مذکور 
تواند آن را بنا بر  کاال و قطعات وارداتي خود را به بازار آزاد نداشته و ندارد و منحصراً مي

سازي دولتي سايپا عرضه نمايد  شده موجود و آنچه گفته شد به شرکت خودروضوابط تعيين 
و جميع قطعات وارداتي مشمول پارت سوم بر مبناي همان نرخ ارز مرجع آن زمان پس از 

  .شده است) سايپا(تبديل به محصول نهايي تسليم شرکت مذکور 
استناد به پرينت تسويه حساب با عنايت به آنچه گذشت، موکل با ) در پايان(النهايه  ـ في ٥

 عمل حساب ارزي خود را به  تسويه٢٠/٦/١٣٩١ارزي با بانک تجارت شعبه سرپرستي شيراز در تاريخ 
اب و  در يد موکل به منزله تسويه حسLC١٨٣٠آورده و وجود سند بارنامه مربوطه به پارت سوم 

 .باشد  مؤيد همين امر مي)بانک تجارت سرپرستي شيراز(عنهم  تأييد و تصديق احد از مشتکي
بر اساس دستور ) بانک تجارت شعبه سرپرستي شيراز(ـ حال در کمال تعجب  ٦
 دستورالعمل شماره ٤ بانک مرکزي که بر مبناي ماده ١٥/٧/١٣٩٤ـ  ١٩٥٦٥٢/٩٤شماره 
 موکل ٣١/١/١٣٩٥به موجب اخطاريه مورخ .  صادر گشته است١٦/٩/١٣٩٢ـ  ١٠١٥/٦٠

اي به مبلغ  با ارز مبادله) دولتي(التفاوت نرخ ارز مرجع  تأديه مابهرا مديون و ملزم به 
  . ريال در اخطاريه مورد اشاره دانسته است٠٠٠/٠٠٠/٧١٠/٤

 ١٠١٥/٦٠اين مهم در حالي است که در تاريخ تصويب و اجرايي شدن دستورالعمل شماره 
ستندات تقديمي و باشد در صورتي که برابر سوابق و م  مي١٦/٩/١٣٩٢ آن مورخ ٤و ماده 

گفته کل واردات قطعات پارت سوم و ساخت و تحويل و استفاده  توضيحات مبسوط پيش
  صورت پذيرفته است و از لحاظ١٣٩١آنها و حتي تسويه حساب ارزي به عمل آمده در سال از 

 که متأخر ١٦/٩/١٣٩٢ـ ١٠١٥/٦٠ دستورالعمل شماره ٤توان با استناد به ماده  نميحقوقي 
 باشد، نامبرده را مشمول امات انجام گرفته گفته شده و حتي تسويه حساب موکل مياقدبر 

به پيوست پاراف و ارشاد مقام محترم وزارت . (اي دانست تغيير نرخ ارز از مرجع به مبادله
 مکتوب شده است، ١٥/٤/١٣٩٣ـ  ٥٧٠/١٠٦/٤در رابطه با اين مسئله که ذيل نامه شماره 

 تسويه حساب«: گردم که تنها دليل مشتکي عنهم آن است که ميمتذکر .) گردد ميتقديم 
الحساب  به صورت علي) دولتي(ارزي به عمل آمده از ناحيه موکل بر مبناي نرخ ارز مرجع 

 .گردد الحساب نرخ ارز مرجع مستفاد مي همان علي» الحساب علي«حال آنکه از لغت . استبوده 
يافت، موکل  زمان نوسان يا تغييري افزايشي مييعني چنانچه ميزان نرخ ارز مرجع در آن 

  دستورالعمل ياد شده تغيير ماهيت٤حال آن که استناد به ماده . بود به تأديه آن ميمکلف 
و تغيير ماهيت يک نوع ارز به نوع ) اي يعني ارز مرجع به ارز مبادله(ارز به ارز ديگر است يک 

ي داشت و موکل را مکلف به تأديه مبلغي الحساب مذکور تلق توان همان علي ديگر را نمي
بر مبناي اين تغيير ماهيت آن هم نسبت به کسي که سابقاً تسويه حساب کرده است، فاحش 
توان موکل را که بر مبناي نرخ ارز مرجع قطعات خودرو را وارد و  لذا چگونه مي. داشت
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 التفاوت زپرداخت مابهخريداري و به فروش رسانده و تسويه حساب نيز نموده است، مسئول با
 !اي متأخر دانست به نرخ مصوب مبادله» الحساب علي«با استفاده از لغت 

 بعط و بال١٦/٩/١٣٩٢ـ  ١٠١٥/٦٠النهايه در همين راستا ابطال دستورالعمل شماره  في
الزم به توضيح است که دستورالعمل فوق .  آن نسبت به موکل مورد استدعاست٤ماده 

 .باشد بخش اول مجموعه مقررات ارزي در خصوص واردات کاال و خدمت ميصراحت مغاير با  به
اين مجموعه مقررات از مجموعه مصوبات بانک مرکزي جمهوري ) الف(چرا که وفق بند 

:  آمده است١٤/١٢/١٣٩٠ـ  ١٠٣٨/٦٠ها و مقررات ارزي به شماره  ايران اداره سياستاسالمي 
ري صنعتي و ويژه اقتصادي توسط واحدهاي واردات کاال و خدمت به مناطق آزاد تجا«

آيد و موکل نيز دقيقاً مصداق همين  توليدي مستقر در منطقه با نرخ رسمي به عمل مي
 باشد که تأييديه واحدهاي توليدي مستقر در مناطق ويژه اقتصادي و واحدهاي توليدي مي

 معناست که اين بدان. گردد مراتب مذکور و مستندات مبرهن آن به پيوست تقديم مي
همين مصوبه از مجموعه مقررات ارزي موکل مشمول نرخ رسمي جهت ) الف(وفق بند 
) بانک مرجع(و تسويه پارتهاي خود با بانک تجارت ) LCمشهور به ( اعتبارات بانکي گشايش

همچنين . به نرخ رسمي شده و بر همين مبنا به نرخ رسمي تسويه حساب نموده است
 آن در خصوص موکل تقاضاي ابطال آن ٤لي که نسبت به ماده طبق ماده يک دستورالعم

کاالي موکل . (اند  ترخيص شده٣/١٢/١٣٩١کاالهايي که تاريخ «: است صراحتاً آمدهگرديده 
 ٣/٥/١٣٩١متناسب با واريز معادل ريالي قبل از )  ترخيص شده است١٤/٧/١٣٩١قبل از 

  .باشد سويه ريالي با مشتري ميمالک ت... نرخ حواله اعتبار برات اسناد مربوطه و
 به بعد مشمول نرخ ارز مربوط ٣/٥/١٣٩١وليکن در ادامه همين ماده آمده است که از 

به واردات کاالي مزبور در تاريخ ترخيص خواهد بود و قسم اخير اين ماده قانوني يعني از تاريخ 
وقتي همين ماده  به عمل آمده است و از طرفي ديگر ٢٠/٦/١٣٩١ يعني در مورخ ٣/٥/١٣٩١

 ٣/٥/١٣٩١بندي را در جهت تسويه حساب ريالي و ارزي تا تاريخ   عمل و تقسيمقانوني مالک
 تسويه حساب ارزي خود ٢٠/٦/١٣٩١گذارده است و موکل بعد از تاريخ مذکور يعني در تاريخ 

به عمل آورده است و مستندات آن ضميمه دادخواست گشته ) بانک تجارت(را به بانک مرجع 
است لذا حسب نص صريح همين ماده مشمول نرخ ارز مربوط به واردات کاالي مزبور در تاريخ 

چنانچه واريز معادل ريالي : ترخيص خواهد بود و تبصره يک اين ماده نيز صراحت داشته است
 باشد مشمول نرخ اعتبار ١٤/٧/١٣٩١ به بعد و تاريخ ترخيص کاال قبل از ٣/٥/١٣٩١از تاريخ 

 بوده است LCو نرخ اعتبار نيز که همان نرخ ابتدايي گشايش اعتبار مشهور به خواهد بود 
باشد که موکل بر مبناي آن اقدام به تسويه حساب ارزي با بانک  همان نرخ مرجع رسمي مي

چرا که دقيقاً وفق تبصره يک همين ماده تاريخ ترخيص کاالي موکل قبل از . مرجع کرده است
ت و مجدداً مستندات اين ترخيص و ورود کاال به سرزمين اصلي با  بوده اس١٤/٧/١٣٩١تاريخ 

توضيحات مبسوط ضميمه دادخواست گرديده و توضيحات آن نيز در دادخواست تقديمي 
گفته اساساً صرفنظر از اينکه دستورالعمل يا بخشنامه  لذا با عنايت به مراتب پيش» .آمده است

 آن که بر مبناي ٤باشد بايد گفت ماده  قانوني مي مغاير با چه ١٦/٩/١٣٩٢ـ  ١٠١٥/٦٠شماره 
اي نموده است  التفاوت از موکل به نرخ مبادله آن بانک مرکزي به بانک مرجع دستور اخذ مابه

باشد و اساساً مغاير با ماده يک همين بخشنامه  با شرايط و مستندات موکل منطبق نمي
خش اول مجموعه مقررات ارزي از ب) الف( و تبصره آن و مغايرت صريح با بند ١٠١٥/٦٠

باشد که در قسم دوم شکوائيه   مي١٤/١٢/١٣٩٠ـ  ١٠٣٨/٦٠مجموعه مصوبات شماره 
 ».هاي آن مورد اشاره قرار گرفت تقديمي پيوست

 در پي اخطار رفع نقصي که از طرف دفتر هيأت عمومي براي وکيل شاکي ارسال شده بود،
  :ده است کهاي اعالم کر وي در پاسخ به موجب اليحه

   عدالت اداريهيأت عمومي محترم ديوان«
  مطروحه در آن مرجع، در مقام پاسخ٩٧٠١٧٧٨با سالم احتراماً عطف به پرونده کالسه 

 :رساند به اخطار رفع نقص واصله در موعد مقرر مراتب رفع نقص به استحضار مي
طباق يا فعل  دستورالعمل ياد شده فاقد ان٤ـ وفق مفاد دادخواست تقديمي ماده ١

لذا ابطال تسري . باشد ارتکابي موکل به شرحي که در دادخواست تقديمي گذشته است، مي
  . نسبت به موکل مورد تقاضاست١٦/٩/١٦٩٢ـ  ١٠١٥/٦٠ از دستورالعمل شماره ٤ماده 

با عنايت . (باشد الذکر و تسري آن به موکل خالف شرع مي  دستورالعمل فوق٤ـ ماده ٢
  ).ج در دادخواست تقديميبه توضيحات مندر

 دستورالعمل ياد شده ٤ـ حکم شرعي قضيه با توجه به ادعاي خالف شرع بودن ماده ٣
 و و عمومات» ال ضرر«به موکل و تسري آن به مشاراليه بر خالف قاعده فقهي و شرعي نسبت 

  .باشد اطالقات قاعده مذکور مي
 به موکل ١٦/٩/١٣٩٢ـ  ١٠١٥/٦٠ دستورالعمل يا بخشنامه شماره ٤ـ تسري ماده ٤
 )الف( و تبصره آن و مغايرت صريح با بند ١٠١٥/٦٠مغاير با ماده يک همين بخشنامه اساساً 
  . دارد١٤/١٢/١٣٩٠ـ  ١٠٣٨/٦٠اول مجموعه مقررات ارزي از مجموعه مصوبات شماره بخش 

 ينکه قانون مدني با عنايت به ا٣٤٤همچنين با وحدت مالک و تنقيح مناط از مفاد ماده 
) الف( و تبصره آن و بند ١٠١٥/٦٠موکل در موعد مقرر مندرج در ماده يک بخشنامه 

 اول مجموعه مقررات ارزي اقدام به تسويه حساب ارزي خود با بانک مرجع نموده است بخش
 التفاوت از موکل خالف نص و روح ماده قانوني گردد و دريافت مابه بيع قطعي محسوب ميلذا 
الزم به توضيح است که موکل در موعد مقرر مندرج در . باشد نون مدني ميالذکر از قا فوق

 اين اليحه کاالي خود را ترخص و وارد سرزمين اصلي نموده است ٤ مذکور در بند مستندات
  »)توجه به شرح مفاد دادخواست تقديمي(محصول نيز گشته است و تبديل به 

  : متن مقرره مورد اعتراض به شرح زير است
بروات اسنادي که براي تأمين نيازهاي واحدهاي /در مورد کليه اعتبارات: ٤ ماده«

سازمان مسئول منطقه ويژه مربوط به قبل از /آزاد توليدي مورد تأييد سازمان منطقه
سازمان مسئول منطقه ويژه /، در صورت تأييد سازمان منطقه آزاد٥/٦/١٣٩١تاريخ 

د شده به سرزمين اصلي استفاده گرديده و مبني بر اينکه کاالي مربوطه در محصول وار
 به سرزمين اصلي وارد شده باشد، ارز مربوط به ٣/١٢/١٣٩١همچنين قبل از تاريخ 

اي و پس از   به نرخ مبادله١١/٤/١٣٩٢برات اسنادي مفتوحه مورد اشاره تا تاريخ /اعتبار
بايست از محل ارز  در ساير موارد مي. آن نرخ روزانه اعالمي از سوي اين بانک خواهد بود

 ».متقاضي تأمين گردد
 در پاسخ به شکايت مذکور، اداره دعاوي حقوقي بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران

  : توضيح داده است که٨/١٢/١٣٩٨ـ ٤٢٦٥٣٠/٩٨به موجب اليحه شماره 
  رئيس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري«

  با سالم و احترام؛
 موضوع) ٩٧٠١٧٧٨شماره بايگاني  (٩٧٠٩٩٨٠٩٠٥٨٠١٠٣٠در خصوص پرونده شماره 

 ١٦/٩/١٣٩٢ـ  ١٠١٥/٦٠افزار جنوب به خواسته ابطال دستورالعمل شماره  دادخواست شرکت موج
بخش اول مجموعه مقررات ارزي ) الف( آن و الزام به رعايت مفاد بند ٤اين بانک و ماده 

 ، مطالب ذيل را)١٤/١٢/١٣٩٢ ـ ١٠٣٨/٦٠بخشنامه شماره (خصوص واردات کاال و خدمات در 
  :رساند در مقام دفاع به استحضار مي

  ـ تشريح مکانيزم اعتبار اسنادي از واريز تا گشايش تا تسويه الف
  :باشد مکانيزم اعتباري اسنادي از واريز تا گشايش تا تسويه به شرح ذيل مي

ي به نام گردد و بر اساس آن سند ـ قراردادي ميان خريدار و فروشنده منعقد مي١
يکي از پارامترهايي که در قرارداد . شود براي خريدار صادر مي پيش فاکتور از طرف فروشنده

   .گردد باشد که معموالً به روش اعتبارات اسنادي توافق مي است، شيوه پرداخت و تسويه ميمطرح 
 ـ خريدار با توجه به مقررات صادرات و واردات کشور اقدام به اخذ مجوز واردات و٢

 .نمايد ثبت سفارش مي
 نامه شود، خريدار بيمه ـ بر اساس مقررات کشور که بيمه در داخل و به ريال انجام مي٣

 .نمايد هاي بيمه اخذ مي مربوطه را از يکي از شرکت
  .نمايد ـ مراحل و تشريفات تخصيص ارز را در بانک مرکزي طي مي٤
نامه و   تکميل و به همراه بيمهـ خريدار فرم تقاضاي گشايش اعتبار بانک معيني را ٥

  .نمايد پيش فاکتور و ثبت سفارش به بانک عامل جهت افتتاح اعتبار مراجعه مي
پرداخت و  ـ خريدار نسبت به تأمين ريال و در صورت تجويز نسبت به تأمين پيش ٦

  .نمايد وثايق الزم در بانک عامل اقدام مي
 عايت تشريفات قانوني، نسبت به گشايشـ بانک عامل بر اساس درخواست خريدار و با ر٧

  .کند اعتبار به نفع فروشنده خارجي اقدام مي
بايد . ـ با پذيرش اعتبار توسط فروشنده، يک اعتبار اسنادي شکل گرفته است ٨

از اين جهت در پذيرش الزم است . توجه داشت پذيرش اعتبار با قبول متفاوت است
  .و مورد توافق باشدشرايط اعتبار مطابق با شرايط قرارداد 

  .نمايد ـ فروشنده بر اساس شرايط اعتبار و قرارداد نسبت به تهيه يا توليد کاال اقدام مي٩
ـ فروشنده نسبت به تهيه اسناد مورد لزوم که در اعتبار ذکر گرديده، مانند بارنامه، ١٠

  .نمايد اقدام مي... سياهه تجاري، گواهي مبدأ و
 اسناد فوق را در مهلت مقرر در اعتبار، تسليم بانک ـ فروشنده پس از حمل کاال١١ً

  .نمايد کارگزار مي
ـ بانک کارگزار اسناد را با شرايط اعتبار مطابقت داده و در صورت تطبيق، نسبت ١٢

در اعتبارات مدت دار در موعد معين پرداخت . کند به پرداخت اعتبار به فروشنده اقدام مي
  .پذيرد صورت مي
  .نمايد کننده ارسال مي ر اسناد را جهت بانک گشايش بانک کارگزاـ١٣
 کننده اسناد را پس از تسويه حساب با خريدار، از طريق ظهرنويسي ـ بانک گشايش١٤

 .دهد جهت ترخيص کاال از گمرک، در اختيار خريدار قرار مي
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ـ خريدار مطابق قوانين گمرکي و به همراه اسناد مربوطه به گمرک مراجعه و ١٥
  .نمايد د را ترخيص ميکاالي خو
ـ پروانه سبز گمرکي صادره از سوي گمرک توسط خريدار به بانک تسليم و تعهد ١٦

  .گردد ارزي تسويه مي
  ـ تبيين ماهيت حقوقي اعتبار اسنادي ب

اي براي  هاي ويژه اي است که تعهدات و مسئوليت اعتبار اسنادي توافق چند جانبه
 هرچند اعتبار اسنادي به موجب تقاضاي خريدار از .آورد هر يک از طرفين آن به بار مي

 شود اما درخواست گشايش اعتبار اسنادي آنگاه آثار حقوقي گشاينده اعتبار، افتتاح ميبانک 
 بدين ترتيب. خواهد آورد که بانک مذکور هم با قبول درخواست متقاضي موافقت نمايدپديد 

حقوقي و حصول توافق آنان، چيز جز انعقاد  گفت اعالم اراده طرفين براي انجام عمل توان مي
زيرا روشن است که در تحقق قرارداد، آنچه اهميت اساسي دارد، خواست و . قرارداد نيست

اراده طرفين و توافق آنان براي انجام عمل حقوقي است؛ نه قالب و نحوه و شکلي که اين 
رفين در مقابل يکديگر تعهداتي را به عالوه، در اين توافق، ط. سازد ها را آشکار مي اعالم اراده

گيرند؛ بدين معني که خريدار ضمن تقاضاي گشايش  پذيرند و تکاليفي را بر عهده مي مي
نمايد که بر اساس توافق حاصله با بانک، نسبت به پرداخت وجه   خود را متعهد مياعتبار،

و بانک نيز با پذيرش هايي که بانک اعالم نمايد، اقدام کند  اعتبار و کارمزد و ساير هزينه
اين درخواست و اقدام به افتتاح اعتبار، پرداخت وجه آن را به فروشنده بر اساس شرايط 

نتيجه آنکه . نمايد اعتبار، در مقابل ارائه اسناد و مدارک تعيين شده در اعتبار، تعهد مي
 ردادي است،ها و تعهدات حقوقي که عناصر اساسي هر قرا اين مراحل دو عنصر توافق اراده در

 بنابراين چون اين تعهدات ارادي است و بر اثر اراده حقوقي طرفين ايجاد شده،. آيند ميپديد 
  .گيرد واجد آثار حقوقي است و هم مورد حمايت نظام حقوقي حاکم قرار ميهم 

  ـ  شرح موضوع  ج
 به نام شرکت ٩٠٨٠١٨٣٠/٧٣٢٠حسب اعالم بانک تجارت اعتبار اسنادي شماره 

 جهت واردات کاال به منطقه ويژه اقتصادي شيراز ١٤/١٢/١٣٩٠ار جنوب در تاريخ افز موج
  يوان چين در تاريخ ٠٠٠/٩٦٠/٣گشايش گرديده و متعاقباً پارت اول اسناد به مبلغ 

 ١١/٥/١٣٩١ واصل شده و پس از دريافت الباقي وجه اسناد به نرخ مرجع، در تاريخ ٩/٢/١٣٩١
 يوان به دليل مغايرت ٠٠٠/٤٥٠/٣پارت دوم به مبلغ . تظهرنويسي و تحويل گرديده اس

 به صورت وصولي ٧/٥/١٣٩١ يوان در تاريخ ٠٠٠/٥٩٠/١عودت و پارت سوم به مبلغ 
 به متقاضي ٢٠/٦/١٣٩١دريافت و در تاريخ )  مغايرت پرداخت پس از ترخيص کاالبا(

 .ي ترخيص شده است از گمرک منطقه ويژه اقتصاد٢٩/٦/١٣٩١ و کاال نيز در تاريخ تحويل
  دـ  دفاعيات ماعوي

دارد با عنايت به مفاد تعهدنامه  ـ ضمن ارائه تصوير تعهدنامه قبول نوسانات ارز، اعالم مي١
افزار جنوب و توجهاً به پذيرش  ـ واحد ارزي شيراز و شرکت موج مذکور في مابين بانک تجارت

الفاظ «: دارد انون مدني که بيان مي ق٢٢٤الحساب بودن مبلغ اعالمي و مستنداً به ماده  علي
، شرکت مذکور تعهد نموده که هرگونه تغيير و نوسان نرخ »عقود محمول است بر معاني عرفيه

عنه را طبق مقررات بانک مرکزي جمهوري  ارز روز تسويه حساب اعتبار اسنادي مبحوث
 از نوسانات نرخ و يا التفاوت ناشي پذيرد و در خصوص ميزان نرخ ارز و مابه اسالمي ايران مي

تغيير نوع ارز مربوطه، حق هرگونه ادعا و اعتراضي را از خود سلب و اسقاط نموده و اعالم 
داشته چنانچه اعتراض يا ادعايي در اين خصوص به عمل آورد، از درجه اعتبار ساقط و فاقد 

عهد و اقرار آن بنابراين دعواي اقامه شده توسط شرکت مذکور با توجه به ت. ارزش قانوني است
  .باشد ، محکوم به رد مي»المؤمنون عند شروطهم«شرکت و توجهاً به قاعده 

 دادخواست، ذکر اين مطلب ٦ و ٢ـ در ارتباط با موضوع مطروحه در بندهاي ٢
ضروري است که در راستاي وظيفه قانوني و صالحيت انحصاري بانک مرکزي مندرج در 

ي کشور مبني بر تنظيم مقررات ارزي و نظارت بر  قانون پولي و بانک١١ماده ) ج(بند 
 و به علت جهش نرخ ١٣٩١معامالت ارزي، به دليل شرايط خاص اقتصادي کشور در سال 

بروات اسنادي /ارز و آثار اقتصادي حاصل از آن، به منظور تعيين تکليف و تسويه اعتبارات
 تعهدات ارزش گذشته هاي ارزي اقدام شده قبلي، دستورالعمل چگونگي ايفاي و حواله

 شوراي ١/١٢/١٣٩١ از يکهزار و يکصد و پنجاه و ششمين صورتجلسه مورخ ٣موضوع بند 
هاي بعدي منتهي   و اصالحيه٣/١٢/١٣٩١ـ  ١٠٣٨/٦٠پول و اعتبار طي بخشنامه شماره 

 . صادر و به شبکه بانکي کشور ابالغ گرديد١٦/٩/١٣٩٢ـ  ١٠١٥/٦٠به بخشنامه شماره 
 دادخواست نيز شايان ذکر است وفق ٤ و ٣موارد مندرج در بندهاي ـ در خصوص ٣

هاي مذکور در خصوص اعتبارات و بروات اسنادي با مقصد مناطق آزاد و  مفاد بخشنامه
ويژه اقتصادي، مالک رسيدگي به تعهدات ارزي گذشته، توليدي بودن، ورود کاال 

وفق نامه عمومي شماره (.  قرار گرفت٥/٦/١٣٩١ سرزمين اصلي و اقدام پيش از به
 ورود کاال به مناطق آزاد و ويژه اقتصادي صرفاً با ارز متقاضي ٥/٦/١٣٩١ـ ١٤٧٥٧٠/٩١

و بر اساس آن مقرر گرديد که ارز کليه کاالهايي که حسب تأييد ) پذير شده است امکان

خ اند، تا تاري  به منطقه مربوطه وارد گرديده٣/١٢/١٣٩١سازمان منطقه، قبل از تاريخ 
لذا . شود اي و پس از آن به نرخ روزانه اعالمي تأمين مي  به نرخ مبادله١١/٤/١٣٩٢

فرمايند در اين راستا ورود کاال به کشور مالک رسيدگي است نه تاريخ قبض  مالحظه مي
نمايد که اين بانک بر قراردادهاي منعقده في مابين خريدار و فروشنده  اضافه مي. انبار

شته؛ در نتيجه مالک تعيين نرخ مورد اعمال بابت تسويه اعتبارات مربوطه مدخليتي ندا
اي   بخشنامه مربوطه، نرخ مبادله٤اسنادي، شرايط مندرج در بخشنامه بوده که وفق ماده 

  .مالک تسويه خواهد شد
  دادخواست، با توجه به اينکه٥ـ در ارتباط با چگونگي تسويه حساب ارزي موضوع بند ٤

و ) و نه متقاضي(گيرد و آن هم براي بانک عامل  بانک مرکزي انجام ميتأمين ارز از سوي 
، لذا در قرارداد )شود عبارتي تسليم متقاضي نميبه (نفع خارجي  صرفاً بابت پرداخت به ذي

به عبارت ديگر، تأمين ارز خارج (في ما بين بانک و متقاضي، فروش ارز موضوعيتي ندارد 
ضمناً عقد بيع، بر فروش ارز که داراي مقررات .) ي استاز قرارداد مابين بانک و متقاض

 .گردد، حاکم نيست بوده و مقررات آن توسط شوراي پول و اعتبار و بانک مرکزي تعيين ميخاص 
بنابراين فروش ارز مطابق عقد بيع به شيوه مذکور در قانون مدني به صورت ايجاب و قبول 

ص ارز از طرف بانک مرکزي به معناي در نتيجه تخصي. شود در لحظه معين واقع نمي
تحقق معامله نيست بلکه به معناي پذيرش تعهد براي پرداخت در سررسيد در صورت 

علي ايحال در ما نحن فيه تسويه . کننده است تحقق و عمل به کليه شروط از سوي وارد
 .حساب ارزي تحقق نيافته است

مداد شده و کالً به حساب خزانه التفاوت نرخ ارز به عنوان درآمد عمومي قل ـ مابه٥
التفاوت قيمت ارز ناشي از افزايش قيمت ارز مرجع  واريز گرديده و هيچ مبلغي از مابه

اي در اختيار بانک مرکزي قرار نگرفته و نخواهد گرفت؛ چون به موجب قانون از   مبادلهبه
. مي کشور برسدهاي عمو منابع درآمد عمومي و درآمد خزانه بوده و بايد به مصرف هزينه

لذا با عنايت به موارد مشروحه فوق و توجهاً به مفاد تعهدنامه قبول نوسانات نرخ ارز و با 
 به انطباق کامل عملکرد بانک مرکزي با قوانين و مقررات حاکم، صدور رأي شايستهعنايت 

  ».مبني بر رد دعواي مطروحه مورد استدعاست
  دستورالعمل مورد شکايت٤ موضوع ماده در خصوص ادعاي شاکي مبني بر مغاير بودن

 ـ١١١٢٧/١٠٢/٩٨مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره  با شرع مقدس اسالم، قائم
  : اعالم کرده است که٣٠/٤/١٣٩٨

  رئيس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري«
  با سالم و تحيت

  :٧/٨/١٣٩٧ـ  ٩٧/١٧٧٨عطف به نامه شماره 
  چگونگي رسيدگي به ايفاي١٦/٩/١٣٩٢ـ  ١٠١٥/٦٠رالعمل شماره  دستو٤موضوع ماده 

  فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث١٩/٠٤/١٣٩٨تعهدات ارزي گذشته، در جلسه مورخ 
 :گردد و بررسي قرار گرفت که به شرح ذيل اعالم نظر مي

در صورتي که مفاد مصوبه مذکور به نحو معتبر شرط شده باشد، مصوبه خالف شرع 
البته اختالفات بين شاکي و بانک مرکزي مسأله قضايي بوده که توسط مرجع . باشد ينم

  ».ذيصالح بايد بررسي شود
 با حضور رئيس و معاونين ٣٠/١٠/١٣٩٩هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 

 و ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث
  .با اکثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت کرده استبررسي 
 

  رأي هيأت عمومي
مقام دبير   قائم٣٠/٤/١٣٩٨ـ ١١١٢٧/١٠٢/٩٨نظر به اينکه از مفاد نامه شماره : الف

شود، بنابراين  شوراي نگهبان، مغايرت مقرره مورد اعتراض با موازين شرعي استنباط نمي
 قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري ٨٧ده  و ما٨٤ ماده ٢در اجراي تبصره 

  . موجبي براي ابطال مقرره مورد اعتراض از بعد شرعي وجود ندارد١٣٩٢مصوب سال 
 مقرر شده ١٣٩٤ قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب سال ٧ ماده ٣مطابق تبصره : ب

 قانون ١١ماده ) ج( بر اساس بند کند و است دولت حدود و مقررات استفاده از ارز را تعيين مي
هاي ارزي  پولي و بانکي کشور، تنظيم مقررات مربوط به معامالت ارزي و تعهد يا تضمين پرداخت

نظر به اينکه شوراي پول و اعتبار در چهارچوب ايفاي . با تصويب شوراي پول و اعتبار است
را اقدام به وضع دستورالعمل  اين شو٥/١٠/١٣٩١ مصوبه مورخ ١صالحيت فوق به موجب بند 

 ١٦/٩/١٣٩٢ـ  ١٠١٥/٦٠ دستورالعمل شماره ٤چگونگي ايفاي تعهدات ارزي گدشته نموده و بند
بانک مرکزي جمهوري اسالمي در راستاي مفاد دستورالعمل مذکور نيست، لذا وضع بند فوق 

 و ١٢ ماده ١ند خارج از حدود اختيارات بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران است و مستند به ب
  .شود  ابطال مي١٣٩٢ قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ٨٨ماده 

  رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدکاظم بهرامي                      
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