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

  تومان ۴۵۰۰تك شماره 

  ابطال صورتجلسه :  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع١٩١٧رأي شماره
شوراي هماهنگي نظام مهندسي و كنترل ساختمان ( هيأت چهار نفره ٤/١١/١٣٩٣مورخ 

  ز تاريخ تصويبا) استان كردستان
  شوراي هماهنگي نظام مهندسي  ١٢/١٢/١٣٩٩

   و كنترل ساختمان استان كردستان
٢  

  ابطال:  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع١٩٥٧ و ١٩٥٦هاي  رأي شماره
ـ ٨٠/٩٨/٢٠٠ بخشنامه شماره    ٤  مالياتي كشورسازمان امور   ١٩/١٢/١٣٩٩   سازمان امور مالياتي كشور از تاريخ تصويب٢٧/٨/١٣٩٨ 

 دفترچه آزمون تحصيالت ٩ابطال بند :  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع١٩٥٩رأي شماره 
  ٦  دانشگاه صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران  ١٩/١٢/١٣٩٩   دانشگاه صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران١٣٩٢سال ) كارشناسي ارشد(تكميلي 

  ٣ابطال ماده : وان عدالت اداري با موضوع هيأت عمومي دي١٩٦١رأي شماره
 قانون مديريت خدمات كشوري ٤٦نامه اجرايي ماده   آيين٥دستورالعمل موضوع ماده 
   سازمان اداري و استخدامي كشور٢٨/٣/١٣٩٧ـ ١٤٤١٨٩موضوع بخشنامه شماره 

  ٦  سازمان اداري و استخدامي كشور  ١٩/١٢/١٣٩٩

   صورتجلسه١ابطال رديف : اداري با موضوعرأي شماره هيأت عمومي ديوان عدالت 
  گيري چگونگي  كارگروه استاني مديريت، هدايت و تصميم٤٣٧٩٠/١٢٥ شماره 

 ٨٢٣/٣/٩٨ و نامه شماره ٢٥/١٠/١٣٩٨ اصالح كيفيت آرد و نان استان اردبيل مورخ 
  ١/١٠/١٣٩٨اداره كل غله و خدمات بازرگاني استان اردبيل مورخ 

  كل غله و خدمات بازرگانيداره ا  ١٩/١٢/١٣٩٩
  ٨   استان اردبيل

ابطال قسمت اول بند دوم :  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع١٩٧٨ماره رأي ش
 مديركل درمان استان تهران سازمان تأمين ٩/١٠/١٣٩٧ـ ٢٤٢٠٢/٩٧/١٩٤دستورالعمل شماره 

  »شود اي محسوب نمي اساساً دوره سربازي به عنوان سابقه بيمه«اجتماعي كه در آن اعالم شده 
  ٩  سازمان تأمين اجتماعي  ٥/١٢/١٣٩٩

  ابطال نامه:  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع٦٣رأي شماره 
  ١١  اداره كل تأمين اجتماعي استان فارس  ٢١/١/١٤٠٠   اداره كل تأمين اجتماعي استان فارس٣١/٦/١٣٩٧ ـ ٢٩١١٦/٩٧/١٥٠ شماره 

   ٢ بند ١ال جزء ابط:  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع٦٤رأي شماره 
  ) بانك ملي ايران(هاي اجرايي كشور  شرايط اختصاصي برخي از دستگاه

  ١٣٩٧هاي اجرايي در سال  از دفترچه آزمون استخدامي دستگاه
  ١٢  بانك ملي ايران  ٢١/١/١٤٠٠

   ٣ابطال بند :  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع٦٧رأي شماره 
  ١٣  شوراي اسالمي شهر كرج  ٢١/١/١٤٠٠  سالمي شهر كرج از تاريخ تصويب شوراي ا١٥/٦/١٣٩٦مصوبه جلسه 

  صدور رأي وحدت رويه:  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع٧٥رأي  شماره 
 در رسيدگي به دادخواست اشخاص به خواسته اصالح حكم بازنشستگي جهت اعمال 

  ها دانشگاه العاده سختي شرايط محيط كار اعضاء غير هيأت علمي فوق
  ١٤  بازنشستگي كشوريسازمان   ١٧/١/١٤٠٠

  اعالم تعارض، :  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع٧٧ و ٧٦رأي شماره 
  درخصوص اصالح حكم مستمري بازنشستگي براساس دو سال آخر سنوات ارفاقي

  )رأي به رد شكايت صحيح است(التفاوت مستمري   و پرداخت مابه
  ١٥  ع اداريشعب ديوان عدالت و ساير مراج  ١٧/١/١٤٠٠

  

 ١٤٠٠ ماه خرداد چهارم بيست و هـشنبدو
 

  ٢٢٢٠٥ شماره هفتمسال هفتاد و 

)١٤١٨( 
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  ١٧/١/١٤٠٠                                                                          ٩٨٠٢٦٩٥شماره
 بسمه تعالي

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

 اره دادنامهـاري به شموان عدالت ادـومي ديـأت عمـه از رأي هيـيك نسخ
 ٤/١١/١٣٩٣ابطال صورتجلسه مورخ «:  با موضوع١٢/١٢/١٣٩٩ مورخ ٩٩٠٩٩٧٠٩٠٥٨١١٩١٧

) شوراي هماهنگي نظام مهندسي و كنترل ساختمان استان كردستان(هيأت چهار نفره 
  .گردد  جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي» تاريخ تصويباز

  تهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربينمديركل هيأت عمومي و هيأ
  

  ٩٨٠٢٦٩٥ :شماره پرونده    ١٩١٧ :شماره دادنامه     ١٢/١٢/١٣٩٩: تاريخ دادنامه
  يوان عدالت اداري ديأت عمومي ه:مرجع رسيدگي

  يدي رشيد علي سي آقا:شاکي
 شوراي هماهنگي ٤/١١/١٣٩٣ ابطال صورتجلسه مورخ :موضوع شکايت و خواسته

   و کنترل ساختمان استان کردستان يمهندسنظام 
 ٤/١١/١٣٩٣ ابطال صورتجلسه مورخ ي به موجب دادخواستي شاک:کار گردش

خواستار شده و را شوراي هماهنگي نظام مهندسي و کنترل ساختمان استان کردستان 
  :ن خواسته اعالم کرده است کهيي جهت تبدر

  يوان عدالت ادارياست محترم و معزز دير«
  کميعلسالم 

  قانون تشکيالت و آيين دادرسي٩٢احتراماً همانگونه که استحضار داريد، مطابق ماده 
اي در هيأت عمومي  چنانچه مصوبه« مقرر شده است که ١٣٩٢ عدالت اداري مصوب سال وانيد

هرگاه مراجع .  استي الزامي در مصوبات بعديأت عمومي هيت مفاد رأيابطال شود، رعا
 مغاير رأي هيأت عمومي تصويب کنند، رئيس موضوع را خارج از نوبت،  مصوبه جديديمربوط

کننده   قانون مذکور و فقط با دعوت نماينده مرجع تصويب٨٣بدون رعايت مفاد ماده 
وان ي ديأت عموميد، هياست همانطور که مستحضرير» .نمايد مي مطرح يأت عمومي هدر

 ٤ به استناد ماده ٢٨/٥/١٣٨٦ مورخ ٣٧٦ ،٣٧٥، ٣٧٤آراء شماره ) الف(در بند  يعدالت ادار
 ٣٣ ماده يي اجرانامه آيين ٩ماده  ،١٣٧٤ و کنترل ساختمان مصوب يقانون نظام مهندس

و مارالذکر که اشعار داشته کليه عمليات اجرايي ساختمان بايد توسط اشخاص حقيقي قانون 
 انجام امور يا برا اجرا شود، و مالکان ري ساختمان به عنوان مجري اجرايدفاتر مهندس

ان مذکور نموده است، خالف قانون و ي خود مکلف به استفاده از مجريمختلف ساختمان
کننده آن يعني هيأت وزيران، تشخيص و حکم  خارج از اختيارات قانوني مرجع تصويب

 نفره مورخ ٤ته يد در صورتجلسه کمرسان مي به استحضار . ابطال آن صادر فرموده استبه
 و کنترل ساختمان کردستان با حضور، ي نظام مهندسي هماهنگيشورا ٧/١٠/١٣٩٣

 و عمراني استانداري کردستان، شهردار سنندج، مدير کل راه و شهرسازي استان کردستانمعاون 
 رسد که اي به تصويب مي سازمان نظام مهندسي ساختمان استان کردستان، صورتجلسهس يرئ

 جهت اجرا به ادارات ذيربط ١٤/١١/١٣٩٣خ  صورتجلسه مزبور که در تاري٣در ماده 
ابالغ شده است، با تفسيري ناصحيح از مقررات، مالکان متقاضي احداث ساختمان 

 ييات اجراي عملي تماميرا، مکلف به سپردن اجرا)  سقف٥ا ي متر بنا به باال و ٧٠٠با (
 هاي دادنامه) الف(در مخالفت کامل با بند . ( نموده استي را الزاميساختمان؛ به مجر

 يأت عمومي ه١٤/٢/١٣٩٤ مورخ ٩٩ و دادنامه ٢٨/٥/١٣٨٦ مورخ ٣٧٦ ي ال٣٧٤شماره 
  :ل استيمتن صورتجلسه مورد اعتراض به شرح ذ) يوان عدالت اداريد

 و کنترل ساختمان ي نظام مهندسي هماهنگي شورا٧/١٠/١٣٩٣صورتجلسه مورخ 
 هماهنگي نظام مهندسي و کنترل ساختمانبا نام و ياد خداوند جلسه شوراي . کردستاناستان 

 در محل دفتر معاونت عمراني استانداري ٧/١٠/١٣٩٣با حضور امضاءکنندگان ذيل در مورخ 
  .کردستان برگزار و موارد ذيل پس از بحث و تبادل نظر مورد تأييد و تصويب قرار گرفت

  .....ـ ١
  .....ـ ٢
 تمامي شهرستانهاي استان کردستان مقرر گرديد از تاريخ ابالغ اين صورتجلسه درـ ٣

 سقف و باالتر توسط سازندگان ٥ا ي مترمربع و باالتر و ٧٠٠ با متراژ ي ساختمانهاياجرا
 که در عمل مالکين را به همکاران( .و ساختمان داراي پروانه اشتغال به کار انجام گيردمسکن 

) دهند مي ارجاع اند هنمود ثبت يي اجرايرون از سازمان دفاتر خدمات مهندسيخود که ب
 قانون ١٣ ابطال آن وفق ماده ين مصوبه معترض بوده تقاضايل نسبت به ايل ذيکه به دال

  :ب را از حضور تمنا دارمي از زمان تصويوان عدالت اداري دي دادرسآيين الت  ويتشک

 يأت عمومي ه٢٨/٥/١٣٨٦ مورخ ٣٧٦، ٣٧٥، ٣٧٤ شماره يبعد از صدور رأ: اوالً
 نفره در استان کردستان در خصوص انعقاد ٤ته يم کمي تصم٣ ماده يت اداروان عداليد

 صادره االتباع الزم ي، رأ)الف( آشکار و متعارض با بند يتوجه ي، بيقرارداد با مهندس مجر
  .باشد مي يأت عمومياز ه

 از فصل ٧ مورخ ماده ٩٩ به موجب دادنامه يوان عدالت اداري ديأت عموميه: اًيثان
 قانون نظام ٣٣ ماده يي اجرانامه آيين از فصل ششم مبحث دوم ٩ـ١ـ١٩د سوم و بن

 جهت ي ساختمان به انعقاد قرارداد با مجري؛ در خصوص الزام مالکان متقاضيمهندس
ر با يص و حکم به ابطال آن مواد مغاي را خالف قانون تشخيات ساختمانيه عملي کلياجرا

 است يأت عموميالصدور ه  بر آراء سابقيتأکيد ين رأيقانون صادر فرموده است که ا
 يوان عدالت اداري ديأت عموميراً دادنامه صادره از هي ذکر شده؛ اخهاي مضاف بر دادنامه

 نيز از حيث خواسته و موضوع شکايت با شکوائيه اينجانب ٦/٩/١٣٩٧ مورخ ١٧٩٠ شماره به
چهار نفره استان گلستان م کارگروه يتصم) و( دادنامه مذکور بند يتطابق کامل دارد که ط

  . ابطال شده استيدر خصوص الزام به انعقاد قرارداد با مهندس مجر
 اي براي اتخاذ تصميم در خصوص در قانون نظام مهندسي تشکيل اين چنين کميته: ثالثاً

ن که قصد احداث ساختمان دارند به گرفتن يا الزام مالکي و ي مهندسهاي ش تعرفهيافزا
ت ي نفره بدون داشتن صالح٤ته يه کميشده است و در ما نحن ف نبيني پيش، يمجر
نمايد، اين گونه   مصوبه تنظيم و بر اساس آن نيز حکم به بکارگيري مهندس مجري مي،يقانون

  .شان استي ايارات قانونيها خارج از اختگيري تصميم
. باشد مي ساختمان ي قانون نظام مهندس٣٣ و ٤ن مصوبه در تعارض با مواد يا: رابعاً

 نشده است يصالح منحصر به مهندس مجري ذي مجري قانون نظام مهندس٤را در ماده يز
ز، بحث از ي ن٣٣در ماده .  دارديش از مهندس مجريصالح دامنه شمول بي ذيو مجر

ب يت تصوي آنها توسط وزارتخانه و در نهايب کنترل اجراي و ترتين اصول و قواعد فنيتدو
ن به انعقاد قرارداد با ي در باب الزام مالکيچگونه مجوزي هران بوده ويأت وزيتوسط ه

 بود ي مهندس مجريري داده نشده است و چنانچه اراده قانونگذار به بکارگيمهندس مجر
ت مشخص يف و مسئولينمود و شرح وظا يدر قانون مشخص م) همانند مهندس ناظر(
 توسط يبردار ا و بهره، اجريات طراحي عملينکه تماميبا توجه به ا. کرد مين ييتع

 موضوع ١٠٠و در حدود ) عمران، سازه، برق و مکانيک( گانه ٤مهندسين طراح و ناظر 
 و همزمان گردد مياد کنترل و نظارت و مصوب يت زيم و مستمر و با حساسي صورت دابه

ن ي و مهندسين سازمان نظام مهندسي پس از اتمام ساخت، توسط مهندسيبا اجرا و حت
شود و حتي عوامل اجرايي نظير جوشکار و بنا و کارگر بايستي  ترل و نظارت ميکن يشهردار
اي و يا ساير مراجع مربوطه را داشته باشند بنابراين در عمل   فعاليت از سازمان فني حرفهپروانه

 و ي ماليه صورتهاير تهي مانده نظي ندارند و امور باقيفه خاصي وظيمهندسان مجر
ر تدارک نگهبان و يگر نظي و موارد دير مرتبط با مهندسي غ وي ماليامثالهم موضوع

ل پس از ين دلي است و به هميپرداخت عوارض و درخواست انشعابات، دون شان مهندس
 و شود مي فسخ يانعقاد قرارداد با مالک و اخذ پروانه توسط مالک، قرارداد با مهندس مجر

افته و تورم بخش مسکن يش يفزامت تمام شده اينه به مالک، قين هزيل ايفقط با تحم
 آيينالت و ي قانون تشک٩٢ وفق ماده يدگي رسينک از حضور استدعايا. شود ميد يتشد

 نفره مورخ ٤ته يم کمي تصم٣ خارج از نوبت و ابطال ماده يوان عدالت اداري ديدادرس
ز ي و کنترل ساختمان کردستان، به تجوي نظام مهندسي هماهنگي شورا٤/١١/١٣٩٣

  ».يب مورد تمناستخ تصوي قانون مارالذکر از تار١٣ماده 
  :ر استيمتن مقرره مورد اعتراض به شرح ز

  شوراي هماهنگي نظام مهندسي و کنترل ساختمان٧/١٠/١٣٩٣صورتجلسه مورخ «
  استان کردستان

 و کنترل ساختمان استان ي نظام مهندسي هماهنگياد خداوند جلسه شورايبا نام و 
 ي در محل دفتر معاونت عمران٧/١٠/١٣٩٣ل در مورخ يذگان کنند با حضور امضاء

ب ي و تصوتأييدل پس از بحث و تبادل نظر مورد ي کردستان برگزار و موارد ذياستاندار
  .قرار گرفت

 الزحمه سازندگان حقيقي و حقوقي مسکن و ساختمان در شهرستان ـ مقرر گرديد، حق١
  ريال به ازاء هر مترمربع٢٥٠٠٠٠ و برابر ٣١/٧/١٣٩٣برابر قيمت تعيين شده مصوب سنندج 

ال ي ر٢٠٠٠٠٠ف و برابر با يست درصد تخفي استان با بير شهرستانهايربنا باشد و در سايز
 الزحمه مذکور براي اجراي ساختمان ازاء هر مترمربع زيربنا باشد، مجدداً تأکيد گرديد حقبه 

 اضافه بر مبلغ مذکور را يچ وجهيت هافي ساختمان بوده و سازنده حق درياز ابتدا تا انتها
  .را ندارد) ل اتمام مدت قراردادياز جمله به دل (يليبه هر دل
اي به نام کميته شوراي چهار نفره متشکل مديرکل  ـ مقرر گرديد با تشکيل کميته٢

 دفتر فني استانداري، نمايندگان اداره کل راه و شهرسازي، رييس سازمان نظام مهندسي
اونت شهرسازي شهرداري سنندج موارد مربوط به نحوه به کارگيري کاردانهاي ساختمان و مع

  .فني ساختمان و معماران تجربي بررسي و راهکارهاي الزم در اين خصوص ارائه گردد
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 مقرر گرديد از تاريخ ابالغ اين صورتجلسه در تمامي شهرستانهاي استان کردستانـ ٣
 سقف و باالتر توسط سازندگان ٥ا ي و باالتر  مترمربع٧٠٠ با متراژ ي ساختمانهاياجرا

 شوراي هماهنگي نظام مهندسي. و ساختمان داراي پروانه اشتغال به کار انجام گيردمسکن 
  »و کنترل ساختمان استان کردستان

حه ي الي استان کردستان طيرکل راه و شهرسازيت مذکور، مديدر پاسخ به شکا
  :ح داده است کهي توض١٩/٣/١٣٩٩ـ  ٢١٨١٩/٩٩/١٠٠شماره 
 ٩ که با توجه به ابطال ماده اند نمودهح و ادعا يه خود تصري در شکوائيشاکـ ١«

 و کنترل ساختمان بر اسـاس دادنامه ينظام مهندس  قانون٣٣ ماده يي اجرانامه آيين
 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، ٢٨/٥/١٣٨٦ مورخ ٣٧٦ و ٣٧٥ ـ٣٧٤شماره 
 و کنترل ساختمان ي نظام مهندسي هماهنگي شورا٧/١٠/١٣٩٣ نفره مورخ ٤کميته 

 متر بنا ٧٠٠با ( با تفسيري ناصحيح از مقررات، مالکان متقاضي احداث ساختمان کردستان
 را مکلف به سپردن تمامي عمليات اجرايي ساختمان به مجري نموده است)  سقف٥باال و يا به 
 مورخ ٣٧٦ ي ال٣٧٤ شماره يها دادنامه) الف(ن امر در مخالفت کامل با بند يو ا
 است؛ چنانچه يوان عدالت اداري ديأت عمومي ه١٤/٢/١٣٩٤ـ ٩٩ و دادنامه ٢٨/٥/١٣٨٦

 ٣٧٥ـ ٣٧٤دادنامه شماره ) الف( در بند يوان عدالت اداري ديأت عمومياستحضار دارند ه
ل  و کنتري قانون نظام مهندس٤ بر ماده تأکيد با مصوب اشاره و ٢٨/٥/١٣٨٦ مورخ ٣٧٦و 

 قانون ٣٣ ماده يي اجرانامه آيين ٩اطالق ماده «: اند فرموده اعالم ١٣٧٤ساختمان مصوب 
 و يقيد توسط اشخاص حقي ساختمان باييات اجرايه عملي که اعالم داشته کلالذکر فوق

 انجام امور ي اجراء شود و مالکان را براي ساختمان به عنوان مجري اجرايدفاتر مهندس
نکه يان مذکور نموده است، به واسطه اي مکلف به استفاده از مجر خوديمختلف ساختمان

ق کرده است خالف قانون و خارج از حدود يي را تضالذکر فوق قانون ٤ره شمول ماده يدا
 ١٧٠نامه مزبور مستنداً به اصل   آيين٩شود و ماده   قانوني مربوط تشخيص داده مياراتياخت

  قانون ديوان عدالت اداري٤٢و ماده ١٩ند يک ماده  اساسي جمهوري اسالمي ايران و بقانون
  ».شود مي ابطال ١٣٨٥مصوب 

 و کنترل ي قانون نظام مهندس٣٣ ماده يي اجرانامه آيين ٩ر مفاد ماده يم تصويبا تقد
 هيأت وزيران برگرفته ٢٢/٤/١٣٨٣ـ  هـ٢٨٥٤٩ت٤٦٠٥نامه شماره  موضوع تصويبساختمان 

ند که فرماي ميت ي عناي اسالمي مجلس شوراهاي ژوهشن و مقررات مرکز پيت قوانياز سا
 ي اجراي و دفاتر مهندسياشخاص حقوق« مذکور تحت عنوان نامه آييندر فصل چهارم 

  ».ح شده بودي تصريأت عمومي قبل از ابطال آن در هنامه آيين ٩ساختمان در ماده 
تر مهندسي ـ کليه عمليات اجرايي ساختمان بايد توسط اشخاص حقوقي و دفا٩ماده«

اجراي ساختمان به عنوان مجري، طبق دستورالعمل ابالغي از طرف وزارت مسکن و شهرسازي 
  ».انجام شود و مالکان براي انجام امور ساختماني خود مکلفند از اين گونه مجريان استفاده نمايند

 مد نظر بوده و ي صرفاً اشخاص حقوق٩ند که در ماده فرماي ميق يمالحظه و تصد
ار ين با پوزش بسينداشته و ندارد، بنابرا» يقياشخاص حق« به عنوان يديا قي ذکر و اساساً
 آخر مورخ ي ال٣٧٤، آنچه که در مفاد دادنامه شماره يأت عموميمانه از هيصم
در بازگو نمودن ) يوان عدالت اداري ديأت عموميه (يدگي توسط مرجع رس٢٨/٥/١٣٨٦

ده است اشاره به يح گرديد و تصري قانون مارالذکر ق٣٣ ماده يي اجرانامه آيين ٩مفاد ماده 
 نامه آيين ٩نکه اصل ماده يداشته و به سبب ا) ي اشخاص حقوقيبه جا (يقياشخاص حق

 به صراحت اشخاص يمير تقدي قبل از ابطال و در نسخ موجود منجمله در تصويياجرا
 با ٩ه و صرفاً ماده ننمود» يقياشخاص حق« از يد و ذکري اشاره دارد و مطلقاً قيحقوق

 ابطال گرديده، ليکن اشخاص حقيقي تحرير و تصريح گرديده،» اشخاص حقوقي«انحصاري د يق
 رسد اين موضوع مهم ناشي از اشتباه تايپي در صدور رأي اتفاق افتاده و به هر نحو که نظر ميبه 

  و گردشکارشايان ذکر است در بخش مقدمه. فرمايند نيازمند اصالح خواهد بود ميمصلحت 
 کل يت سازمان بازرسي مربوط به شکا٦٠٨/٨٥ به نقل از پرونده کالسه ٣٧٤دادنامه 
 و نه حقيقي درج گرديده،» اشخاص حقوقي«نامه با تأکيد بر   آيين٩عين عبارت ماده کشور 

  .اند قيد فرموده» اشخاص حقيقي«، »اشخاص حقوقي«در متن رأي هيأت عمومي به جاي کن يل
 اشتباه و نارواي شاکي از رأي موصوف اين تصور است که رأي هيأت عموميـ استنباط ٢

 در خصوص الزام مالکان در رابطه با انجام کليه عمليات اجرايي ساختمان ٩بر ابطال ماده  يمبتن
 دفاتر يريو به تعب) ياشخاص حقوق(ان يمجرـ  ب) يقياشخاص حق(ان يمجرـ  توسط الف

 که همانگونه که در يطي است، در شراي عنوان مجر ساختمان بهي اجراينظام مهندس
نامه   آيين٩بند فوق به استحضار رسيد در واقع امر هيأت عمومي به لحاظ اطالق ماده 

 قانون را ٤ره مشمول ماده ي ساختمان که داي اجراي و دفاتر مهندسي اشخاص حقوقبر
ح قانون يرت با نص صرياجاد شده بود را به سبب مغي ايق کرده و صرفاً جنبه انحصارييتض

 به آن ي و حقوقيقي قانون اشتغال اشخاص حق٤را در ماده يابطال نموده است، ز) ٤ماده (
اي  ت حرفهي را مستلزم داشتن صالحي ساختمان و شهرسازي در بخشهايدسته از امور فن

ظ  به لحانامه آيين ٩ح نموده است، لذا ماده يصالح را تصري ذيدانسته و لزوم وجود مجر
 ي و دفاتر نظام مهندسيان حقوقي از مجري و صرف استفاده الزاميجاد جنبه انحصاريا

ن معناست که مالکان محترم مختار در انتخاب يده، و به اي ساختمان ابطال گردياجرا
 و )اشخاص حقوقي(و يا انتخاب مجري ذيصالح ) شخص يا اشخاص حقيقي(ذيصالح  يمجر

 ي از سوينکه بنا بر فرض و تصور اعالمياهند بود؛ نه ا ساختمان خوي اجرايدفاتر مهندس
اساساً و مطلقاً احداث ساختمان نياز به مجري چه حقيقي و چه حقوقي نخواهد داشت  يشاک

 ٤/١١/١٣٩٣نمايند که صورتجلسه مورخ  و با تلقي ناروا از رأي هيأت عمومي ادعا مي
) الف(ردستان معارض با بند  و کنترل ساختمان استان کي نظام مهندسي هماهنگشوراي

االتباع هيأت عمومي است که البته با عرايضي که تقديم گرديد خالف ادعاي شاکي  الزم يرأ
  .گردد و صورتجلسه مذکور هيچ مبانيت و تضادي با مفاد رأي نداشته و ندارد اثبات مي
طال  هيأت عمومي به منظور ادعاي اب٦/٩/١٣٩٧ـ  ١٧٩٠ـ استناد شاکي به دادنامه ٣

را اوالً يز. اس مع الفارق استيقت قي مورد درخواست در حق٤/١١/١٣٩٣صورتجلسه مورخ 
  استان گلستان بدون در نظر گرفتن٢/٧/١٣٩٢ نفره مورخ ٤ تصميم کميته ٣ماده ) و(بند در 

موضوع ( ساختمان ي فصل سوم مقررات مل٧ و ماده يي اجرانامه آيين ٩موضوع ابطال ماده 
مجدداً بر ) ١٣٩٤ سال ٩٩ و شماره ٨٦ سال ٣٧٦ ي ال٣٧٤ به شماره يأت عموميآراء ه

 نفره به استناد دادنامه ٤ته يم کمياند که ابطال تصم دهيموضوعات ابطال شده اصرار ورز
  . و قانونمند بوده استي کامالً منطقي امريأت عمومي توسط ه١٣٩٧ سال ١٧٩٠شماره 
 جهت ي مورد ادعا و درخواست شاک٤/١١/١٣٩٣ صورتجلسه مورخ ٣در بند : اًيثان

 ي از اصرار شورايند که متن صورتجلسه و بند مذکور نه فقط نشانفرماي ميت يابطال عنا
 يده اجرايح گردي ندارد، بلکه تصريأت عمومي بر موضوعات ابطال شده توسط هيهماهنگ

ان مسکن و  سقف و باالتر توسط سازندگ٥ا ي مترمربع و باالتر ٧٠٠ با متراژ يساختمانها
و سازندگان مسکن «گيرد و استفاده از عبارت   داراي پروانه اشتغال به کار انجام ميساختمان
ا ي و يقيان اعم از اشخاص حقي مالکان از مجريارين استفاده و انتخاب اختيمب» ساختمان

  . نداشته و ندارديت بوده و مطلقاً جنبه انحصاري صالحي داراياشخاص حقوق
 هيأت عمومي ٣/٢/١٣٩٠ ـ١٤ر آن مقام قضايي تصوير رأي شماره ـ محض استحضا٤

 مترمربع ١٧٥٠ تا سقف هاي صالح در احداث ساختماني ذينکه حذف مجري بر ايمبن(
 هيأت تخصصي اراضي، محيط زيست ٢/١١/١٣٩٦ـ  ٢٥٠و دادنامه شماره ) باشد خالف قانون مي

  هيأت چهار نفره١٤/٦/١٣٩٥ و ٢٧/١٢/١٣٩٤مبني بر عدم ابطال مصوبه مورخ (و صنايع 
و  ي قانون نظام مهندس٤ ماده يي اجرانامه آيينوست ي پنامه شيوه ماده اول ٤موضوع بند 

 ٢٠/٨/١٣٩٧ ـ٩٧٠٩٩٧٠٩٠٦٠١٠٢٥٢و دادنامه شماره ) ٢٧/١٢/١٣٩٤کنترل ساختمان مورخ 
صادره هايي از آراء  که نمونه) مبني بر رد شکايت شاکي(تخصصي اراضي، شهرسازي أت يه

 رود جملگي داللت بر رد شکايت شاکي دارد که استدعاي اينگونه موضوعات به شمار ميدر 
  .ن خصوص را دارديامعان نظر در ا

 ٣٧٦ ي ال٣٧٤ شماره هاي ن مهم که دادنامهيت به ايبنا به مراتب معروضه و با عنا
 و نداشته) کليبه طور ( اصوالً داللتي بر حذف مجري ١٤/٢/١٣٩٤ ـ٩٩ و ٢٨/٥/١٣٨٦مورخ 

 ي اجراي و دفاتر مهندسيان حقوقي از مجريندارد بلکه صرفاً جنبه استفاده و الزام انحصار
 و کنترل ساختمان ي قانون نظام مهندس٤ره مشمول ماده يق داييساختمان به سبب تض

چ ين انحصار و الزام بوده را ابطال نموده و تحت هيانگر اي که بيي اجرانامه آيين ٩و ماده 
 را يا اشخاص حقوقي و يقيصالح اعم از اشخاص حقي ذي لزوم استفاده از مجريطيشرا
سته يم شاي و اتخاذ تصميدگيت، رسي عطف عنايل ننموده است، لذا استدعاي و زايمنتف

  ».واثق دارد ي تقاضا و تمنا و رجاييت مطروحه ر از محضر آن مرجع قضاير بر رد شکايدا
حه مورخ يز به موجب اليختمان استان کردستان ن سايس سازمان نظام مهندسيرئ

  :ح داده است کهي توض٩/٣/١٣٩٩
  يوان عدالت اداري ديأت عمومياست محترم هير«

  با سالم
 موضوع شکايت ٩٨٠٢٦٩٥احتراماً عطف به ابالغيه صادره آن مرجع در پرونده کالسه 

 ٤/١١/١٣٩٣آقاي سيد علي رشيدي به خواسته ابطال صورتجلسه موضوع تصميم مورخ 
 مالحظه دادخواست شوراي هماهنگي نظام مهندسي و کنترل ساختمان استان کردستان با

ح را به شرح ي مراتب پاسخ تبادل لوايله در مهلت مقرر قانونينوسي ضمائم بديو نسخه ثان
  :درسان ميل به استحضار يذ

الت وان عدي ديأت عمومي ه١٤/٢/١٣٩٤ـ ٩٩ با استناد به دادنامه شماره يشاک
 و دادنامه ٢٨/٥/١٣٨٦ مورخ ٣٧٦ ي ال٣٧٤ يها دادنامه) الف( بند ي و در اجرايادار

 با برداشت تحليلي از مفاد آراء ٦/٩/١٣٩٧ـ  ١٧٩٠ و دادنامه ١٤/٢/١٣٩٤ ـ٩٩شماره 
ل و ي معترض بوده که بنا به داليات احداث بنا تحت نظارت مجري نحوه اجرا عملبه

  .باشد ميان صدور حکم به رد ي شاي خواسته شاکيمستندات احصائ
رعايت ضوابط شهرسازي و مقررات ملي ساختمان، کاهش حوادث ساختماني که از : اوالً

جويي  گردد و همچنين ارتقاي کيفيت و صرفه آمار عمده حوادث ناشي از کار نيز محسوب مي
يت بوده و در منابع ملي و انرژي مستلزم اجراي عمليات ساختماني توسط اشخاص واجد صالح

 که ٢٢/١٢/١٣٧٤ قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان مصوب ٤به داللت منطوق ماده 
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هاي ساختمان را به عهده وزارت راه و شهرسازي نهاده صالحيت  اشتغال به امور فني بخش
تفسير به رأي . اي و داشتن پروانه اشتغال را مقدمه واجب ارائه چنين خدماتي دانسته حرفه

ن از جانب شاکي تباين آشکار با قانون صدرالذکر داشته چرا که فلسفه وجودي هيأت ديوا
ترين خدمات نظام مهندسي، طراحي، محاسبه و نظارت در فقدان مجري ذيصالح به  اساسي

نمايد در حاليکه قوانين موضوعه در باب کنترل ساختمان به لحاظ  قواعد اختياري مبدل مي
  .گردد انين اهم و آمره محسوب ميمخاطرات جانبي و بهداشتي از قو

وان موجبات ي ديأت عمومي ه٩٩نکه صدور دادنامه شماره يت به ايبا عنا: اًيثان
 ي تأمينر در راستاي تفاسسازي ان با همسانبردار بهره ر متهافت را فراهم نموده ويتفاس

دار  اقدام به احداث بنا نموده با اصي و شهرسازي بدون مالحظه اصول فنيمنافع شخص
 عمومي  معاون قضايي ديوان عدالت اداري در امور هيأت٩/٢/١٣٩٧ ـ٦٢/١٢٧شماره ه يجواب
 صراحت اعالم داشته استفاده از خدمات مهندسين مجري ذيصالح در فرايند ساخت و سازبه 

 ساختمان استانها در پاسخ به استعالم ي نظام مهندسهاي  سازمانيا بوده و تماميالرعا الزم
  . فارس و همدان در شمول دائره پاسخ مزبور قرار دادهي استانهايمهندسس نظام يرئ

 قانون نظام مهندسي که خدمات مهندسي از جانب ٤٠ و ٣٢مداقه در مفهوم مواد : ثالثاً
اشخاص فاقد صالحيت را ممنوع و مستوجب تعقيب کيفري دانسته و عدم وجود نص صريح يا 

ائه تمامي خدمات مهندسي را توسط اشخاص واجد  قانون مذکور، وجوب ار٤ضمني فسخ ماده 
 هيأت عمومي ديوان عدالت ٢٩/١/١٣٩٠ـ ١٤نمايد و مضافاً صدور دادنامه  صالحيت مبرهن مي

اداري که مالکان را مکلف به معرفي مجري ذيصالح به سازمان نظام مهندسي ساختمان استانها 
مرجع ذيصالح در خصوص معرفي نموده و تفسير مضيق رأي مستند دعوي در پاسخ استعالم 

مجري صرفاً بيانگر احترام به اصل حاکميت اراده در تعيين شخص مجري ذيصالح در راستاي 
 نفره ٤ قانون مدني بوده نه حذف مجري ذيصالح و تصميم اين سازمان حسب کميته ١٠ماده 

ين موضوعه در باب نظام نيز در بيان مباني توجهي دادنامه مارالذکر اتخاذ گرديده و منافاتي با قوان
  .مهندسي و آراء هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نداشته

در صورت تفسير و تلقي رأي مورد استناد شاکي به معناي حذف مجري ذيصالح و : رابعاً
 ٢٩/١/١٣٩٠ـ ١٤الصدور هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره  مطابقت آن با رأي سابق

زيرا . گردد تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري محسوب ميخالف قانون  اقدام اخير بر
 از قانون ديوان عدالت اداري اصدار ٩٤ و ٩١در صورت تعارض آراء يا مغايرت آنها بر خالف مواد 

 قانون نظام مهندسي ٣٣ و ٤يافته و يقيناً هيأت با تدقيق در رأي سابق و تطابق با نص ماده 
 نموده و مقصود حذف مجري ذيصالح نبوده چرا که از ٩٩شماره مبادرت به صدور دادنامه 

  .باشد بديهيات حقوقي اساسي و صنفي مهندسي و متضمن امنيت و کيفيت ساختمان مي
 با عنايت مواد معنونه و مستندات تقديمي اقدامات اين سازمان در خصوص اتخاذ تصميم

ين قانوني انجام گرديده لذا  برابر مواز٤/١١/١٣٩٣نفره مورخ  ٤ کميته ٣موضوع ماده 
  ».ت مورد استدعاستيأت صدور حکم به رد شکاي محضر هاز

وان ين دي با حضور معاون١٢/١٢/١٣٩٩خ ي در تاريـوان عدالت اداري ديأت عموميه
ل شد و پس از بحث و يوان تشکي و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديعدالت ادار

  . مبادرت کرده استي صدور رأر بهيت آراء به شرح زي با اکثريبررس
  

  رأي هيأت عمومي
 ساختمان است که در ي از مراحل فني ساختمان قسمتينکه اجرايصرف نظر از ا

 شده است و واژه تأکيد و کنترل ساختمان بر آن ي قانون نظام مهندس٣٢ماده ) د(بند 
ده است و اد شي قانون ٣٤د آن مفاد ماده ي متفاوت از مالک و کارفرما است و مؤيمجر

 اي مذکور  مالک بودن جواز اجراي ساختمان نيست مگر آن که داراي صالحيت حرفهصرف
 و کنترل ي قانون نظام مهندس٤ق ماده ي قانون اشاره شده باشد و مصاد٤در ماده 

 ي و تسرشود مي معلوم ٣٤ و ٣٢ الخصوص مواد ي آن عليساختمان از چارچوب مواد بعد
أت چهار نفره در ينکه هيت به اي با عنايندارد ولاي  هت حرفيبه اشخاص فاقد صالح

 از ٣ ماده ١٤ـ٣ و ١٣ـ٣ ي و بندها١ ماده ٤ـ١استانها و پنج نفره در تهران که مطابق بند 
 رفع مشکالت مربوط ي صرفاً در راستاشود ميل ي ساختمـان تشکيمبحث دوم مقررات مل

ن و ير قواني و در ساشود ميل ي تشکها  تعرفهيش برخيا افزاي و کاهش نامه شيوه يبه اجرا
اختيار و صالحيتي به هيأت مذکور داده نشده است که در خصوص اينکه احداث بنا مقررات، 

 ضرورت انتخاب يا برايند و ير اظهار نظر نمايا خي دارد ين مهندس مجريي به تعيازين
ن يهند، بنابراربنا ساختمان را مالک قرار ديا مساحت زي تعداد طبقات ين مجريمهندس

 و کنترل ي نظام مهندسيهماهنگ يشورا( نفره ٤أت ي ه٤/١١/١٣٩٣صورتجلسه مورخ 
 ١از جهات اعالم شده خارج از حدود اختيارات وضع شده و مستند به بند ) ساختمان کردستان

 مصوب يوان عدالت اداري دين دادرسييالت و آي قانون تشک١٣ و ٨٨ و مواد ١٢ماده 
  .شود ميب ابطال يخ تصوي از تار١٣٩٢سال 

  يوان عدالت اداري ديأت عمومي ه                                               
                                                            ي رامندياحمد درز ـ يوان عدالت اداري ديي      معاون قضا                            

  ١٧/١/١٤٠٠                                                                          ٩٨٠٣٩٥٨شماره
 بسمه تعالي

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

 هاي وان عدالت اداري به شماره دادنامهـومي ديـأت عمـه از رأي هيـيك نسخ
ابطال «:  با موضوع١٩/١٢/١٣٩٩ مورخ ٩٩٠٩٩٧٠٩٠٥٨١١٩٥٧ و ٩٩٠٩٩٧٠٩٠٥٨١١٩٥٦

 » سازمان امور مالياتي كشور از تاريخ تصويب٢٧/٨/١٣٩٨ ـ ٨٠/٩٨/٢٠٠بخشنامه شماره 
  .گردد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي

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

  ١٩٥٦ـ ١٩٥٧ :شماره دادنامه           ١٩/١٢/١٣٩٩: ادنامهتاريخ د
  ٩٨٠٣٩٥٨ـ ٩٩٠٠٦٨٩ :شماره پرونده

  يوان عدالت اداري ديأت عمومي ه:مرجع رسيدگي
  اني پورکاويمرتضـ   رسول دهقان دنبهاني آقا:شاکي

 ٢٧/٨/١٣٩٨ـ  ٨٠/٩٨/٢٠٠بخشنامه شماره  ابطال :موضوع شکايت و خواسته
   کشور يتايسازمان امور مال
بخشنامه شماره  جداگانه ابطال هاي ان به موجب دادخواستيشاک: کار گردش

 و در جهت اند شدهخواستار را   کشورياتي سازمان امور مال٢٧/٨/١٣٩٨ـ  ٨٠/٩٨/٢٠٠
  : کهاند کردهن خواسته اعالم ييتب

  )  رسول دهقان دنبهيمتن دادخواست آقا(«
 سازمان ٢٧/٨/١٣٩٨ـ  ٨٠/٩٨/٢٠٠شماره بسمه تعالي؛ ضمن تقديم تصوير بخشنامه 

رساند پس از اينکه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به موجب  امور مالياتي، به استحضار مي
 سازمان ١٣/٤/١٣٨٧ـ ٣٣٥٥٣ و با ابطال بخشنامه شماره ٩/١٢/١٣٩٨ مورخ ٦٠١رأي شماره 

ک، يارانه غذا، اياب و ذهاب، امور مالياتي وجوه پرداختي به کارکنان دولت تحت عناوين مهد کود
متن رأي (را از شمول ماليات بر درآمد حقوق معاف دانست ... هزينه تلفن همراه، بن کاال و 

نظر به اينکه مصاديق حقوق و مزاياي مشمول کسر ماليات، موضوع ماده : صادره بدين قرار است
اياي مربوط به شغل احصاء  همان قانون به عنوان مز٨٣هاي مستقيم در ماده   قانون ماليات٨٢

 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم ٤٠شده است و خدمات و تسهيالت رفاهي که در ماده 
 مجوز پرداخت دارد مزاياي مربوط به شاغل ١٥/٨/١٣٨٤بخشي از مقررات مالي دولت مصوب  

باشد،  يم نميهاي مستق  قانون ماليات٨٣بوده و داخل در عناوين حقوق و مزاياي مذکور در ماده 
بنابراين وجوه پرداختي به کارکنان دولت، تحت عناوين مهد کودک، يارانه غذا، اياب و ذهاب، بن 

 قانون ٨٣ و ٨٢ قانون مارالذکر، موضوعاً از شمول مواد ٤٠به عنوان مصاديق ماده ... کاال و 
نون و خارج از حدود النهايه بخشنامه مورد اعتراض خالف قا... هاي مستقيم خارج بوده و  ماليات

 قانون اساسي و بند ١٧٠اختيارات سازمان امور مالياتي تشخيص و به استناد قسمت دوم اصل 
و متعاقب آن به موجب رأي .) گردد  قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي٤٢ و ماده ١٩ ماده ١

ر چهارم در سط» کارکنان دولت«، قيد ٦٠١ موضوع اصالح رأي شماره ٢٧/١/١٣٩٨ـ ٧٣شماره 
اصالح نمود، متأسفانه » بگيران حقوق«رأي اخيرالذکر را مبتني بر سهو قلم اعالم و به قيد 

و « و با حذف عبارت ٢٧/٨/١٣٩٨ـ  ٨٠/٩٨/٢٠٠سازمان امور مالياتي با صدور بخشنامه شماره 
موجب تضييق قانون و آراي صادره گرديده لذا »  قانون الحاق٤٠به عنوان مصاديق ماده ... 

  ».تقاضاي رسيدگي به موضوع و ابطال بخشنامه از تاريخ صدور را دارد
  :ر اعالم کرده استي به شرح زيليحه تکمي الي رسول دهقان دنبه طيآقا
ت بر خالف آن ي که مصوبه مورد شکايني بر اعالم قواني مبنيام ارساليعطف به پ«

 و ٩/١٢/١٣٨٩ـ ٦٠١ شماره ينکه در آرايت به ايرساند با عنا ين است، به استحضار ميقوان
  قانون الحاق موادي به قانون٤٠هاي موضوع ماده   آن ديوان ساير هزينه٢٧/٣/١٣٩٨ ـ٧٣
ز ينه تلفن همراه ني از جمله هز١٥/٨/١٣٨٤ دولت مصوب ي از مقررات ماليم بخشيتنظ

 با تي در بخشنامه مورد شکاياتيات حقوق دانسته شده است، سازمان امور ماليمعاف از مال
ارانه غذا، ي بابت مهد کودک، ي تنها و تنها وجوه پرداختدارد مياعالم » ...و«حذف عبارت 

 يت مخالف آرايلذا بخشنامه مورد شکا. ات استياب و ذهاب و بن کاال معاف از ماليا
 ٤٠ ديوان عدالت اداري و ماالً مخالف ماده ٢٧/٣/١٣٩٨ ـ٧٣ و ٩/١٢/١٣٨٩ ـ٦٠١ شماره

 ١٥/٨/١٣٨٤ دولت مصوب ي از مقررات ماليم بخشي به قانون تنظيقانون الحاق مواد
 ٢٧/٣/١٣٩٨ ـ٧٣ و ٩/١٢/١٣٨٩ ـ٦٠١و از آنجايي که بخشنامه مذکور آراي شماره  باشد مي
  ».ي دور زده است محدود کرده و به نوعيوان عدالت اداريد

  )اني پور کاوي مرتضيمتن دادخواست آقا(
  يروان عدالت اداياست کل محترم دير

  يق الهي توفيبا سالم و آرزو
 قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري ٨٠احتراماً؛ به موجب ماده 

 مخالف نص صريح ٢٧/٨/١٣٩٨ مورخ ٨٠/٩٨/٢٠٠به اينکه قسمت اخير بخشنامه شماره  نظر
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 ابطال آن يالذکر تقاضا ليحات ذيقانون حکم شده لذا ضمن امعان نظر نسبت به توض
  . استدعاستمورد

  :مقدمهـ ١
 ي از مقررات ماليم بخشي به قانون تنظي قانون الحاق مواد٤٠به موجب ماده ـ ١ـ١
 خدمات و تسهيالت رفاهي تحت عناوين مهد کودک، ١٥/٨/١٣٨٤مصوب ) ٢٧/١١/١٣٨٠(دولت 

 دگانکنن مجوز پرداخت اين قبيل تشويقات از سوي پرداخت... غذا، اياب و ذهاب، بن کاال و ارانه ي
  .حکم شده است

 ٩/١٢/١٣٨٩ ـ٦٠١ـ به موجب دادنامه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره ١ـ٢
  رئيس کل وقت سازمان امور مالياتي کشور که از١٢/٤/١٣٨٧ ـ٣٣٥٥٣بخشنامه شماره 

ر يبگ  به حقوقي پرداختيات بر درآمد حقوق، وجوه نقديت ماليث اعمال معافيح
ناوين موضوع قانون صدرالذکر محدوديتي را اعمال نموده بود، تحت ع )کارکنان دولت(
 .ب ابطال شدي زمان تصواز

 قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري ٩٧ـ بنا به حکم تبصره ماده ١ـ٣
 ٩/١٢/١٣٨٩ ـ٦٠١ دادنامه اخيرالذکر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره ١٣٩٢سال 
 يأت عمومي دادنامه هيط» رانيبگ حقوق«به » کارکنان دولت«ت  ل سهو قلم عباريبه دل

  . اصالح شد٢٧/١/١٣٩٨ـ ٧٣ به شماره يوان عدالت اداريد
 ي از مقررات ماليم بخشي به قانون تنظي قانون الحاق مواد٤٠به استناد ماده ـ ١ـ٤
  موصوف، وجوههاي  و مستفاد از دو دادنامه١٥/٠٨/١٣٨٤ مصوب) ٢٧/١١/١٣٨٠(دولت 
، ياعم از دولت) کارکنان(ران يبگ ه حقوقين قانون مارالذکر به کلي تحت عناويپرداخت
 قانون مالياتهاي مستقيم ٨٣  و٨٢ غير دولتي، خصوصي، تعاوني از شمول حکم مواد يعموم

  .باشد ميات بر درآمد حقوق نيخارج بوده و مشمول مال
هاي قابل قبول براي تشخيص  نههزي  قانون مالياتهاي مستقيم١٤٧ـ به موجب ماده ١ـ ٥

  گردد عبارت است از درآمد مشمول ماليات به شرحي که ضمن مقررات اين قانون مقرر مي
که در حدود متعارف متکي به مدارک بوده و منحصراً مربوط به تحصيل درآمد هايي هزينه

اي در  هزينهدر مواردي که . باشد هاي مقرر  موسسه در دوره مالي مربوط با رعايت حد نصاب
هاي مقرر در اين قانون بوده ولي پرداخت آن به  بيني نشده يا بيش از نصاب اين قانون پيش

  .دهيأت وزيران صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بو موجب قانون و يا مصوبه 
  :باشد ميل يل و جهات و مستندات موارد درخواست ابطال به شرح ذيدالـ ٢
ـ  ٨٠/٩٨/٢٠٠ بخشنامه شماره ي کشور طياتير مالس کل سازمان امويرئـ ٢ـ١

ر ي در قسمت اخيوان عدالت اداري ديأت عمومي بر خالف قانون و دادنامه ه٢٧/٨/١٣٩٨
اب و ذهاب و بن کاال يارانه غذا، اي بابت مهدکودک، يبخشنامه موصوف صرفاً وجوه پرداخت

نچه وجوه پرداختي فوق الذکر قلمداد نموده و چنا  قانون فوق٤٠را از مصاديق ماده 
در حدود متعارف و با ارائه اسناد و مدارک صورت گيرد آنگاه اين قبيل وجوه پرداختي 

ن يکه عناويات نخواهد بود در حاليات بر درآمد حقوق خارج و مشمول مالي شمول مالاز
 ي بوده و از جنبه حصريليح شده در قانون بصورت تمثي تصريالت رفاهيخدمات و تسه

ها ي قانون شهردار٩٩ون ماده يسي کمي قطعيهمانطور که اعتراض به رأ.  وده استخارج ب
 قابل يوان عدالت اداري قانون د١٠ماده ) ٢( به استناد بند يوان عدالت اداريدر شعبات د

 در بند ماده قانوني فوق، اعتراض ٩٩طرح است به رغم عدم تصريح کميسيون ماده 
  .وجه به حصري نبودن عناوين فوق، قابل تسري استرأي قطعي کميسيون موصوف با ت به

ر بخشنامه مورد درخواست ابطال يق قانون و قسمت اخيکه در تطبيبه طورـ ٢ـ٢
) ،(رگول ي ويبن کاال از عالمت نگارشـ اب و ذهاب يا ن واژگانيگردد مقنن بيمشاهده م
 ساده يها جمله جداسازينشانه ويرگول فارغ از کاربرد اصلي آن در امر . نموده استاستفاده 

 حکم ي است که چند کلمه دارايگر از کاربرد آن در مواردي ديکي) ا وقف کوتاهيمکث (
  .شود ميواحد باشد، به کارگرفته 

 »بن کاال«در انتهاي واژه (...) به عبارتي بدون توجه به عالمت نگارشي سه نقطه 
 گان اياب و ذهاب ـ بين دو واژه»و«حذف آن و اضافه نمودن حرف اتصال  خالف قانون با بر

 کشور در مقام ياتي از واژه گان، عمالً  سازمان امور ماليبن کاال با محصور نمودن تعداد
  .ت به وضع قانون گام برداشته است نسبي اسالميمجلس شورا

 ٣٣٥٥٣ به شماره ي کشور در ابتدا در بخشنامه ابطالياتيسازمان امور مالـ ٢ـ٣
ارانه غذا، يمهد کودک،  (يالت رفاهيعنوان خدمات و تسه) ٥(فاً  صر١٢/٤/١٣٨٧مورخ 

 قانون مورد بحث ٤٠ق ماده يرا از مصاد) نه تلفن همراه  و بن کاالياب و ذهاب، هزيا
 اي  با حذف سليقه٢٧/٨/١٣٩٨ـ  ٨٠/٩٨/٢٠٠نموده و در بخشنامه اخير به شمـاره قلمداد 
مهد کودک،  (يالت رفاهي خدمات و تسهعنوان) ٤(صرفاً » نه تلفن همراهيهز«عبارت 

رالذکر نام ي اخ٤٠ح شده در ماده ين تصريرا از عناو) اب و ذهاب و بن کااليارانه غذا ، اي
از سوي قانونگذار ... هاي ورزشي، تفريحي، سفر، مسکن و  برده است، در حاليکه هزينه

ن، وجوه پرداختي اين قبيل تسهيالت رفاهي نيز عالوه بر عناوين تصريح شده در قانو
  .گردد مي قلمداد يالت رفاهي مواجه نشده و از زمره تسهيتي بابت آن با محدوداز

 ٢٧/٨/١٣٩٨ـ  ٨٠/٩٨/٢٠٠ر بخشنامه شماره يبنا به مراتب معنونه چون قسمت اخ
بگير تحت عناوين خاص محصور  کل سازمان امور مالياتي از حيث وجوه پرداختي به حقوقس يرئ
 و ١٢ ماده ١ بند به ن و حدود اختيارات سازمان امور مالياتي وضع شده، مستندبر خالف قانوو 

 ابطال ١٣٩٢سال  مصوب يادار عدالت وانيد يدادرس نييآ و التيتشک  قانون٨٨ماده 
  ». مورد استدعاستيوان عدالت اداريف ديآن از قضات ارزنده و شر

  :ر استيت به شرح زيمتن مقرره مورد شکا
   ياتيادارات کل امور مالـ  شهر و استان تهرانياتيامور مال: عاننفيذ/ مخاطبان«

ـ ٧٣ موضوع دادنامه شماره يوان عدالت اداري ديأت عمومي هيابالغ رأ: موضوع
در خصوص ـ  أتي آن ه٩/١٢/١٣٨٩ـ ٦٠١ شماره ي بر اصالح رأي مبن٢٧/١/١٣٩٨

دادنامه  لت اداري موضوعبه پيوست، رأي هيأت عمومي ديوان عداهزينه رفاهي کارکنان کمک 
 مذکور، يبا توجه به رأ. گردد مي اطالع و اقدام الزم ارسال ي برا٢٧/١/١٣٩٨ـ ٧٣شماره 

  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص٩/١٢/١٣٨٩ ـ٦٠١رأي دادنامه شماره متن 
   :ل خواهد بودي به شرح ذ١٢/٤/١٣٨٧ـ ٣٣٥٥٣ابطال بخشنامه شماره 

 قانون ٨٢ات، موضوع ماده ي مشمول کسر ماليايق حقوق و مزاينکه مصادينظر به ا«
و  همان قانون به عنوان مزاياي مربوط به شغل احصاء شده است ٨٣ مستقيم در ماده هاي اتيمال

 از يم بخشي به قانون تنظي قانون الحاق مواد٤٠ که در ماده يالت رفاهيخدمات و تسه
 ياي مجوز پرداخت دارد مزا١٥/٨/١٣٨٤مصوب ) ٢٧/١١/١٣٨٠( دولت يمقررات مال

 قانون ٨٣ مذکور در ماده ياين حقوق و مزايمربوط به شاغل بوده و داخل در عناو
باشد، بنابراين وجوه پرداختي به حقوق بگيران، تحت عناوين  هاي مستقيم نمي ماليات

ن  قانو٤٠ق ماده يبه عنوان مصاد... اب و ذهاب، بن کاال و يارانه غذا، اي کودک، مهد
م خارج بوده و ي مستقهاي اتي قانون مال٨٣ و ٨٢مارالذکر، موضوعاً از شمول احکام مواد 

 مراتب تأييدوان محاسبات کشور هم در ي د٦/١٠/١٣٨٩ـ  ٢٥٦/٢٠١٠٠ه شماره ينظر
ارات سازمان يه بخشنامه مورد اعتراض خالف قانون و خارج از حدود اختيالنها. باشد مي

 ي جمهوري قانون اساس١٧٠ و به استناد قسمت دوم اصل صي کشور تشخياتيامور مال
  ».گردد مي ابطال يوان عدالت اداري قانون د٤٢ و ماده ١٩ک ماده يران و بند ي اياسالم

 يدر اجرا اب و ذهاب و بن کااليارانه غذا، ايمهد کودک،   که بابتين وجوهيبنابرا
ا ي مؤسسه در حدود متعارف و يا بر اساس مقررات استخدامي و الذکر فوق قانون ٤٠ماده 

 ٨٣ و ٨٢شود، از شمول حکم مواد  يه کارکنان پرداخت ميارائه اسناد و مدارک به کل
س کل سازمان امور يرئـ .باشد ميات نيم خارج بوده و مشمول مالي مستقهاي اتيقانون مال

  » کشورياتيمال
 سازمان امور ياتي مالي و قراردادهاير کل حقوقيت مذکور، مديدر پاسخ به شکا

  : توضيح داده است که١٠/٣/١٣٩٩ـ  ص/٣٢١٧/٢١٢کشور به موجب اليحه شماره  ياتيمال
  با سالم و احترام؛ «

 از عناوين مهد کودک، يارانه غذا، اياب و ذهاب، ٩/١٢/١٣٨٩ ـ٦٠١در متن رأي دادنامه 
ج گرديده است  خار٨٣ و ٨٢به عنوان مصاديق حق شاغل از شمول مقررات مواد ... کاال و بن 
کن يل. ده استيناً به متن مذکور اشاره گردي ع٢٧/٢/١٣٩٠ـ ٤٥٢٩/٢١٠ در بخشنامه که

ن و ي انجام شده به کارکنان دولت که بر اساس قوانهاي نکه بر خالف پرداختيبا توجه بر ا
 گردد، پرداخت حقوق بخش خصوصي بر اساس مقررات استخدامي موضوعه انجام ميمقررات 

در خصوص اي   قابل مالحظهيت قانوني که فاقد محدودشود مينون کار انجام مؤسسه و قا
ت يح از ظرفي از استفاده ناصحيري جلوگين براي، بنابراباشد مي ين شغليانتخاب عناو

  و همچنين جلوگيري از تفسير موسع موضوع توسط بخش خصوصي،٢٧/١/١٣٩٨ ـ٧٣دادنامه 
بديهي است در صورت .  در دادنامه اشاره شده استدر بخشنامه مربوط صرفاً به عناوين مصرح

  ».تصريح ساير عناوين مشمول اين مقررات، مراتب به اطالع عموم خواهد رسيد
وان ين دي با حضور معاون١٩/١٢/١٣٩٩خ ي در تاريـوان عدالت اداري ديأت عموميه

 و ل شد و پس از بحثيوان تشکي و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديعدالت ادار
  . مبادرت کرده استير به صدور رأيت آراء به شرح زي با اکثريبررس

  
  رأي هيأت عمومي

 و يوان عدالت اداري ديأت عمومي ه٩/١٢/١٣٨٩ـ  ٦٠١براساس دادنامه شماره 
ق ينکه مصادينظر به ا«:  اعالم شده است که٢٧/١/١٣٩٨ـ ٧٣ آن به شماره ياصالح

م در مـاده ي مستقهاي اتي قانون مال۸۲ع ماده ات، موضوي مشمول کسر ماليايحقوق و مزا
الت ي مربوط بـه شغل احصاء شده است و خدمات و تسهياي همان قانون به عنوان مزا۸۳
 دولت ي از مقررات ماليم بخشي به قانون تنظي قانون الحاق مواد۴۰ که در ماده يرفاه

به شاغل بوده و  مربوط ياي مجوز پرداخت دارد، مزا١٥/۸/١٣٨٤مصوب ) ١٣٨٠/۱۱/٢٧(
باشد،  يم نمي مستقهاي اتي قانون مال۸۳ مذکور در ماده ياين حقوق و مزايداخل در عناو

، تحت عناوين مهد کودک، )موضوع رأي اصالحي( وجوه پرداختي به حقوق بگيران نيبنابرا
اً  قانون مارالذکر، موضوع۴۰به عنوان مصاديق ماده ... يارانه غذا، اياب و ذهاب، بن کاال و
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ه شماره يم خارج بوده و نظري مستقهاي اتي قانون مال۸۳ و ۸۲ شمول احکام مواد از
ه يالنها. باشد ي مراتب متأييدوان محاسبات کشور هم در ي د٦/۱۰/١٣٨٩ـ  ۲۵۶/۲۰۱۰۰

 کشور ياتيارات سازمان امور ماليبخشنامه مورد اعتراض خالف قانون و خارج از حدود اخت
 ١ران و بند ي اي اسالمي جمهوري قانون اساس۱۷۰ دوم اصل ص و به استناد قسمتيتشخ

نکه در يبا توجه به ا» .گردد ي ابطال ميوان عدالت اداري قانون د۴۲ و ماده ۱۹ماده 
 کشور که در مقام ابالغ ياتي سازمان امور مال٢٧/٨/١٣٩٨ـ  ٨٠/٩٨/٢٠٠بخشنامه شماره 

  به کارکنان دولت منحصر به عناوين اصالحي رأي مذکور صادر شده، وجوه پرداختيدادنامه
 يليانگر تمثيکه ب» ...و«اب و ذهاب و بن کاال شـده و عبارت يارانه غـذا، ايمهد کودک، 

باشد، حذف شده است، بخشنامه مذکور خالف قانون و خارج از  ين فوق ميبودن عناو
ن يي و آالتي قانون تشک١٣ و ٨٨ و مواد ١٢ ماده ١ار وضع شده و مستند به بند ياخت

  .شود يب ابطال ميخ تصوي از تار١٣٩٢ مصوب سال يوان عدالت اداري ديدادرس
  يوان عدالت اداري ديأت عمومي ه                                               

                                                            ي رامندياحمد درز ـ يوان عدالت اداري ديي      معاون قضا                            
  

  ١٧/١/١٤٠٠                                                                          ٩٨٠٣٤٤٢شماره
 بسمه تعالي

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

 اره دادنامهـوان عدالت اداري به شمـومي ديـأت عمـه از رأي هيـيك نسخ
  دفترچه آزمون٩ابطال بند «:  با موضوع١٩/١٢/١٣٩٩ مورخ ٩٩٠٩٩٧٠٩٠٥٨١١٩٥٩

 دانشگاه صدا و سيماي جمهوري اسالمي ١٣٩٢سال ) كارشناسي ارشد(تحصيالت تكميلي 
  .گردد  جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي»ايران

   و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربينمديركل هيأت عمومي
  

  ٩٨٠٣٤٤٢: شماره پرونده    ١٩٥٩: شماره دادنامه    ١٩/١٢/١٣٩٩ :تاريخ دادنامه
  يوان عدالت اداري ديأت عمومي ه:مرجع رسيدگي

  ل دستگردي اسماعي آقا:شاكي
 يليالت تکمي دفترچه آزمون تحص٩ابطال بند : موضوع شکايت و خواسته

  يران اي اسالمي جمهوريماي دانشگاه صدا و س١٣٩٢سال )  ارشديرشناسکا(
  دفترچه آزمون تحصيالت تکميلي٩ شاکي به موجب دادخواستي ابطال بند :کار گردش

 دانشگاه صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران را خواستار شده ١٣٩٢سال )  ارشديکارشناس(
  :ن خواسته اعالم کرده است کهييو در جهت تب

 )کارشناسي ارشد(اينجانب اسماعيل دستگرد که در آزمون ورودي تحصيالت تکميلي «
ط ادامه يرفته شده و تمام شرايما در دوره روزانه پذي در دانشگاه صدا و س١٣٩٢سال 
نکه متوجه شده ينکه دانشگاه پس از اي با توجه به ايل در دوره روزانه را داشته وليتحص

 دفترچه آزمون ٩وزش و پرورش هستم با استناد به بند  وزارت آميبنده کارمند رسم
ر ي شاغل در سايماني و پيداوطلبان رسمـ ٩ «١٣٩٢ سال يليالت تکمي تحصيورود

ند در آزمون توان مي از سازمان متبوع ي در صورت ارائه مجوز کتبي دولتهاي سازمان
ما و ينشگاه صدا و سن داي که بيند مطابق قراردادتوان مي يي نهايشرکت و در صورت قبول

درخواست . »ل شوندين دوره مشغول به تحصي در اگردد ميشان منعقد يسازمان متبوع ا
ن وزارت آموزش و پرورش و دانشگاه مذکور را نمود که پس از مراجعه ي مابيعقد قرارداد ف

 دفترچه خالف قانون ٩به وزارت آموزش و پرورش کارشناس مسئول اعالم نمود که بند 
 يت خدمات کشوريري قانون مد٦١ران و بر اساس ماده يأت وزي طبق مصوبه هبوده و

هاي اجرايي براي طي  مصوب مجلس شوراي اسالمي، هرگونه بورس يا اعزام کارمندان دستگاه
گردد ممنوع است و حال که پس از  هاي آموزشي که منجر به اخذ مدرک دانشگاه مي دوره

رک بنده ممانعت به عمل آورد و درخواست وجه داشته و فارغ التحصيلي دانشگاه از تحويل مد
شماره ( بدوي ٢٧پس از شکايت در ديوان عدالت اداري و باتوجه به رأي صادره در شعبه 

 دفترچه آزمون مذکور محکوم به پرداخت ٩با استناد به بند ) ٩٧٠٩٩٨٠٩٠٠٣٠٢٨٤٠پرونده 
 دفترچه خالف قانون ٩زانه بوده و بند ام، لذا با توجه به اينکه بنده دانشجوي رو شهريه شده

) کارشناسي ارشد( دفترچه آزمون ورودي تحصيالت تکميلي ٩درخواست ابطال بند . باشد مي
  ». تهران را دارمـ از شرايط دانشگاه صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران ١٣٩٢سال 

 يبرا يوان عدالت اداري ديأت عمومي که از طرف دفتر هي اخطار رفع نقصيدر پ
 ٩/١٠/١٣٩٨ مورخ ٨ ـ٣٤٤٢ـ٩٨اي که به شماره  ارسال شده بود وي به موجب اليحه يشاک
  :هاي تخصصي ديوان عدالت اداري شده توضيح داده است که  دفتر هيأت عمومي و هيأتثبت

له ين وسي بد٢/١٠/١٣٩٨ـ ٩٨٠٣٤٤٢رو نامه يل دستگرد پينجانب اسماعياحتراماً ا«
 مصوب يت خدمات کشوريريترچه آزمون با توجه به قانون مد دف٩بند : دارم مياعالم 

  ».ده و درخواست ابطال آن را دارمن قانون خالف بوي ا٦١ و ماده ي اسالميمجلس شورا

  :ر استيت به شرح زيمتن مقرره مورد شکا
 )کارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تکميلي «

  ١٣٩٢سال 
 در صورت ارائه ي دولتهاي ر سازماني شاغل در سايماني و پين رسمداوطلباـ ٩

 يي نهايتوانند در آزمون شرکت و در صورت قبول ي از سازمان متبوع ميمجوز کتب
شان منعقد يسازمان متبوع ا ما وين دانشگاه صدا و سي که بيند مطابق قراردادتوان مي
  ».دل شونين دوره مشغول به تحصي، در اگردد مي

 ي جمهوريماي صدا و سيت مذکور، سرپرست اداره کل امور حقوقيپاسخ به شکادر 
  :ح داده است کهي توض٣١/٢/١٣٩٩ـ ٧٧٤٩٥/١٣١٠حه شماره يران به موجب الي اياسالم

 ـ تحصيل رايگان در دانشگاه صدا و سيما مختص افرادي است که بتوانند پس از فراغت١«
 که در صورت گردند ميل متعهد ين دليو به همند يل به خدمت در سازمان نائل آياز تحص

م را ير مستقيغ م ويو خسارات مستق ها نهيه هزيط الزم جهت خدمت، کليعدم احراز شرا
  .نديپرداخت نما

گان يل راي وزارت آموزش و پرورش بوده و مشمول تحصينامبرده کارمند رسمـ ٢
  .ده استيش گفته نگرديبرابر بند پ
 ي در دفترچه آزمون ورود٩ما با گنجاندن بند يا و س دانشگاه صديدر مقطعـ ٣

 عالوه بر موافقت يل افراد شاغل اعالم داشته که در صورت قبوليجهت رفع معضل تحص
ز به عهده آن دستگاه ي نها نهيه هزيربط پرداخت کلي دستگاه ذيل از سوياشتغال به تحص

 بند مزبور در يخدمات کشورت يري قانون مد٦١ با ماده ٩رت بند ي و نظر به مغاباشد مي
  .دي بعد از دفترچه حذف گردهاي سال

 با آگاهي از شرايط ٢٤/٤/١٣٩٢ـ مشاراليه پس از قبولي در دانشگاه در تاريخ ٤
هاي تحصيل را پرداخت و  تحصيل در دانشگاه صدا و سيما اقرار نموده که کليه هزينه

 ريال را نيز پرداخت ٠٠٠/٠٠٠/١٠هيچ گونه ادعايي نسبت به آن نداشته باشد و مبلغ 
  .نموده است

 ديوان عدالت ٢٧ با وصف مراتب و عطف توجه به دادنامه صادره از شعبه 
 صادره ٢٠/١١/١٣٩٨ـ ٤٥٠٢ و دادنامه شماره ١٤/٧/١٣٩٨ـ ١٨٠٩اداري به شماره 

 تجديدنظر ديوان عدالت اداري مبني بر محکوميت نامبرده به پرداخت ٢٨از شعبه 
به دليل عدم احراز شرايط تعهد خدمت در صدا و سيما به دليل هزينه تحصيل 

 دفترچه آزمون توسط ٩اشتغال در آموزش و پرورش و نيز توجهاً به حذف بند 
لذا رد شکايت . باشد دانشگاه با توجه به اينکه خواسته ايشان تحصيل حاصل مي

  ».نامبرده مورد استدعاست
وان ين دي با حضور معاون١٩/١٢/١٣٩٩ خي در تاريوان عدالت اداري ديأت عموميه

ل شد و پس از بحث و يوان تشکي و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديعدالت ادار
  . مبادرت کرده استير به صدور رأيت آراء به شرح زي با اکثريبررس

  
  رأي هيأت عمومي

 ي دولتهاي ل کارکنان دستگاهين موضوعه، تحصيک از قوانيچ ينکه در هينظر به ا
 ١٣٧٢نشده و صرفاً طبق قانون ممنوعيت ادامه تحصيل کارگزاران کشور مصوب سال منع 

الت ي دفترچه آزمون تحص٩ن بند ي منع شده است، بنابرايل در ساعات اداريصرفاً تحص
 کارکنان يما که شرکت در آزمون آن دانشگاه براي دانشگاه صدا و س١٣٩٢ سال يليتکم

ما و دستگاه متبوع آنها ين صدا و سيو به وجود قرارداد ب را محدود کرده ي و رسميمانيپ
 ١بند کرده است، خارج از حدود اختيار و مغاير اصل حق بر آموزش بوده و مستند به مشروط 

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

  يوان عدالت اداري ديأت عمومي ه                                               
                                                          ي رامندياحمد درز ـ يوان عدالت اداري ديي      معاون قضا                            

  
  ١٧/١/١٤٠٠                                                                          ٩٨٠٤٢٢٥شماره

 بسمه تعالي
  جناب آقاي اكبرپور

  مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسالمي ايران رئيس هيأت
 اره دادنامهـوان عدالت اداري به شمـومي ديـأت عمـه از رأي هيـيك نسخ

عمل موضوع  دستورال٣ابطال ماده «:  با موضوع١٩/١٢/١٣٩٩ مورخ ٩٩٠٩٩٧٠٩٠٥٨١١٩٦١
 قانون مديريت خدمات كشوري موضوع بخشنامه شماره ٤٦نامه اجرايي ماده   آيين٥ماده 

 جهت درج در روزنامه رسمي » سازمان اداري و استخدامي كشور٢٨/٣/١٣٩٧ـ ١٤٤١٨٩
  .گردد 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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  ٩٨٠٤٢٢٥: شماره پرونده    ١٩٦١: شماره دادنامه     ١٩/١٢/١٣٩٩ :دنامهتاريخ دا
  يوان عدالت اداري ديأت عمومي ه:مرجع رسيدگي

  يزداني صادق يان با وکالت آقاين رضائي حسي آقا:شاكي
 ٥ دستورالعمل موضوع ماده ٣ماده ) د( ابطال بند :موضوع شکايت و خواسته

 ـ١٤٤١٨٩ مديريت خدمات کشوري موضوع بخشنامه شماره  قانون٤٦نامه اجرايي ماده  آيين
   کشور ي و استخدامي سازمان ادار٢٨/٣/١٣٩٧

) د( آقاي صادق يزداني به وکالت از شاکي به موجب دادخواستي ابطال بند :کار گردش
  قانون مديريت خدمات کشوري٤٦نامه اجرايي ماده   آيين٥ دستورالعمل موضوع ماده ٣ماده 

 کشور را ي و استخدامي سازمان ادار٢٨/٣/١٣٩٧ـ ١٤٤١٨٩مه شماره موضوع بخشنا
  :يين خواسته اعالم کرده است کهخواستار شده و در جهت تب

 سال کارمند پيماني سازمان ١١موکل اينجانب آقاي حسين رضائيان مدت «
باشد که به جهت تخلف اداري طي حکم  ها در زندان شهرستان مياندوآب مي زندان

 صادره از شعبه دوم هيأت بدوي ٦/٦/١٣٩٧ـ  ٢/١٧١٣٠/١٨ب/٦١٠١شماره 
ها که عيناً طي حکم شماره  رسيدگي به تخلفات اداري کارمندان سازمان زندان

 شعبه اول هيأت تجديدنظر رسيدگي به تخلفات ٢٥/٩/١٣٩٧ـ  ١/١٧٦٧٠/١٨ت/٩٢٦
 به مدت ها به مجازات تغيير محل جغرافيايي خدمت اداري کارمندان سازمان زندان

يک سال به استان اردبيل محکوم شده است، حتي با مالحظه آراء بدوي و تجديدنظر 
 تجديدنظر استان محکوميت کيفري موکل نيز از ١٣ بدوي و ١٠٢هاي شعبه  دادگاه

باشد که به   قانون مجازات اسالمي نمي٢٦ و ٢٥جمله جرايم معنونه و مندرج در مواد 
ز حقوق اجتماعي خود محروم نمايد چرا که در رأي عنوان مجازات تبعي موکل را ا

 ١٣ صادره از شعبه ٩٧٠٧٠٢ به بايگاني شعبه ٩٧٠٩٩٧٤٤١٤٧٠١٣٤٧شماره 
دادگاه تجديدنظر استان آذربايجان غربي جرم موکل را با نقض رأي بدوي در حد 

توان هيچ محروميتي  معاونت تقليل داده و از اين لحاظ پر واضح است که باز هم نمي
ز حقوق اجتماعي را در حق موکل مترتب داشت لذا با توجه به سابقه موکل وي ا

واجد شرايط تبديل و ارتقاء وضعيت استخدامي خود از پيماني به رسمي آزمايشي 
نامه اجرايي   آيين٥دستورالعمل موضوع ماده ) الف( قسمت ٣ و ٢مستنداً به مواد 

 ٣تبصره ماده ) د(مع االسف بند . باشد  قانون مديريت خدمات کشوري مي٤٦ماده 
 قانون مجازات ٢٥برخالف نص صريح قانون مجازات اسالمي و تصريح صدر ماده 

اسالمي که محروميت از حقوق اجتماعي را در نتيجه محکوميت قطعي کيفري در 
 در مدت معلوم و معين مقرر داشته، با بدعتي ٢٦جرايم عمدي و مستنداً به ماده 

عدم ) د( را منوط به عدم تخلف اداري کرده است چرا که طبق بند آشکار ارتقاء شغلي
 قانون ٩ماده ) ز(و ) و(، )هـ(هاي بندهاي  محکوميت کارمند به هر يک از مجازات

رسيدگي به تخلفات اداري در طول دوره پيماني شرط تبديل وضعيت استخدامي بيان 
 و ٩ مالحظه متن ماده گرديده است و با مراجعه به قانون اخيرالذکر استنادي و

  :بندهاي استنادي به شرح آتي
  :ب عبارتند ازي به ترتيهات اداريتنبـ ٩ماده 

  ک تا پنج سالي خدمت به مدت ييايتنزل محل جغرافـ  ه
 هاي هاي حساس و مديريتي در دستگاه وـ تنزل مقام و يا محروميت از انتصاب به پست

  .ن قانوني مشمول اهاي  و دستگاهيدولت
  .نزل يک يا دو گروه و يا تعويق در اعطاي يک يا دو گروه به مدت يک يا دو سالزـ ت

 و باشد يابيم که طبق صدر اين ماده منظور قانون تنبيهات و تخلفات اداري کارمند مي درمي
 ي و استخداميند کارمند را از حقوق اجتماعتوان ميهات و تخلفات نيپر واضح است که تنب

  استناد به اين ماده صراحتاً نقض آشکار قانون و محروم کردن آحاد مردم محروم نمايند لذاخود
ن يل دارد و چنياز به دليت از آن ني که سقوط آن و محرومباشد مي خود ياز حقوق اساس

رغم فراهم بودن تمام ي علمتأسفانههذا هم اکنون يعل.  در مورد موکل وجود ندارديليدل
 ٣ماده ) د( به بند ينکه اداره متبوع ويبه جهت ا موکل يط الزم جهت ارتقاء شغليشرا

 يت خدمات کشوريري قانون مد٤٦ ماده يي اجرانامه آيين ٥دستورالعمل موضوع ماده 
 سازمان اداري واستخدامي کشور در خصوص ٢٨/٣/١٣٩٧ ـ١٤٤١٨٩بخشنامه شماره ل يذ

ل يز تبد و اکند مي استناد يشي آزماي به رسميماني از پيت استخداميل وضعيتبد
ن يورزد لذا موکل از ا ي استنکاف ميشي آزماي به رسميماني موکل از پيت استخداميوضع

 يت از حقوق اجتماعينکه محروميت به ايبا عنا. حق مسلم خود محروم شده است
 که قانونگذار به عنوان مکافات عمل مجرمانه مجرم، آن هم بعد از ي است تبعيمجازات

 يک تخلف ادارينموده است و محروم کردن فرد بااستناد به  مقرر يفات دادرسي تشريجر
 خالف رسالت باشد مي ٢٨ و باالخص اصل ينکه نقض آشکار اصول قانون اساسيضمن ا

ف ي اصول شريم شدن اجرايت باعث عقي که در نهاباشد مي يمنشور حقوق شهروند
. اهد شدقانون اساسي در رعايت حقوق ملت و موجبات تضييع حقوق آحاد مردم خو

  ».لذا با تقديم دادخواست حاضر درخواست ابطال مصوبه صدرالذکر را دارد

  :ر استيت به شرح زيمتن مقرره مورد شکا
   قانون مديريت خدمات کشوري٤٦نامه اجرايي ماده   آيين٥دستورالعمل موضوع ماده «

رمندان ند کاتوان مي يي اجراهاي  قانون، دستگاه٤٦ ماده ٢ تبصره يدر اجراـ ٣ ماده
 و احراز ي و رفتاري تخصصهاي يستگيل را پس از سنجش شايط ذي واجد شرايمانيپ

 اين دستورالعمل، ٢ قانون، از محل مجوزهاي ماده ٤٢هاي موضوع ماده  صالحيت
  . درآورنديشي آزماي به استخدام رسميتي حاکمدر مشاغل

......  
 ٩ماده ) ز(و ) و(، )هـ (ي بندهاهاي ک از مجازاتيت کارمند به هر يعدم محکومـ د

  »يماني، در طول دوره پي به تخلفات اداريدگيقانون رس
 ي و استخدامي و مجلس سازمان اداريس امور حقوقيت مذکور، رئيدر پاسخ به شکا

  :ح داده است کهي توض٣١/٢/١٣٩٩ـ  ٩١٥١٥حه شماره يکشور به موجب ال
انساني اين سازمان اين نتيجه حاصل با توجه به هماهنگي به عمل آمده با معاونت سرمايه «

شد که براي تبديل وضعيت استخدامي کارمندان از پيماني به رسمي آزمايشي قانونگذار در مواد 
 قانون مديريت خدمات کشوري دو شرط را مطرح نموده است که شرط تعيين شده در ٤٦ و ٤٥

به شاغل يا کارمند را  شرط مربوط ٤٦و در ماده ) مشاغل حاکميتي( مربوط به شغل ٤٥ماده 
در ) »...نمايند  کساني که شرايط ورود به استخدام رسمي را کسب مي«ـ ٤٦ماده (کند  مطرح مي

 همين ماده قانونگذار براي استخدام رسمي کارمندان پيماني در مشاغل حاکميتي سه ٢تبصره 
هاي موضوع  تـ احراز صالحي٢ـ شرکت در آزمون ١: شرط را مطرح نموده است که عبارتند از

 همين ماده ٣از طرف ديگر در تبصره . ـ پذيرفته شدن براي استخدام رسمي٣ قانون ٤٢ماده 
 قانون با پيشنهاد سازمان متبوع و تصويب هيأت وزيران ٤٦نامه اجرايي کل ماده  تصويب آيين

 به ٢١/١١/١٣٩٦ـ  هـ٥٤٧٧٠ت/١٤٧٩٩١نامه شماره  از اين رو تصويب. مطرح نموده است
نامه مذکور اختيار تصويب دستورالعمل   تصويب٥ب هيأت وزيران رسيده است و در ماده تصوي

از اين رو شوراي مذکور نيز در . اجرايي را براي اين موضوع به شوراي توسعه مديريت داده است
نامه هيأت وزيران مصاديق اجرايي با توجه به سه  جهت اجرايي کردن ماده قانوني مذکور و تصويب

 ماده قانوني ياد شده را دستورالعمل مربوطه  تصويب نموده و لذا اقدام ٢نون در تبصره شرط مع
در پايان خاطر نشان مي سازد الزام و تکليف قانوني براي . شورا مطابق با قانون بوده است

. هاي اجرايي مبني بر تبديل وضع تمامي کارکنان پيماني به رسمي آزمايشي وجود ندارد دستگاه
 قانون مديريت خدمات کشوري صرفاً استخدام رسمي براي اشتغال ٤٥ماده ) الف( به بند با توجه

پذيرد و با عنايت به اهميت و حساسيت مشاغل حاکميتي در  در مشاغل حاکميتي صورت مي
استخدام و وظايف شوراي توسعه مديريت به جهت وظايف و مالحظاتي که به عهده دارد 

 قانون رسيدگي به تخلفات اداري ٩ماده ) ز(و ) و(، )هـ(اي بندهاي ه محکومين به يکي از مجازات
  ».حائز شرايط الزم براي تصدي مشاغل حاکميتي نداده است

وان ين دي با حضور معاون١٩/١٢/١٣٩٩خ ي در تاريوان عدالت اداري ديأت عموميه
و ل شد و پس از بحث يوان تشکي و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديعدالت ادار

  . مبادرت کرده استير به صدور رأيت آراء به شرح زي با اکثريبررس
  

  رأي هيأت عمومي
 قانون مديريت خدمات کشوري، کارمندان پيماني در صورت ٤٦ ماده ٢به موجب تبصره 

 قانون مذکور، براي استخدام رسمي ٤٢هاي موضوع ماده  شرکت در آزمون و احراز صالحيت
 قانون مديريت خدمات کشوري، ٤٦شوند و بر مبناي ماده  ميدر مشاغل حاکميتي پذيرفته 

نمايند، قبل از ورود به خدمت رسمي  کساني که شرايط ورود به استخدام رسمي را کسب مي
باشد طي خواهند نمود و در صورت احراز  يک دوره آزمايشي را که مدت آن سه سال مي

، )علمي، اعتقادي و اخالقي(اقت شرايط مقرر در اين ماده که شامل حصول اطمينان از لي
کارداني، عالقه به کار، خالقيت، نوآوري، روحيه خدمت به مردم و رعايت نظم انضباط اداري از 
طريق کسب امتياز الزم با تشخيص کميته تخصصي تعيين صالحيت کارمندان رسمي، طي 

 کارمندان هاي آموزشي و کسب امتياز الزم و تأييد گزينش است از بدو خدمت جزء دوره
نظر به اينکه شرايط مقرر براي تبديل وضعيت کارمندان پيماني به . رسمي منظور خواهند شد
 قانون مديريت خدمات کشوري مشخص شده و اضافه ٤٦ و ٤٢رسمي آزمايشي در مواد 

) ز(و ) و(، )هـ(هاي موضوع بندهاي  کردن شرط عدم محکوميت کارمند به هر يک از مجازات
الذکر که بر مبناي  رسيدگي به تخلفات اداري در طول دوره پيماني به شرايط فوق قانون ٩ماده 
 قانون مديريت خدمات کشوري ٤٦نامه اجرايي ماده   آيين٥ دستورالعمل موضوع ماده ٣ماده 

از حـدود اختيارات شوراي توسعه مديريت و صورت گرفته، در حکم قانونگذاري بوده و خـارج 
 قانون ٤٦ماده نامه اجرايي   آيين٥ دستورالعمل موضوع ماده ٣ذا ماده سرمايه انساني است، ل

 قانون تشکيالت و آيين دادرسي ٨٨ و ماده ١٢ ماده ١بند مديريت خدمات کشوري مستند به 
  .شود  ابطال مي١٣٩٢ديوان عدالت اداري مصوب سال 

  يعدالت اداروان ي ديأت عمومي ه                                               
                                                          ي رامندياحمد درز ـ يوان عدالت اداري ديي      معاون قضا                            
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  ١٧/١/١٤٠٠                                                                          ٩٨٠٤٤٠١شماره
 اليبسمه تع

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

 اره دادنامهـوان عدالت اداري به شمـومي ديـأت عمـه از رأي هيـيك نسخ
 صورتجلسه شماره ١ابطال رديف «:  با موضوع١٩/١٢/١٣٩٩ مورخ ٩٩٠٩٩٧٠٩٠٥٨١١٩٦٢

گيري چگونگي اصالح كيفيت آرد و  ت، هدايت و تصميم كارگروه استاني مديري٤٣٧٩٠/١٢٥
 اداره كل غله و خدمات ٨٢٣/٣/٩٨ و نامه شماره ٢٥/١٠/١٣٩٨نان استان اردبيل مورخ 

جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست » ١/١٠/١٣٩٨استان اردبيل مورخ بازرگاني 
  .گردد ارسال مي

  داري ـ مهدي دربينمديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت ا
  

  ٩٨٠٤٤٠١ :شماره پرونده    ١٩٦٢ :شماره دادنامه     ١٩/١٢/١٣٩٩: تاريخ دادنامه
  يوان عدالت اداري ديأت عمومي ه:مرجع رسيدگي

  يي الفباي مرتضيل با وکالت آقاي سبالن اردبيشرکت آردساز :شاکي
 ٤٣٧٩٠/١٢٥ صورتجلسه شماره ١ف يردـ ١ ابطال :موضوع شکايت و خواسته

 گيري چگونگي اصالح کيفيت آرد و نان استان اردبيل کارگروه استاني مديريت، هدايت و تصميم
   ٢٥/١٠/١٣٩٨مورخ 

ل مورخ ي استان اردبي اداره کل غله و خدمات بازرگان٨٢٣/٣/٩٨نامه شماره ـ ٢
٠١/١٠/١٣٩٨   

 ٤٣٧٩٠/١٢٥ صورتجلسه شماره ١رديف  شاکي به موجب دادخواستي ابطال :کار گردش
ت آرد و نان استان يفي اصالح کي چگونگيريگ ميت و تصميت، هدايري مديکارگروه استان

 ي اداره کل غله و خدمات بازرگان٨٢٣/٣/٩٨و نامه شماره ٢٥/١٠/١٣٩٨ل مورخ ياردب
خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خالصه را  ١/١٠/١٣٩٨ اردبيل مورخ استان

  :اعالم کرده است که
 و جه به اينکه مصوبه کارگروه آرد و گندم استان اردبيل غير منصفانه و غير منطقيبا تو«

 يستگيت و شايفي و بدون در نظر قرار دادن کباشد مي ي و کارشناسيل فنيبه دور از مسا
 را در يگر  و واسطهي اعم از رانت و داللي عوامل خارجي به نوعباشد مي يکه مقوله اصل

زان ي مي درصد٥٠ يرگذاريل نموده است و با توجه به تأثيدخاي  ارانهيص گندم يتخص
مندي  اي که خود آن هم تفسيري غير منطقي از شرط رضايت تخصيص گندم يارانهفروش در 

 حمل و نقل و هاي نهي کارخانه و هزييايت جغرافي که با توجه به موقعباشد مي يمشتر
ت و يفي در کيستگيبا وجود شا و ير رقابتيط غين گرفتن در شراينقش دالالن و همچن

 که خارج هايي  سبالن و کارخانهي هنگفت به کارخانه آردسازيجاد ضررهايد موجب ايتول
، شده است که ضمن توجه به مطالب باشند مياز شهر و به خصوص دور از مرکز استان 

ص يل در خصوص نحوه تخصي ابطال مصوبه کارگروه آرد و نان استان اردبيمرقوم تقاضا
 ريالي به کارخانجات آردسازي در جهت ايجاد شرايط عادالنه و حمايت از توليد ٦٦٥٠دم گن

  ».مورد استدعاست
 که با شماره يحه ارساليه رفع نقص به موجب الي در پاسخ به اخطاريل شاکيوک

  :ده، اعالم کرده است کهي به ثبت رسيأت عمومي در دفتر ه٢ـ٤٤٠١ـ٩٨
ل يران هدف از تشکي اي دولتي بازرگانير تخصص اساسنامه شرکت ماد٢طبق ماده «

ه، تدارک و يم بازار، تهينه تنظي دولت در زميگر ي تصديتهاي فعاليشرکت، سامانده
ت يرين مدي و همچني، حساس و ضروري اساسيع کاالهايد و فروش، توزي، خرينگهدار

مه نظارت بر ن اساسناي ا٧ از ماده ٩ و طبق بند باشد مير مجموعه ي زيسهام در شرکتها
ن شرکت يف اي آرد در سطح کشور بر عهده و جزء وظايفي و کيع کميد و توزيتول
ع گندم و آرد و يد و توزي خريحات فوق تنها متولينکه طبق توضيبا توجه به ا. باشد مي

ن شرکت ي و اباشد ميران ي اي دولتيران شرکت بازرگاني آن در ااي  هيباالخص نوع سهم
ص ي تخصي که در خصوص چگونگ٢٥/١٠/١٣٩٧ـ  ٦٤٢٧٧/٠٥اره طبق دستورالعمل شم

ص و فروش گندم ي، نحوه تخصباشد مي سازي به کارخانجات آرداي  ارانهيو فروش گندم 
ه غله و ي ادارات کلين نموده و آن را به تماميي را تعسازي به کارخانجات آرداي  ارانهي

 که در دادخواست يحاتيتوضحال طبق .  استانها ابالغ نموده استيخدمات بازرگان
راً با ابالغ مصوبه کارگروه يل اخيراً اداره کل غله استان اردبيه شده است اخيز اراي نيميتقد

سازي  اي به کارخانجات آرد آرد و نان استان اردبيل در خصوص نحوه تخصيص گندم يارانه
 ريالي ٦٦٥٠م نحوه تخصيص گند«:  بدين شرح که١/١٠/١٣٩٨ـ  ٨٢٣/٣/١٣٩٨نامه شماره طي 

از ) نانوا(بر مبناي عملکرد و رضايت مشـتري % ٥٠بندي و  بر مبناي درجه% ٥٠با تناسب 
سازي   براي کارخانجات آرد١کيفيت آرد توليدي با عنايت به اينکه محقق شدن بند 

تخصيص مابقي گندم بر مبناي عملکرد و فروش گندم دريافتي مرحله قبل خواهد بود 
 گندم مرحله قبل و فروش آرد استحصالي% ٨٠ محض محقق شدن مصرف اي که به گونه به

 که اين مصوبه بر خالف دستورالعمل» .به تخصيص گندم مرحله بعد اقدام خواهد شدنسبت 
اي  باشد که متعاقباً طي نامه جداگانه صادره از سوي شرکت بازرگاني دولتي ايران مي

ر کل اداره غله و يران به مدي ايولت دي شرکت بازرگاني از سو١٦/١١/١٣٩٨خ ي تاربه
ل ياست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبيل و ري استان اردبيخدمات بازرگان

اي  دستورالعمل شرکت بازرگاني دولتي ايران در خصوص نحوه تخصيص گندم يارانهت يرعا
  .رد نشده است کارخانجات تأکيد و يادآوري شده است که متأسفانه ترتيب اثري به اين موابه

 قانون ١٣٨ل بر خالف اصل ينکه مصوبه کارگروه آرد و نان استان اردبيعالوه بر ا
ران و يأت وزي، مصوبه هي قانون اساس٤٤ اصل ي کلهاي استي سي و قانون اجراياساس

 يمفاد کل: باشد بر خالف يران مي اي دولتي شرکت بازرگانهاي اساسنامه و دستورالعمل
 و يقانون اساس) ٤٤( اصل چهل و چهارم ي کلهاي استي سيافصل نهم قانون اجر

ا يا فروش کاال يد يد، خريمحدود کردن با تحت کنترل درآورد مقدار تول (٢باالخص بند 
 يز در معامالت همسان به طرفهايض آميط تبعيل شرايتحم (٣بند ) خدمت در بازار

 و ٤٤ماده ) ا چند شخصيو ن ديا خدمت بيم بازار کاال يا تسهيم يتقس (٤بند ) يتجار
) کسانيت يز در معامله با اشخاص مختلف در وضعيض آميط تبعيقائل شدن شرا(بند 
  ».باشد ميل رقابت و منع انحصار ين قانون در خصوص تسهي ا٤٥ماده 

  :ر استيت به شرح زي مورد شکاهاي متن مقرره
ت و يت، هدايري مدي کارگروه استان٤٣٧٩٠/١٢٥ صورتجلسه شماره ١ف يرد: الف«

  ٢٥/١٠/١٣٩٨ل مورخ يت آرد و نان استان اردبيفي اصالح کي چگونگيريگ ميتصم
ره و يأت مديس هـير، رئي معاون وز٢/٩/١٣٩٨ـ ٥٢٥٣٤/٣ت به نامه شماره يبا عنا

 يران در رابطه با دستورالعمل چگونگي اي دولتي بازرگانيرعامل شرکت مـادر تخصصيمد
 کارخانجات آرد، درخواست مثبوت به شماره يا نهارايه آرد يص سهميو نحوه تخص

 مديران عامل کارخانجات توليدي آرد استان مبني بر محاسبه ٢٤/١٠/١٣٩٨ـ  ٤٣٧٤٣/١٢٥
ت يرضا% ٥٠ه گندم به کارخانجات صدراالشاره که قبال به صورت يو اختصاص سهم

 يبند  در درجهيصيازات تخصي و امتيريگ براساس شاخص اندازه% ٥٠ و يمشتر
 مجدد در جلسه ي محاسبه و اعمال گردد که پس از بحث و بررسسازي کارخانجات آرد

 از يريگ يم به رأيت تصميد که در نهاي مطرح گرد٢٥/١٠/١٣٩٨خ ي در تاريکارگروه استان
 حاضر در جلسه ي اصلي از اعضايريگ ي محول شد و پس از رأي کارگروه استانياعضا

د ين مقرر گرديب قرار گرفت، بنابراي ممتنع مورد تصويک رأي موافق و ي رأ٩ادشده با ي
 ي استان، شرکت غله و خدمات بازرگانيه گندم به کارخانجات آردسازياختصاص سهم

 و يريگ  اندازهي براساس شاخصهايمابق% ٥٠ و يت مشتريرضا% ٥٠ محاسبه را يمبنا
  .ندي نما محاسبه و اعمالي کارخانجات آردسازيبند  در درجهيصيازات تخصيامت

ل مورخ ي استان اردبي اداره کل غله و خدمات بازرگان٨٢٣/٣/٩٨نامه شماره : ب
١/١٠/١٣٩٨  

   استانسازي ران عامل محترم کارخانجات آرديمد
  يالي ر٦٦٥٠ص گندم ينحوه تخص: موضوع

 ٦٦٥٠ص گندم ي بر تخصي مصوبه کارگروه آرد و نان استان مبنياحتراماً در اجرا
 ي مشتريت مندي عملکرد و رضايبرمبنا% ٥٠ يبند  درجهيبرمبنا% ٥٠ با تناسب يالير
 کارخانجات ي برا١نکه محقق شدن بند يت به اي، با عنايديت آرد توليفياز ک) نانوا(

 مرحله قبل يافتي عملکرد و فروش گندم دري گندم برمبنايص مابقي تخصيآردساز
ندم مرحله قبل و فروش گ % ٨٠ که به محض محقق شدن مصرف يا خواهد بود به گونه

ان ذکر است يشا. ص گندم مرحله بعد اقدام خواهد شدي نسبت به تخصيآرد استحصال
 است مراتب يضرور.  تن در هر مرحله خواهد بود٢٠٠زان يحداکثر فروش گندم به م

ز ي و واحـد آرد و نان نسبت به واري امور بازرگاني قرار گرفته و با هماهنگيمورد توجه جد
  »يرکل استانمد./ رديم اقدام الزم صورت گوجه گند

 در پاسخ به شکايت مذکور، رئيس سازمان صنعت، معدن و تجات استان اردبيل به موجب
  :ح داده است کهي به طور خالصه توض٧/٣/١٣٩٩ـ ٨٠٤٥/١٢٥حه شماره يال

 ابطال مصوبه کارگروه يبا دقت در مفاد دادخواست مشخص است که خواسته شاک«
 يس کارگروه آرد و نان استان، استانداري امر و رئيباشد و متول يو نان استان م آرد يشورا
 قرار يل را طرف دعوي اردبي در دادخواست خود، استانداري که شاکيدر صورت. است

 سازي ن مفاد مصوبه معترض عنه، صرفاً به تعداد پنج واحد کارخانه آرديهمچن. نداده است
تواند  ي است و نمي موردين رو خواسته شاکيرد و از ال اختصاص دايواقع در شهر اردب

الت و ي قانون تشک١٢ مطابق ماده يوان عدالت اداري ديأت عموميت هيمشمول صالح
ضمناً مصوبه مورد شکايت بر مبنا و در اجراي . دادرسي ديوان عدالت اداري قرار بگيردن ييآ

 ي بازرگانيت مادرتخصص از شرکي اصدار٢٥/١٠/١٣٩٧ـ  ٦٤٢٧٧/٥دستورالعمل شماره 
م و يتنظ لي استان اردبيران و وفق مقررات توسط اداره کل غله و خدمات بازرگاني ايدولت
 ي شاکيجه دعويباشد و درنت يالذکر م ريز اداره اخي آن نيده است و مجريب گرديتصو

  ».يستل نيمتوجه سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردب

http://www.RRK.IR
http://www.DASTOUR.IR


 ٩صفحه     WWW.RRK.IR                         ٢٤/٣/١٤٠٠       روزنامه رسمي                 WWW.DASTOUR.IR                      ٢٢٢٠٥شماره

ران ي اي دولتي بازرگاني شرکت مادر تخصصيراردادها و امور قيرکل دفتر حقوقيمد
  :ح داده است کهي توض٣١/٢/١٣٩٩ـ ١٢٣١٤/٢٢حه شماره يز به موجب الين

 قانون اساسي هيأت وزيران حق دارد براي انجام وظايف اداري و ١٣٨براساس اصل «
هيأت . بپردازدنامه  نامه و آيين تأمين اجراي قوانين و تنظيم سازمانهاي اداري به وضع تصويب

 را در خصوص تشکيل ٢٦/٨/١٣٩٣ـ  هـ٥١٢٥٢ت/٩٧٤٧٧نامه شماره  وزيران تصويب
گيري چگونگي اصالح کيفيت و تعيين  کارگروهي به منظور مديريت و هدايت و تصميم

رساند  اي به تصويب مي اصالح نظام يارانه گندم، آرد و نان، قيمتها و تهيه طرح جامع مرحله
نامه اخيرالذکر، کارگروهي در هر استان به رياست استاندار و  تصويب ٢و به موجب بند 

از اين رو شرکت بازرگاني دولتي ايران و . گيرد نامه شکل مي  تصويب١اعضاي مندرج در بند 
يا شرکتهاي وقت غله مناطق استاني زيرمجموعه اين شرکت، به عنوان يکي از اهرمهاي قوه 

باشند و با داشتن فقط يک  ه گندم، آرد و نان استاني ميمجريه صرفاً مجري مصوبات کارگرو
توانند در کارگروه مربوطه اثرگذار باشند و از اين جهت دعواي مطروحه متوجه اين  رأي مي

 قانون ٨٠ماده ) ت(و ) پ(از سوي ديگر از آنجا که شاکي مطابق با بند . باشد شرکت نمي
يل موجهي از حيث مغايرت مصوبه تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري دال

کارگروه استاني با شرع يا قانون اساسي و يا ساير قوانين و يا خروج از اختيارات مرجع 
  ».کننده مصوبه مزبور ارائه ننموده است، لذا رد شکايت شاکي مورد تقاضا است تصويب
وان ين دي با حضور معاون١٩/١٢/١٣٩٩خ ي در تاريـوان عدالت اداري ديأت عموميه

ل شد و پس از بحث و يوان تشکي و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديعدالت ادار
  . مبادرت کرده استير به صدور رأيت آراء به شرح زي با اکثريبررس

  
  رأي هيأت عمومي

 اساسنامه شرکت مادر تخصصي بازرگاني دولتي ايران که به استناد ماده ٢براساس ماده 
، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران مصوب  عه اقتصاديقانون برنامه سوم توس) ٤(

گري دولت در زمينه  ، ساماندهي فعاليتهاي تصدي  تشکيل شده، هدف از تشکيل شرکت١٣٧٩
، حساس و ضروري و  ، توزيع کاالهاي اساسي ، خريد و فروش ، تدارک و نگهداري تنظيم بازار، تهيه

 اساسنامه ٧ ماده ٥مجموعه است و به موجب بند  زير همچنين مديريت سهام در شرکتهاي
، نظارت و انجام فعاليتهاي بازرگاني الزم در راستاي اجراي سياستهاي  شرکت مذکور، ساماندهي

خدمات  گردد و همچنين ارائه تنظيم بازار و حمايت از توليد داخلي که توسط دولت اعمال مي
،  ، توزيع سازي سازي، آماده ، ذخيره زات، نگهداري، خريد، تدارک تجهي بازرگاني از قبيل واردات

، حساس و ضروري از وظايف شرکت مادرتخصصي بازرگاني  فروش و صادرات کاالهاي اساسي
در راستاي اجراي وظيفه فوق، معاون بازرگاني داخلي شرکت مادرتخصصي . دولتي ايران است

اي به  ي تخصيص و فروش گندم يارانهبازرگاني دولتي ايران اقدام به ابالغ دستورالعمل چگونگ
 نموده است و براساس ٢٥/١٠/١٣٩٧ـ  ٦٤٢٧٧/٠٥کارخانجات آردسازي استان به شماره 

 کارگروه استاني ٢٥/١٠/١٣٩٨ دستورالعمل مذکور که در جلسه مورخ ١٥ و ١٤، ١٢بندهاي 
هاي   کارخانهگندم، آرد و نان استان اردبيل مطرح و به تصويب رسيده، تخصيص سهميه گندم به

مندي مشتري بايد صورت   درصد رضايت١٠ درصد عملکرد کارخانه و ٩٠آردسازي برمبناي 
 صورتجلسه شماره ١نظر به اينکه برمبناي مقررات مورد شکايت شامل رديف . بگيرد

گيري چگونگي اصالح   کارگروه استاني مديريت، هدايت و تصميم٢٥/١٠/١٣٩٨ـ  ٤٣٧٩٠/١٢٥
 اداره کل غله استان ١/١٠/١٣٩٨ـ  ٨٢٣/٣/٩٨استان اردبيل و نامه شماره کيفيت آرد و نان 

هاي آردسازي استان اردبيل  اردبيل مقرر شده است که تخصيص سهميه گندم به کارخانه
بندي کارخانجات  گيري و امتيازات تخصيصي در درجه  درصد شاخصهاي اندازه٥٠برمبناي مالک 

رت بگيرد، لذا مقررات يادشده مغاير با دستورالعمل  درصد رضايت مشتري صو٥٠آردسازي و 
اي به کارخانجات آردسازي بوده و به دليل خروج مراجع  چگونگي تخصيص و فروش گندم يارانه

 قانون تشکيالت و ٨٨ و ماده ١٢ ماده ١وضع مقررات فوق از حدود اختيارات خود مستند به بند 
  .شود  ابطال مي١٣٩٢آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 

  يوان عدالت اداري ديأت عمومي ه                                               
                                                            ي رامندياحمد درز ـ يوان عدالت اداري ديي      معاون قضا                            

  
  ١٧/١/١٤٠٠                                                                          ٩٨٠٢٦٧٦شماره

 بسمه تعالي
  جناب آقاي اكبرپور

  مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسالمي ايران رئيس هيأت
 اره دادنامهـوان عدالت اداري به شمـومي ديـأت عمـه از رأي هيـيك نسخ

قسمت اول بند دوم ابطال «:  با موضوع٥/١٢/١٣٩٩ورخ  م٩٩٠٩٩٧٠٩٠٥٨١١٩٧٨
 مديركل درمان استان تهران سازمان ٩/١٠/١٣٩٧ـ ٢٤٢٠٢/٩٧/١٩٤دستورالعمل شماره 

اي محسوب  اساساً دوره سربازي به عنوان سابقه بيمه«تأمين اجتماعي كه در آن اعالم شده 
  .رددگ  جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي»»شود نمي

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

  ٩٨٠٢٦٧٦ :شماره پرونده     ١٩٧٨ :شماره دادنامه     ٥/١٢/١٣٩٩: تاريخ دادنامه
  يوان عدالت اداري ديأت عمومي ه:مرجع رسيدگي

   آبادي علي شاهدي عليآقا :شاکي
 ٩/١٠/١٣٩٧ ـ٢٤٢٠٢/٩٧/١٩٤شماره دستورالعمل  ابطال :موضوع شکايت و خواسته

 درخصوص عدم محاسبه دوران ي اجتماع تأمينرکل درمان استان تهران سازمانيمد
  آور اني به عنوان سابقه مشاغل سخت و زيخدمت سرباز
 ـ٢٤٢٠٢/٩٧/١٩٤دستورالعمل شماره  ـ شاکي به موجب دادخواستي ابطال١ :کار گردش

  اجتماعي درخصوص عدم محاسبه تأمينسازمان مديرکل درمان استان تهران ٩/١٠/١٣٩٧
 را خواستار شده و در جهت آور  خدمت سربازي به عنوان سابقه مشاغل سخت و زياندوران

  :ن خواسته اعالم کرده است کهييتب
 ٢/١٠/١٣٧٧ ي ال٢/٢/١٣٧٦خ ينجانب از تاريا: دارد ميبا سالم احتراماً مستحضر «
 به عنوان پرستار وظيفه)  ماه٢٠به مدت ( سربازي  در نظر گرفتن دوره آموزش خدمتبدون
 تا ١٩/٣/١٣٧٦خ يز از تاريام و پس از آن ن ناجا خدمت کرده) ع(مارستان امام سجاد يدر ب

ام ين ايجمع ا. اض بخش تهران مشغول به خدمت و کار هستميمارستان فيبه امروز در ب
ـ ٥١٢٣١/ت/١٠١٤١٤شماره ن مبنا و بر اساس مصوبه يبر هم. باشد مي سال ٢٠ش از يب

آور و درجه آنها در  انين مشاغل سخت و زييران که داللت بر تعيأت وزي ه١٧/٨/١٣٩٥
 جانبازان انقالب ي مشمول قانون نحوه بازنشستگي و درمانيمارستانها و مراکز بهداشتيب

 ٦٧آور مصوب  انين مشاغل سخت و زي و شاغلين عادي و معلوليلي و جنگ تحمياسالم
 درخواست صدور ي اجتماع تأمينمارستان و سازماني ماده واحده مذکور از ب٣ره و تبص

آور نمودم  اني سال سابقه مشاغل سخت و ز٢٠ش از موعد با لحاظ ي پيحکم بازنشستگ
ت کل درمان يريمارستان، مدي بين و رؤساينجانب مورد اجابت مسؤوليکه درخواست ا

)  اجتماعي استان تهران تأميناداره کل(جتماعي  ا تأمين تهران و بخش اداري سازماناستان
ه ي حق علهاي  حضور در جبههي به استثناين استدالل که دوره سربازيقرار نگرفته و با ا

اً يثان. شود مياوالً شغل محسوب ن. (شود ميآور محسوب ن انيباطل جزو مشاغل سخت و ز
 )پيش از موعد(شستگي اينجانب از صدور حکم بازن) آور نيست فرض شغل بودن، سخت و زيانبه 

  .امتناع نمودند
 دستورالعمل شماره ي طي اجتماع تأمينرکل درمان استان تهران سازمانيراً مدياخ
 به عنوان ي دستور عدم محاسبه دوران خدمت سرباز٩/١٠/١٣٩٧ـ ٢٣٢٠٢/٩٧/١٩٤
 ها، دي کلينيکها،  آور را صادر و ابالغ آن را به تمامي بيمارستان مشاغل سخت و زيانسابقه 

که دستورالعمل  يره مورد حکم قرار داده است؛ به طوري و غها  و درمانگاهها کيني کليپل
  :باشد؛ به داليل ذيل به ضرر و ناقض حقوق مکتسبه اينجانب و ساير شهروندان ذيحق ميمذکور 
 است، صرفنظر از مکان و آور زيانتاً و ذاتاً جزو مشاغل سخت و ي ماهيپرستارـ ١

 را يي همان کارهاينيبه لحاظ بال) در نظام(فه ينه تنها پرستار وظ. ن خدمتي ارائه امحل
ت و ي، بلکه به علت نوع مجروحير نظامي غهاي مارستاني که پرستار بدهد ميانجام 

 يژه از آنها، پرستاري ويهايدگي و رسها ان و لزوم مراقبتين نظامي و مأموريصدمات جنگ
 ي بودن پرستارآور زيان و يآنچه که سخت. باشد مي طاقت فرساتر ها مارستانين نوع بيدر ا
نست که پرستار ي انمايد ميتر  ر قابل تحمليشتر و غي را بي نظاميمارستانهايدر ب

باشد   ساعت مي٤٤بيمارستانهاي غير نظامي در هفته موظف به ارائه خدمت به مدت 
قررات خشک و آمره نظام هاي نظامي به علت حاکميت م که در بيمارستان در حالي

 ساعت ٤٤پرستاران وظيفه الجرم به ارائه خدمت، بسيار بيشتر از ) به امر آمر قانوني(
  .باشند ميفته محکوم ي غالب دو شي مواردو در

 االعم جزو مشاغل سخت و ي را در مفهوم عام و به معنيقانونگذار خدمت سربازـ ٢
 که موضوعاً، ذاتاً و ي مثل پرستارييستثنا ندانسته است نه در موارد خاص و اآور زيان
  . دارديي استثنايهر اصل.  استآور زيانتاً سخت و يماه

 قانون ١٤ ماده ٢ک طرف مستنداً به تبصره يدر دستورالعمل موضوع خواسته از ـ ٣
گر ي دانسته شده است و از طرف دآور زيان را در جبهه، سخت و يکار گذراندن دوره سرباز

م مشمول قانون کار يشو ينکه کارمند محسوب مينجانب را به جهت ايثال ا اميبازنشستگ
ک قانون واحد دو برداشت متناقض ي که از شود مينست که چطور يسؤال ا. ندانسته است

 دانند و در خصوص متعارض شود؟ از يک طرف ما را در بحث سربازي مشمول قانون کار ميو 
ن خلط مبحث، مغالطه يا ايآ.  دارنديو خارج م ي ما را از قانون کار مستثنيبازنشستگ

  ست؟ي و سفسطه نيکار
افت مزد ي را منوط به دري اجتماع تأمين دستورالعمل مذکور سابقه در٢در بند ـ ٤

 يروهاي را فاقد رابطه با ني لحاظ کرده و دوره سربازيدر قبال انجام کار و رابطه استخدام
 تا امکان شود ميمحسوب ناي  مهي سابقه بي دوره سربازاند کردهمسلح دانسته و ذکر 

  :دارد مينخصوص معروض ي محسوب شود؛ در اآور زيانمحاسبه آن به عنوان سخت و 
 يبه معن(م ي گرفتي حقوق ميا افسريما در دوره خدمت از نظام مثل هر سرباز : اوالً
افت مزد ياتفاقاً عدم در. ي پرستاري شغل سخت و طاقت فرساياما نه مزد واقع) االخص
 به معني مزدي که عدالتاً و انصافاً ما به ازاي خدمت ارائه شده( در خدمت سربازي واقعي
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 را آور بودن آن وصف سخت و زيان) ـ باشد چه بسا بيشتر از يک پرستار معمولي ـ
  .کرد ميدو چندان 

  .مي داشتيمه درمانيب: اًيثان
مه ي ما به التفاوت بياجتماع  تأمينچون سازمان. ن حرف خالف واقع استيا: ثالثاً

 سال خدمت را به عنوان سابقه قبول کرده است ٢ خدمت سربازي را از ما گرفته است و يسالها
  .ن مدعا استيل اينجانب دلي ايرفته شده در احکام حقوقيو سابقه پذ

 و يلي و جنگ تحمي جانبازان انقالب اسالميطبق قانون نحوه بازنشستگـ  ٥
تواند در صورتيکه وظايف انجام شغل باعث بروز  آور؛ شاغل مي و زيان مشاغل سخت نيشاغل

 ي سال سابقه خدمت درخواست بازنشستگ٢٠ شود با حداقل يا روحي يمشکالت جسم
 يوست درخواست بازنشستگي پي پزشکهاي ل مدارک و پروندهينجانب به دليکه ا. کند

 يز بازنشستگيث نين حيته و از اربط قرار نگرفي مورد موافقت مقامات ذمتأسفانهدارم که 
ه و قلب يه کلين مدت از ناحينجانب در ايا. (رش واقع نشدينجانب مورد پذيش از موعد ايپ

  )ام  شدهي و روحيدچار مشکل جسم
 در حرفه ينجانب به علت گذراندن دوره سربازي که ادارد ميدر آخر مستحضر ـ  ٦
 و يزم اشتغال به مشاغل پزشک از گذراندن دوره طرح که از مقدمات اليپرستار

ست؟ بنا به مراتب مذکور و با ي نين نکته کافيا هميآ. ام دهي است معاف گرديراپزشکيپ
نجانب به شغل سخت و ين و مقررات مربوط و با التفات به سوابق اشتغال ايت به قوانيعنا

ارستان مي ماه در ب٢٠اض بخش و يمارستان في ماه در ب٦ سال و ١٨ (ي پرستارآور زيان
 صدور حکم به شرح ستون يتقاضا)  سال٢٠ش از يمجموعاً ب= ناجا ) ع(امام سجاد 

  ».قام دارد ميخواسته را از محضر عال
  :باشد مير يمتن مقرره مورد اعتراض به شرح ز

  ...مارستان ياست محترم بير«
  ...درمانگاه /کيني کليپل/ کيني کلياست محترم دير

  آور مت سربازي به عنوان سابقه مشاغل سخت و زيانعدم محاسبه دوران خد: موضوع
  کميسالم عل

 در زمره اشتغال در مشاغل سخت ياحتراماً؛ درخصوص احتساب سابقه دوران سرباز
  :درسان مي ي به آگاهآور زيانو 

 که خدمت نظام يمه شدگاني قانون کار، آن دسته از ب١٤ ماده ٢براساس تبصره ـ ١
ا حضور داوطلبانه در جبهه داشته يه باطل نموده يحق عل هاي فه خود را در جبههيوظ

ن يبنابرا. گردد مي محسوب آور زيان سخت و ي آنها جزء کارهايباشند سوابق خدمت
 به عنوان يا مراکز درمانيمارستان ي خود را در بي دوران خدمت سربازيچنانچه همکار

ه عنوان مشاغل سخت و ن سابقه بيفه گذرانده است ايار وظيار و کمک بهيپرستار، به
  .شود مي محسوب نآور زيان

  تأمينجاد سابقه در صندوقي، اي اجتماع تأمين قانون٤ماده ) الف(مطابق بند ـ ٢
 وجود رابطه يا حقوق در قبال انجام کار و به عبارتيافت مزد ي منوط به درياجتماع
اد مشمول نظام  افرينکه دوره سربازيبا توجه به ا. باشد مي يا استخدامي يقرارداد

 در باشند مي مسلح يروهاي با سازمان ني نبوده و فاقد رابطه قراردادي خاصياستخدام
 تا امکان محاسبه آن شود ميمحسوب ناي  مهي به عنوان سابقه بيجه اساساً دوره سربازينت

 ي داراي اجتماع تأمين که سازمانيياز آنجا.  ممکن گرددآور زيانبه عنوان سخت و 
 و ي رسمي، کارکنان سازمان از جمله کادر پرستارباشد مي خاص ي استخدامنامه آيين

ن منصرف از قانون ين گروه از مشمولي مشمول قانون فوق مذکور خواهند شد لذا ايمانيپ
 ٢ و ماده واحده قانون اصالح تبصره ي اجتماع تأمين قانون٧٦ ماده ٢کار و بالتبع تبصره 

 است يمقتض. باشند مي آور زيان مشاغل سخت و ييا اجرنامه آيين و ٧٦ ماده يالحاق
 ي به همکاران مشمول اطالع رسانبرداري بهرهد مراتب به نحو مطلوب جهت ييدستور فرما

  »ر کل درمان استان تهراني مد.گردد
  اجتماعي تأميندر پاسخ به شکايت مذکور، مديرکل دفتر امور حقوقي و دعاوي سازمان

  :ح داده است کهي توض١٦/٩/١٣٩٨ـ  ٥٤٣٩/٩٨/٧١٠٠حه شماره ي اليط
ام خدمت ي عنوان داشته که سوابق ايمي از دادخواست تقدي در بخشيشاکـ ١«
ناجا خدمت نموده بعنوان ) ع( مارستان امام سجاديفه در بي به عنوان پرستار وظيسرباز

 ياض بخش، تقاضايمارستان في محسوب و با جمع سوابق اشتغال در بآور زيانسخت و 
ر کل درمان استان تهران و ي مد١٣٩٧/ ١٠/ ٩ـ ١٩٤/ ٩٧/ ٢٤٢٠٢طال دستورالعمل شماره اب

ح است که استنباط ين ارتباط الزم به توضيدر ا.  درمشاغل سخت را دارديبازنشستگ
  .باشد ميح ني از بخشنامه معترض عنه صحيشاک

الحاق يک تبصره   قانون کار و١٤ ماده واحده قانون اصالح تبصره ماده ٢ـ تبصره  ١ـ ١
ه ي که مشمول اصالحيشدگان مهيمقرر نموده، آن دسته از ب) ١٣٨٣/ ١/ ٣٠مصوب (به آن 

ص مصلحت ي مجمع تشخ١٣٨٠/ ٧/ ١٤ مصوب ي اجتماع تأمين قانون٧٦ ماده ٢تبصـره 
ه ي نبرد حق علهاي فه خود را در جبههينظام هستند به شرط آن که خدمت نظام وظ

 آنان جزء ي داوطلبانه در جبهه داشته باشند سوابق خدمتا حضوري نموده يباطل ط
  .شود مي محسوب آور زيان سخت و يکارها

 قانون کار و الحاق ١٤ قانون اصالح تبصره ماده يي اجرانامه آيين ٤و در ادامه ماده 
 سخت و ي که در کارهايشدگان مهيمقرر داشته، ب) ١٣٨٤/ ٤/ ٨مصوب (ک تبصره به آن ي

فه خود را در ي از خدمت نظام وظيا قسمتيبه شرط آنکه تمام  ال دارند اشتغآور زيان
ا حضور داوطلبانه در جبهه داشته باشند سوابق يه باطل گذرانده ي نبرد حق علهاي جبهه
و ) ٧٢(قانون اصالح مواد ) ٧٦( ماده يالحاق) ٢( آنها بر اساس قانون اصالح تبصره يخدمت

 به عنوان سوابق اشتغال در ١٣٧٩ مصوب ي اجتماعن تأميقانون) ٧٦(تبصره ماده ) ٧٧(
  .شود ي محسوب مآور زيان سخت ويکارها

ت ي لغا١٣٧٦/ ٢/ ٢خ ينکه نامبرده طبق اظهارات خود از تارين با توجه به ايبنابرا
فه يبه عنوان پرستار وظ) ع(مارستان امام سجاد ي ماه در ب٢٠ به مدت ١٣٧٧/ ١٠/ ٢٠

  .گردد آور محسوب نمي ابه داليل ذيل بعنوان مشاغل سخت وزيانگذرانده است اين سابقه بن
ن قانون را احصاء نموده است، که ين اي مشمولي اجتماع تأمين قانون٤ماده : اوالً

 ي اجتماع تأمينجاد سابقه در سازماني، اي اجتماع تأمين قانون٤ماده ) الف(مطابق بند 
ا ي ي وجود رابطه قرارداديو به عبارتا حقوق درقبال انجام کار يافت مزد يمنوط به در

 خاص ي افراد مشمول نظام استخدامينکه در دوره سربازيبا توجه به ا. باشد ي مياستخدام
جه اساساً دوره ي در نتباشند مي مسلح يروهاي با سازمان نينبوده و فاقد رابطه قرارداد

سبه آن به عنوان  تا امکان محاشود مي محسوب نيمه پردازي به عنوان سابقه بيسرباز
  .محسوب گردد) فهيپرستار وظ (آور زيانسخت و 
 باشد، نامه استخدامي خاص خود مي  اجتماعي داراي آيين تأمينکه سازمان از آنجائي: ثانياً
 الذکر  اجتماعي از جمله پرستاران رسمي و پيماني مشمول قانون فوق تأمين سازمانکارکنان

ت قانون خاص، يل حاکمي به دلي اجتماع تأميننين گروه از مشموليخواهند شد لذا ا
 و ماده واحده قانون ي اجتماع تأمين قانون٧٦ ماده ٢منصرف از قانون کار و بالتبع تبصره 

  .باشند مي آور زيان مشاغل سخت و يي اجرانامه آيين و ٧٦ ماده ي الحاق٢اصالح تبصره 
 با استقالل ير دولتيغ يک نهاد عمومي ي اجتماع تأمينکه سازمان ياز آنجائـ  ٢

 از قانون مذکور يت خدمات کشوريري قانون مد١١٧ است که به موجب ماده ي و ماليادار
نکه يت به ايباشد، لذا با عنا ي خاص خود مي استخدامنامه آيين يخارج شده است و دارا

 طيدر خصوص احراز شرااي   سازمان مقررهي استخدامنامه آيين و ي اجتماع تأميندر قانون
 اجتماعي،  تأمين قانون١١٤بيني نشده است، ليکن حسب ماده  پيش از موعد پيش يبازنشستگ

 کارکنان سازمان قبل از ي بازنشستگي احتساب مستمري و مدت خدمت برايضوابط سن«
 يرات و اصطالحات بعديي و تغيموعد مقرر تابع ضوابط و مقررات قانون استخدام کشور

ن قانون يگزي اکنون جايت خدمات کشوريريه قانون مد کياز آنجائ» .آن خواهد بود
 که ي کارکنان سازمان در صورتي شده است لذا جهت احراز بازنشستگي کشورياستخدام

  . حسب قانون مزبور اقدام نموديستيش از موعد باشد بايپ
ده سابقه ي، مقرر گرديت خدمات کشوريري قانون مد١٠٣ ماده ١ حسب تبصره

ان مشاغل ي متصديبرا) ب( مزبور در بند ين شرط سني و همچن)الف(مذکور در بند 
 زنان ي برايباشد و شرط سن يسال کمتر م  و جانبازان و معموالن تا پنجآور زيانسخت و 
ت خدمات يري قانون مد١٠٣ماده ) الف و ب (ين با توجه به بندهايبنابرا. گردد ميمنظور ن
ست و ي و جانبازان و معوالن بآور زيانن در مشاغل سخت و ي که شاغلي، در صورتيکشور

ند توان مي يمه داشته باشند، زنان بدون لحاظ شرط سنيپنج سال سابقه پرداخت حق ب
وان ي ديأت عمومي هتأييد مورد ٧٨١ ي ال٧٧٩ دادنامه شماره يط بازنشسته شوند که

  هيأت عمومي٧٨١ الي ٧٧٩اداري قرار گرفته است در اين راستا وفق مفاد دادنامه شماره عدالت 
 نامه استخدامي سازمان،  اجتماعي بر حسب آيين تأمينعدالت اداري، کارکنان سازمانديوان 

 آور به دو گروه به شرح ذيل حيث مقررات مربوط به نحوه بازنشستگي مشاغل سخت و زيان از
  .گردند ميم يتقس

وط به دستگاههاي نامه استخدامي مذکور، که تابع مقررات مرب مشمولين آيين: گروه اول
 قانون ١٠٣ ماده ١، لذا مفاد تبصره باشند مي ي اجتماع تأمين براساس ارجاع قانوناجرايي

ن گروه از کارکنان حاکم و ي ايط بازنشستگي جهت احراز شرايت خدمات کشوريريمد
  .باشد ميمالک عمل 

مول  خارج و مشنامه آيين مزبور، که از شمول آيين ٢٠ن ماده يمشمول: گروه دوم
 ١٣٨٠ مصوب ي اجتماع تأمين قانون٧٦ ماده ٢ و قانون اصالح تبصره باشند ميقانون کار 

  .باشد مي آنان حاکم يدر خصوص بازنشستگ
 يمه دادخواست، شاکي ضمينيشگفت و احکام کارگزين با توجه به مطالب پيبنابرا

مت قابل  سال سابقه خد٢٥ن گروه اول بوده و احراز ي در زمره مشموليمستخدم رسم
نکه فاقد يل ايباشد، لذا به دل ي ميادشده الزاميشان برابر دادنامه ي ايقبول جهت بازنشستگ

ر يپذ  امکانالذکر فوق به استناد ضوابط ي شاکي بازنشستگباشد ميخدمت   سال سابقه٢٥
ن و ينکه بخشنامه معترض عنه کامالً منطبق با قوانيت به مراتب فوق و ايبا عنا. باشد مين
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 و رد يدگي رسيتقاضا .باشد ميل ي بال دلي شاکيررات مربوطه بوده و موارد استنادمق
  ».مطروحه مورد استدعاستت يشکا

 مصوب يوان عدالت اداري دين دادرسييالت و آي قانون تشک٨٤ ماده ي  در اجرا
 يوان عدالت اداري دي اجتماع تأمينمه وي کار، بيأت تخصصي پرونده به ه١٣٩٢سال 

ـ ٩٩٠٩٩٧٠٩٠٦٠١٠٨٩٧أت مذکور به موجب دادنامه شماره ي و هشود ميارجاع 
ص نداد و ي مصوبه معترض عنه را قابل ابطال تشخ٢ و قسمت دوم بند ١ بند ٥/٨/١٣٩٩
وان يس دي رئي مذکور به علت عدم اعتراض از سويرأ. ت صادر کردي به رد شکايرأ

  .افتيت يطع قيوان عدالت اداريا ده نفر از قضات دي و يعدالت ادار
 يأت عمومي مصوبه معترض عنه در دستور کار ه٢ به قسمت اول بند يدگيرس«

  ».قرار گرفت
ن يس و معاوني با حضور رئ٥/١٢/١٣٩٩خ ي در تاريـوان عدالت اداري ديأت عموميه

ل شد و پس از يوان تشکي و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان عدالت اداريد
  . مبادرت کرده استير به صدور رأيآراء به شرح زت ي با اکثريبحث و بررس

  
  رأي هيأت عمومي

  قانون٩٥ و ماده ١٣٥٧ مصوب ي اصالحي قانون استخدام کشور٣٤براساس ماده 
 ١٣٨٣ مصوب ي قانون کار اصالح١٤ ماده ١ و تبصره ١٣٥٤ مصوب ي اجتماعتأمين

 آنان در جبهه  نها شرکت داوطلباين مشمول قانون کار يفه شاغليمدت خدمت نظام وظ
 ي اجتماع تأمين آنان نزد سازمانين اشتغال جزو سوابق خدمتيا حيقبل از اشتغال و 

ن حق يانگيم افت ين قانون از محل دري اي اجراياز براياعتبار مورد ن. گردد يمحسوب م
 مصوبه ٢ن قسمت اول بند يبنابرا. گردد ي م تأمينمه شدهيمه دو سال آخر فرد بيب

اي  مهي به عنوان سابقه بياساساً دوره سرباز«: ان نمودهياالطالق ب يکه علمعترض عنه 
ت مرجع صدور آن ي مذکور و خارج از حدود صالحير مواد قانونيمغا» شود ميمحسوب ن

وان عدالت ي دين دادرسييالت و آي قانون تشک٨٨ و ماده ١٢ ماده ١است و مستند به بند 
  .شود مي ابطال ١٣٩٢ مصوب سال يادار

      رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدکاظم بهرامي            
  

  ٧/٢/١٤٠٠                                                                           ٩٨٠٢٧٠٥شماره
  بسمه تعالي

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

 يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه
 ـ ٢٩١١٦/٩٧/١٥٠ ابطال نامه شماره«:  با موضوع٢١/١/١٤٠٠ مورخ ١٤٠٠٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٠٠٦٣

جهت درج در روزنامه رسمي به »  اداره كل تأمين اجتماعي استان فارس٣١/٦/١٣٩٧
  . گردد پيوست ارسال مي

  مهدي دربين ـ و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداريمديركل هيأت عمومي 
  

  ٩٨٠٢٧٠٥: رونده پ     شماره٦٣ :ماره دادنامهش   ٢١/١/١٤٠٠: خ دادنامهتاري
   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري:مرجع رسيدگي

 شرکت آب و فاضالب استان فارس به نمايندگي آقايان محمدعلي قلندري، :يشاك
  ت پيشهسيروس منصوري و داريوش قناع

 ٣١/٦/١٣٩٧ ـ ٢٩١١٦/٩٧/١٥٠ ابطال نامه شماره :موضوع شکايت و خواسته
   اجتماعي استان فارس تأميناداره کل

 آقايان محمدعلي قلندري، سيروس منصوري و داريوش قناعت پيشه :گردش کار 
به نمايندگي از شرکت آب و فاضالب استان فارس به موجب دادخواستي ابطال نامه 

 اجتماعي استان فارس را خواستار  تأمين اداره کل٣١/٦/١٣٩٧ ـ ٢٩١١٦/٩٧/١٥٠شماره 
  : کهاند کرده و در جهت تبيين خواسته اعالم اند شده

 در اجراي مفاد قانون ٤٦١٥شرکت آب و فاضالب استان فارس به شماره ثبت ـ ١  "
ن  اي٣برابر ماده .  تأسيس گرديد١١/١٠/١٣٦٩هاي آب و فاضالب مصوب  تشکيل شرکت
هاي آب و فاضالب شهري به صورت بازرگاني و برابر قانون تجارت اداره  قانون شرکت
 ديوان عدالت ٢٤/٥/١٣٧٧ـ ١٠٧اين موضوع طي رأي هيأت عمومي شماره . خواهند شد

هاي دولتي مورد   آب و فاضالب عليه ارگانهاي اداري تأييد گرديده است و شکايت شرکت
 معاون امور ٤٨٣٠٥/٧٩٤٢/٦١ نامه شماره همچنين در. پذيرش واقع شده است

هاي آب و  دولتي بودن شرکتغيرهاي دولتي وزارت امور اقتصاد و دارايي گواهي بر  شرکت
  تأمينضمناً اداره کل. دباش ميفاضالب شهري من جمله شرکت آب و فاضالب فارس 

حت  به صرا٢١/١٢/١٣٩٢ ـ ٦٤٠٣٣/٩٢/١٥٠اجتماعي فارس نيز قبال طي نامه شماره 
لکن اداره . هاي آب و فاضالب شهري را مورد تأييد قرار داده است غيردولتي بودن شرکت

 ٣١/٣/١٣٧٤ قانون تسهيالت استخدامي و اجتماعي جانبازان مصوب ٣طرف شکايت ماده 
هاي داراي مديريت دولتي قلمداد  تفسير به رأي نموده و اين شرکت را در زمره شرکت

 قانون فوق ٦ بيمه سهم بيمه شده جانباز را براساس تبصره نموده و تقاضاي پرداخت حق
 قانون ٣ثارگران نموده است در حالي که در ماده اي ه برساني  قانون جامع خدمت٢و ماده 

تسهيالت استخدامي و اجتماعي جانبازان صرفاً دايره شمول قانون را به جانبازان کليه 
ها از منظر  به نحوه وصول حق بيمه شرکت اي ههاي مذکور تسري داده و هيچ اشار دستگاه

 .خصوصي يا دولتي بودن آنها ننموده است
 قانون تسهيالت استخدامي و اجتماعي جانبازان پرداخت ٦بنابه تبصره ماده ـ ٢

هاي دولتي به عهده دستگاه مربوطه  کسور بازنشستگي سهم بيمه شده صرفاً در دستگاه
له واحدهاي مشمول قانون کار به عهده دولت دولتي از جمغيرهاي  بوده و در دستگاه

  . به نحوه اداره واحد نيز نشده استاي هد و در اين ماده اشارباش مي
ـ ضوابط حاکم بر شرکت آب و فاضالب استان فارس تماماً تابع قانون کار بوده و کليه ٣

ق بيمه کنند و درخصوص ح کارکنان اين شرکت حقوق خود را بر مبناي قانون کار دريافت مي
  ." کنند هاي دولتي تبعيت نمي ها و موارد ديگر اين شرکت از ضوابط و مقررات شرکت و پاداش

  :متن مقرره مورد اعتراض به شرح زير است
  شرکت آب و فاضالب استان فارس" 

  حق بيمه جانبازان: موضوع
د از آنجايي که رسان مي به اطالع ٢٠/٦/١٣٩٧ ـ ١٩٥٠٨ بازگشت به نامه شماره 

 ٣١/٣/١٣٧٤ قانون تسهيالت استخدامي و اجتماعي جانبازان مصوب ٣ث شمول ماده بح
ها و مؤسسات مربوطه  مجلس شوراي اسالمي صرفاً به دولتي يا غيردولتي بودن شرکت

هاي اجرايي که به نحوي از انحاء وضعيت آنان  ها و مؤسسات دستگاه نبوده و کليه شرکت
در ماده ياد شده باشد از مصاديق ماده مذکور تلقي ها و مؤسسات مندرج  منطبق با شرکت

نکه شرکت آب و فاضالب استان فارس به عنوان شرکت اي هلذا با توجه ب. دگرد مي
 قانون ٦د، براساس تبصره ذيل ماده گرد ميزيرمجموعه مادر تخصصي وزارت نيرو قلمداد 

داخت حق بيمه مدت ثارگران، پراي ه برساني  قانون جامع خدمات٢فوق و همچنين ماده 
حضور در جبهه و مدت معالجه بيمه شدگان جانباز در مؤسسات ذکر شده به عهده 

خواهشمند است دستور فرماييد ضمن پرداخت حق بيمه . دباش مي کننده دستگاه استخدام
بيمه شدگان مذکور نسبت به پرداخت ديون ناشي از عدم پرداخت سهم % ٧جاري 

  "  اجتماعي  تأميناداره کل ـ . اقدام نمايندهاي گذشته جانبازان در سال
 اجتماعي  تأمين  در پاسخ به شکايت مذکور، مديرکل امور حقوقي و دعاوي سازمان

 ـ ٦٣٠٢/٩٨/٧١٠٠ و ٩/٥/١٣٩٩ ـ ٢٩٩٦/٩٩/٧١٠٠هاي شماره  به موجب نامه
  : به طور خالصه توضيح داده است که١٥/١٠/١٣٩٨

الشمول و کلي   بوده و از مقررات عامداري ااي هنامه معترض عنه مکاتبـ ١  " 
 قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري ١٢د و مطابق ماده شو ميمحسوب ن

 . رسيدگي به آن در صالحيت هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نيست١٣٩٢مصوب 
هاي   مشترک فني و درآمد، کارگاه١٥ بخشنامه ١٣بند ) ب(به موجب قسمت ـ ٢  

دولتي شامل آن دسته از واحدهاي تحت پوشش قانون کار بوده که به طور مستقيم و غير
بخشنامه ) الف(هاي مورد اشاره در قسمت  غيرمستقيم وابسته به هيچ يک از دستگاه

هاي آب و فاضالب شهري و روستايي زيرمجموعه  مذکور نباشند، در صورتي که شرکت
 بخشنامه ١٣بند ) ب(از شمول قسمت هاي مادرتخصصي وزارت نيرو بوده و  شرکت

 قانون تسهيالت استخدامي جانبازان مصوب ٣يادشده خارج هستند، همچنين طبق ماده 
ها و مؤسسات مندرج در ماده ياد شده صرف نظر از دولتي يا   کليه شرکت٣١/٢/١٣٧٤

 ٦ده ند که براساس تبصره ذيل ماگرد ميغيردولتي بودن آنها از مصاديق ماده مذکور تلقي 
ثارگران پرداخت حق بيمه جاري و مدت حضور در جبهه و اي ه برساني قانون جامع خدمات
 کننده شدگان جانباز در مؤسسات ذکر شده به عهده دستگاه استخدام مدت معالجه بيمه

هاي  ثارگران نيز تمامي دستگاهاي ه برساني  قانون جامع خدمات٢در ماده . خواهد بود
  . شده استمشمول قانون نام برده

 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي ٦٦براساس ماده ـ ٣
 قانون اساسي که واگذار شده يا در فهرست ٤٤هاي مشمول اصل  ، حتي شرکت٢دولت 

براي ايثارگران شاغل در زمان اند  ند نيز موظف گرديدهگير ميواگذاري قرار گرفته و يا 
از اين رو شرکت شاکي که . ثارگران تبعيت نماينداي هررات مربوط بواگذاري از قوانين و مق

هاي واگذاري به بخش خصوصي نيز قرار ندارد به طريق اولي موظف به  در زمره شرکت
ثارگران از جمله پرداخت حق بيمه جانبازان شرکت اي هتبعيت از قوانين و مقررات مربوط ب

 قانون ٣تبصره ) ف( و بند ٩٢نون بودجه سال  قا١٠ ـ ٢٧عالوه بر آن، طبق بند . باشد مي
 قانون اساسي که واگذار شده ٤٤هاي مشمول اصل   مقرر شده که شرکت١٣٩٣بودجه سال 

گيرند موظفند براي  باشند يا در فهرست واگذاري قرار گرفته يا مي يا در حال واگذاري مي
  .ايثارگران تبعيت نمايند وط بهايثارگران شاغل قبل و بعد از واگذاري از قوانين و مقررات مرب
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فارغ از برخورداري شاکي از بودجه عمومي يا قوانين و مقررات حاکم بر نحوه ـ ٤
اداره و انتصاب و عزل مديران آن، به سبب اينکه عهده دار يک سري وظايف حاکميتي يا 

 د، لذاشو ميند و همچنين اموال آنها در زمره اموال عمومي شناخته باش ميانحصاري 
هاي اجرايي  شرکت شاکي حائز معيارهاي مختص بخش دولتي بوده و در عداد دستگاه

  . " ندشو ميشناخته 
 با حضور معاونين ديوان ٢١/١/١٤٠٠هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 

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

  
   هيأت عموميرأي

 رساني  قانون جامع خدمات٣٧با وجود حکم مندرج در ماده : ن که اوالًاي هنظر ب
 قانون تسهيالت ٦هاي آن استناد به تبصره ماده   و تبصره١٣٩١ثارگران مصوب اي هب

   .وجه استالاستخدامي و اجتماعي جانبازان پيرامون کسور بازنشستگي ب
 قانون تشکيل ٣شرکت آب و فاضالب استان فارس مستنبط از ماده : ثانياً

 و تبصره آن و مدلول دادنامه شماره ١١/١٠/١٣٦٩هاي آب و فاضالب مصوب  شرکت
و  شوند هيأت عمومي ديوان عدالت اداري غيردولتي محسوب مي٢٤/٥/١٣٧٧ـ ١٠٧

د، لذا ماهيت باش ميتر از پنجاه درصد ها داراي سهام کم همچنين دولت در اين شرکت
 رساني  قانون جامع خدمات٣٧ ماده ١اين شرکت غيردولتي بوده و از شمول تبصره 

ايثارگران مبني بر پرداخت کسور بازنشستگي ايثارگران از سوي خود دستگاه خارج است 
شمول  اجتماعي بر کارکنان شرکت شاکي، موضوع م تأمينو با توجه حکومت قانون کار و

دولت مکلّف است به منظور «: دارد است که اشعار مي  قانون اخيرالذکر ٣٧ ماده ٣تبصره 
پرداخت کسورات بازنشستگي سهم اسرا، آزادگان و جانبازان شاغل در بخش غيردولتي 

 اجتماعي اعتبار الزم را هر ساله در لوايح بودجه سنواتي کل  تأمينمشمول قانون کار و
 درصد ٧بنابراين »  اجتماعي قرار دهد تأمينده و در اختيار سازمان نموبيني پيشکشور 

حق بيمه سهم ايثارگران بايد از سوي دولت طبق تبصره مذکور پرداخت گردد و به داليل 
 اجتماعي استان فارس  تأمين اداره کل٣١/٦/١٣٩٧ ـ ٢٩١١٦/٩٧/١٥٠مذکور نامه شماره 

به صورت علي الراس از سوي اين شرکت مبني بر پرداخت کسور بازنشستگي ايثارگران 
 قانون تشکيالت و آيين دادرسي ٨٨ و ماده ١٢ ماده ١است و مستند به بند   مغاير قانون

  .دشو مي ابطال ١٣٩٢ديوان عدالت اداري مصوب سال 
  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري                                        

  احمد درزي رامندي ـ معاون قضايي ديوان عدالت اداري                                       
  

  ٧/٢/١٤٠٠                                                                           ٩٨٠٠١٦٠شماره
  بسمه تعالي

  جناب آقاي اكبرپور
  مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسالمي ايران رئيس هيأت
 نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه يك

 شرايط ٢ بند ١ابطال جزء «:  با موضوع٢١/١/١٤٠٠ مورخ ١٤٠٠٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٠٠٦٤
از دفترچه آزمون ) بانك ملي ايران(هاي اجرايي كشور  اختصاصي برخي از دستگاه

مه رسمي به پيوست جهت درج در روزنا» ١٣٩٧هاي اجرايي در سال  استخدامي دستگاه
  . گردد ارسال مي

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

  ٩٨٠٠١٦٠: رونده پ   شماره ٦٤ :ماره دادنامهش     ٢١/١/١٤٠٠: خ دادنامهتاري
   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري:مرجع رسيدگي

   خانم زهره امام وردي:يشاك
 شرايط اختصاصي برخي از ٢ بند ١ ابطال جزء :ستهموضوع شکايت و خوا

هاي  از دفترچه آزمون استخدامي دستگاه) بانک ملي ايران(هاي اجرايي کشور  دستگاه
  ١٣٩٧اجرايي در سال 

 ٢ بند ١ شاکي به موجب دادخواست و اليحه تکميلي ابطال جزء :گردش کار
از دفترچه آزمون ) ملي ايرانبانک (هاي اجرايي کشور  شرايط اختصاصي برخي از دستگاه

 را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته ١٣٩٧هاي اجرايي در سال  استخدامي دستگاه
  :به طور خالصه اعالم کرده است که

معاونت توسعه  ١٩/٧/١٣٩٣ـ ٢٠٠/٩٣/٩٧٥٧به موجب بخشنامه شماره : اوالً  " 
عمومي و تخصصي ) امتحان(ن جمهور، نحوه برگزاري آزمو مديريت و سرمايه انساني رئيس
هاي اجرايي تعيين شده و در هيچ يک از بندها و مواد  براي استخدام افراد در دستگاه

مندرج در آن بخشنامه، شرط يا سقفي براي تعيين ميزان حداقل و حداکثر معدل ذکر 

هاي  ند در آزمونتوان مينشده و اين نکته بدان معناست که همه افراد با هر معدلي 
خدامي شرکت نمايند و شرط قبولي در آزمون نيز سنجش توانايي و اطالعات علمي است

اشخاص در زمان برگزاري آزمون و قبولي در آن است يعني افراد بر اساس توانايي علمي 
در آزمون شرکت کرده و در صورت کسب حد نصاب قبولي بايد بتوانند از مزاياي داشتن 

ل پايين ممکن است به سبب شرايط خاص آن مند شود و علت وجود معد شغل بهره
توان به دليل وجود شرط معدلي که ممکن است در مقطع  مقطع تحصيلي بوده باشدو نمي

کارشناسي ارشد افزايش پيدا کند براي هميشه اشخاص از شرکت در آزمون استخدامي 
مقرره مورد شکايت موجب ورود ضرر و تضييع حقوق و موجب : ثانياً. محروم شوند

 شرايط و امکانات  تأمينباشد و مانعي جهت محروميت اشخاص از انتخاب حق شغل مي
 قانون ٤٣د و اين امر مغاير با اصل باش ميکار براي همه به منظور رسيدن به اشتغال کامل 

د چراکه در مواد مذکور باش مي قانون مديريت خدمات کشوري ٤٢ و ٤٠اساسي و مواد 
ها تاکيد شده است و تعيين  است و بر اصل برابري فرصتاي به شرط معدل نشده  اشاره

شرط معدل، ناقض اصل برابري شهروندان در مقابل قانون و لزوم اصل برابري در ورود به 
و  ٢٠/٣/١٣٨٦ـ ١٧٢و  ٤/٧/١٣٩٧ـ ١٤١١هاي شماره  د و دادنامهباش ميخدمت عمومي 

 ديوان عدلت اداري نيز  هيأت عمومي٨٧/٧٦٢ پرونده شماره ١٣/١١/١٣٨٧دادنامه مورخ 
  . " مؤيد اين امر است

ضمناً شاکي به موجب اليحه تکميلي با ذکر برخي از قواعد شرعي، مقرره مورد 
  .اعتراض را خالف شرع اعالم کرده است

  :متن مقرره مورد اعتراض به شرح زير است
  هاي اجرايي کشور شرايط اختصاصي برخي از دستگاه   " 
  :بانک ملي ايرانـ ٢  
  . " باشد  مي١٤ـ حداقل معدل کل براي متقاضيان استخدام در کليه مقاطع تحصيلي١ 

  در پاسخ به شکايت مذکور، رئيس امور حقوقي و قوانين سازمان اداري و 
 ـ ١٣٧٠٨٥، نامه شماره ٢٦/٣/١٣٩٨ـ ١٤٦٢٨٩استخدامي کشور به موجب اليحه شماره 

 نيروي انساني سازمان اداري و أمين ت وريزي برنامه رئيس امور آمار، ٢١/٣/١٣٩٨
  :استخدامي کشور را ارسال کرده است که متن آن به قرار زير است

شوراي امور اداري و استخدامي کشور به  ٢٥/١١/١٣٧٨بر اساس مصوبه جلسه  " 
سازمان اداري و استخدامي کشور، اجازه داده شده به منظور تخصصي کردن نيروي انساني 

ها در موارد  هاي جديداالستخدام در صورت تقاضاي دستگاه  نيرويدولت و ارتقاي سطح
ويژه در آگهي استخدامي خود شرط معدل را لحاظ نمايند که با توجه به آنمصوبه، درج 

هاي استخدامي به عنوان رويه قانوني حسب پيشنهاد دستگاه  شرط معدل در آگهي
ي را با چالش مواجه نسازد اجرايي با در نظر گرفتن وضعيت متعارف که وضعيت رقابت

ثارگران صرفاً ايثارگران اي ه برساني  قانون جامع خدمات٢١ماده  ١شود و تبصره  منظور مي
بنابراين شرط مذکور . را از شرط حداقل معدل در سهميه استخدامي معاف کرده است

 نيز عالوه بر اينکه بر اساس ضوابط مربوطه پذيرفته شده در ايجاد وضعيت رقابتي مناسب
 قانون مديريت خدمات کشوري دستگاه اجرايي ٤٣مانع ايجاد نکرده است و بر اساس ماده 

 قانون ٤٢د در صورتي که در قوانين و مقررات قبلي خود شرايطي عالوه بر ماده توان مي
از سوي ديگر هيأت عمومي ديوان . مديريت داشته باشند آن را مالک عمل قرار دهند

ـ ٨٦/٣١٤و  ٢١/٨/١٣٨٥ ـ ٨٥/٥٧٥هاي شماره   موجب دادنامهعدالت اداري پيشتر به
هاي استخدامي را   شرط معدل در آزمونبيني پيش ٧/٥/١٣٨٦ ـ ٨٦/٣٢٥ و ٢/٥/١٣٨٦

   " .مغاير با قانون تشخيص نداده است
 همچنين اداره کل حقوقي و دعاوي بانک ملي ايران در پاسخ به شکايت مذکور به 

 به طور خالصه توضيح ٢٣/٦/١٣٩٨ ـ ص/١٨٥٠٥٣/١٠/٠٠٠٤/٩٨موجب نامه شماره 
  :داده است که

بانک ملي ايران پس از اخذ مجوز از سازمان اداري و استخدامي کشور و بر ـ ١" 
اساس اطالعات مربوط به آگهي استخدامي پيماني و شرايط اختصاصي مربوط و تأييد آن 

ري به تعيين شرايط سازمان و بر اساس مفاد فصل ششم قانون مديريت خدمات کشو
با توجه به بزرگي و ـ ٢. اختصاصي استخدام از جمله تعيين حداقل معدل اقدام کرده است

هاي کالن مالي کشور ضروري است نيروي  نقش بي بديل بانک ملي در اجراي سياست
انساني ورزيده و زبده که سرمايه اصلي بانک است به کار گرفته شود و تعيين حداقل 

ن يک اماره و يک معيار به منظور سنجش توانايي علمي متقاضيان اقدام به معدل به عنوا
باشد و در اين راستا تأييد مرجع ذي صالح راجع به  صدور مجوز الزم براي به کارگيري مي

هاي استخدامي برگزار  تعيين نصاب معدل را اخذ کرده است و اين شرط در تمامي آزمون
الفتي با قوانين ندارد و اين اقدام جز براي باشد و مخ شده مسبوق به سابقه مي

در رأي وحدت ـ ٣. متقاضياني با حداقل صالحيت علمي و احراز آن نبوده است  جذب
 هيأت عمومي نيز رعايت شرايط و ضوابط آگهي استخدام ١٧/٥/١٣٩٦ ـ ٤٧٥رويه شماره 
باشد و  ن ميباشد و اين شرط جز براي ايثارگران براي تمامي متقاضيان يکسا ضروري مي
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اساساً هدف غايي از برگزاري آزمون، گزينش افراد واجد صالحيت از بين خيل عظيم 
به ـ ٤. باشد  قانون مديريت خدمات کشوري مي٤٤باشد که منطبق با ماده  داوطلبان مي
ند در صورتي توان ميهاي اجرايي   قانون مديريت خدمات کشوري دستگاه٤٣موجب ماده 

 ٤٢رات قبلي مورد عمل خود شرايطي عالوه بر شرايط موضوع ماده که در قوانين و مقر
قانون مديريت داشته باشند آن را مالک عمل قرار دهند و اقدام بانک ملي بر اساس جواز 

هاي برگزار شده در  حاصل از مقررات مزبور صورت پذيرفته است و بر اساس تجربه آزمون
   " .ه خدمت بانک بوده استهاي گذشته شرط مذکور جزو ضوابط ورود ب سال

در خصوص ادعاي شاکي مبني بر مغايرت مقرره مورد اعتراض با شرع مقدس 
ـ ٢٠٤٣٥/١٠٢/٩٩اسالم، قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 

  : اعالم کرده است که١٤/٨/١٣٩٩
 شرايط اختصاصي استخدامي بانک ملي، در جلسه مورخ ٢ بند ١موضوع قسمت " 

 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت که به شرح ٣٠/٧/١٣٩٩
بررسي . نفسه خالف شرع شناخته نشد مصوبه مورد شکايت في«: گردد ذيل اعالم نظر مي

  . " قانوني بودن مصوبه در صالحيت ديوان عدالت اداري است
اونين ديوان  با حضور مع٢١/١/١٤٠٠هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 

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

  
   هيأت عموميرأي

 قائم مقام ١٤/٨/١٣٩٩ ـ٢٠٤٣٥/١٠٢/٩٩اينکه حسب نامه شماره  الف ـ با توجه به
وبه مورد اعتراض خالف شرع شناخته نشد، بنابراين در اجراي دبير شوراي نگهبان، مص

 قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت ٨٧ و ماده ٨٤ ماده ٢حکم مقرر در تبصره 
  .شود  حکم بر عدم ابطال از بعد شرعي صادر مي١٣٩٢اداري مصوب سال 

»  عمومي استخدامشرايط«قانون مديريت خدمات کشوري،  :اوالً اينکه ب ـ با توجه به
دارا بودن   برشمرده است که يکي از آنها٤٢هاي اجرايي را به موجب ماده  در دستگاه

باشد که به صورت مطلق به کار برده شده و مقيد به معدل  مي مدرک تحصيلي دانشگاهي
مدرک دانش آموختگي در مقاطع تحصيالت دانشگاهي متضمن  :ثانياً. نگرديده است

ريزي  عدل قابل قبول شخصي است که بر اساس ضوابط و برنامهنصابي از ميزان م
هاي متولي صدور مدرک تحصيلي دانشگاهي موفق به دريافت آن شده و دانش  وزراتخانه

آموختگي او در آن مقطع تحصيلي با کسب مدرک تحصيلي به تأييد مراجع ذيربط رسيده 
در عمل اعتبار بسياري از است و تعيين شرط حداقل معدل بدون توجه به نوع دانشگاه 

هاي استخدامي از بين  در آزمونکنندگان  مدارک تحصيلي دانشگاهي را براي شرکت
 خواهد برد، مضافاً اينکه منابع آموزشي، کيفيت آموزش، کميت محتواي دروس و نحوه

ها اعم از دولتي و غيردولتي، هماهنگ و  کسب دانش تخصصي در انواع مختلف دانشگاه
باشد و در يک سطح قرار ندارد چه بسا ممکن است سطح علمي ـ   نميمتحدالشکل

هاي دولتي با معدل مدرک تحصيلي  تخصصي دانش آموخته يکي از بهترين دانشگاه
تخصصي دانش آموخته ساير  ـ  باالتر از سطح علمي١٤از معدل تعيين شده تر  پايين

شد و عدالت استخدامي و شايسته هاي دولتي و غيردولتي با معدل باالتر از آن با دانشگاه
هاي اشخاصي که با هر معدلي از  گزيني اقتضا دارد براي سنجش باال بودن توانمندي

 و حائز شرايط اوليه استخدامي اند شدههاي کشور موفق به کسب مدرک تحصيلي  دانشگاه
هاي عمومي و  هستند براي احراز و سنجش توانايي)  قانون مديريت٤٢شرايط ماده (

 قانون مديريت خدمات کشوري ٤٤اين امر در ماده  صصي، مورد امتحان قرار گيرند کهتخ
نامه استخدام پيماني مورد تأکيد قرار گرفته است و نتايج حاصل از برگزاري   آيين٨و ماده 

آزمون عمومي و تخصصي علي القاعده نشان دهنده دانش باالتر و توانايي بيشتر اشخاص 
هاي استخدامي،   سازمان سنجش آموزش کشور با برگزاري آزمونخواهد بود که معموالً

هاي اجرايي اختيار داده   قانون مذکور به دستگاه٤٣ماده  :ثالثاً. باشد متولي اين امر مي
است تا در صورتي که در قوانين و مقررات قبلي مورد عمل خود شرايطي عالوه بر شرايط 

الک عمل قرار دهند ليکن با مالحظه مدافعات  قانون مذکور داشته باشند آن را م٤٢ماده 
طرف شکايت دليلي ارائه نشده است که در قانون و مقررات مورد عمل بانک ملي پيش از 
تصويب قانون مديريت خدمات کشوري چنين شرطي وجود داشته است و دادنامه شماره 

 چنين  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مؤيد عدم وجاهت قانوني١٣/٩/١٣٩٧ ـ١٨٢١
باشد، بنابراين به جهت اينکه مقرره مورد شکايت به  هاي استخدامي مي قيدي در آزمون

جهت توسعه حکم مقنن و ايجاد محروميت براي برخي اشخاص براي شرکت در آزمون 
 ٨٨ و ماده ١٢ ماده ١هاي اجرايي مغاير با قانون است و به استناد بند  استخدامي دستگاه

  .شود  ابطال مي١٣٩٢ دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال قانون تشکيالت و آيين
  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري                                            
  احمد درزي رامندي ـ معاون قضايي ديوان عدالت اداري                                         

  ٧/٢/١٤٠٠                                                                           ٩٨٠٣٨٠٩شماره
  بسمه تعالي

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

يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 
 مصوبه جلسه ٣ابطال بند  «: با موضوع٢١/١/١٤٠٠ مورخ ١٤٠٠٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٠٠٦٧

جهت درج در روزنامه رسمي به »  شوراي اسالمي شهر كرج از تاريخ تصويب١٥/٦/١٣٩٦
  . گردد پيوست ارسال مي

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

  ٩٨٠٣٨٠٩: رونده پ     شماره٦٧ :ماره دادنامهش    ٢١/١/١٤٠٠: خ دادنامهتاري
   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري:مرجع رسيدگي

   سازمان بازرسي کل کشور:يشاك
  شوراي اسالمي١٥/٦/١٣٩٦ مصوبه جلسه ٣ ابطال بند :موضوع شکايت و خواسته

  شهر کرج
 سرپرست معاونت حقوقي و نظارت همگاني سازمان بازرسي کل کشور :گردش کار

 ـ ٣٠٧٧٠٩/٣٠٠ و ٤/١٠/١٣٩٨ـ  ٢٤٥٦٧٢/٣٠٠هاي شماره  به موجب شکايت نامه
  : اعالم کرده است که٦/١٢/١٣٩٨

در ابتداي ) دوره پنجم(شوراي اسالمي شهر کرج : رساند احتراماً به استحضار مي  " 
 نفر براي دفاتر اعضاء ٢٦اقدام به تصويب به کارگيري و استخدام ) ١٣٩٦شهريور سال (دوره 

.  نموده  است١٥/٦/١٣٩٦ي مورخ  هفتمين جلسه رسم٣طي بند )  نفر٢هر دفتر (
 مخالفت هيأت تطبيق با مصوبه ٥/٧/١٣٩٦ـ ٠٧١٢٣/٤/٢١٢١فرمانداري کرج طي شماره 

 ٧٩ها و ماده  نامه مالي شهرداري  آيين٣٣ماده ) الف(الذکر به دليل مغايرت مصوبه با بند  فوق
. نمايد ر ابالغ ميها را به شوراي مذکو نامه استخدامي شهرداري ها و همچنين آيين شهرداري

مراتب به هيأت حل اختالف استانداري، : شود به دليل اصرار شورا بر مصوبه مذکور، مقرر مي
نهايتاً به دليل عدم ارسال مصوبه به هيأت حل اختالف توسط فرماندار وقت، . ارجاع شود

دام شوراي اسالمي شهر کرج به دليل عدم وصول نظريه هيأت حل اختالف در موعد مقرر، اق
 نفر از افراد معرفي ٢٦به ابالغ مصوبه مذکور به شهرداري جهت انعقاد قرارداد استخدامي با 

  : اين در حالي است که. نمايد مي) عموماً فرزند، برادر و نزديکان شورا(شده شورا 
نامه اجرايي تشکيالت، انتخابات داخلي و امور مالي شوراهاي   آيين٦ـ در ماده ١

 ماده مذکور ٨در بند . يف و اختيارات رئيس شورا تشريح شده استاسالمي شهرها وظا
احکام مسئول و اعضاي دبيرخانه شورا که از کارکنان شهرداري «عنوان گرديده است 

نامه موصوف نيز   آيين٦تبصره ذيل ماده . »شود خواهند بود توسط رئيس شورا صادر مي
ناسب سازمان شهرداري که در تنظيم سازمان اداري دبيرخانه شورا به ت«: دارد بيان مي

آن قبالً موافقت سازمان امور اداري و استخدامي کشور جلب شده، از طرف شهرداري با 
شود تا پس از  اطالع شوراي شهر تهيه و جهت تصويب به وزارت کشور پيشنهاد مي
نامه استخدامي  تصويب به موقع اجرا درآيد کارکنان دبيرخانه شورا تابع آيين

  ».ها خواهند بود ريشهردا
هرگونه « کل کشور هاي  شهرداري١٣٩٦ بخشنامه بودجه سال ٣١ به موجب بند ـ٢

ها بدون  به کارگيري نيروي انساني و تبديل وضعيت استخدامي تحت هر عنوان در شهرداري
  ».باشد هاي کشور، ممنوع مي ها و دهياري اخذ مجوز از سازمان شهرداري

مصوب ( تشکيالت، وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي  قانون٩٥ بر اساس ماده ـ٣
شوراي اسالمي شهر از هرگونه دخالت در امور ) هاي بعدي آن  و اصالحيه١٣٧٥سال 

  . ها منع شده است اجرايي شهرداري
 بنا به مراتب صدور حکم مسئول دفتر اعضاي شورا منوط به دارا بودن رابطه 

 نفر به شهرداري کرج به موجب ٢٦ودن استخدام استخدامي با شهرداري است و تکليف نم
 شوراي شهر کرج و انتصاب آنان به سمت مسئول ١٥/٦/١٣٩٦ هفتمين جلسه مورخ ٣بند

نامه اجرايي تشکيالت، انتخابات داخلي و امور مالي   آيين٦ ماده ٨دفتر اعضا مغاير با بند 
 بخشنامه ٣١در بند از طرف ديگر به تکليف مقرر . باشد شوراهاي اسالمي شهرها مي

هاي کل کشور عمل نگرديده و شهرداري در استخدام افراد   شهرداري١٣٩٦بودجه سال 
اين امر  هاي کشور را اخذ ننموده است که ها و دهياري مذکور مجوز سازمان شهرداري

ضمن آن که تکليف نمودن شهرداري به استخدام .  قانون شهرداري است٧٩مغاير با ماده 
 هاي کلي نظام اداري، ابالغي مقام  سياست٢ آن که در تضاد با بند ياد شده ضمن

باشد، نقض ماده  مبني بر عدالت محوري در جذب نيروها مي) مدظله العالي(رهبري  معظم
 قانون تشکيالت، وظايف و انتخابات شوراي اسالمي و دخالت در امور اجرايي شهرداري ٩٥

 ٣از اين رو بند . باشد المي شهر مزبور ميبوده و خارج از حدود اختيارات شوراي اس
 شوراي شهر کرج، خالف قوانين ياد شده و خارج از ١٥/٦/١٣٩٦هفتمين جلسه مورخ 
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 و خارج از العاده فوقبه صورت (حدود اختيارات قانوني مرجع مذکور تشخيص و ابطال آن 
شماره همچنين پيرو نامه . باشد در هيأت عمومي ديوان مورد درخواست مي) نوبت

 ١٥/٦/١٣٩٦ هفتمين جلسه  مورخ ٣ پيرامون مغايرت بند ٤/١٠/١٣٩٨ ـ ٢٤٥٦٧٢/٣٠٠
: درسان ميبا قوانين موضوعه به استحضار ) ٩٨٠٣٨٠٩موضوع کالسه (شوراي شهر کرج 

حسب بررسي صورت گرفته مشخص گرديد، بعد از ارسال مصوبه شوراي اسالمي شهر 
 با مصوبه، مراتب به دليل اصرار شورا به هيأت حل کرج به فرمانداري و مخالفت فرمانداري

. شود  منعکس مي١١/٩/١٣٩٦ ـ٠٩٥٦٣/٤٠/٢١٢١اختالف استانداري البرز به شماره 
 هيأت حل اختالف مطرح و هيأت مذکور نيز ٢٥/٩/١٣٩٦نهايتاً موضوع در جلسه مورخ 

نظريه . ندنماي مي نفر نيرو مخالفت ٢٦با مصوبه شوراي اسالمي شهر کرج جهت جذب 
 به فرمانداري جهت ابالغ به ٤/١١/١٣٩٦ ـ٦٧٠٣٩/٣/٢١مذکور با تأخير و طي شماره 

شوراي اسالمي شهر کرج با توجه به تأخير و عدم رعايت مواعد . گردد شورا ارسال مي
 جلسه ٧بنا به مراتب بند . قانوني اقدام به جذب نيرو براي دفاتر اعضاي شورا نموده است

به شرح قوانين اشاره شده در نامه ( شوراي شهر کرج مغاير با قانون ١٥/٦/١٣٩٦مورخ 
و خارج از حدود اختيارات قانوني مرجع ياد شده ) ٤/١٠/١٣٩٨ ـ ٣٤٥٦٧٢/٣٠٠شماره 

اينکه بر اساس اصل يکصد و پنجم قانون اساسي مصوبات شوراها نبايد  بوده و نظر به
وزي براي استخدام نيروهاي موصوف به مخالف قوانين باشد و در قوانين موضوعه نيز مج

)  و خارج از نوبتالعاده فوقبه صورت (ابطال مغايرت مذکور . شوراها تجويز نگرديده است
 قانون تشکيالت و آيين دادرسي ١٣در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با رعايت ماده 

  ." باشد ديوان مورد تقاضا مي
  :متن مقرره مورد اعتراض به شرح زير است: متن مقرره مورد اعتراض به شرح زير است

  ١٦/٦/١٣٩٦جلسه " 
 صورتجلسه هيأت رئيسه مقرر گرديد جهت دفاتر هر يک از اعضاي ٦ـ بند ٣ 

 نفر نيرو با تخصص مرتبط به صحن علني شورا معرفي تا پس ٢شوراي اسالمي شهر 
. ت پذيرداز بررسي و تصويب توسط شورا به اقدامات الزم از طريق شهرداري صور

مطرح و با قيد هر عضو دو نيرو و با رعايت موارد قانوني با اکثريت آراء حاضرين به 
  . " تصويب رسيد

 در پاسخ به شکايت مذکور، رئيس شوراي اسالمي شهر کرج به موجب نامه شماره 
  : توضيح داده است که١/١٢/١٣٩٨ ـ ١٢٣٦/م/٥١٣

. ددار ميه طرفيت شورا مستحضر احتراماً در خصوص شکايت سازمان بازرسي ب  " 
آنچه واقع امر است . دادخواست مطروحه بنا به داليل ذيل مردود و قابليت استماع را ندارد

 نفر افراد ٢٦شوراي اسالمي در راستاي اليحه شهرداري مبني بر به کارگيري تعداد 
ها  ن شهرداري قانو٧٩نامه مالي و   آيين٣٣ماده ) الف(کارشناس با ملحوظ قرار دادن بند 

از حيث امور مالي و تخصيص رديف اعتباري و پايدار نمودن در بودجه سنواتي اقدام 
نموده است و در ثاني از آنجا که سازمان تفضيلي کارکنان شوراي شهر کرج توسط وزارت 
کشور ابالغ نگرديده است و شوراي اسالمي براي ارائه خدمات بهينه به شهروندان از 

ها به عنوان مأمور استفاده خدمتي مي کرده است ولي به لحاظ اتمام  يکارکنان شهردار
دوره چهارم شوراها و پايان مأموريت کارکنان مأمور از شهرداري، شوراي اسالمي شهر 

هاي تخصصي و امورات جاريه اقدام به تصويب  کرج براي استفاده خدمتي در کميسيون
نه پس از طي مراحل قانوني بر اساس ماده اليحه مارالذکر نموده است که اليحه مبحوث ع

  . قانون تشکيالت شوراها به شهرداري کرج ابالغ گرديده است٩٠
 ١٣٩٦ بخشنامه بودجه سال ٣١ مضافاً بر اينکه استناد سازمان بازرسي به بند 

هاي کشور مبني بر به کارگيري نيروي انساني و تبديل وضعيت استخدامي  شهرداري
 اينکه شهرداري بر اساس قانون کار برايکار معين با قرارداد معين صائب نبوده به لحاظ

نامه   فصل دوم آيين١١مبادرت به بکارگيري نيرو نموده است و مطابق ماده 
استخدامي کارکنان شهرداري شرايط و صالحيت فردي افرادي نيز رعايت گرديده 

ها که مقرر  هردارينامه استخدامي ش  آيين١٢است و استنباط از مفهوم مخالف ماده 
هاي سازماني مستلزم انجام مراحل قانوني و  دارد جهت استخدام و تصدي پست مي

باشد در حالي که نيروهاي مذکور فاقد پست سازماني بوده و  طي تشريفات قانوني مي
مضافاً بر اينکه در تمامي ادوار گذشته . باشد به صورت قرارداد معين کارگري مي

سطح کشور و استان البرز در بدو شروع فعاليت اعضاي شوراي شوراهاي اسالمي در 
ضمناً استدالل سازمان . اند اسالمي براي انجام وظايف قانوني اقدام به جذب نيرو نموده

باشد به دليل  نامه اجراي اقرب به ثواب نمي  آيين٦ ماده ٨شاکي و استناد آن به بند 
علي اي .  توسط رئيس شورا صادر گردداينکه احکام کليه کارکنان شورا الزاماً بايد

حال با توجه به جامع داليل ابرازي و مراتب معنونه مصوبه شوراي اسالمي خارج از 
حدود اختيارات قانوني نبوده بلکه صرفاً از حيث تأييد و تصويب بودجه پيشنهادي 

موضوع دادخواست معترض عنه بوده است لذا از قضات ) در بعد مالي(شهرداري 
  . "  عمومي تقاضاي رد شکايت شاکي مورد استدعاستهيأت

 با حضور معاونين ديوان ٢١/١/١٤٠٠هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 
عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث و 

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

  يأت عمومي هرأي
اينکه در قوانين استخدام کشوري و مديريت خدمات کشوري طريقه و  با توجه به

 شده است و نظر بيني پيشهاي دولتي  روش خاصي براي استخدام افراد در سازمان
ها داراي ضوابط و شرايط خاصي بوده  اينکه به کارگيري نيروي انساني در تمامي دستگاه به

: کل کشور مقرر شده است هاي  شهرداري١٣٩٦جه سال بخشنامه بود٣١و در بند 
هرگونه به کارگيري نيروي انساني و تبديل وضعيت استخدامي تحت هر عنوان در «

هاي کشور ممنوع  ها و دهياري ها بدون اخذ مجوز از سازمان شهرداري شهرداري
ستند به ، بنابراين مصوبه شوراي اسالمي شهر کرج مغاير قانون وضع شده و م».باشد مي

 قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري ١٣ و ٨٨ و مواد ١٢ ماده ١بند 
  .شود  از تاريخ تصويب ابطال مي١٣٩٢مصوب سال 

  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري                                             
  احمد درزي رامندي ـ معاون قضايي ديوان عدالت اداري

  ٧/٢/١٤٠٠                                                                          ٩٩٠١٧٥٣ شماره
  بسمه تعالي

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

يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 
صدور رأي وحدت رويه در «:  با موضوع١٧/١/١٤٠٠ مورخ ١٤٠٠٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٠٠٧٥

رسيدگي به دادخواست اشخاص به خواسته اصالح حكم بازنشستگي جهت اعمال 
جهت درج در » ها شگاهدان ميالعاده سختي شرايط محيط كار اعضاء غيرهيأت عل فوق

  . گردد روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي
  مهدي دربين ـ تهاي تخصصي ديوان عدالت اداريمديركل هيأت عمومي و هيأ

  
  ٩٩٠١٧٥٣: رونده پشماره    ٧٥ :ماره دادنامهش   ١٧/١/١٤٠٠: خ دادنامهتاري

   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري:مرجع رسيدگي
   آقاي سعيد نصراله زاده خراساني:کننده تعارض اعالم

  لت اداري   اعالم تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان عدا:موضوع
 سختي العاده فوق در خصوص اصالح حکم بازنشستگي جهت اعمال :گردش کار

ها، شعب ديوان عدالت اداري آراء متفاوتي  شگاهدان ميشرايط محيط کار اعضاء غيرهيأت عل
  .اند کردهصادر 

  :ها و مشروح آراء به قرار زير است گردش کار پرونده
در رسيدگي به دادخواست آقاي منوچهر  بدوي ديوان عدالت اداري ٤١شعبه : الف

و به خواسته ) نمايندگي غرب تهران(سليمانيه به طرفيت سازمان بازنشستگي کشوري 
 در فرم شماره يک آور زيانالزام به اصالح حکم بازنشستگي بر اساس مشاغل سخت و 

 به ٢٠/٥/١٣٩٨ ـ ٩٨٠٩٩٧٠٩٥٧٥٠١٢٢٥سازمان بازنشستگي به موجب دادنامه شماره 
  : زير رأي صادر کرده استشرح

با بررسي اوراق و محتويات موجود در پرونده و با توجه به توضيحات مکتوب طرف 
گردد اقدامات و تصميمات طرف شکايت، بر  شکايت به شرح اليحه دفاعيه مالحظه مي

شاکي هم ايراد و دليل موجهي که . اساس قوانين و مقررات و موازين اداري بوده است
 قوانين و مقررات تخلف شده است را ارائه ننموده بنابراين شکايت با کيفيت ثابت کند از

 و ١٠مطروحه قابل اجابت نبوده و فاقد مبناي قانوني است لذا اين شعبه مستند به مواد 
 از قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري حکم به رد شکايت صادر و ٦٥

ي در تجديدنظرخواههلت بيست روز پس از ابالغ قابل رأي صادره ظرف م. دنماي مياعالم 
  .باشد شعب تجديدنظر ديوان عدالت اداري مي

  .  ي قطعيت يافتتجديدنظرخواه  اين رأي به لحاظ عدم 
هاي آقايان احمد   بدوي ديوان عدالت اداري در رسيدگي به دادخواست٢٧شعبه :   ب

نمايندگي (مان بازنشستگي کشوري کالنکي، رحيم يماني و محمد محبعلي به طرفيت ساز
آور  و به خواسته الزام به اصالح حکم بازنشستگي بر اساس مشاغل سخت و زيان) غرب تهران

 و ٩٦٠٩٩٧٠٩٠٠٣٠١٧١٩، ٩٦٠٩٩٧٠٩٠٠٣٠١٧١٨هاي شماره  به موجب دادنامه
  : به شرح زير رأي صادر کرده است٧/٦/١٣٩٦ـ ٩٦٠٩٩٧٠٩٠٠٣٠١٧١٧

العاده سختي شرايط محيط کار به عهده  ي فوقاينکه تشخيص برقرار نظر به
نظر در اين خصوص و سازمان بازنشستگي صالحيت اظهاردستگاه متبوع مستخدم است 
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 ،٢٠/٢/١٣٩٤ـ ٥٣٧١فيه از آنجايي که به موجب احکام کارگزيني شماره  را ندارد و در مانحن
نامه   آيين٣٦ ماده ١ و در اجراي بند ١٣/١١/١٣٩٤ ـ ٨٣٢٨ و ٣/١١/١٣٩٤ ـ ٨٠٠٨

نامه مذکور  آيين دانشگاه و پيوست شماره سه استخدامي اعضاي غيرهيأت علمي
و به استناد ) العاده سختي شرايط محيط کار اعضاي غيرهيأت علمي دستورالعمل فوق(

 هيأت اجرايي منابع ١٩/١٠/١٣٩٤ از يکصد و چهل و نهمين صورتجلسه مورخ ١بند 
 در حکم ١/١/١٣٩٤العاده سختي کار از تاريخ   فوقانساني غيرهيأت علمي به دانشگاه
 ٢٠ماده ) ب(اينکه به موجب بند  بنابراين با توجه به. کارگزيني شاکي برقرار شده است

 مصوبات ١٣٩٥ قانون احکام دائمي کشور مصوب ١قانون برنامه پنجم توسعه و ماده 
 الزامي است لذا هاي اجرايي از جمله سازمان بازنشستگي هيأت امنا براي دستگاه

قانون تشکيالت و آيين  ٦٥ و ١٠شکايت شاکي را وارد تشخيص و مستنداً به مواد 
رأي . نمايد دادرسي ديوان عدالت اداري حکم به ورود شکايت شاکي صادر و اعالم مي

 روز از تاريخ ابالغ قابل اعتراض در محاکم تجديدنظر ديوان ٢٠صادره ظرف مهلت 
  .باشد عدالت اداري مي

 ٧/٦/١٣٩٦ـ ٩٦٠٩٩٧٠٩٠٠٣٠١٧١٩ و ٩٦٠٩٩٧٠٩٠٠٣٠١٧١٨هاي شماره  دادنامه
 ٥/١٢/١٣٩٦ ـ٩٦٠٩٩٧٠٩٥٥٢٠٣٢٣٩ و ٩٦٠٩٩٧٠٩٥٥٢٠٣٤١٦موجب آراي شماره  به

  . تجديدنظر ديوان عدالت اداري تأييد شده است٢٤در شعبه 
 به موجب رأي شماره ٧/٦/١٣٩٦ ـ٩٦٠٩٩٧٠٩٠٠٣٠١٧١٧دادنامه شماره 

 تجديدنظر ديوان عدالت اداري مورد ٢٥ در شعبه ١٦/٤/١٣٩٧ ـ٩٧٠٩٩٧٠٩٥٥٨٠١١٦٢
  . تأييد قرار گرفته است

 با حضور رئيس و معاونين ١٧/١/١٤٠٠هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 
ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از 

  .رح زير به صدور رأي مبادرت کرده استبحث و بررسي با اکثريت آراء به ش
  

   هيأت عموميرأي
  .تعارض در آراء محرز است: الف

ترتيب و «:  قانون استخدام کشوري مقرر شده١٠٢به موجب ماده : ب ـ اوالً
تشريفات مربوط به تقاضاي بازنشستگي و صدور احکام و برقراري حقوق بازنشستگي 

ازنشستگي و وظيفه مستخدمين رسمي و و وظيفه و ترتيب وصول و پرداخت وجوه ب
خواهد بود که توسط سازمان  اي نامه ها طبق آيين همچنين ترتيب نگهداري حساب

و به موجب » .امور اداري و استخدامي کشور تهيه و به تصويب شورا مي رسد
هاي اجرايي در صدور احکام   قانون مذکور، دستگاه١٠٢نامه اجرايي ماده  آيين

نان خود موظف به رعايت قوانين و مقررات جاري و ترتيبات مقرر در بازنشستگي کارک
سازمان «: نامه مذکور مقرر شده  آيين٧نامه هستند و به موجب ماده  اين آيين

بازنشستگي کشوري پس از بررسي حکم برقراري حقوق بازنشستگي و وظيفه در 
پرونده استخدامي ، حکم مذکور را تاييد و يک نسخه از آن را به ضميمه  صورت صحت

صورت اسناد و مدارک را براي  دارد و در غير اين مستخدم به دستگاه مربوط ارسال مي
العاده سختي  دستورالعمل فوق: ثانياً. ».نمايد رفع نقص به دستگاه ذيربط اعاده مي

 هيأت امنا دانشگاه ٢٧/٣/١٣٩٣شرايط محيط کار اعضاي غيرهيات علمي مصوب 
: العاده سختي کار تعيين و مقرر کرده است جهت برقراري فوقخوارزمي، شرايطي را 

گيرد که با وجود شرايط  العاده سختي شرايط محيط کار به مشاغلي تعلق مي فوق«
بهداشتي و ايمني مربوط، عضو موسسه در معرض ابتال به بيماري با عوارض نامطلوب 

اري يا عوارض نامطلوب را قرار گرفته و يا اين که ماهيت وظايف آنان احتمال بروز بيم
العاده سختي کار براي کارمند بدون  از اين حيث چنانچه فوق» .به دنبال داشته باشد

رعايت ضوابط برقرار شده باشد سازمان بازنشستگي شايستگي و اختيار دارد از 
با توجه به . دستگاه اجرايي اصالح آن در حکم بازنشستگي کارمند را درخواست کند

رتي که از تصميم سازمان بازنشستگي مبني بر اصالح حکم بازنشستگي مراتب در صو
به جهت ياد شده به ديوان عدالت اداري دادخواستي تقديم شود، شعبه ديوان عدالت 
اداري موظف است پس از رسيدگي و انطباق ماهيت موضوع تصميم اتخاذي با 

عدم صالحيت مقررات، رسيدگي و رأي مقتضي صادر کند ولي استدالل ناظر بر 
سازمان بازنشستگي بر اعالم اشکال و ايراد نسبت به حکم بازنشستگي صادر شده از 

در اين راستا رأي شماره . سوي دستگاه متبوع مستخدم صحيح نيست
 بدوي ديوان عدالت اداري صحيح ٤١ شعبه ٢٠/٥/١٣٩٨ ـ ٩٨٠٩٩٧٠٩٥٧٥٠١٢٢٥

 قانون تشکيالت و ٨٩ و ماده ١٢  ماده٢اين رأي به استناد بند . و موافق مقررات است
 براي شعب ديوان عدالت اداري ١٣٩٢آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 
  .االتباع است و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه الزم

  محمدكاظم بهرامي ـ رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

  ٧/٢/١٤٠٠                                                                         ٩٩٠١٠٠٧شماره
  بسمه تعالي

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

يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 
:  با موضوع١٧/١/١٤٠٠ مورخ ١٤٠٠٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٠٠٧٧و ١٤٠٠٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٠٠٧٦

 دو سال آخر ساعالم تعارض، درخصوص اصالح حكم مستمري بازنشستگي براسا«
جهت » )رأي به رد شكايت صحيح است(التفاوت مستمري  سنوات ارفاقي و پرداخت مابه

  . گردد درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي
   دربينمهدي ـ مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري

  
    ٧٦ ـ٧٧ :ماره دادنامهش    ١٧/١/١٤٠٠: خ دادنامهتاري

  ٩٩٠١٠٠٧ و ٩٩٠٢٠٤١: رونده پشماره
   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري:مرجع رسيدگي

  عباس حسين زاده، سيد روح اله جاللي:  آقايان:کننده تعارض اعالم
    اعالم تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري :موضوع

 شعب ديوان در خصوص اصالح حکم مستمري بازنشستگي بر اساس :گردش کار
  .اند کردهدو سال آخر سنوات ارفاقي و پرداخت مابه التفاوت مستمري، آراء متفاوتي صادر 

  :ها و مشروح آراء به قرار زير است گردش کار پرونده
آقاي رشيد  بدوي ديوان عدالت اداري در رسيدگي به دادخواست ٥٠شعبه :   الف

 اجتماعي آذربايجان غربي و به خواسته اصالح  تأمينولي زاده غفاربي به طرفيت سازمان
حکم برقراري مستمري بر اساس دو سال آخر سنوات ارفاقي و پرداخت مابه التفاوت 

 به شرح زير ١٣/٨/١٣٩٦ ـ ٩٦٠٩٩٧٠٩٠٣٧٠١٨٢٦مستمري به موجب دادنامه شماره 
  :رأي صادر کرده است

 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ٤/١٠/١٣٩١ـ ٦٧٤مفاد دادنامه شماره   طبق 
اي از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگي   قانون اصالح پاره٩اينکه مطابق ماده  نظر به

اي حقوق بازنشستگي يا  ـ  مبن١٣٧٩ها و ساير کارکنان مصوب سال  بانوان شاغل خانواده
از معدل تمامي حقوق و مزاياي دريافتي آنان ان مشمول عبارت است  ـ وظيفه مستخدم

 اجتماعي  تأمين قانون٧٧در دو سال آخر خدمت مالک کسور بازنشستگي و در ماده 
ميزان مستمري بازنشستگي تابعي از متوسط مزد يا حقوق شناخته شده است و به موجب 

هرگونه  مزد يا حقوق عبارت از ١٣٥٤ اجتماعي مصوب سال  تأمين قانون٢ ماده ٥بند 
شود و در  وجه يا مزاياي نقدي و غيرنقدي مستمر که  در مقابل کار به بيمه شده داده مي

ايامي که سنوات  ارفاقي در اجراي قانون بازنشستگي پيش از موعد کارکنان دولت مصوب 
شود تا مبناي تعيين ميزان   اعطاء شده است حقوق اشتغال پرداخت نمي٥/٦/١٣٨٦

از طرفي به موجب قانون اخيرالذکر صرفاً به سنوات خدمت انجام مستمري قرار گيرد و 
شود که در ميزان مستمري مورد محاسبه قرار  شده مستخدم حداکثر پنج سال اضافه مي

گيرد و تأثيري در تعيين ميانگين دستمزد دو سال آخر خدمت ندارد بر اين پايه  مي
ر اساس دو سال آخر و خواسته شاکي مبني بر اصالح حکم مستمري بازنشستگي ب

شود رأي صادره  پرداخت مابه التفاوت مستمري وجهه قانوني ندارد و حکم به رد صادر مي
 قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري ٦٥ و ماده ١٠ ماده ١به استناد بند 

ي در شعب تجديدنظر تجديدنظرخواه ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل ١٣٩٢مصوب 
  .باشد يديوان م

 تجديدنظر ديوان عدالت اداري ٢٠ي از رأي مذکور، شعبه تجديدنظرخواه  در اثر 
 ضمن نقض رأي ٦/١٢/١٣٩٦ ـ٩٦٠٩٩٧٠٩٥٦٩٠٢٨٥٣به موجب دادنامه شماره 

  :تجديدنظر خواسته به شرح زير رأي صادر کرده است
گي جمهوري  قانون برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهن٨٢  نظر به مفاد ماده 

اسالمي ايران که طي آن مقرر داشته مستمري کليه بيمه شدگان بر اساس ميانگين دو سال 
اينکه مقرره مذکور بعد از  باشد و با توجه به آخر دريافتي که داراي کسور بازنشستگي است مي

 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري تصويب گرديده لذا ناسخ آن ٤/١٠/١٣٩١ـ ٦٧٤رأي شماره 
ده و رأي مذکور فاقد اعتبار قانوني است بنابراين شکايت دادنامه تجديدنظرخواه وارد بو

 قانون تشکيالت و ٧١و به استناد ماده . گردد تشخيص و حکم به ورود آن صادر و اعالم مي
رأي صادره قطعي . گردد آيين دادرسي ديوان عدالت اداري دادنامه تجديدنظر خواسته نقض مي

 بدوي ديوان عدالت اداري در رسيدگي به دادخواست آقاي بهرام پيري به ٤٨شعبه : ب. است
طرفيت اداره کل تأمين اجتماعي آذربايجان غربي و به خواسته اصالح حکم مستمري 

 سال آخر خدمت و پرداخت معوقات به موجب دادنامه شماره ٢بازنشستگي بر اساس 
  : کرده است به شرح زير رأي صادر٨/٩/١٣٩٦ـ ٩٦٠٩٩٧٠٩٠٤٤٠٣٠٣٤
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  در خصوص دادخواست شاکي به طرفيت خوانده به خواسته اصالح حکم مستمري 
بازنشستگي بر اساس دو سال آخر خدمت و پرداخت معوقات از توجه به رونوشت مدارک 

 قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل و ١٠ وفق ماده ٢٧/٨/١٣٨٧شاکي و اينکه مورخ 
ت ارفاقي بازنشسته شده است، اليحه دفاعيه خوانده نوسازي صنايع و با احتساب سنوا

مبني بر تفاوت نحوه محاسبه مستمري اشخاصي که وفق قانون بازنشستگي پيش از موعد 
 قانون برنامه ششم ٢٨ماده ) ت( با شاکي، اينکه بند اند شدهکارکنان دولت بازنشسته 

راي افرادي است که وفق توسعه ناظر به احتساب سنوات ارفاقي به عنوان سنوات واقعي ب
 و اند شدهبازنشسته ) ٥/٦/١٣٨٦مصوب (قانون بازنشستگي پيش از موعد کارکنان دولت 

 ١٢٤ماده (مؤثر بوده ) ١/١/١٣٩٦(قانون برنامه ششم توسعه از تاريخ الزم االجرا شدن 
 دعواي شاکي را وارد)  قانون مدني٤ماده (و اثر قانون نسبت به آتيه است ) همين قانون

 قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري ٦٥ و ١٠ندانسته و به استناد مواد 
 روز از ابالغ قابل ٢٠رأي صادره ظرف . دنماي ميحکم به رد شکايت صادر و اعالم 

  .باشد ي در شعب تجديدنظر ديوان عدالت اداري ميتجديدنظرخواه
تجديدنظر ديوان عدالت اداري  ٢٠ي از رأي مذکور، شعبه تجديدنظرخواه  در اثر 

 ضمن نقض رأي مذکور، ٢/١٢/١٣٩٦ـ ٩٦٠٩٩٧٠٩٥٦٩٠٢٨٣٤به موجب دادنامه شماره 
  :به شرح آتي رأي صادر کرده است

 قانون برنامه ششم که طي آن مقرر شده است دولت ٢٨ماده ) ت(  نظر به مفاد بند 
 ٢قي و مطابق تبصره مکلف است سنوات ارفاقي ر به عنوان سنوات خدمت قابل قبول تل

 توسط سازمان تأمين ٥/٦/١٣٨٦قانون بازنشستگي پيش از موعد کارکنان دولت مصوبه 
اجتماعي به برقراري مستمري بازنشستگان مشمول و بر اساس ميانگين دو سال آخر 
پرداخت حق بيمه سنوات ارفاقي از تاريخ بازنشستگي آنان اقدام کند، شرکتهاي دولتي و 

 قانون مذکور نيز با استفاده از منابع ٣دهاي عمومي غيردولتي موضوع تبصره مؤسسات و نها
باشند با اين وصف خواسته تجديدنظرخواه وارد تشخيص و حکم  خود مشمول اين حکم مي

 قانون تشکيالت و آيين دادرسي ٧١گردد و به استناد ماده  به ورود آن صادر و اعالم مي
  .رأي صادره قطعي است. گردد نظر خواسته نقض ميديوان عدالت اداري دادنامه تجديد

 ٩٨٠٩٩٧٠٩٥٦٧٠٠٧٣٥ تجديدنظر ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه شماره ١٨شعبه 
 قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان ٧٩، در راستاي تقاضاي اعمال ماده ٢/٤/١٣٩٨ـ 

، به شرح زير ٢/١٢/١٣٩٦ـ ٩٦٠٩٩٧٠٩٥٦٩٠٢٨٣٤عدالت اداري نسبت به دادنامه شماره 
  :چنين رأيي صادر کرده است

هاي بدوي و تجديدنظر و مستندات ابرازي، نظر    با عنايت به مجموع اوراق پرونده
 قانون برنامه ششم توسعه منحصراً در خصوص بازنشستگاني ٢٨ماده ) ت(بند : اينکه اوالً به

شسته شده باشند و در است که بر اساس قانون بازنشستگي پيش از موعد کارکنان دولت بازن
: ثانياً.  قانون تسهيل نوسازي صنايع بازنشسته شده است١٠مانحن فيه شاکي در راستاي ماده 

نامبرده از کارکنان دولت، شرکت دولتي يا مؤسسه عمومي غيردولتي نيست تا مشمول ماده 
م توسعه بازنشستگي شاکي قبل از الزم االجرا شدن قانون برنامه شش: ثالثاً. مزبور گردد

 قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان وارد و موجه است ٧٩لذا تقاضاي اعمال ماده . باشد مي
ضمن پذيرش آن با استناد به ماده مزبور حکم به نقض دادنامه صدرالذکر از شعبه بيستم 

  .  رأي صادره قطعي است. گردد تجديدنظر و در نتيجه رد شکايت شاکي صادر و اعالم مي
 بدوي ديوان عدالت اداري در رسيدگي به دادخواست آقاي تيمور رحماني ٥٠ شعبه: ج

به طرفيت اداره کل تأمين اجتماعي استان آذربايجان غربي و به خواسته الزام به اصالح حکم 
 و پرداخت مابه التفاوت آن به موجب ٣٠ و ٢٩بازنشستگي بر اساس دو سال آخر خدمت 

  : به شرح زير رأي صادر کرده است٢٧/٨/١٣٩٧ ـ ٩٧٠٩٩٧٠٩٠٣٧٠٢٠٧٦دادنامه شماره 
 اجتماعي استان  تأمين  در خصوص دعواي آقاي تيمور رحماني به طرفيت اداره کل

آذربايجان غربي داير بر الزام سازمان به اصالح حکم بازنشستگي بر اساس دو سال آخر 
 توجه به  و پرداخت مابه التفاوت آن به شرح دادخواست تقديمي با٣٠ و ٢٩خدمت 

محتويات پرونده و مدافعات طرف شکايت طبق اليحه تقديمي مبني بر اينکه طبق ماده 
 قانون تسهيل نوسازي صنايع کشور برقراري مستمري بر اساس دو سال آخر خدمت ١٠

 ٧٧بوده و پنج سال ارفاقي خدمت نبوده امتيازي از ناحيه قانونگذار بوده و طبق ماده 
رقراري مستمري بر اساس دو سال آخر خدمت بوده و سنوات  اجتماعي ب تأمينقانون

اينکه   با توجه به١٣٩٥ارفاقي دوران خدمت نبوده و به عالوه قانون برنامه ششم توسعه 
 بازنشست شده عطف به ماسبق نشده و مستمري بر حقوق و دستمزد تعلق ١٣٨٣مدعي 

رکرد نبوده بلکه امتياز و ارفاقي گرفته و  حقوق در قبال انجام کار بوده و سنوات ارفاقي کا
از براي کارگران در جهت بازنشستگي پيش از موعد بوده و قانونگذار با اعطاي اين امتياز 
نمي خواسته سنوات ارفاقي را معادل سنوات اشتغال واقعي قرار دهد لذا خواسته قابل 

يين دادرسي ديوان  قانون تشکيالت و آ٦٥ و ماده ١٠ ماده ٢اجابت نبوده و به استناد بند 
رأي . دنماي مي حکم به رد شکايت مطروحه صادر و اعالم ١٣٩٢عدالت اداري مصوب 

  .باشد صادره ظرف بيست روز از ابالغ قابل اعتراض در شعب تجديدنظر ديوان مي

  .ي قطعيت يافتتجديدنظرخواه  رأي مذکور به لحاظ عدم 
به دادخواست آقاي بيوک پاک  بدوي ديوان عدالت اداري در رسيدگي ٥٠شعبه :   د

 اجتماعي آذربايجان غربي و به خواسته اصالح حکم  تأمينمرام به طرفيت سازمان
 سال آخر سنوات ارفاقي و پرداخت مابه التفاوت مستمري ٢برقراري مستمري بر اساس 

 به شرح زير رأي صادر ١٣/٨/١٣٩٦ ـ ٩٦٠٩٩٧٠٩٠٣٧٠١٨٣٠به موجب دادنامه شماره 
  :کرده است

 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ٤/١٠/١٣٩١ـ ٦٧٤طبق مفاد دادنامه شماره   
اي از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگي   قانون اصالح پاره٩اينکه مطابق ماده  نظر به

 مبناي حقوق بازنشستگي يا ١٣٧٩ها و ساير کارکنان مصوب سال  بانوان شاغل خانواده
 معدل تمامي حقوق و مزاياي دريافتي آنان در وظيفه مستخدمان مشمول عبارت است از

 اجتماعي ميزان  تأمين قانون٧٧دو سال آخر خدمت مالک کسور بازنشستگي و در ماده 
 ٥مستمري بازنشستگي تابعي از متوسط مزد يا حقوق شناخته شده است و به موجب بند 

گونه وجه يا  مزد يا حقوق عبارت از هر١٣٩٥ اجتماعي مصوب سال  تأمين قانون٣ماده 
شود و در ايامي  مزاياي نقدي و غيرنقدي مستمر که در مقابل کار به بيمه شده داده مي

که سنوات  ارفاقي در اجراي قانون بازنشستگي پيش از موعد کارکنان دولت مصوب 
شود تا مبناي تعيين ميزان   اعطاء شده است حقوق اشتغال پرداخت نمي٥/٦/١٣٨٦

طرفي به موجب قانون اخيرالذکر صرفاً به سنوات خدمت انجام مستمري قرار گيرد و از 
شود که در ميزان مستمري مورد محاسبه قرار  شده مستخدم حداکثر پنج سال اضافه مي

گيرد و تأثيري در تعيين ميانگين دستمزد دو سال آخر خدمت ندارد بر اين پايه  مي
ساس دو سال آخر و خواسته شاکي مبني بر اصالح حکم مستمري بازنشستگي بر ا

رأي صادره . شود پرداخت مابه التفاوت مستمري وجهه قانوني ندارد و حکم به رد صادر مي
 قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري ٦٥ و ماده ١٠ ماده ١به استناد بند 

ي در شعب تجديدنظر تجديدنظرخواه ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل ١٣٩٢مصوب 
  .باشد ديوان مي

 در ١٧/١٠/١٣٩٦ـ ٩٦٠٩٩٧٠٩٥٦٨٠١٧٦٤   رأي مذکور به موجب دادنامه شماره 
  .تجديدنظر ديوان عدالت اداري تأييد شده است١٩شعبه 

 با حضور رئيس و معاونين ١٧/١/١٤٠٠  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 
 شد و پس از ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل
  .بحث و بررسي با اکثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت کرده است

  
   هيأت عموميرأي
  .الف ـ تعارض در آراء محرز است

 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، ٢٨ماده » ت«ب ـ در بند 
:  مقرر شده است١٤/١٢/١٣٩٥اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران مصوب 

مطابق دولت مکلف است سنوات ارفاقي را به عنوان سنوات خدمت قابل قبول تلقي و «
 توسط سازمان  ٥/٦/١٣٨٦  قانون بازنشستگي پيش از موعد کارکنان دولت مصوب ٢ تبصره
 اجتماعي به برقراري مستمري بازنشستگان مشمول و براساس ميانگين دو سال تأمين

ه در ادام»  تاريخ بازنشستگي آنان اقدام کندآخر پرداخت حق بيمه سنوات ارفاقي از
هاي دولتي و مؤسسات و نهادهاي عمومي  اين حکم قانوني آمده است که شرکت

قانون مذکور نيز با استفاده از منابع خود مشمول اين  ٣  غيردولتي موضوع تبصره
حکم هستند، حکم قانوني ياد شده صرفاً در رابطه با اشخاصي است که طبق قانون 

 بازنشسته شده باشند، ٥/٦/١٣٨٦زنشستگي پيش از موعد کارکنان دولت مصوب با
قانون تنظيم  ١٠هاي موضوع تعارض آراء، مطابق با ماده  حال آن که شاکيان پرونده

قانون برنامه  ١١٣  بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع کشور و اصالح ماده
اند و از   بازنشسته شده٢٦/٥/١٣٨٢پنجساله سوم جمهوري اسالمي ايران مصوب 

 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و ٢٨ماده » ت«شمول بند 
بنا به مراتب مذکور و با توجه به  .باشند فرهنگي جمهوري اسالمي ايران خارج مي

عدم شمول قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي 
 ـ١٧٦٤هاي موضوع تعارض آراء، رأي شماره  ر شاکيان پروندهجمهوري اسالمي ايران ب

 تجديدنظر ديوان عدالت اداري که در تأييد دادنامه شماره ١٩ شعبه ١٧/١٠/١٣٩٦
 بدوي ديوان عدالت اداري صادر ٥٠ شعبه ١٣/٨/١٣٩٦ ـ ٩٦٠٩٩٧٠٩٠٣٧٠١٨٣٠

ن  تجديدنظر ديوا١٨ شعبه ٢/٤/١٣٩٨ ـ ٩٨٠٩٩٧٠٩٥٦٧٠٠٧٣٥شده و رأي شماره 
اين . عدالت اداري که مبني بر رد شکايت صادر شده، صحيح و موافق مقررات است

قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت  ٨٩ و ماده ١٢ ماده ٢رأي به استناد بند 
ر  براي شعب ديوان عدالت اداري و ساير مراجع اداري مربوط د١٣٩٢اداري مصوب سال 

  .موارد مشابه الزم االتباع است
  محمدكاظم بهرامي ـ رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

http://www.RRK.IR
http://www.DASTOUR.IR

