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

تومانتک شماره ۵۱ ۰۰

  ١  قوه قضاييه  ١٦/٦/١٣٩٨  نحوه احضار اشخاص حقوقيبخشنامه قوه قضاييه در خصوص 

  ابطال نامه:  هيأت عمومي ديوان عدالت با موضوع٨٣٤رأي شماره 
 رئيس امور حقوق و مزايا و مديريت مشاغل معاونت ١٤/١١/١٣٩٢ ـ ١٨٨٣٠/٩٧/٢٣٣ شماره 

  جمهور توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس) وقت(
معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني   ٢٥/٤/١٣٩٨

  جمهور رئيس
١  

   ٥/٥/١٣٩٢ابطال دستور يازدهم مورخ :  هيأت عمومي ديوان عدالت با موضوع٨٣٦رأي شماره 
  از صورتجلسه پانزدهمين نشست عادي دوره چهارم هيأت امناي دانشگاه صنعتي شريف

  ٢  هيأت امناي دانشگاه صنعتي شريف  ١/٥/١٣٩٨

  در تعيين حقوق بازنشستگان، :  هيأت عمومي ديوان عدالت با موضوع٨٣٨رأي شماره 
   قانون مديريت خدمات كشوري قابل اعمال نيست٧٦تبصره ماده 

  ٣   ديوان عدالت و ساير مراجع اداريشعب  ١/٥/١٣٩٨

  
  
  
  

  ١٧/٦/١٣٩٨                                                           ١٠٠/٧٧٨٠٩/٩٠٠٠ره شما
  اكبرپورجناب آقاي 

  كشورمديرعامل روزنامه رسمي هيأت مديره و محترم رئيس 
 رياست ١٦/٦/١٣٩٨ مورخ ١٠٠/٧٧٥٢٩/٩٠٠٠با احترام تصوير بخشنامه شماره 

جهت درج در روزنامه رسمي » نحوه احضار اشخاص حقوقي«قوه قضائيه در خصوص  محترم
  .گردد  ايفاد ميبه پيوست

ـ دكتر محسن محدث   مديركل دبيرخانه قوه قضائيه 
  

  ١٦/٦/١٣٩٨                                                           ١٠٠/٧٧٥٢٩/٩٠٠٠ره شما
  ضار اشخاص حقوقينحوه اح

  هاي سراسر كشور دادگستري
هاي مطروحه مرتبط با اشخاص حقوقي به ويژه  اي از پرونده نظر به اينكه در پاره

هاي مربوط به حوادث حين انجام كار، احضار  مراكز اقتصادي و توليدي نظير پرونده
منفي داشته مديرعامل ممكن است در روند توليد و فعاليت اقتصادي بنگاه مربوط اثرات 

مبني بر ضرورت حمايت » مد ظلّه العالي« لذا با عنايت به تأكيدات مقام معظم رهبري باشد
با : گردد  توليد و تقويت اقتصاد كشور، به دادسراها و محاكم دادگستري ابالغ مياز رونق
 با ٤/١٢/١٣٩٢ قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ٦٨٩ و ٦٨٨ به مفاد مواد عنايت

هاي مرتبط با اشخاص حقوقي الزم است به جاي  الحاقات بعدي در مورد پروندهاصالحات و 
احضار مديرعامل با رعايت مقررات مربوط به احضار، به شخص حقوقي اخطار شود تا نماينده 

 شخص حقوقي تحقيقات مقدماتي قانوني يا وكيل خود را معرفي نمايد و با حضور نماينده

اي كه  ادامه چنانچه اتهام متوجه مديرعامل باشد به گونهبرابر ضوابط صورت پذيرد و در 
  .اقدامات قضايي موجب اخالل در روند توليد و اشتغال نگردد، رسيدگي قضايي انجام شود

  رئيس قوه قضائيه ـ سيد ابراهيم رئيسي
  

 ١٥/٥/١٣٩٨                                                                       ٩٧٠١٤٥٠شماره
  بسمه تعالي

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

ه ـامـه شمـاره دادنـوان عـدالت اداري بـيك نسخـه از رأي هيـأت عمـومي دي
 ١٨٨٣٠/٩٧/٢٣٣ابطال نامه شماره «:  با موضوع٢٥/٤/١٣٩٨ مورخ ٩٨٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٠٨٣٤

 توسعه مديريت) وقت( رئيس امور حقوق و مزايا و مديريت مشاغل معاونت ١٤/١١/١٣٩٢ـ 
  .گردد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي» جمهور و سرمايه انساني رئيس

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

  ٩٧/١٤٥٠: شماره پرونده   ٨٣٤ :شماره دادنامه    ٢٥/٤/١٣٩٨ :تاريخ دادنامه
  يوان عدالت اداري ديأت عمومي ه:مرجع رسيدگي

  وان محاسبات کشوري د:شاكي
 ١٤/١١/١٣٩٢ ـ ١٨٨٣٠/٩٧/٢٣٣ ابطال نامه شماره :موضوع شکايت و خواسته

 توسعه مديريت و سرمايه انساني) وقت( امور حقوق و مزايا و مديريت مشاغل معاونت سيرئ
  جمهور رئيس
وان محاسبات کشور به موجب يغ بودجه دي، مجلس و تفري معاون حقوق:کار دشگر

 به رئيس ديوان عدالت اداري اعالم ٣١/٢/١٣٩٧ ـ ٢٩٤/٢٠٠٠٠اره ـنامه شم شکايت
  : است کهکرده

 ١٣٩٨ ماه شهريوربيست و يكم شنبهپنج
 

 ٢١٦٩٧ شماره پنجمسال هفتاد و 

)١٢٠٠( 
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  ي بهرامين جناب آقايحجت االسالم و المسلم«
  يوان عدالت اداري ديأت عموميس محترم هيرئ

  کميسالم عل
  :ان گونه که مستحضرنداحتراماً هم

 ١٣٨٦ قانون مديريت خدمات کشوري مصوب ٦٨ ماده ٣ـ مطابق بند ١
 شيميايي، العاده سختي کار و کار در محيطهاي غيرمتعارف نظير کار با اشعه و مواد فوق«

 کار با بيماران رواني، عفوني و در اورژانس و در بخشهاي سوختگي و مراقبتهاي ويژه
زا و منفجره و کار  امتياز و در مورد کار با مواد سمي، آتش) ١٠٠٠(بيمارستاني تا 

در اعماق دريا، امتياز ياد شده با تصويب هيأت وزيران تا سه برابر قابل افزايش 
  ».خواهد بود

 يأت عمومي ه٢٢/٩/١٣٩٥ ـ ٥٥٩ و ١٠/٦/١٣٩٤ ـ ٧٢٧ هاي مستفاد از دادنامهـ ٢
ر متعارف مندرج در ي غيها طيکار در مح کار و يق سختيان مصادي بيوان عدالت اداريد

 که موجب استحقاق پرداخت يت خدمات کشوريري قانون مد٦٨ ماده ٣حکم بند 
د يگر بايق دين مصاديي است تعيهيبد. دباش ميل ي مذکور خواهد بود از باب تمثالعاده فوق
 .يت داشته باشداد شده سنخيت با موارد يث موضوع و ماهياز ح

ت و يري معاونت توسعه مد١٤/١١/١٣٩٢ ـ ١٨٨٣٠/٩٧/٢٣٣ماره هذا بخشنامه شيعل
 عنوان ١٩ يط کار براي محي سختالعاده فوق ي بر برقراري مبنجمهور رئيس يه انسانيسرما
 ٣ق مندرج در بند يت با مصادي کشور، فاقد هرگونه سنخي در سازمان امور اراضيشغل

 ٨٦ و ١٣، ١٢ته و مستند به مواد ش گفيبنا به مراتب پ. دباش مي قانون مبحوث ٦٨ماده 
 از الذکر  ابطال بخشنامه فوق١٣٩٢قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 

  ».ب مورد استدعاستيزمان تصو
  :ر استيمتن نامه مورد اعتراض به قرار ز

   افشاريجناب آقا«
   کشوريس محترم سازمان امور اراضيرئ

  ط کاريط محي شرايسخت: موضوع
  با سالم و احترام

 العاده فوق در خصوص ٧/١٠/١٣٩٦ ـ ١٧٠٧٣٤/٠٩٠/٨٣بازگشت به نامه شماره 
 با بررسيهاي انجام شده از ماهيت: دارد سختي شرايط محيط کار مشاغل آن سازمان اعالم مي

 بيني شده در فرمهاي پرسنلي و مطابقت آن با عوامل و درجات سختي  مشاغل پيشفيوظا
 عنوان شغلي ٩٩العاده مزبور جهت   تعيين شده در دستورالعمل مربوط فوقشرايط محيط کار

  :گردد  و جهت اجرا نيز با رعايت ضوابط مربوط ارسال ميتأييدبه شرح جدول پيوست 
  امتياز١٠٠٠           ـ کارشناس امور زمين    ٢      امتياز  ٦٠٠٠        ـ کارشناس ارشد امور زمين  ١
  امتياز١٠٠٠    ـ کمک کارشناس امور زمين   ٤ امتياز      ١٠٠٠                    زمين  ـ کاردان امور ٣
ـ کارشناس آمار و اطالعات           ٥ ـ کارشناس نرم افزار رايانه     ٦ امتياز       ١٠٠٠     امتياز٤٠٠     
ـ کاردا٨ امتياز          ٤٠٠      ـ کارشناس ارشدنرم افزار رايانه ٧    امتياز٦٠٠      ن نرم افزار رايانه       
   امتياز٨٠٠   ـ کارشناس ارشد امور اجرايي  ١٠    امتياز      ٦٠٠   ـ کارشناس ارشد آمار و اطالعات ٩

   امتياز١٠٠٠    برداري        ـ کارشناس نقشه١٢      امتياز  ١٠٠٠    برداري  ـ کارشناس ارشد نقشه١١
   امتياز١٠٠٠غرافيايي و سنجش از راه دور      ـ کارشناس اطالعات ج١٣
   امتياز٧٠٠ ـ کارشناس ارشد امور حقوقي  ١٥    امتياز    ٨٠٠  ريزي کشاورزي  ـ کارشناس برنامه١٤
   امتياز٨٠٠      ـ کاردان امور حقوقي          ١٧ امتياز      ٧٠٠ـ کارشناس امور حقوقي               ١٦
  » از امتي٨٥٠ـ کارشناس عمران                  ١٩ امتياز       ٨٠٠     ر حقوقي ـ کمک کارشناس امو١٨

 ي و استخدامين سازمان اداري و قوانيس امور حقوقيت مذکور، رئيدر پاسخ به شکا
  :ح داده است کهي توض١٦/٧/١٣٩٧ ـ ٣٦٨٦٠٥حه شماره يکشور به موجب ال

  ياروان عدالت ادي ديأت عمومير محترم دفتر هيمد«
  وان محاسبات کشوريت ديشکا: موضوع

  با سالم و احترام
مورخ ) ٤٤٧٤٢ يگانيشماره با (٩٧٠٩٩٨٠٩٠٥٨٠٠٧٨٨بازگشت به شماره پرونده 

ت يريه عمل آمده با امور مدي ببا توجه به هماهنگ: درسان مي به استحضار ١٤/٥/١٣٩٧
 العاده فوقص يجه حاصل شد که تخصين نتين سازمان اي پرداخت ايمشاغل و نظامها

 العاده سختي شرايط محيط کار سختي شرايط محيط کار به عناوين شغلي اعطاي فوق
ـازمان امور اراضي کشور، در اجراي بخشنامه شماره ١٩ به   ـ ٥٠٧٩٥/٢٠٠ عنوان شغلي در س
ف يت وظاي انجام شده از ماهي کارشناسهاي ين سازمان و با توجه به بررسي ا٥/١٠/١٣٨٩

 گانه ٢٦ها و عوامل  در فرمهاي واصله از دستگاه اجرايي و تطبيق آن با شاخص مذکور مشاغل
نامه  موضوع تصويب(سختي شرايط محيط کار تعيين شده در دستورالعمل مربوطه درجات 
 بنابراين اقدام سازمان. صورت گرفته است)  هيأت وزيران٩/٨/١٣٦٦ ـ ٦٣٠ت/٥٤٩١٠شماره 

ن ي از قوانيچ گونه تخطينه هين زميا رفته و دري انجام پذن و مقرراتيمتبوع، مطابق با قوان
ت ي رد شکايت به مراتب معنونه تقاضايبا عنا. و مقررات مورد عمل صورت نگرفته است

 خواهشمند است دستور فرمايند ترتيبي اتخاذ گردد تا نمايندگان اين سازمان.  را دارديشاک
  ».در جلسات مربوط امکان حضور داشته باشند

ن يس و معاوني با حضور رئ٢٥/٤/١٣٩٨خ ي در تاريوان عدالت اداري ديأت عموميه
 و ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث

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

  رأي هيأت عمومي
 العاده فوق «يت خدمات کشوريري قانون مد٦٨ده  ما٣نکه مطابق بند يبا توجه به ا

، کار با ييايمير کار با اشعه و مواد شير متعارف نظي غهاي طي کار و کار در محيسخت
 هاي ويژه بيمارستاني بيماران رواني، عفوني و در اورژانس و در بخشهاي سوختگي و مراقبت

از يا، امتيفجره و کار در اعماق درزا و من ، آتشياز و در مورد کار با مواد سمي امت١٠٠٠تا 
و مستفاد از » .ش خواهد بوديران تا سه برابر قابل افزايأت وزيب هيا تصوياد شده ب

وان عدالت ي ديأت عمومي ه٢٢/٩/١٣٩٥ ـ ٥٥٩ و ١٠/٦/١٣٩٤ ـ ٧٢٧ شماره هاي دادنامه
 ٦٨ ماده ٣هاي غير متعارف مندرج در بند   بيان مصاديق سختي کار و کار در محيط،يادار

ت با يث موضوع و ماهيد از حيگر بايق دين مصادييل است و تعيت از باب تمثيريقانون مد
  عنوان شغلي مذکور در بخشنامه مورد اعتراض١٩  لذاياد شده سنخيت داشته باشد،موارد 

ت ندارد و استناد طرف يري قانون مد٦٨ ماده ٣ با موارد مذکور در بند يچ نوع شباهتيه
 قانون ٣٩ماده ) د(و ) خ (ي بندهانامه آيينوست ي گانه پ٢٦ هاي دول شاخصت به جيشکا

ت خدمات يري شدن قانون مديي با توجه به منسوخ بودن آن از زمان اجراياستخدام کشور
رئيس  ١٤/١١/١٣٩٢ ـ ١٨٨٣٠/٩٧/٢٣٣ن نامه شماره يت استناد ندارد، بنابراي قابليکشور

جمهور  معاونت وقت مديريت و سرمايه انساني رئيسامور حقوق و مزايا و مديريت مشاغل 
ن ييالت و آيقانون تشک ٨٨ و ماده ١٢ ماده ١ه بند يرت با قانون مستند ب علت مغابه

 قانون ١٣با اعمال ماده . شود مي ابطال ١٣٩٢ مصوب سال يوان عدالت اداري ديدادرس
 .ب آن موافقت نشدي ابطال نامه به زمان تصويش گفته و تسريپ

  يمحمدکاظم بهرامي ـ وان عدالت اداري ديأت عموميس هي  رئ                         
  

 ١٦/٥/١٣٩٨                                                                          ٩٧٠٣١٢٤شماره
  بسمه تعالي

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

ه ـامـه شمـاره دادنـوان عـدالت اداري بـيك نسخـه از رأي هيـأت عمـومي دي
 ٥/٥/١٣٩٢ابطال دستور يازدهم مورخ «:  با موضوع١/٥/١٣٩٨ مورخ ٩٨٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٠٨٣٦

» از صورتجلسه پانزدهمين نشست عادي دوره چهارم هيأت امناي دانشگاه صنعتي شريف
  .گردد  به پيوست ارسال ميجهت درج در روزنامه رسمي

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

  ٩٧/٣١٢٤: شماره پرونده        ٨٣٦: شماره دادنامه       ١/٥/١٣٩٨ :تاريخ دادنامه
  يوان عدالت اداري ديأت عمومي ه:مرجع رسيدگي

   کل کشوري سازمان بازرس:شاكي
 از صورتجلسه ٥/٥/١٣٩٢ازدهم مورخ ي ابطال دستور :ستهموضوع شکايت و خوا

  في شري دانشگاه صنعتيأت امناي دوره چهارم هين نشست عاديپانزدهم
 کل کشور ي سازمان بازرسي و نظارت همگاني سرپرست معاونت حقوق:کار گردش
  : اعالم کرده است که٦/٨/١٣٩٧ ـ ١٧٤٣٤٣نامه شماره  تيبه موجب شکا

  ي بهرامين جناب آقايمسلمحجت االسالم وال«
  يوان عدالت اداريس محترم ديرئ

  کميسالم عل
ف از جهت ي شري دانشگاه صنعتيأت امنايمصوبات ه: درسان مياحتراماً به استحضار 

 انطباق با قانون در اين سازمان مورد بررسي قرار گرفت که نتيجه به شرح ذيل به استحضار
 ٥/٥/١٣٩٢ف به موجب دستور يازدهم مصوبه مورخ هيأت امناي دانشگاه صنعتي شري: رسد مي

  :تمصوب کرده اس
أت يفرزندان اعضاء ه...  قانون برنامه پنجم توسعه ٢٠ به استناد بند ب ماده  ـ الف«

ف يالت تخفي درصد تسه٦٠ تا ٣٠ از امناأت ي موسسات عضو هيبا نظر روسا ... يعلم
  . گردند مي مند بهره) ريثابت و متغ(ه يشهر
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د فرزندان اعضاء ي قانون برنامه پنجم توسعه مقرر گرد٢٠ به استناد بند ب ماده  ـ ب
 که در مقاطع کارداني و کارشناسي و کارشناسي ارشد امنا علمي موسسات عضو هيأت أتيه

 هاي أت امنا منتقل و در دورهيا به موسسات عضو هي شوند ميرفته ي نوبت دوم پذهاي دوره
 ٦٠ تا ٣٠أت امنا از ي موسسات عضو هي با نظر روساگردند ميل يمذکور مشغول به تحص

 .»گردند ميمند  بهره) ريثابت و متغ(ه يف شهريالت تخفيدرصد تسه
 امناأت يارات هير با قانون و خارج از حدود اختيل مغايل ذيمصوبه مذکور به دال

  :دباش ميف ي شريدانشگاه صنعت
  اختياري مبني بر اعطاي تخفيف به فرزندانامنا قانون تشکيل هيأتهاي ٧در ماده : اوالً

  . منظور نشده استامناأت ي به هيأت علمي هياعضا
گران ي بر ديچ رجحاني هامناأت ي موسسات عضو هيأت علميفرزندان اعضاء ه: اًيثان
 ينوع) ريثابت و متغ(ه يف شهريالت تخفي درصد تسه٦٠ تا ٣٠ آنان از مندي بهرهندارند و 

ضات ناروا و ي، رفع تبعي اصل سوم قانون اساس٩ که به استناد بند يلض است، در حايتبع
ف دولت ي از جمله وظاي و معنوي مادهاي نهي همه، در تمام زميجاد امکانات عادالنه برايا

  .ران عنوان شده استي اي اسالميجمهور
 ١١/١٠/١٣٩١ ـ ٧١٤در موارد مشابه هيأت عمومي ديوان به موجب دادنامه شماره : ثالثاً

  .هاي شريف، تهران و اميرکبير را در اين خصوص ابطال کرده است مصوبات هيأت امناي دانشگاه
 هيأت امناي دانشگاه صنعتي ٥/٥/١٣٩٢از اين رو ابطال دستور يازدهم مصوبه مورخ 

موجب امتنان است . باشد  و صدور دستور موقت در عدم اجراي آن مورد تقاضا ميشريف
  ».ندين سازمان را مطلع نماي ام متخذهيجه تصمي نتاز

  :ر استيمتن صورتجلسه در قسمت مورد اعتراض به قرار ز
 مندي فرزندان اعضاي هيأت علمي و فرزندان اعضاي غير هيأت دستور يازدهم ـ بهره«

 ٢٠ماده » ب«الف ـ  به استناد بند :  موسسات عضو هيأت امنا از تخفيف شهريه مصوبهيعلم
 ١٤/١٠/١٣٨٩ ـ ٧٠٦١٧/١٥/١٣٨٩عه و در اجراي بخشنامه شماره قانون برنامه پنجم توس

مرکز هيأتهاي امنا و هيأتهاي مميزه مقرر گرديد فرزندان اعضاي هيأت علمي رسمي 
داراي شرايط مندرج (قطعي، رسمي آزمايشي و همچنين اعضاي هيأت علمي پيماني 

 تسهيالت براي  دستورالعمل اجرايي بخشنامه ايجاد٦ـ١ اصالحي بند ٢در تبصره 
و /١٥٠١٣ به شماره ١٣٨٩ مصوب شهريور ١٣٨٨فرزندان اعضاي هيأت علمي مصوب 

)  وزراي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي٩/٦/١٣٨٩ـ 
) شبانه(هاي نوبت دوم  که در مقاطع کارداني و کارشناسي و کارشناسي ارشد دوره

شوند و يا بر  پذيرفته مي) اي دانشجويان پرديسهابه استثن(موسسات عضو هيأت امنا 
به استثناي دانشجويان (الذکر به موسسات عضو هيأت امنا  اساس بخشنامه فوق

با نظر روساي . گردند هاي مذکور مشغول به تحصيل مي منتقل و در دوره) پرديسها
) ثابت و متغير(ه  درصد تسهيالت تخفيف شهري٦٠ تا ٣٠موسسات عضو هيأت امنا از 

 .مند گردند بهره
د فرزندان يقانون برنامه پنجم توسعه، مقرر گرد» ٢٠«ماده » ب« به استناد بند  ـب

 و ي و ارشناسي که در مقاطع کاردانامناأت ي موسسات عضو هيأت علمير هي غياعضا
 يبه استثنا(أت امنا يموسسات عضو ه) شبانه( نوبت دوم هاي  ارشد دورهيکارشناس

 يبه استثنا( امناأت يا به موسسات عضو هي و شوند ميرفته يپذ) سهايان پرديانشجود
با نظر . گردند ميل ي مذکور مشغول به تحصهاي منتقل و در دوره) سهايان پرديدانشجو
ه يف شهريالت تخفي درصد تسه٦٠ تا ٣٠ از امناأت ي محترم موسسات عضو هيروسا

  ». گردندمند بهره) ريثابت و متغ(
ف به موجب ي شري دانشگاه صنعتي و ماليت مذکور، معاون اداري پاسخ به شکادر

  :ح داده است کهي توض٥/١٢/١٣٩٧ ـ ١٤٤٤٧٨/١٠١/٩٧حه شماره يال
   يوان عدالت اداري ديأت عمومياست محترم هير«

  با سالم
 ي موضوع دادخواست سازمان بازرس٩٧٠٣١٢٤احتراماً در خصوص کالسه پرونده 

ل در پاسخ يف مطالب استدالالت و استنادات ذي شريت دانشگاه صنعتيفکل کشور به طر
 :رسد مي به استحضار يت آن سازمان در فرجه قانونيبه شکا
ه خود ييک شکواي کل کشور در بند ي، سازمان بازرسشود ميچنانچه مالحظه ـ ١

 فمقرر داشته است که در قانون تشکيل هيأتهاي امنا اختياري مبني بر اعطاي تخفي
ه يين بخش از شکوايدر پاسخ به ا. ، منظور نشده استيأت علمي هيبه فرزندان اعضا

 سازمان آيد ميه سازمان برييوست شکوايچنانچه از پ: د معروض داشت، اوالًيسازمان با
. ص قرار دادندي تشخيأت امنا را مبنايف هي راجع به وظاي قبلي مستندات قانونيبازرس

 ها مورد اصالح قرار گرفته و اختيارات وسيعي اي دانشگاهحال آن که وظايف هيأت امن

 هاي توسعه کشور،  قانون احکام دائمي برنامه١مطابق ماده : ثانياً. اين نهاد اعطا شده استبه 
 هاي  حاکم بر دستگاهين و مقررات عموميت قواني معاف از رعاي به طور کلها دانشگاه

. ن مقررات استيز جزء هميه نيف شهريتخفالت ي که در نظر گرفتن تسهاند شده يدولت
 ين وقتيأت امنا بوده است، بنابرايار به هي اختي قانون فوق اعطا١روح حاکم بر ماده : ثالثاً

 حاکم بر ين و مقررات عموميار خود را از قوانين اختيد به استناد اتوان ميدانشگاه 
محاسبات عمومي کشور هاي دولتي معاف سازد و حتي از قوانين نظير قانون  دستگاه

تر از  نيي پايا ه که در درجهيف شهرير تخفي نظيد مواردتوان مي يق اولي به طرمعاف باشد
  .ديد مصوب نماباش ميمقررات آمره 

 ها و موسسات  قانون اهداف، وظايف و تشکيالت وزارت علوم، دانشگاه١٠ـ مطابق ماده ٢
. شود ميأت امنا اداره ي مصوبات ه مستقل بوده و برابريت حقوقي شخصي دارايقاتيتحق

 جهت ها کند که سياست قانونگذار بر اعطاي اختيار به دانشگاه اين ماده به روشني بيان مي
  .حسن اداره امور خود بوده است

  که به تصويب١٣٩٦نامه مالي و معامالتي دانشگاه صنعتي شريف مصوب  ـ مطابق آيين٣
 دانشگاه ي اختصاصيان جزء درآمدهاياز دانشجو يافتي درهاي هيده شهريران رسيأت وزيه

 ي در ارتباط با نحوه وصول درآمدهاگيري تصميم نامه آيينن يد و مطابـق همباش مي
  .دباش مي امناأت يارات هي از اختياختصاص
ـ ابطال مصوبات امري استثنايي است که بايد با نگاه مضيق به آن نگريست بنابراين ٤

 اصل بر بقا يک مصوبه مطابق اصول حقوقيا نبودن يابطال بودن د در قبال يدر مواقع ترد
ت به مستدالت و يهذا با عنايعل. ر قابل ابطال بودن آن استيو استصحاب اعتبار مصوبه و غ

مستندات فوق، خواهشمند است ضمن رد شکواييه سازمان شاکي رأي مقتضي بر ابقاء مصوبه 
 ».نديف صادر فرماي شري دانشگاه صنعتامناأت يه

  با حضور معاونين ديوان عدالت١/٥/١٣٩٨هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 
 با يل شد و پس از بحث و بررسيوان تشکي و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديادار
  . مبادرت کرده استير به صدور رأيت آراء به شرح زياکثر

  
  رأي هيأت عمومي

جاد يضات ناروا و اي، رفع تبعي قانون اساس اصل سوم٩نکه مطابق بند ينظر به ا
 يف دولت جمهوري از وظاي و معنوي مادهاي نهي همه در تمام زميامکانات عادالنه برا

ن اصل، يت مفاد ايف بدون رعاي شري دانشگاه صنعتيأت امنايران است و هي اياسالم
ف يرخوردار از تخفه آنان را بياز قائل شده و شهرين دانشگاه، امتي فرزندان پرسنل ايبرا
 . درصد مصوب کرده است مصداق تبعيض ناروا است و با قانون مغايرت دارد٦٠ تا ٣٠

وان عدالت ي ديأت عمومي ه٦/٩/١٣٩٧ ـ ١٧٨٦ شماره يلذا با توجه به مراتب و مدلول رأ
وان ي دين دادرسييالت و آي قانون تشک٨٨ و ماده ١٢ ماده ١ و مستند به بند يادار

 ي دانشگاه صنعت٥/٥/١٣٩٢ازدهم مصوبه مورخ ي دستور ١٣٩٢مصوب سال  يعدالت ادار
  .شود ميف ابطال يشر

  يوان عدالت اداري ديأت عموميس هي    رئ                                         
  ي اشراقي عليمرتضي ـ وان عدالت اداري ديي                                   معاون قضا

  
 ١٦/٥/١٣٩٨                                                                          ٩٨٠١٨٩٨شماره

  بسمه تعالي
 جناب آقاي اكبرپور

  مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسالمي ايران رئيس هيأت
ه ـامـه شمـاره دادنـوان عـدالت اداري بـيك نسخـه از رأي هيـأت عمـومي دي

در تعيين حقوق بازنشستگان، «:  با موضوع١/٥/١٣٩٨ مورخ ٩٨٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٠٨٣٨
جهت درج در روزنامه »  قانون مديريت خدمات كشوري قابل اعمال نيست٧٦تبصره ماده 

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

  
  ٩٨/١٨٩٨: شماره پرونده      ٨٣٨: شماره دادنامه        ١/٥/١٣٩٨: تاريخ دادنامه

  يوان عدالت اداري ديأت عمومي ه:مرجع رسيدگي
  ي محسنيان مظفر نصر و مهدي آقا:کننده تعارض اعالم

    يوان عدالت اداري اعالم تعارض در آراء صادر شده از شعب د:موضوع
ت سقف تبصره يون رعا بدين و پرداخت حقوق بازنشستگيي در مورد تع:کار گردش

  .اند کرده صادر يوان آراء معارضي شعب ديت خدمات کشوريري قانون مد٧٦ماده 

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


 ٢١٦٩٧شماره                        WWW.DASTOUR.IR                         ٢١/٦/١٣٩٨روزنامه رسمي                         WWW.RRK.IR                         ٤صفحه 

  :ر استي و مشروح آراء به قرار زها کار پرونده گردش
اره ـده شمـرونـه پـدگي بـدالت اداري در رسيـوان عـدوي ديـه اول بـشعب:  الف

ت سازمان ي به طرفيزي عز دستاني با موضوع دادخواست آقا٩٥٠٩٩٨٠٩٠٠١٠١٩٣٦
  حذف سقف حقوق بازنشستگيـ (بازنشستگي کشوري و به خواسته اصالح حکم بازنشستگي 

ن شده مازاد بر يي درصد رقم تع٥/٢ محاسبه و پرداخت  ـ از حقوقي درصد امت٢٠ش يافزا
 ٢٢/٣/١٣٩٦ ـ ٩٦٠٩٩٧٠٩٠٠١٠٠٧٣٩به موجب دادنامه شماره ) سال به ازاي هر سال ٣٠

  : صادر کرده استير رأي زبه شرح
ل آن ي و تبصره ذيت خدمات کشوريري قانون مد٧٦نکه حسب مفاد ماده ينظر به ا

 ميزان حقوق بازنشستگان همه ساله با پيشنهاد سازمان مربوطه، از جمله سازمان بازنشستگي
 ايه العاده  برابر حداقل حقوق ثابت و فوق٧شود و حداکثر حقوق نبايد از  کشوري تعيين مي

ت حداکثر حقوق مصوب توسط يه طرف شکايحه دفاعيمستمر تجاوز کند و حسب مفاد ال
 وزيران در سال بازنشستگي شاکي همان حقوق تعيين شده و پرداختي به شاکي بوده أتيه

لذا با توجه به توضيحات مکتوب طرف شکايت به شرح اليحه دفاعيه واصله و با عنايت 
ه واصله که داللت بر صحت اقدامات و يباالخص مفاد جوابات پرونده ير محتوي مفاد سابه

ربط ين و مقررات ذي از قوانين اساس چون تخلفي عنه داشته و بر هميمات مشتکيتصم
 به عملکرد آن مرجع وارد ي شاکي از سويراد موجهيست و اين مورد مشهود نيدر ا
ت تحقق را ندارد و يلت موجود قابيفي بنابر کالذکر فوقده است و خواسته مطروحه ينگرد

ن به استناد ي است، بنابراي قانونيت به اجابت خواسته مزبور فاقد مبنايالزام طرف شکا
 حکم به رد شکايت صادر و ١٣٩٢ قانون ديوان عدالت اداري مصوب ٥٨ و ١٠مواد 
 روز پس از ابالغ قابل ٢٠رالذکر ظرف ي قانون اخ٦٥ وفق ماده ين رأي، اگردد مي اعالم
 .وان استيد نظر دي در شعب تجديخواهريدنظتجد

 ٢٨ شعبه ١٢/٣/١٣٩٧ ـ ٩٧٠٩٩٧٠٩٥٦٣٠٠٩٢٢رأي مذکور به موجب رأي شماره 
  . شده استتأييد يوان عدالت اداريدنظر ديتجد

اره ـده شمـرونـه پـدگي بـدالت اداري در رسيـوان عـدوي ديـ ب٣ه ـشعب: ب
ت سازمان ي به طرفي اسدي صاحبعلي با موضوع دادخواست آقا٩٣٠٩٩٨٠٩٠٠٠٣٣٧٢٢

بازنشستگي کشوري و به خواسته اصالح حکم بازنشستگي بر اساس شرح درخواست 
 و محاسبه)  درصدي امتياز حقوق ج٢٠افزايش ) عدم تعيين سقف حقوق بازنشستگي ب )الف

  سال به ازاي هر سال به موجب٣٠رقم تعيين شده حقوق بازنشستگي مازاد % ٥/٢پرداخت 
  : صادر کرده استير رأي به شرح ز١/١٠/١٣٩٤ ـ ٩٤٠٩٩٧٠٩٠٠٣٠٢٤٦٩ره دادنامه شما

اي از مقررات مربوط   قانون اصالح پاره٩نظر به اينکه به موجب قانون اصالح ماده 
 ٣٠/٨/١٣٨٥به حقوق بازنشستگي بانوان شاغل و خانوارها و ساير کارکنان دولت مصوب 

 قانون استخدام کشوري و ١٤٤ و ١٤٣ و مواد ١٣٣ ماده ٢مستخدمان موضوع تبصره 
همچنين آن دسته از کارکنان مشمول قانون استخدام کشوري و شرکتهاي دولتي و يا 

هاي داراي مقررات استخدامي خاص که طبق مقررات مربوط به ساير  کارکنان دستگاه
ها اعم از دولتي يا غير دولتي مامور يا منتقل شده يا بشوند در صورتي که  دستگاه
سته يا از کار افتاده يا فوت شده يا بشوند معدل تمام حقوق و مزاياي مستمر بازنش

اند معدل تمام حقوق و  دريافتي آنان که بابت آن کسور بازنشستگي پرداخت نموده
اند در دو سال  مزاياي مستمر دريافتي آنان که بابت کسور بازنشستگي پرداخت نموده

وق موضوع اليحه قانوني مربوط به حداکثر و آخر خدمت مشروط به اينکه از حداکثر حق
 همان ١٣٥٨حداقل حقوق مستخدمين شاغل و بازنشسته و آماده به خدمت مصوب 

سال بازنشستگي و از کارافتاده و فوت تجاوز ننمايد مبناي حقوق بازنشستگي و وظيفه 
جب  به مو١٣٩٢خواهد بود بنابراين با توجه به اينکه سقف حقوق بازنشستگي در سال 

 ريال ٠٠٠/٣٠٠/٣٤ قانون مديريت خدمات کشوري از سوي هيأت وزيران ٧٦ماده 
تعيين شده لذا تخلفي از قوانين و مقررات مشهود نبوده و اقدام خوانده موافق قوانين و 

 قانون ٦٥ و ١٠باشد و شکايت شاکي را غير وارد تشخيص و مستنداً به مواد  مقررات مي
ن عدالت اداري حکم به رد شکايت شاکي صادر و اعالم تشکيالت و آيين دادرسي ديوا

 روز از تاريخ ابالغ قابل اعتراض در محاکم ٢٠رأي صادر شده ظرف مهلت . نمايد مي
 .باشد تجديدنظر ديوان عدالت اداري مي

  تجديدنظر ديوان عدالت اداري٢٦در اثر تجديدنظرخواهي از رأي مذکور شعبه 
  با استدالل زير رأي مذکور را٢/١٢/١٣٩٦ ـ ٩٩٧٠٩٥٥٩٠٣٧٧٤ موجب دادنامه شماره به

  :دکن مينقض 
اي از   اصالح پاره٩نظر به اينکه ماده : با مداقه در اوراق و محتويات پرونده، اوالً

ناظر به آن دسته از کارکناني است که به ساير ... مقررات مربوط به حقوق بازنشستگي 

ها   از آنجا که تجديدنظرخواه به ساير دستگاهها مأمور يا منتقل شده يا شوند و دستگاه
به موجب ماده : ثانياً. باشد مأمور يا منتقل شده است، لذا از شمول ماده مذکور خارج مي

 قانون مديريت خدمات کشوري تعيين حداکثر حقوق بازنشستگان صندوق ٧٦
برابر  ٧حداکثر، (بازنشستگي کشوري بر عهده هيأت وزيران است و مفاد اين تبصره 

ناظر به شاغالن بوده و منصرف از بازنشستگان است و با توجه به اينکه در ) حداقل
هيأت دولت صرفاً حقوق ) ١٣٩٢(مصوبه مربوط به سال بازنشستگي تجديدنظر خواه 

بازنشستگان را تعيين کرده است و متعرض حداکثر حقوق نشده است، از اين رو اقدام 
زنشستگي تجديدنظرخواه با لحاظ سقف هفت برابر صندوق مربوط در محاسبه حقوق با

 قانون ٧١ و ١١، ١٠حداقل، فاقد وجاهت قانوني است و مستنداً به مواد مذکور، نيز مواد 
تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري ضمن پذيرش تجديدنظرخواهي و نقض 

استه تجديدنظر دادنامه تجديدنظر خواسته، حکم الزام تجديدنظر خوانده به اجابت خو
. گردد خواه و احتساب حقوق بازنشستگي وي بدون اعمال سقف مقرر، صادر و اعالم مي

 .اين رأي قطعي است
ن يس و معاوني با حضور رئ١/٥/١٣٩٨خ ي در تاريوان عدالت اداري ديأت عموميه

 و ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث
  . مبادرت کرده استير به صدور رأيت آراء به شرح زي با اکثريبررس

  
  رأي هيأت عمومي

  . تعارض در آراء محرز است ـ الف
  قانون مديريت خدمات کشوري حداقل و حداکثر٧٦هر چند به موجب ماده : ب ـ  اوالً

ون و ن قانيران مشمول ايبگ يفهن و حقوق بازنشستگان و وظي مستمر شاغليايحقوق و مزا
 هاي اجرايي هاي بازنشستگي وابسته به دستگاه هاي اجرايي و صندوق بگيران دستگاه حقوقر يسا

کن در تبصره ماده مذکور ي، لرسد ميران يأت وزيب هيشنهاد سازمان به تصويهر سال با پ
 مستمر منحصراً به سقف هاي العاده فوق برابر حداقل حقوق ثابت و ٧ن سقف حداکثر ييتع

 و ٧٦نکه به موجب مواد يت به ايند و با عناباش مي مستمر هاي العاده فوقت و حقوق ثاب
 و قانون مديريت خدمات، قانونگذار براي بازنشستگان از حقوق بازنشستگي استفاده کرده ١٠٦

بنابراين حکم مقرر . حقوق ثابت و مزاياي مستمر فقط در مورد شاغلين مصداق داردعبارت 
  برابر حداقل حقوق ثابت و مزاياي مستمر منصرف٧ بر تعيين حداکثر  ناظر٧٦تبصره ماده در 

 .دباش مياز حقوق بازنشستگان 
 قانون مديريت خدمات ١٠٦با عنايت به اينکه طبق مقررات ماده : ثانياً

کشوري مبناي محاسبه کسور بازنشستگي براي محاسبه حقوق بازنشستگي 
العاده  هاي مستمر و فوق العاده افه فوقکارمندان مشمول اين قانون حقوق ثابت به اض

باشد و به داللت اطالق حکم مقرر در اين ماده حقوق   اين قانون مي٦٨ ماده ١٠بند 
العاده ويژه که مبناي کسور بازنشستگي قرار  هاي مستمر و فوق العاده ثابت و فوق

ت شوند و اختياري براي هيأ اند در تعيين حقوق بازنشستگي محاسبه مي گرفته
 برابر، بعد از تعيين حقوق بازنشستگي بر ٧وزيران راجع به تعيين سقف حداکثر 

  . مقرر نشده است١٠٦مبناي ماده 
 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و ٨٢طبق ماده : ثالثاً

شدگان  فرهنگي جمهوري اسالمي ايران، برقراري مستمري بازنشستگان براي کليه بيمه
هاي  اعم از کشوري، لشگري، تأمين اجتماعي و ساير صندوق(اي بازنشستگي ه صندوق

بر مبناي ميانگين دو سال آخر دريافتي که ) ها، نهادها و بانکها بازنشستگي دستگاه
باشد و اين حکم آخرين اراده مقنن در زمينه برقراري  داراي کسور بازنشستگي مي

 برابر حقوق و ٧ل پيش گفته سقف مستمري بازنشستگان است و در راستاي استدال
مزاياي مستمر را براي تعيين مستمري بازنشستگان تعيين نکرده است، بنابراين در 

 قانون مديريت خدمات کشوري قابل ٧٦تعيين حقوق بازنشستگان، حکم تبصره ماده 
 تجديدنظر ديوان عدالت ٢٦ شعبه ٢/١٢/١٣٩٦ ـ ٣٧٧٤اعمال نيست و رأي شماره 

 شعبه سوم بدوي و وارد دانستن ١/١٠/١٣٩٤ ـ ٢٤٦٩نقض رأي شماره اداري که بر 
 قانون مديريت خدمات کشوري در تعيين حقوق ٧٦شکايت و عدم اعمال تبصره ماده 

اين رأي به استناد . بازنشستگان صادر شده است صحيح و موافق مقررات تشخيص شد
وان عدالت اداري مصوب  قانون تشکيالت و آيين دادرسي دي٨٩ و ماده ١٢ ماده ٢بند 

 براي شعب ديوان عدالت اداري و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه ١٣٩٢سال 
 .االتباع است الزم

  يمحمدکاظم بهرامي ـ وان عدالت اداري ديأت عموميس هي  رئ                         
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