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۲۰۰

  ١  قوه قضائيه  ٢٩/٦/١٣٩٦  قضائيه  هاي کلي اقتصاد مقاومتي در قوه دستورالعمل پيگيري اجراي سياست

  ٣  قوه قضائيه  ٢٩/٦/١٣٩٦  نامه اجرايي حدود اختيارات، شرح وظايف و چگونگي بررسي صحنه جرم آيين

   ٣ و ٢، ١ابطال بندهاي:  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع۴۶۷ـ ۴۶۸هاي  رأي شماره
   سازمان بازنشستگي كشوري٢٢/٦/١٣٩٠ مورخ ٢٦٦/ص/٩٣٨٦از بخشنامه شماره 

   در خصوص پرداخت حق اشعه
  ٥  سازمان بازنشستگي كشوري  ١٧/٥/١٣٩٦

 مصوبه شوراي آموزش ١١ابطال بند: مي ديوان عدالت اداري با موضوع هيأت عمو۴۷۶رأي شماره 
  نامه كارشناسي ارشد تحصيالت تكميلي دانشگاه علم و صنعت ايران در خصوص ارزشيابي پايان
  نامه  مبني بر كسر نمره به لحاظ تأخير در دفاع پايان

  ٧  دانشگاه علم و صنعت ايران  ١٧/٥/١٣٩٦

   از پنجمين جلسه ٢ابطال بند:  ديوان عدالت اداري با موضوع هيأت عمومي۴۷۷رأي شماره 
  ٧  ستاد ساماندهي امور جوانان استان البرز  ١٧/٥/١٣٩٦   ستاد ساماندهي امور جوانان استان البرز٢٢/٩/١٣٩٤مورخ 

  
  
  
  

  ١/٧/١٣٩٦                                                              ١٠٠/٢٨٦٠٩/٩٠٠٠رهشما
  جناب آقاي سينجلي جاسبي

  رئيس محترم هيأت مديره و مديرعامل روزنامه رسمي كشور
 قضائيه  رياست محترم قوه٢٩/٦/١٣٩٦ مورخ ١٠٠/٢٨٥٤٨/٩٠٠٠دستورالعمل شماره 

جهت » هاي كلي اقتصاد مقاومتي در قوه قضائيه پيگيري اجراي سياست«در خصوص 
  .ددگر درج در روزنامه رسمي به پيوست ايفاد مي

  مديركل دبيرخانه قوه قضائيه ـ محسن محدث
  

  قضائيه   در قوهي اقتصاد مقاومتي کليها استي سي اجرايريگيدستورالعمل پ
  :مقدمه

 معظم  مقام٢٩/١١/١٣٩٢هاي کلي اقتصاد مقاومتي ابالغيه مورخ در اجراي سياست
 ٥/٣/١٣٩٤ هاي کلي اقتصاد مقاومتي مصوبرهبري و قانون نحوه پيگيري تحقق سياست
  قضائيه در تحققهاي قوهي مطلوب از ظرفيتمجلس شوراي اسالمي و به منظور استفاده

 يي اجرايهاگر و با دستگاهيکدي مختلف با يها بخشي مذکور و هماهنگيهااستيس
 و د و اشتغالي  تولييقضاـ  ي، رفع موانع حقوقيگذارهيت سرماي امنيربط در راستايذ

دستورالعمل پيگيري « قضائيه، قوه اقتصادي در چارچوب وظايف و اختياراتمبارزه با مفاسد 
  :شود  ميبه شرح زير ابالغ» قضائيه هاي کلي اقتصاد مقاومتي در قوهاجراي سياست
،  جهت اجراي ابعاد حقوقيقضائيه هاي قوه  منظور استفاده بهينه از ظرفيت  بهـ١ماده

ف و ي در چارچوب مقررات و با لحاظ وظاي اقتصاد مقاومتي کليها استي سييقضا

 اقتصاد ي کليها استي سي اجرايريگي پيستاد مرکز «ي قانونيها تيارات و صالحياخت
شود با حضور يده مينام»  يستاد مرکز«ن پس يکه از ا» قضائيه  در قوه يمقاومت
  :شود يل مير تشکي زياعضا

ر يوزـ ٣دستان کل کشور داـ ٢) يرييس ستاد مرکز (قضائيه  معاون اول قوهـ ١
معاون ـ ٧ يمعاون حقوق ـ ٦ يمعاون منابع انسان ـ ٥ يمعاون راهبردـ ٤  يدادگستر

 و يباني، پشتيمعاون مال ـ ٨ اطالعات ي و رييس مرکز آمار و فناورقضائيهرييس قوه 
معاون رييس قوه ـ ١٠ از وقوع جرم يريشگي و پيمعاون اجتماعـ ٩ قضائيه قوه يعمران

 ـ رييس١٢ـ رييس ديوان عدالت اداري ١١اختالف   و رييس مرکز امور شوراهاي حليهقضائ 
رييس ـ ١٤رييس سازمان ثبت اسناد و امالک کشور  ـ ١٣ کل کشور يسازمان بازرس
ـ رييس سازمان تعزيرات حکومتي١٥ها و اقدامات تأميني و تربيتي کشور سازمان  زندان   .  
ز قضات عالي رتبــه است كــه توســط رييس دبير ستاد مركزي يكي اـ ١تبصره

  .شود  مي تعيينقضائيهقوه 
 ي دولتي، نهادهاي انتظاميرويگانه، ن  سهين از قواير مسئوليدعوت ساـ ٢تبصره

ران و فعاالن ي اي و تعاون مرکزي بازرگانيهان اتاقيها، مسئول ، بانکيردولتي غيو عموم
د رييس ستاد ييت در جلسات ستاد با تأر اشخاص و مقاماي کشور و سايبخش خصوص
  .بالمانع است
شود، عالوه بر جلسات يل ميبار تشککي يجلسات ستاد حداقل ماه ـ٣تبصره

  .ل خواهد شديالعاده تشکص رييس ستــاد، جلســات فوقيمذکور، بنابر تشخ
ستاد مركزي داراي يك دبيرخانه با مسئوليت دبير ستاد مركزي است كه ـ ٢ماده

  :شود و عهده دار وظايف زير استيل مي تشکقضائيه زه معاونت اول قوهدر حو
  .الف ـ ابالغ مصوبات ستاد مركزي به مبادي ذيربط و پيگيري اجراي آنها

  . ن دستور کار و دعوت از اعضاءييل منظم جلسات ستاد با تعيتشک) ب

 ۱۳۹۶ماه  هرـ مسوم شنبهدو
 

  ۲۱۱۳۱ شمارهوم سسال هفتاد و 
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ها و ين دستورالعمل، معاونت ا١٧ موضوع ماده ي استانينظارت بر عملکرد ستادها) پ
 .يه به ستاد مرکزي آنها و ارايبندها و جمعافت مستمر گزارشيربط با دري ذيهادستگاه
 جهت اطالع از مسائل و مشکالت يخصوصمند و مستمر با فعاالن بخشتعامل نظام) ت
  .يومت اقتصاد مقايکلهاي  استير سي، اشتغال و سايگذارهيد، سرماي توليي و قضايحقوق

 يريگينظارت و پـ ٢ يزيربرنامهـ ١:  عبارت است ازيف ستاد مرکزيوظا ـ٣ماده
 يجاد هماهنگياـ ٣ قضائيه   در قوهي اقتصاد مقاومتيها استي سياقدامات ناظر به اجرا

، ي حقوقيها تي، حماي در حوزه اقتصادقضائيه   قوهيها يندگين و نمايان مسئوليم
الزم جهت هاي  تيحماـ ٤  ي مجاز و مشروع در سطح ملي اقتصاديها تي از فعالييقضا

 و انسجام در امور يو ايجاد هماهنگگذاري  سرمايه يي قضا،يرفع مسائل و مشکالت حقوق
  .ي و اقتصاديتجارهاي   و اختالفات پروندهي مربوط به دعاوي و داوريمشاوره، کارشناس

ت ي فعالستاد و نظارت برت مؤثر جلسات يري ضمن مدقضائيهمعاون اول قوه  ـ٤ماده
  :دهدير را انجام مياقدامات ز رخانهيدب

   قوهيها يندگي و  نماي مختلف درون سازمانيها ان بخشي ميجاد هماهنگيا) الف
  .ي اقتصاد حوزهدر قضائيه
 دستورالعمل به رييس ير قوا و ارائه گزارش مستمر در اجرايارتباط منظم با سا) ب

  .قضائيه قوه
 ي و ستاد مرکزي اقتصاد مقاومتيان ستاد فرماندهي الزم ميهماهنگجاد يا) پ

  .ربطي ذيها دستگاهيک مساعين دستورالعمل به منظور تشري ا١موضوع ماده 
 ي مصوبات ستاد فرماندهي الزم به منظور اجرايري گي و پيجاد هماهنگيا) ت

 يي اجرايها دستگاهي و جلب همکــارقضائيه ف قـوهي وظــاي در راستاياقتصاد مقاومت
  .ف مشترکي وظاي در اجراقضائيه با قوه

  .ن دستورالعملي موضوع ايهاتي مأموري در اجراي تخصصيهان کارگروهييتع) ث
 يهااستي سين برنامه نحوه اجراي مکلف است نسبت به تدويمعاونت راهبرد  ـ٥ماده

ه ساالنه و پنج ساله با  و درج آن در برنامقضائيه  در سطح  قوهي اقتصاد مقاومتيکل
ها در چارچوب  برنامهي اجراي اعتبار الزم براينيش بيربط و پي ذيهامشارکت دستگاه

 ساختار و يساز نهيل بهير اقدامات الزم  از قبيش آن و سايبودجه مصوب و رصد و پا
 رييس ا بهد و گزارش ساالنه آن ري اقدام نمايورش بهرهي افزاي در راستاقضائيه الت قوهيتشک

  .ه کنديستاد مركزي ارا
رييس بي و تصويها و اقدامات مذکور پس از طرح در ستاد مرکزبرنامه ـ تبصره

  .شودي درج مقضائيه ساله قوه در برنامه ساالنه و پنجقضائيه قوه
  ٤٤  اصل ي کلياستهاي قانون سي مکلف است در اجرايمعاونت حقوق ـ ٦ماده
 اقتصاد ي کليهااستي تحقق  سيريگي، قانون نحوه پ٨/١١/١٣٨٦ مصوب يقانون اساس

 کشور ي نظام مالير و ارتقايپذد رقابتيو قانون رفع موانع تول٥/٣/١٣٩٤ مصوب يمقاومت
  :ر را انجام دهدي، اقدامات ز١/٢/١٣٩٤مصوب 
 قانون ٥٧ئت موضوع ماده ي در تعامل با هي قانونيسازتي و ظرفييزدامقررات) الف
ط کسب و کار و يل شراي تسهي کشور براي نظام مالير و ارتقايپذد رقابتي تولرفع موانع

  . دي و توليگذارهيسرما از يي ـ قضايت حقوقيحما
 از جمله يح مرتبط با امور اقتصاديب لوايند تصويع در فراي جهت تسريريگيپ) ب

 ي اراضيحه قانون حفظ کاربري و الي تجارين دادرسييحه آيحه قانون تجارت، اليال
حه مجازات يه الي، تهي ملي و اراضيعي از تجاوز به منابع طبيري و باغها و جلوگيزراع

 و مبارزه با يريگ شيحه  پي، اليحه جامع داوري، الي مالير مجاز در بازارهايفعاالن غ
  .يحه مبارزه با جرائم اقتصادي و اليمفاسد اقتصاد

جاد نظارت هوشمند، يکرد اي با رويتن و مقررات ثبي قوانيروزرسان  در بهيهمکار) پ
  .با سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

  الزم و آموزشي انسانيروين ني مکلف است نسبت به تأميمعاونت منابع انسان ـ٧ماده
کننده يدگين رسين مرتبط به قضات، کارمندان و ضابطيز قواني و ني و ماليمسائل اقتصاد
 و يزيرربط، برنامهي مراجع ذي آنان با همکاريانمند و ارتقاء توي اقتصاديهابه پرونده
  .دياقدام نما

 را در امور يقي و تطبيدانيمهاي  ي مطالعات و بررسقضائيهپژوهشگاه قوه   ـ٨ماده
  :دهدير انجام ميز

 در داخل کشور و يگذارهي سرمايي و قضايها و موانع حقوقبي آسييشناسا) الف
  .  مولديگذارهيت از سرماي و حماييت قضاي ارتقاء امنيراهکارها
گيري از تجربيات كشورهاي توسعه يافته و در حال  جهت بهرهيقيمطالعه تطب) ب
  .رامون نقش قضاء در امنيت و توسعه اقتصادييتوسعه پ

 از وقوع جرم مکلف است نسبت به هماهنگي، يريشگي و پيمعاونت اجتماع ـ٩ماده
 سازي عمومي جهت پيشگيري از جرائم د فرهنگپيگيري و پشتيباني محتوايي از فرآين

ز يها از جمله رسانه ملي و ن و رسانهي، فرهنگي مراکز مذهبيمالي و اقتصادي با همکار

  مرتبط داخل و خارج از قوهيها دستگاهيرانه از جرائم مذکور با همکاريشگياقدامات پ
  .دي اقدام نماقضائيه

 ي و ساماندهيمند نظامي مکلف است در راستايان و عمريباني، پشتيمعاونت مال ـ١٠ماده
 و ي عمرانيها پروژهيع در اجراي نسبت به نظارت و تسري ماليندهايساختار و فرآ

 و يد داخليت از توليد بر حماي با تاکيباني و پشتيها در امور مالنهينه هزيت بهيريمد
 ي کليهااستي بر اساس سيي از تجمل گرايرير ضرور و جلوگيغهاي  نهيکاهش هز

  .دي و اقدام نمايزير برنامهياقتصاد مقاومت
ربط ي ذيها دستگاهي اطالعات مکلف است با همکاريمرکز آمار و فناور ـ١١ماده

 ي و رفع موانع حقوقيگذارهيت سرمايجاد امنيمانند سازمان ثبت اسناد و امالک  با هدف ا
از را  به منظور ي، سامانه جامع مورد نيد و اشتغال و مبارزه با مفاسد اقتصادي تولييقضاـ 
د و با يه نماي تهيها، مؤسسات و فعاالن اقتصاد شرکتييقضا ـ يع اطالعات حقوقيتجم
 يهاک در دسترس دستگاهي الکتروني مربوط به دادرسين قانونيت ضوابط و موازيرعا
  .  سراسر کشور قرار دهديهايربط و دادگستريذ

  : ل را انجام دهدي موظف است اقدامات ذدادستان کل کشور ـ١٢ماده
 و نحوه اقدام ينظارت بر عملکرد دادسراها در مبارزه با جرائم و مفاسد اقتصاد) الف

ها و  ران شرکتي مديالخروج نان و  ممنوعيه گذاران و کارآفريت از سرماينسبت به حما
  . يگذار هيت در سرمايجاد امني منظور ا  بهيفعاالن اقتصاد

 کل کشور ي محوله به دادستانيهاتي مأموري اجراي الزم براي ساز وکارهاجاديا) ب
ن يي مذکور در فصل دهم بخش دوم قانون آي و اقتصاديدر حوزه مواد مرتبط با امور مال

  .ن مرتبطير قواني با اصالحات و الحاقات بعدي و سا١٣٩٢ مصوب سال يفري کيدادرس
 ي که به موجب قانون، دادستانيقتصادحضور فعال در جلسات مرتبط با امور ا) پ

  .ياقتصاد مقاومتهاي  استيشبرد سي پيت دارد، در راستايها عضوکل کشور در آن
قاچاق کاال و : ا  اقتصادي مانندي ياهتمام الزم به جرائم مهم مرتبط با امور مال) ت

 ،ياتيمال فرار رشاء و ارتشاء، ، جاسوسي و خرابكاري، كالهبرداري،ارز، پولشويي، جعل اسناد
هاي   برنامهي در اجراي و همکاريعيطب منابع و يمل ياراض به ، تجاوزيبانک جرائم

  . از جرائم مذکوريريشگيپ
 خود يف ذاتي کل کشور موظف است با توجه به وظايسازمان بازرس ـ١٣ماده

، هاي اداري اجراي صحيح قوانين در دستگاه و حسن جريان امور منظور نظارت بر  به
ژه يو ، به١٣٨٨ کل کشور مصوب يل سازمان بازرسينامه قانون تشکني آئ٤وع ماده موض
 ي، طي اقتصاد مقاومتي کليها استي و مفاد سي و مالين و مقررات اقتصاديقوان
  :دي و اجرا نمايريگير را پي، موارد زيالعاده و مورد  مستمر، فوقيها يبازرس

 در يانات احتمالي جر نه کشف سوءيدر زم و اقدام يزير اهتمام الزم به برنامه) الف
 در يژه اقتصاد مقاومتيو  به ي اقتصادي کليها استي الزامات مذکور در سيروند اجرا
  .ها استين سي اي از وقوع جرائم و تخلفات در اجرايريشگيجهت پ
منظور   الزم به يها هي توصسازي آن و اقتصاد و سالم سازي شفافند ينظارت بر فرا) ب
  . ارزي وهاي پولي، تجاري هاي فساد در حوزه  زمينهجادي اها و ي از اقدامات، فعاليتجلوگير
 ير و ارتقايپذ د رقابتي قانون رفع موانع تول٥٧أت موضوع ماده يحضور فعال در ه) پ
 يها ، گلوگاهي سالم اقتصاديها تي فعالي موانع صدور مجوز برايي کشور و شناساينظام مال

 التي تسهيشنهاد جهت رفع علل اطاله در اعطاي پي مجوز و ارائه صدور ي موجب اطاله
  .ر موارد مربوطيونقل کاال، گمرک و سا  مانند حمليگذاران در موارد هيبه تجار و سرما

 ژه آن دسته از ترکيو  به ي دولتيها ان دستگاهير متولي قصور و تقصييشناسا) ت
  .شود ي کشور ميتصادجاد اخالل در نظام اقي که عمالً موجب اييها فعل

 صادرات و واردات در ي متولي دولتيها نظارت مستمر بر عملکرد دستگاه) ث
  .يبردار  مربوط جهت بهرهين و مقررات و ارائه گزارش به مباديچارچوب قوان

 يگذار هي موانع سرماييمنظور شناسا  به ي متوليها  الزم با دستگاهيهمکار) ج
  .ي کاربرديشنهادهاي پ گذاران و ارائه هيت سرماير امن در کشور، عوامل اخالل ديخارج

 يريگي مانند نظارت و پيف قانوني وظايفاي در اينظارت بر عملکرد بانک مرکز) چ
 جاري اعطاي تسهيالت با يها هي، اصالح روي دولتيها در وصول مطالبات معوقه بانک

  .رويكرد پيشگيري از وقوع جرم مالي و بانكي
 در خريدهاي خارجي، ي دولتيها مستمر بر عملکرد دستگاهق و ينظارت دق) ح

، پيشگيري و مقابله با يها، ترك تشريفات، قراردادهاي خارجي و دولتمناقصات، مزايده
  .جرائم مربوط

 ي اقتصاد مقاومتيها استين مرتبط با سيح قواني صحياهتمام به نظارت بر اجرا) خ
 بر نظارت اعمال نحوه  و قانون١٣٩٤ مصوب  ازجمله قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز

  .١٣٧٠ مصوب ييگرا تجمل  ازيريجلوگ و ضرور ريغ يها نهيکاهش هز
  اقتصادي کليها استي تحقق سي موظف است در راستايوان عدالت اداريد ـ١٤ماده
  : ر را انجام دهدي، اقدامات زيمقاومت
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 يهااستير با سي مغايها نامه ني و ابطال مقررات و آئيدگيع در رسيتسر) الف
  .ياقتصاد مقاومت

 يها استي مرتبط با سي دولتيهامي به اعتراضات نسبت به تصميدگيع در رسيتسر) ب
  . مذکور
  .  موقتي  در صدور دستورهاي اقتصاد مقاومتيها استيت سيرعا) پ

 کشور مکلف است با تعامالت يتي و تربينيها و اقدامات تأمسازمان زندان ـ١٥ماده
 يمنظور تحقق و ارتقاء اثربخش مدت به انين برنامه ساالنه و مي نسبت به تدويسازمان نبرو
 يان در راستاي زندانيآموز  و حرفهي در رابطه با توانمندسازيد حقوقيسات جديتأس

 که يبه نحو. دي اقدام نمايعنوان افراد مولد اقتصاد ت آنان بهي و آموزش و تربيريپذ جامعه
  .ل شوديد تبديکار، تالش و تولط يزندانها به مح

ن به حبس و ي باشد که  محکوميد به نحوي شده باينيبشي پيهابرنامه ـتبصره 
  . در زندان را تحت پوشش قرار دهدين مالي مدت تحت قرار و محکومي طوالنيها يبازداشت

 در خصوص يرات حکومتي الزم را با سازمان تعزي همکارقضائيهقوه  ـ١٦ماده
 آن با يساز و هماهنگي و اشخاص فعال در امور تجاري صنفيت واحدهايعالنظارت بر ف

ف مذکور در قانون مبارزه با قاچاق کاال ي تکالي از جمله اجراي اقتصاد مقاومتيهااستيس
  . به عمل آورد١٣٩٤و ارز مصوب، 
 اقتصاد يها استي تحقق سيسازمان ثبت اسناد و امالك كشور در راستا ـ١٧ماده
  :دي اقدام نما آني و نسبت به اجرايريگير را پيمکلف است موارد ز يمقاومت

 دولت و مردم در ينگار امالک و اراض ت حديمستندسازي و صدور اسناد  مالک)  الف
  . قانون جامع کاداستريع در اجراينظام جامع کاداستر کشور و تسر

خدمات مرتبط با  و ارتقاء سرعت و دقت در ارائه يکيند ثبت الکترونيل فرايتکم) ب
  . وکار  کسب يل امور مربوط به بهبود فضايمنظور تسه ها و مؤسسات به ثبت شرکت
ن و مقررات مرتبط با ثبت امالک، اسناد، ي قواني روزرساناقدامات الزم جهت به) پ

 ي اسناد الزم االجراء با همکاري، و اجراي معنويهاتيها و مؤسسات، مالک ثبت شرکت
  .يمعاونت حقوق
 جامع اطالعات امالك، اسناد، يها و بانكي الكترونيكيتوسعه و تكميل سامانه) ت
 يهار ساختيت زين امني با تأمي معنويهاتي و مالکي اشخاص حقوقيشناسه مل
ت اطالعات ي و شفافي ثبت رسميساز کپارچهيمنظور   مربوطه بهيافزار  و نرميافزار سخت

  .ياردر تمام کشور از جمله مناطق آزاد تج
، ي صنعتيها طرحيالمللني و بي ثبت مليکيل خدمات الکترونيتوسعه و تکم) ث
  .  مربوطيه سوابق ثبتيو کلي کاال و اختراعات و آرشيياي، مبدأ جغرافيعالئم تجار
 در وصول مطالبات ي مفاد اسناد رسمي اجرايهاتيگسترش استفاده از ظرف) ج

  . هامعوقه بانک
  . مربوطي اطالعاتيها و ارتقاء بانکيه سوابق ثبتيک کلي الکترونيسازرهيذخ) چ

 يهااستي و در جهت تحقق سي مصوبات ستاد مرکزيمنظور اجرا به  ـ١٨ماده
 يهااستي سيستاد اجرا«ها،  در استانيي و قضاي در ابعاد حقوقي اقتصاد مقاومتيکل

ر ي زيحضور اعضاشود با  يده مينام» يستاد استان«ن پس يکه از ا» ياقتصاد مقاومت
 :شود يل ميتشک

 يهارييس کل دادگاهـ ٢) يرييس ستاد استان( استان يکل دادگستر رييسـ ١ 
ر ستاد يدب (يزير معاون برنامهـ ٤دادستان مرکز استان ـ ٣ و انقالب مرکز استان يعموم
 از وقوع يريشگي و پي ـ معاون اجتماع٦  يباني و پشتي، عمرانيمعاون مالـ  ٥) ياستان

رکل يمدـ  ٨ استان  ي حل اختالف رييس کل دادگستريامور شوراهامعاون ـ ٧جرم 
 ١١ استانهاي  زندانرکل يمدـ ١٠رکل ثبت اسناد و امالک استان  يمدـ ٩ استان يبازرس
  . استانيرات حکومتيرکل تعزيمد ـ

 يروي، نيردولتي غي و عمومي دولتين نهادهاير مسئوليدعوت ساـ  تبصره
 استان ي و تعاون استان و فعاالن بخش خصوصي بازرگانيها اتاقيها، رؤسا ک، بانيانتظام
  .ديآ ي، به عمل ميص رييس ستاد استانير نهادها و اشخاص  با تشخيو سا

  :است از  عبارتيف ستاد استانيوظا ـ١٩ماده
 و ي اقتصاد مقاومتيهااستي سي در اجراي و هماهنگيريگي، پيزيربرنامه)  الف
  .  يد مرکزمصوبات ستا
 ي در سطح استان در راستايردولتي و غينظر با مقامات دولت تعامل و تبادل) ب
  .ي اقتصاد مقاومتيها استي هر چه بهتر سياجرا

منظور اطالع از مسائل و   به يارتباط منظم و مستمر با فعاالن بخش خصوص) پ
  . و مساعدت در رفع آنيگذار هي سرمايي و قضايمشکالت حقوق

 ي متشکل از اعضاي و داوري مشاوره، کارشناسيها أتيت هي در فعاليد هماهنگجايا) ت
  .گذاران هي و تعاون در جهت رفع اختالف سرمايع، معادن و کشاورزي، صناي بازرگانيها اتاق

  . مجاز و مشروع در سطح استاني اقتصاديهاتي از فعاليي و قضايت حقوقيحما) ث

داراي يك دبيرخانه با مسئوليت معاون  ستاد استاني در هر استان ـ تبصره
ل يدار تشکشود و عهده  مي تشكيلي است كه در حوزه رييس کل دادگسترريزي برنامه

  . ستاد خواهد بودير امور اداري مصوبات و سايجلسات و ابالغ و اجرا
ر ي و دادستانها مکلف هستند حسب مورد اقدامات زي کل دادگستريرؤسا ـ٢٠ماده

  :را انجام دهند
   يت مؤثر جلسات ستاد استانيريمد) الف
  .رخانهينظارت بر اجراي مصوبات ستاد مركزي در سطح استان و عملکرد دب) ب
گذاران  هي سرما و امور مربوط بهي به دعاويدگيع در رسيمنظور تسرر الزم به ياتخاذ تداب) پ
  .يادرس از اطاله ديري در دادسراها و محاکم و جلوگيمهم اقتصادهاي  و پرونده
  . در دادسراها و محاکم استاني امور اقتصادي شعب تخصصيسامانده) ت
 کاهش  ناظر بهي قانون يها تير و اقدامات الزم به منظور استفاده از ظرفياتخاذ تداب) ث
 و يمه آزادين حبس و نظام نيگزي جايها  مانند مجازاتي در آراء قضائيفريت کيجمع

 ي اقتصادي با هدف کاهش آثار منفيکيلکترون ايها ن تحت سامانهيکنترل محکوم
  . دي تالش و تول،کارهاي  ل آن به فرصتيمجازات زندان و تبد

ها  و چالشي مشتمل بر عملکرد استاني به ستاد مرکزيارائه گزارش مستمر فصل) ج
  .و راهکارها
 از يريشگي به منظور پي اقتصاديها پروندهيقات مقدماتيند تحقيژه بر فراينظارت و) چ

نان و ي کارآفري ممنوع الخروجي از جمله قرارهايني تأمي نامتناسب قرارهايصدور و اجرا
ا ي ي خدماتيها ت بخشي از فعاليريه و جلوگيد و مواد اوليف مکان و ابزار توليگذاران و توق هيسرما
  .بوط مريهاق دادستاني از طريت اقتصادي از اختالل در روند فعاليريشگي، به منظور پيديتول

 از يري جلوگي برايي و قضاي حقوقيتيرانه و حمايشگير پياتخاذ تداب) ح
 بدهکار از طريق ينان و فعاالن اقتصاديت کارآفرينه تداوم فعاليجاد زمي و ايورشکستگ

راهكارهاي قانوني از جمله هماهنگي با وزارت امور اقتصادي و دارايي جهت اجراي دقيق 
  .١٣٤٣كشور، مصوب هاي  از تعطيل كارخانهقانون حمايت صنعتي و جلوگيري 

هاي   در پروندهيفه دادسراها و دفاع از حقوق عمومينظارت بر انجام وظ) خ
  .ر و تقلبي  به تقصي موارد  ورشکستگيي و شناساي در محاکم حقوقي صوريورشکستگ
 از ي و اقتصاديمربوط به جرائم مهم مالهاي    به پروندهيدگياهتمام الزم در رس) د

  . کشوريجمله جرائم قاچاق کاال و ارز و اخالل در نظام اقتصاد
 قضائيه  معاون اول قوهي ن دستورالعمل بر عهدهي اينظارت بر حسن اجرا ـ٢١ماده

 وابسته موظف يها  است و رؤساي كل دادگستري و سازمانيبه عنوان رييس ستاد مرکز
 آن رخانهيبار به دب کي ماه ٦ هر  با ستاد مذکور، گزارش عملکرد خود رايهستند ضمن همکار

  .نديستاد اعالم نما
ب ي به تصو٢٩/٦/١٣٩٦ خي تبصره در تار٧ ماده و ٢٢ن دستورالعمل در يا ـ٢٢ماده
ر با آن از يه مقررات مغايباشد و کل ياالجراء م خ ابالغ، الزميد و از تاري رسقضائيه رييس قوه

 مورخ ١٠٨٣٢/٨٦/١به شماره  يگذارهي از سرماييت قضايجمله دستورالعمل حما
  .شودي مي  ملغ١٦/١٠/١٣٨٦

   ـ صادق آملي الريجانيقضائيهرئيس قوه 
  

  ٢٩/٦/١٣٩٦                                                              ١٠٠/٢٨٤٥١/٩٠٠٠رهشما
  جناب آقاي سينجلي جاسبي

  رئيس محترم هيأت مديره و مديرعامل روزنامه رسمي كشور
 محترم  رياست٢٩/٦/١٣٩٦ مورخ ١٠٠/٢٨٤٠٩/٩٠٠٠نامه اجرايي شماره  وير آيينتص

» حدود اختيارات، شرح وظايف و چگونگي بررسي صحنه جرم«قوه قضائيه درخصوص 
  .گردد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ايفاد مي

  مديركل دبيرخانه قوه قضائيه ـ محسن محدث
  

  چگونگي بررسي صحنه جرم ، شرح وظايف ونامه اجرايي حدود اختيارات آيين
 و اصالحيه ١٣٩٢ قانون آيين دادرسي کيفري مصوب ١٣٠در اجراي تبصره ماده 

 اجرايي حدود اختيارات، شرح وظايف و نامه آيين«آن و به پيشنهاد وزير دادگستري 
  : به شرح مواد آتي است»چگونگي بررسي صحنه جرم

  فصل اول ـ تعاريف و کليات
حنه جرم محلي است که مرتکب جرم رفتار مجرمانه خود را در آنجا انجام صـ ١ماده
 .داده است
حفظ صحنه جرم عبارت است از کليه اقدامات و تدابير حفاظتي براي حفظ  ـ٢ماده

 صحنه آثار، عاليم و داليل جرم و جلوگيري از امحاء آنها و يا تغيير و اضافه نمودن آثاري به
 محصور کردن، گماردن مأموران محافظ و ممانعت از تردد هايي از قبيل جرم با روش

  .اشخاص غير مجاز و يا حيوانات
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 پذيريآوري و استناد جمع نامه آيينحفظ صحنه جرم در محيط مجازي مطابق ـ ١تبصره
  .باشد  ميقضائيه رييس قوه ١٢/٥/١٣٩٣ادله الكترونيكي، مصوب 

حل وقوع جرم و ساير حفظ صحنه جرم حسب مورد برعهده ضابطان مـ ٢تبصره
حفظ صحنه جرم از زمان اطالع از . بيني گرديده است اشخاصي است که در قوانين پيش

  .يابد  ميوقوع جرم تا هر زمان که مقام قضايي ضروري بداند، ادامه
پيگيري و انجام اقدامات الزم مربوط به امدادرساني به مصدومين احتمالي در ـ ٣ماده

سوزي،   حوادث احتمالي بعدي از قبيل آتشت جلوگيري ازصحنه جرم و در صورت ضرور
انفجار، ريزش آوار، به عهده ضابطان مربوط محل و با دستور رييس گروه بررسي صحنه جرم 

در موارد ضروري مربوط به امدادرساني فوري، امدادرسانان ضمن انجام وظيفه، . پذيردصورت مي
  .د مراتب را فوراً به دادستان اطالع دهنددر صورت برخورد با جرم غير قابل گذشت موظفن

بررسي صحنه جرم عبارت است از مجموعه اقدامات فني، علمي و قضايي ـ ٤ماده
برداري،   يادداشتدر صحنه جرم براي کشف و شناسايي، بررسي اوليه، مستندسازي از قبيل

 گذاري ارهبندي، برچسب و شم ، بستهآوري جمعبرداري و تهيه کروکي، تصويربرداري، عکس
گيري،  نگاري، قالب داليل و مدارک جرم و ساير اقدامات تخصصي الزم نظير انگشت

هاي ديده و يا اشخاص مظنون و متهم و نمونه هاي زيستي بزه نگاري، گرفتن نمونه چهره
  .غيرزيستي يافت شده در صحنه به منظور کشف جرم

ا مجازي چگونگي بازسازي صحنه جرم، عبارت است از تجسم عملي ي ـ ٥ماده
رخداد جرم در محل با قراردادن اشياء و افراد مرتبط با وقوع جرم و تکرار نمادين اتفاقات و 
رفتارها در شرايط و وضعيت زمان ارتکاب به منظور رفع ابهام و تناقض موجود در پرونده و 

   .کشف حقايق مربوط به جرم
 و متخصصي است که گروه بررسي صحنه جرم متشکل از اشخاص مسؤول ـ ٦ماده

وظيفه قانوني و فني بررسي و مستندسازي صحنه جرم را به عهده دارند، شامل پزشک 
کارآگاهان و ) ضرب و جرح و ساير موارد موارد قتل، خودکشي، مرگ مشکوک، در(قانوني 

بررسي صحنه جرم اداره هاي  و تکنيسينمأموران تحقيق مربوط، کارشناسان، متخصصين 
، نگاري گيري، اثربرداري، انگشت  قبيل عکاس، تصويربردار، متصديان قالبتشخيص هويت از

  .ساير كارشناسان حسب مورد امور رايانه، ترسيم کروکي و
منشي صحنه جرم، فردي است که بنا به ضرورت و تشخيص بازپرس از ـ ١تبصره

ط مجلس، ثبت و ضببين کارکنان اداري دادسراي مربوط تعيين و وظيفه تنظيم صورت
  .دستورات مقام قضايي در صحنه جرم را بر عهده خواهد داشت

 ساير کارشناسان مذكور در ماده فوق، افرادي از قبيل کارشناسان آتش ـ٢تبصره
نشاني، اورژانس، جرم شناس و روان شناس، برق، آب، گاز و شهرداري هستند که متناسب 

  . يابند با نوع جرم به تشخيص و دستور بازپرس در صحنه حضور مي
ضابطان عام و حسب مورد ضابطان خاص به محض اطالع از وقوع جرم در ـ ٧ماده 

جرايم غير مشهود، مراتب را به دادستان، پزشکي قانوني، پليس آگاهي و تشخيص هويت 
  . كنند  مياطالع داده و نسبت به محصور كردن و حفظ صحنه جرم اقدام

ظامي در صورت اطالع از وقوع جرم  مركز فرماندهي و كنترل نيروي انتـ  تبصره
  .كند  ميمراتب را جهت انجام اقدامات قانوني به كالنتري و يا پاسگاه محل وقوع جرم اعالم

باشد و رييس آن نظارت بر گروه بررسي صحنه جرم به عهده بازپرس مي ـ ٨ماده
  .توسط بازپرس تعيين و در صورت ضرورت سرپرستي گروه را به عهده خواهد گرفت

ديده، متهم يا مظنون نظامي و يا صحنه جرم محيط  در مواردي که بزهـ ٩ادهم
نظامي باشد و بازپرس الزم بداند، از فرمانده يگان مربوط براي حضور نماينده در صحنه 

   .کندجرم دعوت مي
شرح وظايف اشخاص و مقامات ذيربط و , حدود اختيارات ـ فصل دوم

  چگونگي بررسي صحنه جرم
ظايف و اختيارات بازپرس در صحنه جرم قتل، خودکشي، فوت مشکوک، وـ ١٠ماده 

فوت يا ضرب و جرح و تجاوزات جنسي و ساير موارد به شرح  خودزني و حوادث منجر به
  باشد؛ زير مي

حفظ آثار، عاليم و صحنه جرم  به محض اطالع از موضوع، صدور دستور فوري ـالف 
  .و جلوگيري از فرار و مخفي شدن متهم

اطالع به گروه بررسي صحنه جرم و عنداللزوم ساير كارشناسان جهت حضور و ـ  ب
  . اقدامات الزم

 و تنظيم صورتمجلس در همه زواياي موضوع قبل از حركت دادن جسدپ ـ بررسي 
 شامل قيافه ظاهري، جنس، سن  آنتوصيفو  مشاهدات خود از وضعيت ظاهري ارتباط با

يت قرارگيري ، وضع، پوشش جسد و وضعيت لباستقريبي، رنگ مو، نوعو وزن و قد 
 ي از قبيلآلت قتاله احتمالي، آثار ، اشياء وجسد، شرايط کلي جسد، دماي جسد

  .سوختگي، ضرب و جرح و تغييرات احتمالي پس از مرگ
صدور دستور احراز هويت جسد و در صورتي كه هويت متوفي معلوم نباشد، انجام  ت ـ

  . قانون آيين دادرسي كيفري، با رعايت موازين شرعي١٣٢اقدامات مقرر در ماده 

ث ـ صدور دستور ترسيم كروكي، عكسبرداري و در صورت امكان فيلمبرداري از 
صحنه جرم يا جسد، با رعايت موازين شرعي به منظور حفظ صحنه جرم، جسد، هويت 

 .متوفي و چگونگي فوت وي
در محل جرم، رابطه مقتول با  چگونگي ورود و خروج مرتکب ،ي و ارزياببررسي ـج 
امري كه در هر  به  اقدامو يا ساير جرائم، آثار درگيري و انگيزه احتمالي وقوع قتل متهم

 .ثر استؤکشف حقايق م
 قانون ٩٨با رعايت مفاد ماده  قضيه اناز متهم، شاكي، شهود و مطلعچ ـ تحقيق 

  .آيين دادرسي کيفري
تکب جرم و انجام تحقيقات تکميلي از ح ـ صدور دستور شناسايي و دستگيري مر

تحصيل داليل جرم و ساير , قبيل تحقيق از شهود، مطلعان، شناسايي و معرفي اولياء دم 
  .اقدامات ضروري به ضابطان دادگستري

نيروي انتظامي گاه آاخذ نظريه از پزشک قانوني، کارشناس تشخيص هويت، کار  ـخ
  .و ساير کارشناسان در حيطه وظايف محوله

د ـ دستور حضور كارشناسان سالح و مهمات اداره تشخيص هويت در کالبد گشايي 
  .اجساد در مواردي که مرگ ناشي از استفاده سالح گرم باشد

 تنظيم صورتمجلس و ثبت زمان دقيق اطالع، حرکت، حضور و خاتمه بررسي و  ذ ـ
  .نوع وسيله نقليه، اسامي و سمت همراهان همچنين پالک و

 ٣٠٢ازپرس مكلف است در معاينه اجساد و جرايم موضوع بند الف ماده بـ تبصره 
 در ساير موارد، بازپرس. قانون آيين دادرسي كيفري شخصاً و در اسرع وقت حضور يابد

تواند با نظارت بر گروه بررسي صحنه جرم اقدامات الزم را معمول و يا در صورت  مي
  .ضرورت سرپرستي گروه فوق را به عهده بگيرد

 در سوانح هوايي دريايي، و ريلي بازپرس با دعوت از كارشناسان ايمني، ـ١١ماده
بازرسي، حفاظت، تشخيص هويت، پزشکي قانوني و غيره دستور اقدام و بررسي از جمله 

 :نمايد موارد ذيل را صادر مي
  مشخص کردن نوع و نام وسيله و تعداد سرنشينان؛  ـالف
  ؛ و مكان سانحهساعت دقيق آغاز حركت و زمان  ـب
  مسير، مبداء و مقصد و نوع مأموريت؛  ـپ
  ؛ )درجه حرارت؛ فشار هوا و سمت وزش باد(شرايط جوي در زمان حادثه   ـت
  علت سانحه؛ـ ـ ث 
  تحقيق از شاهدان عيني و كاركنان شاغل در وسيله؛  ـج
  عكس برداري و تصويربرداري از زواياي مختلف الشه وسيله و محل سانحه؛  ـچ
شناسايي هويت حادثه ديدگان و در صورت لزوم انجام اقدامات الزم براي اخذ و   ـح
هاي  نظير اثر انگشت، تصاوير چهره و عاليم و نشانه(هاي بيومتريک  آوري مشخصه جمع

  .)خاص، نمونه زيستي
  م؛حفظ صحنه تا انجام تحقيقات الز  ـخ
 برآورد خسارت وارده و ساير اقدامات ضروري ديگر؛  ـد

 در سوانح هوايي عالوه بر انجام موارد باال بازپرس دستور اقدام و بررسي  ـتبصره
  :كند  ميموارد ذيل را نيز صادر

  مكالمات خلبان، كمك خلبان و گروه پروازي با برج مراقبت پرواز؛ ـ الف
  تعداد ساعات پرواز و مهارت پروازي خلبان؛  ـب
  ؛بل از پرواز تكميل شده استچك ليست وسيله هوايي كه توسط خلبان ق  ـپ
  ؛تحقيق از كاركنان برج مراقبتـ ت 
  کشف و بررسي جعبه سياه وسيله هوايي؛  ـث

  .ج ـ ساير اقدامات الزم
هاي بررسي سوانح و   هاي تخصصي بررسي سوانح مانند گروه گروهـ ١٢ماده

ا حوادث هوايي که به موجب مقررات تشکيل گرديده است، موظفند اطالعات الزم ر
در اختيار بازپرس قرار داده و در صحنه سوانح و حوادث مزبور همکاري الزم را با مقام 

  .قضايي معمول نمايند
  :  جرم به شرح زير است هويت در صحنه وظايف و اختيارات گروه تشخيص ـ١٣ماده

 الف ـ ارزيابي و بررسي مقدماتي صحنه جرم؛
اري، عکسبرداري، تصويربرداري برد ب ـ مستندسازي صحنه جرم از قبيل يادداشت 

  و تهيه کروکي؛
  هاي مختلف صحنه جرم؛ برداري از اليه پ ـ اثربرداري و نمونه

ديده و البسه و  ت ـ عکسبرداري فني در نماهاي مختلف و از اعضاي مختلف بزه
  ديده؛اشياء همراه بزه
مصدوم يا مانده بر روي جسد يا  هاي زيستي و غير زيستي بجا آوري نمونه ثـ  جمع

مجروح، صحنه جرم، آلت قتاله يا ضرب و جرح و صدمه روي بدن مظنونين احتمالي حاضر در 
  صحنه جرم؛
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هاي  آوري، ثبت و ضبط عاليم و اطالعات ظاهري جسد و درج آن در فرم ج ـ جمع
   ـ مخصوص؛

  نگاري براساس اظهارات شهود و مطلعين؛ چ ـ انجام چهره
ز آثار به جا مانده در صحنه جرم نظير ابزار، رد گيري ا ح ـ عکسبرداري و قالب

  کفش، تاير خودرو؛
آوري کليه اطالعات  نگاري و جمع برداري، انگشت خ ـ بررسي، عکسبرداري، نمونه

ساخت به منظور  مانده در حوادث و اتفاقات طبيعي و انسان مربوط به اجساد ناشناس بجاي
  تعيين و تأييد هويت آنان؛

داري براي تعيين هويت اجساد ناشناس با همکاري پزشکي قانوني  نمونه بر ـتبصره
  .شودو تشخيص هويت تحت نظارت بازپرس انجام مي

 هاي شده و تحويل آن به آزمايشگاه آوري بندي، کُدگذاري آثار و مدارک جمع دـ بسته
  تشخيص هويت متناسب با نوع ادله در اسرع وقت؛

   هويت با ساير اعضاي گروه بررسي ذ ـ هماهنگي و تعامل رييس گروه تشخيص
  . جرمصحنه

 جرم   وظايف و حدود اختيارات کارآگاهان نيروي انتظامي در صحنهـ ١٤ماده
  :عبارتند از

 الف ـ معاينه، بررسي و ارزيابي مقدماتي صحنه جرم؛
  ب ـ تحقيق از شاکي، شهود و مطلعان در حدود مقررات؛

   از آنان برابر مقررات مربوط؛پ ـ دستگيري متهم يا متهمين و بازجويي
  ت ـ تعامل، هماهنگي و تبادل اطالعات با اعضاي گروه بررسي صحنه جرم؛

جويي و اخذ نتايج اقدامات انجام شده توسط اعضاي ث ـ تکميل فرآيند تحقيق و پي
  .گروه بررسي صحنه جرم و ثبت در پرونده و گزارش به مقام قضايي

  : جرم عبارت است از  پزشک قانوني در صحنهوظايف و حدود اختيارات ـ١٥ماده
ـ حضور در صحنه قتل، فوت مشكوك، خودکش هاي  ، حوادث منجر به مرگ و صحنهيالف 

 رواني و تجاوزات جنسي مطابق با دستور بازپرس؛, مربوط به صدمات و جراحات بدني 
  ب ـ معاينه اوليه شخص براي بررسي عاليم حياتي يا تأييد مرگ؛

برداري براي كمك به تعيين هويت،  ظاهري جسد و در صورت نياز نمونهپ ـ معاينه 
  آوري مدارك و بررسي شواهد در حوادث فردي و جمعي؛ علت و نحوه حدوث واقعه و جمع

  ت ـ تخمين زمان وقوع مرگ؛
  ث ـ تعيين تقدم و تأخر زمان فوت يا ساير صدمات بدني اشخاص؛

  مرگ؛ج ـ تفكيك جراحات و صدمات قبل و پس از 
  چ ـ مطابقت آالت و ادوات مکشوفه با جراحات و صدمات موجود در بدن قرباني؛

  ح ـ كمك به بازسازي صحنه جرم در صورت لزوم؛
  خ ـ نظارت بر نحوه انتقال جسد؛

  زيستي به جامانده روي قرباني يا متهم؛هاي   نمونهآوري جمعد ـ در صورت اقتضاء، 
غير زيستي از صحنه جرم كه در تعيين علت هاي   نمونهآوري جمعذ ـ عنداللزوم 

  فوت موثر باشد؛
  . ساير ادله اي كه در تعيين علت و نحوه فوت موثر باشدآوري جمعر ـ 
 براي بازپرس ذكر شد، در مورد نامه آيين اختيارات و وظايفي كه در اين ـ۱۶ماده

  .ساير مقامات قضايي ذي صالح در مواجهه با صحنه جرم نيز جاري است
دادگستري پس از حضور مقام قضايي در صحنه جرم، تحقيقاتي ضابطان ـ ۱۷ماده 

  .كنند  مياند به وي تسليم و بر اساس دستور وي عمل را که انجام داده
 قانون آيين دادرسي كيفري ۵۶۷ دولت مكلف است در اجراي ماده ـ۱۸ماده

 مستقل در بودجه ساليانه  را حسب مورد در رديفنامه آييناعتبارات مورد نياز اجراي اين 
  .پيش بيني و درج نمايد

 به تصويب ۲۸/۶/۱۳۹۶ تبصره در تاريخ ۸ ماده و ۱۹اين آئين نامه در ـ ۱۹ماده 
  . قضائيه رسيد رئيس قوه

  رئيس قوه قضائيه ـ صادق آملي الريجاني
  

  ٣١/٥/١٣٩٦                                                                ٩٥/١٥٨ـ ٩٤/٧٦٠رهشما
  يبسمه تعال

  ي جاسبيجناب آقا
  راني اي اسالمي جمهوريرعامل محترم روزنامه رسميمد

  با سالم
 ٤٦٧ـ ٤٦٨ به شماره دادنامه يوان عدالت اداري ديعمومي هيأت ك نسخه از رأي
  : با موضوع١٧/٥/١٣٩٦مورخ 

  سازمان٢٢/٦/١٣٩٠ مورخ ٢٦٦/ص/٩٣٨٦از بخشنامه شماره   ٣  و٢، ١ابطال بندهاي «
وست ي پجهت درج در روزنامه رسمي به» بازنشستگي كشوري در خصوص پرداخت حق اشعه

  .گردد يارسال م
ـ مهديوان عدالت اداري دي تخصصيأتهاي و سرپرست هيعموم هيأت ركليمد   ني دربي 

  
  ٤٦٧ ـ ٤٦٨ :ماره دادنامهش           ١٧/٥/١٣٩٦: خ دادنامهتاري
  ٩٥/١٥٨  ـ٩٤/٧٦٠: روندهالسه پک

  يوان عدالت اداري ديعموم هيأت :مرجع رسيدگي
  ي لنگرودي محمدرضا پورصادقي آقا:يشاك

 از بخشنامه شماره ٤ و ٣، ٢، ١ ي ابطال بندها:موضوع شکايت و خواسته
  ي کشوري سازمان بازنشستگيت حقوقيري سرپرست مد٢٢/٦/١٣٩٠ ـ ٢٦٦/ص/٩٣٨٦

 و ٣، ٢، ١ يابطال بندها يليتکمحه ي به موجب دادخواست و الي شاک:گردش کار
 سازمان يت حقوقيريسرپرست مد ٢٢/٦/١٣٩٠ ـ ٢٦٦/ص/٩٣٨٦ از بخشنامه شماره ٤

  :ن خواسته اعالم کرده است کهيي را خواستار شده و در جهت تبي کشوريبازنشستگ
  يوان عدالت اداري ديعموم هيأت مقام محترم دفتر«
  ي عشق آباديآقا
رت ي مغا٤ و ٣، ٢، ١ ي در بندها٢٢/٦/١٣٩٠ ـ ٢٦٦/ص/٩٣٨٦بخشنامه شماره ـ ١
 ٢٠/٨/١٣٨٦ ـ د/١٢٥٣٥٤/١٠ مصوبه يت خدمات کشوريري قانون مد٦٨ ماده ٣بر بند 
ن ي در اxان اشعه يت شاکي و شکاي است مسئله شاکي اسالمين شده مجلس شورايتدو

  . آن را دارميدگي رسيتقاضا.  مطرح استييمرجع قضا
 سازمان ي همان ابطال بخشنامه داخليت شاکي نظر شکار مصوبه مورديتصاوـ ٢
 ٤ و ٣، ٢، ١ ي در بندها٢٢/٦/١٣٩٠ ـ ٢٦٦/ص/٩٣٨٦ به شماره ي کل کشوريبازنشستگ

 بوده xخالف قانون اشعه  نگارش و تحرير شده آبتن توپي سرپـرستي دفتـر حقـوقي
ـ ٢٢١٨٨/٢٤٤ تشکيالت آيين دادرسي مصوبه ٨٨ و ماده ١٢ ماده ١و به استناد بند 

 ٢/٥/١٣٩٢ـ  ١٩٩٢٠ مجلس شوراي اسالمي که در روزنامه رسمي کشور به شماره ١٥/٤/١٣٩٢
   ) www.diban – edalat.ir سايت ديوان عدالت اداري (چاپ شده محرز است 

 حق سرانه کسر ي کل کشوري در تمام دوران بازنشستگxاز قسمت حق اشعه ـ ٣
 شماره يه محرز است باز هم بخشنامه داخلز شديکسورات در زمان شاغل بودن وار

 هيأت ني سازمان متبوع در ا٤ و ٣، ٢، ١ ي در بندها٢٢/٦/١٣٩٠ ـ ٢٦٦/ص/٩٣٨٦
وان و ياست ديآن را از مقام ر» کنيکان لم «وان مطرح است که ابطال و ي ديعموم
 ي اسالمي مجلس شورايرت با قانون خدمات کشوري ابطال آن را دارم که مغايتقاضا
  ». آن را دارميدگي رسيتقاضااند   کردهياتيلعم

  : اعالم کرده است کهيليحه تکمي به موجب الين شاکيهمچن
 ١٠٣٨٦٥/٢١١/٩٠٠ و ١١/٣/١٣٩٣ـ ٢٠٠/٢١٨٦٢/٢١١/٩٠٠هاي  احتراماً، عطف به نامه«

 ٢٦٦/ص/٩٣٨٦ مکاتبه شده و ابطال بخشنامه ١/٧/١٣٩٤ـ١٠١٦٩٨/٢١١/٩٠٠ و ٥/٧/١٣٩٤ـ 
 به شماره پرونده ي ادار در هيأت عمومي ديوان عدالت٤ و ٣، ٢، ١ بندهاي  در٢٢/٦/١٣٩٠ـ 

 ي ط٩٤٠٧١١ يگاني و شماره با٤٠٣٧٧ به شماره رمز ١١/٧/١٣٩٤ ـ ٩٨٠٩٠٥٨٠٠٣٨٧
 يعموم هيأت  جهت ارجاع مجدد بهيوست به حضور جنابعالي تمام ضمائم پيفتوکپ

 که مستمري است و صحت و xاشعه ديوان و ارائه طرح دعوي و اثبات ادله دعوي شاکيان 
گردد نظر به اينکه در خصوص موضوع اعالم تعارض  سقم و سعه صدر احاله دادرسي تقديم مي
عنه و سازمان بازنشستگي کل کشوري در جريان قرار  و تناقض صورت گرفته براي مشتکي

ـ ٨٩٣ه  در تمام دوران بازنشستگي مستمري است و دادنامه شمارxگرفتن موضوع حق اشعه   
  دري کل کشوري بازنشستگ از سازمان٢٨/٨/١٣٨٦ـ ٨٥/١٤٢ در کالسه پرونده ٢٨/٨/١٣٨٦

) يبازنشستگ (عنه مشتکيگردد اگر اعتراض   مي مطرحيوان عدالت اداري ديعمومهيأت 
  :شوند  ميسازمان متبوع بالاثر غلط و خطاست و مختومه اعالم صورت گرفت

راندخت ي اي کل کشوريق سازمان بازنشستگس اسبي از جانب رئيچون تخلف ادار
 سال خدمت در ي در تمام دوران سxان صورت گرفته محرز است چون کار با اشعه يعطار

 وحدت يران بنا به آراي اي اتمي است چون سازمان انرژي مستمري کل کشوريبازنشستگ
ه ب نامي و تصو٢٦/١/١٣٩٢ ـ ٣٨ و ١٢/١٢/١٣٨٦ ـ ١٤٦٦ ـ ١٤٦٧ ـ ١٤٦٨هاي  هيرو

ه استدالل از ي دفاعي برا١٧/٣/١٣٧٨ ـ هـ/١٩٩٦ت/١٨١٦ران به شماره يوز هيأت دولت و
 يا ک هستهيزي برجام دکترا ف٥+١ستها و گروه يولوژيراد ـ ستهاي تکنولوژxپرتوکاران اشعه 

گردد   ميکنند شامل  ميفهيگاه نطنز انجام وظورين ـ روگاه فرودوين ـ ن اراکيآب سنگ
گردند و دچار مشکالت   مي بازنشستهينده و آتي آنها هم در آيد براير و اميدولت تدب

مستمر  غير مستمر ويايکه در مزا.  به وجود خواهد آمدي در آتxده در حق اشعه يعد
کنند و به حساب صندوق رفاه   ميزيحق سرانه کسر کسورات در زمان شاغل بودن وار

باشند جهت انعکاس   ميحي صحگردد محرز و درست و  ميزي واري کل کشوريبازنشستگ

http://www.DASTOUR.IR
http://www.RRK.IR
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 در کالسه ٢٨/٨/١٣٨٦ـ ٨٩٣ه ي وحدت روي آراي طيوان عدالت اداري ديعموم هيأت به
 گردد که قبالً موضوع رسيدگي و مبادرت به صدور  تقديم مي٢٨/٨/١٣٨٦ـ ٨٥/١٤٢پرونده 
 ٢٨/١/١٣٩١ ـ ٢٨ و مرحله دوم ٧/٣/١٣٨٥ـ ١١٢ه مرحله اول به شماره ي وحدت رويآرا
 و رمز ٩٤٠٧١١ يگاني و شماره با١١/٧/١٣٩٤ ـ ٩٠٥٨٠٠٣٨٧رحله سوم شماره و م

 است مراتب يهيگردد بد  مي ارساليوان عدالت اداري ديعموم هيأت  در٤٠٣٧٧پرونده 
  در مارالذکر٤ و ٣، ٢، ١ ي در بندها٢٢/٦/١٣٩٠ ـ ٢٦٦/ص/٩٣٨٦امر ابطال بخشنامه 

 اتخاذ گردد و يماتي تصمي ممکن در صدور رأگردد تا در اسرع وقت  ميمي تقداالشعار فوق
 بند سوم ٦٨در جهت تحقق اهداف مورد نظر بر حکم مقرر به مقنن قانونگذار بر ماده 

 ـ د/١٢٥٣٥٤/١٠ مصوب يت خدمات کشوريري قانون مديايفصل دهم حقوق و مزا
 در برابر ي اسالميب شده مجلس شورايه و تصويته.  محرز و درست است٢٠/٨/١٣٨٦
در  x سال و بنا به سر و سامان دادن حق اشعه ٢٦ به مدت ٢٠/١/١٣٦٨ مصوبه xه اشع

 با حقوق و ي کل کشوري و سازمان بازنشستگي سراسر کشوري علوم پزشکيدانشگاهها
 ١٢/١٢/١٣٨٦ـ  ١٤٦٦ـ  ١٤٦٧ـ  ١٤٦٨هاي  مزاياي مستمر و غيرمستمر طي آراي وحدت رويه

 ـ هـ/١٩٩٦ت/١٨١٦ران به شماره يوز هيأت  وب نامه دولتي و تصو٢٦/١/١٣٩٢ ـ ٣٨و 
 ـ ٢٦٦/ص/٩٣٨٦  يدر بخشنامه داخل) يبازنشستگ (عنه مشتکي در طرف ١٧/٣/١٣٧٨
د در مرحله سوم يه جديجاد رويااند   به وجود آورده٤ و ٣، ٢، ١ ي در بندها٢٢/٦/١٣٩٠

ـ ٢٢١٨٨/٢٤٤ مصوبه يوان عدالت اداري دين دادرسييالت آي قانون تشک٩٠طبق ماده 
 ٢٨/٨/١٣٨٦ ـ ٨٩٣ مجلس شوراي اسالمي را خواستار بود و براي ارجاع دادنامه ١٥/٤/١٣٩٢
 هيأت  بهي کل کشوري سازمان بازنشستگ٢٨/٨/١٣٨٦ـ ٨٥/١٤٢ کالسه پرونده در

 xان اشعه يت شاکي است مراتب امر تمام شکايهيشود بد  ميوان عودت دادهي ديعموم
داشتند   دريافت ميx حق اشعه ١٢/٤/١٣٨٦کشوري تا تاريخ ماقبل از قانون مديريت خدمات 

اند و در پايان از همکاري و مساعدت در برابر  آن را حذف، قطع ـ توقيف ـ قلع و قمع کرده
  ».کنند مويد و موفق باشند عدالت و مساوات در امور محوله قضايي انجام وظيفه مي

  :ر استيمتن بخشنامه مورد اعتراض به قرار ز
  کل محترم استان تهرانريمد«
  ...يندگيس محترم نمايرئ/ ريمد

 العاده  فوق در خصوصيوان عدالت اداري دي واصله از سويبا توجه به دادخواستها
کار با اشعه و به منظور هماهنگي در پاسخگويي و همچنين خودداري از مکاتبات 

  :رساند  مي اطالعمکرر به
ش از ي بازنشستگان پيق اشعه برا حي متضمن درخواست برقراريدادخواستهاـ ١
جز چند  (يوان عدالت ادارين خواسته وجود ندارد و دي جهت اجابت ايمجوز قانون: ١٣٧٤

  .ن دسته از بازنشستگان صادر ننموده استي به نفع اييتاکنون رأ) مورد معدود
 متضمن درخواست برداشت کسور از حق اشعه و اعمال آن در يدادخواستهاـ ٢

 از آنجا که): ١١٢ شماره يعمومي هيأت موضوع رأ (١/١/١٣٧٤ از يتگحقوق بازنشس
 حق اشعه را ٧/٣/١٣٨٥ـ ١١٢ دادنامه شماره ي طيوان عدالت اداري ديعمومهيأت 
 ي مستمر و مشمول پرداخت کسور بازنشستگيايق مزاي شغل، از مصادالعاده  فوقهمانند

 در حق العاده  فوقنياشت شود، لذا ا برديبرشمرده و مقرر نموده تا از آن کسور بازنشستگ
  .گردد  ميباشد، لحاظ  مي١/١/١٣٧٤ آنها پس از يخ بازنشستگي که تاري افراديبازنشستگ
 ياي حقوق و مزاي متضمن درخواست اصالح حق اشعه بر مبنايدادخواستهاـ ٣

وان عدالت ي ديعموم هيأت ):١٤٦٦ ـ ١٤٦٨ شماره يعمومي هيأت موضوع رأ (يافتيدر
 ي، حکم به اصالح مبنا١٢/١٢/١٣٨٦ ـ ١٤٦٦ ـ ١٤٦٨ به موجب دادنامه شماره يادار
 ٢٠با استناد به ماده . ا دادي حقوق و مزاين حق اشعه و لزوم پرداخت آن بر مبناييتع

قانون ديوان عدالت اداري، تاريخ اجراي رأي هيأت عمومي و به تبع آن اصالح مبناي 
 گذشته باشد و مفاد اين رأي به مي) ١٢/١٢/١٣٨٦(ور رأي العاده کار با اشعه، تاريخ صد فوق
 از شعب ي و شخصي موردي که رأي است در خصوص افراديهيبد. کند  نميتيسرا
ه بازنشستگان ي بقيخ استحقاق بوده که براي، تاري رأيخ اجرايند، تارينما  ميوان اخذيد

  .باشد ي نميم و تسريقابل تعم
 برخورداري از حق اشعه پس از قانون مديريت ـ دادخواستهاي متضمن درخواست٤

تعدادي از بازنشستگان با طرح اين شکايت که حق اشعه پرداختي به ايشان، با : خدمات کشوري
اجراي قانون مديريت خدمات کشوري حذف شده، خواستار اعمال مجدد آن در حقوق 

ه دفاعيات موجه و قانوني برخي از شعب ديوان نيز ابتدا بدون توجه ب. بازنشستگي خود شده اند
صندوق رأي به لزوم برقراري مجدد حق اشعه در حقوق بازنشستگان شکات پس از اجراي قانون 

هاي مشمول کسر  العاده مبني بر اينکه فوق(لذا توضيحات الزم . مديريت خدمات کشوري دادند
مت جهت تعيين کسور فقط يک بار و در زمان محاسبه ميانگين حقوق و مزاياي دو سال آخر خد

لحاظ قرار گرفته و به حقوق بازنشستگي پس از برقراري،  اولين حقوق بازنشستگي شکات مورد
گيرد تا قانون بعدي بتواند حکم به قطع آن دهد لذا موضوع آراي  اي تعلق نمي العاده هيچ فوق

کننده و  ، به شعب صادر)صادره قبالً به صورت کامل اجرا شده و اجراي مجدد آن مفهوم ندارد

اجراي احکام ديوان ارائه شده، بديهي است در خصوص اجراي اين دسته از آراء ضروري است با 
  »ـ سرپرست مديريت حقوقي. اين مديريت هماهنگي به عمل آيد

در پاسخ به شکايت مذکور، مديرکل امور حقوقي صندوق بازنشستگي کشوري 
  :ح داده است کهيوض ت٢٥/١١/١٣٩٤ ـ ٢٣٥/ص/٢٣١١١حه شماره ي موجب البه

  يوان عدالت اداري ديعموم هيأت است محترمير
  با سالم

 ٢٨/٩/١٣٩٤ـ ٩٤٠٩٩٨٠٩٠٠٠٠٠٠٠٣احتراماً، بازگشت به کالسه پرونده شماره 
 ٣٣وفق ماده : رساند  مي به استحضاري لنگرودي محمدرضا پورصادقيدر خصوص آقا

ت ي، موضوع شکا٢٢/٩/١٣٩٠ مصوب يوان عدالت اداري دين دادرسييالت و آيقانون تشک
ن امر يشان، اي ايح و منجز باشد که با توجه به دادخواست ارساليد صري بايو  خواسته شاک

ت که نامبرده خواستار ابطال نامه يده است و صرفاً بر اساس موضوع شکايت نگرديرعا
 العاده  فوقن صندوق و پرداختي ايت حقوقيري مد٢٢/٦/١٣٩٠ب ـ ٢٦٦/ص/٩٣٨٦شماره 
 ي و پرداخت آن بعد از اجرايت خدمات کشوريري قانون مد٦٨ ماده ٣عه به استناد بند اش

 قانون صدرالذکر صرفاً ١٢ ماده ١ن به موجب بند يهمچن. قانون مذکور شده است
و ها  نامه آيين از يا حقوقي يقيات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقي به شکايدگيرس
  رايوان عدالت اداري ديعموم هيأت ابل طرح درق.. . وير نظامات و مقررات دولتيسا
ح نبوده چرا که ين موضوع خواسته نامبرده تحت عنوان ابطال بخشنامه صحيباشد بنابرا مي

وان ي ديعموم هيأت تاً بخشنامه نبوده که قابل طرح درين اداره کل ماهينامه مذکور از ا
ه يحال مشارالي ايعل. باشد ي مي و درون سازماني باشد بلکه صرفاً نامه اداريعدالت ادار

 ـ ٢٦٦/ص/٩٣٨٦ل و مستندات الزم خواستار ابطال نامه شماره يبدون ارائه دال
  که مالحظهيبه طور. ده استين صندوق گردي ايي اجراي به واحدهاي ارسال٢٢/٦/١٣٩٠
هاي   دادنامهيل در نحوه اجرايان و تسهيند ابالغ نامه مذکور صرفاً در مقام بيفرما مي

ده و ي صادر گرديعموم هيأت ١٢/١٢/١٣٨٦ ـ ١٤٦٦ ـ ١٤٦٨ و ٧/٣/١٣٨٥ـ ١١٢شماره 
. گردد  نمين موجود مشاهدهيمذکور و قوانهاي   با دادنامهيرت و تعارضيچگونه مغايه

ت ين صندوق در شکايت قرار گرفتن ايگردد با وجود طرف شکا  ميضمناً خاطر نشان
ک جانبه اقدام ي به طور يوان عدالت اداري د٤به ن صندوق، شعيمطروحه و عدم ابالغ به ا
  . کرده است١٤/١٠/١٣٩٤ ـ ٢٥٢٥به صدور دادنامه شماره 

 به عمل آمده نامبرده در رابطه با خواسته خود به دفعات مکرر يهذا حسب بررسيعل
صادره از هاي   نموده و طبق دادنامهي طرح دعويوان عدالت اداريدر شعبه مختلف د

ز ي ني در پيشان به طور پيمعهذا ا. ده استي رد گرديت ويدنظر شکايد و تجيشعب بدو
 آراء صادره از شعب رغم عليو )  فقره٣٧(د ينما ي ميشخصهاي  مبادرت به ارسال نامه

هاي مذکور و مکاتبات  دنظر، به دليل عدم توجه ايشان به متن دادنامهـبدوي و تجدي
 ي به ويين صندوق به پاسخگويو الزام ا خواسته خود ي در پي عمل آمده و تکرار پبه
 و ي که قاعدتاً اختصاص به چند نفر ندارد و استهالک ذهنيجز صرف وقت اضافاي  جهينت

 رغم علياد نهاده و يل مکاتبات رو به ازدين قبيا. ن صندوق نداردي کارشناسان ايخستگ
م يباش ي ميرارانه همچنان شاهد وصول مکاتبات تک متأسف صندوق،يقانونهاي  ييپاسخگو

  :دارد  ميت نامبرده اعالميمختصر از شرح وضعاي  حال خالصهي ايعل
 سال سابقه ٣٠ است که نامبرده با يستم احکام بازنشستگان حاکياطالعات سـ ١

 يولوژي و پست سازمان کاردان راد١٢ يپلم و گروه شغلي فوق ديليخدمت و مدرک تحص
  در١/٩/١٣٦٧ بازنشستگي حوادث ناشي از کار مصوب  ماده واحده قانون نحوه٢به استناد بند 

 قانون ٦ ماده يشان در اجراي اي بازنشسته شده و حقوق بازنشستگ١٥/١/١٣٨٢خ يتار
ر يو ساها   بانوان شاغل، خانوادهياز مقررات مربوط به حقوق بازنشستگاي  اصالح پاره
مشمول برداشت هاي  العاده  فوقن حقوق ويانگي بر اساس م١٣/٢/١٣٧٩مصوب  کارکنان

ب يبا ضر)  کار با اشعهالعاده  فوقاز جمله( در دو سال آخر خدمت يکسور بازنشستگ
  . مورد محاسبه قرار گرفته استيحقوق سال بازنشستگ

 قانون مديريت ١٠٩ در اجراي ماده ٨/٧/١٣٨٦ـ حقوق بازنشستگي مشاراليه در تاريخ ٢
ورد محاسبه مجدد واقع شده است و حکم  م١٢خدمات کشوري بر اساس امتياز گروه شغلي 

  .اجراي قانون مديريت خدمات کشوري صادر و حقوق بازنشستگي وي افزايش يافته است
، ضوابط و ١/١/١٣٨٨ـ با اجراي فصل دهم قانون مديريت خدمات کشوري در تاريخ ٣

ير مقررات پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان شاغل در دستگاههاي مشمول قانون موصوف تغي
هاي مشمول برداشت کسور بازنشستگي و مؤثر در تعيين حقوق  اساسي يافته و مولفه

هاي قابل پرداخت  العاده  قانون مزبور فوق٦٨در ماده . بازنشستگي و وظيفه هم تغيير يافته است
 العاده کار با اشعه اي با نام فوق العاده  بند احصاء شده است و اساساً فوق١٠به کارکنان شاغل در 

 مذکور به کارکنان شاغل دستگاههاي اجرايي در رابطه با ٦٨ ماده ٣در بند . شود مشاهده نمي
 ١٢٧مضافاً با عنايت به ماده . گردد العاده سختي کار از تاريخ مذکور پرداخت مي اشعه صرفاً فوق

ي تحت نام ا العاده  ديگر فوق١٣٨٨قانون مزبور مبني بر لغو مقررات مغاير، اساساً از ابتداي سال 
، ٢٠/١/١٣٦٨ قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب ٢٠ ماده ٤العاده کار با اشعه موضوع بند  فوق
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 بازنشسته و اصوالً در سال ١٥/١/١٣٨٢از آنجا که شاکي در تاريخ . قابليت پرداخت نداشته است
ر نظام شاغل نبوده، لذا تغييراتي که د) اجراي فصل دهم قانون مديريت خدمات کشوري (١٣٨٨

جراي فصل دهم قانون مديريت خدمات کشوري در سال احقوق و دستمزد کارکنان شاغل با 
 ايجاد شده مربوط به کارکنان شاغل از تاريخ مذکور بوده و اساساً تاثيري در وضعيت ١٣٨٨

لذا با توجه به اينکه . حقوقي ايشان نداشته و طرح چنين شکايتي سالبه به انتفاء موضوع است
 ٦٨ ماده ٣ه قبل از اجراي قانون مديريت خدمات کشوري بازنشسته گرديده از شمول بند نامبرد

 ضمناً در صورت هرگونه. باشد، عليهذا با عنايت به مراتب فوق رد دعوي مورد استدعاست خارج مي
  ».ابهام اين صندوق آمادگي دارد نماينده مطلع خود را جهت ارائه توضيحات معرفي نمايد

 مصوب قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري ٨٤ده در اجراي ما
 مطرح شد و يوان عدالت اداري دي، استخدامي اداريتخصص هيأت ، پرونده در١٣٩٢ سال

 به موجب بخشنامه مورد اعتراض ٤ابطال بند اين هيأت در خصوص خواسته شاکي مبني بر 
ن ييالت و آي قانون تشک٨٤ ماده  با استناد به بند ب٣١/٣/١٣٩٥ ـ ٦٢دادنامه شماره 

 صادر کرده يت شاکي به رد شکاي رأ١٣٩٢ مصوب سال يوان عدالت اداري ديدادرس
ا ده نفر از ي و يوان عدالت اداريس دي رئي مذکور به علت عدم اعتراض از سويرأ. است

  .افته استيت ي قطعيوان عدالت اداريقضات د
 ٢٦٦/ص/٩٣٨٦ از بخشنامه شماره ٣  و٢، ١ ي به بندهايدگيپرونده در خصوص رس

  در دستور کاري کشوري سازمان بازنشستگيت حقوقيري سرپرست مد٢٢/٦/١٣٩٠ـ 
  .                            قرار گرفتيعمومهيأت 

ن يس و معاوني با حضور رئ١٧/٥/١٣٩٦خ ي در تاريوان عدالت اداري ديعمومهيأت 
ل شد و پس از يوان تشکي دادرسان شعب د و رؤسا و مستشاران ويوان عدالت اداريد

  . مبادرت کرده استير به صدور رأيت آراء به شرح زي با اکثريبحث و بررس
  

   هيأت عموميرأي
قانون  ٢، با لحاظ ماده ١٣٦٨ مصوب سال قانون حفاظت در برابر اشعهنکه ينظر به ا

 از بخشنامه ١ و ٢  و٣ ين بندهاي قابل اجرا بوده است، بنابرا١٣٦٨، از همان سال يمدن
 ي سازمـان بازنشستگيت حقوقـيري سرپرست مـد٢٢/٦/١٣٩٠ ـ ٢٦٦/ص/٩٣٨٦شماره 
 ي اجرايخ الزم االجـرا شـدن قانون مذکور براياز تـاريي غيرخ هاين تاريي در تعيکشـور

 ٨٨ و ماده ١٢ ماده ١به بند  است و مستند قانون حفاظت در برابر اشعهر يمفاد آن، مغا
  .شود  مي ابطال١٣٩٢ مصوب سال يوان عدالت اداري دين دادرسييالت و آيکقانون تش

  ي ـ محمدكاظم بهراميوان عدالت اداري ديعموم هيأت سيرئ
  
  ٣١/٥/١٣٩٦                                                                            ٩٤/٩٢٨ره شما

  يبسمه تعال
  ي جاسبيجناب آقا

  راني اي اسالمي جمهوريترم روزنامه رسمرعامل محيمد
  با سالم

 مورخ ٤٧٦ به شماره دادنامه يوان عدالت اداري ديعمومي هيأت ك نسخه از رأي
  : با موضوع١٧/٥/١٣٩٦

 مصوبه شوراي آموزش تحصيالت تكميلي دانشگاه علم و صنعت ايران ١١ابطال بند«
كسر نمره به لحاظ تأخير در نامه كارشناسي ارشد مبني بر  در خصوص ارزشيابي پايان

  .گردد يوست ارسال مي به پيجهت درج در روزنامه رسم» نامه دفاع پايان
ـ مهديوان عدالت اداري دي تخصصيأتهاي و سرپرست هيعموم هيأت ركليمد   ني دربي 

  
  ٩٤/٩٢٨: روندهالسه پک     ٤٧٦ :ماره دادنامهش      ١٧/٥/١٣٩٦: خ دادنامهتاري

  يوان عدالت اداري ديعموم هيأت :مرجع رسيدگي
   راديده مبارکه موسوي خانم س:يشاك

  مصوبه شوراي آموزش تحصيالت تکميلي١١ ابطال بند :موضوع شکايت و خواسته
 بر کسر ي ارشد مبني کارشناسنامه ي پايانابيران در خصوص ارزشيدانشگاه علم و صنعت ا

  نامه  پايان در دفاع تأخيرنمره به لحاظ
  مصوبه شوراي آموزش تحصيالت١١ به موجب دادخواستي ابطال بند  شاکي:گردش کار

 ي ارشد مبني کارشناسنامه ي پايانابيران در خصوص ارزشي دانشگاه علم و صنعت ايليتکم
ن خواسته يي را خواستار شده و در جهت تبنامه  پايان در دفاع تأخيربر کسر نمره به لحاظ
  :اعالم کرده است که

آموخته مقطع کارشناسي ارشد دانشگاه علم و  که موسوي راد دانشاينجانب سيده مبار«
صنعت ايران در رشته مهندسي فناوري اطالعات بنا به داليلي که عمدتاً به سيستم دانشگاه 

به همين دليل . ام نامه کارشناسي ارشد خود شده شود، با تأخير موفق به دفاع از پايان مربوط مي
اي   نمره٦الت تکميلي دانشگاه با کسر نمره ارزشيابي طبق مصوبات داخلي شوراي تحصي

 در ١٤ ارزشيابي شده توسط داوران در جلسه دفاع به نمره ٢٠اي که نمره  مواجه شدم به گونه
امه اينجانب تغيير کـرده است ايـن جريمه نامتعارف، خالف اصول کلي علمي، حقوق . کارـن

نامه   آيين٣٩ و ٣٨، ٣٧، ٢٢، ٢٠ مـواد مکتسبه، قاعده قبح عقاب بالبيان و خالف صريح
ريزي آموزش عالي با   شوراي برنامه١٥/١/١٣٨٨آمـوزشي دوره کارشناسي ارشـد مصـوب 

 است که توسط وزير علوم، تحقيقات و فناوري ابالغ شده است و ١٥/١/١٣٨٨ـ ٢١/١٥٤شماره 
انه، ابطال مصوبه ياد اينجانب عاجز. البته خارج از اختيارات تحصيالت تکميلي دانشگاه است

الزم به ذکر است که . را خواستارم) ٢٠(نامه خود  شده و استرداد و احتساب نمره واقعي پايان
بنده در دوره تحصيل به دليل زايمان از يک ترم مرخصي زايمان استفاده نمودم و با تمام 

ايگاههاي علمي جهان نامه، نمايه شده در پ مشکالت موجود با انتشار دو مقاله مستخرج از پايان
 موفق به گذراندن دوره ۱۷با معدل باالي ) نامه بدون احتساب نمره پايان(، ISIو ) ISC(اسالم 

ام و پس از دو بار درخواست به شوراي تحصيالت تکميلي دانشگاه جهت  کارشناسي ارشد شده
 عاجزانه خود را لذا درخواست. نامه خويش، با مخالفت اين شورا روبرو گشتم اصالح نمره پايان

  ».نمايم جهت احقاق حق تضييع شده خود به اين مقام قضايي تقديم مي
  :ر استيمتن مصوبه در قسمت مورد اعتراض به قرار ز

ن يبر اساس قواناند   داشتهي که واحد جبرانياني دانشجويسقف زمان مجاز دفاع برا«
رات يي کسر نمره و تغن و پس از آن کسر نمره متناسب با جدوليي تعيليالت تکميتحص

  .شود  مي از اول آبان ماه اجرانامه  پايانکسر نمره. گردد  ميمندرج اعمالهاي  خيالزم در تار
  

  )گردد بر اساس تاريخ دفاع نمره منفي محاسبه مي(جدول کسر نمره دانشجو به دليل عدم دفاع تا تاريخ ذيل 
٢٩/١٢  ١٥/١٢  ٣٠/١١  ١٥/١١  ٣٠/١٠  ١٥/١٠  ٣٠/٩  ١٥/٩  ٣٠/٨  ١٥/٨  
  ـ٣  ـ٥/٢  ـ٢  ـ٧٥/١  ـ٥/١  ـ٢٥/١  ـ١   ـ٧٥/٠   ـ٥/٠   ـ٢٥/٠

  
٣١/٤  ٣١/٣  ٣١/٢  ٣١/١  
   ـ٦   ـ٥  ـ٤  ـ٥/٣

 بدون امکان جبران ١٤از مرداد ماه به بعد نمره دانشجو حداکثر 
  کسر نمره

ت، تا زمان ي طرف شکايت و ضمائم آن براي شکاي ارسال نسخه ثانرغم علي
ت ي از طرف شکايچ پاسخي هيوان عدالت اداري ديعمومأت  هي به پرونده دريدگيرس

  .                واصل نشده است
ن يس و معاوني با حضور رئ١٧/٥/١٣٩٦خ ي در تاريوان عدالت اداري ديعمومهيأت 

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

  
   هيأت عموميرأي

ر يوسته مصوب وزي ارشد ناپي دوره کارشناسنامه آيين ٢٢نکه مطابق ماده ينظر به ا
 ه توسطي در جلسه دفاعنامه ي پايانابي، ارزش١٣٨٨ در سال يقات و فناوريعلوم، تحق

 مذکور، در رابطه با کسر نمره نامه آيين  ٣٧ و ٣٦شود و در مواد   ميداوران انجامهيأت 
 يليالت تکمي تحصي شوراي براياري در دفاع آن، اخت تأخير به علتنامه ي پايانابيارزش

 ١١ن بند ي نشده است، بنابرابيني پيش ي و پژوهشيدانشگاهها و موسسات آموزش عال
ران در خصوص ي دانشگاه علم و صنعت ايليالت تکمي آموزش تحصيمصوبه شورا

، نامه  پايان در دفاع تأخير بر کسر نمره به لحاظي ارشد مبني کارشناسنامه  پايانيابيارزش
 قانون ٨٨ و ماده ١٢ ماده ١ب است و به استناد بند يارات مرجع تصويخارج از حدود اخت

  .شود  مي ابطال١٣٩٢ مصوب سال يوان عدالت اداري دين دادرسييالت و آيتشک
  ي ـ محمدكاظم بهراميوان عدالت اداري ديعموم هيأت سيرئ

  
  ٣١/٥/١٣٩٦                                                                          ٩٤/١٢٠٤ره شما

  يبسمه تعال
  ي جاسبيجناب آقا

  راني اي اسالمي جمهوريرعامل محترم روزنامه رسميمد
  با سالم

 مورخ ٤٧٧ادنامه  به شماره ديوان عدالت اداري ديعمومي هيأت ك نسخه از رأي
  : با موضوع١٧/٥/١٣٩٦

 ستاد ساماندهي امور جوانان ٢٢/٩/١٣٩٤ از پنجمين جلسه مورخ ٢ بندابطال«
  .گردد يوست ارسال مي به پيجهت درج در روزنامه رسم» استان البرز
ـ مهديوان عدالت اداري دي تخصصيأتهاي و سرپرست هيعموم هيأت ركليمد   ني دربي 

  
  ٩٤/١٢٠٤: روندهالسه پک     ٤٧٧ :ماره دادنامهش    ۱۷/۵/۱۳۹۶: خ دادنامهتاري

  يوان عدالت اداري ديعموم هيأت :مرجع رسيدگي
  ي ذاکري محمدتقي آقا:يشاك
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 ٢٢/٩/١٣٩٤ن جلسه مورخ ي از پنجم٢ ابطال بند :موضوع شکايت و خواسته
   امور جوانان استان البرزيستاد سامانده

 از پنجمين جلسه مورخ ٢ ابطال بند  شاکي به موجب دادخواستي:گردش کار
ن يي امور جوانان استان البرز را خواستار شده و در جهت تبي ستاد سامانده٢٢/٩/١٣٩٤

  :خواسته اعالم کرده است که
  يوان عدالت ادارياست محترم دير«

احتراماً مراتب ذيل به عنوان شکايت از مصوبه ستاد ساماندهي امور جوانان : سالم عليکم
رساند اميد است ضمن صدور حکم بر ابطال مصوبه  لبرز به استحضار آن عالي جناب مياستان ا

ضمناً به دليل ورود خسارت به  دفاتر و مزدوجين . مذکور توقف آن مصوبه امر به اصدار گردد
  .به علت اجراي مصوبه بدواً تقاضاي صدور دستور موقت بر توقف اجراي مصوبه ستاد مذکور رادارم

  طرح موضوع 
خ ين جلسه خود در تاري امور جوانان استان البرز در پنجميستاد سامانده) ١
 از الزام دوره ينمودند که حاکاي  ب مصوبهي با حضور اکثر اعضاء اقدام به تصو٢٢/٩/١٣٩٤

بعد از ثبت ازدواج بود که : ير زندگي و مشاوره قبل از ازدواج با عنوان طرح تدبيآموزش
که سران دفاتر ازدواج اند  ز مقرر کردهينمود و ن  مي الزاميزش دوره آموين را به طيزوج

و ) هينکاح( گذراندن طرح مذکور و ارائه آن به دفاتر، دفترچه ازدواج يپس از ارائه گواه
  .ل دهندين را به آنان تحويزوجهاي  شناسنامه
اي  در پي مصوبه فوق اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرز طي بخشنامه) ٢

  اجراي ضمن ابالغ مصوبه فوق سران دفاتر ازدواج را ملزم به١٣/١٠/١٣٩٤ـ ١٥٤٩٨١ه شماره ب
  .اد شده نموده استيطرح 

  شرح اجرا
 و  ساعت٨در مرحله اول مقرر بود که جلسات  مذکور در دو مرحله هر يک به مدت ) ٣

ه مرکز ال در سيست هزار ريون و دويليک مينه گزاف ي ساعت و با هز١٦مجموعاً در 
ک مرکز در هشتگرد يس و يک مرکز در فرديک مرکز در گوهردشت کرج، يمختلف 
ز مدت ي و نينه درخواستين و گزاف بودن هزيل عدم استقبال زوجيبه دل. ل گردديتشک
ال و در سه ينه به مبلغ نهصد هزار ري آن طرح با کاهش ساعت به ده ساعت و هزيطوالن

 بنا ييامد و کالسهايل کالسها به وجود ني هم امکان تشککن بازيافت لير ييمرکز مذکور تغ
  .ديل گرديت و نامناسب و فقط در مرکز کرج تشکيفي کيار بيکنندگان بس به گفته شرکت

 ير زندگيز معلوم است طرح تدبي که در عنوان آن نيبيت به طرح تصويبا عنا) ٤
ح ي جهت انتخاب صحنيدن به زوجي بخشيقبل از ازدواج است و جهت آگاههاي  مشاوره
کن در يب شده است لي آنان تصوي و اجتماعي قانونيف شرعي حقوق و تکاليريز فراگيو ن

 خود را يگردد که نقض غرض بوده و علت وجود  ميعمل پس از ازدواج و ثبت آن برگزار
  .از دست داده است

ه ان متأسف بودهينکه طرح استانين طرح و اين به ايل زوجيل عدم تمايبه دل) ٥
 و ي با سران دفاتر ازدواج رخ داده و آنان را متهم به پول پرستيار نامناسبي بسيبرخوردها
ش رفته ي پيکيزي في برخوردهاين طرح کرده و بعضاً تا پاي با برگزار کنندگان ايهمدست

 بوده و يتيازمند اسناد هوي خود ني و اجتماعين جهت انجام امور قانونياست چرا که زوج
ن حق يکنند و البته ا  ميارانه اسناد خود را طلبيز ي ازدواج و نيالت بانکيجهت اخذ تسه

 نظامنامه ازدواج ١٤باشد و سران دفاتر موظفند برابر ماده   مي نامبردگاني و قانونيواقع
  .ل دهدينفع تحويه آنان را به ذي و نکاحيتيبالفاصله پس از ثبت واقعه ازدواج اسناد هو

ن پس از اطالع از وجود ي از مزدوجياديار زيرح تعداد بسن طي ايدر مدت اجرا) ٦
 اطراف ي اقدام به پس گرفتن اسناد خود قبل از ثبت و مراجعه به شهرهاين طرحيچن

دهند   ميحيو ترجاند  گر شهرها   نمودهيتهران و د ـ شهرقدس ـ الموت ـ نيکرج مثل قزو
رد و ين کالسها انجام پذي ايبرگزاراز به ين مصوبه و بدون نيکه ثبت ازدواجشان فارغ از ا
  .ن مهم استي از اي حاکي ماه سال جاريع ثبت شده در ديکاهش محسوس تعداد وقا

اکنون اند  ن شدهيه زوجي و نکاحيتيل اسناد هوي که موظف به تحويدفاتر ـ ٧
گردد   مي کرده و بر حجم آن هر روز افزودهي از اسناد را در دفاتر خود نگهداريانبوه

ل هتک ين موضوع  دليانه ا متأسفن مقاومت نموده وينکه در برابر درخواست زوجياضمن 
 که در يسردفتر.  سال گشته است٤٠ ي ال٣٠ا قدمت خدمت يت و حرمت سردفتر يثيح
ن موضوع منصرف به يا اختالف نداشته و البته ايت يک فقره شکاي يد حتين مدت مديا
 ن ماجراير ايسردفتران استان البرز درگ يباشد بلکه تمام  نميا چند سردفتريک ي

 يري درخواست جمع کثيز به امضايد که درخواست حاضر نييفرما  ميباشند مالحظه مي
  .باشند  مين مصوبهي نقض ايده و متقاضياز سران دفاتر ازدواج استان رس

  ل نقض مصوبهيدال
  ت مرجع مربوطيعدم صالح) الف
  هارات مطرح در اساسناميتجاوز از اخت) ب
  رت با قانونيمغا) ث

 امور ي ساماندهيف مندرج در اساسنامه ستاد مليبا توجه به اهداف و وظا) الف
 امور جوانان، ي ساماندهي ستاد استاننامه آيينن ي مربوطه و همچننامه آيينز يجوانان و ن

ن يزبنا بر اصل محترم و فرا: اوالً. باشد ي ميت در قانونگذاريستاد استان البرز فاقد صالح
فه ين وظي شمرده شده و اي اسالميف مجلس شوراي از وظاي قانونگذاري قانون اساس٨٥

 يفين به انجام تکلي که با توجه به الزام زوجيباشد در حال  غيرنمي بهيقابل اعطاء و واگذار
 يطه قانونگذاريف، عمالً ستاد وارد حي جهت تخلف از آن تکلييخاص و قرار دادن جزا

ن يست مصوبه مزبور به بدتري ني جهت قانونگذاري تخصصين مرجعده است و چويگرد
 بودن با يي بودن و جزيکارشناس غيرلي آن به دلين نموده و اجرايشکل ممکن جزا مع

 امور ي ساماندهيستاد مل. ده استي امر روبرو گرديح و روشن در ابتداي صريشکست
 عموم ي فراتر از قانون برايفيجاد تکليت اي حق و صالحيجوانان و به تبع آن ستاد استان
 را يم کار استاني دستگاهها در قالب تقسيتهايب فعاليفه تصويمردم را نداشته و فقط وظ

ت ستاد ي که قانون آن را الزم ندانسته است از صالحيفيدارد و الزام عموم مردم به تکل
  .باشد ي ميخارج و لذا مصوبه مذکور فاقد وجاهت قانون

ب يز تجاوز کرده و اقدام به تصوي مندرج در اساسنامه خود نيهاتيستاد از صالح) ب
ن يب چنيت و تصويبوده و اصطالحاً صالحاي  فهين وظي نموده است که فاقد چنيامر
  .باشد  ميز مصوبه مذکور محکوم به ابطاليدگاه نين دي را نداشته است و از ايفيتکل

ثبت ازدواج و طالق مصوب  نظام نامه دفتر ١٤مصوبه مذکور خالف صريح ماده ) ج
صاحب دفتر مکلف است «دارد  باشد که اعالم مي  مي٢٣/٣/١٣٩١ مورخ قضائيهرياست قوه 

المجلس پس از ثبت نکاح و طالق يک جلد نکاحيه يا طالق نامه مطابق ثبت واقعه تهيه و  في
هنده د اند حسب مورد به زوجه يا طالق پس از امضاي اشخاصي که دفتر ثبت را امضا کرده

اين مصوبه با نقض اين ماده تحويل اسناد را موکول به ارائه گواهي نامه طرح » ...تحويل نمايند و
تدبير زندگي نموده است لذا هم مصوبه ستاد ساماندهي امور جوانان و هم بخشنامه صادر شده از 

  .باشد  مياداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرز به دليل خالف قانون بودن در خور ابطال
  ».لذا با ارائه اين درخواست از آن هيأت تقاضاي ابطال مصوبه مذکور و ابالغ آن را داريم

  : امور جوانان استان البرزيب نامه ستاد ساماندهيتصو ـ ٥فرم شماره 
   امور جوانان استان البرزيب نامه ستاد ساماندهيتصو ـ ٥فرم شماره «

 مرتبط با امور يه دستگاههايو کل) رخانه ستاديدب(ابالغ به اداره کل ورزش  جوانان 
  جوانان استان البرز

 با ٢٢/٩/١٣٩٤ستاد ساماندهي امور جوانان استان البرز در پنجمين جلسه خود در تاريخ 
  :ب نموديل را تصويحضور اکثر اعضاء موارد ذ

  
موضوع   شرح مصوبه  رديف

  مصوبه
زمان 
مسئول   مجري  اجرا

  پيگيري
١            
٢            
٣            
٤            

٥  

در صورتي که فرمانداريها براي اختصاص مکان 
اعالم آمادگي نمايند، شوراي طرح تغيير 

زندگي ساز و کار اجراي طرح را در شهرستان 
نمايد و در صورت تأييد  مذکور بررسي مي

  نمايد زمينه را براي اجرا فراهم مي

ازدواج ـ 
  خانواده

در طول 
ورزش و   فرمانداريها  سال

  نانجوا

٦            
رغم ارسال نسخه ثاني شکايت و ضمائم آن براي طرف شکايت، تا زمان رسيدگي   علي

  .  اصل نشده استبه پرونده در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري هيچ پاسخي از طرف شکايت و
ن يس و معاوني با حضور رئ١٧/٥/١٣٩٦خ ي در تاريوان عدالت اداري ديعمومهيأت 

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

  
   هيأت عموميرأي

است  نظام نامه دفتر ثبت ازدواج و طالق اصالحيه مصوب ري١٤نظر به اينکه در ماده 
المجلس پس از ثبت نکاح يا طالق   است في مقرر شده است که صاحب دفتر مکلفقضائيه قوه

نامه مطابق ثبت واقعه تهيه و پس از امضاء اشخاصي که دفتر ثبت را  يک جلد نکاحيه يا طالق
دهنده تحويل نمايد، و در مقررات قانوني دليلي  اند حسب مورد به زوجه يا طالق امضاء کرده

 زوجين منوط به طي دوره آموزشي و ها به وجود ندارد که ارائه دفترچه ازدواج و شناسنامه
مشاوره قبل از ازدواج شده باشد، بنابراين تصويب مصوبه مورد اعتراض از حدود صالحيت ستاد 

 قانون ٨٨ و ماده ١٢ ماده ١ساماندهي امور جوانان استان البرز خارج است و مستند به بند 
  .شود ال مي ابط١٣٩٢تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 

  ي ـ محمدكاظم بهراميوان عدالت اداري ديعموم هيأت سيرئ
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