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  ٢٨/١/١٤٠٠                                                              ١٠٠/٥٣٤٠/٩٠٠٠رهشما
  جناب آقاي دكتر اكبرپور

  رئيس محترم هيأت مديره و مديرعامل روزنامه رسمي كشور
 رياست محترم ٢٥/١/١٤٠٠ مورخ ١٠٠/٥٠٧٥/٩٠٠٠تصوير دستورالعمل شماره 

جهت درج در روزنامه » حفظ شأن و منزلت كاركنان قوه قضاييه«قوه قضائيه در خصوص 
  .گردد رسمي به پيوست ايفا مي

  مديركل دبيرخانه قوه قضاييه ـ دكتر محسن محدث
  

  ٢٥/١/١٤٠٠                                                              ١٠٠/٥٠٧٥/٩٠٠٠رهشما
  قضاييه دستورالعمل حفظ شأن و منزلت کارکنان قوه

 بر يمبن يرهبر معظم مقام ١٦/١٢/١٣٩٧ مورخ يابالغ حکم هفتم بند ياجرا در
 يها استيس نيهمچن ه وييقضا قوه کارکنان ريسا و قضات عزت و حرمت حفظ لزوم
 صيتشخ مجمع ٢٧/١٢/١٣٨٤ مصوب قضات ستقاللا و شأن حفظ يبرا نظام يکل

 مواد شرح به »ه يقضائ قوه کارکنان منزلت و شأن حفظ دستورالعمل« نظام، مصلحت
  :است يآت

 کار (يقرارداد و يمانيپ ،يرسم کارمندان ،ييه قضايه دارندگان پايکل ـ١ماده
   .باشند ين دستورالعمل ميه، مشمول اييقضا قوه) نيمع

 در تواند نمي مقامي هيچ و است مستقل گيري خود تصميم در  قاضيـ٢ماده
 استقالل از صيانت منظور و به  اساس اين بر کند، نظر اعمال يا دخالت او تصميم اتخاذ
آن  تحقق جهت و رعايت را زير قضاييه موارد قوه مديران تمامي قضات، قضايي
 : کنند  مياقدام ريزي و برنامه

 قانون، تيحاکم اعمال يراستا در قضات منزلت و شأن استقالل، به توجه ـ الف
   ؛يطرف يب اصل تيرعا و عادالنه يدادرس نيتضم

 ر آنيغ و ياسيس از اعم يا زهيانگ هر با نظر يالقا اي فشار اعمال از خودداري ـ ب
   ؛ييقضا ميتصم اتخاذ در يقاض به

   قضايي؛ امور در ريادا و اجرايي هاي دستگاه مديران و مقامات مداخله پ ـ منع هرگونه
  آنان؛ به  پرونده ارجاع و قضات انتقال ارتقاء، جابجايي، در قانوني مقررات ت ـ رعايت

  .اختيارات حدود در قضات يسازمان و يمال ،يشغل تيامن نيتأم ـ ث
 و يه جهت تكريم همكاران به منظور دسترسييقضاران در قوه يمدـ ٣ماده
 :نديرح زير اقدام نمام با آنان بايد به شيارتباط مستق

 جهت ،يادار وقت از خارج هفته، ترجيحاً هر در يخاص ساعت اي تعيين روز ـ١
  ايام مالقات به آنان؛ياطالع رسان کارکنان و با يحضور  ارتباط و انجام مالقاتيبرقرار

 و بررسي يقضايي و ستاد واحدهاي از ا سرزدهي شده يزير بازديد برنامهـ ٢
  ها؛ آن رفع جهت الزم اقدام و مشكالت کارکنان

  با کارکنان؛ يحضور ارتباط و مالقات جهيثبت و پيگيري نتـ ٣
گيري از روشهاي مناسب، به ويژه نظام پيشنهادات جهت مشارکت   بهرهـ٤

   گيري به ويژه در امور مربوط به آنان؛کارکنان در تصميم

 ١٤٠٠ ماهفروردين  ي امس هـشنب دو
 

  ٢٢١٦١ شماره هفتمسال هفتاد و 

)١٣٩٦( 
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هت اعتناء به امور قضات و کارمندان و  نمودن تمام اقدامات در جيمبتن ـ ٥
اعتنايي  مثبت و اجتناب از هرگونه اقدامي كه اشعار بر بيهاي  يريگ  بودن جهتملموس

  نسبت به امور قاضي داشته و نظارت بر انجام امور اداري كاركنان و پيگيري آنها؛
 اي و انتقال سمت، رييتغ ،قضات کار به شروع هنگام معارفه جلسه يبرگزار ـ ٦

  .ها آن عملکرد و تيمسئول شأن، با متناسب و ستهي آنها و تقدير شايبازنشستگ
 انجام دادستان استير تحت خود، فيوظا يقلمرو در يدادگستر ضابطان ـ٤ماده

 ضابطان درخواست يريگيپ. هستند قضات يقانون ي دستورهايمجر و کنند  يم فهيوظ
  .باشد قضات منزلت و شأن تيعار با و يشرع و يقانون نيمواز با منطبق ديبا

 استقالل و شأن شدن مخدوش  سبب که باشد يا گونه به دينبا يقاض تيفعال ـ ٥ماده
 و نامناسب رفتار تصميمات، اتخاذ در يشخص ديدگاه دادن دخالت جمله از شود، وي

  .تجارت قانون ٢ ماده موضوع يتجار تيانجام فعال و يسازمان و يفرد نامتعارف
 كاركنان، منزلت و شأن حفظ راستاي ه درييقضا قوه مختلف يواحدها ايفوظ ـ ٦ماده

  :باشد مي زير شرح به دستورالعمل نيا ياجرا در
 :قضات انتظامي دادسراي ـ الف
 در اظهارنظر و يدگيرس اي و يبازرس و نظارت هنگام در اي حرفه اخالق رعايتـ ١
  قضات؛ يها پرونده خصوص
 .قضات هيعل يارسال يها گزارش به نسبت ييآزما يراست و يبررسـ ٢
 :اطالعات و حفاظت مرکز ـ ب
، يي قضاياستان و واحدها کل يدادگستر اطالعات و حفاظت مسئول انتصابـ ١
  مربوط؛ رانيمد يهماهنگ با و ييقضا هيپا دارندگان انيم از ترجيحاً
 تذکر و يساز آماده آموزش، کرديرو به اولويت رعايت با پيشگيرانه تدابير اتخاذـ ٢
  کارکنان؛ يرو فرا يها بيآس و خطرات به نسبت
 هيعل تيشکا  مانندييها روش از که ياشخاص ييشناسا در الزم تدابير اتخاذـ ٣
و  کنند يم استفاده يعاد يدگيرس روند از پرونده خروج جهت يابزار عنوان به قضات
  .آنان با الزم برخورد
  . شود کارکنان حرمت هتک جبمو که يبرخورد هرگونه از خودداريـ ٤
  ه کارکنان،يواقع، عل خالف يها گزارش برخورد متناسب با ـ ٥
  . مهميها ت و مراقبت از کارکنان در پروندهيحما ـ ٦
 يبرا دادگاه، و دادسرا شعب تناسب به الزم، تعداد به انتظامي مامور اختصاصـ ٧
  ،يانتظام امور انجام

 ياجرا ضمن قضات، يانتظام  يدادسرا و اطالعات و حفاظت مرکز ـ١تبصره
  .نشوند قضات زهيانگ کاهش موجب که کنند عمل ينحو به خود ينظارت فيوظا

 مکتوب و ،اظهارنظر مراجع نظارتي راجع به كاركنان بايد مستند ـ٢تبصره
 .شفاف باشد

 :قضات انتقال و نقل ونيسيکم  ـپ
  قضات؛ ارتقاء اي انتقال پيشنهاد در مستند يها گزارش اي و ليدال اساس  بر يريگ ميتصمـ ١
 ي مشکالتيا داراي يربوميقضات غ انتقال درخواست يبررس  به يبخش تياولوـ ٢
   ؛ خانوادهي، سرپرستيماريمانند ب
مات يآنان به تصم اعتراض به يدگيرس و ابهام موارد در قضات حياستماع توضـ ٣

  .رانيا ياسالم يجمهور يساسا قانون چهارم و شصت و کصدي اصل در اجراي ون،يسيکم
 :يفرهنگ امور و يانسان منابع معاونت ـ ت
 بعد از ي و شغلي رفتاريستگي شايکارکنان براساس الگو مند ضابطه يارتقاـ ١

  از؛ي موردني تخصصيگذراندن آموزشها
 يتمام از ثارگرانيا و شهدا خانواده عضو کارکنان کامل يمندبهره يبرا اقدامـ ٢

  آنان؛ يبرا شده گرفته نظر در ينقانو يها تيمز
 يسازوکارها اتخاذ با نخبه زه کارکنانيانگ شيافزا يبرا يقيتشو يها برنامه ارائهـ ٣
  ر از نخبگان؛يتقدهاي   و برنامهي شغلي، ارتقاي آموزشيها تيمأمور جمله از مناسب
 يياشناس دستورالعمل «ياجرا در عدالت، نشان افتيدر يبرا ستهيشا قضات يمعرفـ ٤

   ؛»هييقضا قوه سيري١٣٩٨ مصوب ييقضا دستگاه مفاخر از ريتقد و
 يها مهارت تيتقو به راجع منظم و مستمر يآموزش يها کارگاه و ها دوره يبرگزار ـ ٥
 اخالق جانات،يه و احساسات تيريمد خالقانه، تفکر ،يارتباط يها مهارت ژهيو به ،ياجتماع
 و خطرات از جلوگيري هدف با يياستقالل قضا و نشأ نزاکت، تيرعا قضا، آداب و يا حرفه
  آنها؛ ياثربخش زانيم يابيارز و شيپا و  کارکنانيرو شيپ يها بيآس

 کرديرو با آنان خدمت منطقه و محل نييتع در ييقضا کارآموزان ليتما به توجه ـ ٦
 قضات؛ عادالنه عيتوز

قبل از آغاز سال، به شوند ي که در هر سال بازنشسته مي کارکنانياعالم اسام ـ ٧
 .يره مرخصيان خدمت و ذخين اعتبار پاداش پايمنظور تأم
 : يراهبرد معاونت ـ ث
 ه؛يقضائ قوه کارکنان يبرا يرسم لباس از استفاده به ضوابط راجع تهيه ـ١
 ؛کارکنان شأن با متناسب مراجع قضايي، در اشخاص حضور ضوابط نيتدو ـ٢
   کارکنان؛ي و سازماني، ماليت شغليامن و يمنيا ژهيو ضوابط نيتدو ـ٣
ع کارکنان، با ي و ترفيابي،ارزشينش،انتقال، طبقه بنديند جذب، گزيبهبود فرآـ ٤
  ربط؛ي و مراجع ذي و امور فرهنگي معاونت منابع انسانيهمکار
  ؛يي و قضاي ستاديع کارکنان در واحدهاين ضوابط مربوط به توزيتدو ـ ٥
  :يعمران امور و يبانيپشت ،يمال معاونت ـ ج
 ،يبهداشت خدمات گسترش و ارائه منظور به ساالنه بودجه صيتخص يريگيپـ ١
 محروم؛ ت مناطقياولو با کارکنان قيتشو و مسکن ورزش، ،يگردشگر و يارتيز ،يدرمان

 ن و مقررات مرتبط؛يت قوانيقضات با رعا يمدن تيمسؤول مهيب يبرقرارـ ٢
فاقد  کارکنان تيبا اولو يسازمان زلمنا نيتأم جهت بودجه فيرد صيتخصـ ٣
   آن؛ مند ضابطه و عادالنه عيتوز و مسکن
  ؛کشور ياقتصاد طيشرا با متناسب کارکنان؛ به يمال التيتسه پرداخت صندوق ايجادـ ٤
 يها يماريب و رمترقبهيغ حوادث بروز هنگام در يمددکار و مشاوره خدمات انجام ـ ٥
  آنان؛ ادهخانو و کارکنان يبرا درمان، سخت
 يمقام واال به  کهيت کارکنانيازمند حماي نيها به خانوادهيارائه خدمات رفاه ـ ٦
 شوند؛ ي صعب العالج ميماريا مبتال به بيکنند، از کارافتاده يده، فوت ميرس شهادت
 اختصاص قيطر از کارکنان يجسم سالمت نيتأم يبرا الزم نهيزم آوردن فراهمـ ٧

   مناسب؛ يحيتفر تامکانا و يورزش يفضا
 آن رينظا و خدمت از يديبازخر به مربوط وجوه اي خدمت انيپا پاداش پرداخت ـ ٨

   ض؛يتبع بدون و وقت اسرع در يديبازخر و يبازنشستگ خيتار بيترت ک مرحله و بهيدر 
 ه؛ييقضا قوه کارکنان يها تيمأمور انجام در مناسب و منيا هينقل لهيوس نمودن فراهمـ ٩
 در  کارکنانيخدمات و ي مناسب جهت انجام امور اداريد سازوکارهايتمهـ ١٠
  آنان؛  زمان از نهيبه  به منظور استفادهيادار ساعات

 قيطر از کارکنان به يتيامن نکات آموزش و ارائه يبرا الزم داتيتمه اتخاذـ ١١
 برخط ييپاسخگو سازي فراهم و يبحران و خاص طيشرا در ژهيو به رعامل،يغ پدافند ستاد
  .کارکنان سؤاالت به

  :مرکز رسانه ـ چ
 انعکاس يبرا ييقضا و يحقوق حوزه در يفرهنگ محصوالت ديتول جهت الزم اقدامـ ١

  ؛ يقاض شأن تيرعا با قضاوت يها تيواقع هنرمندانه
 کارکنان؛ با مواجهه و ييقضا دستگاه به مردم مراجعه يچگونگ يعموم آموزشـ ٢
 ا هدف تقدير از قضات شايسته؛ ه مستند خدمت قضات بيتهـ ٣
 به خود خدمت ريمس  که دري از کارکناني مناسب جهت قدردانيااقدام رسانهـ ٤
 . شوند يا از کارافتاده ميکنند   ميده، فوتيرس شهادت

 با کارکنان ارتباط سازماني راهكار  سامانه در اطالعات يفناور و آمار مرکز ـ٧ماده
 درخواست ثبت مستلزم سامانه اين از استفاده. كند  ميايجاد را ه،يقضائ قوه يعال مسؤوالن

  .باشد يم موضوع نييتب و
 يا مالي ي، استخداميمشکالت ادار به يدگيرس در عيتسر و ليتسه منظور به ـ ٨ماده 

 »هيقضائ قوه کارکنان اتيمشکالت و شکا به يدگيرس ونيسيکم «آنان تيکارکنان و شکا
 يدگيه به درخواست کارکنان رسييقضا س قوهيارات ريي اختشود تا در چارچوب يم ليتشک
. شوند يم ه منصوبييقضا قوه سيري يسو از سال دو مدت به ونيسيکم ياعضا .کند

 عضو اصلي و دو عضو علي البدل است كه به مدت دو سال از سوي ٥كميسيون مركب از 
 .شوند  ميرييس قوه قضاييه منصوب

 شرکت يمرتبط با موضوع برا رانياز مد مورد بحس تواند يم ونيسيکم ـ  تبصره
  .کند دعوت جلسات در

 بيتصو  به٢٣/١/١٤٠٠ خيتار در تبصره ٣ و ماده ٩ در دستورالعمل نيا ـ٩ماده
  .است االجرا الزم بيتصو خيتار از و ديرس هييقضا قوه سيرئ

  سيدابراهيم رئيسي ـ رئيس قوه قضاييه

http://www.RRK.IR
http://www.DASTOUR.IR
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  ٢٨/١/١٤٠٠                                                                ١٠٠/٥٣٢٧/٩٠٠٠رهشما
  جناب آقاي دكتر اكبرپور

  رئيس محترم هيأت مديره و مديرعامل روزنامه رسمي كشور
قوه  رياست محترم ٢٨/١/١٤٠٠ مورخ ١٠٠/٥١٤٤/٩٠٠٠تصوير دستورالعمل شماره 

جهت »  قضاييهات مالي قوهبرداري از سامانه هوشمند استعالم نحوه بهره«قضائيه در خصوص 
  .گردد درج در روزنامه رسمي به پيوست ايفا مي

  دكتر محسن محدث ـ مديركل دبيرخانه قوه قضاييه
  

  ٢٨/١/١٤٠٠                                                                ١٠٠/٥١٤٤/٩٠٠٠رهشما
  يمات مالاستعال سامانه هوشمند  ازيبردار  بهره نحوه دستورالعمل

  هيي قوه قضا
توسعه  ششم پنجساله برنامه قانون ١١٧ ماده »ت«و » الف« يهابند يراستادر 
 قانون نحوه ٢٠ و ١٩، ٢،١٠ران و مواد يا ياسالم يجمهور يو فرهنگ ياجتماع ،ياقتصاد
 و ادارات ييدر استعالمات مراجع قضاع ي به منظور تسر وي ماليها تي محکومياجرا
 احکام و ياجرال ي اموال و تسهيي اشخاص و شناسايت مالي به وضع ثبت نسبتياجرا
  از سامانهيبردار بهرهين چگونگييمنظور تعمذکور و به   مراجعياالجرا مات الزميتصم

 هوشمند سامانه از يبردار  بهره نحوه دستورالعمل«ه، يي قوه قضايمال هوشمند استعالمات
  : استيمواد آتبه شرح  » هييقضا قوه يمال استعالمات
  :تعاريف و اصطالحات ـ١ماده
  ه؛يي قوه قضايمال هوشمند استعالمات  سامانه :سهام ـ الف
 احکام، قضات يکننده به پرونده، قضات اجرايدگيقضات رس: مراجع صالح ـ ب
 حل اختالف، روسأي واحدهاي ثبتي و روسأ و معاونان ادارات اجرا در حدود يشوراها

   به سهام؛ين دستورالعمل جهت دسترسيبط مذکور در ا و ضوايمقررات قانون
   مركز آمار و فناوري اطالعات قوه قضاييه؛ :مركز  ـ پ
 ششم پنجساله برنامه  قانون١١٧قضات موضوع بند الف ماده : قضات منصوب ـ ت
  .رانيا ياسالم يجمهور يفرهنگ و ياجتماع ،ياقتصاد توسعه

ن خواسته و ي قرار تأمي مال، اجراف، ضبط، وصول، ردي، توقييشناسا ـ٢ماده
وصول   از جرم،يان ناشيف اموال است، ضرر و زي که موضوع آن توقييهادستور موقت

 ياجرا قانون ٣٩ ماده مطابق که ياتيآن دسته عملو  يي اجرايها نهيهز، ي نقديجزا
 است و يقضاي مراجع عهده نقد به وجه اي مال اخذ يبرا مقررات ريسا اي يمدن احکام

 ، بااالجرا الزممفاد اسناد رسمي هاي  همچنين شناسايي و توقيف اموال موضوع اجراييه
  .شوديق سهام انجام مياز طرن دستورالعمل، يد امفا تيرعا

 اشخاص، يت ماليا وضعي اموال ييدر هر مورد که به موجب قانون، شناسا ـ٣ماده
استعالم . نديق سهام استعالم نماياند از طر ضرورت داشته باشد، مراجع صالح موظف

 دسترس در سهام  قيطر از ازيمورد ن اطالعات که است مجاز يصورت در کيرالکترونيغ
  .نباشد و يا در سهام اختالل ايجاد شود

 جهت صرفاً مراجع صالح دسترسي سهام،  اطالعاتيمحرمانگ به توجه با ـ٤ماده
  .صالح، مجاز است عمراج ياالجرا الزم ماتيتصم ياجرا  ويقضاي امور

 امور مذکور يصرفاً برا راسهام  از افت شدهيدرمراجع صالح اطالعات   ـ٥ماده
  .کنند يخوددار قانون، موجب به آن، مگر اعالم اي نشر از و استفاده دستورالعمل نيا در

 ملزم به حفظ شناسه و رمز ، هستندسهام که مجاز به استفاده از يکاربران  ـ٦ماده
 افراد يدسترس نهيجاد زميا اي اطالعات يافشا ا عمد دري يانگار سهل صورت در و بوده خود
  .گرفت قرار خواهند يقضاي اي يانتظام بيتعق تحت مورد حسب رمجاز،يغ

 صرفاً در مورد اشخاص و ميزان مال يا مبلغ موضوع  به اطالعاتيدسترس ـ٧ماده
  .ستعالم مجدد ممنوع استپرونده مجاز بوده و در صورت كفايت اموال توقيف شده، ا

 دانش و تخصص ي قضايي و باالتر  که دارا٩ان دارندگان پايه يقضات منصوب از م ـ ٨ماده
  . شوند يه، به مدت دو سال منصوب مييقضا س قوهييشنهاد مرکز و ابالغ ريالزم باشند، به پ
قضات منصوب در مركز مستقر بوده و تقسيم كار،  نحوه تصميم گيري   ـتبصره

ان و ساير امور مرتبط به موجب شيوه اي نامه اي خواهد بود كه توسط رييس مركز آن
  .رسد  ميتهيه و به تصويب رييس قوه قضاييه

 برنامه  قانون١١٧منصوب در مورد استعالمات موضوع بند الف ماده  قضات ـ٩ماده
 ران نسبت بهيا ياسالم يجمهور يفرهنگ و ياجتماع ،ياقتصاد توسعه ششم پنجساله

  :کنند  مير اقداميانجام موارد ز

 اشخاص يم خصوصي و حرين قواعد و الزامات مربوط به حفظ محرمانگييتع ـ الف
  ها در سهام؛  آنيساز ادهي پ تأييد سهام ويدر طراح
ـ ب   ؛يا ا دورهي ين شده به صورت موردييت الزامات تعيث رعايش عملکرد سهام از حيپا 
ن ين و مقررات و ضوابط ايت قوانيث رعايز حنظارت بر عملکرد کاربران ا ـ پ

  .دستورالعمل
جاد بستر ي ايبرا مرکز  الزم باي، همکارسازمان ثبت اسناد و امالک کشور ـ١٠ماده
  .دينما  مي قضات منصوب بر نحوه استفاده کاربران آن سازمان از سهام  را فراهمينظارت آن

 يهمکار عدم خصوص در کز،مر اعالم اساس بر کشور کل يسازمان بازرس ـ١١ماده
 قانون ٢٠ ماده اعمال دارند، جهت اشخاص اموال مورد در ياطالعات نحو هر به که يمراجع
ن ماده ي مقررات اي اجرا.آورد  ميلعم به الزم را اقدام  ،ي ماليهاتي محکوم ياجرا نحوه

  .کل کشور است ي عهده دادستاندر مورد ضابطان به
  :دينما  مير را لحاظيسهام موارد ز يانداز راه و يمرکز در طراح ـ١٢ماده
 پرونده، شماره ،يکاربر نام اساس بر هام به سيسوابق دسترس يت نگهداريقابل ـ الف

  استعالمات؛ تعداد و زمان
ارزش اموال از سهولت وصول و اطالعات بر اساس ش يمرتب نمودن و نما ـ ب

  ر؛موردنظ مبلغ زانيم تا صرفاً ن وين به کمتريشتريب
ـ پ   منصوب؛ قضات يسهام برا از برداران بهره ک بر عملکرديش و نظارت الکترونيامکان پا 
 دارنده  مراجعيانگار سهلا ي يخودداردر صورت  يده و گزارشييامکان شناسا ـ ت
   به سهام؛عاتاطال ارائه از اطالعات
ـ ث   صالح؛ مراجع سطتو آن از استفاده زانيم آمار و عملکرد سهام از يريگ گزارش امکان 
  برخط؛  صورت به ف از امواليف و رفع توقيامکان توق ـ ج
   مراجع صالح در موارد مجاز به نحو هوشمند؛ي دسترس تأييد ويابيارز ـ چ
فراهم نمودن امكانات الزم براي ثبت اطالعات دقيق ورود هر يك از كاربران و  ـ ح

  آنان؛ رمجازيغ استفاده  وي تخلفات احتمالييامکان شناسا
  . به درخواست صاحب حسابيفرين کي معادل قرار تأميف موجوديامکان توق ـ خ

  .است مرکز عهده به ن دستورالعملي ايت نظارت بر حسن اجرايلئومس ـ١٣ماده
 به ٢٤/١/١٤٠٠خ ي ماده و يك تبصره در تار١٤ن دستورالعمل در يا ـ١٤ماده

 .ديه رسييقضا س قوهيب رييتصو
  يدابراهيم رئيسيس ـ رئيس قوه قضاييه

  
  ٢٤/١٢/١٣٩٩                                                                        ٩٨٠٢٣٣١شماره

 بسمه تعالي
  جناب آقاي اكبرپور

  مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسالمي ايران رئيس هيأت
  بـه شمـاره دادنـامهيك نسخـه از رأي هيـأت عمومـي ديـوان عـدالت اداري

ـ ٩٠٠/٦٢٣/٩٠٠٠ابطال نامه شماره «:  با موضوع٢٨/١١/١٣٩٩ مورخ ٩٩٠٩٩٧٠٩٠٥٨١١٧٧٤  
پيوست  جهت درج در روزنامه رسمي به»  معاونت راهبردي قوه قضاييه٢١/١/١٣٩٨

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

  
  ٩٨٠٢٣٣١: شماره پرونده       ١٧٧٤: شماره دادنامه      ٢٨/١١/١٣٩٩ :دنامهتاريخ دا

   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري:مرجع رسيدگي
   آقاي محمدحسين کارگر شورکي:شاكي

 ٢١/١/١٣٩٨ ـ ٩٠٠/٦٢٣/٩٠٠٠ ابطال نامه شماره :موضوع شکايت و خواسته
  معاونت راهبردي قوه قضاييه

 ٢١/١/١٣٩٨ ـ ٩٠٠/٦٢٣/٩٠٠٠ب دادخواستي ابطال نامه شماره  شاکي به موج:کار گردش
  :معاونت راهبردي قوه قضاييه را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعالم کرده است که

  رئيس محترم ديوان عدالت اداري «
 ٥١با سالم احتراماً اينجانب از کارمندان دادگستري استان يزد به موجب ماده 

 قانون برنامه پنجساله ٨٨ماده ) پ(ران و در خصوص اجراي بند قانون جامع ايثارگ
 ١٦العاده ايثارگري در کميسيون ماده  ششم توسعه کشور در خصوص برقراري فوق

  تشکيل و٢١/٥/١٣٩٦ ـ ک/م/٤٣٢/٩٦/١٦قانون مطرح نموده و کالسه پرونده 
  به پرداخت صادر و دادگستري استان يزد محکوم٣٠/١٠/١٣٩٧موجب دادنامه مورخ  به
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العاده ايثارگري به طور ماهانه از تاريخ اجراي قانون برنامه پنجساله ششم توسعه  فوق
 گرديده است و با توجه به اينکه سازمان مربوطه طي نامه شماره ١/٧/١٣٩٧لغايت 
 از اجراي حکم مربوطه خودداري نموده است لذا از آن مقام ٩٠٠/٦٢٣/٩٠٠٠

العاده ايثارگري از تاريخ   همچنين الزام به پرداخت فوقخواستار ابطال نامه مذکور و
  ». را از آن مقام خواستارم١/٧/١٣٩٧استحقاق 

 :متن مقرره مورد اعتراض به شرح زير است
  حجت االسالم و المسلمين جناب آقاي اميني«

  معاون محترم منابع انساني
  رساني به ايثارگران  قانون جامع خدمات٥١اجراي ماده : موضوع

 ١/١٢/١٣٩٧ ـ ٥٠٠٠/١٥٤٥٨٠/٩٠٠٠ا سالم و احترام بازگشت به نامه شماره ب
 قانون ٥١ اداري و استخدامي کارکنان اداري و ضمائم آن، با موضوع اجراي ماده امور

دارد،  رساني به ايثارگران از تاريخ اجراي قانون برنامه ششم توسعه اعالم مي جامع خدمات
جويي اعتبارات،   اعتبارات قوه قضاييه، از محل صرفه با وجود کمبود شديد١٣٩٧در سال 

صادر و ) ١/٧/١٣٩٧از تاريخ (احکام مربوط به ماده مذکور براي ايثارگران معزز مشمول 
لذا با توجه به محدوديت بودجه قوه و عدم تأمين منابع مالي مربوط از سوي .  گرديدپرداخت

ـ معاونت راهبردي  .باشد پذير نمي امکاندولت، اجراي قانون مذکور قبل از تاريخ ياد شده 
  »قوه قضاييه

در پاسخ به شکايت مذکور، رئيس اداره دبيرخانه و اداره کل حقوقي قوه قضاييه به 
  : توضيح داده است که٢٣/٦/١٣٩٨ ـ ٣١٠٩/٩٨/٧موجب نامه شماره 

 در خصوص ٣٠/٥/١٣٩٨ ـ ٩٨٠٩٩٨٠٩٠٥٨٠١٦٨٦بازگشت به ابالغ نامه شماره «
 ٩٨٠٢٣٣١قاي محمدحسين کارگرشورکي موضوع پرونده کالسه درخواست آ

 معاونت راهبردي قوه ٢١/١/١٣٩٨ ـ ٩٠٠/٦٢٣/٩٠٠٠خواسته ابطال نامه شماره 
با توجه به اينکه شاکي وزارت دادگستري را طرف : رساند قضاييه به استحضار مي

، شکايت قرار داده است و با لحاظ آن که شخصيت حقوقي وزارتخانه ياد شده
باشد صرف آن که ابطال يکي از مصوبات معاونت راهبردي  متفاوت از قوه قضاييه مي

هاي آن  گردد تا دادخواست و پيوست قوه قضاييه درخواست شده است موجب نمي
گويي به شکايت مطرح شده توسط  به قوه قضاييه ابالغ گردد و محملي براي پاسخ

  ».قوه قضاييه وجود ندارد
 با حضور رئيس و معاونين ٢٨/١١/١٣٩٩عدالت اداري در تاريخ هيأت عمومي ديوان 

 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

ني به ايثارگران پرداخت رسا  قانون جامع خدمات٥١با توجه به اينکه ماده 
العاده ايثارگري را مشروط و مقيد به تأمين اعتبار مالي ننموده است، لذا جزء  فوق

توان  قانون مذکور نمي   ٧٣شود و از ماده  حقوق مکتسب افراد ذينفع محسوب مي
برداشت کرد که ايجاد حق در مورد آن مشروط به تأمين اعتبار در قانون بودجه 

 مذکور در مقام تأکيد بر تأمين منابع مالي مورد نياز در ٧٣ بلکه ماده باشد سنواتي مي
 قانون برنامه ٨٧باشد، همان گونه که در ماده  قالب مفاد لوايح بودجه سنواتي مي

پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران نيز 
 و به موقع قانون جامع دولت موظف شده است اقدامات الزم براي اجراي صحيح

رساني به ايثارگران را به عمل آورد و اعتبار کافي را در بودجه سنواتي  خدمات
هاي اجرائي آن را حداکثر تا شش ماهه سال اول  نامه بيني نمايد و کليه آيين پيش

بنابراين عدم تأمين اعتبار براي پرداخت . اجراي قانون برنامه تصويب و ابالغ نمايد
کند و نهايتاً در صورت  ده ذکر شده حق مکتسب در مورد آن را منتفي نميالعا فوق

عدم تأمين اعتبار جزء حقوق معوق در خواهد آمد که دستگاه مکلف است همانند 
بنابراين . ساير حقوق معوق متعاقباً نسبت به تأمين اعتبار و پرداخت آن اقدام نمايد

رساني به ايثارگران را  ن جامع خدماتمقرره مورد شکايت از اين حيث که اجراي قانو
محدوديت بودجه و عدم تأمين منابع مالي آن از سوي دولت قبل از تاريخ  به جهت

 و ١٢ ماده ١به بند  منتفي دانسته است به علت مغايرت با قانون مستند ١/١/١٣٩٧
 ١٣٩٢ قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ٨٨ماده 

  .شود يابطال م
  رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدکاظم بهرامي                      

  ١٨/١/١٤٠٠                                                                           ٦٥٣٦/٨٠رهشما
  زدايي  و هفتمين نشست هيأت مقرراتمصوبات چهل

   و بهبود محيط كسب و كار
  سازمان تأمين اجتماعي ـ اي كشور سازمان آموزش فني و حرفه ـ اقتصادي و داراييامور وزارت 

  وزارت صنعت، معدن و تجارت  ـ سازمان حفاظت محيط زيست
  وزارت جهاد كشاورزي ـ وزارت نيرو ـ هاي صنعتي ايران سازمان صنايع كوچك و شهرك

  يرانسازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي جمهوري اسالمي ا
  اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران ـ سازمان امور اراضي كشور

 به استناد ٢٥/١٢/١٣٩٩بهبود محيط كسب و كار در جلسه مورخ زدايي و  هيأت مقررات
 قانون اساسي و اصالحات بعدي آن در خصوص موارد ٤٤هاي كلي اصل   قانون سياست٧ماده

  :زير اتخاذ تصميم نمود
قاليبافان، (اي براي تمديد بيمه تأمين اجتماعي  ام اخذ مدرك فني حرفهالز) الف

  )دار بافندگان فرش و شاغالن صنايع دستي شناسه
هاي اجتماعي قاليبافان،  هاي موضوع قانون بيمه مندي افراد از حمايت استمرار بهره

رت فني صادره ، به تمديد كارت مها)كددار(دار  بافندگان فرش و شاغالن صنايع دستي شناسه
اي كشور نياز نيست و با انجام اقدامات الزم، مدرك مذكور  از سوي سازمان آموزش فني و حرفه

  .از فهرست مدارك درخواستي سازمان تأمين اجتماعي حذف شود
 مقررات و ضوابط استقرار واحدهاي توليدي، صنعتي و معدني ٣اصالح ماده) ب

  مان حفاظت محيط زيست ساز٢٤٤٠٥/١٠٠/٩٧موضوع ابالغيه شماره 
 ضوابط استقرار واحدهاي توليدي، ٣سازمان حفاظت محيط زيست مكلف است ماده

سازمان را با ) ١٣٩٧شهريور  (٢٤٤٠٥/١٠٠/٩٧صنعتي و معدني، موضوع ابالغيه شماره 
  :رعايت مالحظات زير اصالح نمايد

عتي، صدور مجوز احداث توسعه، تغيير خط توليد، تغيير محل واحدهاي صن. ١
ها و نواحي صنعتي كه تحت نظارت  توليدي و معدني در مرحله استقرار در داخل شهرك

اند، مستلزم اخذ استعالم از  بندي شده بندي و رده سازمان حفاظت محيط زيست زون
بديهي است مسئوليت هرگونه تناقض با ضوابط استقرار در مرحله . سازمان مزبور نيست

هاي صنعتي  واحدها به عهده سازمان صنايع كوچك و شهركبرداري براي اين قبيل  بهره
  .ايران خواهدبود

اند، وزارت صنعت، معدن و تجارت  در ارتباط با محصوالتي كه تعيين رده نشده. ٢
مكلف است از سازمان حفاظت محيط زيست استعالم نمايد و سازمان مزبور پس از 

  .بندي محصول، به استعالم مربوطه پاسخ دهد رده
هاي اعمال شده در  هاي كشاورزي از طريق رفع محدوديت توسعه فعاليت) ج

 قانون توزيع عادالنه آب موضوع ابالغيه ٢٨ و ٢٧دستورالعمل اصالحي نحوه اجراي مواد 
  وزارت نيرو ٢٢/٨/١٣٩٨ مورخ ١٠٠/٣٧٣٤٠/٩٨شماره 

منابع وزارت نيرو با همكاري وزارت جهاد كشاورزي، سازمان نظام مهندسي كشاورزي و 
طبيعي جمهوري اسالمي ايران، سازمان امور اراضي كشور، مركز ملي مطالعات راهبردي 

و اداره كل امور اقتصادي و ) اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران(كشاورزي و آب 
، دستورالعمل اصالحي )زدايي به عنوان نماينده دبيرخانه هيأت مقررات(دارايي استان زنجان 

 ١٠٠/٣٧٣٤٠/٩٨ قانون توزيع عادالنه آب موضوع ابالغيه شماره ٢٨ و ٢٧اجراي مواد نحوه 
 مورد بازنگري قرار داده و به ١٤٠٠ را با لحاظ موارد زير تا اول خرداد سال ٢٢/٨/١٣٩٨مورخ 

چنانچه تا تاريخ مذكور . زدايي و بهبود محيط كسب و كار ارايه نمايد هيأت مقررات
  .شود ه نشود، دستورالعمل مورد اشاره باطل ميدستورالعمل جديد تهي

  تعريف حد نصاب فني و اقتصادي يك واحد كشاورزي ـ 
  تعريف يك واحد كشاورزي ـ 
  وري در استفاده از آب كشاورزي تعريف بهره ـ 
بحث قابل تبديل بودن آب كشاورزي به صنعتي و عدم امكان تبديل آب صنعتي  ـ 

  به كشاورزي
اني مصرف آب كه سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع بحث محدوديت زم ـ 

  .نمايد طبيعي جمهوري اسالمي ايران مطرح مي
  هاي جديد كشاورزي هاي جديد و شيوه كشت ـ 
  شفاف شدن فرآيند تغيير كاربري براي واحدهاي كشاورزي ـ 

  زدايي  وزير امور اقتصادي و دارايي و رئيس هيأت مقررات
  فرهاد دژپسند ـ كار كسب و بهبود محيطو 
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