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  صفحه  کنندهدستگاه اجراء  تاریخ تصویب  ) وحدت رویهاءقوانین و مقررات و مصوبات آر(عنوان مندرجات 
 از شرایط اختصاصی پانزدهمین فراخوان 10بند :  هیأت عمومی دیوان عدالت اداري با موضوع3040رأي شماره 

هاي علوم   علوم پایه و بالینی دانشگاهها، دانشکدههاي جذب و استخدام عضو هیأت علمی پیمانی در رشته
    نظر به اینکه متقاضیانی که از طریق آموزش3/12/1396پزشکی و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مورخ 

  توانند در فراخوان جذب اند نمی هاي غیرحضوري تحصیالت خود را به پایان رسانیده  از راه دور و یا دوره
  ي علوم پزشکی کشور شرکت کنند، ابطال شد هیأت علمی دانشگاهها

  هاي علوم پزشکی  دانشکده/ ها دانشگاه  ١٩/١١/١٤٠٠
  2  و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی

   2 بند 1تبصره :  هیأت عمومی دیوان عدالت اداري با موضوع3043 و 3042هاي  رأي شماره
  ت، درمان و آموزش پزشکیشرایط اختصاصی آگهی استخدام عضو هیأت علمی پیمانی وزارت بهداش

   سال از سنوات خدمت مستخدمین براي شرکت15مانده   که متضمن لزوم باقی1398ـ 1399 سال 
   در فراخوان جذب هیأت علمی است ابطال شد

  4  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  ١٩/١١/١٤٠٠

  تبه مکا) ح(بند :  هیأت عمومی دیوان عدالت اداري با موضوع3044رأي شماره 
   مدیرکل دفتر امور شهري و شوراها استانداري گیالن7/5/1398ـ 98/80/42/1106شماره 

  التفاوت کاهش حقوق و مزایاي مستخدم موقت ناشی از اعمال حقوق  که متضمن پرداخت مابه
   و مزایاي معادل پیمانی براي کارکنان داراي قرارداد کار معین است ابطال شد

  4   و شوراها استانداري گیالندفتر امور شهري  ١٩/١١/١٤٠٠

 1ـ18عبارت مورد شکایت در بند :  هیأت عمومی دیوان عدالت اداري با موضوع3045رأي شماره 
دستورالعمل نحوه ارسال اطالعات الزم براي واگذاري و پذیرش اسناد خزانه اسالمی دستگاههاي اجرایی 

ارت امور اقتصادي و دارایی که براساس آن محلی و دستگاههاي متمرکز مستقر در استان صادره توسط وز
  در مواردي که صرفاً بدهی کارفرما به پیمانکار به صورت اسناد خزانه اسالمی... «: مقرر شده است که

 ، از این جهت که برخالف اطالق مندرج در بند ز»...شود  پرداخت می1398با سررسید حداکثر تا پایان سال  
  ، منجر به محدود شدن دامنه شمول حکم قانونگذار شده ابطال شد1398 قانون بودجه سال 8تبصره 

  5  وزارت امور اقتصادي و دارایی  ١٩/١١/١٤٠٠

 ـ 140009970906011020رأي شماره :  هیأت عمومی دیوان عدالت اداري با موضوع3046رأي شماره 
ایت مطروحه  هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداري که در مقام رسیدگی به شک19/8/1400

  شود  قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداري نقض می84شده مستند به بند ب ماده صادر
  7  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  ١٩/١١/١٤٠٠

نامه  شیوه) د(حکم مقرر در پاراگراف دوم بند :  هیأت عمومی دیوان عدالت اداري با موضوع3047رأي شماره
ـ /200/2322موضوع بخشنامه شماره (ي ارزي رسیدگی خریدها   سرپرست سازمان امور مالیاتی18/2/1398ص 

  که بر مطالبه مالیات بردرآمد از فرایند تسعیر نرخ ارز درخصوص ارزهاي خریداري شده توسط مودیان ) کشور
  شود داللت دارد ابطال شد  نرفته یا مصرف نشده آنها محسوب میشکه از موجودیهاي فرو

  7  سازمان امور مالیاتی کشور  ١٩/١١/١٤٠٠

  کارکنان یگان حفاظت الکشف به پرداخت حق:  هیأت عمومی دیوان عدالت اداري با موضوع3049رأي شماره
  )1392االجراشدن قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب سال تاریخ الزم (1393 الی 1382شیالت در سالهاي 

  االجراشدن قانون مذکور به بعد قابل پرداخت است  از تاریخ الزم قابل پرداخت نبوده است و صرفاً
  8  شعب دیوان عدالت و سایر مراجع اداري  ١٩/١١/١٤٠٠

   17/1/1392ـ 5154/92اصالحیه شماره :  هیأت عمومی دیوان عدالت اداري با موضوع3050رأي شماره 
  می ایران و دستورالعمل بانک مرکزي جمهوري اسال1038/60 بخشنامه شماره 1 به ماده نسبت
ـ 87/92/3/306 شماره  ـ 1670/91/2 و دستورالعمل شماره 31/2/1392     13/12/1391 مورخ 340 

  اند  بانک سپه در مواردي که متقاضیان، تعهدنامه نوسانات ارزي را در هنگام تخصیص ارز امضاء نکرده
. شخیص و از تاریخ تصویب ابطال شدشود، خالف شرع ت التفاوت می و در حال حاضر از آنها مطالبه مابه

نامه کمیته ویژه ارزي وزراي دولت دهم در مواردي که اشخاص تعهدنامه   تصمیم2 و 1اطالق بندهاي 
  اند و یا فروش ارز در ابتدا به نحو قطعی انجام شده  نوسانات ارزي را در هنگام تخصیص ارز امضاء نکرده

  از تاریخ تصویب ابطال شدشود،  التفاوت می و هم اکنون مطالبه مابه

  بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران   ١٦/١١/١٤٠٠
  9   بانک سپه

  

  1401ماه  فروردین بیست و سوم شنبه سه
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  صفحه  دستگاه اجراء کننده  بیخ تصویتار  )هی وحدت رواءن و مقررات و مصوبات آریقوان(عنوان مندرجات 

می االف ـ شرایط عمو« بند 12جزء :  هیأت عمومی دیوان عدالت اداري با موضوع3058رأي شماره 
 مبنی بر تعهد 1396از اطالعیه آزمون استخدامی کارکنان اداري قوه قضاییه در سال » استخدام

   سال خدمت براي سازمان متبوع ابطال شد10محضري به الزام اشتغال به مدت 
  11  قوه قضاییه  ٢٣/١١/١٤٠٠

 ـ 369488 شماره  بخشنامه1 ماده 3بند :  هیأت عمومی دیوان عدالت اداري با موضوع3059رأي شماره 
مبناي شهرستان براي تعیین « رئیس سازمان اداري و استخدامی کشور که براساس آن 27/7/1399

  ابطال شد» باشد بومی بودن، تقسیمات کشوري در اولین روز ثبت نام براي آزمون می
  12  سازمان اداري و استخدامی کشور  ٢٣/١١/١٤٠٠

 19/5/1400 ـ 430/62552نامه شماره : اداري با موضوع هیأت عمومی دیوان عدالت 3060رأي شماره 
  رئیس دستگاه نظارت بر انتخابات دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازي 

نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل   اصالحیه آیین59ماده ) پ(که در مقام تفسیر بند 
   صادر شده ابطال شد1394ساختمان مصوب سال 

  13  وزارت راه و شهرسازي  ٢٣/١١/١٤٠٠

  بندي مشاغل از آنجا که طرح طبقه:  هیأت عمومی دیوان عدالت اداري با موضوع3061رأي شماره 
االجرا بوده و احکام جدید ریالی براي  الزم) قبل از بازنشستگی شاکیان (1/1/1396 در کارگاه از 

این افراد افزایش حقوق مذکور شاکیان صادر شده است، لذا در محاسبه مستمري بازنشستگی 
  بایست محاسبه گردد و بازنشستگی افراد مانع برخورداري آنها از حقوق مکتسبه نخواهد بود می

  13  شعب دیوان عدالت و سایر مراجع اداري  ٢٣/١١/١٤٠٠

   رئیس 7/6/1400ـ 29148نامه شماره :  هیأت عمومی دیوان عدالت اداري با موضوع3062رأي شماره 
  هاي پرداخت سازمان اداري و استخدامی کشور که به موجب آن مقام مزبور اقدام دیریت و نظامامور م

سازي سابقه مدیریت در بخش  هاي پایه، میانی و ارشد و معادل هاي هم سطح به مدیریت  به تعیین سمت
  خصوصی براي منتخبین شوراهاي اسالمی شهرها جهت تصدي سمت شهردار نموده است، ابطال شد

  14  سازمان اداري و استخدامی کشور  ٢٣/١١/١٤٠٠

 10/7/1397نامه مورخ   تصویب4بند :  هیأت عمومی دیوان عدالت اداري با موضوع3107رأي شماره 
  شوراي توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان اداري و استخدامی کشور که به موجب نامه

  استخدامی کشور ابالغ شده است رئیس سازمان اداري و 2/10/1397   ـ533555 شماره 
   کار معین، ابطال شدم درخصوص جابجایی نیروهاي قرارداد انجا

  15  سازمان اداري و استخدامی کشور  ٢٣/١١/١٤٠٠

  
  

  
  

  ٤/١٢/١٤٠٠                                                                          ٩٩٠٢٧٩٧شماره
  بسمه تعالي

  برپورجناب آقاي اک
  مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوري اسالمی ایران رئیس هیأت
 نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامهيك 

 از شرايط ١٠بند «:  با موضوع١٩/١١/١٤٠٠ مورخ ١٤٠٠٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٣٠٤٠
هاي  در رشتهاختصاصي پانزدهمين فراخوان جذب و استخدام عضو هيأت علمي پيماني 

هاي علوم پزشكي و مؤسسات آموزش عالي و  علوم پايه و باليني دانشگاهها، دانشكده
  نظر به اينكه متقاضياني كه از طريق آموزش از راه دور و يا ٣/١٢/١٣٩٦پژوهشي مورخ 

توانند در فراخوان جذب  اند نمي هاي غيرحضوري تحصيالت خود را به پايان رسانيده دوره
 در جهت درج» .دانشگاههاي علوم پزشكي كشور شركت كنند، ابطال شدهيأت علمي 

  . گردد روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي
ـ    فرد يداهللا اسمعيليمديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري 

  
  ٩٩٠٢٧٩٧: رونده پ   شماره 3040 :ماره دادنامهش    ١٩/١١/١٤٠٠: خ دادنامهتاري

   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري:یمرجع رسیدگ
   آقاي ميالد جانقربان الريچه:یشاک

 از شرايط اختصاصي پانزدهمين ١٠ـ ابطال بند ١ :موضوع شکایت و خواسته
هاي علوم پايه و باليني  فراخوان جذب و استخدام عضو هيأت علمي پيماني در رشته

لي و پژوهشي مورخ هاي علوم پزشکي و مؤسسات آموزش عا دانشکده/ ها دانشگاه
٣/١٢/١٣٩٦  

  ـ الزام به ادامه فرايند جذب٢
 از شرايط اختصاصي ١٠ شاکي به موجب دادخواستي ابطال بند :کار گردش

هاي علوم پايه و  پانزدهمين فراخوان جذب و استخدام عضو هيأت علمي پيماني در رشته
ي و پژوهشي مورخ هاي علوم پزشکي و مؤسسات آموزش عال دانشکده/ ها باليني دانشگاه

 و الزام به ادامه فرايند جذب را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به ٣/١٢/١٣٩٦
  :طور خالصه اعالم کرده است که

 شرايط اختصاصي پانزدهمين فراخوان جذب و استخدام عضو هيأت علمي ١٠بند "
م پزشکي و مؤسسات هاي علو دانشکده/ ها هاي علوم پايه و باليني دانشگاه پيماني در رشته

 ٢٠ماده ) ب( با آگاهي از مفاد بند ٣/١٢/١٣٩٦آموزش عالي و پژوهشي وابسته، مورخ 
قانون پنجم برنامه توسعه کشور و در حال حاضر ماده يکم از قانون احکام دائمي 

 به علت مغايرت با قوانين مديريت خدمات ١٣٩٥هاي توسعه کشور مصوب سال  برنامه
و ) ٥٢ الي ٤١ورود به خدمت و فصل هفتم ـ استخدام مواد فصل ششم ـ (کشوري 

حضوري يا نيمه (که در آنها نيز منع نوع ) ٢٩ الي ١٣فصل دوم، مواد (استخدامي کشور 
. مدرک تحصيلي جهت استخدام مطرح نشده است) حضوري يا آموزش از راه دور

هاي علوم  انشگاهنامه اداري و استخدامي اعضاي هيأت علمي د همچنين در قانون آيين
نيز هيچ گونه منعي ) ١٦ الي ٩فصل دوم، ورود به خدمت و استخدام مواد (پزشکي کشور 

 ٣ اصل ٩براي مدرک تحصيلي الکترونيکي مشخص نشده است و همچنين به استناد بند 
 ١٩ و همچنين اصل ٤٣ اصل ٤ و بند ٢٨قانون اساسي کشور و همچنين به استناد اصل 

 قانون مديريت خدمات کشوري و ٤١ کشور و همچنين مطابق ماده  قانون اساسي٢٠و 
همچنين خارج از حدود اختيارات بودن مرجع وضع آن ابطال گردد و حق ضايع شدن 

بند مورد . اينجانب احياء گردد و فرايند جذب بنده به عنوان هيأت علمي ادامه يابد
 محدوديت و محروميت شکايت از يک طرف امتياز خاص براي برخي و از طرفي ايجاد

نمايد و سلب حق نيز، نيازمند نص صريح  براي بخش ديگري از افراد جامعه ايجاد مي
نامه استخـدامي  قانون است و با عنايت بـه اينکه حکم خـاصي در اين خصوص در آيين

بيني  هاي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي پيش اعضاي هيأت علمي دانشگاه
  .نشده است
 قانون پنجم برنامه توسعه کشور و در حال ٢٠ماده ) ب( به موجب مفاد بند اگرچه

 مقرر ١٣٩٥هاي توسعه کشور مصوب سال  حاضر ماده يکم از قانون احکام دائمي برنامه
هايي  ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي و فرهنگستان شده است که دانشگاه

هاي علوم، تحقيقات و فناوري و  لي وزارتخانهکه داراي مجوز از شوراي گسترش آموزش عا
باشند، بدون الزام  بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و ساير مراجع قانوني ذيربط مي

هاي دولتي به ويژه قانون محاسبات  رعايت قوانين و مقررات عمومي حاکم بر دستگاه به
وبات و و فقط در چهارچوب مص.... عمومي کشور، قانون مديريت خدمات کشوري 

هاي مالي، معامالتي و اداري ـ استخدامي ـ تشکيالتي مصوب هيأت امنا که  نامه آيين
حسب مورد به تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي 

رسد عمل نمايند و با حدود وظايف و اختيارات مندرج در قانون تشکيل هيأتهاي  مي

http://www.RRK.IR
http://www.DASTOUR.IR
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  ـ ١٨٣ و ١٨١مصوب جلسات (ؤسسات آموزش عالي و پژوهشي ها و م امناي دانشگاه
و همچنين قانون نحوه انجام )  شوراي عالي انقالب فرهنگي٢٣/١٢/١٣٦٧ و ٩/١٢/١٣٦٧

ليکن . ها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي اداره شوند امور مالي و معامالتي دانشگاه
ون اساسي کشور و قوانين خاص ها به تبعيت از اصول قان اين امر نافي تکليف دانشگاه

 قانون مديريت خدمات کشوري ١١٧هرچند در ماده . هاي اجرايي نيست حاکم بر دستگاه
اعضاي هيأت علمي را از شمول قانون مديريت خدمات کشوري خارج دانسته ولي با توجه 

 نامه  استخدامي اعضاي هيأت علمي مقرر شده در مواردي که  آيين١٢٧به اينکه در ماده 
نامه  حکم خاصي براي اجراي برخي از قوانين و مقررات عمومي دولت در اين آيين

بيني نشده باشد تا تصويب دستورالعمل مقررات جديد توسط هيأت امناء مقررات  پيش
اي  بنابراين اگر در خصوص موضوع مورد شکايت مصوبه. عمومي دولت نافذ خواهد بود

ان با استفاده از مقررات عمومي حکم قضيه را تو توسط هيأت امناء وضع نشده باشد مي
توانند به صورت مجازي  هاي تحصيلي که مي ها و رسته نفي تحصيل در دانشگاه. روشن کرد

يا الکترونيکي و يا نيمه حضوري به دليل محدوديت و ممنوعيتي که در آينده ممکن است 
 از اصل ٦ و ٤ و ٣ي بندهاي تواند ناف عدالتي است و مي گريبان گير فرد شود، خود نوعي بي

 ١لذا استدعا دارد اين مقرره به جهت مغايرت با قانون مستنداً به بند .  قانون اساسي باشد٣
 قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري ابطال گردد و ٨٨ و ماده ١٢ماده 

اداري مصوب  قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت ١٠ از ماده ١موجب تبصره  به
از زمان فسخ قرارداد بنده و عدم ) حقوق ماهانه( درخواست پرداخت خسارت ٢٥/٣/١٣٩٢

  " .تبديل وضعيتم را دارم
  :متن مقرره مورد شکايت به شرح زير است

  آگهي استخدام عضو هيأت علمي پيماني"
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي ـ معاونت آموزشي ـ مرکز امور هيأت 

   هيأت مرکزي جذب اعضاي هيأت علميعلمي ـ
هيأت مرکزي جذب اعضاي هيأت علمي مرکز امور هيأت علمي معاونت آموزشي 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي پانزدهمين فراخوان جذب و استخدام عضو 

هاي علوم پزشکي  دانشکده/ ها هاي علوم پايه و باليني دانشگاه هيأت علمي پيماني در رشته
ثبت نام به صورت متمرکز . نمايد ات آموزش عالي و پژوهشي وابسته را برگزار ميو مؤسس

  .باشد و اينترنتي بوده و مالک ثبت نام در فراخوان متقاضيان گرفتن کد رهگيري مي
  :شرايط عمومي

  : .........شرايط اختصاصي
هاي  و يا دوره) هاي مجازي دوره(ـ متقاضياني که از طريق آموزش از راه دور ١٠ 

توانند در فراخوان جذب هيأت  اند نمي غيرحضوي تحصيالت خود را به پايان رسانيده
  " .هاي علوم پزشکي کشور شرکت نمايند علمي دانشگاه

در پاسخ به شکايت مذکور، سرپرست اداره کل حقوقي و تنظيم مقررات وزارت 
 ٢٩/١٢/١٣٩٩ ـ ٢٥٨٠/١٠٧بهداشت، درمان و آموزش پزشکي به موجب اليحه شماره 

  :توضيح داده است که
هاي  خروج تصميمات و آراء صادره از هيأتها و کميته« ـ بر اساس ماده واحده ١"

تخصصي وزارتين علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و ساير 
مراکز آموزشي و پژوهشي در خصوص امور و شئون علمي، آموزشي و پژوهشي از شمول 

وان عدالت اداري و ساير مراجع قضايي، مصوب ششصد و سي امين جلسه صالحيت دي
قابل شکايت و رسيدگي در ديوان »  شوراي عـالي انقالب فرهنگي١٢/٦/١٣٨٧مـورخ 

با توجه به اينکه خواسته نامبرده نيز داراي . عدالت اداري و ساير مراجع قضايي نخواهد بود
واحده مذکور درخواست رسيدگي و اتخاذ باشد، برابر ماده  شأن علمي و آموزشي مي

  .تصميم مقتضي را دارد
 شوراي عالي انقالب فرهنگي، اولين مرجع ٦٠٨ مصوبه جلسه ٥ ماده ٢ـ برابر بند ٢ 

باشد و  رسيدگي به صالحيت متقاضيان استخدام هيأت علمي، هيأت اجرايي جذب مي
استخـدام به عهـده هيأت اين حق قابل تفويض به واحدهاي ديگر نبوده و تأييد نهايي 

  .باشد مي) بهداشت و درماـن و علوم، تحقيقات و فناوري(مرکزي جـذب وزارتين 
ها، مراکز و مؤسسات   قانون احکام دائمي توسعه کشور، دانشگاه١ـ وفق ماده ٣

هاي  آموزش عالي و پژوهشي که داراي مجوز از شوراي گسترش آموزش عالي وزارتخانه
ناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و ساير مراجع قانوني علوم، تحقيقات و ف

هاي دولتي به  باشند، بدون رعايت قوانين ومقررات عمومي حاکم بر دستگاه ذيربط مي
ويژه قانون محاسبات عمومي کشور، قانون مديريت خدمات کشوري، قانون برگزاري 

نامه  ب مصوبات و آيينمناقصات و اصالحات و الحاقات بعدي آنها و فقط در چهارچو
مالي، معامالتي، اداري، استخدامي و تشکيالتي مصوب هيأت امنا که حسب مورد به 

رسد،  تأييد وزيران علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي مي
  .کنند عمل مي

نامه اداري و استخدامي اعضاي هيأت علمي دانشگاه و   آيين١١ـ به موجب ماده ٤
هاي علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني کشور، استخدام اعضاي هيأت  شکدهدان

  .پذير است علمي در بدو ورود به خدمت صرفاً از طريق فراخوان امکان
نامه ياد شده به کارگيري کارشناسان   آيين١٥ماده ) ز( بند ١ ـ مطابق تبصره ٥

ر مناطق غيربرخوردار و خاص با هايي که دکتراي آن موجود نباشد و د ارشد صرفاً در رشته
  .پذير خواهد بود مجوز هيأت علمي جذب امکان

هاي علوم پزشکي کشور  هاي آموزش از راه دور در دانشگاه نامه دوره  ـ مطابق آيين٦
 ١/٨/١٣٩١ريزي علوم پزشکي مورخ  مصوب چهل و نهمين جلسه شوراي عالي برنامه

اوريهاي نوين آموزشي و اصول يادگيري هاي مذکور با بهره گيري مناسب از فن دوره
ترکيبي عمدتاً به شکل غيرحضوري و در صورت ضرورت حسب رشته به صورت حضوري 

پذيري  ها به منظور گسترش دامنه فعاليت آموزش عالي و انعطاف اين دوره. شوند برگزار مي
ند يادگيري گويي به نيازهاي جامعه براي ورود به دانشگاه و همچنين هدايت فراي در پاسخ

گويي به نيازهاي نظام سالمت به نيروي  متناسب با ذوق، سليقه و امکانات افراد و پاسخ
  .شوند هاي واجد شرايط اجرا مي انساني مجرب، تدوين و برابر مقررات در دانشگاه

صورت  هاي آموزش از راه دور عمدتاً به نامه ياد شده، دوره  آيين١ـ بر اساس ماده ٧
ها و مقاطعي که ماهيت علمي يا  ها براي رشته شوند و اين دوره ه ميغيرحضوري ارائ

الذکر  بر اين اساس و با عنايت به مراتب فوق. اند آموزش در عرصه دارند، طراحي نشده
هاي  شرکت متقاضياني که تحصيالت خود را از طريق آموزش از راه دور يا دوره

  .شده غيرمجاز اعالم گرديدغيرحضوري به پايان رسانده اند در فراخوان ياد 
نامه اداري استخدامي اعضاي هيأت علمي   آيين١٢٧ ـ همچنين به موجب ماده ٨

هاي علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني کشور، در مواردي که  دانشگاه و دانشکده
بيني نشده تا وضع مقررات  نامه پيش حکم خاصي براي برخي از قوانين و مقررات در آيين

نامه  ها رسيده و با مفاد اين آيين ررات قبلي که به تأييد هيأت امناي دانشگاهجديد، مق
مغايرت نداشته باشد، مالک عمل خواهد بود که تاکنون حکم خاصي براي پذيرفتن فارغ 

هاي مصوب وزارت متبوع  نامه التحصيالن آموزش از راه دور به عنوان هيأت علمي در آيين
ين اساس و با عنايت به اينکه تمامي اقدامات وفق ضوابط و بر ا. بيني نگرديده است پيش

  " .وجه شاکي مورد تقاضاست مقررات صورت گرفته است رد دعواي بي
 با حضور رئيس و معاونين ١٩/١١/١٤٠٠هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 

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

  
   هیأت عمومیرأي

مصوب سال هاي توسعه کشور  قانون احکام دائمي برنامه ١مطابق ماده : الف ـ اوالً
دانشگاهها، مراکز و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي و فرهنگستانها و «:  مقرر شده١٣٩٥

هاي  ري که داراي مجوز از شوراي گسترش آموزش عالي وزارتخانهپارکهاي علم و فناو
علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و ساير مراجع قانوني ذيربط 

قانون باشند، بدون رعايت قوانين و مقررات عمومي حاکم بر دستگاههاي دولتي به ويژه  مي
قانون برگزاري مناقصات و ، کشوريقانون مديريت خدمات ، محاسبات عمومي کشور

هاي مالي،  نامه و فقط در چهارچوب مصوبات و آييناصالحات و الحاقات بعدي آنها 
معامالتي، اداري، استخدامي و تشکيالتي مصوب هيأت امنا که حسب مورد به تأييد 
وزيران علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و در مورد 

جمهور و در مورد دانشگاهها و مراکز آموزش عالي و تحقيقاتي  نها به تأييد رئيسفرهنگستا
رسد، عمل  وابسته به نيروهاي مسلّح به تأييد رئيس ستاد کل نيروهاي مسلّح مي

 مصوبه اهداف، وظايف و ترکيب هيأتهاي مرکزي و اجرايي ٢برمبناي ماده : ثانياً  ».کنند مي
 مورخ ٦ و ٥ؤسسات آموزش عالي که در جلسات جذب هيأت علمي دانشگاهها و م

 هيأت عالي جذب اعضاي هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات ٩/٢/١٣٨٧ و ٢/٢/١٣٨٧
يک  آموزش عالي به تصويب رسيده، وظايف هيأت مرکزي جذب مشخص شده و در هيچ 

آمـوختگان  از بندهاي مـاده مـذکور اختـياري در خصوص وضـع محـدوديت براي دانش
هاي مجـازي و غيرحضوري جهت شرکت در فراخوان جذب هيأت علمي  هدور

مطابق ماده : ثالثاً  .دانشگاههاي علوم پزشکي براي هيأت يادشده مقرر نشده است
نامه اداري و استخدامي اعضاي هيأت علمي دانشگاههاي علوم پزشکي و خدمات  آيين  ١١

 هيأت علمي در بدو خدمت استخدام اعضاي«: ١٣٩١مصوب سال بهداشتي درماني کشور 
به صورت پيماني و صرفاً از طريق فراخوان از بين متقاضيان واجد مدرک دکتري تخصصي 

)Ph.D ( يا دانشنامه تخصصي)ز«و عالوه بر آن، براساس بند » ...و باالتر است) بورد «
صي دارا بودن دانشنامه مورد تأييد در مقاطع دکتري تخص«: گفته نامه پيش  آيين١٦ماده 

)Ph.D( دانشنامه تخصصي و فوق تخصصي ،)هاي مورد  در رشته) براي استادياري و باالتر
شمرده شده است و مستفاد از مادتين   ، يکي از شرايط عمومي ورود به خدمت بر»نياز
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تري تخصصي، دانشنامه تخصصي و مزبور اين است که دارا بودن مدرک تحصيلي دک
خدام به عنوان عضو هيأت علمي در دانشگاههاي تخصصي از شروط الزم جهت است فوق

نامه مورد اشاره فاقد هرگونه حکمي در خصوص شيوه اخذ  علوم پزشکي است و آيين
نامه يادشده راجع  بنا به مراتب فوق و با توجه به اينکه در آيين. مدرک تحصيلي است

  ان جذب وهاي مجازي و غيرحضوري در فراخو آموختگان دوره ممنوعيت شرکت دانش به
استخدام عضو هيأت علمي دانشگاههاي علوم پزشکي حکمي وجود نداشته و اين شرط 

 شرايط اختصاصي پانزدهمين فراخوان ١٠بند توسط هيأت امنا تصويب نشده است، لذا 
/ هاي علوم پايه و باليني دانشگاهها جذب و استخدام عضو هيأت علمي پيماني در رشته

خارج   ٣/١٢/١٣٩٦ مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي مورخ هاي علوم پزشکي و دانشکده
کننده و خالف قوانين و مقررات مذکور است و مستند به بند  از حدود اختيار مرجع وضع

 مصوب سال قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري ٨٨ و ماده ١٢ ماده ١
  .شود  ابطال مي١٣٩٢

 اداري عدالت ديـوان دادرسي آيين و تشکيالت قانون ۱۲مـاده  ب ـ بر اساس
 يا حقيقي اشخـاص اعتراضات و تظلّمات  رسيـدگي به شکايات،۱۳۹۲سال  مصوب
 عمومي مؤسسات و شهرداريها و دولتي مقررات و نظامات ساير و هـا نامه آيين از حقوقي

 عدم يا و قانون يا شرع با مغايرت علّت به مذکور مقررات که مواردي در غيردولتي
 و قوانين اجراي در تخلّف يا اختيارات از استفاده سوء يا و تجاوز يا مربوط مرجع حيتصال

شود و همچنين  مي اشخاص حقوق تضييع مـوجب وظايف انجـام از خـودداري يا مقررات
در موارد تعارض آراي شعب و صدور آراي ايجاد رويه در موارد  صدور آراي وحدت رويه

 با توجه .است اداري عدالت ديوان عمومي هيأت وظايف و اصالحيته تشابه آراي شعب از
 از مصاديق صالحيتها و وظايف الزام به ادامه فرايند جذب به اينکه رسيدگي به خواسته

شود، بنابراين رسيدگي به شکايت  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري محسوب نمي
ت اداري تشخيص داده مطروحه به خواسته مذکور قابل طرح در هيأت عمومي ديوان عدال
  .شود نشد و پرونده براي رسيدگي به شعبه ديوان عدالت اداري ارجاع مي

  حكمتعلي مظفريرئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ 
  

  ٤/١٢/١٤٠٠                                                                         ٠٠٠٢٥٥٤شماره
  بسمه تعالي

  پورجناب آقاي اکبر
  مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوري اسالمی ایران رئیس هیأت
 نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامهيك 

 با ١٩/١١/١٤٠٠ مورخ ١٤٠٠٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٣٠٤٣ و ١٤٠٠٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٣٠٤٢
اني  شرايط اختصاصي آگهي استخدام عضو هيأت علمي پيم٢ بند ١تبصره «: موضوع

مانده   كه متضمن لزوم باقي١٣٩٨ـ ١٣٩٩وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي سال 
 سال از سنوات خدمت مستخدمين براي شركت در فراخوان جذب هيأت علمي است ١٥

  . گردد  در روزنامه رسمي به پيوست ارسال ميجهت درج» .ابطال شد
ـ مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت ادا   فرد يداهللا اسمعيليري 

  
   3042ـ 3043 :ماره دادنامهش  ١٩/١١/١٤٠٠: خ دادنامهتاري

  ٠٠٠٢٥٥٤ ـ ٠٠٠٢٥٦٠: رونده پشماره
   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري:مرجع رسیدگی

  ها ليال واحدي و عزيزه فرشباف خليلي  خانم:یانشاک
» يشرايط اختصاص «٢ بند ١ ابطال تبصره :موضوع شکایت و خواسته

 ١٣٩٨ ـ ١٣٩٩شانزدهمين فراخوان جذب و استخدام عضو هيأت علمي پيماني سال 
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي

 ٢ بند ١اي ابطال تبصره   شاکيان به موجب دادخواستهاي جداگانه:کار گردش
شانزدهمين فراخوان جذب و استخدام عضو هيأت علمي پيماني » شرايط اختصاصي«

اند و در   وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي را خواستار شده١٣٩٨ ـ ١٣٩٩سال 
  :اند که جهت تبيين خواسته اعالم کرده

 و ٩٨٠١٠٧٣با توجه به رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با کالسه پرونده "
نامه   و بلحاظ اينکه در آيين١٥/٤/١٤٠٠ـ ١٤٠٠٠٩٩٧٠٩٠٥٨١١٢٠٢شماره دادنامه  به

 اعضاي هيأت علمي راجع به شرکت کارمندان غيرهيأت علمي در اداري استخدامي
 سال ١٥فراخوان جذب و استخدام عضو هيأت علمي شرطي مبني بر باقي ماندن حداقل 

از سنوات خدمت تا زمان بازنشستگي وجود ندارد و شرط مذکور نيزتوسط هيأت امنا 
در آگهي استخدام   شکيتصويب نشده است، لذا اقدام وزارت بهداشت درمان و آموزش پز

  "   .مذکور خالف قانون و خارج از حدود اختيار است

  :متن مقرره مورد شکايت به شرح زير است
 فراخوان جذب و استخدام عضو هيأت  آگهي استخدام شانزدهمين٢ بند ١تبصره  "

   وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي١٣٩٩ ـ ١٣٩٨علمي پيماني سال 
  :صاصيتشرايط اخ

   ......ـ٢بند 
مستخدميني که داراي مدرک دکتراي تخصصي پي اچ دي، بورد : ١تبصره «

 سال از سنوات ١٥تخصصي و فوق تخصصي هستند تنها در صورت باقي ماندن حداقل 
در موارد استثنايي عليرغم . توانند در فراخوان جذب هيأت علمي شرکت نمايند خدمت مي

 چنانچه هيأت مميزه دانشگاه مرکزي  سال از سنوات خدمت١٥باقي مانده کمتراز 
توانند در فرايند جذب قرار  ضرورت به کارگيري در کادر هيأت علمي را تأييد نمايند مي

باشد و درصورت عدم  در هر صورت تأييد نهايي به عهده هيأت مرکزي جذب مي. گيرند
   "».تأييد هيأت مرکزي به ادعاي متقاضيان ترتيب اثر داده نخواهد شد

غم ارسال و ابالغ نسخه دوم دادخواست وضمائم آن براي طرف شکايت تا زمان ر علي
  .رسيدگي به پرونده هيچ پاسخي واصل نشده است
 با حضور رئيس و معاونين ١٩/١١/١٤٠٠هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 

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

  
   هیأت عمومیرأي

نامه اداري و استخدامي اعضاي هيأت علمي آيين  فصل دوم  براساس: اوالً
دانشگاههاي علوم پزشکي و خدمات درماني کشور که درخصوص ورود به خدمت و 

نامه مذکور  آيين١٥اص ماده استخدام اعضاي هيأت علمي وضع شده و به طور خ
 سال از سنوات ١٥به خدمت را بيان کرده، به لزوم باقي ماندن   شرايط عمومي ورود  که

خدمت مستخدمين براي شرکت در فراخوان جذب هيأت علمي هيچگونه تصريحي نشده 
  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري١٥/٤/١٤٠٠ـ ١٢٠٢رأي شماره  مطابق: ثانياً. است

نامه يادشده راجع به شرکت کارمندان با توجه به اينکه در آيين«:  است کهاعالم شده
غيرهيأت علمي در فراخوان جذب و استخدام عضو هيأت علمي، شرطي مبني بر باقي 

 سال از سنوات خدمت تا زمان بازنشستگي وجود ندارد و شرط ١٥ماندن حداقل 
 ٢ بند٢ع آن در قالب تبصره راين وضمذکور توسط هيأت امنا تصويب نشده است، بناب

 وزارت بهداشت، درمان و ١٣٩٦ ـ ١٣٩٧فراخوان جذب هيأت علمي پيماني سال 
بنا به مراتب » .ر استآموزش پزشکي خالف قانون و خارج از حدود اختيا

 شرايط اختصاصي آگهي استخدام عضو هيأت علمي پيماني ٢ بند ١تبصره فوق،
که متضمن لزوم باقي  ١٣٩٩ ـ ١٣٩٨ مورخ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي

 سال از سنوات خدمت مستخدمين براي شرکت در فراخوان جذب هيأت ١٥ماندن 
کننده آن و خالف قانون است و مستند   است، خارج از حدود اختيار مرجع وضععلمي

 قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري ٨٨ و ماده ١٢ ماده ١به بند 
 ..شود  ابطال مي١٣٩٢ل مصوب سا

  حكمتعلي مظفريرئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ 
  

  ٤/١٢/١٤٠٠                                                                         ٠٠٠٢٠٥٥شماره
  بسمه تعالي

  جناب آقاي اکبرپور
  ی ایرانمدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوري اسالم رئیس هیأت
 نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامهيك 

مكاتبه شماره ) ح(بند «:  با موضوع٩/١١/١٤٠٠ مورخ ١٤٠٠٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٣٠٤٤
 مديركل دفتر امور شهري و شوراها استانداري گيالن كه ٧/٥/١٣٩٨ـ ٩٨/٨٠/٤٢/١١٠٦

تخدم موقت ناشي از اعمال التفاوت كاهش حقوق و مزاياي مس متضمن پرداخت مابه
» .حقوق و مزاياي معادل پيماني براي كاركنان داراي قرارداد كار معين است ابطال شد

  . گردد  در روزنامه رسمي به پيوست ارسال ميجهت درج
ـ    فرد يداهللا اسمعيليمديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري 

 
  ٠٠٠٢٠٥٥: رونده پشماره   3044 :ره دادنامهماش   ١٩/١١/١٤٠٠: خ دادنامهتاري

   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري:مرجع رسیدگی
   آقاي سجاد کريمي پاشاکي:یشاک

 ـ ١١٠٦/٤٢/٨٠/٩٨مکاتبه شماره ) ح( ابطال بند :موضوع شکایت و خواسته
   مديرکل دفتر امور شهري و شوراها استانداري گيالن٧/٥/١٣٩٨
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 مکاتبه شماره) ح(دادخواستي ابطال بند  شاکي به موجب :کار گردش
 مديرکل دفتر امور شهري و شوراها استانداري گيالن را ٧/٥/١٣٩٨ ـ ١١٠٦/٤٢/٨٠/٩٨

  :خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعالم کرده است که
 قانون نظام هماهنگ پرداخت ١٧از آنجا که جواز تفاوت تطبيق طي حکم ماده "

العاده شغل  ـ در صورتي که مبلغ حقوق و فوق١٧ماده«: اين شرح آمده است به
مستخدمين مشمول اين قانون پس از تطبيق وضع استخدامي با مقررات اين قانون از 

هايي که طبق قوانين ومقررات مورد عمل مستحق دريافت آن  العاده مجموع حقوق و فوق
ق دريافت خواهند هستند کمتر شود تفاوت اين دو مبلغ را به عنوان تفاوت تطبيق حقو

العاده شغل آن گونه مستخدمين تا استهالک  هرگونه افزايش بعدي حقوق و فوق» .کرد
لذا ماده مذکور ناظر بر مستخدمين بوده و . کامل از تفاوت تطبيق مذکور کسر خواهد شد

گردند و اساساً تغييري در نظام اداري ايشان نيز  نيروهاي قراردادي مستخدم محسوب نمي
 قانون مديريت خـدمات کشوري ايجاد نشده است و امر ٣٢م تبصره ذيل مـاده بـه حک

خارج از حدود : پرداخت تفاوت تطبيق در تطبيق با پرداختي مستخدمين پيماني اوالً به
 ١٧مبناي قانوني ندارد و نيز مغاير ماده : اختيارات و تکاليف طرف شکايت است و ثانياً

 قانون مديريت خدمات کشوري ٣٢بصره ذيل ماده قانون نظام هماهنگي پرداخت و ت
 و نيز دادنامه وحدت رويه ١٤/٧/١٣٩٤ ـ ٨٧٢با عنايت به دو رأي دادنامه شماره . است

 پرداخت تفاوت تطبيق به نيروهاي قراردادي موضوع تبصره ١٠/١٠/١٣٩٨ ـ ٢٨٩٨شماره 
 شده است از اين  قانون مديريت خدمات کشوري فاقد مبناي قانوني شناخته٣٢ذيل ماده 

  " .باشد رو مقرره موضوع شکايت مخالف اين دو رأي نيز مي
  :متن مقرره مورد شکايت به شرح زير است

ح ـ چنانچه به اعمال حقوق و مزاياي معادل کارمند پيماني با سوابق و شرايط "
مساوي جمع حقوق و مزاياي مستخدم موقت کمتر از دريافتي وي با قرارداد کار معين و 

  " .شخص گرديد مابه التفاوت را در قالب تفاوت تطبيق در حکم جديد منظور نمايندم
در پاسخ به شکايت مذکور، مديرکل دفتر مديريت عملکرد بازرسي و امور حقوقي 

 توضيح ٣٠/٦/١٤٠٠ ـ ١٣٠٤/١٢/٨٠/١٤٠٠استانداري گيالن به موجب اليحه شماره 
  :داده است که

، امکان جذب نيروي ١٣٩٨خدامي در سال بر اساس نظريه هيأت تخصصي است"
 قانون مديريت خدمات ٣٢قراردادي در شهرداريها مستفاد از تبصره ذيل ماده 

لذا نيروهاي قراردادي کارمندي شهرداريها که تا قبل از اين . کشوري وجود دارد
داشتند  موضوع بر اساس محاسبه نيروي کارگري و مقطع تحصيلي حقوق دريافت مي

 چنانچه با کاهش ٣٢بيق با کارکنان قراردادي موضوع تبصره ذيل ماده از حيث تط
. بايست تفـاوت دريافت دارند حکم مدلول تفاوت تطبيق، مي پرداختي مواجه شوند به

 ٣٢با عنـايت به اينکه حقوق نيروهاي قـراردادي شهرداري موضوع تبصره ذيل مـاده 
مين پيماني از حقوق و مزاياي قانون مديريت خـدمات کشوري در تطابق با مستخد

بودند اما با تطبيق با حقوق و مزاياي ايشان، حقوقشان کاهش  بيشتري برخوردار مي
يافت از اين رو بنا به حقوق مکتسبه و ضرورت عدم کاهش حقوق اين نيروها، 

آراي اسنادي شاکي مربوط به . بايست به ايشان تفاوت تطبيق پرداخت شود مي
قانون استخدام کشوري که  يت خدمات کشوري بوده و ارتباطي بهشاغلين قانون مدير

  " .باشد ندارد بر شهرداريها حاکم مي
 با حضور رئيس و معاونين ١٩/١١/١٤٠٠هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 

ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از 
  .ت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت کرده استبحث و بررسي با اکثري

  
   هیأت عمومیرأي

 هيأت عمومي ديوان ١٠/١٠/١٣٩٨ ـ ٢٨٩٨به موجب رأي وحدت رويه شماره 
التفاوت حقوق  پرداخت مابه: با توجه به اينکه اوالً«: عدالت اداري اعالم شده است که

تواند   قياس اولويت نميدر هرحال مستلزم وجود نص قانوني است و) تفاوت تطبيق(
مجوزي براي پرداخت حقوق و مزايا به کارکنان باشد و تفاوت تطبيق مورد اشاره در 

نامه  موضوع تصويب(نامه استخدامي کارکنان شهرداريهاي کشور   آيين٣٢تبصره ماده 
ناظر به کاهش حقوق ناشي )  هيأت وزيران١٤/١٢/١٣٨١هـ ـ ٢٥٣٤٢ت/٦٤٠١٨ شماره 
نامه است و تسري   مشاغل شهرداريها و سازمانهاي وابسته در زمان وضع آيينبندي از طبقه

آن به کاهش حقوق ناشي از تبديل وضعيت استخدامي مبنا و مستند قانوني ندارد و با 
عنايت به اينکه شاکيان قبل از تبديل وضعيت استخدامي فاقد گروه شغلي بوده و در 

مندي از تفاوت تطبيق  براي بهره) شغل(زماني نتيجه تنزل گروه ناشي از تغيير پست سا
به موجب ماده واحده : ثانياً. نامه نيز سالبه به انتفاء موضوع است  آيين٣١موضوع ماده 

درباره کارکنان ) غير از شهرداري پايتخت (قانون استخدام کشورياليحه قانوني شمول 
ه مستخدمين  شوراي انقالب، کلّي١٩/٧/١٣٥٨شهرداريهاي سراسر کشور مصوب 

شهرداريها و مؤسسات تابعه و وابسته و اتحاديه شهرداريهاي کشور مشمول قانون استخدام 
 پرداخت قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت ١٢و به موجب ماده  کشوري بوده 

حقوق و مزاياي کارکنان شهرداريهاي سراسر کشور تابع ضوابط و مقررات اين قانون 
نامه استخدامي کارکنان شهرداريهاي کشور فاقد مبناي  استناد به آيينگرديده است، لذا 

قانوني است و در قانون استخدام کشوري و قانون نظام هماهنگ پرداخت، پرداخت چنين 
رأي به رد شکايت به شرح مندرج در گردشکار صحيح و   تفاوت تطبيقي وجود ندارد،
مکاتبه » ح«ل مقرر در رأي مذکور، بند با توجه به استدال» ...موافق مقررات قانوني است

 مديرکل دفتر امور شهري و شوراها استانداري ٧/٥/١٣٩٨ ـ ١١٠٦/٤٢/٨٠/٩٨شماره 
التفاوت کاهش حقوق و مزاياي مستخدم موقت ناشي از  گيالن که متضمن پرداخت مابه

 با مفاد اعمال حقوق و مزاياي معادل پيماني براي کارکنان داراي قرارداد کار معين است،
 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مغاير ١٠/١٠/١٣٩٨ ـ ٢٨٩٨رأي وحدت رويه شماره 

قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت  ٨٨ و ماده ١٢ ماده ١مستند به بند بوده و 
  .شود  ابطال مي١٣٩٢ مصوب سال اداري

  حكمتعلي مظفريرئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ 
  

  ٤/١٢/١٤٠٠                                                                         ٩٨٠٣١٢٤شماره
  بسمه تعالي

  جناب آقاي اکبرپور
  مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوري اسالمی ایران رئیس هیأت
 نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامهيك 

عبارت مورد شكايت در بند «:  با موضوع١٩/١١/١٤٠٠ مورخ ١٤٠٠٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٣٠٤٥
 دستورالعمل نحوه ارسال اطالعات الزم براي واگذاري و پذيرش اسناد خزانه اسالمي ١ـ١٨

دستگاههاي اجرايي محلي و دستگاههاي متمركز مستقر در استان صادره توسط وزارت 
در مواردي كه صرفاً بدهي ... «: ت كهامور اقتصادي و دارايي كه براساس آن مقرر شده اس

 ١٣٩٨كارفرما به پيمانكار به صورت اسناد خزانه اسالمي با سررسيد حداكثر تا پايان سال 
 قانون ٨، از اين جهت كه برخالف اطالق مندرج در بند ز تبصره »...شود پرداخت مي
 ».بطال شد، منجر به محدود شدن دامنه شمول حكم قانونگذار شده ا١٣٩٨بودجه سال 
  . گردد  در روزنامه رسمي به پيوست ارسال ميجهت درج

ـ    فرد يداهللا اسمعيليمديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري 
 
  ٩٨٠٣١٢٤: رونده پشماره    3045 :ماره دادنامهش   ١٩/١١/١٤٠٠: خ دادنامهتاري

   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري:مرجع رسیدگی
  کت راه پل ايالم با وکالت آقاي بهمن طاهري شر:یشاک

 ١ ـ ١٨ ابطال قسمتي از عبارت مندرج در بند :موضوع شکایت و خواسته
دستورالعمل نحوه ارسال اطالعات الزم براي واگذاري و پذيرش اسناد خزانه اسالمي 

 هاي متمرکز مستقر در استان صادره از وزارت امور هاي اجرايي محلي و دستگاه دستگاه
  اقتصادي و دارايي

 آقاي بهمن طاهري به وکالت از شرکت راه پل ايالم به موجب :کار گردش
 ١٣٩٨ قانون بودجه سال ٨تبصره ) ز(دادخواستي ابطال دستورالعمل نحوه اجراي بند 
و ) و(نامه اجرايي بند   آيين١ماده ) ث(صادره از سازمان امور مالياتي کشور، ابطال بند 

 ـ ١٨ و بند ١٣٩٨ ماده واحده قانون بودجه سال ٥تبصره ) و( بند ٢ـ ٤ و ٢ـ ٣هاي  جزء
 دستورالعمل نحوه ارسال اطالعات الزم براي واگذاري و پذيرش اسناد خزانه اسالمي ١

هاي متمرکز مستقر در استان صادره از وزارت امور  هاي اجرايي محلي و دستگاه دستگاه
  :هت تبيين خواسته اعالم کرده است کهاقتصادي و دارايي را خواستار شده و در ج

 ماده واحده قانون بودجه سال ٨تبصره ) ز(مقررات مورد شکايت در مغايرت با بند "
باشد زيرا که براساس اين بند، چنانچه کارفرما ديون خود را   کل کشور مي١٣٩٨

اين اوراق نمايد کارفرما موظف است  پيمانکاران از طريق اسناد خزانه اسالمي پرداخت مي به
گردد  را عينا به سـازمان امور مالياتي کشور ارائه نمايد و به حساب مالياتي وي محسوب مي
صورت  در حالي که در مقررات مورد شکايت پرداخت بخشي از عوارض ارزش افزوده به

نقدي مطالبه گرديده است و از سوي ديگر در دستورالعمل مورد شکايت از سازمان امور 
 نيز تضييق دايره شمول قانون ١٣٩٨، ذکر قيد سررسيد اوراق در سال مالياتي کشور
 ١٣٩٨ ماده واحده قانون بودجه سال ٥تبصره ) و( بند ١مطابق جزء . گردد محسوب مي

هاي قطعي خود به اشخاص حقيقي و حقوقي  دولت از طريق اسناد تسويه خزانه بدهي
 به صورت نقدي در حالي که در هاي بدهي% ٢٥پردازد مشروط به پرداخت  غيردولتي مي

تصويب نامه مورد شکايت از هيأت وزيران بر خالف قانون بدهي با طلب جايگزين ) ث(بند 
لذا . بدهي خود گرديده اند% ٢٥گرديده است و اشخاص بدهکار به دولت مکلف به پرداخت 

کت در نظر به موارد فوق بدواً تقاضاي صدور دستور موقت مبني بر رفع انسداد اسم شر
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مراجع ثبتي و حذف نام شرکت از ليست بدهکاران مالياتي مورد استدعاست و همچنين 
   ".تقاضاي ابطال دستورالعملها به شرح ستون خواسته مورد استدعاست

  :متن مقرره مورد شکايت به شرح زير است
 دستورالعمل نحوه ارسال اطالعات الزم براي واگذاري و پذيرش اسناد ١ـ ١٨بند "
هاي متمرکز مستقر در استان صادره از  هاي اجرايي محلي و دستگاه ه اسالمي دستگاهخزان

 وزارت امور اقتصادي و دارايي
، )د(، )ج(، )ب(، )الف(نامه اجرايي بندهاي   آيين٣ماده ) ج(ـ در اجراي بند ١ـ ١٨«

 ماده ٨ تبصره) ز( و بند ٥تبصره ) ص(و ) ف(، )ن(، )ل(، )ک(، )ي(، )ط(، )ح(، )ز(، )هـ(
هـ ـ ٥٦٥٩٧ت/٢٩٥٠٤موضوع تصويب نامه شماره (واحده قانون بودجه سال جاري 

هاي اجرايي مشمول موظفند با درخواست پيمانکار و  ، دستگاه) هيأت وزيران١٢/٣/١٣٩٨
در مواردي که صرفا بدهي کارفرمـا به پيمانکار به صورت اسناد خزانه اسالمي با سررسيد 

شود، متناسب با آن و براساس مبلغي که توسط پيمانکار  خت مي پردا١٣٩٨تا پايان سال 
شود و پيش از اين تأييديه آن از سازمان مالياتي کشور اخذ شده است و بر  اعالم مي

هاي ماليات بر ارزش افزوده  مبناي مشخصات مندرج در جدول ذيل، صرفا در قبال بدهي
 و معرفي ٢ـ ٢ تکميل فرم شماره نسبت به) بدون احتساب عوارض ارزش افزوده(و جرائم 

عامل واگذاري پس . سازمان مالياتي کشور به عنوان ذينفع به عامل واگذاري اقدام نمايند
از تأييد اطالعات مندرج در فرم ياد شده، گواهي واگذاري اسناد عنوان سازمان امور 

اجرايي موظف دستگاه . دهد ربط تحويل مي مالياتي کشور را صادر و به دستگاه اجرايي ذي
 را تکميل و پس از ٩است ضمن درج شماره و تاريخ تأييديه عامل واگذاري، فرم شماره 

مدير امور مالي به انضمام اصل گواهي صادره به سازمان امور /تأييد و امضا ذيحساب
بايد براساس اطالعات مندرج  سازمان امور مالياتي کشور مي. مالياتي کشور ارسال نمايند

، نسبت به تسويه بدهي مالياتي پيمانکاران مربوطه اقدام الزم را معمول و ٩ره در فرم شما
  ».مراتب را به ادارات کل امور مالياتي ذيربط اعالم نمايد

  
  کد معامالتی  تاریخ ثبت  شناسه ملی  محل ثبت  شماره ثبت  سازمان؍نام شرکت

  ٦٦٦٦٦سام   ١٠/٦/١٣٨٠  ١٤٠٠٠٢٠١٩٦٠  تهران  هـ٢٣٩١٣ت؍٢٧١٢٢  سازمان امور مالياتي کشور

  مشخصات حساب بانکي

  شماره شبا  نام بانک

  ٨٩٠١٠٠٠٤٠٠١٠٠١٠٠٢٠١٥٠٨٨  بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران

در پاسخ به شکايت مذکور، مديرکل دفتر حقوقي و قراردادهاي مالياتي سازمان امور 
ه  توضيح داد٢٣/١٠/١٣٩٨ص ـ /١٩٢٣٠/٢١٢مالياتي کشور به موجب اليحه شماره 

  :است که
 سازمان امور مالياتي مکلف ١٣٩٨ قانون بودجه سال ٨تبصره ) ز(مطابق حکم بند "

گرديده است معادل مبلغ اسمي اوراق تحويلي را از بدهي مالياتي پيمانکار کسر و اسناد 
لذا تکليفي در خصوص بدهي عوارض ارزش . داري کل کشور ارائه کند مذکور را به خزانه
 دستورالعمل مذکور، پيمانکاران ٤در اين راستا به موجب بند . ديده استافزوده ايجاد نگر

موظف گرديده اند در مواردي که مقرر است بابت مطالباتشان اسناد خزانه اسالمي 
پرداخت شود مراتب درخـواست خود به کارفرما مبني بر تحويل اوراق مزبور معادل بدهي 

د را به اداره کل امور مالياتي ذيربط اعالم ماليات بر ارزش افزوده و جرايم متعلقه خو
 دستورالعمل مورد شکايت آمده، اخذ و ٤ ذيل بند ١همان گونه که در تذکر . نمايند

احتساب اسناد خزانه اسالمي از کارفرما براي صرفاً ماليات و جرايم ماليات به تناسب 
کار پرداخت شود، مطالبات پيمانکار از کارفرما که مقرر است در سال جاري به پيمان

 ـ ٥١٠/٩٨/٢٠٠با عنايت به مراتب فوق از آنجا که دستورالعمل شماره . باشد بالمانع مي
هاي   به منظور تسهيل اجراي حکم قانوني مذکور و تبيين حکم مقنن و شيوه٢٨/٣/١٣٩٨

 با. باشد اجرايي آن بوده لذا خالف قانون وخارج از اختيار نبوده و ايرادي به آن وارد نمي
  " .توجه به موارد اعالم شده، رسيدگي و رد شکايت شاکي مورد استدعاست

همچنين مديرکل دفتر حقوقي وزارت امور اقتصادي و دارايي در پاسخ به شکايت 
  : توضيح داده است که٥/١١/١٣٩٨ ـ ٢١٦٨١٥/٩١مذکور به موجب اليحه شماره 

 قانون ٨تبصره ) ز(بند با توجه به تکليف سازمان امور مالياتي کشور مطابق حکم "
 تکليفي نسبت به بدهي عوارض موضوع قانون ارزش افزوده وجود ١٣٩٨بودجه سال 

الذکر، پيمانکاران موظف   دستورالعمل فوق٤ ذيل بند ١ و تذکر ٤و به موجب بند . ندارد
به اعالم مراتب درخواست خود به کارفرما بابت مطالباتشان مبني بر تحويل اوراق اسناد 

هاي امور  ه اسالمي معادل بدهي ماليات بر ارزش افزوده و جرايم متعلقه خود به ادارهخزان
 ـ ٥١٠/٩٨/٢٠٠لذا از آنجايي که دستورالعمل شماره . باشند ربط مي مالياتي ذي

هاي   به منظور تسهيل اجراي حکم قانوني مذکور و تبيين حکم مقنن و شيوه٢٣/٨/١٣٩٨

ف قانون و خارج از حدود اختيار نبوده و ايرادي به آن اجرايي آن تنظيم شده است، برخال
 ١ماده ) ث(اشخاص متقاضي مشمول براي استفاده از ظرفيت بند . باشد وارد نمي

 ماده واحده قانون بودجه سال ٥ تبصره ٢ـ٤ و ٢ـ٣جزءهاي ) و(نامه اجرايي بند  آيين
ضمن اينکه در متن . دهاي خود را به دولت پرداخت نماين بدهي% ٢٥ بايد ابتدا ١٣٩٨

بدهي تاکيد شده ليکن به منظور تسهيل در اجـراي بند مـذکور و % ٢٥قانون به پرداخت 
مـورد % ٢٥هاي اجرايي پرداخت نقدي  کمک به متقاضيان در دستـورالعمل و بخشنامه

 قانون بودجه سال ٥تبصره ) و(نامه اجرايي بند  لذا آيين. تهاتر مالک قرار گرفته است
  . مطابق متن قانون تهيه و به تصويب هيأت  وزيران رسيده است١٣٩٨

نامه اجرايي مذکور مبلغ اسمي و تعداد هر سري از   آيين١ماده ) پ(به موجب بند 
قطعات اسناد خزانه اسالمي تاريخ و روش گذاري توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي 

 ١ـ١٨کشور در قالب بند داري کل  شود و معاونت نظارت مالي و خزانه تعيين مي
دستورالعمل نحوه ارسال اطالعات الزم براي واگذاري و پذيرش اسناد خزانه اسالمي 

هاي متمرکز مستقر در استان با هماهنگي سازمان  هاي اجرايي محلي و دستگاه دستگاه
بيني و  نامه مذکور را پيش آيين) ج(امور مالياتي کشور ترتيبات الزم براي اجراي بند 

دستگاههاي اجرايي ابالغ نموده و هرگونه اصالح يا ابطال بند دستورالعمل مذکور در  به
بنابه مراتب فوق . باشد قالب تغيير يا اصالح مصوبه ياد شده منوط به مجوز دولت مي

دليل عدم مغايرت مصوبات مورد شکايت با قوانين و مقررات و صدور آنها بر اساس  به
و ) و( قانون اساسي بند ١٣٨ز سوي قانونگذار موضوع اصل صالحيت اختياري اعطاء شده ا

 کل کشور، ١٣٩٨ ماده  وا حده قانون بودجه سال ٥تبصره ) و( بند ٢ـ ٤ و ٢ـ ٣هاي  جزء
 قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت ١٢ ماده ١با استناد به مفهوم مخالف بند 

  " .شدبا  رد شکايت مورد تقاضا مي٢٢/٩/١٣٩٠اداري مورخ 
در خصوص دادخواست آقاي بهمن طاهري به وکالت از شرکت راه پل ايالم به خواسته 

موضوع بخشنامه ( کل کشور ١٣٩٨ قانون بودجه سال ٨تبصره ) ز(ابطال دستورالعمل بند 
معاون قضايي )  رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور٢٨/٣/١٣٩٨ ـ ٥١٠/٩٨/٢٠٠شماره 

 قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري ٨٥ي ماده ديوان عدالت اداري در اجرا
  . قرار رد شکايت صادر کرده است٤/١١/١٤٠٠ ـ ٢٧٥٠طي دادنامه شماره 

 قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديـوان عدالت اداري مصوب ٨٤در اجراي ماده 
شود و  ع مي پرونده بـه هيأت تخصصي مالياتي، بانکي ديوان عدالت اداري ارجا١٣٩٢سال 

 بند ٢٣/٨/١٤٠٠ـ ١٤٠٠٠٩٩٧٠٩٠٦٠١١٠٢٢هيأت مذکور به موجب دادنامه شماره 
 ماده واحده قانون ٥ تبصره ٢ـ٤ و ٢ـ٣هاي  و جزء) و(نامه اجرايي بند   آيين١ماده ) ث(

 هيأت ١٥/٤/١٣٩٨هـ ـ ٥٦٦٨٧ت/٤٣٧٥٦ موضوع تصويب نامه شماره ١٣٩٨بودجه سال 
رأي مذکور به علت . نداد و رأي به رد شکايت صادر کردوزيران را قابل ابطال تشخيص 

عدم اعتراض از سوي رئيس ديوان عدالت اداري و يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري 
  .قطعيت يافت

 دستورالعمل نحوه ارسال ١ـ١٨رسيدگي به قسمتي از عبارت مندرج در بند 
هاي اجرايي محلي و  مي دستگاهاطالعات الزم براي واگذاري و پذيرش اسناد خزانه اسال

هاي متمرکز مستقر در استان صادره از وزارت امور اقتصادي و دارايي در دستورکار  دستگاه
  .هيأت عمومي قرار گرفت

 با حضور رئيس و معاونين ١٩/١١/١٤٠٠هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 
وان تشکيل شد و پس از ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دي

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

   هیأت عمومیرأي
در ... «:  کل کشور١٣٩٨ سال قانون بودجه ماده واحده ٨تبصره ) ز(به موجب بند 

 شود، در مواردي که بدهي کارفرما به پيمانکار به صورت اسناد خزانه اسالمي پرداخت مي
صورت درخواست پيمانکار، کارفرما موظّف است اين اوراق را عينـاً به سازمـان امـور 

سازمان امور مالياتي معادل مبلغ اسمي اوراق تحويلي را از . مالياتي کشور تحويل دهد
. کند داري کل کشور ارائه مي بدهي مالياتي پيمانکار کسر و اسناد مذکور را به خزانه

موظّف است معادل مبلغ اسمي اسناد خزانه تحويلي را به عنوان داري کل کشور  خزانه
با عنايت به اينکه اسناد خزانه اسالمي ماهيتاً به صورت » .وصولي ماليات منظور نمايد

االطالق اسناد  دار و داراي سررسيد غالباً سه ساله هستند و قانونگذار پذيرش علي مدت
ان و در راستاي رفع مشکالت مؤديان مالياتي خزانه را به عنوان عوض بدهي مالياتي مؤدي

بيني کرده است که  و سازمان امور مالياتي کشور عمالً از اين جهت پيش) پيمانکاران(
شود و از  ازاي پيمان و ماليات متعلّقه معموالً با تأخير توسط کارفرمايان پرداخت مي مابه

ار نکرده است، بنابراين همين رو بين سررسيدهاي متفاوت اسناد خزانه تفکيکي برقر
 دستورالعمل نحوه ارسال اطالعات الزم براي واگذاري و ١ـ١٨عبارت مورد شکايت در بند 

پذيرش اسناد خزانه اسالمي دستگاههاي اجرايي محلي و دستگاههاي متمرکز مستقر در 
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: استان صادره توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي که براساس آن مقرر شده است که
در مواردي که صرفاً بدهي کارفرما به پيمانکار به صورت اسناد خزانه اسالمي با ...«

 برخالف اطالق ، از اين جهت که»...شود مي   پرداخت١٣٩٨سررسيد حداکثر تا پايان سال 
صرفاً اسناد خزانه با سررسيد تا پايان مندرج در قانون مذکور متضمن اين حکم است که 

 منجر به محدود کردن دامنه شمول حکم شوند، مي مورد پذيرش واقع ١٣٩٨سال 
 ١قانونگذار شده و در نتيجه خالف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 

 مصوب سال قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري ٨٨ و ماده ١٢ماده 
  .شود  ابطال مي١٣٩٢

  ي مظفريحكمتعلرئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ 
  

  ٤/١٢/١٤٠٠                                                                         ٩٩٠٣٣٢٢شماره
  بسمه تعالي

  جناب آقاي اکبرپور
  مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوري اسالمی ایران رئیس هیأت
 نامهنسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره داديك 

 مارهـرأي ش«: وعـوضـا مـ ب١٩/١١/١٤٠٠ورخ ـ م١٤٠٠٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٣٠٤٦
 هيأت تخصصي استخدامي ديوان عدالت ١٩/٨/١٤٠٠ ـ ١٤٠٠٠٩٩٧٠٩٠٦٠١١٠٢٠

 ٨٤اداري كه در مقام رسيدگي به شكايت مطروحه صادر شده مستند به بند ب ماده 
 در جهت درج» .دشو قانون تشكيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري نقض مي

  . گردد روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي
ـ    فرد يداهللا اسمعيليمديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري 

 
  ٩٩٠٣٣٢٢: رونده پ  شماره  3046 :ماره دادنامهش   ١٩/١١/١٤٠٠: خ دادنامهتاري

   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري:مرجع رسیدگی
  ازرسي کل کشور سازمان ب:یشاک

ـ ابطال دستورالعمل تعيين گروه پرتوکاري و ميزان ١ :موضوع شکایت و خواسته
العاده کار با اشعه پرتوکاران اعم از هيأت علمي و غيرهيأت  درصد و نحوه محاسبه فوق

  هاي امنا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي  علمي مصوب مجامع شوراها و هيأت
  نامه اداري و استخدامي اعضاي هيأت علمي  آيين٥٥ ـ ابطال تبصره ماده٢
نامه اداري و استخدامي کارکنان غيرهيأت علمي   آيين١٠٩ـ ابطال ماده ٣
  هاي علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني کشور دانشگاه

 در رسيدگي به شکايت سازمان بازرسي کل کشور به خواسته ابطال :کار گردش
العاده کار با اشعه  وکاري و ميزان درصد و نحوه محاسبه فوقدستورالعمل تعيين گروه پرت

پرتوکاران اعم از هيأت علمي و غيرهيأت علمي مصوب مجامع شوراها و هيأتهاي امنا 
نامه اداري و   آيين٥٥وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، ابطال تبصره ماده 

اداري و استخدامي کارکنان نامه   آيين١٠٩استخدامي اعضاي هيأت علمي و ابطال ماده 
هاي علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني کشور، هيأت  غيرهيأت علمي دانشگاه

تخصصي استخـدامي ديوان عدالت اداري با اين استدالل که آنچه مورد اعتراض واقع شده 
هاي مربوط نرسد،  است يک پيشنهاد است و مادامي که به تصويب هيأت امناء دانشگاه

شود، موضوع را  در هيأت تخصصي و هيأت عمومي ديوان  زام آور محسوب نميمقرره ال
 ـ ١٤٠٠٠٩٩٧٠٩٠٦٠١١٠٢٠عدالت اداري قابل طرح ندانسته و به موجب دادنامه شماره 

معاون قضايي ديوان عدالت اداري در .  به رد شکايت رأي صادر کرده است١٩/٨/١٤٠٠
 ٨/٩/١٤٠٠ـ ٩٩٠٣٣٢٢مه شماره امور هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي به موجب نا

نامه اداره   آيين١٥ماده ) د(مطابق بند : کند که رئيس ديوان عدالت اداري اعالم مي به
جلسات هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي در مواردي که هيأت عمومي موضوع را قابل 
طرح تشخيص ندهد، پرونده بايد در هيأت عمومي از حيث صالحيت مورد رسيدگي قرار 

شود در  تواند به رد شکايت رأي صادر کند و پيشنهاد مي  و هيأت تخصصي نميگيرد
 قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري به رأي ٨٤ماده ) ب(اجراي بند 

رئيس ديوان عدالت اداري با پذيرش استدالل مذکور به رأي . هيأت تخصصي اعتراض شود
    .گيرد دستورکار جلسه هيأت عمومي قرار ميکند و موضوع در  هيأت تخصصي اعتراض مي

 با حضور رئيس و معاونين ١٩/١١/١٤٠٠هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 
ديوان 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
  

   هیأت عمومیيرأ
اداره جلسات ، قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري ٩٦براساس ماده 

اي است که به تصويب رئيس قوه  نامه مطابق آيين هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي

نامه اداره جلسات هيأت عمـومي و  آيين ١٥ماده » د« و به موجب بند رسد قضاييه مي
 رئيس قوه قضائيه مقرر ٤/١١/١٣٩٣ مصوب عـدالت اداريهاي تخصصي ديـوان  هيأت

ت تخصصي، موضوع شکايت را مشمول صالحيتهاي أچنانچه اکثريت هي«: شده است که
 قانون تشخيص ندهد، پرونده همراه نظريه جهت ١٢ت عمومي ديوان به شرح ماده أهي

به حکم مقرر با توجه » .شود ت عمومي ارسال ميأبه اداره کل هي ت عموميأطرح در هي
 هيأت تخصصي ١٩/٨/١٤٠٠ ـ ١٤٠٠٠٩٩٧٠٩٠٦٠١١٠٢٠در اين ماده، رأي شماره 

استخدامي ديوان عدالت اداري که در مقام رسيدگي به شکايت مطروحه به خواسته ابطال 
العاده کار با اشعه  و ميزان درصد و نحوه محاسبه فوقدستورالعمل تعيين گروه پرتوکاري 

هاي امنا   علمي و غيرهيأت علمي مصوب مجامع شوراها و هيأتپرتوکاران اعم از هيأت
نامه اداري و استخدامي   آيين٥٥وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، تبصره ماده 

نامه اداري و استخدامي کارکنان غيرهيأت علمي   آيين١٠٩ماده اعضاي هيأت علمي و 
قرره مزبور در هيأت عمومي، صادر شده و ضمن اعالم غيرقابل طرح بودن رسيدگي به م  

 ١٥ماده » د«بند در قالب رأي به رد شکايت اصدار يافته است، به دليل مغايرت با 
 و مستند نامه اداره جلسات هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري آيين
 قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ٨٤ماده » ب«بند  به

 قانون تشکيالت و آيين ١٢ ماده ١شود و با توجه به اينکه براساس بند  قض مي ن١٣٩٢
رسيدگي به شکايات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا دادرسي ديوان عدالت اداري 

 عمومي مؤسسات و شهرداريها  ها و ساير نظامات و مقررات دولتي و نامه حقوقي از آيين
جملـه صالحيتها و وظايف هيأت عمومي بند فوق از برمبناي جهات مقرر در غيردولتي 

 برمبناي حکم فوق،  هيأت عمومي ديوان عدالت اداريت،ديوان عدالت اداري اس
العاده کار با اشعه  و ميزان درصد و نحوه محاسبه فوقدستورالعمل تعيين گروه پرتوکاري 

هاي امنا   هيأتپرتوکاران اعم از هيأت علمي و غيرهيأت علمي مصوب مجامع شوراها و
نامه اداري و استخدامي   آيين٥٥وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، تبصره ماده 

نامه اداري و استخدامي کارکنان غيرهيأت علمي را   آيين١٠٩ماده اعضاي هيأت علمي و 
که تصويب و اعمال و اجراي آن برعهده هيأتهاي امناي دانشگاهها محول شده و در 

 آن توسط هيأتهاي امنا حيات حقوقي نخواهد يافت، از مصاديق صورت عدم تصويب
 قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري و قابل ١٢ ماده ١مقررات موضوع بند 

  .طرح و رسيدگي در اين هيأت تشخيص نداد
  حكمتعلي مظفريرئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ 

  
  ٤/١٢/١٤٠٠                                                                         ٠٠٠٢٣٣٣شماره

  بسمه تعالي
  جناب آقاي اکبرپور

  مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوري اسالمی ایران رئیس هیأت
 نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامهيك 

حكم مقرر در پاراگراف دوم «: ا موضوع ب١٩/١١/١٤٠٠ مورخ ١٤٠٠٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٣٠٤٧
ص ـ /٢٠٠/٢٣٢٢موضوع بخشنامه شماره (نامه رسيدگي خريدهاي ارزي  شيوه) د(بند 
كه بر مطالبه ماليات بردرآمد از فرايند )  سرپرست سازمان امور مالياتي كشور١٨/٢/١٣٩٨

 شفروتسعير نرخ ارز درخصوص ارزهاي خريداري شده توسط موديان كه از موجوديهاي 
 در روزنامه جهت درج» .شود داللت دارد ابطال شد نرفته يا مصرف نشده آنها محسوب مي

  . گردد رسمي به پيوست ارسال مي
ـ    فرد يداهللا اسمعيليمديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري 

  
  ٠٠٠٢٣٣٣: رونده پشماره   3047 :ماره دادنامهش    ١٩/١١/١٤٠٠: خ دادنامهتاري

   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري:مرجع رسیدگی
   آقاي بهمن زبردست:یشاک

شيوه نامه رسيدگي ) د( ابطال پاراگراف دوم بند :موضوع شکایت و خواسته
 سرپرست ١٨/٢/١٣٩٨ص ـ /٢٣٢٢/٢٠٠موضوع بخشنامه شماره (خريدهاي ارزي 

  )سازمان امور مالياتي کشور
شيوه نامه ) د(ي ابطال پاراگراف دوم بند  شاکي به موجب دادخواست:کار گردش

 ١٨/٢/١٣٩٨ص ـ /٢٣٢٢/٢٠٠موضوع بخشنامه شماره (رسيدگي خريدهاي ارزي 
را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعالم ) سرپرست سازمان امور مالياتي کشور

  :کرده است که
م به تهيه و ارائه رساند در قوانين مالياتي ايران تنها مودياني که ملز به استحضار مي"

صورتهاي مالي با رعايت استانداردهاي حسابداري هستند و وفق اين استانداردها بايد سود 
در صورت داشتن سود تسعير ارز، از اين . هاي ارزي را شناسايي کنند و زيان تسعير دارايي

شوند و هيچ حکم قانوني در خصوص ماليات سود تسعير ارز  بابت مشمول ماليات مي
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اص حقيقي که فعاليتشان خريد و فروش ارز نيست و وفق قانون مالياتهاي مستقيم اشخ
يعني اگر قصد اخذ ماليات از . ملزم به تهيه و ارائه صورتهاي مالي نيستند وجود ندارد

درآمد حاصل از خريد و فروش ارز را داشته باشيم، بديهي است بايد خـريد و فروش ارز 
پس اگر براي سازمان امور مالياتي محرز شود . ل شده باشدهم انجام و سـودي از آن حاص

بايد مطالبه . که تنها خريد ارز، صورت گرفته و ارزهاي خريداري شده عيناً موجود است
اگر . ماليات را موکول به زمان فروش ارز و بر اساس سود واقعي حـاصل از اين فروش کند

اص حقيقي را مطالبه کند، اين ماليات ماليات سود تسعير ارز فروش نرفته متعلق به اشخ
ديگر نه ماليات بر درآمد بلکه ماليات بر افزايش معادل ريالي ارز خارجي است که مانند 

هاي غيرپولي ديگر به دليل تورم و کاهش ارزش پول ملي، معادل ريالي شان  همه دارايي
به ماليات از افزايش افزايش يافته است و بايد توجه داشت که مستند قانوني هم براي مطال

ضمن اينکه معلوم هم نيست اصالً فرد . ها به دليل تورم وجود ندارد معادل ريالي دارايي
مورد نظر در آينده ارز خريداري شده را به فروش برساند يا در سفر به خارج آن را مصرف 

را از نموده يا بالعوض به کسي هديه کند يا به دليل سرقت يا گم کردن، کل ارز مربوطه 
 قانون مالياتهاي ٩٣رسد عنوان درآمد مذکور در ماده  لذا اصوالً به نظر نمي. دست بدهد

مستقيم، بر افزايش معادل ريالي ارز متعلق به اشخاصي که به تصديق خود سازمان امور 
مالياتي، شغلشان خريد و فروش ارز نيست و ارز خريداري شده از بانک مرکزي را هم 

ها در يک مقطع زماني به دليل کاهش ارزش پول ملي، معادل ريالي ارز نفروخته اند و تن
دقيقاً براي همين در مورد ماليات عملکرد . خريداري شده شان بيشتر شده، صادق باشد

هاي فروش رفته و موجودي  دريافت کنندگان سکه از بانک مرکزي نيز تفکيک بين سکه
 ـ ٢٠٠/٩٨/٥١١دستورالعمل شماره ) ت ( بند١فروش نرفته پايان دوره از جمله در جزء 

 سازمان امور مالياتي کشور مورد تاکيد قرار گرفته بود و سازمان مذکور هم از ٢٩/٣/١٣٩٨
. هايي که فروش نرفتن محرز بود، مالياتي مطالبه ننمود افزايش معادل ريالي سکه

مي  هيأت عمو١١/١٠/١٣٨٤ ـ ٥٦٠توان از رأي شماره  همچنين در اين خصوص مي
ديوان عدالت اداري نيز که به موجب آن قانونگذار به شرح مقرر در شقوق ماده يک قانون 

 مالک اخذ ماليات از اشخاص اعم از حقيقي ١٣٦٦مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 
يا حقوقي را کسب درآمد اعالم نموده و اخذ ماليات از خريداران خودروهاي متعدد را فارغ 

اشخاص ديگر خالف هدف و حکم صريح مقنن در باب شرايط وصول از فروش آنها به 
) د(با اين همه در پاراگراف دوم بند . ماليات تشخيص داده شده نيز اتخاذ مالک نمود

اي ارائه نمايد که  چنانچه مودي اسناد و مدارک مثبته«يوه نامه مورد اعتراض مقرر شده ش
 و جزو موجوديهاي وي است، در صورت ارز خريداري شده، فروش نرفته و يا مصرف نشده

بايست نسبت به  احراز مراتب توسط کارگروه رسيدگي منتخب در اين گونه موارد مي
مابه التفاوت قيمت خريد ارز و قيمت ارز در پايان (شناسايي درآمد حاصل از تسعير ارز 

 را با عملکرد سال مورد رسيدگي اقدام و در آمد مشمول ماليات و ماليات متعلق) سال
 هيأت ١١/١٠/١٣٨٤ ـ ٥٦٠لذا با اتخاذ مالک از رأي شماره » .رعايت مقررات تعيين نمايد

ساير ) (د(عمومي ديوان عدالت اداري و با توجه به اينکه اطالق حکم پاراگراف دوم بند 
شيوه نامه مورد اعتراض در خصوص مطالبه ماليات سود تسعير ارز فروش نرفته ) موارد

ريدار ارز از بانک مرکزي که فعاليتشان خريد و فروش ارز نيست و اشخاص حقيقي خ
. قانوناً هم ملزم به تهيه و ارائه صورتهاي مالي با رعايت استانداردهاي حسابداري نيستند

 قانون مالياتهاي مستقيم و خالف هدف و حکم صريح مقنن در باب ٩٣و ١مغاير مواد 
ختيارات سازمان امور مالياتي کشور از جهت شرايط وصول ماليات و نيز خارج از حدود ا

  " .درخواست ابطال آن را دارم. ورود به حيطه توسيع و تضييق حدود و ثغور قانون است
  : متن مقرره مورد شکايت به شرح زير است

چنانچه مودي اسناد و مدارک مثبته ارائه نمايد که ارز خريداري شده، فروش نرفته "
باشد، در صورت احراز مراتب توسط کارگروه  هاي وي مي وديو يا مصرف نشده و جزء موج

بايست نسبت به شناسايي درآمد حاصل از تسعير  رسيدگي منتخب در اين گونه موارد مي
عملکرد سال مورد رسيدگي ) مابه التفاوت قيمت خريد ارز و قيمت ارز در پايان سال(ارز 

  " . رعايت مقررات تعيين نماينداقدام و درآمد مشمول ماليات و ماليات متعلق را با
در پاسخ به شکايت مذکور، مديرکل دفتر حقوقي و قراردادهاي مالياتي سازمان امور 

 توضيح داده است ٢٢/٨/١٤٠٠ص ـ /٨٩٨٢/٢١٢مالياتي کشور به موجب اليحه شماره 
 ١٦طبق اصـول و استانداردهاي پذيرفته شده حسابداري از جمله استاندارد شمـاره : که
) تفاوت قيمت خريد ارز و قيمت ارز در پايان سال(ابداري، درآمد ناشي از تسعير ارز حس

 ٩٣بر اساس ماده . باشد به عنوان يکي از درآمدهاي قابل شناسايي در پايان دوره مالي مي
قانون مذکور، درآمدي که شخص حقيقي از طريق اشتغال به مشاغل يا به عناوين ديگر 

هاي اين قانون در ايران تحصيل کند پس از کسر   ساير فصلغير از موارد مذکور در
با توجه . باشد هاي مقرر در اين قانون مشمول ماليات بر درآمد مشاغل مي معافيت

 صاحبان ١٣٩٥ از ابتداي سال ٣١/٤/١٣٩٤اصالحيه قانون مالياتهاي مستقيم مصوب  به
هاي اول،   فعاليت به گروهها و معيارهايي از قبيل نوع و يا حجم مشاغل بر اساس شاخص

نامه اجرايي مربوط به نوع دفاتر،  اند که تکاليف آنان طبق آيين بندي شده دوم و سوم گروه
 قانون مزبور اصالحي مصوب ٩٥موضوع ماده ... اسناد ومدارک و روشهاي نگهداري آنها 

يم هاي مستق  قانون ماليات١٤٨ ماده ٢٤بر اساس بند .  تعيين شده است٣١/٤/١٣٩٤
زيان حاصل از تسعير ارز بر اساس اصول متداول حسابداري مشروط به اتخاذ يک روش 

طبق . يکنواخت طي سالهاي مختلف از طرف مودي در حساب مالياتي قابل قبول است
 از لحاظ ٣١/٤/١٣٩٤هاي مستقيم مصوب   اصالحي قانون ماليات١٤٧ ماده ١تبصره 

 ٩٥مچنين صاحبان مشاغل موضوع مـاده مقررات اين فصل، کليه اشخـاص حقوقي و ه
. شوند باشند، در حکم موسسه محسوب مي اين قانون که مکلف به نگهداري دفاتر مي

هاي قابل قبول مالياتي در مورد ساير صاحبان مشاغل نيز قابل پذيرش  همچنين هزينه
رت وزا/  معاون درآمدهاي مالياتي٣/٨/١٣٧٥ـ ٣٥٣٥٤وفق مقررات بخشنامه شماره . است

نامه نحوه تنظيم و تحرير و   آيين١ ماده ٢با توجه به تبصره ... «امور اقتصادي و دارايي 
 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه ١٤٨ ماده ٢٤نگهداري دفاتر قانوني و بند 

 و اصالحيه بعدي آن آراء مذکور ناظر به مواردي است که مودي خود بر اساس ١٣٦٦
ي و با شرط اتخاذ روش يکنواخت طي سالهاي مختلف مبادرت اصول متداول حسابدار

  .تسعير نمايد به
حال چنانچه طبق روال اتخاذ شده توسط مودي به طور کلي تسعير صورت نگيرد، 

هاي ارزي و افزايش يا کاهش درآمد  ها يا بدهي ماموران تشخيص مجاز به تسعير دارايي
أتهاي حل اختالف مالياتي نيز بايد در مشمول ماليات از اين بابت نخواهند بود و هي

  ".رسيدگي و صدور رأي اين موضوع را دقيقاً مورد توجه قرار دهند
 با حضور رئيس و معاونين ١٩/١١/١٤٠٠هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 

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

  
   هیأت عمومیرأي

 هيأت ٧/٦/١٣٩٦ مورخ ٥٣٥ ـ ٥٣٦با توجه به اينکه براساس مفاد رأي شماره 
 قانون نحوه محاسبه و اعمال تسعير داراييها و عمومي ديوان عدالت اداري و ماده واحده

قانون  ٣٦ و ماده ١٣٩٢ مصوب سال رانبدهيهاي ارزي بانک مرکزي جمهوري اسالمي اي
ماده ) ب( و بند ١٣٩٤مصوب سال  رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور

، شمول عنوان درآمد ١٣٩٥ مصوب سال هاي توسعه کشور قانون احکام دائمي برنامه ٤٥
ابراين حکم بر عمل تسعير و در نتيجه مطالبه ماليات از آن منتفي اعالم شده است، بن

موضوع بخشنامه (نامه رسيدگي خريدهاي ارزي  شيوه) د(مقرر در پاراگراف دوم بند 
که بر )  کشور  سرپرست سازمان امور مالياتي١٨/٢/١٣٩٨ص ـ /٢٣٢٢/٢٠٠شماره 

مطالبه ماليات بر درآمد از فرآيند تسعير نرخ ارز درخصوص ارزهاي خريداري شده توسط 
شود، داللت دارد  فروش نرفته يا مصرف نشده آنها محسوب مي موجوديهاي  مؤديان که از

قانون  ٨٨ و ماده ١٢ ماده ١خالف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 
    .شود  ابطال مي١٣٩٢ مصوب سال تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري

  حكمتعلي مظفريرئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ 
  

  ٤/١٢/١٤٠٠                                                                         ٠٠٠١٩٠١رهشما
  بسمه تعالي

  جناب آقاي اکبرپور
  مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوري اسالمی ایران رئیس هیأت
 نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامهيك 

 الكشف پرداخت حق«:  با موضوع١٩/١١/١٤٠٠ مورخ ١٤٠٠٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٣٠٤٩
االجراشدن  تاريخ الزم (١٣٩٣ الي ١٣٨٢كاركنان يگان حفاظت شيالت در سالهاي  به

قابل پرداخت نبوده است و صرفاً از ) ١٣٩٢قانون مبارزه با قاچاق كاال و ارز مصوب سال 
 در روزنامه جهت درج» .داخت استاالجراشدن قانون مذكور به بعد قابل پر تاريخ الزم

  . گردد رسمي به پيوست ارسال مي
ـ    فرد يداهللا اسمعيليمديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري 

 
  ٠٠٠١٩٠١: رونده پ   شماره 3049 :ماره دادنامهش   ١٩/١١/١٤٠٠: خ دادنامهتاري

   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري:مرجع رسیدگی
   آقاي محمدرضا پورقرباني:ننده تعارضک اعالم

   اعالم تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري  :موضوع
 شعب ديوان عدالت اداري در خصوص الزام به پرداخت حق الکشف :کار گردش

هاي متفاوتي   استنباط١٣٩٣ الي ١٣٨٢هاي  کارکنان يگان حفاظت شيالت در سال به
 تجديدنظر با استدالل ٢٤شعبه .  صدور آراي متعارض شده استاند که منجر به داشته
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، ماده ١٣٧٤برداري از منابع آبزيان مصوب سال   قانون حفاظت و بهره٢٢اينکه طبق ماده 
 قانون تنظيم بخشي از ٤٨ و ماده ١٣٩٢ قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب سال ٢٦

ملزم به واريز درآمد ) ت سهامي شيالتشرک(مقررات مالي دولت، وزارت جهاد کشاورزي 
حاصل از فروش صيد و آالت و ادوات غيرمجاز صيد و قاچاق انواع آن به صندوق دولت 

الکشف به کاشفين و مامورين يگان حفاظت آبي  باشد و مقرراتي براي پرداخت حق مي
 ٢٨ولي در مورد مشابه شعبه . وجود ندارد، حکم به رد شکايت صادر کرده است

  :يدنظر با اين استدالل کهتجد
 ١٣٧٤برداري از منابع آبزيان مصوب   قانون حفاظت و بهره٥٨به موجب ماده 

مصادره اموال، شناورها، آالت و ادوات و محصوالت توسط مـاموران و مستخدميني که در 
باشد و اطالق آن کليه  الکشف مي اند مشمول حق تعقيب و کشف جرايم شرکت داشته

گيرد، بنابراين ادعاي تجديدنظر خوانده   صيد غيرمجاز و قاچاق را دربر ميکشفيات اعم از
الکشف به ماموران  اي به پرداخت حق مبني بر اينکه در قانون مذکور و ساير قوانين اشاره

يگان حفاظت از منابع آبزيان نشده فاقد محمل قانوني است و همچنين ادعاي تجديدنظر 
 به موجب ماده ١٣٩٢تصويب قانون قاچاق کاال و ارز در سال خوانده مبني بر اينکه بعد از 

 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت درآمد حـاصل از فروش صيد ٤٨ آن و ماده ٢٦
بايست به صندوق دولت واريز شود ارتباطي بـه پرداخت  و آالت و ادوات غيرمجاز مي

 قانون قاچاق کاال و ارز ٧٧ه الکشف به ماموران کاشف ندارد چرا که در تبصره ماد حق
بيني شده است و  نامه و دستورالعمل پيش الکشف پس از تصويب آيين پرداخت حق

حکم به وارد دانستن شکايت . نامه و دستورالعمل مربوط به آن تصويب شده است آيين
  . صادر کرده است

 قانون ٨٩رسيدگي به تعارض آراء و صدور رأي وحدت رويه در اجراي ماده 
  .شود کيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري به هيأت عمومي ارجاع ميتش

 به رياست معاون قضايي ١٩/١١/١٤٠٠هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 
ديوان عدالت اداري در امور هيأت عمومي و با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و 

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

  
   هیأت عمومیرأي
  .الف ـ تعارض در آراء محرز است

 مصوب برداري از منابع آبزي جمهوري اسالمي ايران قانون حفاظت و بهرهدر : ب ـ اوالً
د ندارد و قانون الکشف به مأمورين کاشف، حکمي وجو  براي اختصاص  حق١٣٧٤سال 

ـ ١٤٠٠٣١٣٩٠٠٠٠٧٠٨٩٧٢ مورد استناد در رأي شماره ٥٨مذکور و حکم مقرر در ماده 
نامه اجرايي   تجديدنظر ديوان عدالت اداري در آيين٢٨ صادره از شعبه ٢٢/٣/١٤٠٠

نامه فوق، واجد  پيشنهادي براي قانون مذکور بيان شده که با توجه به عدم تصويب آيين
برداري از منابع آبزي  قانون حفاظت و بهره ٢٢ماده ) د(بند : ثانياً. ستجنبه اجرايي ني

قانون مبارزه با قاچاق کاال و  ٧٧ به موجب ماده ١٣٧٤ مصوب سال جمهوري اسالمي ايران
قانون مبارزه با قاچاق  ٢٦ به طور صريح نسخ شده و براساس ماده ١٣٩٢ مصوب سال ارز

صيد، عمل آوري، تهيه، عرضه، «:  نيز مقرر گرديده است که١٣٩٢ مصوب سال کاال و ارز
 خاوياري که ميزان و مصاديق آن توسط فروش، حمل، نگهداري و صدور خاويار و ماهيان

شود، بدون مجوز اين سازمان مشمول مجازات قاچاق کاالي  سازمان شيالت تعيين مي
 مصوب سال قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز ٧٧براساس تبصره ماده : ثالثاً» .ممنوع است

کلّيه مبالغ حاصل از اجراي اين قانون از قبيل وجوه ناشي از «:  مقرر شده است که١٣٩٢
اي نزد  هاي وصولي به حساب ويژه فروش کاال و ارز قاچاق، وسايل ضبطي و جريمه

بلغ دويست ميليارد از وجوه واريزي، ساالنه تا م. گردد داري کل کشور واريز مي خزانه
ريال براي مبارزه با قاچاق کاال و ارز متناسب با تأثير دستگاههاي ) ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٢٠٠(

اي که به پيشنهاد ستاد  نامه هاي ارائه شده مطابق آيين متکفل امر مبارزه با قاچاق و برنامه
ن، رسد، ميان کاشفا شود و به تصويب هيأت وزيران مي و وزارت دادگستري تهيه مي

نامه اجرايي اين  و آيين» ...گردد کننده هزينه مي دستگاههاي ذيربط و مراجع رسيدگي
مفاد تبصره : رابعاً.  به تصويب هيأت وزيران رسيده است١٣/١٢/١٣٩٤تبصره نيز در تاريخ 

 نيز به موجب حکم ماده ١٣٩٢ مصوب سال قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز ٧٧ماده 
نجساله ششم توسعه فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي جمهوري اسالمي قانون برنامه پ ١١٨
بنا به . االثر گرديده است  در طول اجراي قانون برنامه ملغي١٤/١٢/١٣٩٥ مصوب ايران

الکشف نسبت به کشف قاچاق محصوالت خاوياري با   مراتب فوق، پرداخت حق
 ١٣٩٢ مصوب سال  و ارزقانون مبارزه با قاچاق کاال ٧٧ و تبصره ماده ٢٦ماده   تصويب

قابـل پرداخت بوده و محل پرداخت آن نيز در تبصره مذکور مشخص شده است و لـذا 
االجرا شدن قانون  تاريخ الزم (٦/١٢/١٣٩٢ تا تاريخ ١٣٨٢حق الکشف مزبور از سال 

قابل پرداخت نبوده است و صرفاً از تاريخ ) ١٣٩٢مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب سال 

الجرا شدن قانون مذکور به بعد قابل پرداخت است و در نتيجه رأي شماره ا الزم
 تجديدنظر ديوان عدالت ٢٤ صادره از شعبه ٢٠/١٠/١٣٩٨ ـ ٩٨٠٩٩٧٠٩٥٥٢٠٠٣٥٠

اداري که بر رد شکايت اصدار يافته، در حدي که متضمن اين معنا است به نحو صحيح و 
قانون  ٨٩ و ماده ١٢ ماده ٢استناد بند مطابق با قوانين و مقررات مذکور صادر شده و به 
 براي شعب ديوان و ١٣٩٢ مصوب سال تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري

 .االتباع است ساير مراجع اداري در موارد مشابه الزم
     هيأت عمومي ديوان عدالت اداري                                                       

  مهدي دربين ـ  ديوان عدالت اداريمعاون قضايي
  

  ٤/١٢/١٤٠٠                                                                          ٩٤٠٠٨٧٩شماره
  بسمه تعالي

  جناب آقاي اکبرپور
  مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوري اسالمی ایران رئیس هیأت
  عدالت اداري به شماره دادنامهنسخه از رأي هيأت عمومي ديوانيك 

ـ ٥١٥٤/٩٢اصالحيه شماره «:  با موضوع١٦/١١/١٤٠٠ مورخ ١٤٠٠٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٣٠٥٠
 بانك مركزي جمهوري اسالمي ١٠٣٨/٦٠ بخشنامه شماره ١ نسبت به ماده ١٧/١/١٣٩٢

 و دستورالعمل شماره ٣١/٢/١٣٩٢ ـ ٨٧/٩٢/٣/٣٠٦ايران و دستورالعمل شماره 
 بانك سپه در مواردي كه متقاضيان، تعهدنامه ١٣/١٢/١٣٩١ورخ  م٣٤٠ ـ ١٦٧٠/٩١/٢

اند و در حال حاضر از آنها مطالبه  نوسانات ارزي را در هنگام تخصيص ارز امضاء نكرده
 ١اطالق بندهاي . شود، خالف شرع تشخيص و از تاريخ تصويب ابطال شد التفاوت مي مابه
دهم در مواردي كه اشخاص تعهدنامه نامه كميته ويژه ارزي وزراي دولت   تصميم٢و 

اند و يا فروش ارز در ابتدا به نحو  نوسانات ارزي را در هنگام تخصيص ارز امضاء نكرده
» .شود، از تاريخ تصويب ابطال شد التفاوت مي قطعي انجام شده و هم اكنون مطالبه مابه

  . گردد  در روزنامه رسمي به پيوست ارسال ميجهت درج
ـ مديركل هيأت عم   فرد يداهللا اسمعيليومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري 

  
  ٩٤٠٠٨٧٩: رونده پشماره    3050 :ماره دادنامهش    ١٦/١١/١٤٠٠ :خ دادنامهتاري

   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري:مرجع رسیدگی
   شرکت مهرطب ماکو با وکالت آقاي علي رفيعي:یشاک

 ٣٤٠ـ ١٦٧٠/٩١/٢ورالعمل شماره ـ دست١ ابطال :موضوع شکایت و خواسته
   بانک سپه١٣/١٢/١٣٩١مورخ 
 بانک مرکزي جمهوري ١٧/١/١٣٩٢ مورخ ٥١٥٤/٩٢ـ دستورالعمل شماره ٢

  اسالمي ايران 
   بانک سپه٣١/٢/١٣٩٢ مورخ ٨٧/٩٢/٣/٣٠٦ـ دستورالعمل شماره ٣
  نامه کميته ويژه ارزي وزراء دولت دهم ـ تصميم٤

ب دادخواست و اليحه تکميلي ابطال دستورالعمل  وکيل شاکي به موج:کار گردش
 ٥١٥٤/٩٢ بانک سپه، دستورالعمل شماره ١٣/١٢/١٣٩١ مورخ ٣٤٠ـ ١٦٧٠/٩١/٢شماره 
 بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران، دستورالعمل شماره ١٧/١/١٣٩٢مورخ 

 بانک سپه و تصميم نامه کميته ويژه ارزي وزراء دولت ٣١/٢/١٣٩٢ مورخ ٨٧/٩٢/٣/٣٠٦
  :هم را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعالم کرده است کهد

ابطال دستورالعمل چگونگي ايفاي تعهدات ارزي گذشته، اصالح شده تحت "
 آن که در اجـراي ١ بـانک مرکزي در مـاده ١٧/١/١٣٩٢ـ ٥١٥٤/٩٢شماره 

خالف بر: تصميمات کميته ويـژه ارزي وزراء، اصـالح گرديد بـه لحاظ اينکه اوالً
قوانين موضوعه، از مجاري قانوني از جمله از طريق شوراي پول و اعتبار به تصويب 
نرسيده و بلکه علي الظاهر بر اساس تصميم خارج از صالحيت اداره سياستها و 

برخالف شرع و قانون، معامالت : مقررات ارزي بانک مرکزي، صادر گرديده است و ثانياً
ـ ١٦٧٠/٩١/٢ است و البته ابطال دستورالعمل شماره قبلي راتحت الشعاع واقع نموده

  . به همين اعتبار١٣/١٢/١٣٩١مورخ ) و (٣٤٠
 ب ـ ابطال تصميم نامه کميته ويژه ارزي وزراء دولت دهم در خصوص اخذ 

التفاوت از خريداران ارز خارجي که پيش از تصميم نامه مزبور وجه ريالي ارز خريداري  مابه
اند و از جمله شرکت موکل، به لحاظ مغايرت با  پرداخت نمودهشده را به صورت کامل 

اصل قانون عطف بماسبق نشدن قوانين ومقررات و قاعده فقهي الضرر و ايضاً قاعده فقهي 
  .قبح عقاب بالبيان

 بانک سپه ـ مديريت امور ٣١/٢/١٣٩٢ـ ٨٧/٩٢/٣ ج ـ ابطال بخشنامه شماره 
ش گفته و تصميم نامه غيرقانوني کميته ويژه هاي پي الملل در تعاقب دستورالعمل بين

ارزي و به لحاظ مغايرت با اصل قانوني عطف بماسبق نشدن قوانين و مقررات و تباين با 
  ." و قبح عقاب بالبيان...  قواعد فقهي الضرر 
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  :هاي مورد شکايت به شرح زير است متن مقرره
  : بانک سپه١٣/١٢/١٣٩١ مورخ ٣٤٠ـ ١٦٧٠/٩١/٢الف ـ دستورالعمل شماره 

  شعبه ممتاز مستقل/ مديريت شعب منطقه/ اداره کل/ مديريت امور"
  تخصيص ارز بابت واردات: موضوع

 و پيرو دستورالعمل ٢/٢/١٣٩١ ـ ٣٢٥٤٩١/٩١با احترام، به موجب نامه عمومي شماره 
 خواهشمند است دستور فرماييد ضمن ابالغ موارد ٩/١٠/١٣٩١ ـ) و(٣٣٣ـ ٤٢٤/٩٢/٣شماره 

  :ل به کليه واحدها و شعب ارزي ذيربط بر حسن اجراي آن نظارت نمايندذي
 به غير از طال و ساير فلزات و سنگهاي ٩ـ دارندگان ثبت سفارش با اولويت کااليي ١
اي بوده و در اين راستا با  مشمول خريد ارز به نرخ مبادله) به اشکال مختلف(گرانبها 

اي و ساير ضوابط و  ريد و فروش ارز به نرخ مبادلهرعايت مفاد دستورالعمل اجرايي نحوه خ
  .توان نسبت به پذيرش درخواستهاي متقاضيان اقدام نمود مقررات مربوطه مي

 ٨ـ چنانچه اولويت کاال، تاريخ اعتبار ثبت سفارش، نام متقاضي، شماره مجوز ٢
ت سفارش با رقمي، تاريخ مجوز، نام کاال، مقدار ارزش و ساير موارد مندرج در اوراق ثب

اطالعات مندرج در سامانه  وزارت صنعت، معدن و تجارت متفاوت باشد، مالک عمل 
اطالعات درج شده در سامانه بوده و ضرورتي به تأييد اوراق مورد بحث توسط نمايندگان 

در اين گونه موارد الزم . باشد سازمان توسعه و تجارت ايران در مرکز مبادالت ارزي نمي
صالحي موجود در سامانه اقدام به اخذ چاپ نموده و همراه با تصوير  ثبت است از صفحه ا

  . سفارشات قبلي در سوابق نگهداري نمايند
ثبت برات اسنادي و يا حواله از طريق ارز مندرج / ـ چنانچه امکان گشايش اعتبار٣

داري ارزي و  در ثبت سفارش وجود نداشته باشد در صورت پذيرش اداره کل خزانه
) معادل ارز مندرج در ثبت سفارش(نده، اخذ گواهي ثبت آماري با ارزهاي ديگر فروش

ثبت برات / گشايش اعتبار(بدون اصالح پروفرما و اوراق ثبت سفارش و انجام موارد فوق 
  .باشد بالمانع مي) اسنادي و يا حواله

نظور براي اين م. بايست در پرتال ارزي ثبت شود ـ کليه درخواستهاي خريد ارز مي٤
هاي ثبت آماري صادره صورت گرفته و فروش ارز از  الزم است تقاضاها بر اساس گواهي

. متناظر صورت خواهد گرفت) ثبت سفارشات(سوي بانک مرکزي نيز صرفاً براي اعتبارات 
ضمناً دستورالعمل مربوط به نحوه ثبت درخواستهاي خريد ارز در سامانه پورتال ارزي 

  .شدمتعاقباً ارسال خواهد 
 و انتقال آن از ٣٠٠٠/١٠٠٦ ـ  با توجه به تغيير اولويت برنج به شماره تعرفه ٥

اي بوده و  فهرست گروه کااليي اول به گروه سوم، واردات کاالي مزبور مشمول نـرخ مبادله
  .بالمانع است) اي مبادله(ارائـه درخـواست صدور گواهي ثبت آماري بر مبناي نرخ مزبور 

هاي صادره از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت    معرفي نامه ـ در رابطه با٦
منظور تخصيص ارز به نرخ مرجع براي واردات برنج که کاالي آنها تاکنون ترخيص  به

  :نشده به ترتيب ذيل اقدام گردد
 ـ چنانچه ارز کاالي مذکور به نرخ مرجع تأمين شده، ليکن کد تخصيص ارز ٦ـ١ 

 از گمرک ترخيص نشده است، ارائه تقاضاي صدور گواهي ثبت دريافت نگرديده و کاال نيز
تواند درخواست  آماري ازسوي بانک با نرخ مرجع مقدور نبوده و در اين راستا بانک مي

اي به اداره نظارت ارز ارسال نمايد تا پس از اخذ کد تخصيص  مورد بحث را با نرخ مبادله
  . ارز، نسبت به ترخيص کاال اقدام گردد

 در صورتي که ارز کاالي مذکور به نرخ مرجع تأمين و کد تخصيص نيز  ـ٦ـ٢ 
دريافت شده، ليکن کاالي مربوطه ترخيص نگرديده است، در اين گونه موارد گواهي ثبت 

 درخواست مورد ٦ـ ١آماري صادره به نرخ مرجع ابطال شده تلقي گرديده و همانند جزء 
رز ارسال نموده تا پس از اخذ کد تخصيص ارز، اي به اداره نظارت ا بحث را با نرخ مبادله

  .نسبت به ترخيص کاال اقدام گردد
 واردات کاالي ياد شده توسط شرکت مادرتخصصي بازرگاني دولتي ايران، ـ تبصره 

  .گردد کماکان به نرخ مرجع بوده و مشمول بند مذکور نمي
رز به نرخ مرجع  بوده و تأمين ا٢ و ١هاي   ـ در مواردي که کاال جزء اولويت٧  

صورت گرفته، ليکن گواهي ثبت آماري مربوطه صادر نشده است، چنانچه تا زمان تأييد 
گواهي مورد درخواست، اولويت کاال تغيير يابد اخذ کد تخصيص ارز به نرخ مرجع مقدور 
نبوده و در اين راستا در صورت درخواست  متقاضي صدور گواهي ثبت آماري به نرخ 

  .انع خواهد بوداي بالم مبادله
 ٧ و ٦ ـ در خصوص ارزهاي تأمين شده به نرخ مرجع موضوع بندهاي ٨ 

را ...) مبلغ، نوع ارز، بانک کارگزار و (خواهشمند است جزئيات ارزهاي خريداري شده 
داري ارزي جهت انعکاس به اداره نظارت ارزي بانک مرکزي جمهوري  اداره کل خزانه به

. هاي ثبت آماري بعدي مورد استفاده قرار گيرد  تا براي گواهياسالمي ايران اعالم نمايند
هاي صادره در خصوص اخذ مجوز تأمين ارز از اداره  شايان ذکر است رعايت دستورالعمل

)  آن اداره کل٤/١٢/١٣٩٠ ـ ٤٣٨٧١٥/٩٠/١موضوع نامه شماره (داري ارزي  کل خزانه

ال ارزي توسط واحد ارزي، پيش از ثبت درخواست صدور گواهي ثبت آماري در پورت
  " الملل ـ مديريت امور بين. باشد االجرا مي کماکان الزم

 بانک مرکزي جمهوري ١٧/١/١٣٩٢ مورخ ٥١٥٤/٩٢ب ـ دستورالعمل شماره 
  :اسالمي ايران

  ...........الملل ـ بانک سپه  بانک ملي ايران ـ مديريت امور بين"
 و در اجراي ٣/١٢/١٣٩١ ـ ١٠٣٨/٦٠با سالم، احتراماً پيرو بخشنامه شماره 

» ١ماده « تصميمات متخذه کميته  ويژه ارزي وزراء بدين وسيله متن ذيل به جاي 
  :گردد دستورالعمل جگونگي ايفاي تعهدات ارزي گذشته جايگزين مي

برات اسنادي به صورت يکجا /  ـ در صورتي که معادل ريالي کل مبلغ اعتبار١ماده«
  : دريافت گرديده استيا به دفعات از متقاضي

/ الف ـ در صورتي که کاالي مربوطه ترخيص شده باشد، فروش ارز به نرخ اعتبار
برات اسنادي در زمان دريافت وجه ريالي، قطعي تلقي شده و بانک عامل موظف است از 
محل منابع خود تعهدات مربوطه را انجام داده و اسناد و مدارک و وثايق مربوطه را بدون 

مفاد اين بند مشمول کليه کاالها صرف .  قيد و شرطي به متقاضي تحويل نمايدهيچ گونه
  .باشد نظر از اولويت کااليي مي

بايستي ارز مورد نياز کاالهاي با   ب ـ در صورت عدم ترخيص کاالي مربوطه، مي
 دارويي ـ انساني به نرخ مرجع اعالمي از سوي بانک مرکزي و کاالهاي با ٢ و ١اولويت 

در .  به نرخ مـورد معامله از مرکز مبادالت ارزي تأمين شود٩ تا ٣ غيردارويـي، ٢ت اولوي
  . تأمين ارز صرفاً از محل ارز متقاضي خواهد بود١٠مورد گروه کااليي با اولويت 

بروات اسنادي صرفاً خدماتي، ايفاي تعهدات به شرط /  ج ـ در خصوص اعتبارات
برات اسنادي /قام دستگاه اجرايي ذيربط به نرخ اعتبارتأييد انجام خدمات توسط باالترين م

  " ـ اداره سياستها و مقررات ارزي. خواهد بود
  : بانک سپه٣١/٢/١٣٩٢ مورخ ٨٧/٩٢/٣/٣٠٦ج ـ دستورالعمل شماره 

  شعبه ممتاز مستقل/ مديريت شعب منطقه/ اداره کل/ مديريت امور"
  اي تخصيص ارز وادرات به نرخ مبادله: موضوع
ـ ٢٢٧٧/٩٢ و ٢٦/١/١٣٩٢ـ ١٦٢٤٦/٩٢هاي عمومي شماره  ترام، به موجب نامهبا اح

 اداره نظارت ارز بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران و پيرو دستورالعمل ٢/٢/١٣٩٢
 خواهشمند است دستور فرماييد ضمن ابالغ ١٣/١٢/١٣٩١ـ ) و (١٦٧٠/٩١/٢/٣٤٠شماره 

  .بر حسن اجراي آن نظارت نمايندموارد ذيل به کليه واحدها و شعب ارزي ذيربط 
ـ با توجه به اعالم وزارت صنعت، معدن و تجارت، واردات کاالهاي کره، شکر، ١

هاي پيوست، دارو، مواد اوليه دارويي، شيرخشک و  گوشت قرمز، دام زنده طبق تعرفه
هاي   و گوشت مرغ، روغن نباتي خام، دانه١٣٩٢تجهيزات و ملزومات پزشکي در سال 

اي بوده و ارائه درخواست گواهي ثبت آماري بر   به نرخ مبادله١/٢/١٣٩٢ز تاريخ روغني ا
  .بالمانع خواهد بود) اي مبادله(مبناي نرخ مزبور 

هاي  هاي صادره از سوي وزارتخانه نامه  در رابطه با معرفي١ـ با توجه به مفاد بند ٢
ر تخصيص ارزي صنعت، معدن و تجارت و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي به منظو

  :نرخ مرجع که کاالي آنها تاکنون ترخيص نشده به ترتيب ذيل اقدام گردد به
الف ـ چنانچه ارز کاالهاي مذکور به نرخ مرجع تأمين شده، ليکن کد تخصيص ارز 
دريافت نگرديده و کاال نيز از گمرک ترخيص نشده است، ارائه تقاضاي صدور گواهي ثبت 

توانند درخواست  رخ مرجع مقدور نبوده و در اين راستا بانکها ميآماري از سوي بانکها با ن
اي به اداره نظارت از بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران  مورد بحث را با نرخ مبادله

  .ارسال نمايند تا پس از اخذ کد تخصيص ارز، نسبت به ترخيص کاال اقدام گردد
أمين وکد تخصيص نيز دريافت ب ـ در صورتي که ارز کاالهاي مذکور به نرخ مرجع ت

هاي ثبت آماري  شده، ليکن کاالي مربوطه ترخيص نگرديده است، در اين گونه موارد گواهي
درخواست ) الف(توانند همانند جزء  صادره به نرخ مرجع ابطال شده تلقي گرديده و بانکها مي

اسالمي ايران ارسال اي به اداره نظارت ارز بانک مرکزي جمهوري  مورد بحث را با نرخ مبادله
  .نمايند تا پس از اخذ کد تخصيص ارز، نسبت به ترخيص کاال اقدام گردد

ج ـ در مواردي که کد تخصيص ارز به نرخ مرجع دريافت شده، ليکن ازر مربوطه 
خريداري نگرديده وکاال نيز ترخيص نشده است، در اين گونه موارد گواهي ثبت آماري 

توانند نسبت به اخذ کد تخصيص  ه تلقي گرديد و بانکها ميصادره به نرخ مرجع ابطال شد
  .اي اقدام نمايند ارز جديد به نرخ مبادله

به نرخ مرجع ) ب(و ) الف(د ـ با توجه به تأمين ارز کاالهاي وارداتي موضوع اجراي 
ها همزمان با ارائـه درخـواست گواهي ثبت  الملل بانک مـرکزي، بانک از سوي اداره بين

اي موضوع  بايست طي نامه اي از طريق سامانه پرتال ارزي مي  به نرخ مبادلهآمـاري
اي روز صدور گواهي ثبت آماري را از حسابهاي  برداشت مابه التفاوت نرخ مرجع تا مبادله

الملل بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران اعالم و  خود نزد بانک مرکزي، به اداره بين
  . آن بانک ارسال نمايندرونوشت آن را براي نظارت ارز
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اي   دستورالعمل اجرايي نحوه خريد و فروش ارز به نرخ مبادله١١ـ مفاد بند ٣ 
 کان لم يکن تلقي ١٩/٧/١٣٩١مورخ ) حسا (١٠٣ـ ١٦٣٣/٩١/٢موضوع بخشنامه شماره 

ـ . باشد گرديده و ارائه درخواست گواهي ثبت آماري بر اساس مفاد بند مذکور مجاز نمي
  "الملل ر بينمديريت امو

  :د ـ تصميم نامه کميته ويژه ارزي وزراء دولت دهم
 ١کارگروه اقتصادي ستاد تدابير ويژه اقتصادي با اصالح و جايگزيني ماده "

دستورالعمل چگونگي ايفاي تعهدات ارزي گذشته بانکها، ابالغ شده توسط بانک مرکزي 
  : به شرح زير موافقت نمود٣/١٢/١٣٩١طي بخشنامه مورخ 

ر صورتي که معادل ريالي کل مبلغ اعتبار به صورت يکجا يا به دفعات از متقاضي د
  :دريافت گرديده است

بايستي ارز مورد نياز کاالهاي با  ـ در صورت عدم ترخيص کاالي مربوطه، مي١
 انساني به نرخ مرجع اعالمي از سوي بانک مرکزي و کاالهاي با ـ دارويي ٢ و ١اولويت 
در .  به نرخ مورد معامله از مرکز مبادالت ارزي تأمين شود٩ تا ٣ويي،  غيردار٢اولويت 

  . تأمين ارز صرفاً از محل ارز متقاضي خواهد بود١٠مورد گروه کااليي با اولويت 
بروات اسنادي صرفاً خدماتي، ايفاي تعهدات به شرط تأييد /ـ در خصوص اعتبارات٢

بروات اسنادي /يي ذيربط با نرخ اعتباراتانجام خدمات توسط باالترين مقام دستگاه اجرا
  .خواهد بود
 ١٤٥/١ـ در خصوص درخواست درمانگاه خيريه امام صادق قم جهت استفاده از ٣

اي گشايش   و با عنايت به اينکه قبل مصوبه ارز مبادلهMRIهزار يورو جهت ورود دستگاه 
  ." شده به نرخ مرجع محاسبه و دريافت شود

ور، اداره کل حقوقي بانک سپه به موجب اليحه شماره در پاسخ به شکايت مذک
  : توضيح داده است که٣/٧/١٣٩٨ ـ ٨٦٣٢٧٢

رساند فارغ از نوع ابزار پرداخت، کليه ارزهاي تأمين شده به نرخ  به استحضار مي"
هاي  مرجع در صورت ترخيص کاالهاي مربوطه بعد از زمان بنديهاي مندرج در بخشنامه

المي ايران مشمول پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز بوده اند و از بانک مرکزي جمهوري اس
قابل ذکر است کليه . اين نظر هيچ تفاوتي بين حواله و اعتبار اسنادي نبوده است

تصميمات و مصوبات متخذه در مراجع باالتر اعم از هيأت وزيران و يا کميته ويژه ارزي و 
 بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران براي غيره پس از ابالغ دستورالعمل مربوطه از طريق

االجرا بوده لذا همان گونه که در مکاتبات قبلي يادآوري گرديد اين بانک  کليه بانکها الزم
نسبت به رعايت ضوابط ابالغي توسط بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران اقدام نموده 

جمهوري اسالمي شايان ذکر است بر اساس ضوابط و مقررات صادره بانک مرکزي . است
 ١/٥/١٣٩٢ـ ١٢٩٠٧٥/٩٢ و ٢٦/١/١٣٩٢ـ ١٦٢٤٦/٩٢هاي شماره  ايران از جمله بخشنامه

اداره نظارت ارزي بانک مرکزي در صورتي که ارزي کاالهاي مذکور به نرخ مرجع  تأمين و 
کد تخصيص نيز دريافت شده، ليکن کاالي مربوطه ترخيص نگرديده است، در اين گونه 

ي ثبت آماري صادره به نرخ مرجع ابطال شده تلقي گرديده و بانکها ها موارد گواهي
اي به اداره نظارت ارز بانک مرکزي  توانند درخواست مورد بحث را با نرخ مبادله مي

جمهوري اسالمي ايران ارسال نمايند تا پس از اخذ کد تخصيص ارز، نسبت به ترخيص 
ماکان در صورت عدم ترخيص وفق لذا عليرغم تأمين قبلي ارز ک. کاال اقدام گردد

االجرا براي سيستم بانکي، اخذ مابه التفاوت الزامي بوده است لذا ادعاي  مقررات الزم
 منوط به ١٣٩٧ نظريه کارشناسي سال ١وکيل در متن دادخواست و همچنين بند 

وکيل . هاي بانک مرکزي مسموع خواهد بود مطابقت با دستورالعملها و بخشنامه
نمايد بانک عامل مکلف بوده تا از محل منابع ارزي خود ارز  ه ميموصوف اشار

اين استدالل مطابق با فرآيندهاي عملياتي بانک مرکزي . تخصيص را تأمين نمايند
جمهوري اسالمي ايران نيست چرا که در صورت عدم وجود گواهي ثبت آماري 

ي براي تأمين هرگونه تخصيص ارز غيرممکن بوده و بانک بدون موافقت قبلي تعهد
  ." ارز از محل منابع خود نداشته است

رغم ابالغ دادخواست و ضمائم آن به بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران، تا  علي
زمان رسيدگي به پرونده در جلسه هيأت عمومي، پاسخي از سوي آن بانک در رابطه با 

  .شکايت مطروحه واصل نشده است
ميم نامه کميته ويژه  ارزي وزراء دولت در پاسخ به ادعاي خالف شرع بودن تص

 ٢٢/٩/١٤٠٠ـ ٢٨٧٨٢/١٠٢دهم، قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 
  :اعالم کرده است که

 فقهاي ١٠/٩/١٤٠٠موضوع تصميم کارگروه و تدابير ويژه  ارزي، در جلسه مورخ "
: گردد يل اعالم نظر ميمعظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت که به شرح ذ

در صورتي که هنگام گشايش اعتبار ارزي، از متقاضي تعهد گرفته باشند که در فرض بروز 
باشد، زيرا خود  نوسانات ارزي، نوسانات لحاظ شود، مصوبه مورد شکايت خالف شرع نمي

متقاضي متعهد به پرداخت آن در صورت ايجاد تغييرات شده و اين تعهدات الزم الرعايه 

باشد، بديهي است  باشد و تشخيص مساله خالف قانون بودن با ديوان عدالت اداري مي مي
چنانچه فروش ارز به صورت قطعي انجام شده و در آن يا ضمن تعهد معتبري شرطي 

  ." باشد مبني بر دريافت مابه التفاوت وجود نداشته باشد خالف شرع مي
 با حضور رئيس و معاونين ١٦/١١/١٤٠٠هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 

ديوان 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

  
   هیأت عمومیرأي

ـ ٥١٥٤/٩٢الف ـ در رابطه با شکايت مطروحه به خواسته ابطال اصالحيه شماره 
 بانک مرکزي جمهوري اسالمي ١٠٣٨/٦٠ بخشنامه شماره ١ نسبت به ماده ١٧/١/١٣٩٢

 و دستورالعمل شماره ٣١/٢/١٣٩٢ ـ ٨٧/٩٢/٣/٣٠٦ايران و دستورالعمل شماره 
 بانک سپه، با توجه به مفاد نظريات متعدد فقهاي ١٣/١٢/١٣٩١ مورخ ٣٤٠ـ ١٦٧٠/٩١/٢

که مبناي ابطال  ٢٧/١٠/١٣٩٣ـ ٣٣٢٣/١٠٢/٩٣شماره شوراي نگهبان و از جمله نظريه 
 هيأت عمومي ديوان ٢٣/٩/١٣٩٥ ـ ٧٣٦ الي ٧٢٩اطالق مقررات موضوع رأي شماره 

عدالت اداري قرار گرفته است، اطالق مقررات مورد اعتراض در مواردي که متقاضيان، 
 آنها اند و در حال حاضر از تعهدنامه نوسانات ارزي را در هنگام تخصيص ارز امضاء نکرده

 قانون مدني است و مستند به ٤شود، خالف شرع و مغاير با ماده  التفاوت مي مطالبه مابه
 قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري ٨٨ و ١٣ و مواد ١٢ ماده ١بند 

  . شود  از تاريخ تصويب ابطال مي١٣٩٢مصوب سال 
نامه کميته ويژه ارزي  ب ـ در رابطه با شکايت مطروحه به خواسته ابطال تصميم

 مقرره مذکور و با لحاظ نظريه شماره ٢ و ١وزراي دولت دهم، با عنايت به مفاد بندهاي 
نامه   تصميم٢ و ١ فقهاي شوراي نگهبان، اطالق بندهاي ٢٢/٩/١٤٠٠ـ ٢٨٧٨٢/١٠٢

مزبور در مواردي که اشخاص تعهدنامه نوسانات ارزي را در هنگام تخصيص ارز امضاء 
التفاوت  د و يا فروش ارز در ابتدا به نحو قطعي انجام شده و هم اکنون مطالبه مابهان نکرده
 و مواد ١٢ ماده ١ قانون مدني است و مستند به بند ٤شود، خالف شرع و مغاير با ماده  مي
 از تاريخ ١٣٩٢ قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ٨٨ و ١٣

  .شود تصويب ابطال مي
قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت   ۱۲ ماده ۱  بندج ـ براساس

رسيدگي به شکايات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا  ۱۳۹۲  سالمصوب  اداري
 عمومي مؤسسات و شهرداريها  ها و ساير نظامات و مقررات دولتي و نامه حقوقي از آيين

ت مغايرت با شرع يا قانون و يا عدم غيردولتي در مواردي که مقررات مذکور به علّ
صالحيت مرجع مربوط يا تجاوز و يا سوء استفاده از اختيارات يا تخلّف در اجراي قوانين و 

شود، از جمله  مقررات يا خـودداري از انجـام وظايف مـوجب تضييع حقوق اشخاص مي
نکه فراز سوم از با توجه به اي. تصالحيتها و وظايف هيأت عمومي ديوان عدالت اداري اس

 قاعده وضع متضمن نامه کميته ارزي وزراي دولت دهم واجد جنبه موردي بوده و تصميم
 و تشکيالت قانون ١٢ ماده ١ بند موضوع مقررات مصاديق از بنابراين نيست؛ الشمول عام
 آن به رسيدگي و شود نمي محسوب ۱۳۹۲ سال مصوب اداري عدالت ديوان دادرسي آيين
 اداري عدالت ديوان شعبه به و نبوده طرح قابل اداري عدالت ديوان يعموم هيأت در

 .شود مي ارجاع
  حكمتعلي مظفريرئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ 

  
  ٤/١٢/١٤٠٠                                                                         ٠٠٠٢٣٠٤شماره

  بسمه تعالي
  جناب آقاي اکبرپور

  مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوري اسالمی ایران س هیأترئی
 نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامهيك 

االف ـ شرايط « بند ١٢جزء «:  با موضوع٢٣/١١/١٤٠٠ مورخ١٤٠٠٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٣٠٥٨
 ١٣٩٦ييه در سال از اطالعيه آزمون استخدامي كاركنان اداري قوه قضا» عمومي استخدام

 سال خدمت براي سازمان متبوع ١٠مبني بر تعهد محضري به الزام اشتغال به مدت 
  . گردد  در روزنامه رسمي به پيوست ارسال ميجهت درج» .ابطال شد

ـ    فرد يداهللا اسمعيليمديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري 
  

  ٠٠٠٢٣٠٤: رونده پشماره   3058 :دادنامهماره ش   ٢٣/١١/١٤٠٠: خ دادنامهتاري
   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري:مرجع رسیدگی

   آقاي سيدميالد حسيني:یشاک
در ) الف ـ شرايط عمومي استخدام (١٢ ابطال بند :موضوع شکایت و خواسته

  ١٣٩٦اطالعيه آزمون استخدامي کارکنان اداري قوه قضاييه سال 
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 شرايط عمومي استخدام ١٢واستي ابطال بند  شاکي به موجب دادخ:کار گردش
 را خواستار شده و در جهت ١٣٩٦آزمون استخدامي کارکنان اداري قوه قضاييه سال 
  :تبيين خواسته به طور خالصه اعالم کرده است که

مدت قرارداد استخدام پيماني يک سال «نامه استخدام پيماني   آيين٣طبق ماده "
 ماده ٢ت سازماني تخصصي و نيز پستهاي موضوع تبصره است ليکن در مورد پستهاي ثاب

پس طبق اين » . سال قابل تمديد است١٠ قانون نحوه تعديل نيروي انساني حداکثر تا ٧
 ساله است نه بيشتر و در حکم ١ماده اصوالً در قرارداد پيماني کارمندان دادگستري مدت 

 ١٨٣طبق ماده : ثانياً.  استکارگزيني کارمندان دادگستري نيز مدت قرارداد يک ساله
. قانون مدني تا وقتي تعهد متقابل صورت نگيرد عقدي واقع نشده است تا الزم االتباع باشد

 قانون مدني اين تعهد محضري به منزله مضروفي است که در داخل ١٨٩طبق ماده : ثالثاً
دام پيماني اسناد نامه استخ  آيين٦با استناد به ماده .  گنجد اين ظرف قرارداد پيماني نمي
 ١٢ بندخواستار ابطال.  داشته باشندهاي الزم اجرا مخالفت نامه تنظيمي نبايد با قوانين و آيين

  " . سال خدمت براي سازمان متبوع هستم١٠مبني بر تعهد محضري به الزام اشتغال 
  :متن مقرره مورد شکايت به شرح زير است

"  ..........  
بدو استخدام در رشته شغلي پذيرفته شده و در منطقه ـ اشتغال قبول شدگان از ١٢

در اين مدت امکان انتقال و . (جغرافيايي انتخابي حداقل به مدت ده سال خواهد بود
  " .)جابجايي وجود نداشته و تعهد محضري الزم از قبول شدگان اخذ خواهد شد

اري قوه در پاسخ به شکايت مذکور، مديرکل امور اداري و کارگزيني کارکنان اد
  : توضيح داده است که١٠/٩/١٤٠٠ ـ ٥٠٠٠/٨٧٥٥٦/٩٠٠٠قضاييه به موجب اليحه شماره 

نامه استخدام پيماني در مقام تعيين مدت براي قرارداد استخدام پيماني   آيين٣ماده "
 کادر اداري ١٣٩٦بازه زماني يک تا سه سال را تعيين نموده است، در آگهي استخدام سال 

 دستورالعمل جديد نحوه برگزاري امتحانات عمومي و ٥ ماده ٢جراي تبصره قوه قضاييه در ا
 مبني بر عدم امکان ١٩/٧/١٣٩٣ ـ ٢٠٠/٩٣/٩٧٥٧تخصصي موضوع بخشنامه شماره 

 شرايط ١٢اي در بند  درخواست انتقال و جابجايي در دادگستري استان بازه زماني ده ساله
 ٣قرارداد استخدام پيماني موضوع ماده عمومي قيد شده که به زعم متقاضي، مدت زمان 

نامه استخدام پيماني بوده، اما تدقيق در آزمون آن است که لحاظ بازه زماني مذکور  آيين
صرفاً اقدامي تمهيدي و تأميني از سوي دستگاه اجرايي براي ساماندهي امور نيروي انساني و 

اني است و توسعه دهنده مدت هاي نيروي انس انتظام بخشي به توالي و تواتر ورود و خروج
 آگهي استخدام ١٢نامه مذکور نيست و همان گونه که در بند   آيين٣زماني مندرج در ماده 

مربوطه آمده است، اشتغال قبول شدگان در رشته شغلي و در منطقه جغرافيايي انتخابي 
 قرارداد حداقل ده سال خواهد بود واين امر نافي حق مستخدم پيماني در پايان بخشيدن به

رسد سوء برداشت متقاضي موجب طرح تقاضاي  لذا به نظر مي. جايز استخدامي نخواهد بود
ابطال مصوبه شده است زيرا در متن داخواست تقديمي نيز به مغايرت مصوبه از حيث عدم 

لذا .  آگهي استخدام است١٢امکان فسخ اشاره نموده که مويد سوء برداشت متقاضي از بند 
  " .ابطال مصوبه وجود نداردموجبي براي 

 با حضور رئيس و معاونين ٢٣/١١/١٤٠٠هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 
ديوان 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
  

   هیأت عمومیرأي
کارمندان   حق انتقال و جابجايي  براساس قوانين و مقررات عمومي کشور،  :الًاو

ممکن است   مدت اشتغال کارمندان پيمانيرسمي و پيماني به رسميت شناخته شده و 
کمتر از ده سال باشد که در اين صورت اساساً اشتغال اشخاص به مدت ده سال 

 عمومي ديوان هيأت ١٨/٤/١٣٨٥ـ ٢٢٤ره رأي شمابرمبناي : ثانياً. پذير نخواهد بود امکان
وضع قواعد آمره در باب شرايط استخدام افراد در واحدهاي دولتي و «: عدالت اداري

نامه  در آيين» عمومي از وظايف و اختيارات قوه مقننه يا مأذون از قبل قانونگذار است
قاضاي استخدام پيماني، شرطي مبني بر ارائه تعهدنامه محضري جهت خودداري از ت

مأموريت و انتقال وجود ندارد و موافقت با مأموريت و انتقال در هر حال به موافقت دستگاه 
» الف ـ شرايط عمومي استخدام« بند ١٢جزء   محل خدمت مستخدم منوط است، بنابراين

خارج از حدود   ،١٣٩٦از اطالعيه آزمون استخدامي کارکنان اداري قوه قضائيه در سال 
قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان  ٨٨ و ماده ١٢ ماده ١تند به بند مساختيار است و 
  .شود  ابطال مي١٣٩٢ مصوب سال عدالت اداري

  حكمتعلي مظفريرئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ 

  ٤/١٢/١٤٠٠                                                                           ٠٠٠٩١٥شماره
  تعاليبسمه 

  جناب آقاي اکبرپور
  مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوري اسالمی ایران رئیس هیأت
 نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامهيك 

 بخشنامه ١ ماده ٣بند «:  با موضوع٢٣/١١/١٤٠٠ مورخ ١٤٠٠٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٣٠٥٩
داري و استخدامي كشور كه براساس آن  رئيس سازمان ا٢٧/٧/١٣٩٩ ـ ٣٦٩٤٨٨شماره 

مبناي شهرستان براي تعيين بومي بودن، تقسيمات كشوري در اولين روز ثبت نام براي «
  . گردد  در روزنامه رسمي به پيوست ارسال ميجهت درج» .ابطال شد» باشد آزمون مي

ـ    ردف يداهللا اسمعيليمديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري 
  

  ٠٠٠٠٩١٥: رونده پشماره   3059 :ماره دادنامهش    ٢٣/١١/١٤٠٠: خ دادنامهتاري
   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري:مرجع رسیدگی

   آقاي خالد ملکي تختگاهي:یشاک
 ـ ٣٦٩٤٨٨ بخشنامه شماره ١ ماده ٣ ابطال بند :موضوع شکایت و خواسته

   رئيس سازمان اداري و استخدامي٢٧/٧/١٣٩٩
 بخشنامه شماره ١ ماده ٣ شاکي به موجب دادخواستي ابطال بند :کار گردش

 رئيس سازمان اداري و استخدامي را خواستار شده و در جهت ٠٢٧/٧/١٣٩٩ ـ ٣٦٩٤٨٨
  :تبيين خواسته اعالم کرده است که

شدگان چند برابر ظرفيت  احتراماً اينجانب خالد ملکي تختگاهي از پذيرفته"
 هستم ١٣٩٩سال ) وزارت آموزش و پرورش( متمرکز اجرايي هشتمين آزمون استخدامي

که با توجه به اينکه محل تولد اينجانب روستا سيدصيفور در زمان تولد تابع شهرستان 
آباد غرب منفک و  اسالم آباد غرب ولي در تقسيمات کشوري جديد از شهرستان اسالم

 همچنان محل صدور تابع شهرستان کرمانشاه گرديده است ولي با توجه به اينکه
باشد  آباد غرب مي اي و کدملي اينجانب صادره از اسالم شناسنامه و بايگاني اسناد شناسنامه
 بخشنامه سازمـان امـور اداري و استخـدامي ١ ماده ٣ولي در آزمون استخدامي طبق بند 

نب  قانون مديريت خدمات کشوري بومي بودن اينجا٤٤به استناد بـه قانون اصالح مـاده 
به دليل در نظر گرفتن بومي بر مبناي تولد بر اساس تقسيمات کشوري در اولين روز ثبت 

آباد غرب مورد تأييد قرار  نام در نظر گرفته شده بومي بودن اينجانب براي شهرستان اسالم
 ٤٤نگرفت و همچنين بخشنامه سازمان امور اداري و استخدامي از قانون اصالح ماده 

 تفسير گرديده است که در قانون ١٦/٦/١٣٩٩ات کشوري مورخ قانون مديريت خدم
اي به بومي گزيني بر مبناي تولد بر اساس  مصوب مجلس شوراي اسالمي هيچ گونه اشاره
 بخشنامه ١ ماده ٣تقاضاي ابطال بند . تقسيمات کشوري در اولين روز ثبت نام ندارد

ه استناد قانون اصالح ماده  سازمان اداري و استخدامي ب٢٧/٧/١٣٩٩ ـ ٣٦٩٤٨٨شماره 
  " . قانون مديريت خدمات کشوري را از سوي ديوان عدالت اداري دارم٤٤

  :متن مقرره مورد شکايت به شرح زير است
 ـ با توجه به تعريف داوطلبان بومي شهرستاني مورد اشاره در ماده واحده ١ماده"

ه سال سکونت در همان الذکر که داوطلب بايد متولد يا ساکن با سابقه د قانون فوق
  :گردد شهرستان باشد، بومي بودن افراد از طريق ذيل احراز مي

.........  
ـ مبناي شهرستان براي تعيين بومي بودن، تقسيمات کشوري در اولين روز ثبت ٣ـ١ 

  " ـ معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان اداري و استخدامي کشور. باشد نام براي آزمون مي
ت مذکور، رئيس امور حقوقي و مجلس سازمان اداري  واستخدامي در پاسخ به شکاي

  : توضيح داده است که٢٤/٥/١٤٠٠ـ ٢٧٢٦٣به موجب اليحه شماره 
 قانون مديريت خدمات کشوري مصوب ٤٤با عنايت به اينکه در قانون اصالح ماده "
ي شوراي اسالمي صرفاً به تعيين اولويت براي داوطلبان بوم مجلس ١٦/٦/١٣٩٩مورخ 

اشاره گرديده و در همان ) به استثناي تهران و شهرستانهاي مراکز استانها(شهرستان 
قانون تعيين ساز و کار چگونگي اعمال اين اولويت به شوراي توسعه مديريت و سرمايه 

 ٣٦٩٤٨٨انساني، محول شده است، لذا مصوبه شوراي مذکور ابالغي طي بخشنامه شماره 
 اين بخشنامه ١ ماده ٣ضمناً بند .  قانون ياد شده بوده است در اجراي مفاد٢٧/٧/١٣٩٩ـ 

مبناي شهرستان براي تعيين بومي بودن، تقسيمات کشوري در اولين روز «مبني بر اينکه 
باشد، ضرورت عملي ايجاب  که مورد شکايت شاکي مي» باشد ثبت نام براي آزمون مي

ه گواهي پايان خدمت و گواهي کند، امري که در ساير شروط مندرج در آگهي از جمل مي
   ين روال را شاهد هستيم به ويژه آن که تقسيمات کشوريـپايان تحصيالت هم هم
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براساس قوانين و مقررات مربوطه در سالهاي مختلف تغيير نموده و ضروري است که در 
زمان ثبت نام داوطلبان براي شرکت در ازمونهاي استخدامي مبناي بومي بودن افراد در 

 بخشنامه مذکور اشاره ١ ماده ١همچنين بند . تانها، آخرين تقسيمات کشوري باشدشهرس
نموده است که با توجه به تغييرات تقسيمات کشوري در سالهاي مختلف در صورت 
اختالف نظر يا ابهام در خصوص شهرستان محل تولد مالک عمل، نظر اداره کل ثبت 

  ." احوال استان مربوطه خواهد بود
 با حضور رئيس و معاونين ٢٣/١١/١٤٠٠ي ديوان عدالت اداري در تاريخ هيأت عموم

ديوان 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

  
   هیأت عمومیرأي

اصالحي مصوب  (ن مديريت خدمات کشوريقانو ٤٤براساس قسمت اخير ماده : اوالً
منظور از بومي شهرستان، متولد يا ساکن با سابقه حداقل ده سال ... «): ١٦/٦/١٣٩٩

اولين «و لذا در اين ماده بومي بودن مقيد به قيد » باشد سکونت در همان شهرستان مي
شناسنامه محل تولد هر شخص در : ثانياً. نشده است» روز ثبت نام در آزمون استخدامي

شود و چنانچه در اثر تغيير تقسيمات کشوري  وي که جزء اسناد رسمي است، قيد مي
شهرستان محل تولد فردي تغيير نمايد و در روز ثبت نام در آزمون استخدامي با آنچه که 
در شناسنامه وي قيد شده مغاير باشد و معيار تعيين بومي بودن نيز قرار گيرد، اين امر 

بنا به مراتب فوق، . شود ثر شدن سند سجلي که يک سند رسمي است، مياال موجب ملغي
 رئيس سازمان اداري و استخدامي ٢٧/٧/١٣٩٩ ـ ٣٦٩٤٨٨ بخشنامه شماره ١ ماده ٣بند 

قانون  ٨٨ و ماده ١٢ ماده ١کشور با قوانين و مقررات مذکور مغاير است و مستند به بند 
  .شود  ابطال مي١٣٩٢ مصوب سال يتشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت ادار

  حكمتعلي مظفريرئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ 
  

  ٤/١٢/١٤٠٠                                                                          ٠٠٠١٩٨٩شماره
  بسمه تعالي

  جناب آقاي اکبرپور
  وري اسالمی ایرانمدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمه رئیس هیأت
 نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامهيك 

 ـ ٤٣٠/٦٢٥٥٢نامه شماره «:  با موضوع٢٣/١١/١٤٠٠ مورخ ١٤٠٠٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٣٠٦٠
 رئيس دستگاه نظارت بر انتخابات دفتر توسعه مهندسي ساختمان وزارت راه ١٩/٥/١٤٠٠

نامه اجرايي قانون نظام   اصالحيه آيين٥٩ماده ) پ(و شهرسازي كه در مقام تفسير بند 
 در جهت درج» . صادر شده ابطال شد١٣٩٤مهندسي و كنترل ساختمان مصوب سال 

  . گردد روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي
ـ    فرد يداهللا اسمعيليمديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري 

 
  ٠٠٠١٩٨٩: رونده پشماره     3060 :ماره دادنامهش    ٢٣/١١/١٤٠٠: خ دادنامهتاري

   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري:مرجع رسیدگی
   آقاي مهدي نوري:یشاک

 رئيس ١٩/٥/١٤٠٠ ـ ٤٣٠/٦٢٥٥٢ ابطال نامه شماره :موضوع شکایت و خواسته
  دستگاه نظارت بر انتخابات دفتر توسعه مهندسي ساختمان وزارت راه و شهرسازي

 ١٩/٥/١٤٠٠ ـ ٤٣٠/٦٢٥٥٢اکي به موجب دادخواستي ابطال نامه شماره  ش:کار گردش
رئيس دستگاه نظارت بر انتخابات دفتر توسعه مهندسي ساختمان وزارت راه و شهرسازي را 

  :خواستار شده است و در جهت تبيين خواسته به طور خالصه اعالم کرده است که
 را ١الوه بر اينکه مصاديق احراز بند رساند نامه مورد دعوا ع احتراماً به استحضار مي"

 ٦١ ماده ٢نمايد باعث تضييع حق در خصوص تبصره   معرفي مي٢به طور مغاير در بند 
نامه اجرايي قانون نظام  الزم به توضيح است آيين. گردد نامه اجرايي مذکور مي آيين

يبات  توسط هيأت وزيران تصحيح گرديد و با توجه به طي ترت١٣٩٤مهندسي در سال 
با عنـايت به موارد فوق تعيين حدود . االجرا است  قانون اسـاسي الزم١٣٨منـدرج در اصل 
 قانون نظام مهندسي توسط وزارت ٤اي و مصاديق آن بر اساس ماده  و صالحيت حرفه

 و بنا به ١٣٩٤شود و اين امر در اصالحيـه قانون در سال  مسکن و شهرسازي تعيين مي
 قانون اساسي ابالغ، توسط مجلس شوراي اسالمي بررسي و ١٣٨ ترتيبات مقرر در اصل

اعالن عمومي شده در روزنامه رسمي کشور آگهي گرديده و بنا به موارد فوق براي همگان 
از . االجرا و الزم االتباع شده و ذينفعان موضوع شرايط خود را بر آن تطبيق داده اند الزم

نمايد و خارج از   را تجويز مي٥٩ماده ) پ( بند آنجاکه نامه مورد دعوا شرايطي مغاير با
نامه اجرايي مصوب با  کننده آن در مقام تفسير مغاير نص صريح آيين حدود اختيارت صادر

  " .باشد نامه اجرايي مي االجرا بودن آيين ترتيبات فوق است مستحق ابطال به اعتبار الزم

  :متن مقرره مورد شکايت به شرح زير است
  مهندس سلطانيجناب آقاي "

  مديرکل محترم راه و شهرسازي استان آذربايجان شرقي
  باسالم

احتراماً با عنايت به استعالم جمعي از مهندسين عضو سازمان نظام مهندسي 
اصالحيه ) اي صالحيت حرفه (٥٩ماده ) پ(ساختمان آن استان در خصوص مفاد بند 

 به آگاهي ١٣٩٤ن مصوب نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و کنترل ساختما آيين
اي که داوطلب  رساند دارا بودن پروانه اشتغال به کار مهندسي در پايه يک در رشته مي

مديره در آن رشته است به عالوه حداقل دو سال سابقه فعاليت  خواهان عضويت در هيأت
 ٢د اي از تاريخ صدور پروانه اشتغال به کار در صالحيت پايه يک الزامي است و در بن حرفه

توان  اي ذکر شده است که از آن جمله مي الذکر، مصاديق سابقه حرفه ماده فوق
 قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان و مانند آن اشاره ٢٧کارشناسي موضوع ماده  به

  " نمود ـ رئيس دستگاه نظارت بر انتخابات
رسيدگي رغم ابالغ دادخواست و ضمائم آن به وزارت راه و شهرسازي تا زمان  علي

  . پرونده در جلسه هيأت عمومي، پاسخي از آن مرجع واصل نشده است به
 با حضور رئيس و معاونين ٢٣/١١/١٤٠٠هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 

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

  
   هیأت عمومیرأي

 مصوب قانون نظام مهندسي و كنترل ساختماننامه اجرايي  آيين ١٢٣براساس ماده 
نامه ظرف شش  واد اين آيينـوضوع مـمهاي  دستورالعمل«:  هيأت وزيران١٧/١١/١٣٧٥

ت يا ابهام در شود و در موارد سكو ابالغ مي ماه به وسيله وزارت مسكن و شهرسازي تهيه و
نامه يا دستورالعملهاي مربوط طبق نظر وزير مسكن و  نحوه اجرا يا اعمال مواد آيين
با توجه به حکم مقرر در اين ماده، صدور نامه شماره » .شهرسازي عمل خواهد شد

 رئيس دستگاه نظارت بر انتخابات دفتر توسعه مهندسي ١٩/٥/١٤٠٠ ـ ٤٣٠/٦٢٥٥٢
نامه   اصالحيه آيين٥٩ماده ) پ(بند سازي که در مقام تفسير ساختمان وزارت راه و شهر

صادر شده، خارج از   ١٣٩٤ مصوب سال قانون نظام مهندسي و کنترل ساختماناجرايي 
قانون تشکيالت و آيين دادرسي  ٨٨ و ماده ١٢ ماده ١حدود اختيار است و مستند به بند 

  .شود  ابطال مي١٣٩٢ مصوب سال ديوان عدالت اداري
  حكمتعلي مظفرييس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ رئ

  
  ٩/١٢/١٤٠٠                                                                         ٠٠٠١٠٣٤شماره

  بسمه تعالي
  جناب آقاي اکبرپور

  مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوري اسالمی ایران رئیس هیأت
 يأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامهنسخه از رأي هيك 

بندي  از آنجا كه طرح طبقه«:  با موضوع٢٣/١١/١٤٠٠ مورخ ١٤٠٠٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٣٠٦١
االجرا بوده و احكام  الزم) قبل از بازنشستگي شاكيان (١/١/١٣٩٦مشاغل در كارگاه از 

نشستگي اين افراد جديد ريالي براي شاكيان صادر شده است، لذا در محاسبه مستمري باز
بايست محاسبه گردد و بازنشستگي افراد مانع برخورداري آنها از  افزايش حقوق مذكور مي
  . گردد  در روزنامه رسمي به پيوست ارسال ميجهت درج» .حقوق مكتسبه نخواهد بود

ـ    فرد يداهللا اسمعيليمديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري 
 
  ٠٠٠١٠٣٤: رونده پشماره    3061 :ماره دادنامهش    ٢٣/١١/١٤٠٠: مهخ دادناتاري

   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري:مرجع رسیدگی
   آقاي عباس مرادي:کننده تعارض اعالم

   اعالم تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري  :موضوع
بازنشستگي بر  شعب ديوان عدالت اداري در خصوص اصالح مستمري :کار گردش

بندي مشاغل و پرداخت معوقات آن  اساس آخرين حکم سازماني در راستاي طرح طبقه
اند که منجر به صدور آراي متعارض گرديده است، بعضي از  هاي متفاوتي داشته استنباط

بندي را  شعب با استدالل اينکه شاکي استحقاق دريافت حقوق و مزايا بر اساس طرح طبقه
رفرما بايد حق بيمه آن را به سازمان پرداخت نمايد، لذا حکم به ورود شکايت دارا بوده  وکا

بعضي ديگر از شعب ديوان با استدالل اينکه کارفرما مکلف به . اند صادر و اعالم کرده
باشد و تأمين اجتماعي بر اساس  بندي مشاغل مي پرداخت حق بيمه بر اساس طرح طبقه

نمايد، لذا تخلفي از  حاسبه و پرداخت بازنشستگي ميليست ارسالي کارفرما مبادرت به م
  .اند قوانين صورت نگرفته حکم به رد شکايت صادر و اعالم کرده
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  :ها و مشروح آراء به قرار زير است کار پرونده گردش
 بدوي ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره ٥١شعبه  :الف

رحمت اله رفيعي به طرفيت اداره  در خصوص دادخواست آقاي ٩٨٠٩٩٨٠٩٥٧٧٠٢٢٢٤
کل تأمين اجتماعي استان مرکزي و به خواسته محاسبه و پرداخت حقوق و دستمزد 

بندي مشاغل به موجب دادنامه  بازنشستگي بر اساس افزايش حکم در راستاي طرح طبقه
 به شرح زير رأي به ورود شکايت صادر ١٦/١/١٣٩٩ـ ٩٩٠٩٩٧٠٩٥٧٧٠٠١١٣شماره 

  :کرده است
سازي اراک دستمزد  بندي مشاغل در ماشين ر به اينکه پس از اجراي طرح طبقهنظ

شاکي نيز افزايش پيدا کرده است که حق بيمه پرداختي بايد بر آن اساس صورت 
از آنجا که ارسال ليست از . گرفت گرفت و بازنشستگي شاکي نيز مطارق آن صورت مي مي

مورد نداشته لذا شکايت شاکي را موجه و وظايف کارفرما بوده و شاکي تکليفي در اين 
 قانون تأمين ٧٧ و ٤٠، ٣٩، ٣٦قانوني تشخيص حکم به ورود شکايت به استناد مواد 

 قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري صادر و ٦٥ و ١٠، ١اجتماعي و مواد 
  .گردد اعالم مي

 صادر ٢٢/٣/١٣٩٩ ـ ٩٩٠٩٩٧٠٩٥٦٧٠١٠٨٦رأي مذکور به موجب دادنامه شماره 
  . تجديدنظر ديوان عدالت اداري تأييد شده است١٨شده از شعبه 

 بدوي ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره ٤٦شعبه  :ب
 در خصوص دادخواست آقاي رحيم منصوري به طرفيت اداره ٩٨٠٩٩٨٠٩٠٢٩٠٢٠٧٨

شستگي بر اساس کل تأمين اجتماعي استان مرکزي و به خواسته اصالح مستمري بازن
بندي مشاغل و پرداخت معوقات به موجب  آخرين حکم سازماني در راستاي طرح طبقه

 به شرح زير رأي به ورود شکايت ٣/١٢/١٣٩٨ـ ٩٨٠٩٩٧٠٩٠٢٩٠٤٧٢٣دادنامه شماره 
  :صادر کرده است

 قانون کار کارفرمايان مکلف به اجراي طرح ٤٩ و ٤٨نظر به اينکه مطابق مواد 
سازي اراک بر اساس  بندي مشاغل شرکت ماشين غل هستند و طرح طبقهبندي مشا طبقه

 و قبل از بازنشستگي شاکي اجرا ١/١/١٣٩٦مستندات ارائه شده از جانب شاکي از تاريخ 
شده است بنابراين شاکي استحقاق دريافت مزاياي آن اعم از حقوق و مزايا و نيز حق بيمه 

ن در مستمري بازنشستگي شاکي با وصفي که باشد وعدم لحاظ آ پرداختي به سازمان مي
 ـ ١/ص/١٠٠٩٨/٩٧نامه شماره (التفاوت حق بيمه است  کارفرما حاضر به پرداخت مابه

برخالف مقررات قانون )  کارفرما خطاب به  تأمين اجتماعي استان مرکزي٢٢/١٢/١٣٩٧
 قانون ٦٥ و ١٠تأمين اجتماعي است عليهذا شکايت شاکي وارد تشخيص مستنداً به مواد 

تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري حکم به ورود شکايت و الزام طرف شکايت 
به دريافت مابه التفاوت حق بيمه و لحاظ آن در مستمري بازنشستگي شاکي را صادر و 

  .     دارد اعالم مي
 صادر ٢٤/٣/١٣٩٩ـ ٩٩٠٩٩٧٠٩٥٥٦٠٠٥٨٣رأي مذکور به موجب دادنامه شماره 

  . تجديدنظر ديوان عدالت اداري تأييد شده است١٥ه شده از شعب
 بدوي ديوان عدالت اداري در خصوص دادخواست آقاي عباس مرادي ٦٢شعبه  :ج

به طرفيت اداره کل تأمين اجتماعي استان مرکزي و به خواسته اعتراض به ميزان 
زد به موجب دادنامه متتقاضاي پرداخت بر اساس آخرين دسمستمري بازنشستگي و 

، به شرح زير رأي به رد شکايت صادر ٧/١٠/١٣٩٨ ـ ٩٨٠٩٩٧٠٩٠٣٩٠٣٢٧٦شماره 
  :کرده است

نظر به مفاد شکايت شاکي و مستندات ابرازي پيوست دادخواست و مفاد اليحه 
 از آنجا که کارفرما تکليف در ١٧/١١/١٣٩٧ ـ ٣٢٨٩جوابيه طرف شکايت به شماره 

شاغل را دارد و سازمان تأمين اجتماعي بر بندي م پرداخت حق بيمه بر اساس طرح طبقه
اساس ليست ارسالي از سوي کارفرما مبادرت به محاسبه و پرداخت بازنشستگي اقدام 
نموده است، بنابراين تخلف از قوانين ومقررات از سوي تأمين اجتماعي مالحظه نگرديد 

لت اداري حکم  قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدا٦٥ و ١١، ١٠مستنداً به مواد 
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ . گردد به رد شکايت شاکي صادر و اعالم مي

 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و ٢٣/١١/١٤٠٠
دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث و بررسي با اکثريت آراء به شرح زير 

  .ده استصدور رأي مبادرت کر به
  

   هیأت عمومیرأي
  .الف ـ تعارض در آراء محرز است

به منظور «: قانون کار جمهوري اسالمي ايران ٤٩ و ٤٨براساس مواد : ب ـ اوالً
کشي از کار ديگري وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعي موظّف است نظام  جلوگيري از بهره

ارد مشاغل و عرف مشاغل کارگري در بندي مشاغل را با استفاده از استاند ارزيابي و طبقه
به منظور استقرار مناسبات صحيح کارگاه «و » کشور تهيه نمايد و به مرحله اجرا درآورد

با بازار کار در زمينه مزد و مشخص بودن شرح وظايف و دامنه مسئوليت مشاغل مختلف 
بندي مشاغل   طبقه در کارگاه، کارفرمايان مشمول اين قانون موظّفند با همکاري کميته

بندي مشاغل را تهيه کنند و پس از تأييد وزارت  کارگاه و يا مؤسسات ذيصالح، طرح طبقه
قانون تأمين  ٣٦به موجب ماده : ثانياً» .تعـاون، کار و رفاه اجتماعي به مرحله اجرا درآورند

شده  کارفرما مسئول پرداخت حق بيمه سهم خود و بيمه«: ١٣٥٤ مصوب سال اجتماعي
شده را   بيمه باشد و مکلّف است در موقع پرداخت مزد يا حقوق و مزايا سهم مان ميبه ساز

در صورتي که کارفرما از  . کسر نموده و سهم خود را بر آن افزوده به سازمان تأديه نمايد
. شده خودداري کند، شخصاً مسئول پرداخت آن خواهد بود کسر حق بيمه سهم بيمه

پرداخت آن رافع مسئوليت و تعهدات سازمان   بيمه يا عدم تأخير کارفرما در پرداخت حق
 قانـون تأمين اجتماعي اصالحي ٧٧بر اساس مـاده : ثالثاً» .شده نخواهد بود در مقابل بيمه
ام  ميزان مستمري بازنشستگي عبارت است از يک سي«:  و تبصره آن١٣٧١مصوب سـال 

خت حق بيمـه مشروط بـر آنکه از شده ضربدر سنـوات پردا متـوسط مزد يا حقـوق بيمه
متوسط مزد يا «و » ام متوسط مزد يا حقوق تجاوز ننمايد سي و پنجم، سي) ٣٠/٣٥(

شده  حقوق براي محاسبه مستمري بازنشستگي عبارت است از مجموع مزد يا حقوق بيمه
گرديده ظرف آخرين دو سال پرداخت حق بيمه تقسيم  که براساس آن حق بيمه پرداخت 

بندي مشاغل  بنا به مراتب فوق، هرچند تاريخ تصويب نهايي طرح طبقه» .ست و چهاربر بي
در کارگاه پس از صدور احکام بازنشستگي شاکيان بوده است، ولي از آنجا که به صراحت 

االجرا بوده و احکام جديد  الزم) قبل از بازنشستگي شاکيان (١/١/١٣٩٦طرح مزبور از 
 است، لذا در محاسبه مستمري بازنشستگي اين افراد ريالي براي شاکيان صادر شده

بايست محاسبه گردد و بازنشستگي افراد مانع برخورداري از  افزايش حقوق مذکور مي
حقوق مکتسبه آنها در اين خصوص نخواهد بود و در نتيجه رأي شماره 

 بدوي ديوان عدالت اداري که به موجب ٥١ شعبه ٦/١/١٣٩٩ـ ٩٩٠٩٩٧٠٩٥٧٧٠٠١١٣
 تجديدنظر ديوان عدالت ١٨ شعبه ٢٢/٣/١٣٩٩ ـ ٩٩٠٩٩٧٠٩٥٦٧٠١٠٨٦شماره رأي 

 بدوي ٤٦ شعبه ٣/١٢/١٣٩٨ـ ٩٨٠٩٩٧٠٩٠٢٩٠٤٧٢٣اداري تأييد گرديده و رأي شماره 
 ٢٤/٣/١٣٩٩ـ ٩٩٠٩٩٧٠٩٥٥٦٠٠٥٨٣ديوان عدالت اداري که به موجب رأي شماره 

ورود شکايت اصدار  تجديدنظر ديوان عدالت اداري تأييد گرديده و بر ١٥شعبه 
اند، در حدي که متضمن اين معنا هستند، صحيح و منطبق با موازين قانوني  يافته

قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان  ٨٩ و ماده ١٢ ماده ٢بوده و مستند به بند 
 براي شعب ديوان و مراجع اداري در موارد مشابه ١٣٩٢ مصوب سال عدالت اداري

  .االتباع هستند الزم
  حكمتعلي مظفرييس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ رئ

  
  ٤/١٢/١٤٠٠                                                                         ٠٠٠٢١٧٩شماره

  بسمه تعالي
  جناب آقاي اکبرپور

  مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوري اسالمی ایران رئیس هیأت
 يأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامهنسخه از رأي هيك 

ـ ٢٩١٤٨نامه شماره «:  با موضوع٢٣/١١/١٤٠٠ مورخ ١٤٠٠٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٣٠٦٢
هاي پرداخت سازمان اداري و استخدامي كشور كه   رئيس امور مديريت و نظام٧/٦/١٤٠٠

 مياني و هاي پايه، هاي هم سطح به مديريت به موجب آن مقام مزبور اقدام به تعيين سمت
سازي سابقه مديريت در بخش خصوصي براي منتخبين شوراهاي اسالمي  ارشد و معادل

 در روزنامه رسمي جهت درج» .شهرها جهت تصدي سمت شهردار نموده است، ابطال شد
  . گردد به پيوست ارسال مي

ـ    فرد يداهللا اسمعيليمديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري 
 
  ٠٠٠٢١٧٩: رونده پ  شماره  3062 :ماره دادنامهش   ٢٣/١١/١٤٠٠: خ دادنامهتاري

   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري:مرجع رسیدگی
   آقاي سجاد کريمي پاشاکي:یشاک

 رئيس ٧/٦/١٤٠٠ ـ ٢٩١٤٨ ابطال کل مکاتبه شماره :موضوع شکایت و خواسته
  ري و استخداميامور مديريت مشاغل و نظامهاي پرداخت سازمان امور ادا

 ـ ٢٩١٤٨ شاکي به موجب دادخواستي ابطال کل مکاتبه شماره :کار گردش
 رئيس امور مديريت مشاغل و نظامهاي پرداخت سازمان امور اداري و ٧/٦/١٤٠٠

  :استخدامي را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعالم کرده است که
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د اختيارات قانوني مقام وضع مکاتبه عام الشمول مورد شکايت خارج از حدو"
 قانون استخدام کشوري، ١١١چرا که بر اساس تبصره ذيل ماده . باشد کننده مي وضع

تواند قسمتي از وظايف خود را به معاونان خود  رئيس سازمان امور اداري و استخدامي مي
مقام (هاي پرداخت  تفويض کند اين در حالي است که رئيس امور مديريت مشاغل و نظام

همچنين اگر اين اظهارنظر ناشي از . باشد معاون سازمان استخدامي نمي)  کنندهوضع
احکام قانون مديريت باشد، رفع ابهام در اجراي مفاد قانون مديريت خدمات کشوري و 

  . باشد ايجاد هماهنگي، بر عهده شوراي توسعه مديريت مي
ريت سياسي را در همچنين طرف شکايت در مکاتبه خـود افـراد داراي سابقـه مـدي

نياز از التزام به اجراي مفاد دستورالعمل اجرايي نحوه  اي، بي انتصابات مديريت حرفه
اي دانسته و استدالل کرده است که چون مقام سياسي  انتخاب و انتصاب مديران حرفه

کننده در انتصاب موضوع  شود، سوابق آن اکتفا اي محسوب مي اولي از مديريت حرفه
 قانون مديريت خدمات کشوري ٧١ و ٥٧، ٥٤اي است که اين امر مغاير مواد  مديران حرفه

هاي مديريت سياسي  چرا که بر اساس اين مواد تنها عزل و نصب متصديان پست. است
 قانون ٧١بدون الزام به رعايت مسير ارتقاء شغلي ميسر است و مـديران سياسي در مـاده 

 قانون ٥٧اي وفق ماده  هاي مديريت حرفه تاما در خصوص پس. اند مديريت احصاء شده
اي و نحوه ارتقاء مسير شغلي  هاي مديريت حرفه مديريت، شرايط تخصصي و عمومي پست

به تصويب شوراي عالي اداري رسيده است و در اين دستورالعمل سوابق مديريت سياسي 
  .اي دانسته نشده است هاي مديريت حرفه موثر در احراز پست

 قانون مديريت خدمات ١١٧ و ٣ها به حکم جمع مواد   شهرداريهمچنين اساساً
کشوري از اين قانون مستثني بوده و صرفاً در مواردي که اطالق داشته از احکام اين قانون 

 قانون مديريت خدمات کشوري، منظور از واگذاري ٧١ ماده ١برخوردارند و در تبصره 
ي موضوع اين قانون بوده چرا که در ها هاي همتراز به هيأت وزيران، پست تعيين پست

هاي کارکنان اداري مجلس بر عهده رئيس مجلس  ادامه اين تبصره تعيين همترازي پست
تواند برخي از   اين ماده دولت مي٤شوراي اسالمي گذاشته شده و بر اساس تبصره 

خاص امتيازات قانوني مقامات موضوع اين قانون به استثناي حقوق و مزايا را به مشاغل 
هاي خاص و ويژه قضايي تسري دهد که چون سمت  اي و يا سمت ويژه مديريت حرفه

 قانون مديريت خدمات کشوري محسوب ٥٤اي موضوع ماده  شهردار، پست مديريت حرفه
لذا امکان بـرخورداري آن از برخي امتيازات مقامات سياسي نيز غيرممکن . شود نمي
 قانون شوراهاي اسالمي ٨٢بايست مفاد ماده   ميباشد و براي احراز شهرداري منحصراً مي

  :متن مقرره مورد شکايت به شرح زير است" .نامه مربوطه آن اعمال گردد و آيين
 ٧١وفق ماده : رساند  به آگاهي مي٢٦/٥/١٤٠٠ ـ ٨٠٣٤٦بازگشت به نامه شماره "

 سياسي قانون مديريت خدمات کشوري، نمايندگان مجلس شوراي اسالمي در زمره مديران
اند که بديهي است با توجه به حوزه فعاليت و نقش سياستگذاري اين سمت  اطالق شده

باالتر از سطح مديريت ارشد موضوع دستورالعمل اجرايي نحوه انتخاب و انتصاب مديران 
همچنين الزم به ذکر است بر . باشد مي) ١/٤/١٣٩٥ ـ ٥٧٩٠٩٥مصوبه شماره (اي  حرفه

 هيأت وزيران، شهردار تهران ١٣/٢/١٣٧٩هـ ـ ٢٢٨٢٠ت٤٨٢٢ اساس مفاد مصوبه شماره
 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان ١ ماده ٢تبصره ) ج(همتراز مقامات موضوع بند 

  " .نمايند اي تبعيت نمي دولت محسوب شده و مقامات از شرايط احراز مديران حرفه
ي طرف شکايت، تا رغم ارسال و ابالغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برا علي

  .زمان رسيدگي به پرونده هيچ پاسخي واصل نشده است
 با حضور رئيس و معاونين ٢٣/١١/١٤٠٠هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 

ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از 
  .ي مبادرت کرده استبحث و بررسي با اکثريت آراء به شرح زير به صدور رأ

  
   هیأت عمومیرأي

قانون تشکيالت، وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي کشور و  ٨٢براساس ماده : اوالً
شرايط «:  و اصالحات بعدي آن مقرر شده است که١٣٧٥ مصوب سال انتخاب شهرداران

 کشور اي خواهد بـود که بنا به پيشنهاد وزارت نامه احراز تصدي سمت شهردار طبق آيين
نامه اجرايي شرايط   آيين٧به موجب ماده : ثانياً» .به تصويب هيأت دولت خواهد رسيد
نظارت بر حسن اجراي «:  هيأت وزيران٢٥/٩/١٣٩٧احراز تصدي سمت شهردار مصوب 

: نامه مذکور  آيين٣ ماده ٥و براساس تبصره » نامه، برعهده وزارت کشور است اين آيين
سازي   سطح در مديريتهاي پايه، مياني و ارشد و معادلچگونگي تشخيص سمتهاي هم«

سابقه مديريت در بخش خصوصي افرادي که از سوي شوراهاي اسالمي شهرها براي 
شوند، براساس دستورالعملي است که توسط وزارت  تصدي سمت شهردار انتخاب مي

نا به مراتب ب» .شود کشور با هماهنگي سازمان اداري و استخدامي کشور تهيه و ابالغ مي

هاي  براي رئيس امور مديريت مشاغل و نظام  نامه مزبور اختياري فوق، در قانون و آيين
سمتهاي هم سطح در مديريتهاي   پرداخت سازمان اداري و استخدامي کشور براي تعيين

سازي سابقه مديريت در بخش خصوصي افرادي که از سوي  پايه، مياني و ارشد و معادل
بيني نشده  شوند، پيش هرها براي تصدي سمت شهردار انتخاب ميشوراهاي اسالمي ش

هاي   رئيس امور مديريت مشاغل و نظام٧/٦/١٤٠٠ ـ ٢٩١٤٨است و لذا نامه شماره 
 خارج از حدود اختيار مرجع صادرکننده آن  پرداخت سازمان اداري و استخدامي کشور

 و آيين دادرسي ديوان عدالت قانون تشکيالت ٨٨ و ماده ١٢ ماده ١بوده و مستند به بند 
  .شود  ابطال مي١٣٩٢ مصوب سال اداري

  حكمتعلي مظفريرئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ 
  

  ٩/١٢/١٤٠٠                                                                          ٩٨٠٤٤١٤شماره
  بسمه تعالي

  جناب آقاي اکبرپور
  مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوري اسالمی ایرانمدیره و  رئیس هیأت
 نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامهيك 

نامه مورخ   تصويب٤بند «:  با موضوع٢٣/١١/١٤٠٠ مورخ ١٤٠٠٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٣١٠٧
 شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني سازمان اداري و استخدامي كشور ١٠/٧/١٣٩٧

 رئيس سازمان اداري و استخدامي ٢/١٠/١٣٩٧   ـ٥٣٣٥٥٥ موجب نامه شماره كه به
» . كار معين، ابطال شدمكشور ابالغ شده است درخصوص جابجايي نيروهاي قرارداد انجا

  . گردد  در روزنامه رسمي به پيوست ارسال ميجهت درج
ـ    فرد عيلييداهللا اسممديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري 

 
  ٩٨٠٤٤١٤: رونده پشماره     3107 :ماره دادنامهش   ٢٣/١١/١٤٠٠: خ دادنامهتاري

   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري:مرجع رسیدگی
   آقاي سجاد کريمي پاشاکي:یشاک

 شوراي ١٠/٧/١٣٩٧ تصويب نامه مورخ ٤ ابطال بند :موضوع شکایت و خواسته
ن اداري و استخدامي کشور که به موجب نامه شماره توسعه مديريت و سرمايه انساني، سازما

  . رئيس سازمان امور اداري و استخدامي کشور ابالغ شده است٢/١٠/١٣٩٧ ـ ٥٣٣٥٥٥
 ٤ و تبصره ذيل بند ٤ و ١ شاکي به موجب دادخواستي ابطال بندهاي :کار گردش

ن اداري و  شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني، سازما١٠/٧/١٣٩٧تصويب نامه مورخ 
 رئيس سازمان امور ٢/١٠/١٣٩٧ ـ ٥٣٣٥٥٥استخدامي کشور که به موجب نامه شماره 

اداري و استخدامي کشور ابالغ شده است را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعالم 
  :کرده است که

 اعتراف به داشتن نيروي قراردادي ٤بدواً بايد تصريح کرد طرف شکايت در بند "
 قانون مـديريت خدمات کشوري در ٣٢ه درصد موضوع تبصره ذيل مـاده مازاد بر د
از آنجا کـه وفـق قانون نيروي مـازاد بر سقف تعيين شده . هاي اجـرايي کرده است دستگاه

بايد از  ريزي بعدي نمود بلکه مي توان براي آن برنامه باشد لذا نمي برخالف اين تبصره مي
زيرا مقنن صرفاً تا ده .  فسخ آن اقدام الزم معمول داشتطريق تعديل و خاتمه قرارداد يا

درصد پستهاي سازماني مصوب تجويز به جذب نيروي قراردادي کرده است اين امر خود 
 قانون مجازات ٥٩٨از عوامل انحراف بودجه و صرف آن در محل غيرمجاز از شمول ماده 

بجايي نيروي قراردادي در همچنين در اين بند جا. شود اسالمي باب تعزيرات شمرده مي
کما اينکه اگر انتقال معنا نيابد (پذير دانسته شده است  معناي انتقال تجلي يافته و امکان

بايست  در واقع همان فسخ يا انفساخ قرارداد قبلي وعقد قرارداد جديد است که خود مي
در حالي اين )  قانون مديريت خدمات کشوري گردد٤٤ قانون اساسي و ماده ٢٨تابع اصل 

گردد و مقنن در هيچ کدام از قوانين  است که نيروي قراردادي در شرايط خاص جذب مي
 قانون ٣٢انتقال نيروي قراردادي را تجويز نکرده است و عيناً مدلول تبصره ذيل مـاده 

مديريت خدمات کشوري دائر بر آن است که چنانچه نياز به خدمات نيروي قراردادي نبود 
بنابراين انتقال نيروي . اد وي را فسخ و يا از تمديد آن خودداري نمودبايست قرارد مي

قراردادي از دستگاهي به دستگاه ديگر خالف اقتضاء به کارگيري وي است و چنانچه 
بايست از  دستگاه اجرايي نياز به نيروي قراردادي با رعايت شروط مندرج در قانون دارد مي

دمات کشوري نسبت به جذب اين افراد اقدام  قانون مديريت خ٤٤طريق رعايت ماده 
 قانون برنامه ششم توسعه، قرارداد ايشان را تمديد نمايد، نه ٢٨ماده ) ب(نمايد و وفق بند 

 اين قانون را که بدون رعايت ٣٢آن که نيروهاي مازاد بر سقف مندرج در تبصره ذيل ماده 
و نظم و سياق به ظاهر قانوني اند را به منظور تطهير  موازين قانوني و شرعي جذب شده

  .هاي اجرايي منتقل نمايد بخشيدن، به ديگر دستگاه
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هاي اجرايي  عالوه بر اين دليل قانوني، اساس انتقال نيروي قراردادي به ساير دستگاه
انتقال در اين مقرره بـدون کسب رضـايت : فاقد مبناي قانوني و شرعي است زيـرا اوالً

 استثمار وي است زيرا نيروي قراردادي ناگزير است تا براي کسب نيروي قـراردادي منجر به
در قانون نصي مبني بر انتقال : درآمد به خواسته مديران مبني بر انتقال تن دهد و ثانياً

بيني نشده است بنابراين اين مقرره خارج از حدود اختيارات و وظايف  نيروي قراردادي پيش
 ٥١٤عقد اجـاره انسان که در مـاده . تضاي عقـد استخـالف مق: طرف شکايت است و ثالثاً
بر لزوم کار معين و زمان مشخص تاکيد کرده است و اين امر . قانون مـدني آمده است

.  قانون مديريت خدمات کشوري نيز تصريح شده است٣٢دقيقاً در تبصره ذيل ماده 
اه اجرايي به دستگاه توان نيروي قراردادي را در حين خدمت در دستگ بنابراين چگونه مي

ديگر که کارفرمايي ديگر دارد، منتقل کرد و بر صحت قرارداد وي صحه نهاد؟ چنانچه 
مفروض بر امکان چنين انتقالي باشد قرارداد منعقده با نيروي قراردادي غرري بوده و مغاير 

شمرده  سوره مائده پايبندي بر عقود از تکاليف بر١قاعده لزوم است زيرا وفق آيه مبارکه 
با اجراي اين مقرره در حين اجراي قرارداد، طرف قرارداد و موضوع قرارداد تغيير . شده است

شود مگر به فسخ يا انفساخ قرارداد قبلي و چون هر فسخ  کند و قطعاً اين امر محقق نمي مي
 ٢٨و انفساخي از قرارداد کار معين قبلي براي عقد مجدد قرارداد مستفاد از فراز پاياني اصل 

 سياستهاي کلي نظام ٢ قانون مديريت خدمات کشوري و بند ٤٤قانون اساسي و نيز ماده 
 قانون برنامه ششم توسعه کشور ١٢٣اداري ابالغي مقام معظم رهبري که طي ماده 

توان با  االجرا است، مستلزم رعايت ترتيبات عادالنه ورود به خدمت است از اين رو نمي الزم
در نتيجه انتقال . دستگاه اجرايي جديد قرارداد کارمعين منعقد شودهمان فرد قبلي توسط 

و جابجايي نيروي قراردادي از دستگاهي به دستگاه ديگر خالف مقتضاي عقد، غرري 
و موضوع قرارداد و زمان ) کارفرما(انگاشتن قرارداد، به سبب امکان تغيير طرف قرارداد 

هاي  کما اينکه در مفاد آراء دادنامه. باشد البيان ميقرارداد خواهد بود و نيز مغاير قوانين مار
 هيأت عمومي ديـوان عـدالت ٢/٤/١٣٨٧ـ ٢٠٣ و ٩/١٢/١٣٨٣ـ ٦٥٢ الي ٨٣/٥٩٧شماره 

مـوضوع قانون ) قرارداد پيماني(اداري در خصوص عـدم امکان انتقال مستخدمين پيماني 
  " .استخـدام کشوري مويد ادعاي حاضر است

  :کايت به شرح زير استمتن مقرره مورد ش
هاي  ـ جابجايي نيروهاي قرارداد انجام کار معين داراي شماره شناسه از دستگاه٤"

هاي سازماني مصوب است  اجرايي که تعداد اين دسته از نيروها مازاد بر ده درصد پست
ساير دستگاههاي اجرايي مشمول که تعداد نيروهاي قرارداد انجام کار معين موجود آنها  به
هاي اجرايي مبدا و  متر از ده درصد پستهاي سازماني مصوب است با موافقت دستگاهک

مقصد و در بستر سامانه کارمند ايران و با رعايت شرايط احراز شغل مربوطه و ساير 
باشد  مقررات از جمله تأمين اعتبار در دستگاه مقصد بر اساس ضوابط مربوط بالمانع مي

ايط احراز شماره شناسه فرد جابه جا شده از دستگاه بديهي است در صورت انطباق شر
مبدأ باطل و شماره شناسه جديد براي وي در دستگاه مقصد توسط سامانه کارمند ايران 

   ".توليد و صادر خواهد شد
در پاسخ به شکايت مذکور، رئيس امور حقوقي و مجلس سازمان اداري واستخدامي 

 ٢/٢/١٣٩٩ ـ ٣٢٣٨١، نامه شماره ٩/٢/١٣٩٩ ـ ٤٧٦٠٩کشور به موجب اليحه شماره 
معاون سرمايه انساني سازمان اداري و استخدامي کشور را ارسال کرده است که متن آن 

  :به قرار زير است
قانونگذار متوجه وجود نيروي قرارداد کار معين مازاد بر سقف تعيين شده در : اوالً"

هاي اجرايي  خي از دستگاه قانون مديريت خدمات کشوري، در بر٣٢تبصره ذيل ماده 
 قانون برنامه پنجم ٥٠ماده ) هـ(به همين دليل هم در قسمت اخير بند . بوده است

 قانون برنامه ششم توسعه، پس از تعيين ٢٨ماده ) ب(توسعه و هم در قسمت اخير بند 
تکرار » هاي قبلي بـالمانع است تمديد قراردادي«تکليف براي سقف ياد شده عبارت 

ليکن دولـت همواره در صدد کاهش نيروهاي قرارداد کار معين مازاد بر . ستگرديده ا
ها و دستورالعملهاي متعدد از جمله بند  هاي اجرايي بوده و در بخشنامه سقف در دستگاه

 بخشنامه مذکور، جابجايي نيروي قرارداد کار معين صرفاً از دستگاه اجرايي که تعداد ٤
ده درصد پستهاي مصوب است به دستگاهي که تعداد اين دسته از نيروها مازاد بر 

بدين ترتيب ورود . مجاز شناخته شده است. نيروهاي قراردادي کمتر از ده درصد است
نيروي قرارداد کار معين از دستگاهي که با مازاد آن مواجه بوده به دستگاهي که نيروي 

فاد قانون در تعيين سقف قراردادي کمتر از سقف تعيين شده دارد، نه تنها مغايرتي با م
نيـروي قراردادي ندارد بلکه ابزار سياستي مناسبي براي ساماندهـي نيروي قراردادي 

هاي اجرايي که نسبت نيروي قراردادي آنها باالتر از سقف قانوني است،  مـازاد دستگاه

 بخشنامه مذکور تصريح شده است جابجايي ٤همان گونه که در بند : ثانياً. باشد مي
روهاي قراردادي هم همانند انعقاد قرارداد در دستگاه اجرايي با رعايت شرايط احراز ني

در بخشنامه مذکور موضوع انتقال کارکنان : ثالثاً. گيرد شغل مربوطه صورت مي
قراردادي مطرح نبوده و صرفاً به جابجايي آنان اشاره دارد که به معني فسخ قرارداد 

ت و به منظور ايجاد ساز و کاري براي کاهش نيروهاي قبلي و انعقاد قرارداد جديد اس
شايان ذکر است اين سازمان با عنايت به . قراردادي مازاد در نظر گرفته شده است

 ٦٠١هاي شماره   قانون مديريت خدمات کشوري و رأي دادنامه٣٢تبصره ذيل ماده 
 به  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مجاز است ضوابط٢٨/٦/١٣٩٦ ـ ٥٩٨الي 

هاي اجرايي  کارگيري و نحوه انعقاد قرارداد با نيروهاي قرارداد کار معين را در دستگاه
  " .کشور تعيين نمايد

در خصوص ادعاي شاکي مبني بر مغايرت مقرره مورد شکايت با موازين شرعي، 
 اعالم ٢٠/٦/١٤٠٠ـ ٢٧٤٩٥/١٠٢مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره  قائم

  :کهکرده است 
 شوراي توسعه ١٠/٧/١٣٩٧ مصوبه مورخ ٤ و تبصره ذيل بند ١ و ٤موضوع بندهاي "

 ٤/٦/١٤٠٠مديريت و سرمايه انساني سازمان اداري و استخدامي کشور، در جلسه مورخ 
فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت که به شرح ذيل اعالم نظر 

هاي  ت قانوني بوده و خالف تعهدات معتبر دستگاهچنانچه مصوبه مورد شکاي: گردد مي
تشخيص قانوني . اجرايي طرف قرارداد کارکنان کار معين نباشد، خالف شرع شناخته نشد

  " .بودن آن بر عهده ديوان عدالت اداري است
 و تبصره ١در خصوص دادخواست آقاي سجادکريمي پاشاکي به خواسته ابطال بند 

 شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني سازمان ١٠/٧/١٣٩٧خ تصويب نامه مور٤ذيل بند 
 قانون ٨٥اداري و استخدامي کشور، معاون قضايي ديوان عدالت اداري در اجراي ماده 

تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري به لحاظ سبق رسيدگي به موضوع طي 
  .ت صادر کرده است قرار رد شکاي٥/١١/١٤٠٠ـ ١٤٠٠٠٩٩٧٠٩٠٥٨٢٢٧٥٢دادنامه شماره 

 شوراي توسعه مديريت و سرمايه ١٠/٧/١٣٩٧ تصويب نامه مورخ ٤رسيدگي به بند 
 ـ ٥٣٣٥٥٥انساني سازمان اداري و استخدامي کشور که به موجب نامه شماره 

 رئيس سازمان امور اداري و استخدامي کشور ابالغ شده در دستورکار هيأت ٢/١٠/١٣٩٧
  .عمومي قرار گرفت
 با حضور رئيس و معاونين ٢٣/١١/١٤٠٠ي ديوان عدالت اداري در تاريخ هيأت عموم

ديوان 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

  
   هیأت عمومیرأي

 که ٨/٧/١٣٨٦ مصوب يت خدمات کشوريقانون مدير ٣٢براساس تبصره ماده   اوالً
توانند در شرايط خاص با تأييد سازمان تا ده درصد دستگاههاي اجرايي مي«: داردمقرر مي

پستهاي سازماني مصوب، بدون تعهد استخدامي و در سقف اعتبارات مصوب افرادي را 
ي اشخاص ، به کارگير»صورت ساعتي يا کار معين براي حداکثر يک سال به کار گيرند به

مازاد بر ده درصد پستهاي سازماني مصوب مغاير با قانون بوده و قرارداد اين اشخاص 
داراي اعتبار نيست و مآالً امکان جابجايي اشخاص مذکور در دستگاههاي اجرايي نيز 

اطالق بند مورد شکايت درخصوص صرف موافقت دستگاه مبدأ و مقصد : ثانياً. وجود ندارد
 قراردادي بين دستگاههاي اجرايي و عدم لحاظ رضايت نيروي جهت جابجايي نيروي

در : ثالثاً. مذکور در جابجايي، مغاير با مفاد قراردادهاي کار معين و برخالف قوانين است
الذکر از طريق فسخ قرارداد قبلي و انعقاد قرارداد جديد صورتي که جابجايي نيروهاي فوق

قانون مديريت خدمات  ٤٤ط مندرج در ماده باشد، رعايت اصل برابري فرصتها و شراي
بنا . بيني نشده است الزامي است که در بند مورد اعتراض اين امر نيز پيشکشوري

 شوراي توسعه مديريت و سرمايه ١٠/٧/١٣٩٧نامه مورخ  تصويب٤بند   مراتب فوق، به
 ـ ٥٣٣٥٥٥انساني سازمان اداري و استخدامي کشور که به موجب نامه شماره 

 رئيس سازمان اداري و استخدامي کشور ابالغ شده، هرچند برمبناي مفاد ٢/١٠/١٣٩٧
 شوراي نگهبان مغاير با شرع تشخيص داده ٢٠/٦/١٤٠٠ـ ٢٧٤٩٥/١٠٢نظريه شماره 

الذکر خالف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند  نشد، ولي با توجه به داليل فوق
 مصوب شکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداريقانون ت ٨٨ و ماده ١٢ ماده ١به بند 

  .شود  ابطال مي١٣٩٢سال 
  حكمتعلي مظفريرئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ 
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