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

تومانتک شماره ۵۱ ۰۰

 ٢ و ماده ١ ماده ٢ابطال بند :  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع٢٨٥رأي شماره 
   قانون بيمه اجباري ٨ ماده ٤ و ٣هاي  دستورالعمل نحوه تعيين خسارت موضوع تبصره

  سارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليهخ
  ١  شوراي عالي بيمه كشور  ٣١/٢/١٣٩٨

   صورتجلسه٦ابطال بند :  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع٥٠٦رأي شماره 
   قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران٥ كميسيون ماده ١٣/٢/١٣٩٦ مورخ 

  ر تبريز مستقر در شه
  ٦  شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران  ٢١/٣/١٣٩٨

  ابطال بخشنامه:  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع٥٠٧رأي شماره 
  ٧  سازمان امور اداري و استخدامي كشور  ٢١/٣/١٣٩٨   مديركل دفتر امور توليد و صنعتي سازمان امور اداري و استخدامي كشور٧/٢/١٣٦٧ـ١٤٤/٤٣ شماره

   نامه ٢ابطال بند :  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع٥١٢رأي شماره 
  ٩  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي  ٢١/٣/١٣٩٨   اداره كل منابع انساني وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي٢٧/٨/١٣٩٤ـ٤٩٦٩/٢٠٩/٥شماره 

  ١٠  عب ديوان عدالت و ساير مراجع اداريش  ٢١/٣/١٣٩٨   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ٥٦٤رأي شماره 

   ١٣اعمال مقررات ماده :  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع٥٦٥رأي شماره 
  ١٠/٥/١٣٦٩ـ٤٣٧قانون تشكيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري نسبت به رأي شماره 

   هيات عمومي و تسري ابطال مصوبه ابطال شده به زمان تصويب
  ١١  شعب ديوان عدالت و ساير مراجع اداري  ٢١/٣/١٣٩٨

  ١٢  شعب ديوان عدالت و ساير مراجع اداري  ٢١/٣/١٣٩٨    هيأت عمومي ديوان عدالت اداري٥٦٦رأي شماره 

  ١٣  شعب ديوان عدالت و ساير مراجع اداري  ٢١/٣/١٣٩٨   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري٥٦٧رأي شماره 

  ابطال وضع عوارض: أت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع هي٥٧٨رأي شماره 
   ١٣٩٤ از تعرفه عوارض شهرداري در سال ٤و٧، ١هاي   به ميزان دو برابر در تبصره

  مصوب شوراي اسالمي شهر آزادشهر
  ١٦  شوراي اسالمي شهر آزادشهر  ٢١/٣/١٣٩٨

  
  
  
  

  ٢٥/٣/١٣٩٨                                                                       ٩٧٠٠٩٣١شماره
 بسمه تعالي

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

يك نسخـه از رأي هيـأت عمـومي ديـوان عـدالت اداري بـه شمـاره دادنامه 
 ٢ و ماده ١ ماده ٢ند ابطال ب«:  با موضوع٣١/٢/١٣٩٨ مورخ ٩٨٠٩٩٧٠٩٠٥٨٠١٠٢٨٥

 قانون بيمه اجباري ٨ ماده ٤ و ٣هاي  دستورالعمل نحوه تعيين خسارت موضوع تبصره

جهت درج در » خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه
  .گردد روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي

   ـ مهدي دربينمديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري
  

  ٩٧/٩٣١: شماره پرونده     ٢٨٥: شماره دادنامه     ٣١/٢/١٣٩٨ :تاريخ دادنامه
  يوان عدالت اداري ديأت عمومي ه:مرجع رسيدگي

  ز فرج تباري پروي آقا:شاكي
دستورالعمل نحوه  «٢ و ماده ١ ماده ٢ ابطال بند :موضوع شکايت و خواسته
 قانون بيمه اجباري خسارات وارد ٨ ماده ٤ و ٣هاي  تعيين خسارت موضوع تبصره

  »هيل نقلي از وساي شخص ثالث در اثر حوادث ناششده به

 ١٣٩٨  ماهدوم شهريور هـشنب
 

 ٢١٦٨٢ شماره پنجمسال هفتاد و 

)١١٩٢( 
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 ٢و ماده ١ ماده ٢ شاکي به موجب دادخواست و اليحه تکميلي ابطال بند :کار گردش
 يمه اجباري قانون ب٨ ماده ٤ و ٣ هاي ن خسارت موضوع تبصرهييدستورالعمل نحوه تع«

را خواستار شده و » هيل نقلي از وسايد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشخسارات وار
  :ن خواسته اعالم کرده است کهييدر جهت تب

  با سالم و احترام«
 تبار کارشناس رسمي دادگستري رساند اينجانب پرويز فرج به استحضار عالي جناب مي

س يبه رئ] ٢/٢/١٣٩٧ـ ١/٥٠٣٤/٩٧[وست ي پالذکر فوق نامه شماره يمه طيدر امور ب
ـ ٢٩٩٢ دستورالعمل شماره يدنظر در اجرايمه کشور خواستار تجدي بي عاليشورا
 شخص يمه اجباري قانون ب٤ و ٣ هاي ن خسارت موضوع تبصرهيي نحوه تع٣/٨/١٣٩٦

 ١٩ و ٤ و ماده ي قانون مدن٣٣٥ ي ال٣٢٨ت و ماده ي قانون مسئول١ر با ماده يثالث که مغا
 و ي به عمل آمده به صورت شفاهيهايريگي پي شده که طباشد ميمه ي قانون ب٣٠و 
 قانون ٨ن دستورالعمل بر اساس ماده ي اظهار داشتند که اي واحد نظارت فني از سويتلفن
 درخواست ييهذا از آن مقام قضايعل. باشد ميدنظر ني و قابل تجدباشد مي يمه اجباريب

خ صدور به جهت حفظ حقوق ي از تارکرالذ فوق به لغو دستورالعمل ي و صدور رأيبررس
 قانون ٣٣٥ ي ال٣٢٨ و ماده يت مدني قانون مسئول١ان و به استناد ماده گذار بيمهجامعه 

 ».يمه خواستارم قانون ب٣٠ و ١٩ و ٤ و ماده يمدن
مه که در متن ي بي عاليس شوراي به رئيشاک ٢/٢/١٣٩٧ـ ١/٥٠٣٤/٩٧متن نامه 

  :ر استيه قرار زدادخواست به آن اشاره کرده، ب
  ي دکتر همتيجناب آقا«
  ران ي اي اسالمي جمهوريمه مرکزيس کل بيمه و رئي بي عالياست محترم شوراير

 قانون ٨ ماده ٤ و ٣ هاي ن خسارت موضوع تبصرهييدستورالعمل نحوه تع: موضوع
  يمه اجباريب

  با سالم و احترام 
رو ارسال دستورالعمل يمه و پي بي عالي شورا٢٩/٥/١٣٩٦بازگشت به جلسه مورخ 

 قانون ٨ ماده ٤ و ٣ هاي ن خسارت موضوع تبصرهيي نحوه تع٣/٨/١٣٩٦ـ ٢٩٩٢شماره 
ل يله موارد به شرح ذين وسيمه کشور، به اي بي شخص ثالث به شرکتهايمه اجباريب

  : رسد ي به استحضار مالذکر فوق دستوالعمل يد نظر در اجراي و تجديجهت بررس
 قانون اصالحي شخص ثالث، کليه دارندگان وسايل نقليه موضوع ٢ماده ـ به استناد ١

ه خود را در يل نقلي باشند مکلفند وسايا حقوقي يقينکه اشخاص حقين قانون اعم از ايا
ه مذکور به اشخاص ثالث وارد يل نقلي که در اثر حوادث وساي و ماليقبال خسارت بدن

 که مجوز يا مهيقانون نزد شرکت بن يا) ٨( حداقل به مقدار مندرج در ماده شود مي
  .ندمه کني داشته باشد، بيمه مرکزين رشته را  از بيت در ايفعال

ه دارندگان ي کل٢٦/٩/١٣٤٧مه شخص ثالث مصوب يک قانون بي به استناد ماده ـ٢
 هاي ل مزبور و قطاريلر متصل به وسايدک و تري و انواع يني زميه موتوريل نقليوسا
 و ي باشند مسئول جبران خسارات بدنيا حقوقي يقيکه اشخاص حقن يآهن اعم از ا راه
ا محموالت آنها به اشخاص ثالث وارد يه مزبور و يل نقلي هستند که در اثر حوادث وسايمال

ا يران و يمه اي بين جهت نزد شرکت سهاميت خود را از ايشود و مکلف هستند مسئول
  .نديمه نماي بيمه داخلي از موسسات بيکي

شود به استناد  مفاد قانون قديم و اصالحي بيمه شخص ثالث چنين استنباط ميـ از ٣
 و براساس ي قانون مدن٣٣٥ تا ٣٢٨ و ماده ١٣٣٩ مصوب يت مدني قانون مسئول١ماده 
 از حوادث يت ناشي موظف هستند مسئوليه موتوريل نقليه دارندگان وسايه خطر، کلينظر

مه شخص ي بيت ماده قانونيدستور و ماه. نديه نمامي را بيا مالي و ي اعم از جانيرانندگ
 را مسئول و يه موتوري نقلهاي لهير بوده و تمام دارندگان وسيثالث گسترده و فراگ

ا يه خطر و ي براساس اصل نظريا جاني و ي جبران خسارات وارده اعم از ماليپاسخگو
 . شده استگذاري هين حق پايه تضمينظر

رغم اينکه تابع اصل غرامت است،  ليت اشخاص ثالث عليهاي مسئو ـ از ويژگي بيمه٤
 ينيت ندارد و تنها موارد استثناء عدم جانشيمه موضوعي قانون ب١٠ و ٣٠اعمال ماده 

 پس از گر بيمه بوده که ينامه رانندگيا نداشتن گواهي مربوط به عمد راننده و گر بيمه
ق مراجع ي از طريپرداختافت خسارت يپرداخت خسارت به اشخاص ثالث اقدام به باز

تضمين  و يباني، پشتيين موارد استثناي چنبيني پيشزه و يلذا انگ. نمايد مي يصالح قانونيذ
مه ي ب قانون اصالحي٨به همين منظور قانونگذار براساس ماده . ديدگان است حقوق زيان

ک مرد مسلمان در يه ي دياليمعادل حداقل ر را يشخص ثالث حداقل تعهدات بدن
 گذار موظف اين قانون است و در هر حال بيمه) ٩(هاي حرام با رعايت تبصره ماده ماه

ن قانون در بخش خسارت ي موضوع ا مهين حداقل مبلغ بيهمچن. باشد ميه نيبه اخذ الحاق
 جبران يد براتوان مي گذار بيمه.  استيتعهدات بدن )%٥/٢(يم درصد  معادل دو و نيمال

 يليمه تکميا پس از آن، بينامه  مهيل مزبور، در زمان صدور بش از حداقي بي ماليخسارتها
مه شخص ي بي قانون اصالح٨ک ماده ين منظور براساس تبصره يبه هم. دل کنيتحص

ش ي بيا مهي پوشش بي تقاضاي مالي در خصوص خسارتهاگذار بيمه که يدر صورتثالث، 
 با يليمه تکميانعقاد قرارداد ب مکلف به گر بيمهن ماده را داشته باشد ياز سقف مندرج در ا

 حق بيمه در اين مورد در چهارچوب ضوابط کلي که توسط بيمه مرکزي. باشد گذار مي بيمه
  س.گردد مين يي تعگر بيمه، توسط شود مياعالم 

 خسارت در بخش يلي قانونگذار به منظور مشخص کردن حداکثر پوشش تکم ـ٥
نامه که  مهي بيدن درصد سقف تعهدات ب٥٠ن يزاه م ب٨ ماده ٤ و ٣ي بر اساس تبصره مال
 نسبت به رعايت ٥براساس تبصره  شود را تعيين نموده است و ابتداي هر سال مشخص ميدر 
 .ندين ماده اعالم نظر نمايا

  مغاير با موضوع بيمه مسئوليت٣/٨/١٣٩٦ـ ٢٩٩٢ ـ متأسفانه دستورالعمل شماره ٦
  قانون مدني بوده و مشکالت٣٣٥ تا ماده ٣٢٨  قانون مسئوليت و ماده١شخص ثالث و ماده 

 ديدگان حوادث رانندگي اعم از خودروهاي متعارف اي را براي مسببين و زيان حقوقي عديده
ه يله نقلين دستورالعمل هرگاه راننده وسيبطور مثال براساس ا. آورد يو نامتعارف به بار م

 ريال ٠٠٠/٠٠٠/٥٠٠ مسبب حادثه که داراي پوشش تکميلي خسارت مالي تا سقف
 باشد به علت تخطي از قوانين راهنمايي و رانندگي مقصر شناخته شده و منجر به ايجاد مي

 نامتعارف به ارزش يک دستگاه خودرويال به ي ر٠٠٠/٠٠٠/٣٠٠ به مبلغ يخسارت مال
مه ي بگر بيمهن دستورالعمل حداکثر تعهدات يال گردد براساس اي ر٠٠٠/٠٠٠/٥٠٠/٣

 و پرداخت حق ي در بخش ماليلي داشتن پوشش تکمرغم عليقصر حادثه شخص ثالث  م
 ينامه مقصر حادثه با اعمال قاعده نسب يمه، خسارت قابل پرداخت بگر بيمه به يمه اضافيب

 ١٣٩٧ارزش خودروي متعارف براساس تعهدات بدني سال (براساس ارزش خودروي متعارف 
  ريال به شرح ذيل قابل پرداخت بوده٠٠٠/٠٠٠/١٣٢به مبلغ )  ريال٠٠٠/٠٠٠/٥٤٠/١مبلغ به 

ت ي مسئوليجاد شده توسط مقصر حادثه براساس مواد قانوني تعهدات ايف مابقيو تکل
  .باشد مينامعلوم 

  ال ي ر٣,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠/٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠*١,٥٤٠,٠٠٠,٠٠٠=١٣٢,٠٠٠,٠٠٠
متعارف  ناي، خواهند گفت مالک خودروي و فنين اشکال قانوني در پاسخ به احتماً

 يک از قانون مدنيچ ي در هيد ولينامه بدنه اقدام نما مهياع بيموظف است نسبت به ابت
  قانون مدني١٠افراد را مجاب به عقد قرارداد بيمه اموال خود را ننموده و براساس ماده يران ا

 اينددهد آزادانه به انعقاد هرگونه قراردادي که مايلند اقدام نم افراد اجازه و امکان ميبه 
با فرض داشتن . ح و آشکار قانون نباشدي آنها مخالف صريبه شرط آن که قراردادها

ز و يمه و فرانشي قانون ب٣٠ف ماده ي نامتعارف، تکلينامه بدنه توسط مالک خودرو مهيب
 نداشته و يجاد حادثه رانندگي در ايچ گونه قصوريده که هيد ياننامه بدنه ز مهيفات بيتخف

 ي قانون اصالح١١ن براساس ماده يست؟ همچنيمه چي قانون ب١٩  و٤ن ماده يهمچن
 يايده مزايد انيا زي گذار بيمه ينامه که برا مهيدرج هرگونه شرط در بمه شخص ثالث يب

 در گر بيمهق تعهدات يا درج شرط تعلين قانون مقرر کند، ي مندرج در ايايکمتر از مزا
. شود مينامه ن مهيالن شرط سبب بطالن ببط. ، باطل و بالاثر استيقرارداد به هر نحو

ت ي بر رضاي و صندوق مبنگر بيمهده توسط يد انينامه از ز تين اخذ هرگونه رضايهمچن
ن ين قانون ممنوع است و چني مندرج در ايايبه پرداخت خسارت کمتر از مزا

 ي اصالح قانون٨ ماده ٤ و ٣ در واقع قانونگذار براساس تبصره . بالاثر استيا نامه تيرضا
 را مشخص نموده نه اعمال قاعده يف حداقل و حداکثر پوشش ماليمه شخص ثالث تکليب

 . خسارتينسب
 توسط نامه آيينه يف تهيمه شخص ثالث تکلي بي قانون اصالح١٨ براساس ماده ـ٧

ران را مشخص نموده است و يأت وزيب هيمه و تصوي بي عالي شوراتأييد و يمه مرکزيب
 نامتعارف ننموده و يا خودروي متعارف و ي تعهدات خودروين چگونگيي به تعيا اشاره
 يمه مرکزي شخص ثالث توسط بيمه اجباري بي قانون اصالحنامه آيينده که ي گردتأکيد

 در دستورالعمل يران برسد وليأت وزيب هيمه به تصوي بي عالي شوراتأييده و پس از يته
مه ي بي عاليب شورايه و به تصوي تهيمه مرکزي صرفا توسط ب٣/٨/١٣٩٦ـ ٢٩٩٢شماره 
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مه ي بيران جهت اجرا به صورت دستورالعمل به شرکتهايأت وزيب هيده و قبل از تصويرس
دنظر و ي، دستور تجدالذکر فوقت به موارد يهذا با عنايعل. کشور جهت اجرا اعالم شده است

  ». را دارد٣/٨/١٣٩٦ـ ٢٩٩٢ دستوالعمل شماره يابطال در اجرا
  :ر استيرالعمل مورد اعتراض به قرار زمتن دستو

   قانون بيمه اجباري٨ ماده ٤ و ٣هاي  دستورالعمل نحوه تعيين خسارت موضوع تبصره«
س ي قانون تاس١٧ ماده ي در اجرا٢٩/٥/١٣٩٦مه در جلسه مورخ ي بي عاليشورا

  و٣ هاي ن خسارت موضوع تبصرهييدستورالعمل نحوه تع «گري بيمهران و ي ايمه مرکزيب
 از ي خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشيمه اجباري قانون ب٨ ماده ٤

  : ب نمودير تصويبه شرح ز» هيل نقليوسا
 :في تعارـ١ماده
 ي خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشيمه اجباريقانون ب:  قانونـ١
  .١٣٩٥ه مصوب سال يل نقلياز وسا
 است که ارزش روز آن در زمان ي سواريخودرو: ارف متعين خودرويتر ـ گران٢

مه و ي بي خسارت شرکتهايابيابان خسارت، کارشناسان ارزيص ارزيوقوع حادثه به تشخ
 که در يسقف تعهدات بدن%) ٥٠(، معادل پنجاه درصد ي دادگستريا کارشناسان رسمي

  . باشدشود، مي هر سال اعالم يابتدا
 است که ارزش روز آن در زمان وقوع حادثه يار سويخودرو:  نامتعارفي خودروـ٣
ا کارشناسان يمه و ي بي خسارت شرکتهايابيابان خسارت، کارشناسان ارزيص ارزيبه تشخ

 سقف تعهدات بدني که در ابتداي هر سال%) ٥٠(رسمي دادگستري، بيشتر از پنجاه درصد 
  . باشدشود مياعالم 

ف است ميزان تعهد مسبب حادثه گر وسيله نقليه مسبب حادثه موظ ـ بيمه٢ماده
شامل (نامه شخص ثالث  را بر اساس فرمول زير محاسبه و تا سقف تعهدات مالي بيمه

نسبت به پرداخت خسارت خودرو نامتعارف زيان ديده ) تعهدات قانوني و مازاد مالي
  :اقدام نمايد

  
  
  

 حاسبه  ميزانـ ارزيابان خسارت موظفند مفاد اين دستورالعمل در خصوص نحوه م٣ماده
 .نديت نمايتعهد مسبب حادثه را رعا

 االجراء شدن هايي که بعد از الزم نامه ـ رعايت اين دستورالعمل براي آن دسته از بيمه٤ماده
  ».ي استده است، الزاميقانون صادر شده و خسارت آن پرداخت نگرد

 ي اسالمي جمهوريمه مرکزي بيرکل دفتر حقوقيت مذکور، مديه شکادر پاسخ ب
 :ح داده است کهي توض١٧/٧/١٣٩٧ـ ٦٠٣٥٣/٢٠٥/٩٧حه شماره يران به موجب اليا

  يوان عدالت اداري ديأت عمومياست محترم هير«
 پرونده شماره(تبار  اليحه دفاعيه در خصوص دعوي آقاي پرويز فرج: موضوع

٩٧٠٩٩٨٠٩٠٥٨٠٠٤٣٣( 
  احترام با سالم و

ت بيمه مرکزي جمهوري تبار به طرفي در خصوص شکايت آقاي پرويز فرج
الزام به لغو و تجديدنظر در اجراي دستورالعمل نحوه «اسالمي ايران، به خواسته 

موضوع پرونده شماره »  قانون شخص ثالث٨ ماده ٤ و ٣تبصره  خسارت موضوع
 دفاعيات را به شرح ٤٧٦٢٦ و شماره بايگاني ١٥/٥/١٣٩٧ ـ٩٧٠٩٩٨٠٩٠٥٨٠٠٤٣٣

  :رساند ذيل به استحضار مي
 خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث يمه اجباري قانون بـ١: کار شگرد

ده ي رسي اسالميب مجلس شوراي به تصو٢٠/٢/١٣٩٥خ يه در تاريل نقلي از وسايناش
  . شده استاالجراء الزم ٢٩/٣/١٣٩٥خ ياست و از تار

رت حداقل مبلغ بيمه موضوع اين قانون در بخش خسا«:  قانون فوق٨ طبق ماده ـ٢
) ٩(ي حرام با رعايت تبصره ماده ها بدني معادل حداقل ريالي ديه يك مرد مسلمان در ماه

همچنين حداقل مبلغ بيمه موضوع اين قانون در بخش خسارت مالي . اين قانون است
د براي جبران توان مي گذار بيمه. تعهدات بدني است%) ٥/٢( معادل دو و نيم درصد

 نامه يا پس از آن، بيمه تكميلي ل مزبور، در زمان صدور بيمههاي مالي بيش از حداق خسارت
  .تحصيل كند

خسارت مالي ناشي از حوادث رانندگي صرفاً « قانون فوق ٨ ماده ٣ـ طبق تبصره ٣
نامه شخص  ترين خودروي متعارف از طريق بيمه تا ميزان خسارت متناظر وارده به گران

  ».ودثالث و يا مقصر حادثه قابل جبران خواهد ب
منظور از خودروي متعارف «: دارد ميان يز بي قانون مذکور ن٨ ماده ٤ تبصره ـ٤

 سقف تعهدات بدني كه در ابتداي%) ٥٠(خودرويي است كه قيمت آن كمتر از پنجاه درصد 
  ».، باشدشود ميهر سال مشخص 

 نو كارشناسا) ۳۹(ارزيابان خسارات موضوع ماده « قانون فوق٨ ماده ٥ ـ طبق تبصره ٥
ارزياب خسارت شركتهاي بيمه و كارشناسان رسمي دادگستري در هنگام برآورد خسارت، 

 » موظفند مطابق اين ماده اعالم نظر كنند
ران و ي ايمه مرکزيس بي قانون تاس١٧ ماده ٥مه به استناد بند ي بي عالي شورا ـ٦
 وفق يلن نحوه محاسبه و پرداخت خسارات ماييو به منظور تع١٣٥٠ مصوب گري بيمه
ن ييدستورالعمل نحوه تع«ب ي اقدام به تصويمه اجباري قانون ب٨ ماده ٤ و ٣ هاي تبصره

  .نمود» يمه اجباري قانون ب٨ ماده ٤ و ٣ هاي خسارت موضوع تبصره
ن مضمون ي دستورالعمل فوق با ايدنظر در اجرايلغو و تجد« نامبرده نسبت به ـ٧

 و ي قانون مدن٣٣٥ ي ال٣٢٨ت و ماده ين مسئول قانو١ر با ماده يکه دستورالعمل فوق مغا
 در آن مرجع مطرح نموده است که يتيشکا» باشد ميمه ي قانون ب٣٠ و ١٩، ٤ماده 
  :گردد ميل به حضور اعالم يات به شرح ذيدفاع

  :اتيدفاع
 ٣/٨/١٣٩٦ـ ٢٩٩٢دستورالعمل شماره «ـ در خصوص ادعاي نامبرده مبني بر اين که ١

 رسد به نظر مي»  قانون مدني بوده٣٣٥ تا ماده ٣٢٨نون مسئوليت و ماده  قا١مغاير با ماده 
 اعتراض به اصل قانون دارد که خسارت مالي ناشي از حوادث رانندگي را صرفاً تا يشاک

 .ترين خودروي متعارف قابل جبران دانسته است ميزان خسارت متناظر وارده به گران
  .ي استضرور ي شاکين خصوص مالحظه مواد استناديدر ا

هر کس بدون مجوز قانونى عمداً يا «:  قانون مسئوليت مدني١ـ وفق ماده ١ـ١
احتياطى به جان يا سالمتى يا مال يا آزادى يا حيثيت يا شهرت تجارتى  در نتيجه بى

اى وارد نمايد  يا به هر حق ديگرى که به موجب قانون براى افراد ايجاد گرديده لطمه
عنوى ديگرى شود مسئول جبران خسارت ناشى از عمل که موجب ضرر مادى يا م

  ».دباش خود مى
را تلف کند ضامن آن است و  غيرهرکس مال«: ي قانون مدن٣٢٨ وفق ماده ـ٢ـ١

ا بدون عمد و ي عمد تلف کرده باشد ين که از رويمت آن را بدهد اعم از ايا قيد مثل يبا
مت آن يوب کند ضامن نقص قيا معي ا منفعت و اگر آن را ناقصين باشد ين که عياعم از ا

  .»مال است
د ي را خراب کند باي کسيا بناي خانه ياگر کس«: ي قانون مدن٣٢٩ وفق ماده ـ٣ـ١

 .»ديمت برآي قي د از عهدهيد و اگر ممکن نباشد بايآن را به مثل صورت اول بنا نما
اذن را بدون  غيروان متعلق بهي حياگر کس«: ي قانون مدن٣٣٠ وفق ماده ـ٤ـ١

مت ي آن ق  آن را بدهد و اگر کشته مت زنده و کشتهيد تفاوت قيصاحب آن بکشد، با
ا ناقص ي دفاع از نفس بکشد يکن اگر برايوان را بدهد وليمت حيد تمام قينداشته باشد، با
 »ستيکند، ضامن ن

هر کس سبب تلف مالي بشود بايد مثل يا قيمت «:   قانون مدني٣٣١ ـ وفق ماده ٥ـ ١
 ». نقص قيمت آن برآيد  بدهد و اگر سبب نقص يا عيب آن شده باشد بايد از عهدهراآن 

جاد کند و ي را ايک نفر سبب تلف ماليهر گاه «: ي قانون مدن٣٣٢ وفق ماده  ـ٦ـ١
ن که سبب، ي مباشر تلف شدن آن مال بشود، مباشر مسئول است نه مسبب مگر ايگريد
  ».ند به او باشد که عرفاً اتالف مستي باشد به نحوياقو

صاحب ديوار يا عمارت يا کارخانه «:  قانون مدني٣٣٣ـ وفق ماده ٧ـ١
شود مشروط بر اين که  مسئول خساراتي است که از خراب شدن آن وارد مي

خرابي در نتيجه عيبي حاصل گردد که مالک مطلع بر آن بوده يا از عدم مواظبت 
  ».او توليد شده است

 مالک يا متصرف حيوان مسئول خساراتي نيست«: ون مدني قان٣٣٤ ـ وفق ماده ٨ـ ١
کن ير کرده باشد ليوان تقصين که در حفظ حيشود مگر ا يوان وارد مي آن ح هيکه از ناح

 منشأ ضرر گردد فاعل آن عمل، مسئول يوان به واسطه عمل کسيدر هر حال اگر ح
 ».خسارات وارده خواهد بود

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


 ٢١٦٨٢شماره                        WWW.DASTOUR.IR                       ٢/٦/١٣٩٨روزنامه رسمي                          WWW.RRK.IR                         ٤صفحه 

 آهن ر صورت تصادم بين دو کشتي يا دو قطار راهد«:  قانون مدني٣٣٥ـ وفق ماده ٩ـ ١
ا يجه عمد ي خواهد بود که تصادم در نتيت متوجه طرفيل و امثال آنها، مسئوليا دو اتومبي

ا مسامحه کرده باشند هر دو مسئول ير ين، تقصيمسامحه او حاصل شده باشد و اگر طرف
 ».خواهند بود

با . خصوص اصل جبران ضرر است در الذکر فوق مقررات شود ميچنانکه مالحظه 
 بر اصل يب است و همگيرنده قاعده الضرر، اتالف و تسبيت به مواد فوق که در برگيعنا

 ينکه اصل مزبور دارايجبران کامل خسارت توسط مقصر حادثه داللت دارند و با توجه به ا
طلق  مي موارد اجرايکن در برخي است ليت مدني در حقوق مسئوليا يگاه قابل توجهجا
 و تنها ابزار باشد مي که قابل اغماض نشود مي در جامعه هايي يعدالت ين اصل منجر به بيا

 ها در قلمرو قهري و قراردادي اعمال اصل عدالتي مؤثر در جهت رفع برخي از اين بي
ن ي مقصريت مدني آن مسئولي است که طبيني پيشرقابل يقابل جبران نبودن خسارت غ
 بيني محدود شده است و نسبت به مازاد آن به دليل  پيشحوادث به خسارات قابل

، ٣٤٧ن خصوص قانونگذار در مواد يکه در ا.  ندارنديتي نبودن آن مسئولبيني پيشقابل 
قابل مطالبه بودن  غير١٣٧٠ مصوب ي قانون مجازات اسالم٣٥٣  و٣٥٢، ٣٤٩، ٣٤٨

داده است و در خصوص ح قرار ي را مورد تصري در قلمرو قهربيني پيشقابل  غيرخسارات
 و ي قابل جبران است که موضوع تراضي گفت تنها خسارتتوان ميز ي نيت قرارداديمسئول

ن يافته است بنابرايشان به آن تعلق ين قراداد واقع شده و اراده مشترک ايتوافق طرف
 محدود کردن مسئوليت مقصر به موجب قانون يا قراداد و تحديد مسئوليت مقصر

قانون . رفته شده استي پذکامالًران ي است که در حقوق اي امربيني پيشل به خسارات قاب
  خود اجازه داده است که قاضي در شرايطي خاص نسبت به تخفيف٤مسئوليت مدني در ماده 

 گردد مي محسوب ييت قضايد مسئولي تحديد که نوعيزان جبران خسارت اقدام نمايدر م
 يياي قانون در٥٥ ماده ٥ در بند توان ميمقصر را  يت قانونيد مسئوليبه عالوه نمونه تحد

متصدي باربري و يا كشتي هيچكدام در مورد فقدان و يا خسارات «: دارد ميران که مقرر يا
 واحد آن  وارده به كاال مسئوليتي زائد بر صد ليره استرلينگ براي هر بسته كاال و يا

ل از حمل توسط فرستنده بار نخواهد داشت مگر اين كه نوع و ارزش اين گونه بار قب
 قانون ٨ ماده ٣و در تبصره » ...ه دريايي نيز قيد شده باشد و  گرديده و در بارناماظهار

ه که يل نقلي از وساي خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشيمه اجباريب
 اظر واردهخسارت مالي ناشي از حوادث رانندگي صرفا تا ميزان خسارت متن«: دارد ميمقرر 

 نامه شخص ثالث و يا مقصر حادثه قابل جبران ترين خودروي متعارف از طريق بيمه گرانبه 
   .مشاهده نمود» خواهد بود

 بنابراين به موجب قانون، ميزان و حدود مسئوليت مقصرين حادثه به خسارات
 .يتي ندارندبيني محدود شده است و ايشان نسبت به مازاد خسارات ايجاد شده مسئول پيشقابل 

 که يمه اجباري قانون ب٨ ماده ٤ و ٣ هاي ن خسارت موضوع تبصرهييدستورالعمل نحوه تع
 يمه در خصوص نحوه محاسبه خسارات مالي بين شرکتهايه بيجاد وحدت رويبه جهت ا

 شوراي عالي بيمه به تصويب رسيده است ٢٩/٥/١٣٩٦هاي فوق در جلسه   در تبصرهمذکور
 باشد مي آن هاي  و تبصره٨ شخص ثالث و ماده يمه اجبارينون ب منطبق با قاکامالً
 و يت مدنينکه دستورالعمل مذکور خالف قانون مسئولي بر اي نامبرده مبنين ادعايبنابرا
زان و يمه شخص ثالث مينکه قانون بيت به اي است با عناي قانون مدن٣٣٥ ي ال٣٢٨مواد 

ت مقصر و به تبع آن ي مسئوليت و به نوعن نموده اسييت مقصر حادثه را تعيحدود مسئول
 يز در راستايمه ني بي عالي را محدود نموده است و دستورالعمل مصوب شوراگر بيمه
 يب شده است و صرفا نوع خودروهاي قانون مذکور تصو٨ ماده ٤ و ٣ هاي  تبصرهياجرا

 يرتيغا را مشخص نموده است ميمتعارف و نامتعارف، نحوه و فرمول محاسبه خسارت مال
 حداکثر يمه اجبارينکه به موجب قانون بين و مقررات مربوطه ندارد ضمن ايبا قوان
 ي ندارد لذا وقتيتيت مقصر حادثه مشخص شده است و نسبت به مازاد آن مسئوليمسئول

 در يتيمسئول) مؤخرقانون خاص ( شخص ثالث يمه اجباريمسبب حادثه طبق قانون ب
توان جبران خسارات مازاد را  ين نمي شده ندارد بنابراجادي خسارت ايقبال جبران مابق
ن يشان تقاضا نمود بنابراياز ا) قانون عام مقدم (ي  و قانون مدنيت مدنيطبق قانون مسئول

 . و مردود استين خصوص فاقد وجاهت قانوني نامبرده در ايادعا
راکنده  مبهم و پي که متن١/٥٠٣٤/٩٧ نامبرده در نامه شماره ي در خصوص ادعاـ٢
مه شخص ثالث ي بگر بيمهن دستورالعمل حداکثر تعهدات يبر اساس ا«نکه ي بر ايدارد مبن

 يمه اضافي و پرداخت حق بي در بخش ماليلي داشتن پوشش تکمرغم عليمقصر حادثه 

 بر اساس ينامه مقصر حادثه با اعمال قاعده نسب مهي، خسارت قابل پرداخت بگر بيمهبه 
جاد شده توسط ي تعهدات ايف مابقيقابل پرداخت بوده و تکل متعارف يارزش خودرو

 که به عنوان مثال ي در صـورتباشد ميت نامعلوم يمقصر حادثه بر اساس مواد قانون مسئول
 و راننده باشد ميون تومان يلي م٥٠ مسبب حادثه تا سقف ي خسارت ماليليپوشش تکم
 يون تومان به خودرويلي م٣٠زان ي به ميجاد خسارت مالي منجر به اياطياحت يبه علت ب

ون تومان شده باشد و خسارت قابل پرداخت بر اساس ارزش يلي م٣٥٠نامتعارف به ارزش 
ون تومان قابل پرداخت بوده است و با وجود داشتن يليم١٣زان ي متعارف به ميخودرو

ون را يلي م٣٠ تا ١٣ خسارت از يمه مابقيون تومان شرکت بيلي م٥٠ تا يليپوشش تکم
 :دارد ميمعروض » دکن ميده پرداخت نيانديبه ز

ن قانون در بخش يمه موضوع ايحداقل مبلغ ب« قانون شخص ثالث ٨وفق ماده 
 جبران يد براتوان مي گذار بيمه.  استي درصد تعهدات بدن٥/٢ معادل يخسارت مال

 تکميلينامه يا پس از آن بيمه  هاي مالي بيش از حداقل مزبور در زمان صدور بيمه خسارت
 را يليمه تکميل بي و تحصيش سقف تعهدات ماليقانونگذار ضرورت افزا» .ل کنديتحص
 بيني نموده است که مقصر حادثه خسارتي بيش از حداقل مزبور به خودروي مواردي پيش يبرا

به عنوان مثال مقصر حادثه به موجب {يا خودروي نامتعارف ديگري وارد نموده باشد متعارف 
ا ي متعارف يون تومان به خودرويلي م١٠ معادلي قانون مذکورخسارت٨  ماده٣تبصره 

 ٧شان معادل ينامه ا مهي بي وارد نموده است، که حداقل تعهدات ماليگرينامتعارف د
نامه  مهيون تومان از محل بيلي م٧ موظف است گر بيمهن صورت يون تومان است در ايليم

حادثه جبران شود لذا چنانچه  وسط مقصر تبايست مي يد و مابقيشخص ثالث پرداخت نما
مه ي خسارت از محل پوشش بي باشد مابقيليمه تکمي پوشش بيمقصر حادثه دارا

 ي مابقبايست مين صورت راننده مقصر حادثه يا غير راننده قابل جبران است دريليتکم
 يش سقف تعهدات مالينجا ضرورت افزاين در ايبنابرا. }ديخسارت را شخصاً پرداخت نما

 بنابراين ادعاي نامبرده. گذار و تحصيل بيمه تکميلي کامالً مشهود است توسط بيمه
 توسط راننده مقصر و اخذ حق يلي با وجود اخذ پوشش تکمگر بيمهن خصوص که يدر ا
 کامالًد کن مي يده خودداريانديجاد شده به زي خسارت اي از پرداخت مابقيمه اضافيب

ت ي به تبع مقصر حادثه مسئولگر بيمه است که يضرورن نکته يتوجه به ا. مردود است
د شده است يت مقصر حادثه طبق قانون تحدي مسئولين وقتيجبران خسارت را دارد بنابرا

 بنابراين ادعاي نامبرده در اين خصوص. باشد گر نيز به همان ميزان مسئول جبران خسارت مي بيمه
 يت مدنيمقصر بر اساس قانون مسئولجاد شده توسط راننده ي تعهدات ايف مابقيکه تکل

 . استي مردود و فاقد وجاهت قانونکامالًز ي نباشد مينامعلوم 
مالک «نکه ي بر اي مبن١/٥٠٣٤/٩٧ نامبرده در نامه شماره يدر خصوص ادعاـ ٣
 در قانون يد ولينامه بدنه اقدام نما يمهاع بي نامتعارف موظف است نسبت به ابتيخودرو
 قانون ١٠مه اموال خود ننموده و بر اساس ماده يب به عقد قرارداد ب افراد را مجايمدن
 دهد آزادانه به انعقاد هرگونه قراردادي که مايلند اقدام نمايند به افراد اجازه و امکان مي يمدن

: دارد ميمعروض » .ح و آشکار قانون نباشدي آنها مخالف صريبه شرط آن که قراردادها
  ايران در دستورالعمل مذکور  توصيه و پيشنهاد  نموده است،مرکزي جمهوري اسالميمه يب

 ٨ ماده ٣ل خودروها که وفق تبصره ين قبي وارده به اهاي  از خسارتيجهت جبران بخش
 باشد از طريق نامه شخص ثالث و يا مقصر حادثه قابل جبران نمي  مذکور از محل بيمهقانون
 ران نمايند بنابراين اجبار و تکليفي در اين خصوصنامه بدنه اين بخش از خسارت را جب بيمهد يخر

ر ي وارد نشده است که بتوان آن را مغايمه مرکزي بي نامتعارف از سوين خودروهايبه مالک
شنهاد ي خسارات وارده پي دانست و صرفاً به جهت جبران مابقي قانون مدن١٠با ماده 

 ينامه بدنه برا مهي اخذ ب بري مبنيفيز تکلي مزبور نين خودروهاينموده است و مالک
  . نامتعارف خود ندارنديخودرو
 نامه با فرض داشتن بيمه«ـ در خصوص ادعاي نامبرده در نامه مذکور مبني بر اينکه ٤

فات يز و تخفيمه و فرانشي قانون ب٣٠ف ماده ي نامتعارف، تکليبدنه توسط مالک خودرو
ن ي نداشته و همچنياد حادثه رانندگجي در ايچ گونه قصوريده که هيد انينامه بدنه ز يمهب

  :دارد ميمعروض » ستيمه چي قانون ب١٩ و ٤مواد 
 که ي در حدودگر بيمه «دارد ميمه که مقرر ي قانون ب٣٠در خصوص ماده ) ١ـ٤

ا ي که مسئول وقوع حادثه يد در مقابل اشخاصکن ميا پرداخت يخسارات وارده را قبول 
 با يد که منافمي کن اقداگذار بيمهواهد بود و اگر  خگذار بيمهمقام  خسارت هستند قائم

ان شد وفق يهمان طور که ب» .شود مي مسئول شناخته گر بيمهعقد مزبور باشد در مقابل 
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نامه شخص  مهيزان خسارت قابل جبران توسط بي ميمه اجباري قانون ب٨ ماده ٣تبصره 
 رر تعهدي به پرداخت مابقييا مقصر حادثه تعيين شده است و مقصر بيش از مقدار مقثالث 

زان ي تا م صرفاًين خسارت پرداختيده ندارد بنابرايد انيجاد شده به شخص زيخسارت ا
افت يافت از راننده مقصر حادثه است و مازاد برآن قابل بازي مقصر قابل بازيتعهدات قانون

 .ن خصوص وجود ندارديمه در اي قانون ب٣٠ با ماده يرتيلذا مغا. ستين
 )دارنده خودرو نامتعارف(ديده   خصوص موضوع فرانشيز در شرايطي که زياندر) ٢ـ٤

نامه بدنه  مهي نداشته است الزم به ذکر است در بيجاد حادثه رانندگي در ايچگونه قصوريه
ر ي در وقوع حادثه ندارد نظيري تقصگذار بيمه که ي جبران خسارت در موارديخودرو  برا

 قانون ٣٥ن امر مطابق ماده يکه ا. گردد مي شده و اعمال نييز تعيز فرانشيسرقت خودرو ن
 و طبق قرارداد مورد توافق طرفين نيز واقع شده است بنابراين در خصوص اخذ فرانشيزمه يب

 جبران ي در وقوع حادثه نداشته است و برايريچگونه تقصي هگذار بيمه که يدر موارد
  . دينمانامه بدنه خود استفاده  مهي از ببايست ميخسارت 
نکه يان ايمه ضمن بي قانون ب١٩ و ٤در خصوص استناد نامبرده به ماده ) ٣ـ٤

رت ين دستورالعمل معترض عنه با مواد مذکور مغاينکه اي بر اي مبنيچگونه استدالليه
  :دارد ميان يز بيده است نيدارد ارائه نگرد

ا ين يد اعم از عمه ممکن است مال باشيموضوع ب« : دارد ميمه مقرر ي قانون ب٤ماده 
 نسبت به گذار بيمهنکه ي مشروط بر ايت حقوقيا هرنوع مسئولي يا هر حق ماليمنفعت 

 يا خطري حادثه يمه براين ممکن است بي باشد و همچننفع ذي دهد ميمه ي آنچه بيبقا
  ».گردد مي متضرر گذار بيمهباشد که از وقوع آن 

مت ي عبارت است تفاوت قگر بيمه تيمسئول«: دارد ميمه مقرر ي قانون ب١٩  ماده 
مانده آن بالفاصله بعد از حادثه، يمت باقيمه شده بالفاصله قبل از وقوع حادثه با قيمال ب

 يض برايا تعوير و ينکه حق تعميخسارت حاصله به پول نقد پرداخته خواهد شد مگر ا
مه يموضوع ب ملزم است گر بيمهن صورت ي شده باشد در ابيني پيشمه ي در سند بگر بيمه

 .شود تعمير کرده يا عوض را تهيه و تحويل نمايد را در مدتي که عرفاً کمتر از آن نمي
نکه يت به ايبا عنا» .مه شده تجاوز نخواهد کردي از مبلغ بگر بيمهت يدر هر صورت مسئول

ذا از موضوع دستورالعمل خروج يمه است لن موضوع بييمه در مقام تعي قانون ب٤ماده 
 در جبران گر بيمهت يان مسئوليز در مقام بي قانون مذکور ن١٩ماده . ارد ديموضوع

مه ي قانون ب٨ ماده ٣د تبصره ي که همان گونه که به استحضار رسيخسارت است در حال
 يد نموده است از سوي را تحدگر بيمهت مقصر و ي، مسئول١٣٩٦ شخص ثالث ياجبار

ن يمه در قرارداد معي در قالب مبلغ بگر هبيمزان تعهد ي م١٩گر مطابق فراز آخر ماده يد
 ٣بنابراين در خصوص خسارتهاي موضوع تبصره . گر بيش از آن تعهدي ندارد و بيمه شود مي

ن تبصره حکم عام ي بالوجه بوده و حکم خاص ا١٩ استناد به ماده يمه اجباريقانون ب
 .ص زده استي را تخص١٩ماده 

 ي قانون اصالح١١بر اساس ماده «ينکه  ا بري نامبرده مبنيدر خصوص ادعا) ٥ـ ٤
 يايده مزايد يانا زي گذار بيمه ينامه که برا مهيمه شخص ثالث درج هرگونه شرط در بيب

 در گر بيمهق تعهدات يا درج شرط تعلين قانون مقرر کند، ي مندرج در ايايکمتر از مزا
. شود مينامه ن مهيبطالن شرط سبب بطالن ب. ، باطل و بالاثر استيقرارداد به هر نحو

ت ي بر رضاي و صندوق مبنگر بيمهده توسط يد انينامه از ز تين اخذ هرگونه رضايهمچن
 اي نامه به پرداخت خسارت کمتر از مزاياي مندرج در اين قانون ممنوع است و چنين رضايت

و  ٣گر در تبصره  موضوع کاهش ميزان مسئوليت مقصر و يا بيمه: دارد معروض مي» استبالاثر 
 مقرر شده است و دستورالعمل مذکور صرفاً  ١٣٩٥ مصوب يمه اجباري قانون ب٨ ماده ٤

 . قانون مذکور بيان نموده است٨ ماده ٤ و ٣هاي  تعيين خسارت را در راستاي تبصرهنحوه 
 يرتين شده است، مغايي تب٨ ماده ين دستورالعمل در راستاين که اين با توجه به ايبنابرا

نامه توسط  مهي قانون موضوع درج هرگونه شرط در ب١١ن ماده يهمچن. رد ندا١١با ماده 
 بوده و ي بدنهاي  خسارتتأمينا صندوق ي و گر بيمه ينامه از سو تيا اخذ رضاي و گر بيمه

  . خروج موضوعي دارد١١ارتباطي به نحوه تعيين خسارت نداشته فلذا در اين خصوص ماده 
 و ٣ هاي قانونگذار بر اساس تبصره« :نکهيبر ا ي نامبرده مبنيدر خصوص ادعا) ٦ـ٤

 را يف حداقل و حداکثر پوشش ماليمه شخص ثالث تکلي بي قانون اصالح٨ ماده ٤
 قانون ٨ماده : دارد ميمعروض »  خسارت رايمشخص نموده است نه اعمال قاعده نسب

عهدات  درصد ت٥/٢ را معادل ين قانون در بخش خسارات ماليمه موضوع ايحداقل مبلغ ب
گر است را تعيين نموده است  اعالم کرده است و حداقل پوشش مالي که در تعهد بيمه يبدن

ش ي افزاي برايليمه تکميد بيد نسبت به خرتوان ميز اعالم نموده است که ي نگذار بيمهو به 
 و مقصر حادثه را گر بيمهز سقف تعهدات ي ماده فوق ن٤حداقل مزبور اقدام کند در تبصره 

خسارت مالي ناشي از حوادث رانندگي « که بيان داشته است ٣ نموده است و در تبصره تعيين
 شخص نامه ترين خودروي متعارف از طريق بيمه صرفاً تا ميزان خسارت متناظر وارده به گران

ا مقصر حادثه را ي گر بيمهت  يحدود مسئول» ا مقصر حادثه قابل جبران خواهد بوديثالث و 
 ين خودرويتر زان خسارت متناظر با گراني صرفاً تا مبايست مي، که ن نموده استييتع

 ١٠ پرداخت شود لذا قاعده نسبي خسارت که در قانون بيمه صرفاً در خصوص ماده متعارف
مه شده باشد ي بيمت واقعي به کمتر از قي که ماليدر صورت«: دارد ميان يمه که بيقانون ب
 مال مسئول خسارت يمت واقعي کرده است با قمهي که بي فقط به تناسب مبلغگر بيمه

ا ي ي از اظهار مطالبياگر خوددار« : دارد ميمه که مقرر ي قانون ب١٣و ماده » خواهد بود
 که يدر صورت...  و شود ميمه باطل ني عمد نباشد عقد بياظهارات خالف واقع از رو

 شود خسارت به نسبت ا اظهار خالف واقع بعد از وقوع حادثه معلوميمطالب اظهار نشده 
 در صورت اظهار خطر به طور کامل و واقع يستي که باي و وجهيمه پرداختيوجه ب

 به دستورالعمل معترض يقابل اعمال است و ربط» .افتيل خواهد يپرداخته شده باشد تقل
زان خسارت متناظر ي را تا مي که خسارات مال٨ ماده ٣ت به تبصره يلذا با عنا. عنه ندارد

 يز در راستاي متعارف قابل جبران دانسته و دستورالعمل مذکور نين خودرويتر نبه گرا
ز صرفاً تا ي آن در محاسبه خسارت نيشنهادين شده است و فرمول پيتبصره فوق تدو

 منطبق کامالًن شده است که يي متعارف تعين خودرويزان خسارت متناظر به گرانتريم
 . است٨ ماده ٣با تبصره 
 قانون بيمه شخص ١٨بر اساس ماده «: دعاي نامبرده مبني بر اينکه ـ در خصوص ا٥
أت يب هيمه و تصوي بي عالي شوراتأييد و يمه مرکزي توسط بنامه آيينه يف تهيثالث تکل

ا ي متعارف و ي تعهدات خودروين چگونگيي به تعيا ران را مشخص نموده است و اشارهيوز
 شخص يمه اجباري قانون بنامه آيينده که ي گردتأکيد نامتعارف ننموده است و يخودرو
  توسط بيمه مرکزي تهيه و پس از تأييد شوراي عالي بيمه به تصويب هيأت وزيران برسدثالث
ب يه و به تصوي تهيمه مرکزي صرفاً توسط ب٣/٨/١٣٩٦ـ ٢٩٩٢ دستورالعمل شماره يول

ورت دستورالعمل ران جهت اجرا به صيأت وزيب هيده و قبل از تصويمه رسي بي عاليشورا
 : دارد ميمعروض » .ده استيمه کشور جهت اجرا اعالم گردي بيبه شرکتها
 خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر يمه اجباري قانون ب١٨وفق ماده ) ١ ـ٥

مه ين سقف حق بيي مربوط به تعنامه آيين«: دارد ميه که مقرر يل نقلي از وسايحوادث ناش
 شود ميه ي تهيمه مرکزيط آن توسط بيا تقسيش يف، افزايخفن قانون و نحوه تيموضوع ا

 ماده دارد مياعالم » .رسد يران ميأت وزيب هيمه به تصوي بي عالي شوراتأييدو پس از 
مه يمه موضوع قانون بين سقف حق بيي مربوط به تعنامه آيينن يفوق در خصوص تدو

 تأييده و پس از ي مربوطه را تهنامه آيين را مکلف نموده است، يمه مرکزي است و بياجبار
 ين ماده مورد استناد و ادعايبنابرا. ران برسانديأت وزيب هيمه به تصوي بي عاليشورا

 که در خصوص حداقل مبلغ موضوع يمه اجباري قانون ب٨ با موضوع ماده ينامبرده ارتباط
، ندارد و باشد مي و مقصر حادثه گر بيمهت ي و حداکثر مسئوليمه در بخش خسارات ماليب
ب آن ي بر تصوي مبنيفي نامبرده تکلي در خصوص دستوالعمل مورد ادعايمه مرکزيب

  .ران را نداشته استيأت وزيتوسط ه
 گري قانون تاسيس بيمه مرکزي و بيمه) ٥(و ) ١(بيمه مرکزي به موجب مواد ) ٢ ـ٥
ان گذار يمهبت يران و حمايمه در ايت امر بيم و هدايم و تعمي به منظور تنظ١٣٥٠مصوب 

 که ي و مقرراتنامه آيينه يت، تهين فعاليو صاحبان حقوق آنها، اعمال نظارت دولت بر ا
مه يت و نظارت بر موسسات بيران الزم باشد، ارشاد و هدايمه در اي امر بي حسن اجرايبرا

مه و ي بي و دالليندگيم امور نمايمه و تنظيت از آنها در جهت حفظ سالمت بازار بيو حما
س شده است ي مکارانه و ناسالم تاسهاي  از رقابتيري و جلوگييمه اتکايرت بر امور بنظا
 حسن ي است که براي و مقرراتها نامه آيينه ي تهيمه مرکزيف بي از اهم وظايکين يبنابرا
  .مه الزم استي امر بياجرا

ن امرکه حکم مقرر در يعطف توجه به ا و الذکر فوقت به مراتب مشروحه يبا عنا
 به فاصله يبخش جامعه و تعادل ريپذ يبت از اقشار آسي قانون در جهت حما٣صره تب

 ين موضوع که جبران خسارات مالي بر اتأکيدده و ي موجود در اجتماع وضع گرديطبقات
زان خسارت ي خسارات وارد شده به شخص ثالث صرفاً تا ميمه اجباري قانون ب٨ ماده يط

ز در ين شده است و دستورالعمل مذکور ني متعارف معين خودرويتر متناظر وارده به گران
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ب ين تصوين ماده و صرفاً جهت نحوه محاسبه خسارت مقرر شده است و همچني ايراستا
مه يس بي قانون تاس١٧ و ٥ که در مواد يمه مرکزيف بين دستورالعمل در چارچوب وظايا

چگونه يعترض عنه ه مقرر شده انجام شده است، لذا دستورالعمل مگري بيمه و يمرکز
 قانون وضع ييه اجرايجاد وحدت روين و مقررات نداشته و صرفا در جهت اي با قوانيرتيمغا

  ».لذا از آن مقام رسيدگي و صدور حکم به رد شکايت مطروحه مورد استدعاست. شده است
ن يس و معاوني با حضور رئ٣١/٢/١٣٩٨خ ي در تاريوان عدالت اداري ديأت عموميه

 ت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحثديوان عدال
  . مبادرت کرده استير به صدور رأيت آراء به شرح زي با اکثريو بررس

  
  رأي هيأت عمومي

 خسارات وارد شده به شخص ثالث يمه اجباري قانون ب٨ ماده ٣مطابق حکم تبصره 
 از ي ناشي مقرر شده خسارت مال١٣٩٥ال ه مصوب سيل نقلي از وسايدر اثر حوادث ناش

 ترين خودرو متعارف از طريق حوادث رانندگي صرفاً تا ميزان خسارت متناظر وارده به گران
  همان ماده قانوني٤نامه شخص ثالث و يا مقصر حادثه قابل جبران خواهد بود و در تبصره  بيمه

آن کمتر از پنجاه درصد مت ي است که قييخودرو«ف خودرو متعارف آمده است يدر تعر
 ١ ماده ٢نظر به اينکه در بند » .شود  تعهدات بدني که در ابتداي هر سال مشخص ميسقف

 يمه اجباري قانون ب٨ ماده ٣ و ٤ هاي ن خسارت موضوع تبصرهييدستورالعمل نحوه تع
مت آن برخالف حکم ين خودرو متعارف، قيتر ف گرانيمه در تعري بي عاليمصوب شورا

ورالعمل  دست٢يين شده است و در ماده  تعيعادل پنجاه درصد سقف تعهدات بدنمقنن، م
 ٣زان خسارت موضوع تبصره يزان تعهد مسبب حادثه، ميمذکور و در روش محاسبه م

ن خودرو يتر  متناظر با خسارت وارد شده به گرانبايست مياد شده که ي قانون ٨ماده 
ن روش يل شده و اي از خودرو متعارف تبديريگ متعارف پرداخت شود، به تناسب و نسبت

يف خودرو ن دستورالعمل مذکور در تعريش گفته است، بنابراير حکم مقنن به شرح پيمغا
زان تعهد مسبب حادثه مصرح در ي و روش م١ ماده ٢مت متعارف موضوع بند يق گران
وان ي ديسن دادرييالت و آي قانون تشک١٣ و ٨٨ و مواد ١٢ ماده ١ مستند به بند ٢ماده 

 .شود ميب ابطال يخ تصوي از تار١٣٩٢ مصوب سال يعدالت ادار
      رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدکاظم بهرامي            

  
  ٩/٤/١٣٩٨                                                                            ٩٦٠١١٧٠شماره

  بسمه تعالي
  پوراكبرجناب آقاي 

  ايران مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسالميمديره و  رئيس محترم هيأت
  با سالم

 عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه يك نسخه از رأي هيأت
 صورتجلسه مورخ ٦ابطال بند «: با موضوع ٢١/٣/١٣٩٨مورخ  ٩٨٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٠٥٠٦

 عالي شهرسازي و معماري ايران  قانون تاسيس شوراي٥ كميسيون ماده ١٣/٢/١٣٩٦
  .گردد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي» مستقر در شهر تبريز

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

  ٩٦/١١٧٠: پرونده شماره       ٥٠٦: دادنامه شماره      ٢١/٣/١٣٩٨: دادنامه تاريخ
  .عمومي ديوان عدالت اداري ت هيأ:مرجع رسيدگي

  اسفهالن ناصح نيحس يآقا :يشاك
 ونيسيکم ١٣/٢/١٣٩٦ مورخ صورتجلسه ٦ بند ابطال :خواسته و تيشکا موضوع

  زيتبر شهر در مستقر رانيا يمعمار و يشهرساز يعال يشورا  سيتاس قانون ٥ ماده موضوع
 ١٣/٢/١٣٩٦ ورخم صورتجلسه ٦ بند ابطال يدادخواست موجب به يشاک :کار گردش

 در مستقر رانيا يمعمار و يشهرساز يعال يشورا سيتاس قانون ٥ ماده موضوع ونيسيکم
  :که است کرده اعالم خواسته نييتب جهت در و شده خواستار را زيتبر شهر

 ونيسيکم ١٣/٢/١٣٩٦ مورخ ٦ بند نکهيا به نظر رساند  مياستحضار به احتراماً«
  :باشد  مي)ليذ موارد شامل (يعموم أتيه يآرا مدلول با ريمغا مذکور
  ٢٣/٩/١٣٩٥ـ ٧٢٢ يرأ مدلول ريمغا موکداً و صراحتاًـ ١
  ٢٧/٥/١٣٨١ـ ١٧٣ يرأ مدلول ريمغاـ ٢

  ١٦/٩/١٣٨٦ـ ٩٦٤ يرأ مدلول ريمغاـ ٣
  ٢٤/١٢/١٣٩٥ـ ١٤٤٣ يرأ مدلول ريمغاـ ٤
  ٢٩/١٠/١٣٨١ ـ ٣٨٦ يرأ مدلول ريمغا ـ ٥
 ليذ ليدال و حاتيتوض اساس بر و يادار عدالت وانيد قانون ٩٢ ماده استناد به
  :که آن حيتوض. دارم را ١٣/٢/١٣٩٦ مصوبه ٦ بند ابطال و نوبت از خارج يدگيرس يتقاضا

 شهر رياخ يليتفص طرح ضوابط از يبخش ٢٣/٩/١٣٩٥ـ ٧٢٢ يرأ موجب به ـ الف
 بالعوض يگذاروا به الزام بر داشته داللت که) زيتبر شهر ٥ ماده ونيسيکم مصوب (زيتبر

 نظر اعالم حسب) يتجار به ليتبد انيمتقاض (يمسکون امالک از يقسمت) گانيرا اخذ(
 يريگيپ قبال در. است دهيگرد ابطال يشرع نيمواز با رتيمغا ليدل به و نگهبان يشورا
 حيلوا يط هيعل محکوم) احکام ياجرا ٥ شعبه در ٩٥٢٠٠٨ پرونده موضوع (حکم ياجرا

 مطابق که نموده اعالم ٦/٦/١٣٩٦ـ ٢٧٤٩ و ٣١/٥/١٣٩٦ـ ١٦٤٥٧ ،٤/٤/١٣٩٦ـ ١٦٢٧١
 ٦ بند. است درآمده اجرا به وانيد حکم ٥ ماده ونيسيکم ١٣/٢/١٣٩٦ مصوبه ٦ بند

 از تيتبع لزوم بر يمبن مقدمه، در يضمن اشاره رغميعل الذکر فوق ١٣/٢/١٣٩٦ مصوبه
 هم باز مصوبه متن ياصل بخش در اما ،يبعد مصوبات در ٢٣/٩/١٣٩٥ـ ٧٢٢ يرأ مدلول

 مورخ ٦ بند( ديجد مصوبه متن نيع. دارد ديتاک نيشيپ شده ابطال مصوبه مدلول بر
 يرو عقب ،يمسکون يهايکاربر در يتجار احداث صورت در«: از عبارتست) ١٣/٢/١٣٩٦
 تيمالک ارياخت تحت يرو عقب در واقع عرصه و است يباق خود قوت به ضوابط برابر
 يکاربر ،يرو عقب به نيمالک نيتمک عدم و صورت نيا غيردر. بود خواهد نيمالک

 است حيتوض به الزم. بود نخواهد مقدور يتجار احداث و بود خواهد عمل مالک يمسکون
 مالک ارياخت در مستحدثات احداث بدون زين يتجار يکاربر در يرو عقب قسمت که

  :نکهيا بر دارد داللت که »بود خواهد
 ،يتجار يکاربر از استفاده يبرا يمسکون ملک مالک درخواست صورت درـ ١ ـ الف

 و نيمع روشن طور به مربوطه ضوابط که [است يباق خود قوت به ضوابط برابر يرو عقب
 رياخ يليتفص طرح ضوابط از يجزئ مذکور، ضوابط ،ياصول طور به اما نشده، يمعرف
ـ ٧٢٢ يرأ موجب به (است دهيگرد نييتع متر ٥ تا متر ٢/١زانيم به قبالً که باشد مي
  )]است شده ابطال ٢٣/٩/١٣٩٥

 به اقرار. (بود خواهد نيمالک تيمالک ارياخت تحت ،يرو عقب در واقع عرصهـ ٢ ـ الف
 و مشمول نهاد يسو از آن تملک عدم و ملک شده ينينش عقب از مالک يمند بهره منع
  )ملک يبها مطالبه از مالک  منع

 ارياخت در مستحدثات احداث بدون ،يتجار يکاربر در يرو عقب قسمتـ ٣ ـ الف
 که ملک، از يبخش به نسبت مالک يمند بهره منع بر مجدد ديتاک(. بود خواهد مالک
) يپرداز جمله در رييتغ ياندک با( مذکور عبارات مجموعه). است شده يکش عقب به ملزم
 أتيه ٢٣/٩/١٣٩٥ـ ٧٢٢ يرأ يط که دهند  مييضوابط همان اعمال به حکم ناًيع

 مصوبه ٦ بند لذا ده،يگرد ابطال و شده داده صيتشخ شرع خالف وان،يد يعموم
  .دارد قرار ٢٣/٩/١٣٩٥ـ ٧٢٢ يرأ با ريمغا و کامل تعارض در ١٣/٢/١٣٩٦

 مصوبه ،يادار عدالت وانيد يعموم أتيه ٢٧/٥/١٣٨١ـ ١٧٣ يرأ موجب به ـ ب
 محور مجاور ياراض گانيرا يکش عقب به الزام خصوص در نيقزو شهر ٥ ماده ونيسيکم
 و يقانون نيمواز با رتيمغا ليدل به رو، ادهيپ نيتام جهت متر ٣ حداقل عمق به ،يتجار
  .است شده ابطال ط،يتسل يشرع اصل با رتيمغا

 ،مصوبهيادار عدالت وانيد يعموم أتيه ١١/٩/١٣٨٦ـ ٩٦٤ يرأ موجب به ـ ج
 ياجرا در واقع يشخص امالک از% ١٥ يمجان اخذ اجازه خصوص در کرمان شهر يشورا
 ابطال نگهبان يشورا ٢٥/١/١٣٨٦ ـ ٨٦/٣٠/٢٠٩٢٨ هينظر به استناد با يليتفص طرح
  .است شده

 ،يادار عدالت وانيد يعموم أتيه ٢٩/١٠/١٣٨١ ـ ٣٨٦ يرأ موجب به ـ د
 يواگذار به الزام خصوص در همدان ياستاندار ٢١/٦/١٣٧٥ـ ٦١/٢٩٥٣١ دستورالعمل

 نيمواز با رتيمغا ليدل به يشهردار به گانيرا صورت به باغات و يکشاورز يضارا% ٧٠
  .است شده ابطال ط،يتسل يشرع اصل با رتيمغا و يقانون

 مصوبه ،يادار عدالت وانيد يعموم أتيه ٢٤/١٢/١٣٩٥ـ ١٤٤٣ يرأ موجب به ـ ذ
 به الزام خصوص در اسالمشهر شهر يليتفص طرح ضوابط به مربوط ٥ ماده ونيسيکم

 خدمات نيتام يبرا گانيرا صورت به يشهردار به نيزم ناخالص مساحت% ٧٠ يواگذار
  ».است شده ابطال يعموم أتيه نيشيپ يآرا با رتيمغا ليدل به
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 شده ارسال يشاک يبرا يعموم أتيهـ دفتر طرف از که ينقص رفـع اخطار يپـ در
 امور کل اداره دفتر ثبت ١٥/١/١٣٩٦ـ ٢٥٢٧ شماره به کهاي  حهيال موجب به يو بود،
  :که است داده پاسخ شده يادار عدالت وانيد يتخصص يأتهايه و يعموم أتيه

  سالم با«
 در و شده ابالغ نجانبيا به ٢٨/١٢/١٣٩٦ خيتار در که مذکور اخطار به عطف احتراماً

  :رساند  مياستحضار به را ليذ مراتب پاسخ
 ٦ بند که چرا باشد،  ميعتراضا مورد ٩٢ ماده اعمال درخواست رشيپذ عدمـ ١
 گانيرا طور به شهروندان ملک ينينش عقب به حکم) تيشکا مورد (١٣/٢/١٣٩٦ مصوبه
 ،١١/٩/١٣٨٦ـ ٩٦٤ ،٢٧/٥/١٣٨١ـ ١٧٣ ،٢٣/٩/١٣٩٥ـ ٧٢٢ يآرا يط امر نيا و داده

 خالف ،يادار عدالت وانيد يعموم أتيه ٢٩/١٠/١٣٨١ ـ ٣٨٦ و ٢٤/١٢/١٣٩٥ـ ١٤٤٣
  .است شده ابطال و صيختش شرع نيمواز

 و ننموده مشخص حيصر طور به را خود عمل مالک ضوابط ١٣/٢/١٣٩٦ مصوبهـ ٢
 گانيرا طور به ينينش عقب به الزام از يحاک مصوبه مدلول اما ندارد يحيصر اشاره بدانها
 هم و دينما يمعرف را نظر مورد ضوابط هم خود اتيدفاع در خوانده که آن مگر. باشد مي
  .دينما اثبات را يشرع و يقانون نيمواز با آنها رتيمغا عدم

 عرض به يميتقد دادخواست يط ت،يشکا مورد مصوبه مدلول مبسوط شرحـ ٣
  .است دهيرس

 يمصوبات همان نيع ،يپرداز جمله در رييتغ ياندک با ١٣/٢/١٣٩٦ مصوبه ٦ بندـ ٤
 ٩/٤/١٣٩٥ـ ١٣٠٧ هينظر استناد به و ٢٣/٩/١٣٩٥ـ ٧٢٢ دادنامه موجب به که است
 ١٣/٢/١٣٩٦ صورتجلسه ٦ بند ظاهر حسب که يحال در. است شده ابطال نگهبان يشورا
 بيتصو به ٢٣/٩/١٣٩٥ـ ٧٢٢ دادنامه مدلول اعمال نحوه خصوص در يريگ ميتصم جهت
  .است دهيرس

 پرونده در که هستند ييهمانها حاضر،) ع ه٩٦/١١٧٠ (پرونده يمتشاک و يشاک ـ ٥
  .اند بوده مطرح الذکر فوق ٧٢٢ دادنامه و

 مربوطه ٧٢٢ دادنامه و ٩٤/٣٦٣ رونده يراستا و ادامه در حاضر دادخواست ـ ٦
  .باشد  ميهم با پرونده دو همزمان مطابقت و مالحظه بدان يدگيرس الزمه و شده ميتقد

 حضار تيشکا موجب که يشرع و يقانون يارهايمع فوق، مراتب به توجه باـ ٧
 ريز شرح به و بوده مطرح ٢٣/٩/١٣٩٥ـ ٧٢٢ دادنامه در که است ييهمانها باشند، مي

  :گردند  ميتکرار
  يشرع يرتهايمغاـ ٧ـ ١

  :دارد قرار ريز يشرع اصول با تعارض در نظر مورد مصوبه
  الضرار و الضرر اصلـ 
  مشروع تيمالک حرمت و طيتسل اصلـ 
  حق غيرمن طيتسل اصلـ 
  باننگه يشورا متعدد اتينظر با تعارضـ ٧ـ ٢

  :باشد  ميليذهاي  هينظر با تعارض در نظر مورد مصوبه
 يعموم أتيه ٤/٦/١٣٩٤ـ ٩٨٤٢٧ استعالم به پاسخ در ٩/٤/١٣٩٥ـ ١٣٠٧ هينظرـ 

  الذکر فوق ٧٢٢ دادنامه موضوع ،يادار عدالت وانيد
ـ ٢٨٧٦/٢١/٨٠٢ استعالمات به پاسخ در نگهبان يشورا گريد اتينظرـ 

 و ١٤/٢/١٣٩٠ ـ ٤٢١٨٢/٣٠/٩٠ و ٢٠/١١/١٣٨٩ـ ٤١٤٨٣/٣٠/٨٩ و ٢/١٠/١٣٨٠
 يادار عدالت وانيد يعموم أتيه ١٧/٨/١٣٩١ـ ٤٨٥٨١ و ٣/٤/١٣٩١ـ ٤٧٠٤٧/٣٠/٩١

 امالک صيتخص هرگونه بودن يشرع غيربر دارد داللت مذکور اتينظر مجموعه که
 اي گانيرا صورت به مالک دي خلع مستلزم که ،يعموم يازهاين رفع جهت مردم، يخصوص

  .باشد ازين بر ديزا
  يجار نيقوان با تعارضـ ٧ـ ٣

  :باشد  ميتعارض در ريز شرح به يمتعدد يقانون نيمواز با مذکور مصوبه
  ياساس قانون ١٧٠ و ١٠٥ ،٢٢ ،٤ اصولـ 
  يمدن قانون ٣٢٧ و ٣٣١ ،٣١٥ ،٣١١ ،٣٠٨ ،٣٠٣ ،٣١ ،٣٠ موادـ 
  ثبت قانون ٢٢ مادهـ 
 و دولت يعمومهاي  برنامه يبرا کامال و ياراض تملک و ديخر نحوه قانونـ 
  ١٣٥٨ مصوب هايشهردار

 حدود که ١٣٥١ مصوب يمعمار و يشهرساز يعال يشورا سيتاس قانونـ 
 اساس نيا بر و نموده نيمع وضوح به را مربوطه ٥ ماده ونيسيکم اراتياخت
 يازهاين رفع جهت شهروندان ملک گانيرا صيتخص يبرا ارياخت مذکور ونيسيکم

  .ردندا يعموم
 که (دادخواست نيا خوانده نيتمک عدم جهت به که آن تياهم حائز نکته ـ ٨
 ١٣/٢/١٣٩٦ مصوبه( مذکور دادنامه قبال در) باشد  مي٧٢٢ دادنامه هيعل محکوم همان
 وانيد دنظريتجد ٢٥ شعبه ٩٦٢٦٣٢ کالسه پرونده موجب به) دارد نيتمک عدم بر داللت
 باشد  مييدگيرس تحت مذکور يرأ ياجرا از هيعل محکوم استنکاف موضوع ،يادار عدالت

  ." دارد تيشکا نيا موضوع ١٣/٢/١٣٩٦ مصوبه ابطال لزوم بر داللت که
 زمان تا تيشکا طرف يبرا آن ضمائم و تيشکا يثان نسخه ارسال رغم يعل

 تيشکا طرف از يپاسخ چيه يادار عدالت وانيد يعموم أتيه در پرونده به يدگيرس
  .است نشده واصل

 شهر ٥ ماده ونيسيکم ١٣/٢/١٣٩٦ مورخ صورتجلسه ٦ بند رتيمغا خصوص در
 شماره حهيال موجب به نگهبان يشورا ريدب مقام قائم اسالم، مقدس شرع با زيتبر

  :که است کرده اعالم ١٥/٨/١٣٩٧ـ ٢٥٣٠/١٠٢/٩٧
 در مستحدثات احداث و تصرف از منع و ينينش عقب به اجبار نکهيا ليدل به«
 نقصان عادالنه جبران بدون و ملزمه مصلحت وجود بدون ـ شده ينينش بعق مقدار
 خالف تيشکا مورد بند لذا» .باشد  ميشرع خالف ـ جهات تمام به توجه با وارد ارزش
  ».شد دانسته شرع

 نيمعاون و سيرئ حضور با ٢١/٣/١٣٩٨ خيتار در يادار عدالت وانيد يعموم أتيه
 از پس و شد ليتشک وانيد شعب دادرسان و شارانمست و رؤسا و يادار عدالت وانيد

  .است کرده مبادرت يرأ صدور به ريز شرح به آراء تياکثر با يبررس و بحث
  

  عمومي هيأت يرأ
 وانيد يدادرس نييآ و التيتشک قانون ٨٧ ماده و ٨٤ ماده ٢ تبصره حکم مطابق

 و يتخصص يأتهايه يبرا نگهبان يشورا يفقها نظر ١٣٩٢ سال مصوب يادار عدالت
 يشورا ريدب مقام قائم نکهيا به نظر. است االتباع الزم يادار عدالت وانيد يعموم أتيه

 کرده اعالم ١٥/٨/١٣٩٧ـ ٧٥٣٠/١٠٢/٩٧ شماره نامه موجب به ياساس قانون نگهبان
 ١٣/٢/١٣٩٦ مورخ زيتبر شهر ٥ ماده ونيسيکم صورتجلسه ٦بند موضوع« : که است

 جلسه در ،يتجار يساختمان پروانه انيمتقاض يبرا ملک ينينش عقب زانيم درخصوص
 به که گرفت قرار يبررس و بحث مورد نگهبان يشورا معظم يفقها ١٠/٨/١٣٩٧ مورخ
 و تصرف از منع و ينينش عقب به اجبار نکهيا ليدل به: گردد  مينظر اعالم ليذ شرح

 بدون و ملزمه مصلحت وجود بدون شده ينينش عقب مقدار در مستحدثات احداث
 بند لذا باشد،  ميشرع خالف جهات تمام به توجه با وارد ارزش نقصان عادالنه جبران
 ٨٨ مواد و الذکر فوق احکام ياجرا در نيبنابرا» .شد دانسته شرع خالف تيشکا مورد

 يفقها نظر از تيتبع و يادار عدالت وانيد يدادرس نييآ و التيتشک قانون ١٣ و
 ٥ ماده ونيسيکم ١٣/٢/١٣٩٦ مورخ صورتجلسه ٦ بند طالاب بر حکم نگهبان، يشورا
 خيتار از زيتبر در مستقر رانيا يمعمار و يشهرساز يعال يشورا سيتأس قانون
  .شود  ميصادر بيتصو

   ـ محمدكاظم بهرامييادار عدالت وانيد يعموم أتيه سيرئ
  
  ٩/٤/١٣٩٨                                                                           ٩٧٠١٠٢٢شماره

  بسمه تعالي
  اكبرپورجناب آقاي 

  ايران مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسالميمديره و  رئيس محترم هيأت
  با سالم

 عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه يك نسخه از رأي هيأت
مه شماره ابطال بخشنا«: با موضوع ٢١/٣/١٣٩٨مورخ  ٩٨٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٠٥٠٧

 مديركل دفتر امور توليد و صنعتي سازمان امور اداري و استخدامي ٧/٢/١٣٦٧ـ١٤٤/٤٣
  .گردد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي» كشور

  عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين مديركل هيأت
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  .عمومي ديوان عدالت اداري  هيأت:مرجع رسيدگي

  يلشکر وشيدار يآقا :يشاك
 ٧/٢/١٣٦٧ـ ١٤٤/٤٣ شماره بخشنامه  ابطال :خواسته و تيشکا موضوع

  کشور ياستخدام و يادار امور سازمان يصنعت و ديتول امور دفتر رکليمد
ـ ١٤٤/٤٣ شماره بخشنامه  ابطال يدادخواست موجب به يشاک :کار گردش

 را کشور ياستخدام و يادار امور سازمان يصنعت و ديتول امور دفتر رکليمد ٧/٢/١٣٦٧
  :که است کرده اعالم خواسته نييتب جهت در و شده خواستار
 هيابالغ اساس بر ياسالم يجمهور انقالب يشورا که رساند  مياستحضار به احتراماً«
 تحت مذکور تهيکم دينما  ميسيتاس را متروکه يکاال تهيکم ١٨/١١/١٣٥٨ـ ٨٤٣١٠

 يشکل تيموقع تمام حفظ با مذکور سازمان است، بوده ييدارا و ياقتصاد امور وزارت نظر
 نام به بار کي است داده نام رييتغ مرحله دو در تهايمامور و اهداف از اعم خود يماهو و

 و يآور جمع سازمان نام با اکنون و يضبط و متروکه يکاال فروش و يآور جمع مرکز
 و يآور جمع سازمان سيتاس قانون ١ ماده طبق. دينما  ميتيفعال يکيتمل اموال فروش
 صورت به که ياسالم يجمهور ياساس قانون ٤٩ اصل ياجرا در يکيتمل اموال فروش
 يدولت يشرکتها به مربوط مقررات و آن نامه آيين و قانون طبق و ليتشک يدولت شرکت
 امور سازمان ٧/٢/١٣٦٧ـ ١٤٤/٤٣ شماره نامه مفاد فوق مراتب به تيعنا با. ودش  مياداره
 و اعداد جزء متروکه يکاال تهيکم است داشته اعالم که کشور ياستخدام و يادار

  ».دارد را نظر اعالم و يدگيرس يتقاضا باشد  ميقانون خالف باشد،  نمييدولت موسسات
  :است ريز قرار به اعتراض مورد بخشنامه متن
  يبازنشستگ امور ـ رانيا نفت يمل شرکت: به«
  يصنعت و ديتول امور دفتر: از

  خدمت سابقه احتساب: موضوع
  :رساند  مياطالع به ٢٢/٩/١٣٦٦ ـ ٦٥٢٠٣٢/٨٣٢٧/٦٦ شماره نامه به بازگشت

 و آمد عمل به مکاتبه ييدارا و ياقتصاد امور وزارت با مطروح موضوع خصوص در
 فيتعار و ياصالح ٣٤ و يالحاق ١٥١ مواد مفاد به توجه با که ديگرد حاصل جهينت نيا

 خـدمت سابقه جزو يخـدمت سابقه االصول ي،عليکشور استخدام قانون ١ ماده در مندرج
 ايها  وزارتخانه از يکي با فرد ياستخدام رابطه از يناش که است احتساب قـابل يدولت

 چه اگر مطروح مورد در که يحال در باشد هايشهردار اي يدولت يشرکتها اي موسسات
 از محوله فيوظا آن کارکنان و ليتشک يقانون مقررات ياجرا در متروکه يکاالها تهيکم
 يکالها فروش و يآور جمع مرکز که گونه همان کنيلاند  داده انجام را مزبور تهيکم يسو

 کنانکار است نموده اعالم ١٥/١٢/١٣٦٦ ـ ٧٨١٩٦ شماره نامه يط يضبط و متروکه
 يدولت يسازمانها از کي چيه با و شده دعوت يهمکار به تهيکم همان توسط بحث مورد

 صندوق از زين آنان حقوق و نداشته ياستخدام رابطه ربطيذ ينهادها اي و هايشهردار اي و
 خدمت دوران احتساب دفتر نيا نظر به بيترت نيبد که است نشده پرداخت دولت

 احتساب قابل يدولت خدمت سوابق جزو متروکه يکاالها تهيکم در بحث مورد کارکنان
 ربطيذ يانقالب ينهادها از يکي با که الذکر فوق کارکنان از عده آن است يهيبد. باشد نمي
 نهاد در خود سوابق احتساب موضوع توانند مياند  داشته ياستخدام رابطه مزبور تهيکم در

 دفتر رکليمد ـ .بود خواهد يبررس لقاب لحاظ نيا از موضوع و نموده مطرح را مربوطه
   " کشور ياستخدام و يادار امور سازمان يصنعت و ديتول امور

 و يادار امور سازمان نيقوان و يحقوق امور سيرئ مذکور، تيشکا به پاسخ در
  :که است داده حيتوض ٢٠/٥/١٣٩٧ ـ ٢٥١٩٣٥ شماره حهيال موجب به کشور ياستخدام
  يادار عدالت وانيد يعموم أتيه دفتر محترم ريمد«
  احترام و سالم با

 خصوص در ٣٠/٤/١٣٩٧ـ ٩٧٠٩٩٨٠٩٠٥٨٠٠٤٨٤ پرونده شماره به بازگشت
  :رساند  مياستحضار به يلشگر وشيدار يآقا تيشکا

 نييآ و التيتشک قانون ١٢ ماده ١ بند موجب به دارند استحضار که گونه همانـ ١
 وها  نامه آيين به نسبت اعتراضات به يدگيرس ١٣٩٢ مصوب ،يادار عدالت وانيد يدادرس

 که است يادار عدالت وانيد يعموم أتيه در طرح قابل يصورت در يدولت مقررات
 موجب کننده صادر مرجع بودن ارياخت از خارج اي و قانون شرع، با آنها رتيمغا علت به
 رغميعل ندينما  ميمالحظه که گونه همان که يحال در. باشد شده اشخاص حقوق عييتض

 و يادار امور سازمان ٧/٢/١٣٦٧ـ ١٤٤/٤٣ شماره نامه ابطال يتقاضا يشاک نکهيا
 رتيمغا بر يمبن يقانون مستند يميتقد دادخواست در يول نموده را) سابق( ياستخدام

 ارائه باشد  مييشرع اصل اي و قانون کدام خالف نکهيا اي و شرع اي و قانون با مذکور نامه
 بند موضوع قيمصاد از ت،يشکا مورد نامه ابطال بر يمبن نامبرده يتقاضا لذا است ننموده

  .باشد  نمييادار عدالت وانيد يدادرس نييآ و التيتشک قانون ١٢ ماده ١
 سوابق احتساب مالک مورد در( يکشور استخدام قانون ١٥١ ماده موجب بهـ ٢
 آن صرفاً) کشور خدمات تيريمد قانون شدن االجرا الزم از قبل کارمندان يدولت خدمت
 مستخدم که دانسته  مياحتساب قابل يدولت خدمت سابقه جزء را يخدمت سوابق از مدت
 رابطه هايشهردار اي يدولت يشرکتها اي موسسات ايها  وزارتخانه از يکي با مزبور مدت در

 ٢٨/١١/١٣٥٨ـ ٨٤٣١ شماره بخشنامه به تيعنا با که يحال در. باشند داشته ياستخدام
 يهمکار »همتروک ياالهاک هتيکم «در هک يکارکنان ياسالم يجمهور قالبان يشورا
 ياستخدام رابطه لذا داشتند عهده بـر را مـوصوف تهيکم بـه محوله فيوظا صرفاً اند داشته

 زين هيمشارال نکهيا ضمن .اند نداشته صدرالذکر ماده موضوعهاي  وزارتخانه از کي چيه با
 نکهيا بر يمبن يقانون مستند ،٧/٢/١٣٦٧ـ ١٤٤/٤٣ ارهشم نامه ابطال يتقاضا رغميعل

 ارائه دارند ياستخدام رابطه ١٥١ ماده موضوعهاي  دستگاه از يکي با مزبور تهيکم کارکنان
 خدمت جزء مزبور مدت در »متروکه يکاالها تهيکم «کارکنان خدمت لذا. است ننموده
 ٧/٢/١٣٦٧ـ ١٤٤/٤٣ مارهش هينظر فوق مراتب به بنا. شود  نميمحسوب آنان يدولت

 نييآ و التيتشک قانون ١٢ ماده ١بند موضوع قيمصاد از و بوده مقررات با منطبق
  .گردد  نمييدادرس
 داده نام رييتغ مرحله دو در »متروکه يکاالها تهيکم « که است يمدع يشاکـ ٣
 يشورا ٢٨/١١/١٣٥٨ـ ٨٤٣١ شماره بخشنامه يط مزبور تهيکم که يحال در. است
 شده نييتع يضبط و متروکه يکاال صيترخ حواله صدور يبرا ياسالم يجمهور بانقال
 نام رييتغ از شده يمدع يشاک که (»يکيتمل اموال فروش و يآور جمع سازمان «اما
 ،ينگهدار و يآور جمع منظور به ٧/١١/١٣٧٠ خيتار در) شده جاديا صدرالذکر تهيکم
 سيتاس قانون «بيتصو با ... و يضبط و يلتدو غيرو يدولت متروکه يکاالها فروش و اداره

 وزارت به وابسته يدولت شرکت صورت به و »يکيتمل اموال فروش و يآور جمع سازمان
 يکاالها تهيکم نام رييتغ بر يمبن نامبرده يادعا لذا. است شده ليتشک ييدارا و ياقتصاد
  .است نادرست مرحله دو در متروکه
 و نيقوان تيرعا با يياجراهاي  دستگاه در متخد سوابق احتساب دارند تيعناـ ٤
 را سازمان نيا بالوجه يشاک لذا باشد  ميربطيذ يياجرا دستگاه عهده به مربوط مقررات
 هينظر صرفاً زين يشاک تيشکا مورد نامه در نکهيا ضمن. است داده قرار خود تيشکا طرف
 با يياجراهاي  تگاهدس در خدمت سوابق احتساب ضوابط خصوص در سازمان، نيا يمشورت
 مقوله از مزبور، هينظر که آنجا و است شده انيب يکشور استخدام قانون ١٥١ ماده تيرعا

 نييآ و التيتشک قـانون ١٢ ماده ١ بند مـوضوع قيمصاد از لـذا بوده، يمشورت نظر اظهار
 ١١/١٠/١٣٧٩ـ ٢٩٢ شماره يرأ ضمناً. گردد  نميمحسوب يادار عدالت وانيد يدادرس

 هينظر ابطال به نسبت نامبرده يتقاضا نيبنابرا. است مطلب نيا ديمو زين يعموم تأيه
 هينظر ابطال بر يمبن نامبرده خواسته شده ادي موارد به تيعنا با هذايعل. است بالوجه مزبور
 تيب حقوق و تيحاکم مصالح و منافع يراستا در شانيا تيشکا رد و بوده بالوجه مزبور
  ».تاستدعاس مورد المال

 وانيد نيمعاون حضور با ٢١/٣/١٣٩٨ 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

 مورخ مصوبه ٣ ماده موجب به يضبط و تروکهم يکاال صيترخ تهيکم نکهيا به نظر
 اديبن از متشکل و شده ليتشک رانيا ياسالم يجمهور انقالب يشورا ١٨/١٢/١٣٥٨

 جزء يهمگ که بوده کشور کل يدادستان و مسکن اديبن ،يسازندگ جهاد مستضعفان،
 و ودندب شده ليتشک و مستقر تهران در و هستند و بوده يدولت مؤسسات اي يانقالب ينهادها

 فروش و يآور جمع سازمان سيتأس قانون ٣٠ ماده موجب به تهيکم در موجود اموال هيکل
 منتقل قانون همان کي ماده موضوع مذکور سازمان به ٢٤/١٠/١٣٧٠ مصوب يکيتمل اموال
 يآور جمع سازمان به تهيکم کارکنان انتقال شده ادي قانون ٣٠ ماده تبصره اساس بر و شده
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 دارد، مذکور تهيکم بودن يدولت بر داللت يجملگ شده زيتجو يکيملت اموال فروش و
 است احتساب قابل يدولت سابقه عنوان به تهيکم در شاغل کارکنان خدمات سوابق نيبنابرا
 ماده و ١٢ ماده ١ بند به مستند و دارد رتيمغا الذکر فوق مقررات با عنه معترض بخشنامه و

  .شود  ميابطال ١٣٩٢ سال مصوب يادار عدالت وانيد يدادرس نييآ و التيتشک قانون ٨٨
                                                              ياشراق يعل يمرتض                                                            

  يادار عدالت وانيد يعموم أتيه سيرئ                                               
  يادار عدالت وانيد ييقضا معاون                                                   

  
  ٩/٤/١٣٩٨                                                                            ٩٧٠٠٨٩٩شماره

  بسمه تعالي
  اكبرپورجناب آقاي 

  ايران وزنامه رسمي جمهوري اسالميمديرعامل محترم رمديره و  رئيس محترم هيأت
  با سالم

 عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه  يك نسخه از رأي هيأت
 نامه شماره ٢ابطال بند «: با موضوع ٢١/٣/١٣٩٨مورخ  ٩٨٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٠٥١٢

 اداره كل منابع انساني وزارت بهداشت، درمان و آموزش ٢٧/٨/١٣٩٤ـ٤٩٦٩/٢٠٩/٥
  .گردد  روزنامه رسمي به پيوست ارسال ميجهت درج در» پزشكي

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

  ٩٧/٨٩٩: پرونده شماره         ٥١٢: دادنامه شماره      ٢١/٣/١٣٩٨: دادنامه تاريخ
  .عمومي ديوان عدالت اداري  هيأت:مرجع رسيدگي

  يبهزاد نيالد صالح يآقا :يشاك
 ٢٧/٨/١٣٩٤ ـ ٤٩٦٩/٢٠٩/٥ شماره نامه ٢ بند ابطال :خواسته و تيشکا ضوعمو

   يپزشک آموزش و درمان بهداشت، وزارت يانسان منابع کل اداره
 ـ ٤٩٦٩/٢٠٩/٥ شماره نامه ٢ بند ابطال يدادخواست موجب به يشاک :کار گردش

 خواستار را يپزشک آموزش و درمان بهداشت، وزارت يانسان منابع کل اداره ٢٧/٨/١٣٩٤
  :که است کرده اعالم خواسته نييتب جهت در و شده

  يادار عدالت وانيد محترم استير«
  کميعل سالم
 بهداشت، وزارت يانسان منابع کل اداره سرپرست بخشنامه ريتصو وستيپ به احتراماً

 با رتيمغا تيموضوع با ٢٧/٨/١٣٩٤ ـ ٤٩٦٩/٢٠٩/٥ شماره به يپزشک آموزش و درمان
 مصوب سالمت نظام ينيبال کارکنان يور بهره يارتقا قانون يياجرا نامه آيين ٥ و ٢ مواد

 ليتعط و شب اميا مين و کي بيضر نموده عنوان آن در که ياسالم يشورا مجلس
 ساعات از مذکور قانون يياجرا نامه آيين ٥ ماده و يور بهره يارتقا قانون ٣ ماده موضوع
 قانون ٣ بند با ريمغا يقانون ثيح از گردد  نميکسر قفو نامه ١ بند در  شده نييتع موظف
 کاهش يقانون حيصر نص در بوده قانون يياجرا نامه آيين ٥ ماده و يور بهره يارتقا

 شب ٥/١ بيضرا و دهيگرد حيتصر هفته در ليتقل ساعت ٨ تا سابقه از يناش يکار ساعات
 عمالً و است دهيگرد حيرتص زين قانون يياجرا نامه آيين ماده از يناش ٢/١ و يکار
 بيضرا ثيح از قانون ٣ و يياجرا نامه آيين ٥ ماده مشمول را ماهانه موظف يفتهايش

 يموظف ساعات مختص را آن و داده ميتعم کار اضافه به فقط را بيضرا و ندانسته شامل
 در آن يياجرا نامه آيين و يقانون حيصر نص با ريمغا نکهيا به توجه با لذا ندانسته انهيماه
 فتيش در را يکار عصر ٢/١ و يکار شب از يناش ٥/١ بيضرا. باشد  ميمورد دو هر

  ».باشد  مياستدعا مورد فوق بخشنامه ابطال يتقاضا است گذاشته مغفول يموظف
ـ ١ـ ٨٩٩ـ ٩٧ شماره به کهاي  حهيال موجب به يبهزاد نيالد صالح يآقا متعاقباً

  :که است کرده اعالم است شده يعموم أتيه دفتر ثبت ٦/٨/١٣٩٧
  يادار عدالت وانيد يعموم أتيه محترم استير«

  کميعل سالم
 بخشنامه ابطال هيف مانحن (٩٧٠٠٨٩٩ شماره پرونده خصوص در احتراماً

  : رساند  مياستحضار به ٢٧/٨/١٣٩٤ ـ ٤٩٦٩/٢٠٩/٥
 مورخ در رانيوز أتيه توسط يور بهره يارتقا قانون يياجرا نامه آيينـ ١

  .است دهيرس بيتصو به ٢٠/١٠/١٣٨٨

 ياجتماع نيتأم و رفاه و کارهاي  وزارتخانه مشترک شنهاديپ به رانيوز أتيهـ ٢
 سازمان مسلح، يروهاين يبانيپشت و دفاع وزارت ،يپزشک آموزش و درمان بهداشت، وزارت
  .است نموده بيتصو را فوق يياجرا نامه آيين يپزشک نظام سازمان ،يپرستار نظام

 خارج يپزشک آموزش و درمان بهداشت، وزارت يانسان منابع کل اداره رستسرپـ ٣
 يناش يکار شب ٥/١ بيضرا حذف ديق نمودن اضافه به اقدام اراتياخت حدود و فيوظا از
 نموده يمـوظف فتيش خصوص در سابقه از يناش بيضرا و يياجرا نامه آيين ٥ و ٢ مواد از

 در يور بهره يارتقا قانون ياجرا عدم جهت در يديق گونه ـچيه قـانونگذار و است
 نامه آيين ٥ و ٢ و قانون ٣ و ١ بند با ريمغا و است ننموده نييتع يموظف فتيش خصوص

  ».است نموده عمل يياجرا
  :است ريز شرح به اعتراض مورد مقرره متن
  يشهرام دکتر يآقا جناب«

  درمان معاونت يياجرا محترم معاون و مشاور
 و موظف ساعت محاسبه در يور بهره ارتقاء قانون اعمال نحوه به بازگشت موضوع

  يپرستار گروه موظفغير
  کميعل سالم
 نحوه خصوص در ٤/٨/١٣٩٤ ـ د١٩٧٧٩/٤٠٠ شماره نامه به بازگشت احتراماً

  :رساند  مياستحضار به يور بهره يارتقا قانون ياجرا در افراد موظف ساعات محاسبه
  ...........ـ ١
 ٥ ماده و يور بهره يارتقا قانون ٣ ماده موضوع ليتعط و شب اميا ٥/١ بيضرـ ٢
 کسر نامه نيا ١ بند در شده نييتع موظف ساعات از مذکور قانون يياجرا نامه آيين
 محاسبه موظف غيرکار ساعات در و شده ثبت فرد ماهانه کارکرد در بلکه. گردد نمي
 شب فتيش دو نظر مورد ماه در چنانچه ١ بند در بحث مورد فرد بيترت نيبد شود مي

 ساعات در يو يبرا ٥/١ بيضر اعمال از يناش کار سـاعت ١٤ بـاشد داده انجام
  »يانسان منابع کل اداره سرپرست ـ .رديگ  ميقرار محاسبه مورد موظفغير

 آموزش و درمان بهداشت، وزارت يحقوق امور دفتر مذکور، تيشکا به پاسخ در  
 ٣١/١/١٣٩٨ـ ١٩٥/١٠٧ شماره حهيال موجب به) مجلس مورا و يحقوق معاونت (يپزشک
  :که است داده حيتوض

  يادار عدالت وانيد يعموم أتيه محترم استير«
  سالم ياهدا با

 نيالد صالح يآقا تيشکا موضوع ٩٣٧٣٧ يگانيبا شماره پرونده خصوص در احتراماً
 سرپرست ٢٧/٨/١٣٩٤ ـ د/٤٩٦٩/٢٠٩ شماره بخشنامه ابطال خواسته به سام يبهزاد
 دادخواست وفق يشاک: رسد  مياستحضار به ليذ مراتب يانسان منابع کل اداره وقت
 کل اداره وقت سرپرست ٢٧/٨/١٣٩٤ ـ د/٤٩٦٩/٢٠٩ شماره بخشنامه نموده ادعا يميتقد
  ٣بند موضوع ليتعط اميا و شب مين و کي بيضر آن برابر که بهداشت وزارت يانسان منابع
 در شده نييتع موظف ساعات از قانون يياجرا نامه آيين ٥ ماده و يور بهره ارتقاء قانون
 يياجرا نامه آيين ٥ ماده و قانون ٣ ماده ريمغا گردد  نميکسر مذکور بخشنامه ١ بند

 قانون ٣ بند موجب به. است دهيگرد بخشنامه ابطال يمتقاض اساس نيا بر و بوده مربوطه
 شبهاي  نوبت در يردولتيغ و يدولت يبخشها کار تساعا تواند  ميدولت ،يور بهره ارتقاء

 نيهمچن و دينما محاسبه ٢/١ بيضر با عصر نوبت در و ٥/١ بيضر با را ليتعط اميا و
 حداکثر توانند  ميو ندارند را يمتوال ساعت دوازده از شيب کار اجازه ماده نيا نيمشمول
  .دهند انجام کار هاضاف کارفرما توافق با ماهانه، موظف کار ساعت نصب معادل

 کارکنان کار ساعات دارد  ميمقرر زين يور بهره ارتقاء قانون يياجرا نامه آيين ٥ ماده
) ٥/١ (بيضر با ليتعط اميا و شبهاي  نوبت در يردولتيغ و يدولت يبخشها در ينيبال

 و نداشته را يمتوال ساعت دوازده از شيب کار اجازه ماده نيا نيمشمول. گردد  ميمحاسبه
 ٢ ماده دستورالعمل اساس بر ساعت) ٨٠ (حداکثر ماهانه ازين صورت در توانند مي
 از کي چيه بيضر نيا اعمال با. دهند انجام يکار اضافه کارفرما توافق با نامه آيين

 ليتعط اميا و شب يفتهايش يط در دنيخواب جهت زمان صرف به مجاز کارکنان
 ،يور بهره ارتقاء قانون واحده ماده ١ بند برابر ديدار استحضار که گونه همان. باشند نمي

 کار و خدمت سابقه کار، صعوبت به توجه با قانون نيا موضوع نيشاغل يهفتگ کار ساعت
. ابدي  ميليتقل ساعت هشت تا حداکثر هفته در تناسب به رمتعارف،يغ يهايکار نوبت در

 مشمول کارکنان ارک اتساع زانيم ذکورم قانون يياجرا نامه آيين ٢ماده وفق نيهمچن
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 در کار و خدمت سابقه کار، صعوبت به توجه با و باشد  ميهفته در ساعت ٤٤ نامه آيين
 توسط تيفعال نوع و مشاغل کيتفک به که يدستورالعمل طبق متعارف غيريکارها نوبت

 نييتع مسلح يروهاين يبانيپشت و دفاع و يپزشک آموزش و درمان بهداشت،هاي  وزارتخانه
 در دستورالعمل ـنيا. ابدي  ميليتقل هفته در اعتس هشت تا داکثرح گردد،  ميالغاب و

  .بود خواهد االجرا الزم يردولتيغ و يدولت يابخشه
 هفته در ساعت ٨ حداکثر قانون اساس بر کار ساعت ليتقل سقف که آنجا از نيبنابرا

 قابل قانون لمشمو کارمند يموظف ساعات در مذکور ساعت ٨ حداکثر است شده اعالم
 شده نييتع موظف ساعات از ليتعط اميا و شب ٥/١ بيضر کسر امکان و بوده احتساب
 موظف غيرکار ساعات و شده ثبت فرد ماهانه کارکرد در بلکه داشت نخواهد وجود

 فتيش چند با صرفاً را خود يموظف ساعت نيمشمول صورت نيا غيردر. گردد  ميمحاسبه
 ريتصو اساس نيا بر. بود خواهد غرض نقض کار نيا که ندينما  ميليتکم ليتعط و شب
 جهت زين وزارتخانه يانسان منابع کل اداره ٢٧/١/١٣٩٨ ـ د/٣٤٦/٢٠٩ شماره نامه

  ».گردد  ميفاديا يبردار بهره و استحضار
 وانيد نيمعاون حضور با ٢١/٣/١٣٩٨ خيتار در يادار عدالت وانيد يعموم أتيه
 و بحث از پس و شد ليتشک وانيد شعب دادرسان و شارانمست و رؤسا و يادار عدالت
  .است کرده مبادرت يرأ صدور به ريز شرح به آراء تياکثر با يبررس

  
  عمومي هيأت يرأ

 سال مصوب سالمت نظام ينيبال کارکنان يور بهره ارتقاء قانون ٣ بند نکهيا به توجه با
د  ميدولت «کـه است کرده مقرر ١٣٨٨  در يدولت غيرو يدولت يخشهاب کار ساعات تواـن
وبت وبت در و ٥/١ بيضر با را ليتعط اميا و شبهاي  ـن ا عصر ـن  محاسبه ٢/١ بيضر ـب
 کار به اشتغال االشاره فوقي ها نوبت در را خود يموظف ساعات کـه يکسان نيب و» ...دينما

 يتفاوت کنند،  ميفهيوظ انجام) کار اضافه قالب در (موظف غيرساعات در که يکسان اي و دارند
 رانيوز أتيه مذکور، قانون يياجرا نامه آيين ٥ ماده در که ييآنجا از نيبنابرا است، نشده قائل

 و يدولت يبخشها در ينيبال کارکنان کار ساعات کـه کرده مکلف را يمجرهاي  دستگاه
 در) دتوان يم (لفظ و کند محاسبه ٥/١ بيضر با را ليتعط اميا و شبهاي  نوبت در يردولتيغ

 فيتکل افاده و خارج ارياخت حالت از مذکور نامه آيين ٥ ماده موجب  به موصوف قانون  ٣ بند
 کار اضافه به االشاره فوق بيضرا کردن ديمق در تيشکا مورد بخشنامه ٢ بند نيبنابرا کند، مي

 نقانو ٨٨ ماده و ١٢ ماده ١ بند استناد به و بوده شده ادي قانون ٣ ماده اطالق برخالف
  .شود  ميابطال ١٣٩٢ سال مصوب يادار عدالت وانيد يدادرس نييآ و التيتشک

                                                              ياشراق يعل يمرتض                                                            
  يادار عدالت وانيد يعموم أتيه سيرئ                                               

  يادار عدالت وانيد ييقضا معاون                                                   
  
  ٩/٤/١٣٩٨                                                                            ٩٨٠٠٥٤٣شماره

  بسمه تعالي
  اكبرپورجناب آقاي 

  ايران مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسالميمديره و  رئيس محترم هيأت
  با سالم

 ٩٨٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٠٥٦٤شماره دادنامه عمومي ديوان عدالت اداري به يك نسخه از رأي هيأت
  .گردد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي ٢١/٣/١٣٩٨مورخ 

   ـ مهدي دربينعمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري مديركل هيأت
  

  ٩٨/٥٤٣: پرونده شماره        ٥٦٤: دادنامه شماره      ٢١/٣/١٣٩٨: دادنامه تاريخ
  .عمومي ديوان عدالت اداري  هيأت:مرجع رسيدگي

  کردستان استان يکشاورز جهاد سازمان: تعارض کننده اعالم
   يادار عدالت وانيد شعب از شده صادر آراء در تعارض اعالم: موضوع
 شماره حهيال موجب به کردستان استان يکشاورز جهاد سازمان سيرئ :ارک گردش

  :که است کرده اعالم يادار عدالت وانيد سيرئ به ٩/٣/١٣٩٦ ـ ص/٦٧٩١/١
 با و يادار عدالت وانيد يدادرس نييآ و التيتشک قانون ٨٩ ماده يراستا در«

  :رساند  مياستحضار به وانيد آن مختلف شعبات از صادره آراء در موجود تعارض به تيعنا

 و درصد ٢٠ دولت سهم مهيب حق ،ياجتماع نيتأم قانون ٢٨ ماده اساس برـ ١ 
 حکم صدور و سازمان نيا کارکنان تيشکا خصوص در که باشد  ميدرصد ٧ يشاک سهم
 متأسفانه گذشته، سنوات مهيب حق پرداخت به الزام و احتساب موضوع ت،يمحکوم به

 آن در مندرج مشروح حاتيتوض و هيدفاع حهيال ميتقد رغميعل دنظريتجد و يبدو شعبات
  .اند نموده يمختلف آراء صدور به اقدام

 دادنامه صدور ضمن ييشهال ليخل يآقا تيشکا پرونده در دنظر،يتجد سوم شعبهـ ٢
 مهيب حق% ٧ پرداخت موضوع قانون، تيرعا با ٦/١/١٣٩٦ـ ٩٦٠٩٩٧٠٩٥٥٣٠٠١٤٢ شماره
 بروز از کامالً که داده قرار يرأ صدور مورد صراحت به را صشخ خود توسط يشاک سهم

  . است نموده مشخص را سازمان و يشاک فيتکال و يريجلوگ يرأ ياجرا در ابهام هرگونه
 ١١/٣/١٣٩٥ـ ٩٥٠٩٩٧٠٩٠١٥٠٢١١٤ شماره دادنامه صدرالذکر، يرأ برخالف ـ٣
 ـ ٩٥٠٩٩٧٠٩٠١٢٠٠١٥٥ شماره دادنامه و يادار عدالت وانيد ١٥ شعبه از صادره
 ميتقد رغميعل آن در که فاديا حضور به صادره آراء از ييها نمونه عنوان به ٣٠/١/١٣٩٥
 نييتع دادنامه در صراحت به موضوع فيتکل ،يمجر نيقوان به اشاره و متعدد حيلوا

 نيا الزامات کيتفک بدون يکل حکم صدور سبب به و صادره آراء در ابهام با و دهينگرد
 نيا به يشاک سهم% ٧ پرداخت از يناش يمال بار ليتحم موجب ،يشاک دخو و سازمان
 مورد صديس به بيقر ياجرا با گذشته سنوات در جهينت در واند  دهيگرد زين سازمان
  .است دهيگرد فراهم المال تيب حقوق عييتض و تضرر موجب دادنامه
 يدادرس نييآ و تاليتشک قانون ١٢ ماده ٢ بند به استناد و فوق مراتب به تيعنا با

 در موضوع طرح يتقاضا المال، تيب حقوق عييتض از يريجلوگ جهت يادار عدالت وانيد
 االتباع الزم و دييتأ بر يمبن هيرو وحدت يرأ صدور و يادار عدالت وانيد يعموم أتيه

 سوم شعبه از صادره ٦/١/١٣٩٦ـ ٩٦٠٩٩٧٠٩٥٥٣٠٠١٤٢ شماره دادنامه نمودن اعالم
  ».استدعاست مورد محضر از يادار عدالت وانيد دنظريتجد

  :است ريز قرار به آراء مشروح وها  پرونده کار گردش
 شماره پرونده به يدگيرس در يادار عدالت وانيد يبدو ١٥ شعبه: الف

 جهادـ ١ تيطرف به يمونس محمود يآقا دادخواست موضوع با ٩٤٠٩٩٨٠٩٠١٥٠٠٧٢١
 خواسته به و کردستان استان يتماعاج نيتأم سازمانـ ٢ کردستان استان يکشاورز
 شماره دادنامه موجب به سنوات در آن احتساب و رشيپذ و معوقه مهيب حق پرداخت

  :است کرده صادر يرأ ريز شرح به ٣/١١/١٣٩٥ـ ٩٥٠٩٩٧٠٩٠١٥٠٢١١٤
 و ميتعم باب در ياجتماع نيتأم سازمان ياصول يتهايمسئول و فيوظا به تيعنا با
 نيتأمهاي  برنامه با تناسب و هماهنگ نظام استقرار و ياجتماعهاي  مهيب انواع گسترش
 مزد افتيدر مقابل در عنوان هر به که يافراد به ياجتماع نيتأم قانون شمول و ياجتماع

 مشمول کارکنان درباره ياجتماع نيتأم قانون مقررات نکهيا مضافاً و کنند  ميکار حقوق اي
 يکشاورز جهاد نزد يشاک اشتغال نکهيا به تيعنا با و است خدمت به ورود بدو از

 و بوده محرز مهيب حق پرداخت عدم و ١٥/١١/١٣٦٨ تا ٢٦/١١/١٣٦٧ خيتار از کردستان
 عدم و ياجتماع نيتأم سازمان به يو مهيب حق پرداخت عدم و يشاک اشتغال وصف با

 تهخواس رشيپذ با لذا هيمشارال حق عييتض موجب و مقررات خالف يو سابقه احتساب
ـ ٥١٧ ـ ٥١٨ شماره آراء و ياجتماع نيتأم قانون ٤ ماده الف بند استناد به يشاک
 الزام به حکم و يادار عدالت وانيد يعموم أتيه ٨/٨/١٣٨٦ ـ ٦٧٨ و ١٥/٧/١٣٨٦

 نيا يط يشاک مهيب حق پرداخت به نسبت کردستان استان يکشاورز جهاد سازمان
 و افتيدر به مزبور  اداره الزام و ستانکرد استان ياجتماع نيتأم کل اداره به مدت

 استناد به يرأ نيا. دينما  مياعالم و صادر يو مهيب حق پرداخت سنوات در آن احتساب
 خيتار از روز ستيب ظرف يادار عدالت وانيد يدادرس نييآ و التيتشک قانون ٦٥ ماده
  .باشد  مييادار عدالت وانيد دنظريتجد شعب در اعتراض قابل ابالغ

 ١٦ شعبه ١٩/١/١٣٩٦ـ ٩٦٠٩٩٧٠٩٥٦٦٠٠٠٢٢ شماره يرأ موجب به مذکور يرأ
  .است شده دييتأ يادار عدالت وانيد دنظريتجد

 شماره پرونده به يدگيرس در يادار عدالت وانيد يبدو ١٢ شعبه: ب
 تيطرف به يمدن يمعاف يمصطف ديس يآقا دادخواست موضوع با ٩٤٠٩٩٨٠٩٠١٢٠٠٢٣٠

 پرداخت به اول طرف الزام خواسته به و ياجتماع نيتأم سازمان و کردستان يکشاورز جهاد
 و آن رشيپذ به دوم طرف و ٣٠/٣/١٣٦٣ تا ٢٠/٧/١٣٩٥ خيتار از اشتغال اميا مهيب حق

 شرح به ٣٠/١/١٣٩٥ ـ ٩٥٠٩٩٧٠٩٠١٢٠٠١٥٥ شماره دادنامه موجب به سابقه در احتساب
  :است کرده صادر يرأ ريز
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 نيتأم سازمان و کردستان يکشاورز جهاد تيطرف به يشاک تيشکا مورد در
 خيتار از اشتغال اميا مهيب حق پرداخت به اول طرف الزام خواسته به ياجتماع

 مهيب سابقه عنوان به آن احتساب و رشيپذ به دوم طرف و ٣٠/٣/١٣٦٣ تا ٢٠/٧/١٣٥٩
 شماره هيرو وحدت يرأ برابر نکهيا به نظر ضمائم و دادخواست مفاد به توجه با يپرداز
 ١٣/٧/١٣٧٢ مورخ قرارداد يادار عدالت وانيد يعموم أتيه ١٥/٧/١٣٨٦ ـ ٥١٨ـ ٥١٧

 مهيب حق پرداخت بردارنده در ياجتماع نيتأم سازمان و يسازندگ جهاد نيمابيف منعقده
 و آن با ياجتماع نيتأم سازمان موافقت و ٢٢/١١/١٣٥٧ خيتار از يسازندگ جهاد کارکنان

 ورود بدو از مزبور کارکنان مورد در ياجتماع نيتأم قانون تمقررا مشمول جهينت در
 کارکنان خدمت بر مترتب آثار يناف قرارداد انعقاد از قبل آنان رابطه قطع و است خدمت به

 اشتغال به اول طرف و باشد  نميمربوط يايمزا از آنان تيمحروم موجب و نظر مورد
 مطروحه تيشکا لذا امدهين عمل به مدو طرف يسو از يموثر دفاع و داشته اذعان يشاک
 قانون ١١ و ١٠ مواد و الذکر فوق هيرو وحدت يرأ به مستنداً صيتشخ ثابت و وارد
 اعالم و صادر تيشکا ورود به حکم يادار عدالت وانيد يدادرس نييآ و التيتشک
 شعب در يتجديدنظرخواه قابل ابالغ خيتار از روز ستيب مدت ظرف صادره يرأ. گردد مي
  .است دنظريجدت

 ١٦ شعبه ٢٤/٦/١٣٩٥ـ ٩٥٠٩٩٧٠٩٥٦٦٠٠٥٣٤ شماره يرأ موجب به مذکور يرأ
  .است شده دييتأ يادار عدالت وانيد دنظريتجد

 شماره پرونده به يدگيرس در يادار عدالت وانيد يبدو ٣٧ شعبه: ج
 سازمان تيطرف به ييشهال ليخل يآقا دادخواست موضوع با ٩٤٠٩٩٨٠٩٠٣٧٠٠٨٠٩

 خوانده الزام خواسته به و کردستان ياجتماع نيتأم سازمان ـ کردستان يرزکشاو جهاد
 موجب به آن احتساب و رشيپذ به دوم فيرد خوانده و مهيب حق پرداخت به اول فيرد

  :است کرده صادر يرأ ريز شرح به ١/٦/١٣٩٥ـ ٩٥٠٩٩٧٠٩٠٣٧٠١٤٦١ شماره دادنامه
 نيتأم سازمان و کردستان يکشاورز جهاد سازمان هيعل يشاک تيشکا خصوص در
 خيتار از مهيب حق پرداخت به اول فيرد خوانده الزام بر يمبن کردستان ياجتماع

 نکهيا به توجه با آن احتساب و رشيپذ به دوم فيرد خوانده و ١/١/١٣٨٢ تا ٢٢/٩/١٣٦٧
 که داده ارائه يمدارک و ليدال دادخواست وستيپ به خود يادعا اثبات جهت يشاک
 يشاک يادعا وصف نيا با و دارد مذکور نهاد در شده ذکر اميا در يشاک اشتغال از تيحکا

 بيترت به خواندگان لـذا. باشد  ميمسلم و محرز نامبـرده اشتغال و بوده تيواقع به مقرون
. باشد  ميآن احتساب و رشيپذ و الذکر فوق اميا يبرا يشاک مهيب حق پرداخت به مکلف
 قانون ٤ ماده الف بند و ٣٩ و ٣٦ مواد به استناد با و صدرالذکر بمطال به تيعنا با نيبنابرا
. گردد  مياعالم و صادر آن ورود به حکم و صيتشخ وارد يشاک تيشکا ياجتماع نيتأم
 ٢٠ ظرف يادار عدالت وانيد يدادرس نييآ و التيتشک قانون ٦٥ ماده وفق صادره يرأ
  .باشد  ميوانيد ظردنيتجد شعب در اعتراض قابل ابالغ خيتار از روز

 يادار عدالت وانيد دنظريتجد ٣ شعبه مذکور يرأ از يتجديدنظرخواه اثر در
  :است کرده صادر ييرأ نيچن ٦/١/١٣٩٦ـ ٩٦٠٩٩٧٠٩٥٥٣٠٠١٤٢ شماره دادنامه موجب به

 تجديدنظرخواه سازمان هيناح از معنونه مطالب و پرونده اتيمحتو و اوراق يبررس با
 سازمان عنه معترض دادنامه شرح به که نموده اعالم مذکور مانساز که شود  ميمالحظه

 تا ٢٢/٩/١٣٦٧ مورخ از يبدو يشاک مهيب حق پرداخت به ملزم تجديدنظرخواه
 نيتأم سازمان با يميتنظ توافقنامه اساس بر که يصورت در است نموده ١/١/١٣٨٢

 نامه و است دهنمو پرداخت ١/١/١٣٨٢ تا ١/٤/١٣٦٩ مورخ از يشاک مهيب حق ياجتماع
 زين يکشاورز جهاد يبانيپشت و رفاه يادار امور ريمد ٢٧/٥/١٣٩٤ ـ د/١٠٣٩٥/٣١ شماره

: اوالً هذايعل است صادره دادنامه اصالح يتقاضا مبنا نيهم به است نموده دييتأ را آن
 ١/٤/١٣٦٩ تا ٢٢/٩/١٣٦٧ فاصله مهيب حق پرداخت دار عهده يسازندگ جهاد سازمان
 حاصله اجازه با و نقض مذکور مدت بر مازاد را ١/٦/١٣٩٥ـ ١٤٦١ شماره ادنامهد و است بوده
 با: اًيثان. دينما  مياصالح يادار عدالت وانيد يدادرس نييآ و التيتشک قانون ٧٦ ماده از

ه مهيب حـق پـرداخت نظر از) ييشهال ليخل يآقـا (يشاک سهم نکهيا به توجه % ٧ زانيم ـب
 تعهد زانيم از%) ٧ (مذکور سهم باشد  مييافتيدر يمستمر يايمزا و حقوق) درصد هفت(

 به بنا و باشد  مينامبرده شخص عهده به آن پرداخت و شد خواهد کسر يسازندگ جهاد
 به حکم و مطروحه يتجديدنظرخواه رد به حکم آمده عمل به هياصالح با و موصوف مراتب
 ٣٧ شعبه از صادره ١/٦/١٣٩٥ـ ١٤٦١ شماره به خواسته دنظريتجد دادنامه ياستوار و دييتأ
  .است يقطع صادره يرأ. گردد  مياعالم و صادر آمده عمل به هياصالح با يبدو

 وانيد نيمعاون حضور با ٢١/٣/١٣٩٨ 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 تيکثرا با يبررس

  
  عمومي هيأت يرأ

  .است محرز آراء در تعارض: اوالً
 مهيب حق پرداخت مسئول کارفرما ،ياجتماع نيتأم قانون ٣٦ ماده مطابق: اًيثان
 موقع در است مکلف و باشد  ميياجتماع نيتأم سازمان به شده مهيب و خود سهم

 آن بر را خود سهم و کرده کسر را شده مهيب سهم ايمزا و وقحق اي مزد پرداخت
 مهيب سهم مهيب حق کسر از کارفرما که يصورت در و دينما هيتأد سازمان به و افزوده
 جهاد چون مراتب به بنا. بود خواهد آن پرداخت مسئول شخصاً کند يخوددار شده

 بـه کرده پـرداخت را آنان حقوق کـه انيشاک يادعـا مورد يسالها در يسازندگ
 نکرده عمل کـارگر مهيب حـق سهم کسر در شده ادي قانون ٣٦ مـاده در مقرر فـهيوظ

 در است ياجتماع نيتأم سازمان بـه کـارگر مهيب حق سهم پرداخت بـه مکلف است
هاي  دادنامه شماره به يادار عـدالت وانيد ـدنظريتجـد ١٦ شعبـه آراء جـهينت

 که ١٩/١/١٣٩٦ـ ٩٦٠٩٩٧٠٩٥٦٦٠٠٠٢٢ و ٢٤/٦/١٣٩٥ـ ٩٥٠٩٩٧٠٩٥٦٦٠٠٥٣٤
 و ٣٠/١/١٣٩٥ ـ ٩٥٠٩٩٧٠٩٠١٢٠٠١٥٥ شماره آراء دييتأ مقام در

 پرداخت و شده صادر يبدو ١٢ و ١٥ شعب ٣/١١/١٣٩٥ـ ٩٥٠٩٩٧٠٩٠١٥٠٢١١٤
 نيا. است مقررات موافق و حيصح گرفته قرار کارفرما عهده بر کارگر سهم مهيب حق
 وانيد يدادرس نييآ و التيتشک قانون ٨٩ ماده و ١٢ دهما ٢ بند استناد به يرأ

 يادار مراجع ريسا و يادار عدالت وانيد شعب يبرا ١٣٩٢ سال مصوب يادار عدالت
  .است االتباع الزم مشابه موارد در مربوط

                                                            ياشراق يعل يمرتض                                                            
  يادار عدالت وانيد يعموم أتيه سيرئ                                               

  يادار عدالت وانيد ييقضا معاون                                                   
  
  ٩/٤/١٣٩٨                                                                            ٩٨٠٠٥٠٣شماره

  بسمه تعالي
  اكبرپورجناب آقاي 

  ايران مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسالميمديره و  رئيس محترم هيأت
  با سالم

 عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه يك نسخه از رأي هيأت
 قانون ١٣اعمال مقررات ماده «: عبا موضو ٢١/٣/١٣٩٨مورخ  ٩٨٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٠٥٦٥

 ١٠/٥/١٣٦٩ـ٤٣٧تشكيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري نسبت به رأي شماره 
جهت درج در روزنامه » هيات عمومي و تسري ابطال مصوبه ابطال شده به زمان تصويب

  .گردد رسمي به پيوست ارسال مي
  ي ـ مهدي دربينعمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت ادار مديركل هيأت

  
  ٩٨/٥٠٣: پرونده         شماره٥٦٥: دادنامه شماره      ٢١/٣/١٣٩٨: دادنامه تاريخ

  .عمومي ديوان عدالت اداري  هيأت:مرجع رسيدگي
  نيکاسپ تجارت ابر شرکت :يشاك

 و التيتشک قانون ١٣ ماده مقررات اعمال درخواست :خواسته و تيشکا موضوع
 يعموم أتيه ١٠/٥/١٣٩٦ـ ٤٣٧ شماره يرأ به نسبت يدارا عدالت وانيد يدادرس نييآ
  آن بيتصو زمان به شده ابطال مصوبه ابطال يتسر و

 شماره دادنامه موجب به و نيکاسپ تجارت ابر شرکت تيشکا باـ ١ :کار گردش
 ٩١ ـ ٢١٠٤٢٦٥ شماره بخشنامه يادار عدالت وانيد يعموم أتيه ١٠/٥/١٣٩٦ـ ٤٣٧
  .است شده ابطال رانيا تجارت توسعه سازمان ١٧/٨/١٣٩١ مورخ

 ابطال ٧/١٧/١٣٩٦ مورخ ٩٦ـ ٤٣٧ ـ ٢٦ شماره حهيال موجب به يشاک متعاقباًـ ٢
 از را رانيا تجارت توسعه سازمان ١٧/٨/١٣٩١ مورخ ٩١ ـ ٢١٠٤٢٦٥ شماره بخشنامه

 يادار عدالت وانيد يدادرس نييآ و التيتشک قانون ١٣ ماده ياجرا در و بيتصو خيتار
  :است ريز قرار به آن متن که کند  ميخواستدر
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  يادار عدالت وانيد محترم استير«
  يعموم أتيه ٤٣٧ شماره دادنامه به نسبت ١٣ ماده اعمال درخواست: موضوع
  کميعل سالم
 أتيه ٩٤/٧٦٥ کالسه ١٠/٥/١٣٩٦ـ ٤٣٧ شماره يرأ نکهيا به توجه با احتراماً

 ابطال خواسته به نيکاسپ تجارت ابر شرکت خواسته اساس بر يادار عدالت وانيد يعموم
 سازمان واردات صادرات مقررات دفتر ١٧/٨/١٣٩١ـ ٩١ ـ ٣١٠٤٢٦٥ شماره بخشنامه
 راستا نيا در که نمودم را گمرکات به شده اخذ عوارض استرداد و رانيا تجارت توسعه
 رکاتگم مأخوذه عوارض استرداد خواسته خصوص در يول شده صادر ابطال بر يرأ صرفاً
 و ١/١١٣٤ شماره ياصالح يرأ به نجانبيا استناد مورد نيا در. است نشده صادر يرأ

 از شده استناد بالصراحه که است يادار عدالت وانيد يعموم أتيه ١/٨/١٣٨٩ـ ١١٣٣
 نامه آيين ١ ماده ونيسيکم ٦/٩/١٣٨٥ ـ ک٣٦٣٤١ت١٠٩٣٨٤ مصوبه ونيسيکم نظر
 قانون ٢٠ ماده «اشخاص حقوق عييتض متضمن واردات صادرات مقررات قانون يياجرا
 مغفول قسمت نيا در ميتصم اتخاذ يعموم أتيه يرأ در و بوده »يادار عدالت وانيد

 صادره دادنامه به نسبت »سابق ٢٠ ماده « ١٣ ماده اعمال درخواست ضمن لذا ... و مانده
 گمرکات توسط مأخوذه وجوده استرداد بر يرأ بيتصو زمان از مصوبه ابطال در عيتسر و
  ."خواستارم زين حقوقم شدن عييتض به توجه با را

 و يعموم أتيه جلسات اداره نامه آيين ٣٥ ماده دوم فراز ياجرا در پروندهـ ٣
 پس و شد ارجاع يادار عدالت وانيد يمال ياقتصاد يتخصص أتيه به يتخصص يأتهايه
  .فتگر قرار يعموم أتيه کار دستور در أت،يه آن هينظر وصول از

 وانيد نيمعاون حضور با ٢١/٣/١٣٩٨ 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

 يادار عدالت وانيد يعموم أتيه ١٠/٥/١٣٩٦ـ ٤٣٧ شماره يرأ در نکهيا به نظر
 ابطال رانيا تجارت توسعه سازمان ١٧/٨/١٣٩١ مورخ ٩١ ـ ٢١٠٤٢٦٥ شماره بخشنامه

 ماده ياجرا در و نيکاسپ تجارت ابر شرکت درخواست لحاظ با يعموم أتيه است، شده
 ومد فراز و ١٣٩٢ سال مصوب يادار عدالت وانيد يدادرس نييآ و التيتشک قانون ١٣
 يريجلوگ منظور به و يتخصص يأتهايه و يعموم أتيه جلسات اداره نامه آيين ٣٥ ماده
 بيتصو خيتار از شده ابطال بخشنامه ابطال يتسر به يرأ اشخاص، حقوق عييتض از

  .کرد صادر مذکور بخشنامه
                                                              ياشراق يعل يمرتض                                                            

  يادار عدالت وانيد يعموم أتيه سيرئ                                               
  يادار عدالت وانيد ييقضا معاون                                                   

  
  ٩/٤/١٣٩٨                                                                           ٩٨٠٠٥٤٢شماره

  بسمه تعالي
  اكبرپورجناب آقاي 

  ايران مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسالميمديره و  رئيس محترم هيأت
  با سالم

 عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه يك نسخه از رأي هيأت
 جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ٢١/٣/١٣٩٨ مورخ ٩٨٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٠٥٦٦

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

  
  ٩٨/٥٤٢: پرونده شماره        ٥٦٦: دادنامه شماره      ٢١/٣/١٣٩٨: دادنامه تاريخ

  .عمومي ديوان عدالت اداري  هيأت:مرجع رسيدگي
 رخانهيدب رکليمد و ثارگرانيا امور مشاور( يآقاشاه انيآقا :ضتعار کننده اعالم

 يندگينما دفتر ريمد (گلشن نيمحمدحس و) يادار عدالت وانيد ياستان دفاتر و يمرکز
  )زدي استان در يادار عدالت وانيد

   يادار عدالت وانيد شعب از شده صادر آراء در تعارض اعالم :موضوع

 ياسالم انقالب جانبازان يبازنشستگ نحوه قانون واحده ماده اساس بر :کار گردش
 مصوب آور انيز و سخت مشاغل نيشاغل و يعاد نيمعلول و يليتحم جنگ و رانيا
 از قبل حقوق نيآخر ...] و جانبازان [آنان يبازنشستگ حقوق نييتع در ١/٩/١٣٦٧

 قحقو نيآخر از منظور نکهيا خصوص در. رديگ  ميقرار محاسبه يمبنا يبازنشستگ
 مذکور، جهت به لذا دارد، وجود نظر اختالف يادار عدالت وانيد شعب نيب ست،يچ

  .است شده هيرو وحدت يرأ صدور و تعارض رفع درخواست
  :است ريز قرار به آراء مشروح وها  پرونده کار گردش
 خواسته به يدگيرس در يادار عدالت وانيد ٤٧ و ٢٤ ،٤٥ ،٤٢ يبدو شعب: الف

 يياجرا نامه آيين ٢ ماده موضوع يحقوق شيف نيآخر اساس بر قوقح پرداخت به الزام
 شمارههاي  دادنامه موجب به يبازنشستگ حکم اصالح و جانبازان يبازنشستگ نحوه قانون

 ،١٤/٥/١٣٩٤ ـ ٩٤٠٩٩٧٠٩٥٧٠٠٠٨٣٦ ،١٤/٤/١٣٩٤ ـ ٩٤٠٩٩٧٠٩٠٤٢٠٠٨١٥
 نيا با ٧/١/١٣٩٧ـ ٩٧٠٩٩٧٠٩٠٢٥٠٠٠٣٤ و ٢٥/٥/١٣٩٤ ـ ٩٤٠٩٩٧٠٩٠٢٤٠١٠٣٥

 جانبازان يبازنشستگ نحوه قانون اصالح قانون يياجرا نامه آيين ٢ ماده در که استدالل
 آور انيز و سخت مشاغل نيشاغل و يعاد نيمعلول و يليتحم جنگ و رانيا ياسالم انقالب

 صراحت به ،)رانيوز أتيه ٦/٣/١٣٨٥ ـ ٣٣٧٥٠ت٢٢٦٨٦ شماره نامه بيتصو موضوع(
 اساس بر که ياستخدام حکم نيآخر در مندرج مبلغ و حقوق نيآخر محاسبه مالک
 گرفته قرار يبازنشستگ حقوق يمبنا مربوط دستگاه بر حاکم ياستخدام مقررات و ضوابط
 مبلغ جانبازان يبازنشستگ از قبل حقوق نيآخر محاسبه مالک لذا شده، نييتع »است

 الزام و تيشکا ندانست وارد به حکم باشد،  ميآنها ياستخدام حکم نيآخر در مندرج
  .اند کرده صادر انيشاک خواسته اجابت به کشور يبازنشستگ سازمان
ـ ٩٥٠٩٩٧٠٩٥٦٠٠٠٢٩١ ،٨/٧/١٣٩٤ـ ٩٤٠٩٩٧٠٩٥٦٣٠٠٣٧٧ شماره آراء

 ـ ٩٧٠٩٩٧٠٩٥٥٦٠١٨٠٠ و ٢٥/٥/١٣٩٤ ـ ٩٤٠٩٩٧٠٩٠٢٤٠١٠٣٥ ،٢٢/٢/١٣٩٥
  .است شده دييتا ناًيع يادار عدالت وانيد دنظريتجد ١٥ و ٢٧ ،١٠ ،١٣ شعب در ٢٤/٥/١٣٩٧

 حقوق محاسبه به الزام خواسته به يدگيرس در ٣٧ و ٥٢ ،٢٥ ،٢٦ يبدو شعب: ب
ـ ٩٤٠٩٩٧٠٩٠٢٦٠٠٩٧٤هاي  دادنامه موجب به يافتيدر حقوق نيآخر اساس بر يبازنشستگ

ـ ٩٢٠٩٩٧٠٩٠١٢٠١٦٥٢ ،٣٠/١٠/١٣٩٣ـ ٩٣٠٩٩٧٠٩٠٢٥٠١٢٩١ ،٩/٤/١٣٩٤
 از منظور که استدالل نيا با ٣٠/٢/١٣٩١ـ ٩١٠٩٩٧٠٩٠٢٦٠٠٦٣١ و ٢٠/٩/١٣٩٢
 و رانيا ياسالم انقالب جانبازان يبازنشستگ نحوه قانون واحده ماده طبق »حقوق نيآخر«

 ،١/٩/١٣٦٧ مصوب آور انيز و سخت مشاغل نيشاغل و يعاد نيمعلول و يليتحم جنگ
 طبق لذا کند، ديمق را قانون تواند  نمينامه آيين و باشد  مياشخاص يافتيدر حقوق نيآخر

 طبق يافتيدر حقوق نيآخر يمبنا بر يبازنشستگ حقوق محاسبه شده ادي قانون اطالق
 يبازنشستگ سازمان الزام و تيشکا دانستن وارد به حکم رد،يگ صورت ديبا يحقوق شيف

  .اند کرده صادر انيشاک خواسته اجابت به يکشور
 عدم لحاظ به ٣٧ شعبه ٣٠/٢/١٣٩١ـ ٩١٠٩٩٧٠٩٠٢٦٠٠٦٣١ شماره يرأ

  .است افتهي تيقطع يتجديدنظرخواه
 ـ ٩٥٠٩٩٧٠٩٥٥٦٠٢٦٤٥ ،٢٣/٨/١٣٩٤ـ ٩٤٠٩٩٧٠٩٥٦٣٠٠٩٤١ شماره آراء

 دنظريتجد ١٤ و ٦ ،١٣ شعب در ٢٧/٣/١٣٩٣ـ ٩٣٠٩٩٧٠٩٥٥٥٠٠٣٣٢ ،٢٤/٨/١٣٩٥
  .است شده دييتا ناًيع يادار عدالت وانيد

 نحوه به تراضاع خواسته به يدگيرس در يادار عدالت وانيد يبدو ١٦ شعبه: ج
 موجب به ياجتماع نيتأم سازمان تيطرف به جانبازان بازنشستگان يمستمر يبرقرار
  :است کرده صادر يرأ ريز شرح به ٢٧/١٢/١٣٨٦ ـ ٢٤٤٥ شماره دادنامه
 اقدامات نکهيا به نظر و عنه يمشک پاسخ و يميتقد دادخواست مفاد به توجه با
 يبازنشستگ نحوه قانون اصالح يياجرا نامه آيين ٢ ماده وفق ياجتماع نيتام سازمان
 و سخت مشاغل يشاغل و يعاد نيمعلول و يليتحم جنگ و رانيا ياسالم انقالب جانبازان

 و باشد  ميياستخدام حکم نيآخر محاسبه مالک که بوده ١٠/٢/١٣٨٥ مصوب آور انيز
 رراتمق از يتخلف هذايعل. است دهيگرد اقدام منوال نيهم به زين يشاک خصوص در

 صادرهاي  ر.گردد  مياعالم و صادر يميتقد تيشکا رد به حکم و  است دهينگرد مشاهده
  .است يقطع

 کل استير توسط يادار عدالت وانيد قانون ١٨ ماده اعمال درخواست ياجرا در
 موجب به صيتشخ ٢ شعبه مذکور، شعبه از صادره دادنامه به نسبت يادار عدالت وانيد

  :کند  مينقض را مذکور يرأ ريز استدالل با ٢٧/٧/١٣٨٨  ـ٣٨٥ شماره دادنامه
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 عدالت وانيد ١٦ شعبه از صادره ٢٧/١٢/١٣٨٦ ـ ٢٤٤٥ شماره دادنامه که آنجا از
 نحوه به اعتراض خواسته به عنه يمشتک تيطرف به يشاک خواسته خصوص در يادار

 صادر شعبه استدالل است دهيگرد يشاک تيشکا رد به يمنته که يو يمستمر يبرقرار
 يبازنشستگ نحوه قانون اصالح يياجرا نامه آيين ٢ ماده وفق که است بوده نيا يرأ کننده

 استخدام حکم نيآخر محاسبه مالک که ١٠/٢/١٣٨٥ مصوب ... و ياسالم انقالب جانبازان
 نيهم به زين يشاک خصوص در و باشد  مييبازنشستگ حقوق و يمستمر  پرداخت در

 نکهيا به توجه با يول است نموده اعالم مردود را يشاک تيشکا است دهيگرد اقدام منوال
 نييتع مـالک ١/٩/١٣٦٧ مصوب ياسالم انقالب جانبازان يبازنشستگ نحوه قانون در

 باشد  ميمحاسبه مالک يبازنشستگ از قبل حقوق نيآخر جـانبازان يبازنشستگ حقـوق
 به تيعنا با که است گرفته رقرا يو ياستخدام حکم نيآخر مالک يشاک مورد در يول

 اشتباه وقوع رشيپذ با لذا است مسلم و محرز مورد خصوص در اشتباه وقوع فوق مراتب
 با يادار عدالت وانيد قانون ١٦ ماده ياجرا در مرقوم شرح به فوق شماره دادنامه در

 يادار عدالت وانيد ١٦ شعبه از صادره ٢٧/١٢/١٣٨٦ ـ ٢٤٤٥ شماره دادنامه نقض
 حقوق محاسبه به عنه يمشتک الزام بر حکم حهينت در و صيتشخ وارد را يشاک تيشکا

 نيا. دينما  مياعالم و صادر يشاک يافتيدر حقوق نيآخر يمبنا بر يشاک يبازنشستگ
  .است يقطع يرأ

 نيمعاون و سيرئ حضور با ٢١/٣/١٣٩٨ خيتار در يادار عدالت وانيد يعموم أتيه
 از پس و شد ليتشک وانيد شعب دادرسان و مستشاران و رؤسا و يادار عدالت وانيد

  .است کرده مبادرت يرأ صدور به ريز شرح به آراء تياکثر با يبررس و بحث
  

  عمومي هيأت يرأ
  .است محرز آراء در تعارض ـ الف
 و نيتأم يبازنشستگ کسور محل از يبازنشستگ حقوق نکهيا به توجه با: اوالً ـ ب
 کسور يمبنا لزوماً يحقوق شيف نيآخر در ندرجم مبالغ و شود  ميپرداخت
 در است ممکن شخص هر يحقوق شيف در مندرج مبلغ نيآخر و ستين يبازنشستگ

 قرار مبنا و باشد داشته ثابت غيرکاهش اي شيافزا ونيد اي مطالبات اثر بر ماه کي
 :اًيثان. شود اشخاص استفاده سوء و ضيتبع اي حق عييتض موجب تواند  ميآن دادن

 يبازنشستگ نحوه قانون اصالح قانون يياجرا نامه آيين ٢ ماده در رانيوز أتيه
 مشاغل نيشاغل و يعاد نيمعلول و يليتحم جنگ و رانيا ياسالم انقالب جانبازان
 أتيه ٦/٣/١٣٨٥ ـ ٣٣٧٥٠ت/٢٦٨٦ شماره نامه بيتصو موضوع (آور انيز و سخت

 آزادگان و جانبازان يبازنشستگ جهت حقوق نيآخر محاسبه مالک صراحت به) رانيوز
 نييتع ياستخدام حکم نيآخر در مندرج مبلغ باشند،  ميياستخدام احکام يدارا که را

 أتيه ٢٦/١٢/١٣٨٦ ـ ١٥٥٦ شماره دادنامه به توجه با مقرره نيا و است کرده
 يشعب آراء نيبنابرا است، نشده داده صيتشخ قانون ريمغا يادار عدالت وانيد يعموم
 که ياستخدام حکم نيآخر در مندرج مبلغ يبازنشستگ حقوق محاسبه يبرا که
 يافتيدر نيآخر نه واند  داده قرار مالک را است مستخدم يبازنشستگ کسور يمبنا

 به يرأ نيا. شد صيتشخ مقررات موافق و حيصح ،يحقوق شيف اساس بر مستخدم
 يادار عدالت وانيد يسدادر نييآ و التيتشک قانون ٨٩ ماده و ١٢ ماده ٢ بند استناد
 در مربوط يادار مراجع ريسا و يادار عدالت وانيد شعب يبرا ١٣٩٢ سال مصوب
  .است االتباع الزم مشابه موارد

   ـ محمدكاظم بهرامييادار عدالت وانيد يعموم أتيه سيرئ
  
  ٩/٤/١٣٩٨                                                                            ٩٨٠٠٩٠٨شماره

  بسمه تعالي
  اكبرپورجناب آقاي 

  ايران مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسالميمديره و  رئيس محترم هيأت
  با سالم

 عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه  يك نسخه از رأي هيأت
 جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ٢١/٣/١٣٩٨مورخ  ٩٨٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٠٥٦٧

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

  ٩٨/٩٠٨: پرونده شماره        ٥٦٧: دادنامه شماره      ٢١/٣/١٣٩٨: دادنامه تاريخ
  .عمومي ديوان عدالت اداري  هيأت:مرجع رسيدگي

 ياأتهيه و يعموم أتيه رکليمد (نيدرب يمهد يآقا :تعارض کننده اعالم
  )يادار عدالت وانيد يتخصص

   يادار عدالت وانيد شعب از شده صادر آراء در تعارض اعالم :موضوع
 حقوق نييتع هنگام در ،يکشور خدمات تيريمد قانون ١٠٤ ماده برابر :کار گردش

 بر مازاد خدمت سال هر يازا به دارند خدمت سال يس از شيب که يکارمندان به يبازنشستگ
 نييتع حقوق بر عالوه يبازنشستگ حقوق شده نييتع رقم%) ٥/٢ (درصد مين و دو سال، يس

 أتيه ياعضا از يتعداد اعتراض يپ در اساس نيا بر. گردد  ميپرداخت و محاسبه شده
 بر يمبن يادار عدالت وانيد شعب به دادخواست ميتقد و تهران دانشگاه بازنشسته يعلم

  .اند کرده صادر يمعارض آراء يادار التعد وانيد شعب مذکور، قانون ١٠٤ ماده اعمال
  :است ريز قرار به آراء مشروح وها  پرونده کار گردش
 شماره پرونده به يدگيرس در يادار عدالت وانيد يبدو ٢ شعبه: الف

 سازمان تيطرف به اين يآقائ نيحس يآقا دادخواست موضوع با ٩١٠٩٩٨٠٩٠٠٠٥٣٥٣٦
 لحاظ با يبازنشستگ حقوق شيافزا واستهخ به و تهران دانشگاه ـ يکشور يبازنشستگ
 شرح به ٢٩/٩/١٣٩٣ ـ ٩٣٠٩٩٧٠٩٠٠٢٠١٢٢٦ شماره دادنامه موجب به يخدمت سنوات

  :است کرده صادر يرأ ريز
 حهيال و يابراز مدارک به توجه با الذکر فوق شرح به مطروحه تيشکا خصوص در

 ١٧/٧/١٣٨٩ـ ٣٤٠٠٠٩١٠٤ شماره يبازنشستگ حکم به تيعنا با تيشکا طرف هيدفاع
 قانون ١١٧ مـاده مطابـق و است بوده روز ١٤ و ماه ١١ و سال ٤٦ يشاک خدمت مدت
 نامه آيين تابع اشتغال زمان در يدانشگاه يعلم أتيه اعضاء يکشور خدمات تيريمد

 زمان در اما باشند  ميرالذکرياخ قانون شمول از خارج و يعلم أتيه اعضاء ياستخدام
 قانون ١١٠ و ١٠٩ مواد تيرعا جهت به يبازنشستگ مقررات ثيح از و يبازنشستگ

 نامه آيين در خاص نص وجود عدم ليدل به يعلم أتيه اعضاء يکشور خدمات تيريمد
 ماده در مقرر حکم مشمول مذکور قانون در عام موارد در يعلم أتيه اعضاء ياستخدام

 نييتع و يستگبازنش هنگام در يعني باشند  مييکشور خدمات تيريمد قانون ١٠٤
 خدمت سال هر يازا به دارند خدمت سال ٣٠ از شيب که يکارمندان به مربوطه حقوق
 نييتع حقوق بر عالوه يبازنشستگ حقوق شده نييتع رقم درصد ٥/٢ سال يس بر مازاد
 قانون ٦٥ و ١٠ مواد به مستنداً شعبه هذايعل. ديگرد خواهد پرداخت و محاسبه شده
 يشاک سال يس بر مازاد خدمت احراز و يادار عدالت وانيد يدادرس نييآ و التيتشک
 ورود به حکم) سال کي از کمتر خـدمت يمـاهها احتساب بـدون (سال ٤٦ مدت به

 از روز ستيب ظرف صادره يرأ. دينما  مياعالم و صادر مطروحه خواسته شرح به تيشکا
  .باشد  مييدارا عدالت وانيد دنظريتجـد شعب در اعتـراض قـابل ابالغ خيتـار

  .افتي تيقطع يتجديدنظرخواه عدم علت به مذکور يرأ
 شماره پرونده به يدگيرس در يادار عدالت وانيد يبدو ٣ شعبه: ب

 سازمان تيطرف به ياحمد حسن يآقا دادخواست موضوع با ٩١٠٩٩٨٠٩٠٠٠٤٦١٤٢
 وجبم به يبازنشستگ حقوق شيافزا خواسته به و تهران دانشگاه ـ يکشور يبازنشستگ
  :است کرده صادر يرأ ريز شرح به ٢٤/١١/١٣٩١ ـ ٩١٠٩٩٧٠٩٠٠٣٠٣٦٠٥ شماره دادنامه
 توجه با عنهما يمشتک هيدفاع حيلوا مضمون و پرونده اتيمحتو و اوراق به توجه با

 قانون شمول خصوص در يکشور خدمات تيريمد قانون ١١٠ و ١٠٩ ماده اطالق به
 يبازنشستگ صندوق رانيبگ يمستمر اي رانيبگ فهيوظ بازنشستگان هيکل مورد در مذکور
 ماده حکم به تيعنا با و باشد  ميمذکور قانون ١١٧ ماده حکم صيتخص نيب که يکشور
 هر يازا به درصد ٥/٢ زانيم به بازنشستگان حقوق شيافزا لزوم بر ريدا موصوف قانون ١٤
 و صادر استحقاق مانز از ١٠٤ ماده حکم ياجرا به يبازنشستگ سازمان الزام به حکم سال
 تـوجه عـدم جهت بـه تهران دانشگاه تيطرف بـه تيشکا خصوص در. گردد  مياعالم
 بـا يادار عـدالت وانيد يدادرس نييآ ٢٠ مـاده ب بند استناد بـه دانشگاه آن بـه تيشکا
 نيا. گردد  مياعالم و صادر تيشکا رد قرار يادار عـدالت وانيد قانون ٤٨ مـاده لحاظ

  .است يقطع ١٣٨٥ سال مصوب يادار عدالت وانيد قانون ٧ ماده طبق بر يرأ
  .افتي تيقطع يتجديدنظرخواه عدم لحاظ به مذکور يرأ
 شماره پرونده به يدگيرس در يادار عدالت وانيد يبدو ٤ شعبه: ج

 سازمان تيطرف به پور ملک رجيا يآقا دادخواست موضوع با ٩١٠٩٩٨٠٩٠٠٠٣١٢٦٥
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 موجب به يبازنشستگ حقوق شيافزا خواسته به و تهران دانشگاه ـ يکشور يبازنشستگ
  :است کرده صادر يرأ ريز شرح به ٢٦/١٢/١٣٩١ ـ ٩١٠٩٩٧٠٩٠٠٤٠٣١٩٨ شماره دادنامه
 افزايش به شكايت طرفهاي الزام بر حكم صدور بر دائر شاكي دادخواست خصوص در
 با درصد ٥/٢ يزانم به خدمت سال ٣٠ بر مازاد سال هر قبال در بازنشستگي حقوق
 ١٣٥٥ سال در و بوده تهران دانشگاه ژئوفيزيك مؤسسه علمي هيأت عضو اينكه توضيح

 حقوق و گرديده بازنشسته خدمت سابقه سال ٣٦ با ١٥/٦/١٣٨٩ تاريخ در و استخدام
 و ١٣٨٦ مصوب كشوري خدمات مديريت قانون ١٠٤ ماده مفاد اعمال با وي بازنشستگي
 از بعد اما گرديده برقرار سال ٣٠ بر مازاد خدمت سال هر ازاي به درصدي ٥/٢ افزايش
 محتويات به توجه با دادند كاهش را وي حقوق و خودداري درصد ٥/٢ پرداخت از مدتي
 حقوق اينكه بر مبني الذكر فوق شماره به تهران دانشگاه دفاعيه اليحه مفاد و پرونده

 محاسبه سال سي بر مازاد سال هر يازا به درصد ٥/٢ احتساب با نامبرده بازنشستگي
 خدمات مديريت قانون شمول عدم دليل به كشوري بازنشستگي سازمان اما گرديد

 و امتناع آن يديتأ از مذكور قانون ١١٧ ماده استناد به علمي هيأت اعضاي بر كشوري
 مفاد به التفات با و نمودند وي حقوق كاهش و صادره احكام اصالح به مبادرت ناچار به

 هيأت اعضاي اينكه بر دائر مزبور شماره به كشوري بازنشستگي سازمان دفاعيه اليحه
 هشتم فصل وظيفه و بازنشستگي مقررات مشمول وظيفه و بازنشستگي حيث از علمي
 مديريت قانون ١١٧ ماده موجب به و بوده آن بعدي اصالحات و كشوري استخدام قانون

 قانوني مبناي فاقد درصد ٥/٢ افزايش و هستند خارج قانون اين شمول از كشوري خدمات
 قانون ٣ ماده جمله از قبلي قوانين برابر علمي هيأت اعضاي اينكه بر نظر عليهذا است بوده
 و ١٣/١٢/١٣٦٨ مصوب كشوري استخدام قانون وظيفه و بازنشستگي مقررات اصالح
 قبال در ١٣٧٠ مصوب دولت كاركنان پرداخت هماهنگ نظام قانون ٢ ماده ٤ تبصره
 ٣٤ ماده در واند  بوده مند بهره خاصي افزايش از سال سي بر مازاد خدمت سنوات
 كه مواردي در: گرديده بيني پيش دانشگاهها علمي هيأت اعضاي استخدامي نامه آيين
 تصويب با و هستند كشوري استخدام عمومي مقررات و قوانين تابع باشد ساكت نامه آيين
 قوانين جايگزين مذكور قانون و فسخ قبلي عمومي قوانين كشوري خدمات مديريت قانون
 مديريت قانون ١١٠ ماده و ابدي  ميحاكميت فيه مانحن در قانون ١٠٤ ماده و است شده

 تلقي قانون اين مشمول را قضات و علمي هيأت اعضاي بازنشستگان كشوري خدمات
 هيأت اعضاي خروج در قانون ١١٧ ماده اختصاص بر داللت استنادي قوانين جمع و نموده
 بازنشستگان و داشت خواهد شاغل علمي هيأت اعضاي منحصردر آن شمول از علمي

 هيأت اعضاي استخدامي جديد نامه آيين ٩٩ ماده طرفي از بود خواهند باقي آن مشمول
 حقوق افزايش ١٣٩٠ اصالحي فناوري و پژوهشي عالي آموزش مؤسسات و دانشگاهها علمي

 تجويز و تصويب درصد ٥/٢ ميزان به سال ٣٠ بر مازاد خدمت سال هر ازاي هب بازنشستگي
 و ٧ مواد و مذكور مواد استناد به و تشخيص وارد شكايت شده ياد مراتب به بنا است نموده
ر حكم ١٣٨٥مصوب اداري عدالت ديوان قانون ١٤ ه شكايت طرفهاي الزام ـب  افزايش ـب

 سال سي بر مازاد سال هر قبال در درصد ٥/٢ نميزا بـه شاكي بازنشستگي حقوق مجدد
  .است قطعي صادره رأي. گردد  مياعالم و صادر خدمت
  .افتي تيقطع يتجديدنظرخواه عدم علت به مذکور يرأ
 شماره پرونده به يدگيرس در يادار عدالت وانيد يبدو ٢ شعبه: د

 سازمان تيطرف به ييطال رضايعل يآقا دادخواست موضوع با ٩٢٠٩٩٨٠٩٠٠٠٣٨٨٤٠
 يبازنشستگ حقوق شيافزا به الزام خواسته به و تهران دانشگاه ـ يکشور يبازنشستگ

 پرداخت و سال هر يبرا درصد ٥/٢ زانيم به سال ٣٠ بر مازاد يخدمت سنوات لحاظ به
 يرأ ريز شرح به ١٤/٥/١٣٩٤ ـ ٩٤٠٩٩٧٠٩٠٠٢٠٠٤١٥ شماره دادنامه موجب به معوقه
  :است کرده صادر

 التفات با الذکر فوق خواسته به و عنه يمشتک تيطرف به يشاک تيشکا خصوص در
 دفاع و پاسخ به نظر و آن وستيپ مدارک و ليدال و دادخواست مفاد و پرونده اوراق عيجم به

 أتيه ياعضا که يکشور خدمات تيريمد قانون ١١٧ ماده به نظر و تيشکا اول طرف
 شماره هيرو وحدت يرأ و است دانسته خارج مذکور قانون شمول از راها  دانشگاه يعلم
 نيبنابرا. باشد  ميمطالب نيهم ديمؤ زين يادار عدالت وانيد أتيه ٢٢/١٢/١٣٩٠ـ ٥٨٧

 به سال هر يبرا خدمت سال ٣٠ بر مازاد يبازنشستگ حقوق شيافزا بر يمبن يشاک خواسته
 است نموده اتقاض يکشور خدمات تيريمد قانون ١٠٤ ماده به مستنداً که درصد ٥/٢ زانيم
 صادره يرأ. شود  مياعالم و صادر آن رد به حکم دينگرد صيتشخ وارد موصوف اتيفيک با

 خيتار از روز ستيب ظرف يادار عدالت وانيد يدادرس نييآ و التيتشک قانون ٦٥ ماده وفق
  .باشد  مييادار عدالت وانيد دنظريتجد شعب در اعتراض قابل ابالغ

 يادار عدالت وانيد دنظريتجد ١٠ شعبه مذکور يأر از يتجديدنظرخواه اثر در
 يرأ ريز استدالل با ١٦/١٢/١٣٩٤ ـ ٩٤٠٩٩٧٠٩٥٦٠٠٢٧٦٨ شماره دادنامه موجب به

  :کند  مينقض را مذکور
 ١٠٩ مواد در مندرج احکام مالحظه: اوالً رايز رسد  مينظر به وارد يدنظرخواهيتجد

 أتيه و قضات يبرا يازاتيامت صيتخص نييمب يکشور خدمات تيريمد قانون بعد به
 ١١٧ ماده در مندرج استثناء که است استنباط نيا ديمف باشدکه  ميبازنشسته يعلم

 آنان و است قضات و يعلم أتيه ياعضا اشتغال زمان يايمزا و حقوق به ناظر مزبور قانون
 خواسته که ييآنجا از و باشد  ميتيريمد قانون مقررات مشمول يبازنشستگ از پس
 است يبازنشستگ زمان به مربوط که ييايمزا مطالبه يبدو مرحله در دنظرخواهيتجد
 تيريمد قانون ١١٧ ماده حسب گرچه: اًيثان باشد  ميموصوف احکام مشمول نيبنابرا

 و خارج قانون نيا مقررات شمول ازها  دانشگاه يعلم أتيه ياعضا يکشور خدمات
 خدمت سنوات مورد در نکهيا به نظراند  شده خود خاص ياستخدام نامه آيين مشمول

 ماده اساس بر و است نشده وضع يمقررات چگونهيه مذکور نامه آيين در سال يس از شيب
 از ديبا يبازنشستگ باب در سکوت مورد در يعلم أتيه ياعضا ياستخدام نامه آيين ٣٤

 تيريمد قانون چون نيبنابرا نمود استفاده فيتکل نييتع جهت ياستخدام عام مقررات
 هنگام در مذکور قانون ١٠٤ ماده يمبنا بر و بوده ياستخدام عام قانون يکشور خدمات

 سال هر ازاء به دارند خدمت سال ٣٠ از شيب که يکارکنان به يبازنشستگ حقوق نييتع
 بر عالوه يبازنشستگ حقوق شده نييتع رقم درصد مين و دو ديبا سال ٣٠ بر مازاد خدمت
 دنظريتجد دادنامه نقض ضمن نيبنابرا شود پرداخت و محاسبه شده نييتع حقوق
 يشاک يبازنشستگ حقوق شيافزا به تيشکا يطرفها الزام و تيشکا ورود به حکم خواسته

 قانون ١٠٤ ماده يمبنا بر درصد ٥/٢ زانيم به سال يس بر مازاد يخدمت سنوات لحاظ با
 ياجرا زمان تا يتگبازنشس خيتار از معوقه حقوق پرداخت و يکشور خدمات تيريمد
  .است يقطع صادره يرأ. گردد  مياعالم و صادر حکم

 شماره پرونده به يدگيرس در يادار عدالت وانيد يبدو ٢١ شعبه:  هـ
 سازمان تيطرف به يفرهود جواد يآقا دادخواست موضوع با ٩٠٠٩٩٨٠٩٠٠٠٨٩٣٩٥

 الزام خواستدر و يبازنشستگ حقوق کاهش به اعتراض خواسته به و يکشور يبازنشستگ
 پرداخت و يکشور خدمات تيريمد قانون ١٠٤ ماده حکم اعمال و اجرا به خوانده
 به٨/٣/١٣٩١ـ ٩١٠٩٩٧٠٩٠٢١٠٠٦١٤ شماره دادنامه موجب به معوقه حقوق و مطالبات
  :است کرده صادر يرأ ريز شرح

 از علمي هيأت اعضاي كشوري، استخدام قانون ٢ ماده) ج( بند حسب اينكه به نظر
 هيأت استخدامي نامه آيين ٣٤ ماده در و باشند  ميخود خاص مقررات تابع استخدامي نظر

 مواردي در جز علمي هيأت اعضاء پژوهشي و عالي آموزش مؤسسات وها  دانشگاه علمي
 تابع آن مزاياي و حقوق و بازنشستگي مقررات لحاظ از شده تصريح نامه آيين اين در كه

 در اينكه نظرگرفتن در با و باشند  ميكشوري سمير مستخدمين بازنشستگي قوانين
 نحوه و سال سي از بيش خدمت سنوات باب در مقرراتي بيني پيش االشعار فوق نامه آيين

 اعضاء الذكر فوق نامه آيين اجراي در لذا است نشده سال سي از بيش سنوات محاسبه
 بازنشستگي قوقح باب در كشوري رسمي مستخدمين مقررات از توانند  ميعلمي هيأت
 تصويب با كشوري استخدام قانون اينكه به نظر امعان با و نمايند استفاده سال سي از بيش
 قانون ١٠٤ ماده در اينكه به توجهاً و است شده فسخ كشوري خدمات مديريت قانون

 شده سال سي از بيش سنوات در بازنشستگي حقوق محاسبه نحوه بيني پيش اخيرالذكر
 سي از بيش كه كارمنداني به بازنشستگي حقوق تعيين هنگام در آن اساس بر و است
 تعيين رقم درصد ونيم دو سال سي بر مازاد خدمت سال هر ازاي به دارند خدمت سال
 نظامهاي امور شود پرداخت و محاسبه شده تعيين حقوق بر عالوه بازنشستگي حقوق شده

 شماره نامه طي نيز جمهور رئيس انساني سرمايه و مديريت توسعه معاونت خدمت جبران
 كشوري بازنشستگي سازمان فني امور مديركل به خطاب ١/١/١٣٨٩ـ ١٣٧٧٢٩/٣٢٢

 علمي هيأت اعضاي مورد در كشوري خدمات مديريت قانون ١٠٤ ماده اعمال كرده اعالم
 با منطبق و اشكال بال بازنشستگي محاسبه دراند  نموده خدمت سال سي از بيش كه

 نظر از تبعيت به مكلف كشوري بازنشستگي سازمان نيز قانوناً و بوده ونيقان مقررات
 بازنشستگي سازمان الزام و شكايت ورود به حكم عليهذا باشد  ميالذكر فوق معاونت
 و مطالبات پرداخت و كشوري خدمات مديريت قانون ١٠٤ ماده اعمال و اجراء به كشوري
 ديوان قانون ٧ ماده اجراي در صادره رأي. گردد  مياعالم و صادر شاكي معوقه حقوق
  .است االجرا الزم و قطعي ١٣٨٥ مصوب اداري عدالت
  .افتي تيقطع يتجديدنظرخواه عدم لحاظ به مذکور يرأ
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 ٩٢٠٩٩٨٠٩٠٠٠٣٠٨٠٤ شماره پرونده به يدگيرس در يادار عدالت وانيد يبدو ٣ شعبه: و
 سازمان بوشهر، يپزشک علوم دانشگاه تيطرف به يفروزان عبدالرسول يآقا دادخواست موضوع با

 بر مازاد خدمت سال هر ازاء به درصد ٥/٢ محاسبه و اعمال خواسته به يکشور يبازنشستگ
 شماره دادنامه موجب به بوشهر يپزشک علوم دانشگاه و يبازنشستگ يسو از سال ٣٠

  :است کرده صادر يرأ ريز شرح به ١٣/٢/١٣٩٣ ـ ٩٣٠٩٩٧٠٩٠٠٣٠٠٣٢٦
 اقيس مطابق نکهيا به نظر عنهما يمشتک اتيدفاع و پرونده اوراق يجمع به توجه از
 جمله از است يبازنشستگ دوره به مربوط که يکشور خدمات تيريمد قانون از يمواد
 اعضاء اشتغال زمان به ناظر شده ادي قانون ١١٧ ماده موضوع استثناء بعد به ١٠٩ مواد
 مراجع که قانون از يمواد در يعلم أتيه عضاءا عنوان درج به توجه با و بوده يعلم أتيه
 يشاک حال شامل ١٠٤ موضوع حکم جمله از مقررات نيا است يبازنشستگ به] راجع[

 حکم مورد در اقدام بـه خـواندگان الزام و يشـاک تيشکا ورود به حکم جهينت در گردد مي
 پس روز ستيب ظرف يرأ نيا. گردد  مياعالم و صادر يشاک حق در موصوف يقانون ماده
  .باشد  مياداري عدالت ديوان تجديدنظر شعب در يدنظرخواهيتجد قابل ابـالغ از

 يادار عدالت وانيد دنظريتجد ١٠ شعبه مذکور يرأ از يتجديدنظرخواه اثر در
 يرأ ريز استدالل با ١٦/١٠/١٣٩٣ـ ٩٣٠٩٩٧٠٩٥٦٠٠٠٦٣٩ شماره دادنامه موجب به

  :کند  مينقض را مذکور
 هيأت اعضاي كه كشوري خدمات مديريت قانون ١١٧ ماده و پرونده قاورا به نظر

 كننده صادر بدوي شعبه استدالل نموده خارج مذكور قانون شمول از راها  دانشگاه علمي
 بوده اشتغال زمان به ناظر مذكور قانون از علمي هيأت اعضاي خروج كه اين به مبني رأي
 در مذكور قانون ١٠٣ ماده مقرره اساس كه چرا باشد  نميموجه بازنشستگي زمان نه و

 زمان به ناظر سال سي بر مازاد سال هر ازاي به درصد نيم و دو محاسبه اعمال مورد
 قانون ١١٧ ماده به توجه با باشد  ميمخدوش مذكور استدالل بنابراين است بازنشستگي

 قانون فهيظو و بازنشستگي مقررات اصالح قانون ٣ ماده مفاد و كشوري خدمات مديريت
 هيأت ٢٢/١٢/١٣٩٠ـ ٥٨٧ شماره رأي مفاد و ١٣/١٢/١٣٦٨ مصوب كشوري استخدام
 ضمن و دارد خواسته تجديدنظر دادنامه از يتجديدنظرخواه اداري عدالت ديوان عمومي
  .است قطعي صادره رأي. دارد  مياعالم و صادر شاكي شكايت رد به حكم آن نقض

 شماره پرونده به يدگيرس در يرادا عدالت وانيد يبدو ٤٤ شعبه: ز
 تيطرف به يمحمد ملک رجيا يآقا دادخواست موضوع با ٩٣٠٩٩٨٠٩٠٠٤٠٠٨٠١

 حقوق شيافزا به تيشکا طرف الزام خواسته به و يکشور يبازنشستگ سازمان
 سال هر يبرا درصد ٥/٢ زانيم به سال ٣٠ بر مازاد يخدمت سنوات لحاظ با يبازنشستگ

 شماره دادنامه موجب به يکشور خدمات تيريمد ونقان ١٠٤ ماده يمبنا بر
  :است کرده صادر يرأ ريز شرح به ٧/١/١٣٩٥ ـ ٩٥٠٩٩٧٠٩٠٠٤٠٠٠١٨

 مستندات مالحظه و کار گردش در مذکور مراتب و پرونده اوراق مندرجات يبررس با
 قبول با است بوده تهران دانشگاه يعلم أتيه عضو يشاک نکهيا احراز با و تيشکا نيطرف
 نکهيا به نظر آمده، عمل به استدالل و آن در مذکور يقانون مستندات و هيدفاع حةيال ادمف
 قانون شمول از يعلم أتيه اعضاء يکشور خدمات تيريمد قانون ١١٧ مادة استناد به
 آنان شامل زين مذکور قانون ١٠٤ مادة جهينت در و بوده خارج يکشور خدمات تيريمد
 زين يادار عدالت وانيد يعموم أتيه ٢٢/٢/١٣٩٠ـ ٥٨٧دادنامة شمارة  و شود نمي

 کرده يمستثن يکشور خدمات تيريمد قانون شمول از را يعلم أتيه ياعضا صراحتاً
 در ١٣/١٢/١٣٦٨ مصوب فهيوظ و يبازنشستگ مقررات اصالح قانون نکهيا لحاظ به و است

 ازيامت اساس بر آنان يبازنشستگ حقوق و باشد  ميعمل مورد يعلم أتيه ياعضا خصوص
 پرداخت و محاسبه خدمت سنوات سال ٣٠ اساس بر و يعلم مرتبه نيآخر فيرد
 حقوق مبنا نيهم بر و است شده بازنشسته »استاد «يعلم مرتبه با زين يشاک و گردد مي

 قانون ١٠٤ مادة اعمال و خواسته اجابت بر يقانون الزام شود  ميپرداخت يو يبازنشستگ
 و صيتشخ وارد غيرتيشکا هذايعل ندارد وجود نامبرده مورد رد يکشور خدمات تيريمد
 قابل ابالغ خيتار از روز ٢٠ ظرف صادره يرأ. شود  مياعالم و صادر آن رد به حکم
  .باشد  مييادار عدالت وانيد دنظريتجد شعب در يدنظرخواهيتجد

 شعبه ٢٧/٨/١٣٩٦ ـ ٩٦٠٩٩٧٠٩٥٦٠٠٢٥٥٨ شماره يرأ موجب به مذکور يرأ
  .است شده دييتأ يادار عدالت وانيد دنظريتجد ٢٧

 شماره پرونده به يدگيرس در يادار عدالت وانيد يبدو ٤ شعبه ـ ح
 يآقا از وکالت به يدونيفر نينسر خانم دادخواست موضوع با ٩٠٠٩٩٨٠٩٠٠٠٣٢٥٧٠

 ـ )تهران يبهشت ـديشه دانشگاه (يفناور و قاتيتحق علوم، وزارت تيطرف به واعظ ديسع
 ٣٠ بر مازاد  مدت به نسبت حقـوق شيافزا خـواسته بـه و يکشور يازنشستگب سازمـان

 ريز شرح به ٨/١١/١٣٩٠ـ ٩٠٠٩٩٧٠٩٠٠٤٠٣٤٥٤ شماره دادنامه موجب به خدمت سال
  :است کرده صادر يرأ

 شيافزا به تيشکا يطرفها الزام بر حکم صدور بر ريدا يشاک دادخواست خصوص در
 مصوب يکشور خدمات تيريمد قانون ١٠٦ و ١٠٤ ادمو موضوع يقانون يايمزا و حقوق
 با خدمت سال ٣٠ بر مازاد خدمت ماه ٥ و سال ٦ به مربوط درصد ٥/٢ زانيم به ١٣٨٦

 سمت با و خدمت ماه ٥ و سال ٣٦ مدت با ١/١٢/١٣٨٩ خيتار در موکل که حيتوض نيا
 مندرجات به توجه با است شده بازنشسته تهران يبهشت ديشه دانشگاه از يتمام استاد
 طبق نکهيا به نظر مذکورهاي  شماره به تيشکا يطرفها هيدفاع حيلوا مفاد و پرونده اوراق

 از ... وها  دانشگاه يعلم أتيه اعضاء يکشور خدمات تيريمد قانون ١١٧ ماده صراحت
 بوده دانشگاه يعلم أتيه عضو زين يشاک موکل واند  شده يمستثن مزبور قانون شمول
 و صيتشخ وارد غيرتيشکا ندارد وجود خواسته اجابت بر يقانون لزاما هذايعل است
 دادخواست رد به حکم ١٣٨٥ مصوب يادار عدالت وانيد قانون ٤٨ و ٧ مواد استناد به

  .است يقطع صادره يرأ. شود  مياعالم و صادر
 وانيد نيمعاون حضور با ٢١/٣/١٣٩٨ خيتار در يادار عدالت وانيد يعموم أتيه
 و بحث از پس و شد ليتشک وانيد شعب دادرسان و مستشاران و رؤسا و يرادا عدالت
  .است کرده مبادرت يرأ صدور به ريز شرح به آراء تياکثر با يبررس

  
  عمومي هيأت يرأ

  .است محرز آراء در تعارض: الف
 اعضاء ،يکشور خدمات تيريمد قانون ١١٧ ماده موجب به: اوالً نکهيا به توجه با: ب

 طور به که يموارد جز به لذا هستند خارج مذکور قانون مقررات شمول از يعلم أتيه
 أتيه اعضاء مورد در آن مقررات ريسا کرده مقرر يعلم أتيه اعضاء يبرا را يحکم خاص
 کماکانها  دانشگاه يعلم أتيه اعضاء يبازنشستگ نکهيا حاًيتوض. ستين اعمال قابل يعلم

 شاغل، بانوان ،يبازنشستگ حقوق به مربوط مقررات زااي  پاره اصالح قانون ٦ ماده مشمول
 تيمحدود«: کرده مقرر که باشد  مي١٣/٢/١٣٧٩ مصوب کارکنان ريسا وها  خانواده
 معدل حالت هر در و گردند  ميحذف فهيوظ و يبازنشستگ حقوق در پرداخت حداکثر
 خدمت خرآ سال دو در است يبازنشستگ کسور مالک که يافتيدر يايمزا و حقوق يتمام
 فهيوظ اي يبازنشستگ حقوق نييتع يمبنا يبازنشستگ سال حقوق بيضر نيآخر اعمال با

 ماده يکشور خدمات تيريمد قانون مشمول بازنشستگان حقوق که يحال در» .بود خواهد
 موضوع حقوق حداکثر افتيدر مشمول ضمناً. شود  مياعمال آنها بر مذکور قانون ١٠٤
 يکارمندان يبازنشستگ حقوق به درصد ٥/٢ شيافزا: اًيثان. باشد ي مزين قانون نيا ٧٦ ماده
 کي ،يکشور خدمات تيريمد قانون ١٠٤ ماده موضوع دارند خدمت سال يس از شيب که
 تيرعـا بـا کـه است يکشور خـدمات تيريمد قانون نيمشمول خصوص در خاص حکم
 تيريمد قانون شمول از رجخا کارکنان ريسا به آن ميتعم واند  شده بازنشسته ١٠٣ ماده

 از يگريد مرجع چيه قانونگذار، از غيربه و است قانون صراحت مستلزم يکشور خدمات
 بار اعتبار، نيتأم بدون که ندارد رااي  مقرره وضع تيصالحها  دانشگاه يامنا ـأتيه جمله
 ونقان ٢٢٤ ماده ت بند و ٢٦ ماده ٣ بند و کند ليتحم يبازنشستگهاي  صندوق بر يمال

 آن متناظر مواد و ١٣٨٩ سال مصوب رانيا ياسالم يجمهور توسعه پنجم پنجساله برنامه
 ياسالم يجمهور يفرهنگ و ياجتماع ،ياقتصاد توسعه ششم پنجساله برنامه قانون در
 ١١٠ و ١٠٩ مواد در مقرر حکم: ثالثاً. دارند ديتأک امر نيا بر مربوطه نيقوان ريسا و رانيا

. است مذکور قانون ١٠٤ ماده در مقرر حکم از متفاوت يکشور اتخدم تيريمد قانون
 يبازنشستگان از دسته آن يبرا خاص حکم کي در ١٠٩ ماده در قانونگذار نکهيا حاًيتوض
 حقوق در را يشيافزااند  کرده فوت اي و افتاده کار از اي بازنشسته ١٣٨٥ سال تا که

 آنها يافتيدر يالير بيضر ضرب حاصل از کمتر حقوقشان که يصورت در آنها يبازنشستگ
 باشد،  ميشده بيني پيش انهيسال بودجه حهيال در يزندگ نهيهز شاخص به توجه با که

 مشمول واند  شده بازنشسته ١٣٨٥ سال از پس که يافراد به امر نيا و است داشته مقرر
 محاسبه روش با متفاوت کامالً زين آن محاسبه نحوه و ندارد يارتباط هستند قانون ١٠٤ ماده
 بازنشستگان، به مربوط که زين مذکور قانون ١١٠ ماده. است مذکور قانون ١٠٤ ماده در

 فوت و کارافتاده از بازنشسته، قضات و يعلم أتيه اعضاء رانيبگ يمستمر اي نيموظف
 نيا حقوق انطباق صدد در باشد،  مييکشور خدمات تيريمد قانون بيتصو زمان در شده
 حاصل از کمتر آن مبلغ که يصورت در آن شيافزا و شده ادي قانون ١٠٩ هماد با افراد
 حقـوق نييتع به يارتباط اساساً و باشد  مياست، بوده ١٠٩ ماده  موضوع يالير بيضر ضرب

ون شـدن االجـرا الزم از بعـد بازنشستگان ـات تيريمـد قاـن دارد يکشور خـدم ه بنا. ـن  ـب
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ـ ٩٠٠٩٩٧٠٩٠٠٤٠٣٤٥٤ شماره به انيشاک تيشکا رد رب يمبن شده  صادر آراء مـراتب
 دنظر،يتجد ١٠ شعبه ١٦/١٠/١٣٩٣ـ ٩٣٠٩٩٧٠٩٥٦٠٠٠٦٣٩ ،٤ شعبه ٨/١١/١٣٩٠

 شماره دادنامه شرح به که يبدو ٤٤ شعبه ٧/١/١٣٩٥ ـ ٩٥٠٩٩٧٠٩٠٠٤٠٠٠١٨
 گرفته قرار دييتأ مورد دنظريتجد ٢٧ شعبه ٢٧/٨/١٣٩٦ ـ ٩٦٠٩٩٧٠٩٥٦٠٠٢٥٥٨

 ٨٨ ماده و ١٢ ماده ٢ بند استناد به يرأ نيا. شد صيتشخ مقررات افقمو و حيصح است
 وانيد شعب يبرا ١٣٩٢ سال مصوب يادار عدالت وانيد يدادرس نييآ و التيتشک قانون
  .است االتباع الزم مشابه موارد در مربوط يادار مراجع ريسا و يادار عدالت

                                                              ياشراق يعل يمرتض                                                            
  يادار عدالت وانيد يعموم أتيه سيرئ                                               

  يادار عدالت وانيد ييقضا معاون                                                   
  

  ٩/٤/١٣٩٨                                                                            ٩٦٠١٣٧٩رهشما
  بسمه تعالي

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

  با سالم
 دادنامهعمومي ديوان عدالت اداري به شماره  يك نسخه از رأي هيأت

ابطال وضع عوارض به ميزان دو «: با موضوع ٢١/٣/١٣٩٨مورخ  ٩٨٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٠٥٧٨
 مصوب شوراي ١٣٩٤ از تعرفه عوارض شهرداري در سال ٤و٧، ١هاي  برابر در تبصره

  .گردد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي» اسالمي شهر آزادشهر
  ان عدالت اداري ـ مهدي دربينعمومي و هيأتهاي تخصصي ديو مديركل هيأت

  
  ٩٦/١٣٧٩: پرونده    شماره    ٥٧٨: دادنامه شماره     ٢١/٣/١٣٩٨: دادنامه تاريخ

  .عمومي ديوان عدالت اداري  هيأت:مرجع رسيدگي
  ينيام اهللا روح يآقا :يشاك

 و عوارض وصول و محاسبه نحوه) ١ (تبصرهـ ١ ابطال :خواسته و تيشکا موضوع
 کي احداث عوارض خصوص در آزادشهر شهر ياسالم يشورا ١٣٩٤ سال خدمات يبها

  مجاز دهنه و ارتفاع با يتجار واحد از مترمربع
 يشورا ١٣٩٤ سال خدمات يبها و عوارض وصول و محاسبه نحوه) ٧ (تبصرهـ ٢
  مجتمع يساختمان پروانه صدور ياحداث ربنايز عوارض خصوص در آزادشهر شهر ياسالم

 يشورا ١٣٩٤ سال خدمات يبها و عوارض وصول و محاسبه نحوه) ٤ (تبصرهـ ٣
 از) تراس بالکن، کنسول، (يآمدگ شيپ عوارض خصوص در آزادشهر شهر ياسالم

  آزادشهر شهر ياسالم يشورا مصوبات
 محاسبه نحوه ٧ و ٤ ،١هاي  تبصره ابطال يدادخواست موجب به يشاک :کار گردش

 را شهر آزاد شهر ياسالم يشورا صوباتم از ١٣٩٤ سال خدمات يبها و عوارض وصول و
  :که است کرده اعالم خواسته نييتب جهت در و شده خواستار
  يادار عدالت وانيد محترم استير«

  کميعل سالم
 و محاسبه نحوه تعرفه، اعالم دفترچه يط آزادشهر يشهردار رساند  مياستحضار به احتراماً

 که داده انجام يتخلفات عوارض يبرخ بهمحاس و نييتع به نسبت خدمات يبها و عوارض وصول
 يواحدها از مترمربع کي احداث عوارض محاسبه نحوه ١ تبصره به توجه با. باشد  ميليذ شرح به

 بر مهيجر به يرأ صدور و صد ماده ونيسيکم در يدگيرس از پس مجاز دهنه و ارتفاع با يتجار
 و شرع خالف که شود اخذ روز تميق برابر دو نرخ به مذکور دفترچه در مندرج فرمول اساس
 پروانه صدور يانياع ياحداث ربنايز عوارض محاسبه نحوه ٧ تبصره نيهمچن. باشد  ميالضرر قاعده

 يآمدگ شيپ عوارض محاسبه نحوه ٤ تبصره و يمسکون يآپارتمانها وها  مجتمع يساختمان
 ٤ ماده برخالف يهمگ که باشد  ميمهيجر يبرابر دو اخذ صورت به زين) تراس و بالکن کنسول،(

 يعدالت يب به نسبت دارم استدعا جنابانيعال آن از لذا است، دولت يمال مقررات ميتنظ قانون
 در خواهشمندم ضمناً. دييفرما مبذول را الزم اقدام تيشکا طرف يشهردار توسط گرفته صورت
 مبالغ تاکنون بيتصو خيتار از که چرا شود داده بيتصو خيتار از ابطال به حکم امکان صورت

 موقت دستور صدور خواهان نيهمچن. است شده اخذ شانيا جانب از خصوص نيا در ياديز
  ».باشم  مييادار عدالت وانيد يينها يرأ صدور تا الذکر فوقهاي  تبصره از اثر رفع جهت

  :است ريز قرار به اعتراض موردهاي  تعرفه متن
  :مجاز دهنه و ارتفاع اب يتجار واحد از مترمربع کي يبنا احداث عوارض

  : .......١ تبصره«
 ماده ونيسيکم از يارجاعهاي  پرونده يخدمات و يتجار رهيپذ عوارض محاسبه در

  . " گردد  ميبرابر دو فوق فرمول گردد  ميمهيجر صدور به منجر که ١٠٠
  ) تراس بالکن، کنسول، (يآمدگ شيپ عوارض

 احداث يآمدگ شيپ اي بالکن رمجازيغ صورت به که يامالک نيمالک: ٤ تبصره«
 و ييقضا محاکم و هايشهردار قانون ١٠٠ ماده يونهايسيکم يقطع يآرا وحسب ندينما مي
 مقرر ميجرا پرداخت بر عالوه گردند  ميمهيجر بنا قلع ضرورت عدم ليدل به يادار

  ».باشند  ميفوق جدول برابر ٢ بيضر با يآمدگ شيپ عوارض پرداخت مشمول
  :يمسکون يآپارتمانها وها  مجتمع يساختمان پروانه صدور يانياع ياحداث يربنايز عوارض

 ونيسيکم از يارجاعهاي  پرونده يمسکون يربنايز عوارض محاسبه در): ٧ (تبصره«  
  ».گردد  مياضافه زين برابر دو فوق فرمول بر عالوه گردد  ميمهيجر صدور به منجر که ١٠٠ ماده

 به يدگيرس زمان تا تيشکا طرف يبرا آن ضمائم و تيشکا يثان نسخه ارسال رغم يعل
  .است نشده واصل تيشکا طرف از يپاسخ چيه يادار عدالت وانيد يعموم أتيه در پرونده

 سال مصوب يادار عدالت وانيد يدادرس نييآ و التيتشک قانون ٨٤ ماده ياجرا در
 و شد جـاعار يادار عـدالت وانيد ياسالم يشوراها يتخصص أتيه به پرونده ١٣٩٢

 کي احداث عوارض محاسبه نحوه ١ تبصره ،يشاک خواسته خصوص در مذکور أتيه
 يربنايز عوارض محاسبه نحوه ٧ تبصره و مجاز دهنه و ارتفاع ،يتجار واحد از مترمربع
 استثناء به ،يآمدگ شيپ عوارض محاسبه نحوه ٤ تبصره و يساختمان پروانه صدور ياحداث
 سال در آزادشهر يشهردار عوارض تعرفه از مذکورهاي  تبصره رد برابر کي از شيب عوارض
 اراتياخت حدود از خارج و قانون ريمغا را آزادشهر شهر ياسالم يشورا مصوبات از ١٣٩٤
 عدالت وانيد يدادرس نييآ و التيتشک قانون ٨٤ و ١٢ مواد استناد به و است ندانسته

 کرده صادر يشاک تيشکا رد به يرأ ١٤/١٢/١٣٩٧ـ ٤٠٤ شماره دادنامه موجب به يادار
 از نفر ده اي و يادار عدالت وانيد سيرئ يسو از اعتراض عدم علت به مذکور يرأ. است
  .است افتهي تيقطع يادار عدالت وانيد قضات

 عوارض تعرفه از مذکورهاي  تبصره در برابر کي از شيب عوارض به يدگيرس
 کار دستور در آزادشهر شهر ياسالم ياشور مصوبات از ١٣٩٤ سال در آزادشهر يشهردار

  .گرفت قرار يادار عدالت وانيد يعموم أتيه
 از  مترمربع کي يبنا ياحداث عوارض ١ تبصره موضوع رتيمغا يادعا خصوص در
 پروانه صدور يانياع ياحداث ربنايز عوارض ٧ تبصره مجاز، دهنه و ارتفاع با يتجار واحد

 کنسول، (يآمدگ شيپ عوارض ٤ تبصره و يمسکون يآپارتمانها وها  مجتمع يساختمان
 يشورا ١٣٩٤ سال خدمات يبها و عوارض وصول و محاسبه نحوه تعرفه از) تراس بالکن،
 موجب به نگهبان يشورا ريدب مقام قائم اسالم، مقدس شرع با آزادشهر شهر ياسالم

  :که است کرده اعالم ٢٢/٦/١٣٩٧ـ ٦٩٥٣/١٠٢/٩٧ شماره حهيال
 که آن شرط به باشد يعوارض نيچن جعل حق شهر يشورا يبرا که يصورت در«
 حق شهر يشورا يبرا نکهيا صيتشخ. نشد دانسته شرع خالف نباشد اجحاف آن مقدار
  ». است يادار عدالت وانيد با ريخ اي هست موارد گونه نيا در عوارض جعل

 وانيد نيمعاون حضور با ٢١/٣/١٣٩٨ 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

 زانيم به عوارض وضع يادار عدالت وانيد يعموم أتيه متعدد آراء در نکهيا به توجه با
 ياسالم يشوراها مصوبات در شتريب برابر کي مثل يساختمانهاي  انهپرو صدور عوارض از شيب

 مصوبه نيبنابرا است، شده ابطال و صيتشخ اراتياخت حدود از خارج و قانون ريمغا شهرها
 شتريب آن برابر کي که (برابر دو زانيم به عوارض وضع بر يمبن شهر آزاد شهر ياسالم يشورا
 عوارض تعرفه از ٤ و ٧ ،١هاي  تبصره در) است يساختماني ها پروانه يبرا شده وضع عوارض از

 شماره يرأ در مندرج ليدال به آزادشهر شهر ياسالم يشورا مصوب ١٣٩٤ سال در يشهردار
 حدود از خارج و قانون ريمغا يادار عدالت وانيد يعموم أتيه ١٢/١٠/١٣٩٦ـ  ١٠٣٠
 نييآ و التيتشک قانون ٨٨ و ١٣ مواد و ١٢ ماده ١ بند به مستند و است يقانون اراتياخت

  .شود  ميابطال بيتصو خيتار از ١٣٩٢ سال مصوب يادار عدالت وانيد يدادرس
                                                            ياشراق يعل يمرتض                                                                  

  يادار عدالت وانيد يعموم أتيه سيرئ
  يادار عدالت وانيد ييقضا معاون                                                           
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