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

  تومان ۴۵۰۰تك شماره 

 نحوه اجراء قانون« الحاقی به ) 4( رئیس مجلس شوراي اسالمی موضوع صدر ماده واحده و تبصره    نظریه
  2  هیأت وزیران  ۱۷/۹/۱۴۰۰  »وري اسالمی ایران قانون اساسی جمه)138(و یکصد  و سی و هشتم ) 85(هشتاد و پنجم  اصول

  نامه  تصویب:  هیأت عمومی دیوان عدالت اداري با موضوع2309رأي شماره 
هاي   هیأت وزیران که متضمن اصالح تعرفه15/11/1399هـ ـ 58385ت/132496شماره 

   است ابطال شد1399خدمات تشخیصی و درمانی بخش خصوصی در سال 
  2  انهیأت وزیر  ٤/٨/١٤٠٠

  العاده خاص پرداختی فوق:  هیأت عمومی دیوان عدالت اداري با موضوع2310رأي شماره 
 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه 50ماده ) ح( به کارکنان پیمانی شرکتهاي دولتی موضوع بند 

   حتی اگر به صورت مستمر پرداخت شود، 1389جمهوري اسالمی ایران مصوب سال 
  شود و مشمول کسر حق بیمه محسوب نمیجزء مزایاي مستمر 

  5  شعب دیوان عدالت و سایر مراجع اداري  ٤/٨/١٤٠٠

  کمک بهیاران شاغل:  هیأت عمومی دیوان عدالت اداري با موضوع2314 الی 2311هاي  رأي شماره
  در بیمارستانهاي وابسته به دانشگاه آزاد اسالمی که به صورت رسمی با دانشگاه آزاد اسالمی رابطه

  آور بودن شغل خود، الزام قانونی مبنی بر مراجعه استخدامی دارند جهت تعیین سخت و زیان
  هاي مزبور ندارند آور و اخذ نظریه کمیته هاي استانی تشخیص مشاغل سخت و زیان  به کمیته

  6  دانشگاه آزاد اسالمی  ٤/٨/١٤٠٠

   ابالغیه14ـ01 ـ5 قسمت 1جزء :  هیأت عمومی دیوان عدالت اداري با موضوع2315رأي شماره 
   وزیر نفت که سن بازنشستگی عادي را در مورد مردان26/5/1395 ـ 20242176/20 شماره 

   سال کاهش داده است ابطال شد10 سال به 15 سال و سابقه خدمات را از 5 
  8  وزارت نفت  ٤/٨/١٤٠٠

  هاي  بخشنامه از1بندهاي :  هیأت عمومی دیوان عدالت اداري با موضوع2316رأي شماره 
ـ 407/355/5/13 شماره  ـ 990/355/5/13 و 30/6/01396     نیروي انتظامی 18/12/1397 

  جمهوري اسالمی ایران که با تعیین مالك فاصله سه متري به وضع قاعده و معیار براي تشخیص
  روز  ا و ساعات شبانه راننده و سرنشین خودرو با توجه به شرایط متغیر فصول سال، شرایط آب و هو

ـ 990/355/5/13 دستورالعمل شماره 2قسمت آخر بند . شود اقدام کرده، ابطال می  18/12/1397   
  نیروي انتظامی جمهوري اسالمی ایران که متضمن الزام به رفع اثر شیشه دودي است ابطال شد

  9  نیروي انتظامی جمهوري اسالمی  ١١/٨/١٤٠٠

   3 و اطالق ردیف 2ردیف : دیوان عدالت اداري با موضوع هیأت عمومی 2318رأي شماره 
 شوراي اسالمی شهر ساوه درخصوص عوارض 1399عوارض محلی سال ) 1ـ4(از تعرفه شماره 

  الحسنه از تاریخ تصویب ابطال شد هاي قرض سالیانه بانکها و مؤسسات مالی و اعتباري و صندوق
  10  شوراي اسالمی شهر ساوه  ١١/٨/١٤٠٠

د ـ /8198/98نامه شماره :  هیأت عمومی دیوان عدالت اداري با موضوع2319ره رأي شما
   مدیر امور اداري و پشتیبانی دانشگاه اراك در رابطه با ابالغ مصوبه هیأت رئیسه13/4/1398

   این دانشگاه درخصوص بازه زمانی استفاده ار مرخصی استحقاقی اعضاي هیأت علمی
   ابطال شد15/6/1398 تا 15/4/1398 از تاریخ 

  12  دانشگاه اراك  ١١/٨/١٤٠٠

بندي آثار سینمایی  نامه رده شیوه:  هیأت عمومی دیوان عدالت اداري با موضوع2320رأي شماره
   رئیس سازمان سینمایی و امور سمعی و بصري که در فصل چهارم 2/6/1398مصوب 

   به لحاظ خارج از حدود اختیارنامه مذکور تعیین شده، آن مجازاتهایی نیز براي متخلفین از شیوه
  کننده ابطال شد  مقام وضع

  14  سازمان سینمایی و امور سمعی و بصري  ١١/٨/١٤٠٠

  

 1400 اهـم  آذربیست و یکم بهـشنیک 
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) 4( موضوع صدر ماده واحده و تبصره ی اسالميس مجلس شورای رئ    یهنظر
  )85( هشتاد و پنجم اصولقانون نحوه اجراء «  به یالحاق

  »رانی ای اسالمي جمهوری اساسقانون) 138( و هشتم یکصد و سیو 
                                                                                                                              1     

  
  ١٧/٩/١٤٠٠                                                                     هـ ب/٧٩٦٣٥ رهشما

 والمسلمين جناب آقاي دكتر رئيسي االسالم ضرت حجتح
  راني اي اسالمياست محترم جمهورير

هـ ٥٨٩٤٧ت/٦٧٨٣٨نامه هيأت محترم وزيران به شماره   تصويبرونوشتبازگشت به 
ماده واحده قانون بودجه ) ١(تبصره) ز( بنديينامه اجرا نييآ«: ، موضوع٣٠/٠٦/١٤٠٠مورخ 

هيأت بررسي و تطبيق «ها و اعالم نظر مقدماتي  ررسي، متعاقب ب» کل کشور١٤٠٠سال
قانون نحوه «الحاقي به ) ٤( و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره»مصوبات دولت با قوانين

 جمهوري  قانون اساسي) ١٣٨(و يكصد و سي و هشتم) ٨٥(اجراء اصول هشتاد و پنجم
مراتب متضمن اعالم نظر   آن،  جرايينامه ا آيين) ١٠(و ماده» اسالمي ايران و اصالحات بعدي

. گردد  قانوني و اعالم نتيجه به اين جانب ابالغ مي قطعي جهت اقدام الزم در مهلت مقرر
قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد  بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در 

  .االثر خواهد بود ايراد قرار گرفته است، ملغي
در سال  «١٤٠٠ماده واحده قانون بودجه سال) ١(تبصره» ز«ـ بر اساس بند١«
 وزارت نفت مكلف است مبلغ يكصد و پنجاه هزار ميليارد ريال از محل ١٤٠٠

، نفت خام را به )وكيوم باتوم(بي .  اين تبصره مواد اوليه قير وي»ب« بند»٢«جزء
 ـ اوالًين، بنابرا. دهد» ها قرار ها و پتروشيمي صورت ماهانه در اختيار پااليشگاه

کرده و از » ها پااليشگاه«مصوبه که تکليف فوق را صرفاً محدود به ) ٢(ماده
 قانون مغايرسخن به ميان نياورده، از حيث تضييق شمول قانون، » ها پتروشيمي«

اين » ب«بند» ٢«از محل جزء«: ـ ماده مذکور که بدون ذکر عبارتثانياً. است
ها اشاره کرده،  براي ارائه نفت خام به پتروشيمي، صرفاً به تکليف وزارت نفت »تبصره

.  قانون استمغايرشود،  ها مي از حيث اطالق که شامل تجويز ارائه نفت از ساير محل
) ١(تبصره» ب«بند» ٢«ـ با توجه به تصريح قانون به اينکه نفت مذکور از محل جزء٢

بند » ١«ه در جزءشد بيني قانون يعني افزايش عوايد صادرات نفت نسبت به رقم پيش
مصوبه مبني بر صادرات ) ٢(ماده» ١«شود، حکم مقرر در تبصره مذکور تأمين مي

ـ ٣.  قانون استمغايرتلقي کردن نفت تحويلي و تعيين سهم براي شرکت ملي نفت، 
قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از ) ٢٨(ماده» د«با عنايت به بند

قانون برنامه و «) ٣٠(ـ ناظر به لزوم رعايت ماده١٣٩٣ب ـ مصو)٢(مقررات مالي دولت
كليه اعتبارات جاري و عمراني كه در بودجه عمومي «ـ ١٣٥١ـ مصوب » بودجه کشور

هاي اجرائي بودجه و پيشرفت عمليات در   براساس گزارش،رسد دولت به تصويب مي
  و سازماناي مركب از نمايندگان وزارت دارائي شده توسط كميته هاي معين دوره

مصوبه مبني بر تخصيص ) ٣(رو ماده از اين. »شود  تخصيص داده مي]برنامه و بودجه[
 مغايراعتبارات توسط سازمان برنامه و بودجه کشور، از حيث تضييق شمول قانون، 

ـ نظر به ساالنه بودن احکام مقرر در قانون بودجه و نيز اينکه در بند ٤. قانون است
، حکمي در خصوص تسويه بدهي نيامده ١٤٠٠بودجه سالقانون ) ١(تبصره» ز«

 ١٣٩٧مصوبه مبني بر تجويز تسويه بدهي مربوط به سال ) ٤(ماده» ٢«است، تبصره
 ـ نظر به ٥. قانون  استمغاير ، ١٤٠٠قانون بودجه سال) ١(تبصره» ز«از محل بند

و ... چهل و هشت درصد براي آسفالت راههاي«: دارد که مقرر مي» ز«بند» ١«جزء
» در اختيار وزارت راه و شهرسازي قرار دهد... شهرکهاي صنعتي و... روکش آسفالت
نامه که تأمين مواد اوليه قير مورد نياز براي آسفالت  آيين) ٥(ماده» ٢«بنابراين، تبصره

راههاي دسترسي به شهرکهاي صنعتي را تا درب ورودي اين شهرکها محدود نموده از 
  ». قانون استمغايرباشد،  ييق شمول قانون مياين حيث که متضمن تض

  رئيس مجلس شوراي اسالمي ـ محمدباقر قاليباف
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .باشد هاي فوق مربوط به ترتيب درج در روزنامه رسمي كشور مي ـ توضيح اينكه شماره١

  ٢٩/٨/١٤٠٠                                                                         ٩٩٠٣١٧١شماره
  بسمه تعالي

  جناب آقاي اکبرپور
  مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوري اسالمی ایران رئیس هیأت

يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 
 نامه شماره تصويب «: با موضوع٤/٨/١٤٠٠ مورخ ١٤٠٠٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٢٣٠٩

هاي خدمات   هيأت وزيران كه متضمن اصالح تعرفه١٥/١١/١٣٩٩هـ ـ ٥٨٣٨٥ت/١٣٢٤٩٦
جهت درج در » . است ابطال شد١٣٩٩تشخيصي و درماني بخش خصوصي در سال 

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

  
  ٩٩٠٣١٧١: رونده پ شماره     2309 :ماره دادنامهش     ٤/٨/١٤٠٠: خ دادنامهتاري

   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري:مرجع رسیدگی
   خانم ليال محمودي:یشاک

ـ  هـ٥٨٣٨٥ت/١٣٢٤٩٦ ابطال مصوبه شماره :موضوع شکایت و خواسته
اي خدمات تشخيصي و درماني در ه  هيأت وزيران مربوط به اصالح تعرفه١٥/١١/١٣٩٩

  ١٣٩٩بخش خصوصي در سال 
ـ  هـ٥٨٣٨٥ت/١٣٢٤٩٦ شاکي به موجب دادخواستي ابطال مصوبه شماره :گردش کار

هاي خدمات تشخيصي و درماني در بخش   هيأت وزيران مربوط به اصالح تعرفه١٥/١١/١٣٩٩
  : کرده است که را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعالم١٣٩٩خصوصي در سال 

 ١٣٩٥هاي توسعه کشور مصوب   قانون احکام دائمي برنامه٩ماده ) الف(به استناد بند " 
به معناي سالي يک بار آن هم براي سال آينده مجاز به تعيين تعرفه » هرساله«شوراي عالي بيمه 

ر عنه دولت يک با درحالي که با توجه به مصوبه معترض. باشد خدمات تشخيصي درماني مي
 به استناد ١٧/٢/١٣٩٩هــ  مورخ ٥٧٦٣٩ت/١١٩٣٣ براساس مصوبه شماره ١٣٩٩ابتداي سال 

هاي بخش خصوصي را رشد داده است،  ، تعرفه١٣٩٨مصوبه شوراي عالي بيمه سالمت در سال 
ها در  در ضمن تاريخ اجراي تعرفه. ها نمايد تواند در سال جاري مجددا اقدام به رشد تعرفه لذا نمي

 قيد ١٣٩٩از اول دي ماه   ١٧/٢/١٣٩٩هـ مورخ ٥٧٦٣٩ت/١١٩٣٣شماره    مصوبه)٥(بند 
 گردد چراکه ١٧/٢/١٣٩٩تواند جايگزين مصوبه مورخ  عنه نمي گرديده، لذا مصوبه معترض

تاکنون در بخش خصوصي آن تعرفه اجرا گرديده و بيماران براساس آن وجه پرداخت 
عنه که به ظاهر جهت اصالح مصوبه  وبه معترض استناد ستون دوم مصهمچنين به. اند نموده

ـ مورخ ٥٧٦٣٩ت/١١٩٣٣شماره   تا ابتداي ١٣٩٩ صادر گرديده بايد از ابتداي سال ١٧/٢/١٣٩٩ه
 از مردم ١٣٩٨هاي سال   هاي بخش خصوصي بر مبناي تعرفه  وجوه و تعرفه١٣٩٩دي ماه سال 

لغ براساس مصوبه شماره گرديده در حالي که اين مبا هاي تکميلي دريافت مي و بيمه
 پرداخت گرديده و امکان بازپرداخت وجوه، وجود ندارد ١٧/٢/١٣٩٩هـ مورخ ٥٧٦٣٩ت/١١٩٣٣

   " .و اين امر موجب ظلم مضاعف به بيماران خواهد شد
  :متن مصوبه مورد شکايت به شرح زير است

  : هيأت وزيران١٥/١١/١٣٩٩هـ ـ٥٨٣٨٥ت/١٣٢٤٩٦مصوبه شماره الف ـ " 
 ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي داشت، درمان و آموزش پزشکيوزارت به

  ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح
  ـ سازمان برنامه و بودجه کشور وزارت صنعت، معدن و تجارت

هاي بهداشت،   به پيشنهاد مشترک وزارتخانه١/١١/١٣٩٩هيأت وزيران در جلسه 
آموزش پزشکي، تعاون، کار و رفاه اجتماعي و سازمان برنامه و بودجه کشور و درمان و 

قانون احکام دايمي ) ٩(ماده ) الف( شوراي عالي بيمه سالمت کشور و به استناد بند تأييد
  :تصويب کرد  ـ  ١٣٩٥هاي توسعه کشورـ مصوب  برنامه

وضوع  م١٣٩٩هاي خدمات تشخيصي و درماني در بخش خصوصي در سال  تعرفه
  :شود  به شرح زير اصالح مي١٣/٢/١٣٩٩هـ مورخ ٥٧٦٣٩ت/١١٩٣٣تصويبنامه شماره 

    :شود به شرح زير اصالح مي) ١(بند ) الف(ـ جدول بخش ١
  ریال/تعرفه  شرح خدمت  ردیف

  ٠٠٠/٤٠٥  دار پروانه) phD(پزشکان، دندانپزشکان عمومي و دکتري تخصصي در علوم پايه   ١

 متخصص و پزشک عمومي داراي مدرک دکتري پزشکان، دندانپزشکان  ٢
  ٠٠٠/٦١٥  )MDـphD(تخصصي در علوم پايه 

  ٠٠٠/٧٨٠  )فلوشيپ(پزشکان فوق تخصص، دوره تکميلي تخصصي   ٣
  ٠٠٠/٨١٩  پزشکان متخصص روان پزشکي  ٤
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  ریال/تعرفه  شرح خدمت  ردیف
  ٠٠٠/٩٢٩  روان پزشکي) فلوشيپ(پزشکي و دوره تکميلي تخصصي  تخصص روان پزشکان فوق  ٥
  ٠٠٠/٣٣٠   پروانه دارکارشناس ارشد  ٦
  ٠٠٠/٢٨٥  کارشناس پروانه دار  ٧

ريال ) ٠٠٠/٦٦٠(ششصد و شصت هزار «  عبارت): ١(بند ) ب(بخش ) ٣(ـ در جزء ٢
  .شود اصالح مي  »ريال) ٠٠٠/٧٩٢(به عبارت هفتصد و نود و دو هزار 

سيصد و چهل و شش هزار و «  ، عبارت)١(بند ) ب(بخش ) ٥(ـ در جزء ٣
) ٠٠٠/٤٦٧(چهارصد و شصت و هفت هزار «  ريال به عبارت  »)٣٠٠/٣٤٦(سيصد 

    .شود اصالح مي  »ريال
                                   : شود ، به شرح زير اصالح مي)١(بند ) پ(ـ جدول موضوع بخش ٤

  )ارقام به ریال (                                
  نوع تخت  ردیف  درجه اعتبار بخشی بیمارستان

  چهار  سه  دو  یک
  ٦٨٠/٦٨٨/٦  ٠٣٠/٠٣٣/١٠  ٣٦٠/٣٧٧/١٣  ٧٠٠/٧٢١/١٦   تختياتاق يک  ١
  ٣٨٠/٢٠١/٥  ٤٦٠/٨٠٣/٧  ١٥٠/٤٠٤/١٠  ٨٤٠/٠٠٤/١٣  اتاق دو تختي  ٢
  ٤٧٠/٧١٥/٣  ٩٠٠/٥٧٣/٥  ٩٤٠/٤٣٠/٧  ٣٧٠/٢٨٩/٩  اتاق سه تختي و بيشتر  ٣
  ٢٦٠/٧٤٢  ٧٨٠/١١٤/١  ٩١٠/٤٨٥/١  ٠٤٠/٨٥٧/١  هزينه همراه  ٤
  ۰۸۰/۶۰۲/۲  ۷۲۰/۹۰۱/۲  ۷۷۰/۲۰۲/۵  ۸۱۰/۵۰۳/۶  بخش نوزادان سالم  ۵
  ۴۷۰/۷۱۵/۳  ۹۰۰/۵۷۳/۵  ۹۴۰/۴۳۰/۷  ۳۷۰/۲۸۹/۹  بخش نوزادان بيمار سطح دوم  ۶
  ۴۷۰/۷۱۵/۳  ۹۰۰/۵۷۳/۵  ۹۴۰/۴۳۰/۷  ۳۷۰/۲۸۹/۹  بخش بيماران رواني  ۷
  ۴۱۰/۱۴۶/۱۱  ۳۱۰/۷۲۰/۱۶  ۸۲۰/۲۹۲/۲۲  ۷۲۰/۸۶۶/۲۷  بخش بيماران سوختگي  ۸

٩  

بخش مراقبت بينايي 
)Intermediate ICU (

مانند بخش مراقبت ويژه 
بيماران سکته حاد مغزي 

)SCU(  

٢٩٠/٦٨٧/٦  ٦٣٠/٠٣١/١٠  ٥٨٠/٣٧٤/١٣  ٩٢٠/٧١٨/١٦  

  ٧٢٠/٥٤٥/٨  ٥٨٠/٨١٨/١٢  ٤٤٠/٠٩١/١٧  ٣٠٠/٣٦٤/٢١  هاي ويژه قلبي بخش مراقبت  ١٠

بخش پشتيبان   ١١
  ٦٨٠/٦٨٨/٦  ٦٣٠/٠٣١/١٠  ٩٧٠/٣٧٥/١٣  ٣١٠/٧٢٠/١٦  هاي ويژه قلبي مراقبت

هاي ويژه عمومي،  بخش مراقبت  ١٢
  ٥٨٠/٣٧٤/١٣  ٢٦٠/٠٦٣/٣٠  ٥٥٠/٧٥٠/٢٦  ٨٤٠/٤٣٧/٣٣  کودکان، نوزادان و ريه

هاي  هاي مراقبت بخش  ١٣
  ٨٨٠/٨٦١/١٤  ٨٢٠/٢٩٢/٢٣  ٧٦٠/٧٢٣/٢٩  ٧٠٠/١٥٤/٣٧  ويژه سوختگي

  
  جمهور رئيسـ معاون اول . االجرا است  الزم١٣٩٩نامه از اول دي ماه  ـ اين تصويب ٥
  :١٣/٢/١٣٩٩هـ ـ٥٧٦٣٩ت/١١٩٣٣نامه شماره   تصويبـ ب

 خصوصي نامه در خصوص تعيين تعرفه خدمات تشخيصي و درماني در بخش تصويب
  ١٣٩٩در سال 

  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي
  وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي

  وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح
  وزارت امور اقتصادي و دارايي

  ت صنعت، معدن و تجارت وزار
  سازمان برنامه و بودجه کشور
هاي بهداشت،   به پيشنهاد مشترک وزارتخانه٧/٢/١٣٩٩هيأت وزيران در جلسه 

درمان و آموزش پزشکي، تعاون، کار و رفاه اجتماعي و سازمان برنامه و بودجه کشور و 
 قانون احکام دايمي) ٩(ماده ) الف( شوراي عالي بيمه سالمت کشور و به استناد بند تأييد
  :تصويب کرد ـ ١٣٩٥هاي توسعه کشورـ مصوب  برنامه

 به شرح ١٣٩٩ـ تعرفه خدمات تشخيصي و درماني در بخش خصوصي در سال ١
  :شود زير تعيين مي

ـ ارزيابي و معاينه      :دار در بخش سرپايي خصوصي پزشکان و کارشناسان پروانه) ويزيت(الف 
  ریال/تعرفه  شرح خدمت  ردیف

  ٠٠٠/٣٢٤  پروانه دار) phD(پزشکان، دندانپزشکان عمومي و دکتري تخصصي در علوم پايه   ١

پزشکان، دندانپزشکان متخصص و پزشک عمومي داراي مدرک دکتري تخصصي   ٢
  ٠٠٠/٤٩٢  )MDـphD(در علوم پايه 

  ٠٠٠/٦٢٤  )فلوشيپ(پزشکان فوق تخصص، دوره تکميلي تخصصي   ٣
  ٠٠٠/٦٥٥  پزشکان متخصص روانپزشکي  ٤

  ریال/تعرفه  شرح خدمت  ردیف
  ٠٠٠/٧٤٣  روان پزشکي) فلوشيپ(پزشکان فوق تخصص روانپزشکي و دوره تکميلي تخصصي   ٥
  ٠٠٠/٢٦٤  کارشناس ارشد پروانه دار  ٦
  ٠٠٠/٢٢٨  کارشناس پروانه دار  ٧

  
پزشکان متخصص، فوق تخصص، دوره تکميلي تخصصي ) ويزيت(تعرفه معاينه ـ ١تبصره

باالتر از تعرفه %) ١٥(سال، پانزده درصد ) ٥(گروه سني زير کودکان و نوزادان، براي ) فلوشيپ(
اجراي اين . جدول اين بند، قابل پرداخت است) ٣(و ) ٢(تعيين شده در رديفهاي ) ويزيت(معاينه 

نويسي  تا زمان اجراي نسخه. نويسي الکترونيک امکانپذير است تبصره صرفاً در قالب نسخه
  .باشد جدول اين بند قابل اخذ مي) ٣(و ) ٢(الکترونيک تعرفه بر اساس رديفهاي 

توانند از  در صورتي مي) الف(کليه مقاطع تحصيلي مندرج در بند ـ ٢تبصره
  .هاي مذکور استفاده نمايند که عنوان مربوط در پروانه مطب آنها درج شده باشد تعرفه

 دار در پروانه) phD(کارشناسان ارشد و دکتري تخصصي در علوم پايه ـ ٣تبصره
) phd(هاي کارشناسي ارشد و دکتري تخصصي در علوم پايه  توانند از تعرفه صورتي مي

ثبت شده ) phD(استفاده نمايند که کارشناسي ارشد يا دکتري تخصصي در علوم پايه 
  .آنها مرتبط با رشته کارشناسي بوده و در پروانه فعاليت درج شده باشد

پانزده سال کار باليني، مجاز به دريافت ـ پزشکان عمومي با سابقه بيش از ٤ تبصره 
  . باشند عالوه بر تعرفه مصوب مي%) ١٥(معادل پانزده درصد 

  :ـ ضرايب تعرفه خدمات تشخيصي و درماني ب
ـ ضريب ريالي ارزش نسبي خدمات دندانپزشکي معادل هفده هزار و پانصد ١

  .شود ريال محاسبه مي) ٥٠٠/١٧(
هاي سالمت بر مبناي کاي  ه خدمات و مراقبتکلياي  ـ ضرايب ريالي کاي حرفه٢

  .شود ريال محاسبه مي) ٦٠٠/٤٣٢(واحد و معادل چهارصد و سي و دو هزار و ششصد 
هاي سالمت بر مبناي کاي واحد  ـ ضرايب ريالي کاي فني کليه خدمات و مراقبت٣

  .شود ريال محاسبه مي) ٠٠٠/٦٦٠(و معادل ششصد و شصت هزار 
خدمات تشخيصي و درماني مندرج در کتاب ارزش اي  رفهـ ضريب ريالي کاي ح٤

و ) ٧(اند و کدهاي  مشخص شده) #(نسبي خدمات سالمت براي خدماتي که با عالمت 
، اعم از اينکه در بخش سرپايي و يا بستري ارايه شوند، بر مبناي کاي واحد و معادل )٨(

  .شود ريال محاسبه مي) ٨٠٠/٢٢٦(دويست و بيست و شش هزار و هشتصد 
ضريب ريالي کاي فني خدمات تشخيصي و درماني مندرج در کتاب ارزش  ـ ٥

و ) ٧(اند و کدهاي  مشخص شده) #(نسبي خدمات سالمت براي خدماتي که با عالمت 
، اعم از اينکه در بخش سرپايي و يا بستري ارايه شوند، بر مبناي کاي واحد و معادل )٨(

  .شود ريال محاسبه مي) ٣٠٠/٣٤٦(سيصد و چهل و شش هزار و سيصد 
هاي بخش خصوصي در  در بيمارستان) هتلينگ(هاي هزينه اقامت  ـ سقف تعرفه پ

  : ، به شرح جدول زير است١٣٩٩سال 
    )ارقام ریال(

  نوع تخت  ردیف  درجه اعتبار بخشی بیمارستان
  چهار  سه  دو  یک

  ٠٠٠/٨١٢/٤  ٠٠٠/٢١٨/٧  ٠٠٠/٦٢٤/٩  ٠٠٠/٠٣٠/١٢  اتاق يک تختي  ١
  ٠٠٠/٧٤٢/٣  ٠٠٠/٦١٤/٥  ٠٠٠/٤٨٥/٧  ٠٠٠/٣٥٦/٩  اتاق دو تختي  ٢
  ٠٠٠/٦٧٣/٢  ٠٠٠/٠١٠/٤  ٠٠٠/٣٤٦/٥  ٠٠٠/٦٨٣/٦  اتاق سه تختي و بيشتر  ٣
  ٠٠٠/٥٣٤  ٠٠٠/٨٠٢  ٠٠٠/٠٦٩/١  ٠٠٠/٣٣٦/١  هزينه همراه  ٤
  ٠٠٠/٨٧٢/١  ٠٠٠/٨٠٧/٢  ٠٠٠/٧٤٣/٣  ٠٠٠/٦٧٩/٤  بخش نوزادان سالم  ٥
  ٠٠٠/٦٧٣/٢  ٠٠٠/٠١٠/٤  ٠٠٠/٣٤٦/٥  ٠٠٠/٦٨٣/٦  مبخش نوزادان بيمار سطح دو  ٦
  ٠٠٠/٦٧٣/٢  ٠٠٠/٠١٠/٤  ٠٠٠/٣٤٦/٥  ٠٠٠/٦٨٣/٦  بخش بيماران رواني  ٧
  ٠٠٠/٠١٩/٨  ٠٠٠/٠٢٩/١٢  ٠٠٠/٠٣٨/١٦  ٠٠٠/٠٤٨/٢٠  بخش بيماران سوختگي  ٨

٩  
بخش مراقبت بينايي 

)intermedizte icu (
مانند بخش سکته حاد 

  )scu(معزي 
٠٠٠/٨١١/٤  ٠٠٠/٢١٧/٧  ٠٠٠/٦٢٢/٩  ٠٠٠/٠٢٨/١٢  

  ٠٠٠/١٤٨/٦  ٠٠٠/٢٢٢/٩  ٠٠٠/٢٩٦/١٢  ٠٠٠/٣٧٠/١٥  بخش مراقبتهاي ويژه قلبي  ١٠

بخش پشتيبان مراقبتهاي   ١١
  ٠٠٠/٨١٢/٤  ٠٠٠/٢١٧/٧  ٠٠٠/٦٢٣/٩  ٠٠٠/٠٢٩/١٢  ويژه قلبي

بخش مراقبتهاي ويژه عمومي،   ١٢
  ٠٠٠/٦٢٢/٩  ٠٠٠/٤٣٤/١٤  ٠٠٠/٢٤٥/١٩  ٠٠٠/٠٥٦/٢٤  کودکان، نوزادان و ريه

بخشهاي مراقبتهاي ويژه   ١٣
  ٠٠٠/٦٩٢/١٠  ٠٠٠/٠٣٨/١٦  ٠٠٠/٣٨٤/٢١  ٠٠٠/٧٣٠/٢٦  سوختگي
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شود،  هاي درجه يک بخش خصوصي کشور اجازه داده مي به بيمارستانتبصره ـ 
هاي  نامه تختهاي خود را بر اساس استانداردهاي ابالغي و آيين%) ١٠(حداکثر تا ده درصد 

هاي با خدمات رفاهي ويژه و   درمان و آموزش پزشکي در قالب بخشنظارتي وزارت بهداشت،
  .هاي مربوط اداره نمايند حداکثر تا دو برابر سقف تعرفه اتاق يک تخته بخش

  :ـ تعرفه خدمات اعتياد و سوء مصرف مواد مخدر در بخش خصوصي ت
خش گردان در ب هاي خدمات سرپايي درمان اعتياد به مواد مخدر و روان ـ تعرفه١

  :شود خصوصي به شرح جدول زير تعيين مي
  ريال /ـ مبلغ ـ دوره درمان نوع خدمت  ـ  کد ملي

يک ماهه ) با احتساب هزينه دارو) (MMT(درمان نگهدارنده با متادون 
  ٩٥٠٠٠٠  ـ  ٠٠٠/٧٨٦/١

) بدون احتساب هزينه دارو(با روان درماني ) OPT(درمان نگهدارنده با تنتوراپيوم 
  ٩٥٠٠٥  ـ  ٠٠٠/٠٢٣/٢يک ماهه 

بدون احتساب هزينه (بدون روان درماني ) OPT(درمان نگهدارنده با تنتوراپيوم 
  ٩٥٠٠١٠  ـ  ٠٠٠/٨٧٢يک ماهه ) دارو

يکه ماهه ) بدون احتساب هزينه دارو) (BMT(درمان نگهدارنده با بوپرونورفين 
  ٩٥٠٠١٥  ـ  ٩٥٣؍٠٠٠

   ٠٠٠/٣٢٤/٢  ـ    روزه٨ ـ٢١) بدون احتساب هزينه دارو(زدايي با بوپرونورفين  سم
  ٩٥٠٠٢٠  ـ

  ٠٠٠/٨٩٤/١ـ   روز٧ـ١٠) بدون احتساب هزينه دارو(زدايي با کلونيدين  سم
  ٩٥٠٠٢٥  ـ

ـ  ٠٠٠/٨٩٢يک ماهه ) بدون احتساب هزينه دارو(درمان نگهدارنده با نالتروکسون 
٩٥٠٠٣٠  

به ازاي هر جلسه حداقل ) برمبناي الگوي ماتريکس(مداخالت روانشناختي فردي 
  ٩٥٠٠٣٥ـ ٠٠٠/٤٠٩دقيقه يک جلسه ) ٤٥(

به ازاي هر جلسه تا يک ) برمبناي الگوي ماتريکس(مداخالت روانشناختي گروهي 
  ٩٥٠٠٤٠ـ ٠٠٠/١٢٤ يک جلسه) به ازاي هر نفر(ساعت 

تعرفه %) ٧٠(گر پايه معادل هفتاد درصد  هاي بيمه سهم پرداختي سازمانـ ١تبصره
  .باشد مصوب بخش دولتي مي

بضاعت  ينامه اجرايي درمان و کاهش اعتياد معتادان ب بر اساس آيين ـ٢تبصره
مصوب   ـ  ١٣٨٩قانون مبارزه با مواد مخدرـ مصوب ) ١٥(اصالحي ماده ) ٢(موضوع تبصره 

گر پايه در خصوص معتادان  بيمههاي  ستاد مبارزه با مواد مخدر، سهم پرداختي سازمان
  .باشد تعرفه مصوب بخش دولتي مي%) ٩٠(د بضاعت و کودکان معتاد، معادل نود درص بي

) فاکتور(هزينه دارو طبق نرخ مصوب سازمان غذا و دارو بر اساس صورتحساب ـ ٣تبصره
سقف دوز تحت . گردد اي از بيمه و بيمار دريافت مي خريد و متناسب با قوانين پوشش بيمه

سيسي به ازاي ) ١٧(ايپوم ميليگرم و داروي ) ٦(پوشش بيمه براي داروي دريافتي بوپرونورفين 
  .باشد اين پوشش صرفاً جهت درمان اختالالت مصرف مواد مي. باشد هر بيمار در روز مي

و مراکز اقامتي بهبود و بازتواني افراد با ) TC(ـ تعرفه مراکز اجتماع درمان مدار ٢
 ١٣٩٩در بخش خصوصي در سال ) کمپ يا مراکز اقامتي ميان مدت(اختالل مصرف مواد 

    :شود  شرح جدول زير تعيين ميبه
  روزانه  ماهانه  عنوان  کد ملی  مبلغ

هزينه فعاليت و ارائه خدمات درمان مراکز اجتماعي درمان مدار   ٩٥٠٠٥٠
)TC) ( ٠٠٠/٦٠١  ٠٠٠/٠٤٤/١٨  ) نفر مقيم٣٠با ظرفيت  

هزينه فعاليت و ارائه خدمات  درماني مراکز اقامتي ميان مدت   ٩٥٠٠٥٥
  ٠٠٠/٣٤٧  ٠٠٠/٤١٩/١٠   روزه٣٠ نفر براي يک دروه ٦٠به  مواد با ظرفيت درمان وابستگي 

و مراکز اقامتي ) TC(خدمات ارايه شده در مراکز اجتماع درمان مدارد ـ ١تبصره
مشمول ) کمپ يا مراکز اقامتي ميان مدت(بهبود و بازتواني افراد با اختالل مصرف مواد 

  .تعهد بيمه پايه نيست
 مالک پرداخت ١٣٩٩ مصوب درمان اعتياد بخش دولتي در سال هاي تعرفهـ ٢تبصره

  .سازمان بيمه سالمت ايران خواهد بود) ١٦٠٢٠٢٧٠٠٧(هاي درمان اعتياد ذيل رديف  هزينه
ـ دستورالعمل اجرايي نحوه ارايه خدمات درماني به معتادان مواد مخدر و روانگردان به ٣

  .شود سالمت کشور بازنگري و ابالغ ميصورت ساالنه توسط دبيرخانه شوراي عالي بيمه 
ـ تعرفه خدمات پرستاري در منزل در بخش خصوصي به شرح جدول پيوست  ث

  .شود  شده به مهر دفتر هيأت دولت است، تعيين ميتأييدکه 
گر پايه در خريد خدمات تشخيصي و درماني از بخش  هاي بيمه ـ سهم سازمان٢

  :شود ي به شرح زير تعيين م١٣٩٩خصوصي در سال 

ـ معادل نود درصد    .تعرفه دولتي خدمات تشخيصي و درماني در بخش بستري%) ٩٠(الف 
تعرفه دولتي خدمات تشخيصي و درماني در بخش %) ٧٠(ـ معادل هفتاد درصد  ب

  سرپايي و بستري موقت
هاي نسبي پايه بيهوشي در کتاب ارزش نسبي خدمات سالمت مطابق  ـ ارزش٣

 و ١/٧/١٣٩٣ هـ مورخ٥٠٩٨٢ت/٧٤٤٥٠نامه شماره   موضوع تصويبويرايش اول کتاب مذکور
 محاسبه و ٢١/١١/١٣٩٤ مورخ ١٥٣٤٣٠/٥١٧٠٠اصالح بعدي آن موضوع اصالحيه شماره 

جزييات پايه ارزش نسبي بيهوشي توسط دبيرخانه شوراي عالي بيمه . گردد اعمال مي
  .گردد سالمت کشور جهت اجرا ابالغ مي

کتاب ارزش ) ٩٠٠٠٩٦(تا ) ٩٠٠٠٥٠( فردي و گروهي در کدهاي ـ خدمات روان درماني٤
نسبي خدمات سالمت، توسط روانپزشک و روانشناس باليني در بيمارستان بر اساس استاندارد 

  .باشد ابالغي معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي قابل ارايه و پرداخت مي
  :باشد شرح جدول زير ميتعرفه همودياليز براي بخش خصوصي به  ـ ٥

    ٩٠٠١٤٠ـ # ـ ارزش نسبي ـ  ـ شرح خدمت ـ کد ويژگي کد
  ١١ـ١٧ـ ٦ ) جلسه اول٦  ـ  حاد(ـ نارسايي کليه يا مسموميت، همودياليز اوليه  گلوبال
ـ همودياليز مزمن، يک ارزيابي به وسيله پزشک در طي  گلوبال  ٩٠٠١٤٥ـ  # 

    ـ١١ـ ٤ ـ ١٥جلسه ارايه خدمت 
معادل بخش دولتي و ضرايب ريالي جزء فني اي  ضرايب ريالي جزء حرفه  ـ  تبصره

  . گر خواهد بود هاي بيمه معادل ضرايب ريالي بخش خصوصي در تعهد سازمان
هاي خدمات  نامه به عنوان سقف تعرفه هاي درج شده در اين تصويب ـ کليه تعرفه ٦

 استان کارگروهي در هر.  است١٣٩٩تشخيصي و درماني در بخش خصوصي براي سال 
توانند با در نظر گرفتن شرايط اقتصادي اجتماعي نسبت به تعيين  متشکل از افراد زير مي

  :هاي تعديل شده اقدام نمايند تعرفه
  رييس دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني استانالف ـ 
  رييس سازمان نظام پزشکي استانب ـ 
  نماينده استاندارپ ـ 
  گر پايه استان هاي بيمه سازماننماينده ت ـ 
  هاي تکميلي استان نماينده بيمه مرکزي به عنوان نماينده بيمهث ـ 

هايي که بيش از يک دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي و  در استانتبصره ـ 
  .درماني وجود دارد، نماينده دانشگاه مرکز استان در کارگروه مذکور حضور خواهد يافت

  "جمهور رئيسـ معاون اول . االجرا است  الزم١٣٩٩ماه سال  نامه از اول فروردين ـ اين تصويب٧
معاون حقوقي (  در پاسخ به شکايت مذکور، سرپرست معاونت امور حقوقي دولت 

ـ ٤٠٥/١٠٧هاي شماره   نامه٩/٦/١٤٠٠ـ  ٥٩٥٠٧به موجب اليحه شماره ) جمهور رئيس
ره کل حقوقي و تنظيم مقررات  سرپرست ادا٨/٣/١٤٠٠ـ ٤٨١/١٠٧ و ٢٧/٢/١٤٠٠

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي را ) معاونت حقوقي، مجلس و امور استانها(
  :ها به طور خالصه به قرار زير است ارسال کرده است که متن آن نامه

مديرکل ارزيابي فناوري و تدوين استاندارد و تعرفه سالمت وزارت بهداشت، درمان " 
  :و آموزش پزشکي

هايي انجام گرديد که  عنه صرفاً در سرفصل  افزايش صورت گرفته در مصوبه معترضـ١
هاي آن  هايي را به مراکز تحميل نمود که در افزايش تعرفه به دليل بروز بيماري کرونا هزينه

ها در قالب افزايش تعرفه  لذا به جهت حمايت مالي از بيماران، هزينه.  نشده بودبيني پيشسال 
بيمار شود و از پرداخت ) پايه و تکميلي(د تا در زمان پرداخت مشمول سهم بيمه اعمال گردي
همچنين از آنجايي که در سال . ها به طور مستقيم از جيب بيمار پيشگيري شود کليه هزينه

کاهش ... گذشته به دليل پيک بيماري کرونا، بار مراجعه مردم به دليل لغو اعمال جراحي و
گر شده و با افزايش  هاي بيمه  و مانده اعتبارات سازمانجويي صرفهنجر به يافته بود؛ اين امر م

با تصويب . گر ايجاد نگرديد هاي بيمه ، بار مالي جديدي براي سازمان١٣٩٩هاي زمستان  تعرفه
 صرفاً در بخش خصوصي که از ١٣٩٩هاي سه ماهه آخر سال  عنه افزايش تعرفه مصوبه معترض

شوند اعمال  هاي تحميلي منتفع نمي اي جبران بخشي از هزينههاي عمومي کشور بر بودجه
 مشمول پرداخت ١٥/١١/١٣٩٩شايان ذکر است بيماران از زمان ابالغ مصوبه به تاريخ . گرديد

 .اند التفاوت افزايش سهم بيمار شده مابه
ين قوان... ها و ـ از آنجايي که در موارد بحراني اعم از بروز حوادث غيرمترقبه، پاندمي٢

تواند نسبت  باشد؛ نظام سالمت مي جاري و از قبل تنظيم شده پاسخگوي نياز محيط نمي
به اخذ تصميمات ويژه جهت حمايت، حفظ و نگهداشت مراکز اقدام نمايد که اين امر 

  .حتي در موارد بحراني در قوانين باالدستي نيز صورت گرفته است
  :دبير و رييس دبيرخانه شوراي عالي بيمه سالمت

هاي ابتدايي  هاي خدمات تشخيصي و درماني هر ساله در ماه ـ علي رغم اينکه تعرفه١
گردند، طبيعي است که با توجه به شرايط و مقتضيات بومي کشور و  سال، تصويب و ابالغ مي
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 قانون احکام دائمي ٩ماده ) الف(حسب وضعيت سالمت کشور بر اساس روال مندرج در بند 
که علت اين امر . تواند مورد اصالح و بازنگري قرار گيرد ر، اين تعرفه ميهاي توسعه کشو برنامه

هاي حفاظت   نيز همه گيري بيماري کرونا و لزوم پوشش تأمين هزينه١٣٩٩در نيمه دوم سال 
هاي مربوطه از بيماران صورت گرفته  فردي بوده و اين بازنگري جهت جلوگيري از اخذ هزينه

ه کل کشور نيز اين چنين است همچنين در خصوص تعرفه در مورد قوانين بودج. است
هاي   تعرفه١٣٩٨خدمات تشخيصي و درماني اين موضوع مسبوق به سابقه بوده و در سال 

  .بخش خيريه در مرداد ماه همان سال مورد اصالح قرار گرفت
 در حالي که ١٣٩٩عنه از اول دي ماه  ـ در خصوص زمان اجراي مصوبه معترض٢  

 تصويب گرديده نيز اين موضوع مسبوق به ١٥/١١/١٣٩٩ عنه در تاريخ ترضمصوبه مع
باشد، هر ساله  ها طوالني مي  و تصويب تعرفهتأييدسابقه بوده و از آنجايي که روند 

نامه تعرفه در ارديبهشت ماه يا بعضاً خرداد ماه و در برخي موارد ديرتر اعالم  تصويب
هاي  گردد و اين امر براي بيمه  از اول سال اعالم ميگردد در حالي که زمان اجراي آنها مي

ها نسبت به  ها و شرکت باشد و به طور معمول اين سازمان پايه و تکميلي محل ابهام نمي
نمايند و مردم نيز الزاماً از زمان ابالغ پرداخت نموده و  اقدام مي  التفاوت  پرداخت مابه

  . " نمايند التفاوت پرداخت نمي مابه
 با حضور رئيس و معاونين ٤/٨/١٤٠٠ت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ    هيأ

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

  
   هیأت عمومیرأي

هاي توسعه کشور مصوب سال  قانون احکام دائمي برنامه ٩ماده ) الف(به موجب بند : اوالً
شوراي عالي بيمه سالمت کشور مکلف است هر ساله قبل از تصويب بودجه سال بعد «: ١٣٩٥

در هيأت وزيران نسبت به بازنگري ارزش نسبي و تعيين تعرفه خدمات سالمت براي کليه 
م از دولتي و غيردولتي و خدمات بهداشت، درمان و تشخيص در کشور اعدهندگان  ارائه

خصوصي با رعايت اصل تعادل منابع و مصارف و قيمت واقعي در جهت تقويت رفتارهاي 
مناسب بهداشتي، درماني و مباني محاسباتي واحد و يکسان با حق فني واقعي يکسان براي 

بيمه  قانون ٩ و ٨ و مواد ١ ماده ٨بخش دولتي و غيردولتي در شرايط رقابتي و بر اساس بند 
 سازمان برنامه تأييد اقدام و مراتب را پس از ٣/٨/١٣٧٣همگاني خدمات درماني کشور مصوب 

» .و بودجه کشور، قبل از پايان هر سال براي سال بعد جهت تصويب به هيأت وزيران ارائه کند
هاي پزشکي تنها براي يک بار در  در صدر ماده فوق داللت بر افزايش تعرفه» هر ساله«عبارت 

ها در سال با ساالنه بودن مد نظر قانونگذار  ال دارد و از اين رو افزايش بيش از يک بارتعرفهس
 قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران، بودجه کل کشور ٥٢بر اساس اصل : ثانياً. مغايرت دارد

 شود و بر مبناي ماده  شود به صورت ساالنه تهيه و تصويب مي به ترتيبي که در قانون مقرر مي
هاي توسعه کشور نيز شوراي عالي سالمت بايد نسبت به بازنگري   قانون احکام دائمي برنامه٩

ارزش نسبي و تعيين تعرفه خدمات سالمت قبل از تصويب بودجه سال بعد اقدام و مراتب را 
بنابه مراتب فوق و با عنايت به ايجاد تکليف مذکور . جهت تصويب در هيأت وزيران ارائه دهد

هاي   قانون احکام دائمي برنامه٩و الزام مقرر در ماده ) پايه و تکميلي(گر  زمانهاي بيمهبراي سا
 و تعيين تعرفه خدمات قبل از تصويب بودجه سال بعد، اساساً بيني پيشتوسعه کشور نسبت به 

نامه شماره  ها در طول يک سال وجود نداشته و بنابراين تصويب امکان اصالح و افزايش تعرفه
هاي خدمات   هيأت وزيران که متضمن اصالح تعرفه١٥/١١/١٣٩٩هـ ـ ٥٨٣٨٥ت/١٣٢٤٩٦

 است، خالف قانون و خارج از حدود اختيار ١٣٩٩تشخيصي و درماني بخش خصوصي در سال 
 قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت ٨٨ و ماده ١٢ ماده ١بوده و مستند به بند 

  .شود  ابطال مي١٣٩٢ري مصوب سال ادا
  حكمتعلي مظفري ديوان عدالت اداري ـ رئيس هيأت عمومي                                  

 
  ٢٩/٨/١٤٠٠                                                                          ٠٠٠١٠٣٦شماره

  بسمه تعالي
  جناب آقاي اکبرپور

  ی جمهوري اسالمی ایرانمدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسم رئیس هیأت
يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 

العاده خاص پرداختي به  فوق«:  با موضوع٤/٨/١٤٠٠ مورخ ١٤٠٠٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٢٣١٠
 قانون برنامه پنجساله پنجم ٥٠ماده ) ح(كاركنان پيماني شركتهاي دولتي موضوع بند 

 حتي اگر به صورت مستمر پرداخت ١٣٨٩مصوب سال توسعه جمهوري اسالمي ايران 
جهت درج در »  .شود شود، جزء مزاياي مستمر و مشمول كسر حق بيمه محسوب نمي

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

  ٠٠٠١٠٣٦: رونده پ     شماره2310 :ره دادنامهماش      ٤/٨/١٤٠٠: خ دادنامهتاري
   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري:مرجع رسیدگی

   خانم بهنوش حسني خواه:تعارضکننده  اعالم
   اعالم تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري  :موضوع 

 در خصوص دادخواست اشخاص با موضوع خواسته کسر حق بيمه از :گردش کار
العاده خاص پرداختي توسط شرکت عمران شهر جديد بهارستان و درج آن در سوابق  فوق
  .اند اي، شعب ديوان عدالت اداري آراء متفاوتي صادر کرده بيمه

  :ها و مشروح آراء به قرار زير است گردش کار پرونده
 بدوي ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره ٥٤شعبه : الف

وع دادخواست آقاي سيدمحمد بارودکو به ـ با موض٩٨٠٩٩٨٠٩٠٣٦٠١٤٨٦
ـ سازمان تأمين اجتماعي استان ٢ـ شرکت عمران شهر جديد بهارستان ١طرفيت 

العاده خاص و   اصفهان و به خواسته الزام طرف اول شکايت به کسر حق بيمه فوق
  به بعد و الزام طرف١/٢/١٣٩٧پرداخت آن به سازمان تأمين اجتماعي از تاريخ 

اي به مـوجب دادنامـه  دوم شکايت به دريـافت آن و احتـساب در سـوابق بيمه
 به شرح زير چنين رأيي صادر ١٠/٣/١٣٩٩ ـ ٩٩٠٩٩٧٠٩٠٣٦٠١٠١١شماره 

  :کرده است
 ٢ ماده ٥ قانون تأمين اجتماعي ناظر به بند ٣٠با توجه به اينکه مطابق ماده 

و مزاياي مستمر کارکنان حق بيمه همان قانون کارفرمايان مکلفند از کليه وجوه 
مقرر را کسر و به اضافه سهم خود به سازمان تأمين اجتماعي پرداخت نمايند و به 

 قانون اخير سارمان تأمين اجتماعي مکلف به دريافت حق ٣٩ و ٣٦موجب مواد 
باشد عليهذا بنا به  اي نيروهاي شاغل مي بيمه مزبور و احتساب در سوابق بيمه

العاده خاص شرکتهاي دولتي از ارديبهشت  دم کسر حق بيمه از فوقمراتب فوق ع
 فاقد وجاهت قانوني بوده لذا بر اين اساس خواسته شاکي را وارد ١٣٩٧ماه 

 قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان ٦٠ و ٥٨، ١١، ١٠تشخيص به استناد مواد 
ادره ظرف مهلت رأي ص. گردد  عدالت اداري حکم بر ورود شکايت صادر و اعالم مي

 در شعب تجديدنظر ديوان عدالت تجديدنظرخواهيبيست روز از تاريخ ابالغ قابل 
  .باشد اداري مي

 در شعبه ١/٩/١٣٩٩ـ ٩٩٠٩٩٧٠٩٥٦٢٠٢٣٣٣رأي مذکور به موجب رأي شماره 
  . شده استتأييد تجديدنظر ديوان عدالت اداري ١٦

 پرونده شماره  بدوي ديوان عدالت اداري در رسيدگي به٦٦شعبه :   ب
 با موضوع دادخواست آقاي محسن جمشيدي به طرفيت ٩٨٠٩٩٨٠٩٠١٦٠١٧٦٤

سازمان تأمين اجتماعي اصفهان و به خواسته الزام شرکت عمران شهر جديد 
العاده خاص و پرداخت آن به صندوق تأمين اجتماعي  بهارستان به کسر حق بيمه فوق

أمين اجتماعي به اعمال ثبت و احتساب  به بعد و استمرار آن و الزام ت١/٢/١٣٩٧از 
 به ١٥/٢/١٣٩٩ ـ٩٩٠٩٩٧٠٩٠١٦٠٠٣٦١اي به موجب دادنامه شماره  در سوابق بيمه

  : شرح زير چنين رأيي صادر کرده است
با عنايت به مفاد دادخواست خواهان نظر به مدارک ابرازي و با مطالعه لوايح 

لعاده خاص به طور مستمر ا دفاعيه طرفهاي شکايت به موجب مدارک ابرازي فوق
 ٣٦ و ٣٠ و مواد ٢ ماده ٥شده لکن علي رغم تکليف مقرر در بند  پرداخت مي

قانون تأمين اجتماعي اقدامي در جهت کسر حق بيمه و ارسال آن به سازمان 
توسط کارفرما و به تبع آن احتساب آن در سابقه صورت نگرفته لذا شعبه شکايت 

 قانون تشکيالت و آيين دادرسي ١١ و ١٠ق و مواد را موجه به استناد مقررات فو
ديوان عدالت اداري حکم به ورود شکايت و الزام به اجابت خواسته صادر و اعالم 

 روز پس از ابالغ قابل اعتراض در شعب تجديدنظر ٢٠رأي صادره ظرف . گردد  مي
  .باشد ديوان مي

 ١٨ شعبه ٢٧/٧/١٣٩٩ـ ٩٩٠٩٩٧٠٩٥٦٧٠٢٦٦٣رأي مذکور به موجب رأي شماره 
  . شده استتأييدتجديدنظر ديوان عدالت اداري 

 بدوي ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره ٤٩شعبه : ج
 با موضوع دادخواست آقاي نادر شفيعي به طرفيت شرکت ٩٨٠٩٩٨٠٩٠٣٥٠١٩٥٢
ل ـ اداره کل تأمين اجتماعي اصفهان و به خواسته الزام طرف او عمران شهر جديد پرديس

العاده خاص و پرداخت آن به صندوق تأمين اجتماعي از  شکايت به کسر حق بيمه فوق
 به بعد و استمرار آن و همچنين الزام سازمان تأمين اجتماعي به ١/٢/١٣٩٧تاريخ 

ـ ٩٩٠٩٩٧٠٩٠٣٥٠٠٩٤٤اي به موجب دادنامه شماره  احتساب آن در سنوات بيمه
  : است به شرح زير چنين رأيي صادر کرده٩/٤/١٣٩٩

 قانون مديريت خدمات کشوري ٧٦نظر به اينکه مطابق با تصريح مقرر در ماده 
 ماده ٥ و ٣، ٢هاي مقرر در بندهاي  العاده هاي مستمر احصا گرديده و صرفاً فوق العاده فوق
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هاي مستمر تلقي شده است و در   العاده   قانون مديريت خدمات کشوري جزء فوق٦٨
موارد مورد نظر  العاده خاص مشمول ورد نظر شاکي يعني فوقالعاده مـ مانحن فيه فوق

العاده خاص به دليل غيرمستمر بودن مشمول کسر حق بيمه قرار  لذا فوق. گردد نمي
 قانون ١٧ و ١٠گيرد و اجابت قانوني خواسته شاکي امکان پذير نبوده مستند به مواد  نمي

رد شکايت شاکي صادر و اعالم تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري حکم به 
 قانون ديوان، ظرف مدت بيست روز قابل ٦٥اين رأي وفق ماده . گردد  مي

  .باشد  در شعب تجديدنظر ديوان عدالت اداري ميتجديدنظرخواهي
 ١٩  در شعبه٤/٩/١٣٩٩ـ ٩٩٠٩٩٧٠٩٥٦٨٠٢١١٠رأي مذکور به موجب رأي شماره 

  . شده استتأييدتجديدنظر ديوان عدالت اداري 
 بدوي ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره ٤٨شعبه :   د

ـ شرکت ١ با موضوع دادخواست آقاي مجيد مرادي به طرفيت ٩٨٠٩٩٨٠٩٠٤٤٠٣٣٩٠
ـ اداره کل تأمين اجتماعي استان اصفهان و به خواسته ٢عمران شهر جديد بهارستان 

نده اول و پذيرش آن توسط العاده خاص و پرداخت آن توسط خوا کسر حق بيمه از فوق
ـ ٩٩٠٩٩٧٠٩٠٤٤٠١٣٣٢اي به موجب دادنامه شماره  خوانده دوم و درج در سوابق بيمه

  : به شرح زير چنين رأيي صادر کرده است٧/٤/١٣٩٩
در خصوص دادخواست شاکي به طرفيت خواندگان به خواسته کسر حق بيمه از 

رش آن توسط خوانده دوم و العاده خاص و پرداخت آن توسط خوانده اول و پذي فوق
اي، از توجه به رونوشت مدارک شاکي، لوايح دفاعيه خواندگان،  درج در سوابق بيمه
العاده خاص   حکم کارگزيني شاکي و فوق٢٤از بند ) ض(اينکه وفق قسمت 

باشد که به طور مستمر  هاي دولتي جزو حقوق و مزاياي پرداختي به شاکي مي شرکت
 قانون تأمين ٣٦ و ماده ٢ ماده ٥ت است، به استناد بند به شاکي در حال پرداخ

 قانون تشکيالت و ٦٥ و ١٠اجتماعي دعواي شاکي را وارد دانسته و به استناد مواد 
رأي . نمايد آيين دادرسي ديوان عدالت اداري حکم به ورود شکايت صادر و اعالم مي

ديدنظر ديوان عدالت  در شعب تجتجديدنظرخواهي روز از ابالغ قابل ٢٠صادره ظرف 
  .باشد اداري مي

 تجديدنظر ديوان عدالت اداري به ١٤ از رأي مذکور، شعبه تجديدنظرخواهيدر اثر 
 با استدالل زير ضمن نقض ١٨/٨/١٣٩٩ـ ٩٩٠٩٩٧٠٩٥٥٥٠٢٠١٩موجب دادنامه شماره 

  :چنين رأيي صادر کرده است
دي از کارکنان العاده خاص به شاکي به عنوان اح هر چند مبناي پرداخت فوق

باشد ليکن با توجه به   قانون برنامه پنجم توسعه مي٥٠ماده ) ح(شرکتهاي دولتي بند 
هاي مستمر در آن  العاده  اينکه قانونگذار با لحاظ قانون مديريت خدمات کشوري که فوق

احصاء و ذکر شده، نسبت به وضع قانون برنامه پنجم توسعه اقام نموده و نظر به اينکه 
العاده خاص از سوي قانونگذار  و مدرک متقني که مبين مستمر محسوب نمودن فوقدليل 

العاده خاص از جانب قانونگذار  باشد، ابراز نشده و صرف تعيين و اجازه پرداخت فوق
 تجديدنظرخواهيتوان آن را به عنوان مستمر منظور نظر قانونگذار در نظر گرفت لذا  نمي

 قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري ٧١موجه تشخيص به استناد ماده 
. گردد  ضمن نقض دادنامه تجديدنظر خواسته حکم به رد شکايت شاکي صادر و اعالم مي

  .رأي اصداري قطعي است
 با حضور رئيس و معاونين ٤/٨/١٤٠٠هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 

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

  
   هیأت عمومیرأي

  .تعارض در آراء محرز استالف ـ 
 قانون برنامـه پنجساله پنجم توسعه اقتصادي، ٥٠مـاده ) ح(بـر اساس بند : اوالًب ـ 

هرگونه پرداخت خارج «: ١٣٨٩ران مصوب سال اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي اي
العاده  از مقررات فصل دهم قانون مديريت خدمات کشوري ممنوع است، مگر در مورد فوق

 قانون ٥ و قسمت اخير ماده ٤هاي مشمول ماده  خاص شرکتهاي دولتي و بانکها و بيمه
ت، مديريت خدمات کشوري که طبق دستورالعمل مصوب کارگروهي مرکب از معاون

 و باالترين مقام دستگاه متقاضي، جمهور رئيسمعاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني 
هرگونه پرداخت خارج از مقررات فصل دهم قانون «و با توجه به به عبارت » شود اقدام مي

در صدر اين بند، حکم قانونگذار صرفاً ناظر بر » مديريت خدمات کشوري ممنوع است
خدمات کشوري بوده و منصرف از مشمولين قانون تأمين مشمولين قانون مديريت 

العاده خاص توسط  اجتماعي است و عبارات پاياني بند مذکور نيز صرفاً پرداخت فوق
العاده مذکور  شرکتهاي دولتي را تجويز کرده و هيچ گونه داللتي بر مستمر بودن فوق

کليه «: ١٣٨٦ مصوب سال  قانون مديريت خدمات کشوري١٠١بر اساس ماده : ثانياً. ندارد
هاي اجرايي از لحاظ برخورداري از مزاياي تأمين اجتماعي نظير  کارمندان پيماني دستگاه

بازنشستگي، از کارافتادگي، فوت، بيکاري و درمان با رعايت اين قانون مشمول قانون 
کارمندان «:  قانون مذکور١٠٦و مطابق تبصره ماده » ..باشند تأمين اجتماعي مي

هاي اجرايي مشمول اين قانون که از نظر بيمه و بازنشستگي تابع مقررات صندوق   اهدستگ
تأمين اجتماعي هستند و قبل از تصويب اين قانون از مزاياي غيرمستمر آنان کسور 

توانند کسور مربوطه اعم از سهم کارمند و کارفرما را  بازنشستگي برداشت شده است، مي
 دريافت نمايند و يا حسب تقاضا مطابق مقررات مربوط، يکجا از صندوق تأمين اجتماعي

» ..به نسبت سالهاي پرداخت کسور، قابل احتساب در حقوق بازنشستگي آنان خواهد بود
الذکر، کارمندان مزبور مشمول مقررات قانون مديريت  بنابراين بر مبناي موازين قانوني فوق

ندوق بازنشستگي تأمين  بوده و صرفاً مشترک ص١٣٨٦خدمات کشوري مصوب سال 
 قانون مـديريت خـدمات کشوري مصوب ٧٦بر اساس تبصره مـاده : ثالثاً. اجتماعي هستند

 برابر حـداقل حقوق ٧نبايد از  هاي مستمر العاده سقف حقوق ثابت و فوق«: ١٣٨٦سال 
 ٦٨ ماده ٥ و ٣، ٢هاي مذکور در بندهاي  العاده فوق. العاده مستمر تجاوز کند ثابت و فوق

مبناي محاسبه «:  قانون مذکور١٠٦و به موجب ماده » گردند العاده مستمر تلقي مي فوق
کسور بازنشستگي و براي محاسبه حقوق بازنشستگي کارمندان مشمول اين قانون حقوق 

بنا به » .باشد  اين قانون مي٦٨ ماده ١٠العاده بند   العاده مستمر و فوق ثابت به اضافه فوق
العاده خاص پرداختي به کارکنان پيماني شرکتهاي دولتي موضوع بند  مراتب فوق، فوق

 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران مصوب سال ٥٠ماده ) ح(
االشاره از قانون   حتي اگر به صورت مستمر پرداخت شود، با توجه به مواد فوق١٣٨٩

ستمر و مشمول کسر حق  جزء مزاياي م١٣٨٦مديريت خدمات کشوري مصوب سال 
 ٩/٤/١٣٩٩ـ ٩٩٠٩٩٧٠٩٠٣٥٠٠٩٤٤شود و در نتيجه رأي شماره  بيمه محسوب نمي

 ـ٩٩٠٩٩٧٠٩٥٦٨٠٢١١٠ بدوي ديوان عدالت اداري که به موجب رأي شماره ٤٩شعبه 
 گرديده و همچنين رأي شماره تأييد تجديدنظر ديوان عدالت اداري ١٩ شعبه ٤/٩/١٣٩٩

 تجديدنظر ديوان عدالت اداري که بر ١٤ شعبه ١٨/٨/١٣٩٩ـ ٩٩٠٩٩٧٠٩٥٥٥٠٢٠١٩
اين . اند، در همين حد صحيح و منطبق با موازين قانوني هستند رد شکايت اصدار يافته

 قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت ٨٩ و ماده ١٢ ماده ٢رأي به استناد بند 
مراجع اداري مربوط در  براي شعب ديوان عدالت اداري و ساير ١٣٩٢اداري مصوب سال 

  .االتباع است موارد مشابه الزم
  حكمتعلي مظفريديوان عدالت اداري ـ رئيس هيأت عمومي                                 

 
  ٢٩/٨/١٤٠٠                                                                         ٩٩٠١٩١٣شماره

  بسمه تعالي
  ورجناب آقاي اکبرپ

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

 با ٤/٨/١٤٠٠ مورخ ١٤٠٠٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٢٣١٤الي  ١٤٠٠٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٢٣١١
 اسالمي كه به كمك بهياران شاغل در بيمارستانهاي وابسته به دانشگاه آزاد«: موضوع

صورت رسمي با دانشگاه آزاد اسالمي رابطه استخدامي دارند جهت تعيين سخت و 
هاي استاني تشخيص  آور بودن شغل خود، الزام قانوني مبني بر مراجعه به كميته زيان

جهت درج در روزنامه »  هاي مزبور ندارند آور و اخذ نظريه كميته مشاغل سخت و زيان
  . گردد ل ميرسمي به پيوست ارسا

  فرد مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداهللا اسمعيلي
  

  2314 الی 2311 :ماره دادنامهش       ٤/٨/١٤٠٠: خ دادنامهتاري
  ٩٩٠١٩١٣ ـ ٩٩٠٢١٣٥ـ ٩٩٠٢٥٣٧ـ ٠٠٠١٠٢٤: رونده پشماره

   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري:مرجع رسیدگی
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ها صغرا سلماني فسقنديس، طاهره شهبازي، ناهيد  خانم :تعارضکننده  اعالم
  کوهي مرني و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعي استان خراسان رضوي

   اعالم تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري  :موضوع 
 در خصوص شمول يا عدم شمول قانون کار نسبت به کمک بهياران :گردش کار

هاي وابسته به دانشگاه آزاد اسالمي، شعب ديوان عدالت اداري به   ستانشاغل در بيمار
  .اند شرح ذيل آراي متعارضي صادر کرده

  :ها و مشروح آراء به قرار زير است گردش کار پرونده
 بدوي ديوان عدالت اداري در خصوص دادخواست خانم معصومه شاکري ٥١شعبه : الف

به صدور حکم بازنشستگي بر اساس ) ٤شعبه (ماعي تهران به خواسته الزام اداره کل تامين اجت
 به ٢/٢/١٣٩٨ ـ٩٨٠٩٩٧٠٩٥٧٧٠٠١٢٨ آور به موجب دادنامه شماره مشاغل سخت و زيان

  :شرح زير رأي به ورود شکايت صادر کرده است
 ٨آور موضوع ماده  نظر به اينکه کميته بدوي استاني تشخيص مشاغل سخت و زيان

آور اعالم نموده  آور، شغل شاکي را سخت و زيان و زيان ل سختنامه اجرايي مشاغ آيين
ي کارکنان باليني نظام ور بهرهنامه اجرايي قانون ارتقاي   آيين٤ و ١است و توجهاً به ماده 

سالمت که  مشاغل کارکنان باليني بيمارستانهاي رواني و سوختگي و مشمولين موضوع 
 در بخشهاي دولتي و غيردولتي را از جمله  قانون سازمان نظام پرستاري شاغل١٦ماده 

 قانون سازمان نظام پرستاري ١٦آور محسوب نموده و مطابق ماده  مشاغل سخت و زيان
توانند عضو سازمان باشند  هاي وابسته پرستاري مي نيز کليه اتباع ايراني پرستار و رده

 سال سابقه ٢٠وشاکي نيز مطابق مدارک و مستندات موجود پرستار بوده و بيش از 
باشد بنابراين  خدمت در بيمارستان بوعلي دارد و مشمول مقررات تامين اجتماعي مي

 و ١٣٥٤ قانون تامين اجتماعي مصوب ٧٦ الحاقي ماده ٢مستند به قانون اصالح تبصره 
 ٢٩/٦/١٣٩٠ قانون تامين اجتماعي مصوب ٧٦ ماده ٢تبصره ) ب( بند ١قانون تفسير جزء 

نون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري حکم به ورود  قا٦٥ و ١٠و مواد 
  .دارد  ميشکايت مطروحه را صادر و اعالم

 از شده صادر٨/٥/١٣٩٨ـ ٩٨٠٩٩٧٠٩٥٦٧٠١١١٧رأي مذکور به موجب دادنامه شماره 
  . شده استتأييد تجديدنظر ديوان عدالت اداري ١٨شعبه 

دادخواست خانم صغرا سلماني  بدوي ديوان عدالت اداري در خصوص ٥١شعبه : ب
فسقنديس به خواسته الزام اداره کل تامين اجتماعي استان آذربايجان شرقي به اجراي 

آور و اصالح حکم بازنشستگي به موجب دادنامه شماره  رأي کميته مشاغل سخت و زيان
 : به شرح زير رأي به رد شکايت صادر کرده است٣/٩/١٣٩٨ـ ٩٨٠٩٩٧٠٩٥٧٧٠٣٢٥٤

به اوراق و محتويات پرونده و نيز اليحه  دفاعيه طرف شکايت و توجهاً به با عنايت 
اينکه شاکي از کارکنان دانشگاه آزاد اسالمي بوده و اين دانشگاه داراي مقررات استخدامي 

باشد و از شمول مقررات قانون کار خـارج بوده، لـذا شاکي مشمول مزاياي  خاص خود مي
عليهذا شکايت  باشد  قـانون تامين اجتماعي نمي٧٦اده  مـ٢مقرر در اصالحيـه تبصره 

شاکي را موجه و قانوني ندانسته حکم به رد شکايت مطروحه به استناد ماده قانون 
 قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري صادر و ٦٥ و ١٠، ١الذکر و مواد  فوق

  .گردد اعالم مي
 با حضور رئيس و معاونين ٤/٨/١٤٠٠اريخ    هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در ت

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

  
   هیأت عمومیرأي

  .تعارض در آراء محرز استالف ـ 
ي کارکنان باليني ور بهرهمه اجرايي قانون ارتقاي نا  آيين١بر اساس ماده : اوالًب ـ 

شاغلين باليني به «: ١٧/١٠/١٣٩٩ و اصالحي مصوب ١٣٨٨نظام سالمت مصوب سال 
شود که در بيمارستانها و مراکز درماني شبانه  کارکنان رسته بهداشتي، درماني اطالق مي

ورت مستقيم ارائه و غيردولتي به بيماران بستري به ص) کشوري و لشکري(روزي دولتي 
دهند و شامل پرستاران، بهياران، کمک بهياران، ماماها، پزشکان، کاردانها و   ميخدمت

کارشناسان اتاق عمل، کاردانها و کارشناسان هوشبري و شاغلين رشته شغلي فوريتهاي 
نامه   آيين٤همچنين بر اساس ماده » .باشند پزشکي و آزمايشگاههاي تشخيص طبي مي

اغل کارکنان باليني بيمارستانهاي رواني و سوختگي و مشمولين موضوع ماده مش«: مذکور
 قانون سازمان نظام پرستاري شاغل در بخشهاي دولتي و غيردولتي از جمله مشاغل ١٦

 قانون ايجاد سازمان نظام پرستاري ١٦و مطابق ماده » .شوند آور محسوب مي سخت و زيان
کليه اتباع ايراني پرستار، بهيار، کاردان اتاق « :١٣٨٠جمهوري اسالمي ايران مصوب سال 

و » توانند عضو سازمان باشند هاي وابسته پرستاري مي عمل، کاردان هوشبري و رده
برمبناي موازين قانوني مذکور، مشاغل مذکور به حکم قانونگذار به عنوان مشاغل سخت و 

 اصالحي دانشگاه آزاد اسالمي  اساسنامه١٢ماده ) ح(بند: ثانياً. اند آور، تعيين شده زيان
، يکي از وظايف و اختيارات هيأت امناي دانشگاه آزاد اسالمي را ٢٨/١/١٣٨٩مصوب 

تصويب مقررات مربوط به اعضاي هيأت علمي و کارکنان اداري دانشگاه اعالم کرده و بند 
 ١٣٩٢ سومين صورتجلسه کميسيون دائمي هيأت امناي دانشگاه مصوب آذر ماه سال ٦

هاي خاص  نامه اي هيأت علمي و کارکنان دانشگاه آزاد اسالمي را صرفاً تابع آييناعض
 قانون کار نيز ١٨٨اداري استخدامي مصوب هيأت امنا اعالم کرده است و بر اساس ماده 

مقرر شده است که اشخاص مشمول قوانين و مقررات خاص استخدامي، مشمول مقررات 
اعضاي هيأت علمي و کارکنان اداري دانشگاه آزاد از بنابراين . قانون کار نخواهند بود

 هيأت عمومي ٢٩/٢/١٣٩٣ ـ ١٥٥شمول مقررات قانون کار خارج بوده و رأي شماره 
 اساسنامه دانشگاه آزاد ٥با توجه به ماده : ثالثاً. ديوان عدالت اداري نيز مويد اين امر است

رخصوصي و غيردولتي است غياي  ، دانشگاه مؤسسه١١/٨/١٣٨٩اسالمي اصالحي مصوب 
: رابعاً.  آن خارج است١٠٣و با اين وصف از شمول قانون مديريت خدمات کشوري و ماده 

بر اساس ماده واحده قانون نحوه بازنشستگي جانبازان انقالب اسالمي و جنگ تحميلي و 
 ها، شرکتها، مؤسسات کليه وزارتخانه«آور،  معلولين عادي و شاغلين مشاغل سخت و زيان

دولتي، شهرداريها، بانکها، مؤسسات و شرکتها و سازمانهايي که شمول قانون بر آنها 
، »مستلزم ذکر نام است و همچنين بنياد شهيد و امور ايثارگران انقالب اسالمي ايران

 اساسنامه اصالحي دانشگاه آزاد ٥مشمول قانون مذکور خواهند بود و بر مبناي ماده 
 قانون جامع خدمات رساني به ٢ماده ) الف( است و وفق بند اسالمي، دانشگاه يک مؤسسه

، يکي از مؤسسات مستلزم ذکر نام، دانشگاه آزاد اسالمي ٢٨/١٠/١٣٩١ايثارگران مصوب 
اعالم شده است و در نتيجه اعضاي هيأت علمي و کارکنان اداري دانشگاه آزاد اسالمي 

ي و جنگ تحميلي و معلولين مشمول قانون نحوه بازنشستگي جانبازان انقالب اسالم
  قانون مذکور که بيان٣آور بوده و بر حسب تبصره  عادي و شاغلين مشاغل سخت و زيان

آور که وظايف مربوط به شغل آنان باعث بروز  شاغلين مشاغل سخت و زيان«: دارد مي
سابقه ، توانند با داشتن حداقل بيست سال گردد، مي ناراحتيهاي جسمي و روحي مي

، »ر اساس درخواست کتبي خود با حداکثر پنج سال ارفاق بازنشسته شوندخدمت ب
توانند با بيست سال سابقه تقاضاي بازنشستگي نمايند و دستگاه مکلف به پذيرش  مي

 اساسنامه اصالحي ٢با توجه به اينکه طبق ماده : خامساً. درخواست بازنشستگي است
شي و پژوهشي بوده و بيمارستانهاي دانشگاه آزاد اسالمي، دانشگاه يک مؤسسه آموز

وابسته به دانشگاه آزاد اسالمي نيز به دليل انجام امور آموزشي و پژوهشي و فعاليت اساتيد 
گردند، بنابراين کمک بهياران  دانشگاه در آن، به عنوان واحدي از دانشگاه محسوب مي

و کارکنان اداري بيمارستانهاي مذکور نيز مشمول مقررات مربوط به اعضاي هيأت علمي 
توانند با بيست سال سابقه خدمت، با پنج   دانشگاه آزاد اسالمي محسوب شده و مآالً مي

بنابه مراتب فوق کمک بهياران شاغل در . سال سنوات ارفاقي بازنشسته گردند
بيمارستانهاي وابسته به دانشگاه آزاد اسالمي که به صورت رسمي با دانشگاه آزاد اسالمي 

 ماده واحده قانون نحوه بازنشستگي جانبازان ٣خدامي دارند مشمول تبصره رابطه است
آور  انقالب اسالمي و جنگ تحميلي و معلولين عادي و شاغلين مشاغل سخت و زيان

آور بودن شغل خود، الزام قانوني   بوده و جهت تعيين سخت و زيان١٣٦٧مصوب سال 
آور و اخذ نظريه  غل سخت و زيانهاي استاني تشخيص مشا مبني بر مراجعه به کميته

 ٥١ شعبه ٣/٩/١٣٩٨ـ ٩٨٠٩٩٧٠٩٥٧٧٠٣٢٥٤هاي مزبور ندارند و رأي شماره  کميته
بدوي ديوان عدالت اداري که بر همين اساس و بر رد شکايت اصدار يافته، در اين حد 

 ٨٩ و ماده ١٢ ماده ٢اين رأي به استناد بند . صحيح و منطبق با موازين قانوني است
 براي شعب ديوان ١٣٩٢ون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال قان

  .االتباع است عدالت اداري و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه الزم
  حكمتعلي مظفري ديوان عدالت اداري ـ رئيس هيأت عمومي                                  
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  ٢٩/٨/١٤٠٠                                                                         ٩٧٠٣٦٦٩شماره
  بسمه تعالي

  جناب آقاي اکبرپور
  مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوري اسالمی ایران رئیس هیأت

يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 
 ١٤ـ٠١ ـ٥ قسمت ١جزء «:  موضوع با٤/٨/١٤٠٠ مورخ ١٤٠٠٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٢٣١٥

 وزير نفت كه سن بازنشستگي عادي را در ٢٦/٥/١٣٩٥ ـ ٢٠٢٤٢١٧٦/٢٠ابالغيه شماره 
»  . شد سال كاهش داده است ابطال١٠ سال به ١٥ سال و سابقه خدمات را از ٥مورد مردان 

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

  
  ٩٧٠٣٦٦٩: رونده پ      شماره2315 :ماره دادنامهش     ٤/٨/١٤٠٠: خ دادنامهتاري

   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري:مرجع رسیدگی
   آقاي سيدعبدالحسين مشعلي:یشاک

دهم  از فصل چهار١٤ـ٠١ ـ٥ قسمت ١ ابطال جزء :موضوع شکایت و خواسته
 ٢٠٢٤٢١٧٦/٢٠ابالغيه شماره (مجموعه مقررات اداري و استخدامي کارکنان صنعت نفت 

  ) وزير نفت٢٦/٥/١٣٩٥مورخ 
 از ١٤ـ٠١ ـ٥ قسمت ٢ و ١ شاکي به موجب دادخواستي ابطال جزء :گردش کار

ابالغيه شماره (فصل چهاردهم مجموعه مقررات اداري و استخدامي کارکنان صنعت نفت 
را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته )  وزير نفت٢٦/٥/١٣٩٥ مورخ ٢٠٢٤٢١٧٦/٢٠

  :اعالم کرده است که
 سال سابقه در ٣٠رساند اينجانب با بيش از   ميبا سالم و احترام به استحضار  " 

هاي ملي نفت و گاز در حال حاضر به عنوان کارشناس ارشد حقوقي در ستاد  شرکت
ن وابسته به شرکت ملي گاز ايران به صورت کارمند  انتقال گاز ايرات شرک٢منطقه 

 قانون مديريت ١٠٣بايست با استفاده از مزاياي ماده   ميباشم که رسمي مشغول به کار مي
خدمات کشوري بازنشست شوم ليکن به دليل وجود شروط مندرج در مقررات اداري 

شستگي عادي و يا  سال سابقه خدمت، امکان بازن٣٠االشعار در حال حاضر عليرغم  فوق
باشد و با توجه به شرط سن منـدرج در اين  پيش از موعد براي اينجانب ميسر نمي

 سـال سابقه خـدمت بازنشسته شوم و اين موضوع نگراني بسياري از  ٤٢مقررات بايد با 
كارمندان در شرف بازنشستگي صنعت نفت بوده که خود مصداق بارز تضييع حق 

بر . باشد ين مقررات خارج از حدود و اختيارات وزارت نفت ميمستخدمين دولت که وضع ا
 از فصل چهاردهم مجموعه مقررات اداري و استخدامي ١٤ـ٠١ ـ٥اساس جزء اول قسمت 

 جهت بازنشستگي عادي کارمندان رسمي مرد داشتن ١٣٩٥کارکنان صنعت نفت مصوب 
 ٥ قسمت ٢ء جز) الف(همچنين مطابق بند .  سال تمام سن ضروري است٦٠حداقل 

 سال سن تقاضاي ٥٥تواند با داشتن حداقل   اين مقررات کارمند مرد مي١٤ـ٠١ـ
بازنشستگي نمايد مشروط بر اينکه به ازاي هر سال باقيمانده تا سن بازنشستگي عادي 

اساس و مبناي تعيين .  درصد از مقرري بازنشستگي کارمند کسر شود٣معادل )  سال٦٠(
اين مقررات سن آنان است و به همين علت اگر کارمند هر بازنشستگي کارمندان در 

 سال خدمت  واقعي نموده باشد ولي به سن بازنشستگي مورد نظر ٣٠ميزان بيش از 
اين در حالي . صنعت نفت نرسيده باشد باز هم امکان بازنشستگي وي فراهم نخواهد شد

 قانون ٥ماده هاي تابعه وزارت نفت حسب  است که شرکت ملي نفت ايران و شرکت
باشند ضمن اينکه در صورت استناد امور  مديريت خدمات کشوري مشمول اين قانون مي

 بايد ١٣٩١ قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت مصوب ١٠حقوقي وزارت نفت به ماده 
گفت که اين ماده تنها آن دسته از کارکناني که در واحدهاي عمليات و تخصصي شاغل 

دادنامه ( رعايت قانون خدمات کشوري معاف و خارج دانسته است باشند را از شمول مي
 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نيز در ابطال قسمتي از ٢١/٩/١٣٩٦ـ ٩٢٨شماره 

 درصد ٣رسد اين مقرره به کسر   ميبه نظر) نامه مربوطه متضمن همين مطلب است آيين
 سال سابقه ٣٠کارمنداني که  سال براي آن دسته از ٦٠به ازاي هر سال باقيمانده تا 

باشد وجواز و محمل قانوني ندارد و  باشند از موقعيت قانوني برخوردار نمي خدمت رادارا مي
هاي  گرايي و خالي کردن عرصه  قوانين موضوعه که تأکيد بر جوانبرخالف متن و روح

  قانون مديريت خدمات١٠٣صنعت نفت براي فعاليت جوانان بوده و باالخص باماده 

 آن در تضاد و مغايرت آشکار ٩٦ و اصالحيه مصوبه ٨/٧/١٣٨٦کشوري مصوب 
 سال سابقه ٣٠ صراحتاً بازنشستگي با حداقل ١٠٣ماده ) الف(باشد زيرا که در بند  مي

خدمت را يکي از شقوق بازنشستگي عادي کارکنان دولت دانسته است لذا به استناد 
 ١٣٩٢سي ديوان عدالت اداري مصوب  قانون تشکيالت و آيين دادر١٢ ماده ١بند 

سال سابقه خدمت و به تبع ٣٠ابطال شرط سن بازنشستگي براي کارمندان با بيش از 
 درصد از مقرري کارمند بازنشسته به ازاي هر سال باقيمانده تا ٣آن ابطال شرط کسر 

جزء دوم ) الف(مندرج در جزء اول همچنين بند )  سال٦٠(سن بازنشستگي عادي 
 از فصل چهاردهم مجموعه مقررات اداري و استخدامي کارمندان ١٤ـ٠١ ـ٥قسمت 

  . " صنعت نفت مورد استدعاست
  :متن مقرره مورد شکايت به شرح زير است

  ـ خاتمه خدمات و مزاياي آن١٤فصل ات اداري و استخدامي کارمندان   مجموعه مقرر" 
  ـ بازنشستگي١٤ـ٠١ ـ٥
  ـ بازنشستگي عادي١

 سال تمام ٥٥ سال تمام و کارمندان رسمي زن با سن ٦٠رد با سن کارمندان رسمي م
  . گردند  سال سابقه خدمت در صنعت نفت بازنشسته عادي مي١٠به شرط داشتن حداقل 

ـ ادامه خدمت کارمندان پس از رسيدن به سن بازنشستگي عادي به صورت ١تبصره
منوط به تصويب ) سالگي ٦٠در مورد کارمندان زن ( سالگي ٦٥تعويق بازنشستگي تا سن 

 از قسمت ٣شرايط تعويق بازنشستگي کارمندان مطابق بند . باشد وزير نفت مي
  .باشد  کماکان مجري مي٢فصل } ٢ـ٠١ـ١٦{

هاي  نامه نظام ـ سن بازنشستگي عادي کارمنداني که از تاريخ تصويب آيين٢ تبصره
ت و شرکتهاي تابعه در وزارت نف) ١/٩/١٣٩٣(اداري واستخدامي کارکنان صنعت نفت 

 سال ٥٥ سال و براي کارمند زن ٦٥گردند براي کارمند مرد  مي/ استخدام گرديده
  ." باشد مي)  سال سابقه خدمت در صنعت نفت١٥مشروط به داشتن حداقل (

در پاسخ به شکايت مذکور، معاون امور حقوقي و مجلس وزارت نفت به موجب 
 به طور خالصه توضيح ٢٥/١/١٤٠٠ـ ٢٢٣٧٠ و ٢٨/٥/١٣٩٨ـ ٢٣٤٤٢٧لوايح شماره 
ـ شاکي در متن دادخواست تقديمي ابطال بخشي از مقررات اداري ١: " داده است که

و استخدامي مربوط به شرايط بازنشستگي کارمندان مندرج در مجموعه مقررات را به 
 قانون مديريت خدمات کشوري مطرح نموده به نحوي که ١٠٣استناد از ماده 

 ٦٠ سال سابقه خدمت بتوانند فارغ از شرايط سني و در سن کمتر از ٣٠ کارمندان با
باشند  همان طور که مستحضر مي. سالگي بدون جريمه سنوات بازنشسته شوند

 سال آقايان، ٦٠(پيگيري اين موضوع باعث مخدوش شدن شرط سني بازنشستگي 
که در تاريخ براي کارمنداني (از مقرري % ٣و شرط کسر معادل ) ها  سال خانم٥٥

در مقررات ) درخواست بازنشستگي حداقل سي سال سابق خدمت داشته باشند
  .شود بازنشستگي صنعت نفت مي

ـ در اين خصوص شايان ذکر است مجموع مقررات اداري و استخدامي کارمندان ٢
 قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت بدون الزام به رعايت ١٠صنعت نفت مستند به ماده 

هاي اداري و استخدامي کارکنان  نامه نظام مديريت خدمات کشوري بر اساس آيينقانون 
نامه مذکور به تصويب رسيده و هرگونه تغيير در آن   آيين٣٩صنعت نفت در شوراي ماده 

بر اين اساس . باشد مستلزم بررسي و طرح موضوع و اتخاذ تصميم در شوراي مذکور مي
لت اداري مبني بر تقاضاي ابطال بخشي از مقررات  موضوع شکايت نامبرده به ديوان عدا

اداري و استخدامي کارکنان صنعت نفت در موضوع شرايط بازنشستگي با توجه به ماده 
  .باشد  قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت فاقد موضوعيت مي١٠

ـ از منظر ديگر درخواست شاکي مبني بر استفاده از شرايط بازنشستگي ٣ 
 کشوري صحيح و منطقي به نظر نمي رسد به اين دليل که مشاراليه از قانون مديريت

بدو استخدام با امضاي قرارداد استخدامي تبعيت از ضوابط اداري و استخدامي 
کارمندان صنعت نفت را قبول نموده و بر مبناي جدول حقوق کارمندان صنعت نفت 

 هيچ يک از ضوابط تعيين حقوق گرديده و در حين خدمت نيز تا موعد بازنشستگي
قانون مديريت خدمات کشوري از جمله در مورد پرداخت حقوق، آموزش، مرخصي، 

ير در مورد ايشان اعمال نگرديده و سا... ارزيابي عملکرد، اضافه حقوق ساالنه و 
اند و به يک باره در زمان  گونه اعتراضي هم نداشته کارمندان و از جمله ايشان هيچ

اداري و استخدامي صنعت نفت به تبعيت از قانون  ضوابطبازنشستگي، خروج از 
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حتي با قبول شرايط . باشد مديريت خدمات کشوري فاقد وجاهت قانوني نمي
بازنشستگي نامبرده طبق قانون مديريت خدمات کشوري، تعيين مستمري و حقوق 
بازنشستگي نامبرده بايستي با ضوابط اداري و استخدامي صنعت نفت صورت پذيرفته 

 لذا خواسته شاکي منجر به .باشد  که اين مورد هم عمالً متفاوت از قانون مذکور مي
برخورد دوگانه و تبعيت کارمند از دو نوع ضوابط نظام اداري و استخدامي را شامل 

شود که ضمن فقدان مبناي قانوني و مقرراتي، برخورداري کارمند از زمان ورود به  مي
هاي اداري و استخدامي صنعت نفت و حتي پس از   خدمت تا بازنشستگي از نظام

نيز از مزاياي تعيين و پرداخت مستمري و حقوق بازنشستگي با موضوع بازنشستگي 
با . درخواست تغيير شرايط بازنشستگي مطابق نظام ديگر منطقي به  نظر نمي رسد

عنايت به موارد فوق، از آن مقام تقاضاي رسيدگي و صدور حکم شايسته مبني بر رد 
  ." شکايت شاکي به طرفيت وزارت نفت مورد استدعاست

 قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ٨٤ر اجراي ماده د
شود و هيأت   پرونده به هيأت تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري ارجاع مي١٣٩٢

 از فصل ١٤ـ٠١ ـ٥ قسمت ٢ جزء ٣١/٦/١٤٠٠ـ ٨٥٦مذکور به موجب دادنامه شماره 
ابالغيه شماره (کنان صنعت نفت چهاردهم مجموعه مقررات اداري و استخدامي کار

را قابل ابطال تشخيص نداد و رأي به رد )  وزير نفت٢٦/٥/١٣٩٥ـ ٢٠٢٤٢١٧٦/٢٠
رأي مذکور به علت عدم اعتراض از سوي رئيس ديوان عدالت اداري و . شکايت صادر کرد

  .يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قطعيت يافت
فصل چهاردهم مجموعه مقررات اداري و  از ١٤ـ٠١ ـ٥ قسمت ١رسيدگي به جزء 

)  وزير نفت٢٦/٥/١٣٩٥ـ ٢٠٢٤٢١٧٦/٢٠ابالغيه شماره (استخدامي کارکنان صنعت نفت 
  .در دستورکار هيأت عمومي قرار گرفت

 با حضور رئيس و معاونين ٤/٨/١٤٠٠هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 
ن شعب ديوان تشکيل شد و پس از ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسا

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

   هیأت عمومیرأي
، ١٣٩١ قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت مصوب سال ١٠بر اساس ماده : اوالً

هاي اداري و استخدامي کارکنان شاغل در واحدهاي عملياتي و تخصصي وزارت  نظام
است که بدون رعايت قانون مديريت خدمات کشوري مصوب اي  نامه فت تابع آيينن

رسد و در اين    ميجمهور رئيس و با رعايت ساير قوانين مربوطه به تصويب ١٣٨٦سال
  ١٣٩٣هاي اداري و استخدامي کارکنان صنعت نفت در سال  نامه نظام راستا آيين

 هيأت عمومي ديوان عدالت ٢١/٩/١٣٩٦ـ ٩٢٨تصويب شده و به موجب رأي شماره 
نامه بر کارکنان بخشهاي ستادي وزارت نفت ابطال گرديده  اداري شمول اين آيين

نامه مذکور در خصوص سن و سابقه   آيين٣٥ماده ) الف(به موجب بند : ثانياً. است
سن «: خدمت بازنشستگي عادي تعيين تکليف شده و مقرر گرديده است که

 سال براي کارمند مرد و ٦٥نامه  د از تاريخ تصويب اين آيينبازنشستگي عادي کارمن
کارمند به هنگام بازنشستگي عادي به . گردد  سال براي کارمند زن تعيين مي٥٥

منظور برخورداري از مستمري صندوق بازنشستگي حسب مقررات  موضوعه، بايستي 
 مقررات :ثالثاً» .حداقل پانزده سال سابقه خدمت در صنعت نفت داشته باشد

هاي اداري و  نامه  نظام  آيين٤٠موضوع ماده (الصدور مربوط به صنعت نفت   سابق
در حدودي قابليت اجرايي دارد که در مغايرت با ) استخدامي کارکنان صنعت نفت

الذکر نباشد و در نتيجه شـوراي اداري و استخـدامي صنعـت نفـت  نامه فوق مفاد آيين
) هاي اداري و استخدامي کارکنان صنعت نفت  نظامنامه  آيين٣٩مـوضوع ماده (

صالحيت نداشته است تا مقررات سابق حاکم بر شرکت ملي نفت را که مغاير با  مفاد 
مت ـ قس١وق، جزء ـبنا به مـراتب ف. ايدـت، جهت اجـرا ابالغ نمـنامه اس ينـن آيـاي
ه مغاير با  وزير نفت ک٢٦/٥/١٣٩٥ـ ٢٠٢٤٢١٧٦/٢٠ ابالغيـه شـماره ١٤ـ٠١ ـ٥

هاي اداري و  استخدامي کارکنان صنعت نفت، سن بـازنشستگي عـادي  نامه نظام آيين
 سال کاهش داده، ١٠ سال به ١٥ سال و سابقه خدمت را از ٥را در مـورد مردان 

 قانون تشکيالت و ٨٨ و ماده ١٢ ماده ١خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 
  .شود  ابطال مي١٣٩٢اداري مصوب سال آيين دادرسي ديوان عدالت 

  حكمتعلي مظفريديوان عدالت اداري ـ رئيس هيأت عمومي                                  

  ٢٩/٨/١٤٠٠                                                                          ٠٠٠٠٣٢٦شماره
  بسمه تعالي

  جناب آقاي اکبرپور
  ه و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوري اسالمی ایرانمدیر رئیس هیأت

يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 
هاي   از بخشنامه١بندهاي «:  با موضوع١١/٨/١٤٠٠ مورخ ١٤٠٠٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٢٣١٦

  نيروي انتظامي١٨/١٢/١٣٩٧ ـ ٩٩٠/٣٥٥/٥/١٣ و ٣٠/٦/٠١٣٩٦ ـ ٤٠٧/٣٥٥/٥/١٣شماره 
جمهوري اسالمي ايران كه با تعيين مالك فاصله سه متري به وضع قاعده و معيار براي 
تشخيص راننده و سرنشين خودرو با توجه به شرايط متغيرفصول سال، شرايط آب و هوا و 

 دستورالعمل شماره ٢قسمت آخر بند . شود روز اقدام كرده، ابطال مي ساعات شبانه
روي انتظامي جمهوري اسالمي ايران كه متضمن الزام به  ني١٨/١٢/١٣٩٧ ـ ٩٩٠/٣٥٥/٥/١٣

  . گردد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي» .رفع اثر شيشه دودي است ابطال شد
  فرد مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداهللا اسمعيلي

  
  ٠٠٠٠٣٢٦: رونده پ   شماره  2316 :ماره دادنامهش     ١١/٨/١٤٠٠: خ دادنامهتاري

   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري:مرجع رسیدگی
   آقاي بهنام کرباسي دهوجي:یشاک

 مورخ ٤٠٧/٣٥٥/٥/١٣ بخشنامه شماره ١ ابطال بند :موضوع شکایت و خواسته
  فرمانده١٨/١٢/١٣٩٧ مورخ ٩٩٠/٣٥٥/٥/١٣ دستورالعمل شماره ٢ و ١ و بند ٣٠/٦/١٣٩٦

  وري اسالمي ايران نيروي انتظامي جمه
 ٤٠٧/٣٥٥/٥/١٣ بخشنامه شماره ١ شاکي به موجب دادخواستي ابطال بند :گردش کار

 ١٨/١٢/١٣٩٧ مورخ ٩٩٠/٣٥٥/٥/١٣ دستورالعمل شماره ٢ و ١ و بند ٣٠/٦/١٣٩٦مورخ 
فرمانده نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران  را خواستار شده و در جهت تبيين 

  :ت کهخواسته اعالم کرده اس
ها شرايط اعمال جريمه براي خودروهاي داراي شيشه دودي ذکر  در اين بخشنامه" 

   :شده است در حالي که
برابر اصل يکصد و سي هشتم قانون اساسي فقط هيأت وزيران يا وزراي داراي    ـ١

 قانون ١٨ ماده ٤ـ مطابق بند ٢صالحيت در موضوعات تفويض شده صالحيت دارند؛ 
مقررات مالي دولت فقط هيأت وزيران صالحيت اعالم نظر و تفسير تنظيم بخشي از 

 قانون رسيدگي به تخلفات ٢١ـ بر مبناي ماده ٣قوانين راهنمايي و رانندگي را دارد؛ 
رانندگي فقط هيأت وزيران صالحيت وضع قانون در موضوع جرايم راهنمايي و رانندگي را 

وع شي بر روي بدنه و شيشهنامه راه  آيين٢٠٧ـ مستنداً به ماده ٤دارد؛  هاي  ـور نصب هر ـن
بنابراين ناجا فاقد   .وزيران خـودرو به طور مطلق ممنوع است مگر بر اساس ضـوابط هيـأت

 ـ٤٠٧/٣٥٥/٥/١٣شماره   هاي  بخشنامه٨صالحيت در اين امر بوده تقاضاي ابطال بند 
  . "  دارمرا  ١٨/١٢/١٣٩٧ـ ٩٩٠/٣٥٥/٥/١٣  شماره   ٢ و ١ و بندهاي ٣٠/٦/١٣٩٦

  :هاي مورد شکايت به شرح زير است متن بخشنامه
  :٣٠/٦/١٣٩٦ـ ٤٠٧/٣٥٥/٥/١٣بخشنامه شماره الف ـ 

  نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران: از" 
  گيرندگان رديف چهارم: به

  تخلف استفاده از شيشه دودي در خودروها: موضوع
 ٢١١٤ اعمال قانون کد ها، نسبت به ـ مأمورين مجاز پليس راهور و راه استان١

 متري، ٣که به تشخيص ايشان از فاصله تقريبي اي  در مورد رانندگان وسايل نقليه
شوند با هر ميزان غلظت به صورت جدي اقدام  راننده و سرنشين داخل آن ديده نمي

ـ فرمانده نيروي انتظامي . و آمار آن را مطابق رويه جاري به موقع گزارش نمايند
   ايرانجمهوري اسالمي

    :١٨/١٢/١٣٩٧ـ ٩٩٠/٣٥٥/٥/١٣بخشنامه شماره ب ـ 
  نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران: از
  گيرندگان رديف چهارم: به

  کنترل تخلف استفاده از شيشه دودي در خودروها: موضوع
 ٣ـ معيار مجاز بودن شيشه دودي، تشخيص راننده و سرنشين خودرو از فاصله ١

  .باشد فسر کارشناس ميمتري طرفين خودرو توسط ا
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 متري ٣ـ در صورتي که مطابق نظر افسر کارشناس، راننده و سرنشين از فاصله ٢
قابل تشخيص نباشند ميزان غلظت شيشه دودي غيرمجاز محسوب شده و ضمن صدور 

ـ فرمانده . راننده ملزم به رفع اثر شيشه دودي گردد) ٢١١٤کد تخلف (قبض جريمه 
  "سالمي ايراننيروي انتظامي جمهوري ا

در پاسخ به شکايت مذکور، معاون حقوقي و امور مجلس ناجا به موجب اليحه 
  : توضيح داده است که٢٥/٣/١٤٠٠ ـ ٤٠٠/١٥/٤٠١/٤/٣٤شماره 

 بخشنامه شماره ٨ـ ادعاي شاکي که اظهار نموده تقاضاي ابطال بند ١" 
ن ديوان عدالت  قانو٨٠ و ١٠ ناجا را به استناد مواد ٣٠/٦/١٣٩٦ـ ٤٠٧/٣٥٥/٥/١٣

 قانون ديوان ٨٠اين بند هيچ مغايرتي با ماده . اداري دارم به دليل زير وارد نيست
مغايرت مصوبه با شرع ت ـ «: دارد  مياين ماده که مقرر) ت(عدالت اداري به ويژه بند 

ندارد تا » .کننده يا قانون اساسي يا ساير قوانين يا خروج از اختيارات مرجع تصويب
 نداشته است بلکهاي  در ثاني ناجا در اين خصوص مصوبه. اي ابطال آن باشدموجبي بر

 بر نظارت بر اجراي مقررات توسط کارکنان نيروي انتظامي جمهوري اسالمي تأکيد
  .نمايد ايران مي
ـ ٩٩٠/٣٥٥/٥/١٣ بخشنامه شماره ٢ و ١ـ ادعاي شاکي که اظهار نموده است بند ٢

 قانون ٢١چرا که بر اساس ماده . مغاير قانون است) پليس راهور( ناجا ١٨/١٢/١٣٩٧
 ٣بند (رسيدگي به تخلفات رانندگي، وضع قوانين در مورد جرايم راهنمايي و رانندگي 

همچنين نصب هر نوع شي بر روي بدنه و شيشه خودروها مستند به ) دادخواست شاکي
باشد نه در  مينامه راهنمايي و رانندگي، در صالحيت هيأت وزيران   آيين٢٠٧ماده 

  .به داليل زير وارد نيست)  دادخواست شاکي٤بند (صالحيت ناجا 
) ١٣٨٩مصوب ( قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي ٢١به استناد ماده الف ـ 

هاي تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور در کليه نقاط کشور طبق  جريمه
ستري و راه و ترابري به تصويب هيأت هاي کشور، دادگ جداولي که به پيشنهاد وزارتخانه

  .شود وزيران خواهد رسيد به اجرا گذارده مي
هاي تخلفات راننـدگي مصوب هيأت وزيران   جدول جريمه٢١١٤بر اساس بند ب ـ 

استفاده از شيشه دودي به ) ٢٨/٨/١٣٩٠ـ ٤٦٧٤٨ت/١٦٩٤٣٢نامه شمـاره  تصويب(
نوع بوده و برابر رديفهاي مندرج در نحوي که راننده و سرنشين قابل تشخيص نباشد مم

  .شود صالح اعمال قانون انجام مي مقابل اين تخلف توسط مامورين ذي
به ) ١٣٨٩مصوب ( قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي ٢بـه استناد مـاده پ ـ  

افسران کادر و پيماني مورد وثوق راهنمايي و رانندگي ناجا که براي تشخيص تخلفات 
شود،  اند اجازه داده مي  قل و عبور و مرور تعيين شده و آموزش ديدهمربوط، حمل و ن

بنابراين اعمال قانون . تخلفات مربوط را وفق قانون تشخيص و قبض جريمه صادر نمايند
توسط افسران پليس کامالً منطبق با قانون و ) صدور قبض جريمه در مورد تخلف مزبور(

  .مصوبه هيأت وزيران است
 نامه راهنمايي و رانندگي که شاکي به آن استناد نموده مقرر آيين ٢٠٧ماده ث ـ  

نصب هر نوع عاليم و پالکهاي متفرقه و همچنين الصاق يا نصب يا نقش هرگونه «دارد  مي
ها يا بدنه دورني يا  آگهي، نوشته، عکس و نوشتن عبارات و ترسيم نقوش روي شيشه

نمايش و مانند آن ممنوع است، مگر بر بيروني وسايل نقليه به منظور تجارت، تبليغ، 
اساس ضوابطي که به پيشنهاد شوراي عالي هماهنگي ترافيک شهرهاي کشور به تصويب 

، در »شود ها با تصويب وزارت راه و ترابري اقدام مي در مورد جاده. وزير کشور خواهد رسد
وي شرکتها و ها و تبليغات تجاري از س  مقام بيان ممنوعيت نصب عالئم و الصاق آگهي

باشد که  هاي وسايل نقليه مي توليدکنندگان کاالها بر روي بدنه دروني و بيروني و شيشه
نامه   آيين٢٠٧بنابراين استناد شاکي به ماده . تخلف شيشه دودي از شمول آن خارج است

  ." راهنمايي و رانندگي موضوعيت ندارد
با حضور رئيس و معاونين  ١١/٨/١٤٠٠هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 

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

  
   هیأت عمومیرأي

 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب سال ٢١به موجب ماده : اوالً ـ الف
 کشور و مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور در کليه نقاط هاي تخلفات ريمهج«: ١٣٨٩

ـ صنعتي، با توجه به مکان و زمان وقـوع و نوع تخلفات و ميزان  مناطق آزاد تجاري
تاثير آن در آلـودگي محيط زيست و ايمني عبور و مرور و ساير عـوامل موثر مندرج 

اين قانون از يکصدهزار ريال تا يک ميليون  ٧ جدول موضوع ماده ٦ تا ١در رديفهاي 
باشد و طبق جداولي  ريال و در ساير موارد از سي هزار ريال الي پانصد هزار ريال مي

به ) راه و شهرسازي(هاي کشور، دادگستري و راه و ترابري  که به پيشنهاد وزارتخانه
 و ٢ بر مبناي مواد :ثانياً» .شود تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد، به اجرا گذارده مي

 قانون مذکور، معيار تشخيص تخلفات رانندگي نظر افسران پليس راهنمايي و ٤
رانندگي است و تعيين معيار ثابت و مشخصي که جايگزين معيار فوق شود، مبناي 

ـ ٤٠٧/٣٥٥/٥/١٣هاي شماره   از بخشنامه١بنا به مراتب فوق، بندهاي . قانوني ندارد
 نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ١٨/١٢/١٣٩٧ـ ٩٩٠/٣٥٥/٥/١٣ و ٣٠/٦/١٣٩٦

ايران که با تعيين مالک فاصله سه متري به وضع قاعده و معيار براي تشخيص راننده 
و سرنشين خودرو با توجه به شرايط متغيرفصول سال، اوضاع آب و هوا و ساعات 

 ١ به بند شبانه روز اقدام کرده، خالف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند
 قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ٨٨ و ماده ١٢ماده 

  .شود  ابطال مي١٣٩٢
الزام رانندگان به رفع اثر شيشه دودي در حيطه اختيارات : با توجه به اينکه اوالًب ـ 

، ٧، ٦، ٤، ٢بر مبناي مواد : و صالحيتهاي مامورين تشخيص تخلفات رانندگي نيست، ثانياً
، قانونگذار به تعيين ١٣٨٩ قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب سال ١٤ و ١٣، ١٠

ضمانت اجراهاي مترتب بر تخلفات رانندگي اقدام نموده و بر اساس ضمانت اجراهاي فوق، 
مامورين تشخيص تخلفات رانندگي از حق توقف خودرو و صدور قبض جريمه، جلوگيري 

ر انتقال به توقفگاه يا مقر نيروي انتظامي و يا تعميرگاه، ضبط از حرکت خودرو و دستو
گواهينامه و جابه جايي خـودرو به منظور رفع سد معبر برخوردار هستند الزام راننده به 
رفع اثر شيشه دودي بعد از صـدور قبض جريمه، الزام به فعلي است که در قانون براي آن 

 ٢١در راستاي اجراي حـکم مقرر در مـاده  ت وزيرانهيأ: تعيين تکليف نشده است، و ثالثاً
ـ  ک٤٦٧٤٨ت/١٦٩٤٣٢نامه شماره  قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي به وضع تصويب

 براي استفاده از شيشه دودي به ٢١١٤ اقدام کرده و بر مبناي کد تخلف ٢٨/٨/١٣٩٠
ر کالنشهرها نحوي که راننده و سرنشين قابل تشخيص نباشد، جرايم نقدي مشخصي را د

 دستورالعمل شماره ٢و ساير شهرها تعيين نموده است، لـذا قسمت آخر بند 
 نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران که متضمن الزام ١٨/١٢/١٣٩٧ـ ٩٩٠/٣٥٥/٥/١٣

به رفع اثر شيشه دودي است، مغاير با قانون و نوعي اعمال مجازات مضاعف است که وضع 
 ١مقرره مذکور بوده و لذا مستند به بند کننده  جع تصويبآن خارج از حدود اختيار مر

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

  حكمتعلي مظفري ديوان عدالت اداري ـ رئيس هيأت عمومي                                 
  

  ٢٩/٨/١٤٠٠                                                                         ٩٩٠٣١١٣شماره
  بسمه تعالي

  جناب آقاي اکبرپور
  مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوري اسالمی ایران رئیس هیأت

يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 
 از ٣ و اطالق رديف ٢رديف «:  با موضوع١١/٨/١٤٠٠ مورخ ١٤٠٠٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٢٣١٨

 شوراي اسالمي شهر ساوه درخصوص ١٣٩٩عوارض محلي سال ) ١ـ٤(تعرفه شماره 
الحسنه از تاريخ  هاي قرض عوارض ساليانه بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري و صندوق

  . گردد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي»  .تصويب ابطال شد
  فرد ل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداهللا اسمعيليمديرك

  
  ٩٩٠٣١١٣: رونده پ      شماره2318 :ماره دادنامهش   ١١/٨/١٤٠٠: خ دادنامهتاري

  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري: مرجع رسیدگی
   بانک سينا با وکالت خانم ساميه مخصوصي:یشاک

 از تعرفه شماره ٣ و اطالق رديف ٢رديف  ابطال :موضوع شکایت و خواسته
   شوراي اسالمي شهر ساوه ١٣٩٩عوارض محلي سال ) ١ـ٤(

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


 11صفحه     WWW.RRK.IR                         21/9/1400       روزنامه رسمی                 WWW.DASTOUR.IR                      22352شماره 

 خانم ساميه مخصوصي به وکالت از بانک سينا به موجب :گردش کار
دادخواست و اليحه تکميلي ابطال مصوبه شوراي اسالمي شهر ساوه در خصوص نحوه 

ده و در جهت تبيين خواسته اعالم  را خواستار ش١٣٩٩محاسبه عوارض بانکها سال 
  :کرده است که

احتراماً به وکالت از بانک سينا به شرح دادخواست تقديم گرديده و " 
 ٧٧داليل مندرج در اين اليحه استدعاي ابطال رأي صادره از کميسيون ماده 

 و ابطال ١٨/٩/١٣٩٩ـ ٣٠١٩٢شهرداري ساوه به شماره (قانون شهرداريها 
ض بانکها موضوع مورد استناد رأي صادره و توقف عمليات تعيين تعرفه عوار

  .اجرايي را دارم
 ٥١ قانون اساسي بانکها دولتي هستند و مطابق اصل ٤٤ـ به موجب اصل ١ 

ماده ) ب(شود مگر به موجب قانون، لـذا بند   قانون اساسي هيچ نوع مالياتي وضع نمي
رف آن در مـورد معين مصوب  قانون نحوه وصول برخي از درآمـدهاي دولت و مص٣٠

 وضـع عـوارض براي مؤسسات دولتي از جمله بانکها را منوط به تصويب ١٣٧٣
  .دانسته است شوراي اقتصادي

ـ فعاليت بانکها و شعب مختلف آنها و فعاليت در امور پولي و بانکي در نقاط ٢
ـ ٣٣٤مختلف کشور گسترده است و فعاليت آنها ملي است نه محلي و آراء 

 اين گونه مصوبات را خالف قانون و ١١/١٠/١٣٩١ـ٧٥٩ الي ٧٢٤ و ٣٠/٤/١٣٨٨
خارج از حدود اختيارات شوراي اسالمي شهرها تشخيص و ابطال نموده است، عملکرد 

 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و ٣٠ماده ) ب(پولي و مالي بانکها مطابق بند 
شود که  ت پولي و بانکي مي مشمول مقررا١٣٧٣مصرف آن در مورد معين مصوب 

محل  بايد به تصويب شوراي اقتصاد بررسي و ارتباط به وضع عوارض ساختمان و
  .استقرار بانک ندارد

ـ از آنجا که بانکها به منظور کاهش هزينه درون شهري و تردد غيرضروري ٣ 
و در راستاي بسط و گسترش دولت الکترونيک و تجارت الکترونيک اقدام به نصب 

نمايد و هدف از نصب آنها ارائه خدمات به شهروندان و  هاي خودپرداز مي اهدستگ
باشد لذا وضع عوارض توسط شوراي شهر جواز قانوني  تسهيل عمليات بانکي مي

 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، اخذ ٦/٣/١٣٨٧ـ ١٢٩٩ندارد، رأي شماره 
دره آمده است که عوارض بدون يک خدمت معين جواز قانوني ندارد و در رأي صا

اخذ عوارض در اين خصوص فاقد وجاهت قانوني است عالوه بر اينکه هيچ گونه 
گردد بلکه خود شورا و شهرداري و کارکنان  خدماتي توسط شهرداريها ارائه نمي

ها براي  شوند و منفعتي از نصب دستگاه مند مي  آنان از خدمات خودپردازها بهره
 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب ١٢ ماده ١١حسب بند . بانکها وجود ندارد

هاي خودپرداز که در راستاي ارائه خدمات بانکي که توسط بانکها   دستگاه١٣٨٧
تعيين ) ٢٠/٨/١٣٩٢ـ  ٥٥١رأي (اند معاف از پرداخت عوارض هستند  نصب شده

  .عوارض بانکها ابطال گرديده است
در سراسر کشور مستقرند ـ شعب بانکها و مؤسسات مالي و اعتباري که  ٤ 

باشند و  گردند و غيرمحلي مي داراي شخصيت حقوقي واحدي بوده و ملي تلقي مي
 ٧٧ ماده ٢١ و ١٦اختيارات شوراي اسالمي شهرها در وضع عوارض موضوع بندهاي 

اصالحي قانون تشکيالت و وظايف و انتخابات شوراي اسالمي کشور و انتخابات 
ض محلي جديد، حسب شرايط زماني با رعايت شهرداران مقيد به وضع عوار

 قانون اصالح موادي از قانون برنامه توسعه اقتصادي، ٥ممنوعيتهاي مذکور در ماده 
اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و 

ب خدمات و کاالهاي وارداتي مصودهندگان  ساير وجوه از توليدکنندگان کاال، ارائه
باشد همان گونه که در   قانون ماليات بر ارزش افزوده مي٥٢ و ٥٠ و مواد ١٣٨١سال 

ـ ١٢٤٠، ٢٣/٢/١٣٩٢ـ١١١، ١١/١٠/١٣٩١ـ ٧٢٧، ٢٦/٤/١٣٩١ـ٢٢٠آراء شماره 
 و آراء متعدد صادره در اين خصوص به غيرمحلي ٢٥/٧/١٣٩٦ـ٦٨٧ و ٨/١٢/١٣٩٦

لذا با استناد به موارد فوق . داند  مي و اخذ هرگونه عوارض را ممنوع تأکيدبودن آنها
 قانون ٨٨ و ١٣ و ١٢ ماده ١آراء صادره از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري بند 

 استدعاي ابطال تعرفه ١٣٩٢تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 
  . " پرداخت عوارض تصويب گرديده را  دارم

  :متن مقرره مورد اعتراض به شرح زير است
ـ عوارض ساليانه بانکها و مؤسسات مالي و اعتباري و )١ـ٤(تعرفه شماره " 
  ١٣٩٩ مورد عمل براي سال                                               هاي قرض الحسنه  صندوق
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مالک محاسبه عوارض ياد شده : ١تبصره 
باشد و شامل  مساحت مورد استفاده تجاري مي

هاي بهداشتي، اتاق نگهباني مجزا، البي،  سرويس
بايگاني، نورگيري و راه پله و ساختمان مسکوني 

  .شود  نمي...مدير شعبه، نماز خانه و 
به استناد دادنامه شماره : ٢تبصره

 ١٩/١٠/١٣٩٦ـ١٠٥٢ و ١٢/١٠/١٣٩٦ـ١٠٣٣
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و نامه شماره 

 و ريزي برنامه مدير کل دفتر ١٥/٢/١٣٩٧ـ٦٠٠٠
ها و دهياريهاي کشور  بودجه سازمان شهرداري

ـ رئيس .عوارض ساليانه بانکها قابل وصول است
  شهر ساوهشوراي اسالمي 

  
   در پاسخ بـه شکايت مـذکور، رئيس شـوراي اسالمي شهر سـاوه بـه مـوجب 

 ثبت دفتر اداره کل هيأت عمومي ٢٣/٣/١٤٠٠ مورخ ٩ـ٣١١٣ـ٩٩که به شماره اي  اليحه
  :ت کهو هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري شده توضيح داده اس

از نظر شهرداري بنا به داليل ـ خواسته شکات به شرح دادخواست تقديمي ١" 
االشاره با  عنه فوق الذکر فاقد وجاهت و محمل قانوني بوده و رأي اصداري معترض ذيل

عنه و رد شکايت  رعايت کامل قانون و مقررات صادر گرديده است که ابرام رأي معترض
  .مزبور مورد استدعاست

اً به  مفاد مندرج در رأي کميسيون و گزارش بازرس فني و مامور بازديد ـ توجه٢
 ١ـ٤محل ساختمان بانک در محل مزبور فعال بوده که بانک موصوف وفق تعرفه شماره 

 ٥٠ ماده ١ قانون موسوم به شوراها و تبصره ٨٠ ماده ١٦ و مستنداً به بند ١٣٩٩سال 
 عمومي ديوان عدالت اداري و نامه شماره قانون ماليات بر ارزش افزوده و آراء هيأت

 و بودجه سازمان شهرداريها و دهياريهاي کشور ريزي برنامه مديرکل ١٥/٢/١٣٩٧ـ٦٠٠٠٠
  .باشد بانکها و مؤسسات مالي و اعتباري مشمول پرداخت عوارض ساليانه مي

ـ مبناي محاسبه عوارض متعلقه به طور مصرحه برابر گزارش بازديد فني و بر ٣ 
 جهت عوارض ١٠با ضريب اي  اي مساحت تجاري مورد استفاده و قيمت منطقهمبن

 انجام پذيرفته و محاسبه عوارض متعلقه هم از نظر مستندات ١٣٩٩متعلقه در سال 
  .باشد جايگاه قانوني و هم به لحاظ شکلي فاقد هرگونه ابهام و نقص مي

پرداخت از سوي ـ با محاسبه و اعالم عوارض متعلقه به بانک و استنکاف ٤ 
 قانون شهرداريها به کميسيون مربوطه به عنوان ٧٧مودي مديون پرونده وفق ماده 

به (مرجع رفع و حل اختالف مودي و شهرداري ارجاع و همچنين از بانک مزبور 
 مورخ ١٩ـ١١٩٠٥/٢طي نامه شماره ) عنوان مودي و مديون و مستنکف از پرداخت

يون دعوت به عمل آمده و نهايتاً  جهت شرکت در جلسه کميس٢٩/٩/١٣٩٩
هاي الزم و گزارش مامور بازديد عوارض ساليانه متعلقه را از  کميسيون ضمن بررسي

 ريال دانسته و مستنداً به ٠٠٠/٠١٠/٨٩٠ به مبلغ ٢٩/٢/١٣٩٩ تا ١/١/١٣٩٩تاريخ 
 قانون تشکيالت، وظايف و انتخابات شوراهاي ٨٠ ماده ١٦اختيارات حاصله از بند 

هاي مزبور را تصويب   که تعرفه١/٣/١٣٧٥مي کشور و انتخاب شهرداران مصوب اسال
ـ ٣٤/٣/١/٤٧١ استانداري رسيده است و در اجراي بخشنامه تأييدنموده و به 

 قانون ٥٠ ماده١ مقام عالي وزارت کشور و به استناد قيمت اخير تبصره ١٣/٢/١٣٨٣
هاي جديد و  عالم عمومي تعرفه و برابر ا١٧/٢/١٣٨٧ماليات بر ارزش افزوده مصوب 

 و به استناد ١٣٩٨ بهمن ماه براي اجرا در سال ١٥اصالح شده سال گذشته تا قبل از 
، ١٩/١٠/١٣٩٦ـ١٠٥٢هاي  آراي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره

 ٣ ماده ١ و تبصره ٢٩/٢/١٣٩٨ـ ١١٣ و ١/٣/١٣٩٧ـ ٣٥٤، ١٢/١٠/١٣٩٦ـ١٠٣٣
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يت بانکها و مؤسسات اعتباري و غيره را تجاري محسوب قانون تجارت که محل فعال
نمايد که بانکها ملزم به پرداخت عوارض ساليانه بوده و اينکه عوارض محلي را به  مي

 قانون شهرداريها ٧٧عهده شوراي اسالمي شهر گذاشته است و در اجراي ماده 
 مارالذکر بابت کميسيون اقدام به صدور رأي و محکوميت بانک مزبور به پرداخت مبلغ

شود رأي صادره کميسيون  االشاره نموده است که مالحظه مي عوارض متعلقه فوق
کامالً منطبق بر قانون و مقررات صادر و ابالغ شده است و دعواي خواهان به خواسته 

  . وجاهت قانوني نداشته است٧٧ابطال رأي مزبور کميسيون ماده 
 قانون ماليات ٥٠ ماده ١تبصره در خصوص ادعاي شاکي در خصوص اينکه  ـ ٥

 شوراهاي اسالمي حق وضع عوارض مزبور را ١٧/٢/١٣٨٧بر ارزش افزوده مصوب 
نداشته و صالحيت آنها وضع عوارض محلي بوده است و به آراء صادره از هيأت 

 هاي اعالمي اشاره نموده است معروض عمومي ديوان عدالت اداري به شرح شماره
 قانون تجارت محل فعاليت بانکها از مصاديق واحدهاي ٣اده  م١دارد وفق تبصره  مي

تجاري بوده و عليرغم ادعاي واهي شاکي، در سنوات قبل موضوع در هيأت عمومي 
 وضع عوارض ٢٩/٢/١٣٨٧ـ ١١٣ديوان عدالت اداري مطرح از جمله رأي شماره 

 اختيارات از بانکهاي دولتي را  مغاير قانون و خارج از) عوارض محلي(کسب و پيشه 
تشخيص نداده است و همچنين وفق آراء هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شرح 

 که محل فعاليت بانکها ٧٧هاي اعالمي در متن رأي کميسيون ماده  ها و تاريخ شماره
را تجاري تلقي و محسوب نموده است اقدام شوراها در تصويب عـوارض محلي و اخـذ 

صـديق و شکايت بانکها که به صورت متعدد مطرح شده  و تتأييدعـوارض ساليانه را 
 صورت نپذيرفته است که جهت مزيد ٧٧است رد نموده و ابطال آراء کميسيون ماده 

بر استحضار تصاوير آراءصادره به محضر آن مقام منيع قضايي به پيوست اليحه دفاع 
ي موخر بر زمان شود و با امعا نظر اينکه تاريخ آراء اصداري پيوست تقديم تقديم مي

النهايه با توجه به داليل مبسوط و مستندات . باشد اصدار آراء مورد ادعاي شاکي مي
االشاره از آن مقام منيع قضايي حکم به رد شکايت واهي شکات و ابرام  معنونه فوق
  . " شهرداري مورد استدعاست٧٧عنه صادره از کميسيون ماده  رأي معترض

شکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري پرونده به  قانون ت٨٤ در اجراي ماده 
شود و هيأت مذکور به  هيأت تخصصي شوراهاي اسالمي ديوان عدالت اداري ارجاع مي

 تحت عنوان عوارض ساليانه ١ـ٤، تعرفه شماره ٣١/٦/١٤٠٠ ـ ٨٥٥موجب دادنامه شماره 
استثناء رديف دوم الحسنه به   هاي قرض بانکها و مؤسسات مالي و اعتباري و صندوق

مصوب شوراي اسالمي ) عوارض ساليانه خودپردازها(و رديف سوم ) عوارض حق افتتاح(
رأي مذکور به علت . شهر ساوه را قابل ابطال تشخيص نداد و رأي به رد شکايت صادر کرد

عدم اعتراض از سوي رئيس ديوان عدالت اداري و يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري 
  .افتقطعيت ي

تعرفه ) ١ـ٤( از تعرفه شماره ٣ و اطالق رديف ٢رسيدگي به ابطال رديف « 
 شوراي اسالمي شهر ساوه در دستورکار هيأت عمومي ١٣٩٩عوارض محلي سال 

  ».قرار گرفت
 با حضور رئيس و معاونين ١١/٨/١٤٠٠ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 

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

  
   هیأت عمومیرأي

با توجه به اينکه در آراي متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله دادنامه 
هيأت وضع  اين ٨/١٠/١٣٩٣ ـ ١٧٣٥ الي ١٦٨١ و شماره ٥/١٠/١٣٩٦ـ١٠٠٩شماره 

عوارض افتتاحيه براي فعاالن اقتصادي توسط شوراهاي اسالمي شهر مغاير با قانون و 
 از ٣ و اطالق رديف ٢خارج از حدود اختيار تشخيص و ابطال شده است، بنابراين رديف 

 شوراي اسالمي شهر ساوه به داليل مندرج ١٣٩٩عوارض محلي سال ) ١ـ٤(تعرفه شماره 
 و ١٢ ماده ١ قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند در آراي مذکور، خالف

 از ١٣٩٢ قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ٨٨ و ١٣مواد 
  .شود  تاريخ تصويب ابطال مي
  حكمتعلي مظفري ديوان عدالت اداري ـ رئيس هيأت عمومي                                   

  ٢٩/٨/١٤٠٠                                                                          ٠٠٠٠٠٥٠شماره
  بسمه تعالي

  جناب آقاي اکبرپور
  مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوري اسالمی ایران رئیس هیأت

يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 
د ـ /٨١٩٨/٩٨نامه شماره «:  با موضوع١١/٨/١٤٠٠ مورخ ١٤٠٠٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٢٣١٩

 مدير امور اداري و پشتيباني دانشگاه اراك در رابطه با ابالغ مصوبه هيأت ١٣/٤/١٣٩٨
رئيسه اين دانشگاه درخصوص بازه زماني استفاده ار مرخصي استحقاقي اعضاي هيأت 

 جهت درج در روزنامه رسمي به » . ابطال شد١٥/٦/١٣٩٨ تا ١٥/٤/١٣٩٨علمي از تاريخ 
  . گردد پيوست ارسال مي

  فرد مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداهللا اسمعيلي
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   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري:مرجع رسیدگی

  ضا آذربخت بنکده آقاي علير:یشاک
 مدير ١٣/٤/١٣٩٨دـ /٨١٩٨/٩٨ ابطال نامه شماره :موضوع شکایت و خواسته
  امور اداري و پشتيباني دانشگاه اراک 

ـ  د/٨١٩٨/٩٨ شاکي به موجب دادخواستي ابطال نامه شماره :گردش کار
ين  مدير امور اداري و پشتيباني دانشگاه اراک را خواستار شده و در جهت تبي١٣/٤/١٣٩٨

  :خواسته اعالم کرده است که
 مرتبه ١٣اينجانب عليرضا آذربخت بنکده هيأت علمي رسمي قطعي پايه   " 

نامه   از آيين٨١بر اساس ماده . باشم دانشيار در دانشگاه اراک مشغول به خدمت مي
ها و مؤسسات آموزش عالي، پژوهشي و  استخدامي اعضاي هيأت علمي دانشگاه

 اينجانب حق استفاده از دو ماه ٢٧/١٢/١٣٩٠ ـ ٢٧٣٢٩٨/١٥فناوري به شماره 
ها و مزاياي مندرج در حکم  العاده مرخصي استحقاقي با استفاده از حقوق، فوق

نامه در صورت عدم استفاده   همان آيين٨٢باشم که بر اساس ماده  برخوردار مي
 با توجه از مرخصي استحقاقي ساليانه، در مورد بنده در حال حاضر) اينجانب(عضو 

، مرخصي )٨٢ ماده ١موضوع تبصره (به عدم احراز پست سازمان مصوب ستاره دار 
در مصوبه مورد دادخواست . استحقاقي مذکور قابل ذخيره يا بازخريد نخواهد بود

به صراحت استفاده از ) ٢٥/٣/١٣٩٨مصوبه هيأت رئيسه دانشگاه اراک مورخ (
 الزام نموده است و ١٥/٦/١٣٩٨ تا ١٥/٤/١٣٩٨مرخصي استحقاقي را در بازه زماني 

با شمارش .  روز مرخصي مربوط به تعطيالت عيد را نيز محاسبه نموده است٥
روزهاي غيرتعطيل در تقويم رسمي کشور در بازه زماني ابالغ شده مشخص 

 روز از مرخصي استفاده کنم که با اضافه ٤٣توانم  گردد که حداکثر بنده مي مي
با توجه به مرخصي . رسيم  مي روز٤٨يد مجموعاً به تعداد  روز مرخصي ع٥کردن 
 روز مرخصي اينجانب ١٢ به ميزان ٤٨ و ٦٠ روزه اينجانب، اختالف ٦٠ساالنه 

الزم به ذکر است که در عمل حتي امکان استفاده از . شود اجباراً و الزاماً سوخت مي
  : روز مرخصي نيز وجود ندارد به دو دليل٤٨آن 

 از وظايف هيأت علمي در تابستان اجتناب ناپذير است از جمله بسياريالف ـ  
هاي ترم بهار و نهايي کردن نمرات  تصحيح برگه+ برگزاري جلسات دفاع تز ارشد و دکتري

  .شرکت در جلسات گروه و غيره+ راهنمايي پايان نامه دانشجويان + 
ندسي دهد که رياست دانشکده فني و مه  مي به صراحت نشان٣پيوست ب ـ  

تقاضاي مرخصي بنده حتي در بازه زماني مورد ابالغ هيأت رئيسه دانشگاه، را نيز مخالفت 
چه برسد به خارج از اين بازه در عمل ظاهراً مسئولين دانشگاه هيچ اعتقادي به ! اند نموده

تامين شرايط و بستر مناسب براي استفاده از مرخصي استحقاقي ـ که حق مسلم هر 
الذکر خواستار ابطال مصوبه مورد  در پايان با ادله فوق. ندارندت ـ سمستخدم دولتي ا

  ." دادخواست را از ديوان عدالت اداري خواستارم
در پي اخطار رفع نقصي که از طرف دفتر هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان 

 توضيح ١٨/١/١٤٠٠عدالت اداري براي شاکي ارسال شده بود، وي به موجب اليحه مورخ 
  :ده است کهدا
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مصوبه مورد دادخواست اصالتاً و صراحتاً مصداق خروج از حدود اختيارات قانوني " 
محسوب ) مصداق بند الف و ج و د ذيل(و همچنين برخالف قوانين ) مصداق بند ب ذيل(

 ١٠ از ماده ٣ـ بند جالف ـ : باشند موارد چهارگانه تعارض به شرح ذيل مي. گردد مي
ـ  ٦٨٤ها و مؤسسات آموزش عالي مصوب جلسه  ريت دانشگاهنامه جامع مدي آيين
  )همعرض قانون( شوراي عالي انقالب فرهنگي ١٠/١٢/١٣٨٩

ها و  نامه استخدامي اعضاي هيأت علمي دانشگاه  از آيين٨٢ و ٨١مواد ب ـ  
و  (٢٧/١٢/١٣٩٠ ـ ٢٧٣٢٩٨/١٥مؤسسات آموزش عالي، پژوهشي و فناوري به شماره 

  ) ١١/٥/١٣٩٥ ـ ٩٧٤٥٥ آن با متن يکسان به شماره همچنين نسخه جديد
  هاي توسعه کشور  قانون احکام دائمي برنامه١ـ ماده  ج
   قانون اهداف، وظايف و تشکيالت وزارت علوم١٠ـ ماده  د

نامه جامع مديريت   آيين١٠ از ماده ٣ـ متن بند جالف ـ توضيح مربوط به بند 
 ١٠/١٢/١٣٨٩ـ  ٦٨٤شي و فناوري مصوب جلسه ها و مؤسسات آموزش عالي، پژوه دانشگاه

فراهم «: شوراي عالي انقالب فرهنگي در زمينه وظايف و اختيارات هيأت رئيسه دانشگاه 
نمودن بستر مناسب به منظور اجرايي نمودن مصوبات شوراي عالي انقالب فرهنگي، هيأت 

حقيقات و فناوري و ساير هاي ابالغي از سوي وزارت علوم، ت ها و بخشنامه نامه امناء، آيين
با عنايت به اينکه مصوبات شوراي عالي انقالب فرهنگي همعرض قانون » مراجع ذيصالح

باشند، رياست دانشگاه و هيأت رئيسه دانشگاه موظف به رعايت اين قانون در مصوبات  مي
اجرا لذا وفق اين قانون، هيأت رئيسه دانشگاه اصالتاً و صراحتاً موظف به . باشند خود مي

باشد و با  مي) مصداق بند ب(نامه استخدامي وزارت علوم   از آيين٨٢ و ٨١نمودن مواد 
) بند ب( مذکور ٨٢ و ٨١توجه به اينکه مصوبه مورد دادخواست در تضاد آشکار با مواد 

باشد، مصوبه مورد دادخواست مصداق خروج از حدود و وظايف هيأت رئيسه دانشگاه و  مي
  .باشد مي) الف( قانون بند همچنين در تضاد با

 و ٨١مصوبه مورد دادخواست در تعارض آشکار با مواد ب ـ   توضيح مربوط به بند 
ها و مؤسسات آموزش عالي،  نامه استخدامي اعضـاي هيـأت علمي دانشگاه  از آيين٨٢

و همچنين نسخه جديد   (٢٧/١٢/١٣٩٠ ـ ٢٧٣٢٩٨/١٥پژوهشـي و فناوري به شمـاره 
اعضاي پيماني و رسمي «: ٨١متن ماده .  باشد  مي١١/٥/١٣٩٥وـ /٩٧٤٥٥اره آن با به شم

به ترتيب از يک و دو ماه به ازاي هر سال خدمت از مرخصي استحقاقي با استفاده از 
استفاده از مرخصي . گردند العاده و مزاياي مندرج در حکم برخوردار مي حقوق، فوق

 تابستان و نيمه اول فروردين ماه مجاز باتشخيص مقام مسئول ذي ربط و الزاماً در
 رئيس مؤسسه با مقام مجاز از طرف تأييددر موارد ضروري، با درخواست عضو و . باشد مي

در صورت عدم استفاده عضو از «: ٨٢متن ماده » .وي، استفاده از مرخصي بالمانع است
ن ماده قابل مرخصي استحقاقي ساليانه، مرخصي وي به استثناي مشموالن تبصره ذيل اي

 قانون ٨٤ها موضوع ماده  نامه مرخصي  آيين١٦متن ماده » .ذخيره يا بازخريد نخواهد بود
تعطيالت ميان مرخصي جز مرخصي «: هاي آن مديريت خدمات کشوري و تبصره

با عنايت به اينکه مصوبه مورد دادخواست اين پرونده، » .شود استحقاقي محاسبه نمي
 ١٥/٦/١٣٩٨ تا ١٥/٤/١٣٩٨قي را صرفاً در بازه زماني دو ماهه استفاده از مرخصي استحقا

لذا امکان استفاده از ) ١٦ماده (محدود نموده است و با عنايت به عدم احتساب تعطيالت 
.  ماه مرخصي استحقاقي براي اعضاي رسمي از جمله اينجانب سلب گرديده است٢

 ٤٣ينجانب قادر به استفاده توضيح آن که با فرض تبعيت از مصوبه مورد دادخواست، ا
اين مساله با شمارش روزهاي کاري در بازه زماني دو . باشم  روزه خود مي٦٠روزه مرخصي 

 ٥با اضافه نمودن .  در تقويم رسمي کشور بديهي است١٥/٦/١٣٩٨ تا ١٥/٤/١٣٩٨ماهه 
حداکثر ) ذکر شده در متن مصوبه مورد دادخواست(روز مرخصي در تعطيالت نوروز 

 روز مرخصي ١٢ روز خواهد رسيد و عمالً حق استفاده از ٤٨اده بنده از مرخصي به استف
  .گردد غيرقابل استفاده و سلب مي)  روز٤٨ و ٦٠اختالف (اينجانب 

از جمله دانشگاه اراک (ها  ـ اين ماده قانوني دانشگاه   توضيح مربوط به بند ج
هاي دولتي  عمومي حاکم بر دستگاهرا از رعايت قوانين و مقررات ) مصداق شکواييه حاضر

هاي مالي، معامالتي، اداري،   نامه  مستثنا نموده ليکن تبعيت از چهارچوب مصوبات و آيين
قات تأييد وزيران علوم، تحقياستخدامي، و تشکيالتي مصوب هيأت امنا که حسب مورد به 

شکواييـه حاضر جانب نيز در دادخواست اين. و فناوري رسيده باشد را الزام نموده است
هاي مصوب شوراي عالي انقالب فرهنگي و ايضاً وزارت علوم  نامه مقررات و آيين اساسبر

توضيح آن که دو مورد ضوابط مورد استناد . االجراست بوده که براي دانشگاه اراک الزم
نامه استخدامي است که مصوب هيأت امنا و ايضاً  اينجانب در دادخواست حاضر، آيين

ها مصوب شوراي عالي انقالب  نامه مديريت دانشگاه باشد و آيين مي) بند ب(م وزارت علو
) بند الف(ي  انقالب فرهنگي  وزارت علوم که مصوبات شوراي عالفرهنگي و ايضاً مصوب

  .االجراست لذا هر دو مورد براي رياست دانشگاه اراک الزم. شوند همعرض قانون شمرده مي
 قانون اهداف، وظايف وتشکيالت وزارت علوم، ١٠ده ـ ما   توضيح مربوط به بند د

را از رعايت قوانين و مقررات ) از جمله دانشگاه اراک مصداق شکواييه حاضر(ها  دانشگاه
هاي دولتي مستثنا نموده ليکن تبعيت از چهارجوب ضوابط و  عمومي حاکم بر دستگاه

. اشد را الزام نموده استسيده ب وزارت علوم رتأييدهاي مصوب هيأت امنا و  نامه آيين
هاي مصوب  نامه دادخواست اينجانب نيز در شکواييه حاضر بر اساس مقررات و آيين

بوده که براي دانشگاه  )بند ب(و ايضاً وزارت علوم ) بند الف(شوراي عالي انقالب فرهنگي 
  . " االجراست اراک الزم

  :متن مقرره مورد اعتراض به شرح زير است
  رم هيأت علمياعضاي محت: به" 

  ٩٨ابالغ بازه زماني استفاده از مرخصي اعضاي هيأت علمي در تابستان : موضوع
  با اهداي سالم

، بازه زماني ٢٥/٣/١٣٩٨ احتراماً با عنايت به مصوبه هيأت رئيسه دانشگاه مورخ 
 ١٥/٦/١٣٩٨ تا ١٥/٤/١٣٩٨استفاده از مرخصي استحقاقي اعضاي هيأت علمي از تاريخ 

 روز و ٣٠الزم به توضيح است ميزان مرخصي اعضاي هيأت علمي پيماني . رددگ تعيين مي
 روز در تعطيالت نوروز استفاده شده ٥باشد که از اين ميزان   روز در سال مي٦٠رسمي 

ـ مدير امور ."الذکر استفاده نمايند تواند از مانده مرخصي در بازه زماني فوق است و اعضا مي
  اداري و پشتيباني

  

  وضوع مصوبهم  ردیف

١  
بازه زماني تعطيالت اعضاي هيأت علمي جهت استفاده از مرخصي 

ـ .باشد  شهريور ماه سال جاري مي١٥ تير ماه تا ١٥استحقاقي خود از 
  "آقاي دکتر صادقي و آقاي دکتر سليمان نژاد: مسئول پيگيري 

  
ـ ٨٥٧٣/٩٨در پاسخ به شکايت مذکور، رئيس دانشگاه اراک به موجب اليحه شماره 

 بدوي ديوان عدالت اداري به طور خالصه توضيح داده ٤٥ خطاب به شعبه ٢٠/٨/١٣٩٨
  :است که
 قانون ١٠هاي توسعه کشور و ماده  قانون احکام دائمي برنامه  ١ـ براساس ماده ١" 

اهداف، وظايف و تشکيالت وزارت علوم دانشگاه در زمينه اعطاي مرخصي صرفا از مصوبات 
 .نمايد ميهيات امنا تبعيت 

نامه استخدامي اعضاي هيأت علمي جهت تعيين بازه زماني   آيين٨١ـ مطابق ماده ٢
جهت دريافت مرخصي استحقاقي هيات رييسه دانشگاه صالحيت دارد و مصوبات هيات 

  .باشد نامه مذکور مي  آيين٨٢ و ٨١مذکور در راستاي اختيارات حاصل از مواد 
 به ماده ٤هيات امناي دانشگاه اراک تبصره  ٢١/٥/١٣٩٧ـ براساس مصوبه مورخ ٣

نامه استخدامي اعضاي هيات علمي اضافه گرديده و به موجب اين تبصره تقويم   آيين٨١
اداري دانشگاه صرفا براي مرخصي استحقاقي موضوع اين ماده از اول مهر هر سال تا پايان 

يمانده مرخصي استحقاقي بنابراين امکان استفاده از باق. شود شهريور سال بعد تعيين مي
  ." در اين بازه نيز امکان دارد

 با حضور رئيس و معاونين ١١/٨/١٤٠٠هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 
ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از 

  .ه استبحث و بررسي با اکثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت کرد
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   هیأت عمومیرأي
 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري ٢٠ماده ) ب(بر اساس بند : اوالً

 قانون احکام دائمي ١مفاد آن بر اساس ماده   که١٣٨٩اسالمي ايران مصوب سال 
دانشگاهها، مراکز و «:  تنفيذ شده١٣٩٥هاي توسعه کشور مصوب سال  برنامه

 و فرهنگستانهايي که داراي مجوز از شوراي مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي
هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و  گسترش آموزش عالي وزارتخانه

باشند، بدون الزام به رعايت قوانين و   آموزش پزشکي و ساير مراجع قانوني ذيربط مي
 قانون هاي دولتي به ويژه قانون محاسبات عمومي، مقررات عمومي حاکم بر دستگاه

مديريت خدمات کشوري، قانون برگزاري مناقصات و اصالحات و الحاقات بعدي آنها و 
هاي مالي، معامالتي، اداري، استخدامي و  نامه فقط در چهارچوب مصوبات و آيين

 وزراي علوم، تحقيقات و فناوري تأييدتشکيالتي مصوب هيأت امنا که حسب مورد به 
جمهور  رئيس تأييد در مورد فرهنگستانها به بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و

 بيني پيشو مستفاد از بند قانوني ياد شده اين است که » . ...نمايند رسد، عمل مي مي
نامه استخدامي اعضاي هيأت علمي از جمله  و تصويب ضوابط ناظر بر اجراي آيين

: نياًثا. اعطاي مرخصي در صالحيت هيأتهاي امناي دانشگاههاي سراسر کشور است
ها و مؤسسات  نامه استخدامي اعضاي هيأت علمي دانشگاه  آيين٨١مطابق ماده 

اعضاي پيماني و رسمي به ترتيب از يک و دو ماه «: ١٣٩٥آموزش عالي مصوب سال 
ها و   العاده  به ازاي هر سال خدمت از مرخصي استحقاقي با استفاده از حقوق، فوق

استفاده از مـرخصي با تشخيص مقام . ردندگ مـزاياي مندرج در حکم برخوردار مي
وظايف : ثالثاً» . ...باشد مسئول ذيربط و الزاماً در تابستان و نيمه فروردين ماه مجاز مي

نامه جامع مديريت دانشگاهها و   آيين١٠ماده ) ج(هيأتهاي رئيسه دانشگاهها در بند 
 انقالب  شوراي عالي١٠/١٢/١٣٨٩ـ  ٦٨٤مؤسسات آموزش عالي مصوبه جلسه 

فرهنگي و در دوازده مورد احصاء شده و در هيچ يک از موارد فوق، اختياري داير بر 
شود و آنچه  ي از مرخصي استحقـاقي مالحظه نميمند بهرهتعيين بازه زماني جهت 

نامه پيش گفته  که از وظايف هيأتـهاي رئيسه دانشگاههـا به شرح  مندرج در آيين
راهم کردن بستر مناسب به منظور اجـرايي شدن مصوبات قابل استنتاج است، صرفـاً ف

دـ /٨١٩٨/٩٨به مراتب فوق، نامه شماره  بنا. هيأتهاي امناي دانشگاهها است
 مدير امور اداري و پشتيباني دانشگاه اراک در رابطه با ابالغ مصوبه هيأت ١٣/٤/١٣٩٨

اقي اعضاي رئيسه اين دانشگاه در خصوص بازه زماني استفاده از مرخصي استحق
، به دليل آن که منجر به تضييق ١٥/٦/١٣٩٨ تا ١٥/٤/١٣٩٨هيأت علمي از تاريخ 

نامه   آيين٨١بازه زماني استفاده از مرخصي استحقاقي به شرح مقرر در ماده 
ها و مؤسسات آموزش عالي شده است، خالف  استخدامي اعضاي هيأت علمي دانشگاه

 قانون ٨٨ و ماده ١٢ ماده ١مستند به بند قانون و خارج از حدود اختيار است  و 
  .شود   ابطال مي١٣٩٢تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 

  حكمتعلي مظفري ديوان عدالت اداري ـ رئيس هيأت عمومي                                 
  

  ٢٩/٨/١٤٠٠                                                                         ٠٠٠٠٣٥١شماره
  بسمه تعالي

  جناب آقاي اکبرپور
  مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوري اسالمی ایران رئیس هیأت

يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 
 بندي آثار نامه رده شيوه«:  با موضوع١١/٨/١٤٠٠ مورخ ١٤٠٠٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٢٣٢٠

 رئيس سازمان سينمايي و امور سمعي و بصري كه در فصل ٢/٦/١٣٩٨سينمايي مصوب 
نامه مذكور تعيين شده، به لحاظ  چهارم آن مجازاتهايي نيز براي متخلفين از شيوه

جهت درج در روزنامه رسمي به »  .كننده ابطال شد خارج از حدود اختيار مقام وضع
  . گردد  ميپيوست ارسال

  فرد مومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداهللا اسمعيليمديركل هيأت ع

  ٠٠٠٠٣٥١: رونده پ     شماره2320 :ماره دادنامهش   ١١/٨/١٤٠٠: خ دادنامهتاري
   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري:مرجع رسیدگی

  خانم مولود دولو: یشاک
 مصوب بندي آثار سينمايي نامه رده  ابطال شيوه:موضوع شکایت و خواسته

   رئيس سازمان امور سينمايي و امور سمعي و بصري٢/٦/١٣٩٨شهريور 
بندي آثار سينمايي  نامه رده  شاکي به موجب دادخواستي ابطال شيوه:گردش کار

 رئيس سازمان امور سينمايي و امور سمعي و بصري را خواستار ٢/٦/١٣٩٨مصوب شهريور 
  :که م کرده است شده و در جهت تبيين خواسته به طور خالصه اعال

نامه نظارت بر نمايش فيلم و اساليد ويديو و صدور   آيين٣ـ به موجب ماده ١  " 
 هيأت وزيران موارد ٩/١٢/١٣٦١ـ ٦٠٥٦٦پروانه نمايش آنها موضوع مصوبه شماره 

وزارت فرهنگ و ارشاد . ها را بيان نموده است ممنوعيت نمايش يا عرضه و فروش فيلم
نامه  نامه مذکور اقدام به صدور شيوه  آيين٣ ماده ١٣ و ١١ي اسالمي براساس بندها

 .عنه نموده است معترض
بيان گرديده در » ...نمايش هرگونه فيلم «نامه مذکور عبارت   آيين٣ـ در ماده ٢

نامه مذکور را نسبت به آثـار   آيين٣عنه مفاد مـاده  نامه معترض حالي که شيوه
ه در حالي که واضـع آن چنين صالحيتي سينمايي منحصر نموده و تخصيص زد

گذاري در اين زمينه  نداشته و از طرفي رييس سازمان سينمايي اساسا صالحيت مقرره
هاي سني مختلف در صالحيت  را ندارد و امر تخصيص نمايش آثار سينمايي براي رده
بر فرض صالحيت وزارت . باشد هيأت وزيران و يا شوراي عالي انقالب فرهنگي مي

 قانون اساسي اين امر ١٣٨ و ٨٥هنگ و ارشاد اسالمي در اين زمينه براساس اصول فر
نامه  همچنين در فراز پاياني شيوه. در صالحيت وزير است نه رييس سازمان سينمايي

هايي براي متخلفين تعيين گرديده که وضع قاعده در اين  مجازاتعنه  معترض
 قانون ٣٨ زيرا به موجب اصل خصوص نيز در صالحيت مجلس شوراي اسالمي است

  .اساسي تعيين مجازات در صالحيت مقنن است
 ـ پيشگيري از هرگونه آسيب به مخاطبان براساس موازين تربيتي و اخالقي٣

ها و شوراي صدور پروانه صورت  هاي بازبيني و بررسي فيلم بايست از ابتدا و در هيات مي
بندي سني در  همچنين مبناي رده. ي نباشدبندي سني آثار سينماي بگيرد تا نيازي به رده

  .باشد عنه مشخص نمي نامه معترض شيوه
بندي سني  عنه اقدام به تاسيس هيأت رده نامه معترض  شيوه٢ـ به موجب ماده ٤

گرديده که اين امر عالوه بر اتالف هزينه و وقت موجب ايجاد نهادي موازي با ساير 
نظارت و بازبيني است و تاسيس چنين نهادي ها و نهادهاي تاسيس شده در امور  هيات

  .نيز در صالحيت هيأت وزيران است
هاي  بندي سني فيلم عنه رده نامه معترض  شيوه٣ ماده ٣به موجب تبصره  ـ ٥

غيرسينمايي نيز در صورت نياز و به تشخيص معاونت ارزشيابي به هيات مذکور 
نيز ايجاد تکليف نموده و اين گردد که اين امر براي سازمان صدا و سيما  ارجاع مي

يه هيأت مذکور را دريافت نمايد در تأييدبايست براي کليه آثار خود   ميسازمان نيز
سازي  نامه بررسي فيلمنامه و صدور پروانه فيلم  آيين١٠حالي که به موجب ماده 

هاي ويژه پخش از سيماي جمهوري اسالمي از مفاد  سازمان صدا و سيما فيلم
بايست از نظارت   ميباشند و بدين جهت به طريق اولي ذکور مستثني مينامه م آيين

عنه نيز مستثني باشند، بنابراين ايجاد چنين  نامه معترض  شيوه٢هيأت موضوع ماده
متن مقرره مورد اعتراض ." باشد تکليفي نيز خارج از حدود صالحيت آن سازمان مي

  :به شرح زير است
   سينماييبندي سني آثار نامه رده شيوه" 

  :مقدمه
  پيشگيري از هرگونه آسيب به کودکان، نوجوانان و جوانان بر اساس موازين 

شود،  تربيتي، اخالقي و باورهاي اجتماعي، به عنوان رورت سنت تصوير شناخته مي
هاي منفي  اهميت اين موضوع بدان خاطر است که گاه نمايش رفتار و گفتار شخصيت
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ونت، ترس و مضامين مشابه هستند، براي برخي و يا رخدادهايي که متضمن خش
هاي  بندي آثار و توصيه رساني، طبقه هاي سني نامناسب است و از اين رو اطالع گروه

بندي سني فيلمها،  نظام رده. رود  ميها ضروري به شمار آگاهي بخش با انواع روش
گر مخاطبان در معيار مناسبي براي خوب يا بد بودن محتواي آثار نبوده و صرفاً هدايت

باشد به همين منظور  تشخيص مطابقت آثار با موازين تربيتي و روحي رواني مي
نامه نظارت   آيين١٣ و ١١بندي سني آثار سينمايي به استناد بندهاي  نامه رده شيوه

بر نمايش فيلم، اساليد و ويديو و صدور پروانه نمايش آنها با اصالحات انجام شده 
  .شود ان به شرح زير ابالغ مي هيأت وزير١٣٨٢مصوب 

  :اهداف: فصل اول
  :نامه عبارتند از ـ اهداف مورد نظر در اجراي اين شيوه١ماده 

 عرفي و مذهبي جامعه با هدف ،ـ ارزيابي تماميت فيلم با معيارهاي فرهنگي١
  .هاي سني بدآموز نبودن آثار براي تمامي گروه

 قوانين و هنجارهايهاي ضد ي فعاليتان از درک نادرستهاي سني ناتو ـ هدايت گروه٢
  .عمومي جامعه

هاي ذهني،  ـ پرهيز از نمايش تبعيض قومي، نژادي، جنسيتي و مذهبي، معلوليت٣
جسمي و جنسي و نيز پيشگيري از نمايش حرکات و الفاظ رکيک و نامناسب براي 

  .کودکان و نوجوانان
 خشونت افسار هاي سني در معرض خطر در برابر نمايش ـ حمايت از گروه٤

گسيخته، خونريزي، رفتارهاي هيجاني و مجرمانه مانند استفاده از اسلحه گرم يا سرد، 
  .خودکشي، خودآزاري

جلوگيري از تاثيرگذاري مثبت نمايش مصرف مشروبات الکلي، سيگار و مواد  ـ ٥
  . بر پرهيز از آموزش توليد اين گونه مواد تأکيدمخدر با

  :يبندي سن رده:     فصل دوم
هاي مستقيم و  نامه و با توجه به تاثير پيام  اين شيوه١ـ بر اساس ماده ٢ ماده

بندي سني به  هاي سني مختلف، رده غيرمستقيم فيلمها و فضاي کلي آنها بر گروه
هاي فرهنگي،   شخصيت آشنا با فيلم و سينما در حوزه٢٠تشخيص هيأتي مرکب از 

اعضاي اين هيأت با . گيرد  مي و رسانه صورتآموزشي، تربيتي، رواشناسي، جامعه شناسي
شوند  حکم رئيس سازمان امور سينمايي و سمعي بصري براي مدت يک سال منصوب مي

  .و انتخاب مجدد آنها بالمانع است
بندي سني فيلمها به شرح زير است وحسب مورد، جمالت مقابل هر  ـ رده٣ ماده

  .شود م تبليغاتي درج ميگروه به طور کامل در متن پروانه نمايش و اقال
  .شود  سال توصيه نمي٩تماشاي اين فيلم براي کودکان زير +: ٩ـ گروه ١ 
  .شود  سال توصيه نمي١٢تماشاي اين فيلم براي افراد زير +: ١٢ـ گروه ٢
  .شود  سال توصيه نمي١٥تماشاي اين فيلم براي افراد زير +: ١٥ـ گروه ٣

 که هيأت پروانه نمايش با معاون بندي سني، آثاري را ـ هيأت رده١تبصره
، ١دهد، بازبيني کرده و براساس موارد مطروحه در ماده   ميارزشيابي و نظارت ارجاع

داليل انتخاب گروه سني را با ذکر مصاديق در صورت جلسات خود درج و در پاسخ به 
هاي احتمالي صاحبان آثار و يا به تشخيص خود، براي اطالع عمومي  درخواست

  .کند ميمنتشر 
بندي سني از آنها حذف  ـ فيلمهايي که مصاديق اعالم شده  هيأت رده٢ تبصره

  .شوند بندي خارج مي شود، از شمول رده
له فيلم، سريال، مستند، ترکيبي ت(بندي سني فيلمهاي غيرسينمايي  ـ رده٣تبصره

يي، توسط در صورت نياز و به تشخيص معاونت ارزشيابي و نظارت سازمان امور سينما...) و
نامه  بندي موضوع اين شيوه گيرد يا به هيأت رده  ميهيأت بازبيني اين فيلمها صورت

  .شود ارجاع مي
نامه و در چارچوب مصوبات هيأت  ـ معاونت ارزشيابي و نظارت بر اساس اين شيوه٤ماده 

  .کند  ميبندي سني اقدام اکران نسبت به کاهش ظرفيت نمايشي فيلمهاي مشمول رده

  :ضوابط و مقررات اجرايي: صل سوم    ف
هاي نمايش فيلم، مؤسسات ويديو رسانه،  دفاتر پخش فيلم، سالن ـ ٥ ماده

هاي پيش فروش و فروش اينترنتي بابت سينما و  هاي برخط نمايش فيلم، سامانه سامانه
بندي سني مندرج در پروانه نمايش   ردهرساني اطالعهاي پخش ويديويي مکلف به  شرکت
  .باشند  در تمامي مواد تبليغي، فضاي فيزيکي و مجازي مرتبط با نمايش فيلم ميفيلمها

هاي نمايش فيلم بايد قبل از  بندي هر فيلم در مکان  ردهرساني اطالعـ  ٦ ماده
رسيدن مخاطبان به گيشه فروش بليت يا در محل گيشه فروش نصب گرديده و قابل 

  .رويت باشد
 و يا تماشاي برخط فيلمها، مخاطب بايد قبل از در فروش اينترنتي بليتتبصره ـ 

  .پرداخت وجه يا تماشاي فيلم از رده سني فيلم آگاه شده باشد
بندي سني در فيلم بايد قبل از شروع فيلم در  ـ هشدار مربوط به رده٧ ماده

هاي سينما و همچنين قبل از نمايش در ساير بسترهاي پخش، درج شود و  سالن
هاي برخط   سينمايي، ويديويي، مؤسسات ويديو رسانه و سامانهسينماها، دفاتر پخش

  .نمايش فيلم، مسئول اجراي آن هستند
ـ حداقل يک شانزدهم مساحت هر يک از مواد تبليغاتي مانند عکس، پوستر،  ٨ ماده

پالکارد، سردر، بيلبورد، استند، مکانهاي تبليغاتي و تلويزيون شهري، فضاي مجازي، جلد 
و ساير موارد تبلغاتي بايد به درج ) اعم از چاپي و الکترونيکي(، بليت نسخه ويديويي

بندي سني، مندرج در پروانه نمايش به شکلي واضح و قابل رويت  عبارت هشداري رده
  .اختصاص يابد

  :تخلفات ومجازاتها:    فصل چهارم
ـ معاونت ارزشيابي و نظارت سازمان امور سينمايي و سمعي بصري در ٩ ماده

هاي تاسيس و نظارت بر دفاتر و مؤسسات پخش  نامه چوب مقررات انضباطي آيينچار
هاي نمايش فيلم  فيلم، مؤسسات ويديو رسانه، مراکز عرضه بر خط ويديويي، احداث سالن

هايي را  هاي فروش اينترنتي بليت، مجازات و طرز کار آنها و نيز مقررات مربوط به سامانه
  :کنند  ميتخلفان اعمالبه شرح زير براي هر يک از م

نامه با تصويب شوراي اکران و  هاي مندرج در اين شيوه تمامي مجازاتتبصره ـ  
  .شود  رئيس سازمان امور سينمايي و سمعي بصري اجرا ميتأييد

ـ در صورت بروز تخلف از سوي دارندگان مجوز پخش فيلم، ضمن ابالغ ١٠ ماده
ضروري است متخلفان در اسرع وقت، اقدامات کتبي و درج در پروانه مديران آن دفاتر، 

در صورت . مورد انتظار و جبراني را انجام دهند تا امکان ادامه نمايش فيلم فراهم شود
 ماه جلوگيري ٢تکرار تخلف در مرتبه دوم از صدور پروانه نمايش فيلم بعدي آنها تا 

ت دفاتر مورد نظر به خواهد شد و در صورت تکرار تخلف براي سومين مرتبه، پروانه فعالي
  .شود  سال تعليق مي١ ماه تا ٦مدت 

ـ در صورت بروز تخلف از سوي دارندگان مجوز پخش ويديويي، در مرتبه ١١ ماده 
هاي فيلم از بازار و تامين و انجام اقدامات مورد  اول تذکر کتبي و جمع آوري نسخه

ها تا  عاليت اين شرکت پروانه فانتظار براي بازپخش محصول و در صورت تکرار تخلف،
  . سال تعليق خواهد شد١ ماه تا ٦ماه و در مرتبه سوم پروانه فعاليت آنها از ٣

 صحيح و کامل رساني اطالعـ در صورت سهل انگاري مدير سينما در قبال ١٢ ماده
بندي سني اعالمي در پروانه نمايش ضمن تذکر به وي براي انجام اقدامات مورد انتظار  رده

 ماه به ٣قت، در صورت تکرار تخلف، کار فعاليت مـدير خاطي سينما به مـدت در اسرع و
ابطال کارت مديريت  آيد و درصورت تکرار تخلف در مرتبه سوم، ضمن  ميحال تعليق در

 ماه صادر نخواهد شد و طي اين مدت ٣وي، حواله اکران فيلم جديد براي سينما به مدت 
  .يابد يک درجه تنزل مي ماه ٣درجه کيفي سينما نيز به مدت 

هاي برخط نمايش فيلم و مؤسسات ويديو رسانه در صورت تخلف  ـ سامانه١٣ ماده 
کنند  و در   ميدر مرتبه اول ضمن انجام فوري اقدامات جبراني، تذکر کتبي دريافت

 ماه و در صورت تکرار براي مرتبه سوم ٣صورت تکرار تخلف، پروانه فعاليت آنها به مدت 
  . ماه به حال تعليق درخواهد آمد٦به مدت 
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هاي پيش فروش و فروش برخط بليت سينماها، در صورت تخلف  ـ سامانه١٤ ماده 
 تا ١ر، در صورت تکرار تخلف از ضمن دريافت تذکر و تامين سريع اقدامات مورد انتظا

  .ماه حق فروش بليت را نخواهند داشت٣
ندي سني فيلمهاي سينمايي به ب نامه رده نظارت بر حسن اجراي شيوهـ ١٥ ماده 

  .عهده معاونت ارزشيابي و نظارت سازمان امور سينمايي و سمعي بصري است
 به ٢/٦/١٣٩٨ تبصره در تاريخ ٥ ماده و ١٦نامه در يک مقدمه،  ـ اين شيوه١٦ ماده 

 رئيس سازمان سينمايي و امور سمعي بصري رسيده است و از تاريخ مذکور تأييد
  ." شود  مي١٠/٢/١٣٩٨ل مصوب جايگزين دستورالعم

 در پاسخ به شکايت مذکور، معاون توسعه مديريت و منابع سازمان امور سينمايي و 
ـ ١٢٨٦٩٠/١٤٠٠سمعي بصري وزارت فرهنگي و ارشاد اسالمي به  موجب اليحه شماره 

  : به طور خالصه توضيح داده است که١١/٣/١٤٠٠
عنه با قوانين و مقررات و  ه معترضنام ـ ادعاي شاکي مبني بر مغايرت شيوه١  " 

عنه از حدود اختيارات وزارت فرهنگ و ارشاد  نامه معترض خارج بودن تصويب شيوه
 .باشد اسالمي ادعايي واهي و بي اساس مي

عنه از سوي باالترين مقام سازمان متبوع و در  نامه معترض ـ صدور شيوه٢
 بـر نمايش فيلم و اساليد نامه نظارت  آيين١٣ و ١١جهت اجراي صحيح بندهاي 

 هيأت وزيران صادر گرديده و ١٣٨٢و ويدئو و صـدور پروانه نمايش آنها مصـوب 
برخالف استنباط شاکي مخاطب آن ادارات کل و مجموعه ذيربط در سازمان تحت 

نامه از  مبني بر اينکه در نگارش شيوهاي  از طرفي ضابطه آمرانه. باشند امر مي
.  نشود يا حتما از عبارت بند استفاده شود وجود نداردعبارت ماده استفاده

نامه موصوف هرگز موجد حق و تکليفي بر اشخاص بيرون از اداره  همچنين شيوه
نبوده و صرفا نحوه اجراي تکاليفي که سابقا به موجب مقررات مربوطه ايجاد شده 

  .نمايد را تبيين مي
نظارت بر نمايش فيلم  نامه يين آ٣در ماده » ...نمايش هرگونه فيلم «ـ عبارت ٣

 هيأت وزيران و تمامي مفاد ١٣٨٢و اساليد و ويدئو و صدور پروانه نمايش آنها مصوب 
آن شامل عموم مخاطبين اعم از کودک و نوجوان و بزرگسال و با هر وضعيت و 

بوده و از مواردي است که همواره در تمامي آثار ديداري و ... شخصيت و سني و 
و در اين بين . باشد راي مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي مرعي ميشنيداري دا

مخاطبيني وجود دارند که نيازمند توجه و حمايت و اعمال سختگيري بيشتري نسبت 
و با عنايت به وقوف باالترين مقام مجري . باشد به آنها در نمايش آثار الزم مي

يت و لزوم توجه ويژه به قشر بر اهم) رييس سازمان سينمايي(نامه موصوف  آيين
کودک و نوجوان و ارائه تذکرات الزم به واحدهاي تحت امر درخصوص اجراي دقيق 

همچنين . نامه مذکور در صالحيت مقام مذکور قرار دارد  آيين٨ و ١٣ و ١١بندهاي 
نامه و صدور بخشنامه از سوي وزرا بوده و تصويب   ناظر بر تصويب آيين١٣٨اصل 
  .گردد  شامل نمينامه را شيوه

 ٢ مواد ٢٣ و ٢٢عنه مستند به بندهاي  نامه معترض  شيوه٩ـ فراز پاياني ماده ٤
 و ٢ و همچنين ماده ١٢/١٢/١٣٦٥قانون اهداف وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي مصوب 

نامه نظارت بر نمايش فيلم و اساليد و ويدئو و صدور   آيين٣ ماده ١٣ و ١١ و ٨بندهاي 
همچنين .  هيأت وزيران تدوين و تصويب شده است١٣٨٢نها مصوب پروانه نمايش آ

 شوراي مشترک ٢٧/٦/١٣٧٥مجازاتهاي متناسب تخلفات در عرصه فرهنگي در جلسه 
هاي شوراي عالي انقالب فرهنگي ضوابط و مقررات تاسيس مراکز، مؤسسات،  کميسيون

رديد و مصوبات شوراي هاي فرهنگي و نظارت بر فعاليت آنها تصويب گ ها و انجمن کانون
  . باشد مذکور در حکم قانون مي

نامه نظارت بر نمايش فيلم و اساليد و ويدئو و صدور پروانه نمايش  آيين  ـ مطابق ٥
ها بعد از ساخت ابتدا جهت بررسي و اظهارنظر در   هيأت وزيران فيلم١٣٨٢آنها مصوب 

هاي  ه و پس از انجام مميزيمورد نمايش و صدور پروانه نمايش تحويل شوراي بازبيني شد
بندي آن به  مربوطه و اخذ مجوز نمايش در چهارچوب قوانين و مقررات مربوطه درجه

  .جهت توجه به سالمت اخالقي و رواني قشر کودک و نوجوان امري ضروري است

را به مميز و  بندي سني براساس قانون مدني بوده که اشخاص صغير ـ مالک رده ٦
.  سال تمام قمري تعيين نموده است١٥ سال و ٩ده و سن بلوغ را غيرمميز تقسيم نمو

 ١٢ سال، زير ٩هاي زير  قوانين و مقررات جزايي نيز اطفال و نوجوانان بزهکار را به رده
  . سال تقسيم نموده است١٨ تا ١٥ سال و ١٥ تا ١٢سال و 
ر پروانه نامه نظارت بر نمايش فيلم و اساليد و ويدئو و صدو  آيين٨ـ در ماده ٧

 هيأت وزيران با توجه به حساسيت و اهميت توليدات و محتواي ١٣٨٢نمايش آنها مصوب 
آثار سينمايي به عنوان يک ابزار استراتژيک و تاثيرگذار جهت مقابله با تهاجم فرهنگي 

هاي مختلف مربوط به موضوع  دعوت و اخذ نظر مشورتي از کارشناسان متخصص رشته
  .استفيلم را تجويز نموده 

نامه نظارت بر نمايش فيلم و اساليد و ويدئو و صدور پروانه نمايش آنها  ـ آيين ٨
 هيأت وزيران مربوط به توليدات سينمايي و غيرسينمايي بوده و حقوق و ١٣٨٢مصوب 

تکاليفي را براي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي مقرر نموده و هيچ کدام از مواد و مفاد آن 
بندي سني مربوط به  همچنين رده. نمايد ازمان صدا و سيما را نميافاده تکليف براي س

نامه بررسي  باشد و اشاره به آيين مرحله بعد از توليد و مرحله صدور پروانه نمايش مي
از طرفي سازمان صدا و سيما در . فيلمنامه و صدور پروانه فيلمسازي موضوعيت ندارد

دريافت پروانه فيلمسازي و پروانه نمايش صورت اقدام به ساخت فيلم سينمايي مکلف به 
تواند اقدام به ساخت و  باشد و راسا نمي از سازمان امور سينمايي و سمعي بصري کشور مي

  . " نمايش فيلم نمايد
 با حضور رئيس و ١١/٨/١٤٠٠    هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 

سان شعب ديوان تشکيل شد و پس معاونين ديوان عدالت اداريو رؤسا و مستشاران و دادر
  .از بحث و بررسي با اکثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت کرده است

  
   هیأت عمومیرأي

عالوه بر مواردي که «:  قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران١٣٨بر اساس اصل 
 وزيران شود، هيأت هاي اجرايي قوانين مي نامه هيأت وزيران يا وزيري مأمور تدوين آيين

حق دارد براي انجام وظايف اداري و تأمين اجراي قوانين و تنظيم سازمانهاي اداري به 
هر يک از وزيران نيز در حدود وظايف خويش و . نامه بپردازد نامه و آيين وضع تصويب

نامه و صدور بخشنامه را دارد، ولي مفاد اين  مصوبات هيأت وزيران حق وضع آيين
مستفاد از اصل مذکور اين است که » ... و روح قوانين مخالف باشدمقررات نبايد با متن

هاي اجرايي قوانين توسط هيأت وزيران يا هر  نامه عالوه بر اختيار مقرر براي وضع آيين
يک از وزيران، صالحيت ايجاد حقوق و تکاليف براي شهروندان که در قالب وضع 

 توسط هيأت وزيران و هر يک از هاي مستقل نيز امکان تحقق دارد، صرفاً نامه آيين
وزيران و تنها در راستاي انجام وظايف اداري، تأمين اجراي قوانين و تنظيم سازمانهاي 
اداري امکان پذير است و قانونگذار اساسي به دليل آثار مهم اعمال صالحيت فوق، ايفاي 

وساي آن را توسط ساير مقامات و مسئولين اداري از جمله معاونين وزيران يا ر
بندي آثار  بنابه مراتب فوق صرف نظر از اينکه رده. سازمانهاي اجرايي مجاز ندانسته است

سينمايي به دليل لزوم توجه به اقتضائات فرهنگي و اخالقي حاکم بر جامعه، امري 
با توجه به اينکه ورود مقامات اجرايي و اداري در : پذيرفته شده و ضروري است، ولي اوالً

 قانون ١٣٨ذاري در رابطه با اين موضوع بنا به حکم مقرر در اصل گ خصوص قاعده
بر اساس اصول : اساسي صرفاً اختصاص به هيأت  وزيران و هر يک از وزيران دارد و ثانياً

، تعيين ١٣٩٢ قانون مجازات اسالمي مصوب سال ١٠ قانون اساسي و ماده ١٦٩ و ٣٦
 مجازاتها براساس حکم دادگاه صورت جرايم و مجازاتها بايد به موجب قانون و اعمال

 رئيس ٢/٦/١٣٩٨بندي آثار سينمايي مصوب  نامه رده بگيرد، بنابراين تصويب شيوه
سازمان سينمايي و امور سمعي و بصري که در فصل چهارم آن مجازاتهايي نيز براي 

آن کننده  نامه مذکور تعيين شده، خارج از حدود اختيار مقام وضع متخلفين از شيوه
 قانون تشکيالت و ٨٨ و ماده ١٢ ماده ١نامه ياد شده مستند به بند  ست و لذا شيوها

  .شود  ابطال مي١٣٩٢آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 
  حكمتعلي مظفري ديوان عدالت اداري ـ رئيس هيأت عمومي
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