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  ١٩/٥/١٣٩٨                                                            ١٠٠/٥٨١٤٣/٩٠٠٠رهشما
  جناب آقاي اكبرپور

  رئيس محترم هيأت مديره و مديرعامل روزنامه رسمي كشور
 رياست محترم ١٩/٥/١٣٩٨ مورخ ١٠٠/٥٧٣١٠/٩٠٠٠تصوير دستورالعمل شماره 

» تشكيل مجتمع ويژه رسيدگي به جرائم اقتصادي تهران«قوه قضائيه در خصوص 
  .گردد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ايفاد مي

  مديركل دبيرخانه قوه قضاييه ـ دكتر محسن محدث
  

  ١٩/٥/١٣٩٨                                                            ١٠٠/٥٧٣١٠/٩٠٠٠رهشما
  دستورالعمل تشكيل مجتمع تخصصي ويژه رسيدگي به جرائم اقتصادي تهران

  :مقدمه
 از يريشگي جامعه، پيه در مسائل اقتصاديبه منظور انجام بهينه وظائف قوه قضائ

 يفرياست کين سي سالم، تدويگذار هيت از سرماي، حمايوقوع مفاسد و جرائم اقتصاد
 متناسب، مبارزه و مقابله قاطع با رساني هاي اطالع وستهيه پيمناسب و بازدارنده، ته

 احکام و در ي، صدور حکم و اجرايدگيق، رسيب ، تحقيع در تعقي فساد، تسريمجار
 و ٥٦٦ قانون مجازات اسالمي و مقررات آيين دادرسي كيفري، به ويژه ماده ياجرا

 يبه جرائم اقتصاد يدگيژه رسي ويدستورالعمل تشكيل مجتمع تخصص«  تبصره آن،
  .، به شرح مواد آتي است»تهران

  :باشد  مي اصطالحات بكار رفته در اين دستور العمل در معاني مشروح زيرـ١ماده
   تهران؛ي به جرائم اقتصاديدگيژه رسي وي مجتمع تخصص :مجتمع) الف

 ي اجرايي نحوه رسيدگي به جرايم اخاللگران در نظام اقتصادنامه آيين :نامه آيين )ب
  ؛ رييس قوه قضاييه٢٣/٨/٩٧كشور، مصوب 

  شوراي مشورتي و نظارتي مجتمع: شورا) پ
  :مجتمع عبارتند ازهاي  تي اهداف و مأمورـ٢ماده
  ؛ي از بروز جرائم و مفاسد اقتصاديريشگيپ) الف
ت ي فسادزا و تحقق شفافيربط جهت اصالح ساختارهاي ذي با نهادهايهمکار) ب
  ؛ياقتصادهاي  تيدر فعال

 در جهت مبارزه با مفاسد و يجاد تمرکز و ساختار متناسب در دادگستريا) پ
  ؛يجرائم اقتصاد

 در ي متناسب و برخوردار از سرعت، دقت و بازدارندگيفرياست کياتخاذ س )ت
  ؛ي به جرائم اقتصاديدگيرس

 و ضابطان در يين مرجع قضايمابيت ارتباط و تعامل في و تقويارتقاء کارآمد )ث
  ؛مربوطهاي   پرونده بهيدگيرس

  .ي مناسب درجهت اقناع افکار عمومرساني اطالعايجاد زمينه براي ) ج
  : ارکان مجتمع عبارتند ازـ٣ماده
  ـ شورا؛١
 ؛س مجتمعيـ رئ٢
شعب (ک، انقالب ي يفري، ک٢ يفري کيژه شامل دادگاههاي ويـ دادگاهها٣
 دنظر استان تهران؛يتجد) نامه آيينموضوع 
 . معاون دادستان، شعب دادياري، بازپرسي، اظهارنظر و اجراي احکامـ دادسرا، شامل ٤

  : شورا عبارتند ازي اعضاـ٤ماده
 س شورا؛يه، رييـ معاون اول قوه قضائ١
  استان تهران، نائب رييس شورا؛يـ رييس کل دادگستر٢
  ؛هي قوه قضائيـ سخنگو٣

 ١٣٩٨  مرداد ماهيست و دومب شنبه سه
 

 ٢١٦٧٤ شماره پنجمسال هفتاد و 

)١١٨٧( 
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  و انقالب تهران؛يـ دادستان عموم٤
 ؛هياطالعات قوه قضائ ـ رييس مرکز حفاظت و ٥
  کل کشور؛ي ـ رييس سازمان بازرس٦
 ؛ و انقالب تهراني عموميـ رييس کل دادگاهها٧
 ؛)ر شورايدب( ـ رييس مجتمع ٨
 .هيـ رييس مرکز رسانه قوه قضائ٩

ندگان ضابطان يا نائب رييس شورا از نمايص و دعوت رييس ي با تشختبصره ـ
 اطالعات جمهوري اسالمي  و سازمان اطالعات نيروي انتظامي جمهوري اسالمي، وزارت(

  .ديآ  ميبه عنوان مدعو جهت شرکت در جلسه دعوت بعمل) سپاه
  : وظائف شورا ـ٥ماده
هاي پيشگيرانه و کيفري مناسب در حوزه مفاسد و جرائم  تدوين سياست) الف
  اقتصادي؛
  ؛يصادمختلف اقتهاي  رشفاف در حوزهي فسادزا و غي اصالح ساختارهايريگيپ) ب
ده ي در جهت انتخاب ضابطان کارآمد متخصص و آموزش ديريگي و پيهماهنگ) پ

  ؛مجتمعهاي  تيمتناسب با مأمور
  ي؛کالن و ملّهاي  ژه در پروندهي به قضات مجتمع، به وييقضاهاي  ارائه مشاوره) ت
 نظارت بر روند آموزش و دانش افزايي و تامين نيازمنديها و حفظ منزلت و كرامت) ث

  ات و مراجعين؛قض
آن اي   عملکرد مجتمع در سطوح مختلف و ارائه گزارشهاي نوبهيابيش و ارزيپا) ج

  به رييس قوه قضاييه به صورت فصلي؛
مجمتع و هاي  قانوني در حوزه جرايم اقتصادي و ماموريتهاي  شناسايي خال) چ

  .اقدام براي رفع آن از طريق معاونت حقوقي قوه قضاييه
 استان ين رييس کل دادگستريجتمع به عهده يكي از معاوناست مي ر ـ٦ماده

ن سمت يه به ايژه رييس قوه قضائيشنهاد رييس کل و ابالغ ويتهران خواهد بود که با پ
  .گردد  ميمنصوب

 و معاون يي دو معاون تحت عنوان معاون اجراي رييس مجتمع حداقل داراـ٧ماده
ه يژه رييس قوه قضائين و با ابالغ وشنهاد رييس کل استاي خواهد بود که به پييقضا

  .گردند  ميمنصوب
 و ي عموم معاون قضايي مجتمع يكي از معاونين قضايي رييس کل دادگاههايتبصره ـ

  .انقالب تهران خواهد بود
يک توسط رييس مجتمع و  يفريدنظر و کي ارجاع پرونده  به شعب تجد ـ٨ماده

  .رديپذ  مينجام ايي و انقالب توسط معاون قضا٢ يفريشعب ک به
  . خواهد بودنامه آيين ارجاع پرونده ها به شعب موضوع استجازه برابر تبصره ـ

 با ي به جرائم اقتصاديدگيژه رسي وي معاون دادستان و سرپرست دادسراـ٩ماده
 يس کل دادگستريد رييس مجمتع و رييي و انقالب تهران و تأيشنهاد دادستان عموميپ

  .ه منصوب خواهد شدي قضائب و ابالغ رييس قوهيو تصو
 سرپرست دادسراي ويژه رسيدگي به جرائم اقتصادي داراي دو معاون در امور تبصره ـ

  .گردند قضايي و اجراي احکام خواهد بود که همانند معاون دادستان انتخاب و منصوب مي
 تعيين نامه آيين مجتمع برابر ضوابط يه قضات دادسرا و دادگاههاي کلـ١٠ماده

ه يون نقل و انتقاالت و ابالغ رييس قوه قضائيسيب کمي قضات با تصوي شغليگروهها
 مربوط نامه آيين ٨ ماده ٥ باالتر، موضوع تبصره يک گروه شغلي يايمنصوب و از مزا

  .شوند  ميبرخوردار
 ي و محليذاتهاي  تيت صالحي مجتمع با رعايت و حوزه تخصصي صالحـ١١ماده

  .باشد  ميريور ز، مشتمل بر اميفريدر موضوعات ک
  ؛رشاء و ارتشاء) الف
  اختالس؛) ب
ل مال توسط مجرم ي در صورت تحصياعمال نفوذ برخالف حق و مقررات قانون) پ

  ؛يگريا دي
  ؛ي و کشوريندگان مجلس و کارمندان در معامالت دولتيمداخله وزرا، نما) ت
  ي؛ در معامالت دولتيتبان) ث
  ي؛اخذ پورسانت در معامالت خارج) ج
  ؛ نسبت به دولتيات مأموران دولتيتعد) چ

  ي؛جرائم گمرک) ح
  ي؛اتيجرائم مال) خ
  ؛ييپولشو) د
  ي؛اخالل در نظام اقتصاد) ذ
  ؛ و يا تضييع آني در اموال عمومي يا دولتيرقانونيتصرف غ) ر
  ق نامشروع؛يل مال از طريتحص )ز

  . ايرانژ ـ جرائم موضوع فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسالمي
شود که ميزان مال   در جرائم مذکور به پرونده هايي در مجتمع رسيدگي ميـ١تبصره

  . ريال يا بيش از آن باشد٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/١موضوع جرائم ارتکابي يا عوائد حاصل از آن 
قانون آيين دادرسي ) ٣٠٧( چنانچه مرتكب  از اشخاص مذكور در ماده ـ٢تبصره

 و شركتها ها، سازمان مقام باالترين وزراء ،  از مشاورانو يا) ٤/١٢/١٣٩٢مصوب (كيفري 
 ها، مؤسسه مديران كل، مديران غيردولتي، عموميهاي   مؤسسه و نهادها و دولتي هاي مؤسسه
 مراكز و دانشگاهها رؤساي غيردولتي، عموميهاي   مؤسسه و نهادها و دولتي ادارات ها، سازمان
هاي مذكور باشد بدون   سرپرستان هر يك از سمتاستان يا شهرداران مركز عالي، آموزش

  .شود رعايت نصاب مقرر، به اتهامات  آنان در دادسرا و دادگاههاي مجتمع رسيدگي مي
اب مذكور در اين ماده با توجه جرائم اقتصادي كمتر از نصهاي   پروندهـ٣تبصره

مجتمع، در اين س يد رئييشنهاد دادستان تهران و تايحساسيت و اهميت موضوع و با پ به
  . شود  ميمجمتع رسيدگي

 در موارد تعدد ارتکاب جرايم موضوع اين ماده و يا ارتکاب آن بصورت ـ٤هتبصر
سازمان يافته، جمع ارزش اموال موضوع جرايم ارتكابي و عوايد حاصل از آنها مالک 

  .رسيدگي در مجتمع است
ب يشنهاد شورا و تصوي در نوع جرائم و نصاب آن در مجتمع با پي بازنگر ـ٥تبصره

  .رديگ  ميرييس قوه قضاييه صورت
ا يواصله به مجتمع قبل از ثبت توسط سرپرست دادسرا هاي  ه پروندهي کلـ١٢ماده
 مجتمع نباشد ظرف حداکثر ي و چنانچه مشمول حوزه تخصصي بررسين وييكي از معاون

  .گردد  مي تهران ارسالي دادسراير نواحي ساعت به سا٢٤
  . موارد خاص برابر نظر دادستان عمومي و انقالب تهران اقدام خواهد شد درتبصره ـ

که ) نامه آيينموضوع ( کشور ياخالل در نظام اقتصادهاي   ارجاع پروندهـ١٣ماده
 نامه آيينژه دادگاه در تهران تابع ي شده به شعب ويدگير استانها رسي سايدر دادسراها
  .خواهد بود
 که يمهم و کالن اقتصادهاي   از پروندهيت به برخ نسبيدگيب و رسي تعقـ١٤ماده

ه و از يد رييس قوه قضائي تهران رخ داده است در صورت صالحدييدر خارج از حوزه قضا
  . دادرسي كيفري به مجتمع ارجاع خواهد شدن قانون آيي٤٢٠ق احاله برابر ماده يطر

اقتصادي، پولي و  با تصويب و اجراي اين دستورالعمل دادسراهاي ويژه امورـ١٥ماده
نامه و نيز شعبي از  هاي موضوع آيين بانکي، شعب بازپرسي عهده دار رسيدگي به پرونده

باشند،  دار رسيدگي به جرائم اقتصادي كاركنان دولت مي دادسراي كاركنان دولت كه عهده
  .تحت عنوان دادسراي ويژه رسيدگي به جرائم اقتصادي به مجتمع منتقل خواهند شد

 يز ضابطان دادگستري و ني کاشف جرائم اقتصاديه نهادهايندگان کلينما ـ١٦ماده
، ي انتظاميروي کل کشور، وزارت اطالعات، سازمان اطالعات سپاه، نياعم از سازمان بازرس

ع در يشتر و تسري هر چه بين سازمان ثبت اسناد و امالک، به منظور هماهنگيهمچن
  .دندد در مجتمع مستقر گري بايي قضايندهايفرا

صالح ي مراجع ذيتوانند با هماهنگ  مي رييس مجتمع و معاون دادستانـ١٧ماده
ا يتمام وقت (ت ي کارشناسان و مشاوران متخصص به صورت مأموريرينسبت به کارگ

  .ندي اقدام نماي دولتير ادارات و سازمانهايا سايه يان شاغالن در قوه قضائياز م) وقت پاره
 ي کانون کارشناسان رسمياز با هماهنگيمورد نهاي  يس انجام کارشناي براـ١٨ماده
 يکارشناسهاي  ميه، تي و مرکز وکالء، کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضائيدادگستر

  .متخصص و مورد وثوق انتخاب خواهد شد
 و هاي مردمي  رئيس مجتمع مؤظف است تمهيدات الزم براي دريافت گزارشـ١٩ماده
م مذكور يت از گزارشگران فساد را در خصوص جرايق و حمايو تشومردم نهاد هاي  سازمان

دهندگان مشخص نباشد،  در صورتي كه هويت گزارش. در اين دستورالعمل فراهم نمايد
سرپرست دادسرا موظف است قبل از شروع به رسيدگي، صحت و سقم موضوع گزارش را 

  .بررسي نمايد

http://www.RRK.IR
http://www.DASTOUR.IR
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 ماه از ٣ فساد حداکثر ظرف يردمق گزارشگران ميت و تشوي سازوکار حماتبصره ـ
ه توسط يارات قوه قضائين موجود و اختين دستورالعمل در چارچوب قوانيخ ابالغ ايتار

  . ديه خواهد رسيس قوه قضائيب رئيه و به تصويشورا ته
 دستورالعمل« رئيس مجتمع مکلف است ضمن اهتمام ويژه به رعايت مفاد ـ٢٠ماده

»  رييس قوه قضاييه٢٢/٤/١٣٩٨ه، مصوب ي قوه قضائ دري انسانيحفظ کرامت و ارزشها
ن و اخذ نظرات ي تخلفات از مردم و مراجعيريگ گزارشين مجتمع، سازوکار الزم برايدر ا

ق و ي و اعمال تشويابيآنها را در خصوص عملکرد قضات و پرسنل مجتمع به منظور ارز
  .ديجاد نمايه ايتنب

 ي تخصص حفظ و ارتقاء دانش و توان رئيس مجتمع مکلف است در راستايـ٢١ماده
 و اقدامات الزم را يزي به پرونده ها، برنامه ري تخصصيدگي رسيقضات مجتمع در راستا

  .بعمل آورد
ه يه کليه موظف است نسبت به تهي اطالعات قوه قضائي مرکز آمار و فناورـ٢٢ماده

زم را در اسرع وقت از مجتمع، اقدامات الي مورد نيکيالکترونهاي  ها و سامانه رساختيز
 .بعمل آورد
ت افکار يري و مدرساني اطالع يه موظف است براي مرکز رسانه قوه قضائـ٢٣ماده

ه و حسب درخواست رييس يتهاي  وست رسانهيمهم مجتمع پهاي   در پروندهيعموم
  .دي اقدام نماييقضاهاي  يدگي رسير برداريمجتمع نسبت به ضبط و تصو

 ي دادگاههاي جهت حضور و پوشش خبريکز خبرر مراي دعوت از ساتبصره ـ
  .باشد  ميمجتمع بعهده مرکز رسانه

 يمجتمع با هماهنگهاي   در مورد پروندهي خبررساني اطالع هر گونه ـ٢٤ماده
  .رديپذ  ميحاً توسط شخص سخنگو انجاميه و ترجي قوه قضائيسخنگو

 يقطعهاي  مه، دادناي قانون مجازات اسالم٣٦ تبصره ماده ي در اجراـ٢٥ماده
 و يار رسانه ملي و در اختي مجتمع بارگذاررساني اطالعگاه يت در پايمشتمل بر محکوم

  .رديگ  ميراالنتشار قرار يکثهاي  روزنامه
 با توجه به پيشنهاد رييس کل دادگستري استان تهران، مجتمع ـ٢٦ماده

ان تخصصي ويژه رسيدگي به جرائم اقتصادي در ضلع شمالي دادگستري کل است
تغيير محل آن با . گردد مستقر مي) محل سابق دادگاههاي تجديدنظر استان(تهران 

  .رييس قوه قضاييه است
د ي و انقالب تهران باي استان و دادستان عمومي رييس کل دادگسترـ٢٧ماده

  .ندي شعب مجتمع اقدام نمايظرف حداکثر ده روز نسبت به استقرار و راه انداز
ناوري اطالعات قوه قضاييه و ساير نهادهاي ذيربط امكان  مركز آمار و فـ٢٨ماده

المعامله شدن  دسترسي الزم براي شناسايي اموال متهمان و ابالغ قرار توقيف اموال، ممنوع
 توسط نمايندگان اطالعاتي موجودهاي  الخروجي متهمان و استعالم از بانك و ممنوع

  .نمايند  ميا فراهمهاي تابعه قوه قضاييه در مجمتع رضابطان و سازمان
 ١٣/٥/١٣٩٨خ ي تبصره در تار١٢ ماده و ٢٩ن دستورالعمل مشتمل بر ي اـ٢٩ماده

  .ديه رسيب رييس قوه قضائيبه تصو
  رئيس قوه قضاييه ـ سيدابراهيم رئيسي

  
  ١٥/٥/١٣٩٨                                                              ١٠٠/٥٥٧٧٧/٩٠٠٠رهشما

  جناب آقاي اكبرپور
  رئيس محترم هيأت مديره و مديرعامل روزنامه رسمي كشور

 رياست محترم قوه قضائيه ١٥/٥/١٣٩٨ مورخ ١٠٠/٥٥٧١١/٩٠٠٠ شماره خشنامهب
جهت درج در » عطاي مرخصي به زندانيان به مناسبت عيد سعيد غديرخما«در خصوص 

  .گردد روزنامه رسمي به پيوست ايفاد مي
  مديركل دبيرخانه قوه قضاييه ـ دكتر محسن محدث

  
  ١٥/٥/١٣٩٨                                                              ١٠٠/٥٧٣١٠/٩٠٠٠رهشما

  به واحدهاي قضايي و دادسراهاي سراسر كشورخشنامه ب
مناسبت فرا رسيدن عيد سعيد غدير و نيز در پيش بودن ايام سوگواري سرور و ه ب

و نيز مندي زندانيان  رهبا هدف به» السالم عليه«ساالر شهيدان حضرت اباعبداهللا الحسين 
 و سازنده حضور زندانيان در كنار خانواده و شركت در مجالس معنوي ايام آثار مثبت

اجتماعي و اخالقي زندانيان و نيز حسيني و به منظور نيل به اهداف عالي در بازسازي 

برقراري روابط عاطفي بين زندانيان و اعضاي خانواده آنها مقتضي است به زندانيان محكوم 
يك هفته (يمنت عيد سعيد غدير خم  ذيل و اخذ تأمين مناسب، به مبا رعايت شرايط

 ٧٢و » لسالما عليه« حضرت اباعبداهللا الحسين يا براي گراميداشت ايام سوگواري) مرخصي
  .داده شود) يك هفته مرخصي(يار با وفاي آن حضرت 

  : ـ زندانيان محكوم به حبسالف 
  . سال حبس٥محكومين به حبس ابد به شرط تحمل حداقل ) ١
  . سال به شرط تحمل حداقل يك سال حبس١٠ حبس بيش از بهمحكومين ) ٢
  . سال به شرط تحمل شش ماه حبس١٠ سال تا ٥محكومين به حبس بيش از ) ٣
  . سال به شرط تحمل دو ماه حبس٥محكومين به حبس بيش از يك سال تا ) ٤
  .محكومين به يك سال حبس و كمتر از آن به شرط تحمل حداقل يك ماه حبس) ٥

مانده محكوميت آنها   محكومين به حبس يا حبس و جزاي نقدي كه باقي:تبصره
  .شود كمتر از شش ماه باشد، مرخصي منتهي به آزادي اعطاء مي

  :ـ زندانيان محكوم به جزاي نقديب 
مانده محكوميت آنها بيش از يكصد و بيست  به جزاي نقدي كه باقيمحكومين ) ١

  . دو ماه حبسميليون ريال باشد به شرط تحمل حداقل
مانده محكوميت آنها بيش از هفتاد ميليون  محكومين به جزاي نقدي كه باقي) ٢

  .ك ماه حبسريال تا يكصد و بيست ميليون ريال باشد، به شرط تحمل حداقل ي
مانده محكوميت آنها تا هفتاد ميليون   محكومين به جزاي نقدي كه باقي:تبصره

  .شود ريال باشد مرخصي منتهي به آزادي اعطاء مي
  :ـ محكومين به پرداخت ديه و محكومين ماليج 

كه به دليل عجز از پرداخت ديه در بازداشت هستند و همچنين دارندگان زندانياني 
ين بخشنامه  صرف نظر از مدت اقامت در زندان از مرخصي موضوع اهاي مالي، محكوميت

  .برخوردار خواهندبود
باشند،  هاي متعدد مي  در مورد محكومين موضوع اين بند كه داراي شاكي:رهتبص

 برخي از شكات مندي از مرخصي يا تمديد آن موفق به اخذ رضايت چنانچه در زمان بهره
  .گردند تمديد مجدد مرخصي به منظور اخذ رضايت از ساير شكات بالمانع است

  :ـ مفاد اين بخشنامه شامل مرتكبين جرائم ذيل نخواهدبودد 
هاي مسلحانه و مقرون به آزار، جاسوسي، اقدام عليه امنيت  جرائم سرقتمحكومين 

كردن مراكز فساد و يافته، تجاوز به عنف، داير ربائي، جرائم باندي و سازمان كشور، آدم
اخالل در نظام اقتصادي، قاچاق مشروبات الكلي، محكومين به قصاص فحشاء، اسيدپاشي، 

رم، و اعدام و حدود شرعي، محكومين داراي سه سابقه محكوميت به ارتكاب همان ج
ها  گردان محكوميني كه به شرارت مشهورند، قاچاق مسلحانه و يا عمده مواد مخدر و روان

اي بوده كه بنا به نظر دادستان  هان به گونو ساير محكوميني كه اخالق و رفتار آنها در زند
بندي شايستگي برخورداري  يا قاضي اجراي احكام كيفري يا رئيس زندان يا شوراي طبقه

  .ا ندارنداز مرخصي ر
 در مورد محكومين مواد مخدر كه ميزان محكوميت آنان بيش از پنج :يكتبصره 

جع انتظامي سال باشد، ترتيبي اتخاذ گردد هر چهل و هشت ساعت يكبار خود را به مرا
  .محل سكونت خويش معرفي نمايند

 كيلوگرم ١٠٠ها بيش از  گردان منظور از قاچاق عمده موادمخدر و روان: دوتبصره 
  .باشد لحقات آن ميها و م گردان  و روانن گرم هرويي٢٠٠ترياك و ملحقات آن و بيش از 

هاي سراسر كشور ملزم به اجراي اين بخشنامه بوده و دادستان كل كشور  دادستان
  .بر حسن اجراي آن نظارت خواهند نمود

  قوه قضاييه ـ سيدابراهيم رئيسيرئيس 
  

  ٤/٤/١٣٩٨                                                                            ٩٨٠٠٥١٦شماره
  بسمه تعالي

  اكبرپورجناب آقاي 
  ايران مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسالميمديره و  رئيس محترم هيأت

  با سالم
 ٩٨٠٩٩٧٠٩٠٥٨٠١٠٣١٣ عمومي ديوان عدالت اداري بشماره دادنامه أتيك نسخه از رأي هي

  .گردد  جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي٧/٣/١٣٩٨مورخ 
  عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين مديركل هيأت

http://www.DASTOUR.IR
http://www.RRK.IR
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  .عمومي ديوان عدالت اداري  هيأت:مرجع رسيدگي

 يهاشم نيحس يآقا از وکالت به آذر يسلطان ديسع يآقا :تعارض کننده اعالم
   يآبادسفل شرف

   يادار عدالت وانيد شعب از شده صادر آراء در تعارض اعالم :موضوع
 شرف يهاشم نيحس يآقا از وکالت به آذر يسلطان ديسع يآقا :کار گردش

  :که است کرده اعالم يدادخواست موجب به يآبادسفل
   يادار عدالت وانيد يعموم أتيه محترم استير
  تيته عرض و سالم با

 استحضار به يآبادسفل شرف يهاشم نيحس يآقا از وکالت ميتقد با احتراماً
 نامه تعهد موجب به يآبادسفل شرف يهاشم دو هر نيحس و قهرمان انيآقا: رساند مي
 استان يزداريآبخ و يعيطب منابع کل اداره مقابل در ٧/١٢/١٣٨٦ ـ ٧٠٨٧٨ شماره يرسم
 متعهد زراعت طرح ياجرا انيمتقاض عنوان به و) متعهدله عنوان به (راحمديبو و هيلويکهگ
هاي  پروانه يتمام و ننموده ينگهدار يتقاضا مورد ياراض در يدام  گونه چيه که دنديگرد
 منابع کل اداره يفن تهيکم تعهدنامه نيا دنبال به و  ندينما بطالا زين را خود دام يچرا
 يواگذار) مصوبه ٢٢ بند (٦/٤/١٣٨٧ مورخ مصوبه موجب به استان يزداريآبخ و يعيطب
 نامه يط مراتب و نموده مصوب را يهاشم نيحس و قهرمان انيآقا يتقاضا مورد ياراض

 يزداريآبخ و مراتع جنگل يلعا يشورا استير به ١٦/٤/١٣٨٧ ـ ٧٩/١٠٦٦٠ شماره
  .است دهيگرد اعالم سازمان
 رغميعل و الذکر فوق مصوبات ياجرا عدم علت به يهاشم نيحس و قهرمان انيآقا
 تيشکا طرف الزام موضوع با يادار عدالت وانيد در دعوا طرح از ريناگز دام يچرا ابطال

 ٧ شعبه به دو هر هميارالمش پرونده که دهيگرد زراعت پروانه صدور و مصوبات ياجرا به
 به نسبت و ارجاع ٩١٢٧٥٨ و ٩١٢٧٤٨هاي  يگانيبا شماره با يادار عدالت وانيد يبدو
 اداره( خوانده اعتراض با و شده شعبه از نفر دو هر تيشکا ورود يرأ اخذ به موفق دو هر
) سابق ٧ (٣ شعبه به) راحمديبو و هيلويکهگ استان يزداريآبخ و يعيطب منابع کل
 در نفر دو هر خواسته نکهيا رغميعل مذکور شعبه و ارجاع يادار عدالت وانيد دنظريدتج

 کي ضمن شده داده تعهدات موجب به و تقاضا کي و تهيکم کي مصوبات ياجرا خصوص
 هم به دهيچسب تقاضا مورد ياراض يحت که اند بوده کساني کامالً حقوق يدارا و تعهدنامه

 نيحس يآقا نفع به يبدو صادره يرأ ابتدائاً و کرده صادر گريدکي با متعارض آراء اند، بوده
 لذا. دينما  ميدييتأ ناًيع را يهاشم قهرمان يآقا يبدو يرأ سپس و نموده نقض را يهاشم

 به نسبت يادار عدالت وانيد يعموم أتيه تيصالح و معنونه مطالب به تيعنا با
 و يعموم أتيه در يدگيرس فصل وفق يدگيرس يتقاضا صادره متعارض آراء يدگيرس

 شماره به يادار) سابق ٧ (٣ شعبه از صادره شماره به صادره دادنامه نقض
  .دارد را ٣٠/١/١٣٩٤ـ ٩٤٠٩٩٧٠٩٥٥٧٠٠٤٢٧

  :است ريز قرار به آراء مشروح وها  پرونده کار گردش
 شماره پرونده به يدگيرس در يادار عدالت وانيد يبدو ٧ شعبه: الف

 يآقا وکالت با آباد شرف يهاشم نيحس يآقا دادخواست موضوع اب ٩١٠٩٩٨٠٩٥٨٠٠٠٢٢٦
 و هيلويکهگ استان يزداريآبخ و يعيطب منابع کل اداره تيطرف به يمحمدخادم يدعليس
 بر يمبن ٦/٤/١٣٨٧ مورخ يفن تهيکم ٢٢ تبصره ياجرا به الزام خواسته به و راحمديبو

 موجب به ياراض هکتار ٧/٣١ يواگذار جهت استان ياراض امور تيريمد به پاسخ و اظهارنظر
  :است کرده صادر يرأ ريز شرح به ١١/٥/١٣٩٣ـ ٩٣٠٩٩٧٠٩٠٠٧٠١١٦٣ شماره دادنامه

 در شانيا يتقاضا و اقدام دام حذف به راجع شيخو تعهدات به يشاک نکهيا به نظر
 اي و مزبور مراتع بودن يمشاع صرف لذا شده واقع بيتصو مورد که مطرح زين يفن تهيکم

 اساس بر بلکه نساخته فراهم را يشاک حق عييتض موجبات ياشخاص ليدل بدون اعتراض
 نيا که بوده نظر مد مراتع در حقيذ يشاک گذشته سنوات در گرفته صورت يزيمم

 يدادرس نييآ و التيتشک قانون ٦٣ و ١١ مواد ياجرا در نيبنابرا شده واقع زين مطلب
 به حکم دولت يمال مقررات از يبخش ميتنظ انونق ٤٧ ماده ٢ بند و يادار عدالت وانيد

 ابالغ از پس روز ستيب مدت ظرف يرأ نيا. شود  مياعالم و صادر هيمشارال تيشکا ورود
  .باشد  ميدنظريتجد شعب در اعتراض قابل

 يادار عدالت وانيد دنظريتجد ٧ شعبه مذکور، يرأ از يتجديدنظرخواه اثر در
 نيچن ريز استدالل با ٣٠/١/١٣٩٤ـ٩٤٠٩٩٧٠٩٥٥٧٠٠٤٢٧ شماره دادنامه موجب به
  :است کرده صادر ييرأ

 يواگذار و است دولت به متعلق و بوده دام يچرا يبرا مراتع نکهيا به نظر
 ميتنظ و هيته نهيزم نيا در که است يمقررات و ضوابط اساس بر اشخاص به آن

 يدامدار به غولمش گريهمد با مراتع ازاي  منطقه در که يافراد ديبا و است نشده
 مرتع ريسا ديبا يکشاورز امر به مرتع تيوضع از يبخش خروج صورت در و بوده
 مشکالت کوچک بخش در رييتغ اال و باشند داشته موافقت امر نيا با زين داران

 وارد يتجديدنظرخواه ثيح نيا از و آورد خواهد وجود به ريسا يبرا را ياديز
 عدالت وانيد يدادرس نييآ و التيتشک قانون ٧١ ماده استناد به و صيتشخ
 يرأ. گردد  مياعالم و صادر تيشکا رد به حکم يبدو يرأ نقض ضمن يادار

  .است يقطع صادره
 شماره پرونده به يدگيرس در يادار عدالت وانيد يبدو ٧ شعبه: ب

 يآقا وکالت با يهاشم قهرمان يآقا دادخواست موضوع با ٩١٠٩٩٨٠٩٥٨٠٠٠١٥٥
 و هيلويکهگ استان يزداريآبخ و يعيطب منابع کل اداره تيطرف به يممحمدخاد يدعليس
 بر يمبن ٦/٤/١٣٨٧ مورخ يفن تهيکم ٢٢ تبصره ياجرا به الزام خواسته به و راحمديبو

 ياراض هکتار ١٢٥٨/٣٧ يواگذار جهت استان ياراض امور تيريمد به پاسخ و نظر اظهار
 صادر يرأ ريز شرح به ١١/٥/١٣٩٣ـ ٩٣٠٩٩٧٠٩٠٠٧٠١١٦٢ شماره دادنامه موجب به

  :است کرده
 شانيا يتقاضا و اقدام دام حذف به راجع شيخو تعهدات به يشاک نکهيا به نظر

 مزبور مراتع بودن يمشاع صرف لذا شده واقع بيتصو مورد مطرح زين يفن تهيکم در
 بر بلکه نساخته فراهم را يشاک حق عييتض موجبات يافراد ليدل بدون اعتراض اي و

 که بوده نظر مد مراتع در حقيذ يشاک گذشته سنوات در گرفته صورت يزيمم اساس
 مواد ياجرا در نيبنابرا شده واقع زين تيشکا طرف اداره دييتأ مورد زين مطلب نيا

 قانون ٤٧ ماده ٢ بند و يادار عدالت وانيد يدادرس نييآ و التيتشک قانون ٦٣ و ١١
 اعالم و صـادر هيمشارال تيشکا ورود به محک دولت يمال مقررات از يبخش ميتنظ
 شعب در اعتراض قابل ابالغ از پس روز ستيب مدت ظرف يرأ ـنيا. شود مي
  .باشد  ميدنظريتجد

 ٧ شعبه ١٣/٤/١٣٩٤ـ ٩٤٠٩٩٧٠٩٥٥٧٠٠٩٧١ شماره يرأ موجب به مذکور يرأ
  .است شده دييتأ يادار عدالت وانيد دنظريتجد

 وانيد نيمعاون حضور با ٣/٧/١٣٩٨ خيتار در يادار عدالت وانيد يعموم أتيه
 و بحث از پس و شد ليتشک وانيد شعب دادرسان و مستشاران و رؤسا و يادار عدالت
  .است کرده مبادرت يرأ صدور به ريز شرح به آراء تياکثر با يبررس

  
  عمومي هيأت يرأ

  .است محرز آراء در تعارض: اوالً
 ياراض يواگـذار ضـوابط دستـورالعمل ٤ مـاده ٢ تبصره مطابق کـه ييآنجا از: اًيثان
 مصوب يرکشاورزيغ و يديتول يکشاورز يطرحها يبرا يدولت و يملـ منابـع
 ١ تبصره استناد به) مراتع يبردار بهره پروانه (چرا پروانه ،يکشاورز وزارت ٢١/١/١٣٨٥
 رضمعا مدرک ١٣٨٠ سال مصوب دولت يمال مقررات از يبخش ميتنظ قانون ٤٧ ماده

 دارندگان حقوق تيرعا با يبردار بهره پروانه محدوده ياراض يواگذار و شده محسوب
 ٥ بند ١ تبصره يياجرا نامه آيين ١ ماده اساس بر نيهمچن و بود خواهد چرا پروانه حقيذ

 ن،يمع موارد در آن مصرف و دولت يدرآمدها از يبرخ وصول قانون ٨٤ ماده يالحاق
 يبردار بهره پروانه دارندگان حقوق تيرعا با يبردار بهره انهپرو محدوده ياراض يواگذار

 ٢ ماده ج بند در صرفاً مزبور يياجرا نامه آيين در و است شده مقرر نامه آيين نيا اساس بر
 آنها دام فيتعل يبرا مجوز صدور واسطه به را پروانه صاحب برداران بهره انتفاع حقوق آن
 تهيکم ٢٢ بند ياجرا بر يمبن خواهانها خواسته موضوع در نيبنابرا است، دانسته مرتع در
 بيتصو مشاع مرتع پروانه صاحبان انتفاع حقوق تيرعا بدون که ٦/٤/١٣٨٧ مورخ يفن

 دادنامه شماره به يادار عدالت وانيد دنظريتجد سوم شعبه تيشکا رد به يرأ شده
 يرأ نيا. شد صيتشخ مقررات موافق و حيصح ٣٠/١/١٣٩٤ـ ٩٤٠٩٩٧٠٩٥٥٧٠٠٤٢٧

 يادار عدالت وانيد يدادرس نييآ و التيتشک قانون ٨٩ ماده و ١٢ ماده ٢ بند استناد به
 موارد در مربوط يادار مراجع ريسا و يادار عدالت وانيد شعب يبرا ١٣٩٢ سال مصوب
  .است االتباع الزم مشابه

  يلت اداروان عداي ديأت عموميس هي     رئ                                        
  ي اشراقي عليمرتضي ـ وان عدالت اداري ديي          معاون قضا                         
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