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

۲۰۰

   هيأت عمومي ديوان عالي كشور در خصوص ميزان ديه تعيين شده٧٦١رأي وحدت رويه شماره 
  ٢  شعب ديوان عالي و ساير دادگاهها  ۲/۸/۱۳۹۶  براي شكستگي استخوان بيني

 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد صالحيت مراجع ٧٦٢يه شماره رأي وحدت رو
  ۳  شعب ديوان عالي و ساير دادگاهها  ۲/۸/۱۳۹۶   به اتهامات رؤسا و اعضاي شعب سازمان تعزيرات حكومتيكننده رسيدگي

 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد دعوي اعالن ٧٦٣رأي وحدت رويه شماره 
  ۴  شعب ديوان عالي و ساير دادگاهها  ۹/۸/۱۳۹۶   قانون تجارت١١٤ و ٤١٣م رعايت مقررات مواد ورشكستگي به لحاظ عد

  ۶  شعب ديوان عالي و ساير دادگاهها  ۹/۸/۱۳۹۶   هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد محكومان به حبس دائم٧٦٤رأي وحدت رويه شماره 

ر راجع به شرايط اعمال  هيأت عمومي ديوان عالي كشو٧٦٥رأي وحدت رويه شماره 
  مجازات مرتكبين جرائم مواد مخدر با رعايت ماده واحده قانون الحاق يك ماده به قانون

  ١٢/٧/١٣٩٦مبارزه با مواد مخدر مصوب 
  ۷  شعب ديوان عالي و ساير دادگاهها  ۳۰/۸/۱۳۹۶

  : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع٦١٠ ـ ٦١١هاي  رأي شماره
 هشتادوهشتمين ١١/١١/١٣٨٧وبات شماره هشت و هفت جلسه مورخ  مصابطالـ ۱ 

 ـ ٧٧٢١/١/٤٤ـ مصوبه شماره ٢  جلسه دوره سوم شوراي اسالمي شهر اهواز
 ١ تبصره ٢٥/٣/١٣٨٣ ـ ٢٥٧٠ـ مصوبه شماره ٣   استانداري خوزستان٢٨/٢/١٣٩١

ين  يكصدويازدهم٢٤/٦/١٣٨٣ جلسه مورخ ٧ مصوبه شماره ٥ بند ٢ و تبصره ١بند 
  جلسه شوراي اسالمي شهر اهواز

  استانداري خوزستان  ۲۸/۶/۱۳۹۶
  ۹  شوراي اسالمي شهر اهواز

تسري ابطال مصوبه  : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع٢/١٤٤٧رأي شماره 
ـ ١٤٤٧موضوع رأي شماره   هيأت عمومي به زمان تصويب مصوبه در اجراي ٢٤/١٢/١٣٩٥ 

  ١٣٩٢ قانون تشكيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ١٣ماده 
  ۱۲  شوراي اسالمي شهر تهران  ۲/۸/۱۳۹۶

  ۱۳  وزارت نفت  ١٩/٩/١٣٩٦  اي دوخته سرمايهدر خصوص افزايش سرمايه شركت ملي نفت ايران از محل اننامه  تصويب

هاي  نام دريافتي از داوطلبان شركت در آزمون در خصوص تعيين هزينه خدمات ثبتنامه  تصويب
  سازمان سنجش آموزش كشور و مركز آزمون وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

  ۱۳۹۷در سال 
  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري  ١٩/٩/١٣٩٦

  ١٣  ، درمان و آموزش پزشکيوزارت بهداشت

  كننده ارايه) اپراتورهاي(االمتياز كارورهاي  در خصوص تعيين ميزان حقنامه  تصويب
  ١٩/٩/١٣٩٦   و فناوري اطالعات سيارخدمات ارتباطي

وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات ـ وزارت 
 وزارت اطالعات ـ امور اقتصادي و دارايي

  سازمان برنامه و بودجه کشور
١٤  

  برداري از شبكه انتقال داده نوري السهم پروانه ايجاد و بهره در خصوص تعيين ميزان حقنامه  تصويب
  ١٩/٩/١٣٩٦   و دسترسي كاربران با استفاده از فيبر نوري

وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات ـ وزارت 
 امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت اطالعات

  سازمان برنامه و بودجه كشور
١٤  

  

 ۱۳۹۶ماه  پنجم دي شنبه سه
 

  ۲۱۲۰۴ شمارهوم سسال هفتاد و 
  

)۱۰۰۸( 
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  صفحه  دستگاه اجراء كننده  تاريخ تصويب  ) وحدت رويهاءقوانين و مقررات و مصوبات آر(عنوان مندرجات 

  ١٩/٩/١٣٩٦   ٦/٢/١٣٩٦مورخ  هـ٥٣٧٣٢ت/١٢٤٨١نامه شماره  تصويب) ٣(به بند ) ظ( جزء الحاق

ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت  وزارت آموزش و پرورش 
ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي وزارت کشور  

ـ وزارت  ـ وزارت راه و شهرسازي  وزارت امورخارجه 
ـ معاونت رييس  وزاراطالعاتـ   مهورج ت ورزش و جوانان 

ـ در امور زنان و خانواده سازمان صدا و سيماي  
ـ جمهوري اسالمي ايران سازمان ميراث فرهنگي،  

ـ صنايع دستي و گردشگري سازمان برنامه و بودجه  
ـ سازمان حفاظت محيط زيست ـ کشور  دبيرخانه  

   صنعتي و ويژه اقتصاديـ شوراي عالي مناطق آزاد تجاري

١٤  

  ١٩/٩/١٣٩٦   توسعه مدارس غيردولتياساسنامه صندوق حمايت از
  وزارت امور اقتصاديـوزارت آموزش و پرورش 

ـ و دارايي بانک مرکزي جمهوري اسالمي  
   سازمان برنامه و بودجه کشورـايران 

۱۴  

  در مورد افزايش سرمايه دولت ٦/٨/١٣٩٦هـ مورخ ٥٤٤٩٦ت/٩٦٢٢١نامه شماره  اصالح تصويب
  ۱۶  وزارت راه و شهرسازي  ١٩/٩/١٣٩٦  در سازمان ملي زمين و مسكن

بنياد شهيد و امور ايثارگرانـ  سازمان برنامه و   ١٩/٩/١٣٩٦  جانبازان و خانواده شهدا نامه تسهيالت خريد يا ساخت مسكن آزادگان، آيين) ٣(اصالح ماده 
ـ بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران   ١٦  بودجه کشور 

  

  
  
  

  ٢١/٩/١٣٩٦                                                                 ١٠١٧٩/١٥٢/١١٠رهشما
  كشور  رسمي  روزنامهمديرعامل محترم 

 مقدمةكشور با  يعال واني ديأت عمومي ه٩٦/٢٤ف يه رديرو  وحدتپروندةگزارش 
 .                   گردد يفاد ميم و جهت چاپ و نشر ايل تنظي آن به شرح ذيمربوط و رأ

  كشور يوان عاليس دي رئي معاون قضائي ـميم ابراهيراه  اب
  

  مقدمه
 ٩٦/٢٤ف ي ردروية وحدت پروندة كشور در مورد يوان عالي ديعموم أت ي هجلسة

ن ي والمسلم االسالم است حجتير  به ٢/٨/١٣٩٦شنبه مورخ   روز سه٨:٣٠رأس ساعت 
ن ي والمسلم االسالم جت کشور و با حضور ح  يعال  وان يس دي رئيمين کري حسيجناب آقا
ان رؤسا، ي كشور و شركت آقا كل  محترم دادستان نمايندة محمد مصدق يجناب آقا

  عمومي تشكيل شد كشور، در سالن هيأت معاون كلية شعب ديوان عالي مستشاران و اعضاي 
ات ي نظريپرونده و طرح و بررس د و قرائت گزارش ي از كالم اهللا مجياتيو پس از تالوت آ

 كشور،  كل كننده در خصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم   شركتيختلف اعضام
  .دي گردي منته٢/٨/١٣٩٦ ـ ٧٦١ شمارة ييقضا  روية   وحدتيصدور رأ ل، به ي ذ بيترت به 

  
  گزارش پرونده: الف

 کل کشور و يس سازمان بازرسي رئي آقا١٦/٩/١٣٩٥ ـ ١٩٢٤٢٢بر اساس گزارش 
 مادة موضوع يني استخوان بي شکستگين شده برايي تعديةزان ي مضمائم آن در خصوص

 ٢ي فري کيها  دادگاه١١٢٣ و ١٠٢ از شعب ١٣٩٢ مصوب ي قانون مجازات اسالم٥٩٣
ان آنها به شرح ي جرخالصة قرچک و تهران آراء مختلف صادر شده است که يها شهرستان

  : گردد يل منعکس ميذ
  شهرستان قرچک،٢ دادگاه کيفري١٠٢ شعبة ٨٢٠٠٨٢٠طبق محتويات پروندة . الف

 بر اثر سانحة رانندگي مصدوم شده و پزشک قانوني در خصوص مورد،... آقاي اسمعيل 
عات يه ضايکل« : اعالم کرده است١٦/٩/١٣٩٤ ـ ١٦/١/م/٢٨٩٦٩ شمارة يبه موجب گواه

 يکبود .٢. ينيسمت راست ب) حارصه (يدگيخراش .١: احراز شده و واجد ارش عبارتند از
ده و ارش ي نگرديني که منجر به فساد بيني استخوان بيشکستگ. ٣.  لب بااليمخاط داخل

ن که ارش آنها يشي دو دندان پيلق. ٤. گردد ين مييه کامل انسان تعيآن چهار درصد از د
ت يپس از طرح شکا» گردد ين ميي کامل انسان تعديةزان شش دهم درصد از يجمعاً به م
ن شهرستان ي ا٢ي فري دادگاه ک١٠٢ شعبة، ي مراحل قانونيقرچک و ط يي قضاةدر حوز

  : داده استين رأي چن١٥/١١/١٣٩٤ مورخ ٩٤٠٧٩٠ شمارة پروندةدر 
 ياطياحت ي از بي ناشيرعمدي غي بدنصدمةراد ير بر ايدا ... يدر خصوص اتهام عل«

ست صادره دادستان فرخوايات پرونده، کي اوراق و محتومالحظة، دادگاه با يدر امر رانندگ
ت ي، شکايقات مرجع انتظامي و انقالب قرچک، گزارش و تحقي عموميمحترم دادسرا

 و ، گواهي پزشکي قانوني، نظريه کارشناس راهنمايي و رانندگي، اقارير صريح متهم......شاکي 
لم  به متهم را محرز و مسير قرائن و امارات موجود در پرونده دادگاه بزه انتسابينظر به سا

 قانون مجازات ۷۱۴ و ۷۰۹، ۶۲۰، ۵۹۳، ۴۸۸، ۴۴۹، ۴۴۸دانسته، مستنداً به مواد 
ي دگيه کامل انسان بابت خراشيک درصد ديت متهم به پرداخت ي حکم به محکومياسالم

 سمت راست بيني، سه هزارم ديه کامل انسان بابت کبودي مخاط داخلي لب باال،) حارصه(
 يني که منجر به فساد بيني استخوان بيارش شکستگه کامل انسان بابت يچهاردرصد د

ک ين يشي دو دندان پيه کامل انسان بابت ارش لقيده است و شش دهم درصد دينگرد
دارد و  يصادر و اعالم م... ل ي اسماعيک سمت چپ باال در حق شاکيسمت راست باال و 

 ين مجازات اسالم قانو۷۱۷ مادة دادگاه مستنداً به ي بزه انتسابي عمومجنبةدر خصوص 
ت ي دولت حکم به محکومي از درآمدهاي وصول برخنحوة قانون ۳ مادة ۱ت بند يبا رعا

 ي صادره حضوريرأ. دارد ي صادر و اعالم مي نقديال جزايون ريليمتهم به پرداخت دو م
دنظر استان تهران ي در محاکم تجديدنظرخواهيست روز پس از ابالغ قابل تجديو ظرف ب

  ».باشد يم
 در تاريخ...  کيفري در تهران خانم نرگس ۱۱۲۳ شعبة ۶۰۰۸۶۶به حکايت پروندة . ب

 جنوب تهران در منطقة ي قانوني مصدوم شده و پزشکي در تصادف رانندگ۲۵/۲/۱۳۹۴
 پروندة بيمارستاني و گرافي«:  نوشته است۳۱/۵/۱۳۹۴ ـ ۱۲/م/۱۶۸۹۱اين باره طي گواهي 

 )تاريخ پذيرش درمانگاهي (۲۵/۲/۱۳۹۴ود مورخ بررسي شد در اثر اصابت جسم سخت حد
 قرار گرفته ي شده است که تحت جااندازيني استخوان بييجا  بدون جابهيدچار شکستگ
نه ياز به معاين. گردد ين مييه کامل انسان تعيد%) ۴( زان ارش آن چهاردرصدياست که م
 ...يت خانم نرگس  تهران نيز راجع به شکا۲ دادگاه کيفري ۱۱۲۳و شعبة » مجدد ندارد

  : داده استين رأي چن۹۴۰۶۳۵ پروندة مقصر در ةاز رانند
 ياهل کرمانشاه ساکن تهران آزاد با قرار قبول... بخش  ي عليدر خصوص اتهام آقا«

احتياطي در امر رانندگي منجر بر ايراد صدمة بدني غيرعمدي نسبت به شاکيه  کفالت داير بر بي
 ۳۱/۹/۱۳۹۴ مورخ ۹۴ـ۴۶۰۰۸۶۶کيفرخواست صادره به شمارة دادگاه با توجه به ... نرگس 

 يه کارشناس رسمي، نظريت شاکي تهران، شکا۱۴ ناحية و انقالب ي عمومياز دادسرا
 و توجهاً يدگي رسجلسة، اقرار مقرون به واقع متهم در ي قانونيه پزشکي، نظريدادگستر
 را محرز و مسلم دانسته و يبن و امارات موجود در پرونده وقوع امر انتساير قرايبه سا

 ۷۱۷ و مادة ۱۳۹۲ قانون مجازات اسالمي مصوب ۵۹۳ و ۴۸۹، ۴۸۸، ۴۴۸مستنداً به مواد 
ب  قانون ماردولت  قانون وصول برخي از درآمدهاي۳ مادة ۱ با رعايت بند ۱۳۷۵الذکر مصو 

 بابت شکستگيو مصرف آن در موارد معين نامبرده را به پرداخت يک دهم ديه کامل انسان، 
ه ظرف  يٌعل يب و نقص اصالح شده در حق مجني بدون عيني استخوان بييجا بدون جابه
 در حق صندوق دولت ي نقديال جزايون ريليخ وقوع تصادف و پرداخت دو ميسال از تار
دنظر در يست روز پس از ابالغ قابل تجدي و ظرف بي صادره حضوريرأ. دينما يمحکوم م

  ».ان استدنظر تهريمحاکم تجد
 ي قانونيه پزشکيدرصد، بر خالف نظر زان دهي به ميني بيه شکستگين دييو علت تع

 شمارةبازگشت به استعالم «: ه کرده استينطور توجي ا٢٢/٣/١٣٩٦ ـ ٤٠٤ نامة يرا ط
زان ي به ميني بيه شکستگين ديي راجع به علت تع٩/٣/١٣٩٦ مورخ ٩٨٦٤/١٥٢/١١٠

 مصوب ي قانون مجازات اسالم٥٩٣ مادةنظر به : يانون قيه پزشکيدرصد بر خالف نظر ده
 که ميزان ديه شکستگي بيني را در صورتي که بدون عيب و نقص اصالح شود يک دهم ١٣٩٢

نکه يت به اي در قانون مذکور با عناينيف فساد بينظر از عدم تعر ه کامل دانسته، صرفيد
 دن يا سوزاندن و يا امثالهم نيامده،فساد بيني در مقابل شکستن استخوان بيني يا سوراخ کر

http://www.RRK.IR
http://www.DASTOUR.IR
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 يه شکستگي راجع به ديني ذکر شده و نظر به سابقه تقنينيبلکه به عنوان مصداق فساد ب
ه يو نظر) ره(ي نيله حضرت امام خميرالوسي از جمله تحري که بر اساس منابع فقهينيب

بران بدون  و اصالح و جيني بيباشد داللت بر آن دارد که در صورت شکستگ يمشهور م
 يني بي که شکستگي قانونيه پزشکينار است، لذا با توجه به نظريکصد ديب آن موجب يع

ه کامل انسان است و ارش يدهم د کي نموده، موجب ي استخوان گواهييجا را بدون جابه
  ».رديگ يبه آن تعلق نم

 گي تهران براي شکست٢ دادگاه کيفري ١١٢٣با توجه به مراتب اعالم شده چون شعبة 
زان ي مي قانونيب و نقص اصالح شده و پزشکي که بدون عيني استخوان بييجا بدون جابه

 صادر شده در پرونده به ي رأين کرده است طييه کامل انسان تعيارش را چهاردرصد د
 کامل انسان حکم داده و اقدام خود را ديةدهم  کي به پرداخت ٩٤٠٦٣٥ي گاني باشمارة

 ٢ دادگاه کيفري ١٠٢االشعار توجيه کرده است، ولي شعبة  فوقبه شرح مذکور در نامة هم 
 که منجر به فساد نشده است به همان يني استخوان بي شکستگيشهرستان قرچک برا

ب اختالف ين ترتي، حکم داده و با ا%)٤( اند ن کردهيي تعي قانوني پزشکنظريةاندازه که در 
 يني استخوان بين ما به ازاء شکستگيي در تعي قانون مجازات اسالم٥٩٣ مادةاستنباط از 

ب و نقص اصالح شده، به وقوع ي و عييجا  نشده و بدون جابهينيکه منجر به فساد ب
 طرح ١٣٩٢ مصوب يفري کين دادرسيي قانون آ٤٧١ مادة يوسته است، لذا در اجرايپ

  .دينما ي تقاضا مييه قضاي وحدت روي صدور رأيموضوع را برا
   کشوريوان عالي دييمعاون قضاـ  ي ن مختاري  حس                            

  
  نظرية دادستان كل كشور: ب

 قانون مجازات ۵۹۳ مادة مختلف از يها موضوع پرونده عبارت است از استنباط«
 و يني که موجب فساد بينيشکستن استخوان ب«: دارد ي که مقرر م۱۳۹۲ مصوب ياسالم

 د و چنانچه بدون عيب و نقص اصالح شود موجب يک دهمبين رفتن آن شود ديه کامل داراز 
ا ي ينيدر کج شدن ب. دا کند، موجب ارش استيب و نقص بهبود پيه کامل و اگر با عيد

 ۱۰۲ شعبة» .شود ي که منجر به فساد آن نشود، ارش ثابت مينيشکستن استخوان ب
تنباط از  با اسيني استخوان بي شهرستان قرچک در خصوص شکستگ۲ يفريدادگاه ک

ن ين ماده مرتکب را به پرداخت ارش محکوم کرده و مقرر نموده است که چون ايا
رد يگ يل آن ماده ارش تعلق مي نشده است، لهذا به استناد ذيني منجر به فساد بيشکستگ

 تهران در پرونده مشابه با استنباط از همان ماده ۲ دادگاه کيفري ۱۱۲۳در حالي که شعبة 
کستگي استخوان بيني که بدون عيب و نقص اصالح شده به پرداخت يک دهم  را بابت شمرتکب

 شود در خصوص همانطوري که مالحظه مي. عليه محکوم کرده است کامل در حق مجنيه يد
 ي قانون مجازات اسالم۵۹۳ مادة قرچک با استنباط از ۲ يفري، دادگاه کيني بيشکستگ

هران در پرونده مشابه با استنباط از همان  ت۲ يفريمرتکب را به پرداخت ارش و دادگاه ک
. ه محکوم کرده استيعل يه کامل در حق مجنيک دهم ديماده مرتکب را به پرداخت 

 ۵۹۳قانونگذار در مادة : کنم استنباط خود را از مادة قانوني فوق به شرح زير اعالم مينک يا
 را بيان کرده استمجازات اسالمي در خصوص شکستگي استخوان بيني چهار صورت قانون 

 يني استخوان بـ۱:  با هم ندارنديگونه تعارض چيکه هر کدام حکم خاص خود را دارد و ه
ه کامل ين صورت دين برود و اصالح نشود در اي فاسد و از بيني بشکند که بيا به گونه
 ـ استخوان بيني بشکند و بيني نيز فاسد شود، ولي بدون نقص و عيب اصالح شود۲.  استثابت
ز فاسد ي نيني بشکند و بيني استخوان بـ۳. ه کامل ثابت استيک دهم دين صورت يدر ا

 يني استخوان بـ۴. ن صورت ارش ثابت استيب اصالح شود در اي با نقص و عيشود، ول
سه . ز ارش ثابت استين صورت ني آن همراه با فساد نباشد در اي شکستگيبشکند، ول

منظور .  باشديني استخوان توأم با فساد بيکستگ است که شيصورت اول مربوط به مورد
 صورت به ي رويني افتادن بيعني است ينير صاحب جواهر، سقوط بي به تعبينياز فساد ب

ن رفتن ي از بينيروشن است که منظور از فساد ب(ابد ير يي فرد تغي ظاهرة که چهرينحو
 دارد ي حکم خاصيم قانون مجازات اسال۶۹۳ مادةن موضوع در يرا ايست، زي نييايبو

 مادةز در ين موضوع نيرا ايست، زي نينين منظور از آن قطع کردن و جدا کردن بيهمچن
ن يرا ايست زي نينيز منظور از آن فلج شدن بي به طور مستقل مطرح شده است و ن۵۹۲

صورت چهارم از چهار صورت فوق )  همان قانون مطرح شده است۵۹۵ مادةموضوع در 
گر ير دي نباشد به تعبيني است که همراه با فساد بيني استخوان بيگمربوط به آن شکست

 ي که چهره ظاهريف باشد به طوري است که صدمه ضعيصورت چهارم مربوط به مورد
 چهارگانه فوق يها ن با مالحظه صورتيبنابرا. ر نکنديي تغينيفرد با شکستن استخوان ب

 هر چهار صورت به صورت يرا بي قانون مجازات اسالم۵۹۳ مادةشود که  يمشخص م

در . گر ندارندي با همديچکدام تعارضي کرده است و هينيب شي پيجداگانه حکم خاص
 مادةن برداشت از ي که منطبق با ايي تا جايفري کيها  شعب دادگاهيها جه استنباطينت

  ».د استيي باشد مورد تأ۵۹۳
  

  كشور عالي    عمومي ديوان  هيأت۲/۸/۱۳۹۶ـ  ۷۶۱ روية شمارة  رأي وحدت
 يمستفاد از مقررات مبحث سوم از فصل سوم بخش دوم قانون مجازات اسالم

ن عضو، بدون ي، چنانچه صدمه وارده به ايني بدية راجع به يني و سوابق تقن١٣٩٢مصوب 
 ين شکستگي استخوان منجر شود و ايگر آن، فقط به شکستگي ديها ب به قسمتيآس

 .جبران شود موجب يک دهم ديه کامل خواهد بودبدون ايجاد عيب و نقص اصالح و 
  کيفري دو تهران در حدي که با اين نظر انطباق دارد١١٢٣بر اين اساس رأي شعبة 

ن يي قانون آ٤٧١ مادة مطابق ين رأيا. گردد يص مي تشخيح و قانونيت آراء صحيبه اکثر
ر مراجع يا و ساه  کشور، دادگاهيوان عالي شعب دي در موارد مشابه برايفري کيدادرس
  .االتباع است ر آن الزمي و غييقضا

   كشور ي عال واني دي عموم أتيه
  

  ٢١/٩/١٣٩٦                                                                 ١٠١٧٩/١٥٢/١١٠رهشما
  كشور  رسمي  روزنامهمديرعامل محترم 

 مقدمةكشور با  يعال واني ديأت عمومي ه٩٦/٣١ف يه رديرو  وحدتپروندةگزارش 
 .                   گردد يفاد ميم و جهت چاپ و نشر ايل تنظي آن به شرح ذيمربوط و رأ

  كشور يوان عاليس دي رئي معاون قضائي ـميم ابراهي  ابراه
  

  مقدمه
 ٩٦/٣١ف ي ردروية وحدت پروندة كشور در مورد يوان عالي ديعموم أت ي هجلسة

ن ي والمسلم االسالم است حجتير  به ٢/٨/١٣٩٦شنبه مورخ   روز سه٨:٣٠رأس ساعت 
ن ي والمسلم االسالم کشور و با حضور حجت    يعال  وان يس دي رئيمين کري حسيجناب آقا
ان رؤسا، ي كشور و شركت آقا كل  محترم دادستان نمايندة محمد مصدق يجناب آقا

ل ي تشكي عموم أتير سالن هكشور، د يعاليوان  شعب دكليةمعاون   يمستشاران و اعضا
 يپرونده و طرح و بررس د و قرائت گزارش ي از كالم اهللا مجياتيشد و پس از تالوت آ

 كننده در خصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم   شركتيات مختلف اعضاينظر
 ٢/٨/١٣٩٦ ـ ٧٦٢ شمارة ييقضا  روية   وحدتيصدور رأ ل، به ي ذ بيترت  كشور، به  كل 

  .دي گرديمنته
  

  گزارش پرونده: الف
 يي معاون محترم قضا١٨/٤/١٣٩٦ مورخ ٢٠٠/٩٩٨/٩٠٠١ شمارةحسب گزارش 

به اتهامات ] کننده يدگي مراجع رس تيصالح[ و انقالب تهران، در مورد يدادستان عموم
] شعب[ک طرف و يدوم از ] شعبة[ن ي بيرات حکومتي شعب سازمان تعزيرؤسا و اعضا

ل اختالف نظر حادث يگر به شرح ذي کشور از طرف ديوان عاليتم د و هفيازدهم و سي
  :شده است
ن يت بي کشور در مقام حل اختالف در صالحيوان عالي محترم دوم دشعبة  ـالف
ه و بندرعباس راجع به ي شهرستان ارومي و انقالب تهران با دادسراي عموميدادسراها

 ٢ تبصرة به استناد يرات حکومتيز شعب سازمان تعي به اتهامات رؤسا و اعضايدگيرس
 يه اتهامات رؤسا و اعضايبه کل«: دارد ي قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز که مقرر م٤٦ مادة

 قاچاق کاال و ارز يها  به پروندهيدگي که در مقام رسيرات حکومتيشعب سازمان تعز
 مورخ يها دادنامه يط» .شود ي ميدگي مرکز رسيها در دادسرا و دادگاه. شوند يمرتکب م

ت ي که نظر به صالحين استدالل که مقنن در مواردي با ا٢٧/٨/١٣٩٤ و ٢٩/٩/١٣٩٤
 تهران داشته از لفظ تهران استفاده نموده و آنچه از کلمه مرکز به ذهن متبادر يدادسرا

 به محل وقوع بزه، به نحو يکيشود مرکز استان محل وقوع جرم است که به لحاظ نزد يم
 مرکز استان، يت دادسرايجه صالحيدر نت. شود ي ميدگيتر به موضوع رس عي سرتر و قيدق
  .د نمودندييرا تأ) ه و بندرعباسياروم(

 کشور در مقام حل اختالف در يوان عالي و هفتم ديازدهم و سي شعب محترم  ـب
 ١٥٢ شمارة دادنامة ي و انقالب تهران با رشت و اراک طي عمومين دادسرايت بيصالح
 قانون ٤٦ مادة ٢ تبصرة مستنداً به ٨/١/١٣٩٥ مورخ ٠٠٠٥ شمارة و ٦/١٠/١٣٩٥مورخ 

 مادةن استدالل که کلمه ظهور در مرکز کشور دارد و در يمبارزه با قاچاق کاال و ارز با ا
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  قانون آيين دادرسي کيفري نيز رسيدگي به اتهامات بعضي از مسئولين ادارات را٣٠٨
رات يان شعب تعزيستان دانسته و قانونگذار متصد مرکز اييت مرجع قضايدر صالح

  قانون آيين دادرسي کيفري تلقي کرده است٣٠٧ مادة ١ تبصرةحکومتي را مشمول 
 همانطور که. نتيجه صالحيت رسيدگي دادسراي عمومي و انقالب تهران را تأييد نموده استدر 

 به عمل ي، استنباط مختلف قانون مبارزه با قاچاق٤٦ مادة ٢ تبصرةد از ييفرما يمالحظه م
أت يت طرح در هي قابليفري کين دادرسيي قانون آ٤٧١آمده است که موضوع برابر ماده 

  . ه را داردي وحدت روي کشور جهت صدور رأيوان عالي ديعموم
  دادستان کل کشوري ـ محمدجعفر منتظر

  
  نظرية دادستان كل كشور: ب

 يوان عالي کشور در مقام حل اختالفالف ـ شعبة دوم د: موضوع پرونده آن است که«
ه و ي شهرستان ارومي و انقالب تهران با دادسراي عمومين دادسراهايت بيدر صالح

 بندرعباس راجع به رسيدگي به اتهامات رؤسا و اعضاي شعب سازمان تعزيرات حکومتي
ه يبه کل« :دارد ي قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز که مقرر م۴۶ مادة ۲ تبصرةبه استناد 

 هاي اتهامات رؤسا و اعضاي شعب سازمان تعزيرات حکومتي که در مقام رسيدگي به پرونده
 يط» .شود ي ميدگي مرکز رسيها شوند، در دادسرا و دادگاه يقاچاق کاال و ارز مرتکب م

 که ين استدالل که مقنن در مواردي با ا۲۷/۸/۱۳۹۴ و ۲۹/۹/۱۳۹۴ مورخ يها دادنامه
 تهران داشته از لفظ تهران استفاده نموده و آنچه از کلمه مرکز يدادسرات ينظر به صالح

 به محل يکيشود مرکز استان محل وقوع جرم است که به لحاظ نزد يبه ذهن متبادر م
 در نتيجه شعب دوم. شود تر به موضوع رسيدگي مي تر و سريع وقوع بزه به نحو دقيق

   .را تأييد کرده است) اروميه و بندرعباس(ن ديوان عالي کشور صالحيت دادسراي مرکز استا
 ب ـ شعب يازدهم و سي و هفتم ديوان عالي کشور در مقام حل اختالف در صالحيت

 ۶/۱۰/۱۳۹۵ مورخ ۱۵۲بين دادسراي عمومي انقالب تهران با رشت و اراک طي دادنامة شمارة 
ارزه با قاچاق کاال  قانون مب۴۶ مادة ۲ تبصرة مستنداً به ۸/۱/۱۳۹۵ مورخ ۰۰۰۵ شمارةو 

ن يي قانون آ۳۰۸ مادة مرکز ظهور در مرکز کشور دارد و كلمةن استدالل که يو ارز با ا
ت مرجع ين ادارات را در صالحي از مسئولي به اتهامات بعضيدگيز رسي نيفري کيدادرس
 را مشمول يرات حکومتيان شعب تعزي مرکز استان، دانسته و قانونگذار متصدييقضا

ت يجه صالحي کرده است در نتي تلقيفري کين دادرسيي قانون آ۳۰۷ ادةم ۱ تبصرة
از شود  يهمانطور که مالحظه م. د نموده استيي و انقالب را تأي عمومي دادسرايدگيرس

 به عمل آمده است که موضوع ي قانون مبارزه با قاچاق، استنباط مختلف٤٦ مادة ٢ تبصرة
 کشور جهت يوان عالي ديأت عمومي در هيفري کين دادرسيي قانون آ٤٧١برابر ماده 
 و يازدهم و سيرسد استنباط شعب  يبه نظر م. ه مطرح شده استي وحدت رويصدور رأ
 بر ي قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مبن٤٦ مادة ٢ تبصرة کشور از يوان عاليهفتم د

ه در مقام  کيرات حکومتي شعب سازمان تعزي به اتهامات رؤسا و اعضايدگيرس« :نکهيا
 هاي شود و در صالحيت دادسرا و دادگاه هاي قاچاق کاال و ارز مرتکب مي رسيدگي به پرونده

را با مراجعه به سوابق مربوط به مذاکرات مجلس ياقرب به صواب است ز» باشد يتهران م
 که در يميه تنظيحه اوليشود که در ال ين تبصره روشن مي در خصوص اي اسالميشورا
د شده بوده، يق» مرکز استان« مجلس مورد بحث قرار گرفته عبارت ييون قضايسيکم
ون يسي در کمي اسالمي محترم مجلس شورانمايندة ي فرهاد تجريشنهاد آقايکن با پيول

 .شود تا رسيدگي به جرايم آنان در تهران صورت پذيرد حذف مي» استان«قضايي مجلس کلمه 
ن يت داشته باشند، ايهمکاران عنا« : استنگونهي در مذاکرات مجلس اي تجريعبارت آقا
 داشته باشد و شعب يانيرات مجريرانه بناست در سازمان تعزيه سختگين رويقانون با ا

ن ي که بتوانند ايطي از شرايکي. ن قانون را اجراء کندي بخواهد ايرات حکومتيسازمان تعز
ت ين است و با عناکنندگا يدگيت خود رسيح اجراء شود، داشتن مصونيقانون به نحو صح

نکه طرح ي هستند و امکان اييت قضايرات فاقد مصوني شعب سازمان تعزين رؤسايبه ا
 را ما در قانون ييها ست، لذا حداقلي باشد نيفات خاصيک تشريت از آنها مستلزم يشکا

 بيني کنيم که رؤساي شعب و مقامات سازمان تعزيرات بتوانند آزادانه و بدون دغدغه بايد پيش
نکه ي، آوردن ا٤٦ مادة ٢ تبصرةلذا در . م قاچاق را انجام بدهندي به جرايدگي رسيرفک
 مراکز يها رات به دادگاهي شعب سازمان تعزي شعب و اعضاي به تخلفات رؤسايدگيرس

کند و باعث  ين نمين مقامات تضمي اي را براي شغليت کافياستان موکول شود آن امن
م که با يت کند، لذا ما تقاضا دارينها شکايه اي بتواند علي به بهانه واهيشود که هر فرد يم

ا همان يتخت يا پاين مقامات به مرکز کشور ي به تخلفات ايدگيرس» استان «كلمةحذف 
  »تهران موکول بشود

م ي به جرايدگي وجود ندارد که رسيا رسد شبهه يبا توجه به مراتب فوق به نظر م
 قانون مبارزه با ٤٦ مادة ٢ تبصرةر محدوده  ديرات حکومتي شعب سازمان تعزياعضا

 يأت عمومي هيفه اصليرا وظيباشد ز ي تهران ميها ت دادگاهيقاچاق کاال و ارز در صالح
ن ير قانون بر اساس موازي کشور، کشف نظر مقنن و در صورت عدم امکان، تفسيوان عاليد

جه با نظر يست در نت است و در موضوع مورد بحث، نظر قانونگذار روشن اي و شرعيحقوق
  ». کشور موافقميوان عالي و هفتم ديازدهم و سيشعب 

  
  كشور عالي   عمومي ديوان   هيأت۲/۸/۱۳۹۶ـ  ۷۶۲ روية شمارة  رأي وحدت

 به يدگي در رسيرات حکومتي شعب سازمان تعزيت رؤسا و اعضايبا توجه به مسئول
 قانون ٦٠ و ٤٩به صراحت مواد  موضوع و با توجه ييجرائم قاچاق کاال و ارز و وصف قضا

 در شعب مرقوم و يي قضايها هي بر اشتغال دارندگان پا١٣٩٢ مصوب يرات حکومتيتعز
 به موارد يدگي در رس  مستقر در مرکز استانيفريت دادسرا و محاکم کيانحصار صالح

عب  شي اعضايط مقرر براي و شرايات ادارين قانون و با توجه به ادبي ا٧٤ مادةمذکور در 
 مرکز يعني آن يبه فرد اجال» مرکز«کننده به قاچاق کاال و ارز و داللت  يدگي رسةژيو

 که در يرات حکومتي شعب سازمان تعزي اتهامات رؤسا و اعضاكلية به يدگيکشور، رس
ت دادسرا و يشوند در صالح ي قاچاق کاال و ارز مرتکب ميها  به پروندهيدگيمقام رس
ن نظر ي کشور که با ايوان عالي و هفتم ديازدهم و سيآراء شعب  تهران بوده و يها دادگاه

  قانون آيين دادرسي٤٧١گردند اين رأي طبق مادة  انطباق دارند صحيح و قانوني تشخيص مي
 و ها و ساير مراجع اعم از قضايي کيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي کشور، دادگاه

  .االتباع است ر آن الزميغ
   كشور ي عال واني ديموم ع أتيه

  
  ٢١/٩/١٣٩٦                                                                 ١٠١٧٩/١٥٢/١١٠رهشما

  كشور  رسمي مديرعامل محترم روزنامه 

 مقدمةكشور با  يعال واني ديأت عمومي ه٩٦/١٦ف يه رديرو  وحدتپروندةگزارش 
 .                   گردد يفاد ميو جهت چاپ و نشر ام يل تنظي آن به شرح ذيمربوط و رأ

  ي كشوروان عاليس دي رئي معاون قضائي ـميم ابراهي  ابراه
 

  مقدمه
 ٩٦/١٦ف ي ردروية وحدت پروندة كشور در مورد يوان عالي ديعموم أت ي هجلسة

ن ي والمسلم االسالم است حجتير  به ٩/٨/١٣٩٦شنبه مورخ   روز سه٨:٣٠رأس ساعت 
ن ي والمسلم االسالم کشور و با حضور حجت    يعال  وان يس دي رئيمين کري حسيب آقاجنا

 كشور و شركت آقايان رؤسا،  كل جناب آقاي محمد مصدق نمايندة محترم دادستان 
  عمومي تشكيل شد كشور، در سالن هيأت معاون كلية شعب ديوان عالي مستشاران و اعضاي 
ات ي نظريپرونده و طرح و بررس د و قرائت گزارش ياهللا مج از كالم ياتيو پس از تالوت آ

 كشور،  كل كننده در خصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم   شركتيمختلف اعضا
  .دي گردي منته٩/٨/١٣٩٦ ـ ٧٦٣ شمارة ييقضا  روية   وحدتيصدور رأ ل، به ي ذ بيترت به 

  
  گزارش پرونده: الف

، از شعب چهل و نهم و شانزدهم يشاورزبر اساس گزارش واصله از بانک ک
دنظر استان تهران با اختالف استنباط از مقررات فصل دوم قانون تجارت، ي تجديها دادگاه
  اعالن ورشکستگي و اثرات آن، آراء متفاوت صادر گرديده است که خالصة قضيهةدربار

  :شود يل گزارش ميبه شرح ذ
دنظر استان تهران، ي نهم دادگاه تجد چهل وشعبة ٤٧٠٦ پروندةات يطبق محتو. الف

است محترم يت ري به طرف١٧/٥/١٣٨٦خ يدر تار ... يدي تولي شرکت تعاونيان وکاليآقا
ه ي صدور حکم به توقف شرکت موکل از تأدخواستة و انقالب تهران به ي عموميدادسرا
دادگاه  چهلم شعبةاند که در    کردهي دعواقامة آن ي و اعالم ورشکستگي جاريها يبده
 دادنامة واقع شده و به موجب يدگي مورد رس٥٠٠٠٦٦ پروندة ي تهران طي حقوقيعموم
 قانون مرقوم، حکم ٤١٤ و ٤١٣ت مقررات مواد ي به علت عدم رعا١٤/١٠/١٣٨٨ـ١٠٠٩

 صادر ٣١/٤/١٣٨٥خ توقف از يبا تار ... يدي تولير شرکت تعاوني به تقصيبر ورشکستگ
 ٌعليه در شعبة چهل و نهم دادگاه تجديدنظر اعتراض محکومگرديده است که موضوع، پس از 
  ورشکستگي عادي تشخيص داده شده٢٣/٨/١٣٩٠ ـ ١١٨٩استان تهران به موجب دادنامة 

  :د قرار گرفته استيير مورد تأيب زيو به ترت
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ت يريبا مد... به وکالت از شرکت ... درضا ي حمي آقايدنظرخواهيدر خصوص تجد«
 دادنامة و انقالب تهران نسبت به يت دادستان عموميبه طرف ... يل عباسعي آقايعامل

  دادگاه عمومي حقوقي تهران که۴۰ صادره از شعبة ۱۴/۱۰/۱۳۸۸ مورخ ۱۰۰۹شمارة 
 موجب آن در جهت رسيدگي به دعوي تجديدنظرخواه مبني بر صدور حکم ورشکستگيبه 

 ا، حکم بر ورشکستگيهاي جاري با تشخيص صحت ادع و توقف شرکت از تأديه بدهي
دنظرخواه نسبت به آن قسمت ي صادر و تجد۳۱/۴/۱۳۸۵خ توقف ير شرکت با تاريبه تقص
 ياکنون با بررس.  را قبول داردي عادير اعالم شده، اعتراض و ورشکستگيکه تقص
رعامل شرکت و ينکه با توجه به اعالم مديات پرونده و مداقه در اوراق آن، نظر به ايمحتو
 معموله و يدگي شرکت محرز لکن با التفات به رسي کارشناس ورشکستگيازه ابرينظر
ز يگردد، لذا به تجو يران احراز نمير مديدنظرخواه، تقصيه کارشناس و مدافعات تجدينظر

  قانون آيين دادرسي مدني ضمن نقض اين قسمت از دادنامه که حکم بر ورشکستگي۳۵۸مادة 
 هاي دادنامه شرکت به عادي اعالم و ساير قسمتشرکت به تقصير صادر شده، ورشکستگي 

 شرکت و عدم مداخله تاجر در ييخ توقف و امر به مهر و موم اموال و داراين تارييدر تع
 ي قطعيرأ. ستي به قوت خود باقيه و امور ورشکستگي تصفادارةتمام اموال و دخالت 

  ».است
در ... دنظر، شرکت يتجد شانزدهم دادگاه شعبة ۶۰۰۶۰۲ پروندةت اوراق يبه حکا. ب

ت ي به طرفي و ورشکستگيات تجاري صدور حکم بر توقف عملخواستة به ۲۹/۸/۱۳۸۹
 شانزدهم شعبة کرده که پس از ثبت به ي دعواقامة و انقالب تهران يدادستان عموم
ل ي به شرح ذ۳۰/۸/۱۳۹۰ ـ ۷۸۶ دادنامة ارجاع شده و به موجب ي حقوقيدادگاه عموم
  :ده استيم گردياتخاذ تصم
 يرعاملي خاص با مديسهام... به وکالت از شرکت ...  نادر ي آقايدر خصوص دعو«

 به طرفيت دادستان محترم تهران به خواسته تقاضاي صدور حکم بر اعالم... آقاي عباسعلي 
 :توقف عمليات تجاري و ورشکستگي شرکت موکل وکيل خواهان اجماالً اشعار داشته است

ت داشته که ي مجاز فعاليد و فروش و صادرات و واردات کاالهايرشرکت موکل در امر خ«
ت و يها دچار وقفه در فعال متي و تورم و عدم ثبات قيمتأسفانه به جهت رکود اقتصاد

 ادامةتاً يابد و نهاي ين وضع و بحران خالصيده که از ايده و تاکنون موفق نگرديرکود گرد
»  را خواهانم۱۴/۲/۱۳۸۷خ يدور توقف از تار صيتقاضا. باشد يسر نمي ميت اقتصاديفعال

ون شرکت خواهان يا دين موضوع که آي ايه جهت بررسيدادگاه با توجه به شبهه موضوع
ا يون حاصل شده است يا توقف از پرداخت دينکه آير و ايا خيباشد  ي آن مييش از دارايب
ن يأت سه نفره معير، مراتب را به کارشناس ارجاع که با توجه به حجم کار رأساً هيخ

 ثبت دفتر ۱۵/۴/۱۳۹۰ ـ ۹۰۹ شمارةه مبسوط يکارشناس منتخب طبق نظر. نموده است
ون ي عمالً از پرداخت د۲۹/۱۲/۱۳۸۶خ ياز تار) خواهان... (شرکت « :اند دادگاه اعالم نموده

ون و تعهدات خود ي از پرداخت دي به طور واقع۲۸/۲/۱۳۸۷خ يخود متوقف بوده و از تار
 واصل نشده است و به استناد يده و اعتراضيه ابالغ گردين نظريا» .ده استمتوقف ش

ن دادگاه به استناد به مواد يبنابرا. دادگاه با اوضاع و احوال حاکم بر موضوع تطابق دارد
خ توقف را ي شرکت خواهان تاري ضمن اعالم ورشکستگ۴۴۰، و ۴۱۲ ،۴۱۶، ۴۱۷، ۵۱۴
ه ي ورشکسته و تصفييه اموال دارايمهر و موم و کلن نموده و امر ي مع۲۸/۲/۱۳۸۷خ يتار

 نمايد ديون آن را با رعايت موازين قانوني به اداره کل تصفيه و ورشکستگي تهران محول مي
 در دادگاه يدنظرخواهيست روز پس از ابالغ قابل تجدي و ظرف بيو حکم صادره حضور

  ».دباش يدنظر استان تهران است لکن موقتاً قابل اجراء ميتجد
  به لحاظ۲۷/۸/۱۳۹۱ ـ ۹۶۰ولي شعبة شانزدهم دادگاه تجديدنظر به موجب دادنامة 

  قانون تجارت دعوي را غير قابل استماع اعالم کرده است۴۱۴ و ۴۱۳رعايت مقررات مواد عدم 
  : شود يناً نقل ميکه ع

ت شرکت ي و انقالب تهران به طرفي دادستان عموميدنظرخواهيدر خصوص تجد«
 دادگاه ۱۶ شعبة صادره از ۳۰/۸/۱۳۹۰ ـ ۷۸۶ شمارة دادنامةاز ... کالت خانم مهرناز با و... 

 شرکت يخ توقف و ورشکستگي تهران که متضمن صدور حکم بر اعالم تاري حقوقيعموم
 به عمل آمده يدنظرخواهي تجدين مرحله از دادرسيباشد دادگاه در ا يخوانده ميدنظرتجد

 دادنامة، دادگاه يدنظرخواسته با مقررات قانونيرت دادنامه تجديرا وارد دانسته به لحاظ مغا
 از قانون تجارت ۴۱۴ و ۴۱۳ مادةرا مطابق يداند ز يسته نقض ميدنظرخواسته را شايتجد

خ ي در ظرف سه روز از تاريستيبا ي که از مقررات آمره بوده تاجر ميدر باب ورشکستگ

 دي او حاصل شده است توقف خود را به دفتراي که در تأديه قروض يا ساير تعهدات نق وقفه
 يه دفاتر تجاري و کلييت محل اقامت خود اظهار نموده و صورت حساب دارايمحکمه بدا

 فيه تجديدنظر خوانده در زمان تقديم در مانحن. خود را به دفتر محکمه تسليم نمايد
ن ي و همچنيين ماده عمل ننموده و صورت دارايف مقرر در اي به تکليدادخواست حقوق

 از ۴۳۵ مادةکننده ارائه ننموده، مقررات  يدگي خود را به دفتر دادگاه رسيدفاتر تجار
 است که تاجر ورشکسته شخصاً درخواست صدور حکم يقانون تجارت منصرف از موارد

 مادةه  با بند يدنظرخواهيبا وصف مذکور دادگاه با انطباق تجد. دينما ي ميورشکستگ
ت يدنظرخواسته نظر به عدم رعاي تجددادنامة ضمن نقض ي مدنيدرسن دايي قانون آ۳۴۸

ت يفي با کي دعوي از قانون تجارت در باب ورشکستگ۴۱۴ و ۴۱۳ مادةمقررات آمره 
 ي مدنين دادرسيي قانون آ۲ مادة و ۳۵۸ مادةت استماع نداشته و به استناد يمطروحه قابل

 و ي صادره حضوريرأ. دينما ياعالم م مطروحه را صادر و يدادگاه قرار عدم استماع دعو
  ». استيقطع

دنظر استان ي چهل و نهم دادگاه تجدشعبةبا توجه به مراتب مذکور در فوق، چون 
 آن شعبه، ۴۷۰۶ صادر شده در پرونده ۲۳/۸/۱۳۹۰ ـ ۱۱۸۹ دادنامةتهران به داللت 

ون تجارت  قان۴۱۴ و ۴۱۳ت نشدن مقررات مواد يرغم رعاي را علي اعالن ورشکستگيدعو
 به يدگيت آنها را در رسير مورد، رعاي شانزدهم در نظشعبة ي دانسته وليدگيقابل رس

ر مسموع اعالم کرده و ي را غين صورت دعوير اي الزم و در غيدرخواست اعالن ورشکستگ
 يها  مرقوم، از شعب مختلف دادگاهيب با اختالف استنباط از مقررات قانونين ترتيبه ا
 قانون ۴۷۱ مادةده است لذا مستنداً به ي تهران آراء متهافت صادر گرددنظر استانيتجد

 درخواست ييه قضاي وحدت روي صدور رأي، طرح موضوع را برايفري کين دادرسييآ
  .دينما يم

   کشوريوان عاليديي  معاون قضاي ـن مختاري حس                                                
  

   كشورنظرية دادستان كل: پ
 ۴۱۳ مادةت يجه عدم رعاي مختلف از نتيها موضوع پرونده عبارت است از استنباط«

خ وقفه که در ي روز از تار۳د در ظرف يتاجر با«: دارد يقانون تجارت توسط تاجر که مقرر م
 او حاصل شده است توقف خود را به دفتر محکمه ير تعهدات نقديا سايه قروض يتأد

 ظهار نموده، صورت حساب دارايي و کليه دفاتر تجارتي خود رابدايت محل اقامت خود ا
رغم  يدنظر استان تهران علي دادگاه تجد۴۹ شعبة» .ديم نمايبه دفتر محکمه مزبور تسل

 قانون تجارت توسط تاجر، موضوع را قابل استماع دانسته و ۴۱۳ مادةت مقررات يعدم رعا
دنظر در پرونده ي دادگاه تجد۱۶ ةشعبکن ي صادر کرده است، ولي ويحکم به ورشکستگ

ر قابل استماع ي غي قانون تجارت، دعو۴۱۳ مادةت مقررات يمشابه به لحاظ عدم رعا
 ۴۹ شعبةرسد استنباط  ي صادر کرده است به نظر ميدانسته و قرار عدم استماع دعو

 نظم  است که بايا  تاجر مقولهيرا اوالً، ورشکستگيدنظر اقرب به صواب است زيدادگاه تجد
تواند به صرف  ي جامعه ارتباط تنگاتنگ دارد و دادگاه نمي و تجاري و نظم اقتصاديعموم

د و ي امتناع نماي ورشکستگي به دعويدگينکه تاجر به تعهداتش عمل نکرده است از رسيا
 ۵۴۲ و ۴۳۵ قانون تجارت در مواد ۴۱۴ و ۴۱۳ تخلف از مقررات مواد يياً ضمانت اجرايثان
بيني شده است و اگر نظر قانونگذار در فرض مسأله بر عدم استماع  نون پيش همان قا۵۴۳و 

 به ۵۳۸ مادة از جمله موضوع يکرد همانگونه که در موارد يح ميبود تصر ي ميدعو
 و ياً، بر اساس قانون اساسيست و ثاني قابل استماع نيصراحت اعالم کرده است که دعو

د و ي نمايدگي رسي اصحاب دعويسبت به دعاوه مکلف است ني قوه قضائين عاديز قوانين
) دادگاه (ييفه دستگاه قضاين مورد خاص وظيا در اي شک حاصل شد که آياگر در مورد

ن مقام ضرورت يد به اصل مراجعه کرد و اصل در اي بايدگيا عدم رسي است يدگيرس
ر استان دنظي دادگاه تجد۴۹ شعبةن با توجه به مراتب فوق با نظر ي است بنابرايدگيرس

  ».تهران موافق هستم
  

  كشور عالي   عمومي ديوان   هيأت۹/۸/۱۳۹۶ـ  ۷۶۳ روية شمارة  رأي وحدت
د ي قانون تجارت با٤١٣ مادة به حکم ي صدور حکم ورشکستگيهر چند تاجر متقاض

 ٤١٤ مادة خود را که متضمن مراتب مذکور در ي و صورتحساب دارائيه دفاتر تجارتيکل
  دفاتر دادگاه تسليم نمايد، لکن عدم انجام اين تکليف از سوي تاجر مدعيقانون باشد بهآن 
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 همان ٥٤٢ مادة ٢ و بند ٤٣٥توقف با توجه به ضمانت اجراي تکليف به شرح مقرر در مادة 
 دادگاه تجديدنظر استان ٤٩بر اين اساس رأي شعبة . قانون مانع رسيدگي به دعوي او نيست

مطابقت دارد به اکثريت قريب به اتفاق آراء صحيح و قانوني تهران در حدي که با اين نظر 
 قانون آيين دادرسي کيفري براي شعب ديوان ٤٧١اين رأي طبق مادة . شود تشخيص مي

  .االتباع است ها و ساير مراجع اعم از قضايي و غير آن الزم عالي کشور، دادگاه
   كشور ي عال واني دي عموم أتيه

  
  ٢١/٩/١٣٩٦                                                                 ١٠١٧٩/١٥٢/١١٠رهشما

  كشور  رسمي مديرعامل محترم روزنامة 

 مقدمةكشور با  يعال واني ديأت عمومي ه٩٦/٣٩ف يه رديرو  وحدتپروندةگزارش 
    .                گردد يفاد ميم و جهت چاپ و نشر ايل تنظي آن به شرح ذيمربوط و رأ

  كشور يوان عاليس دي رئي معاون قضائي ـميم ابراهي  ابراه
  

  مقدمه
 ٩٦/٣٩ف ي ردروية وحدت پروندة كشور در مورد يوان عالي ديعموم أت ي هجلسة

ن ي والمسلم االسالم است حجتير  به ٩/٨/١٣٩٦شنبه مورخ   روز سه٨:٣٠رأس ساعت 
ن ي والمسلم االسالم با حضور حجت کشور و    يعال  وان يس دي رئيمين کري حسيجناب آقا
ان رؤسا، ي كشور و شركت آقا كل  محترم دادستان نمايندة محمد مصدق يجناب آقا

  عمومي تشكيل شد كشور، در سالن هيأت معاون كلية شعب ديوان عالي مستشاران و اعضاي 
ات ي نظريپرونده و طرح و بررس د و قرائت گزارش ي از كالم اهللا مجياتيو پس از تالوت آ

 كشور،  كل كننده در خصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم    شركتيمختلف اعضا
  .دي گردي منته٩/٨/١٣٩٦ ـ ٧٦٤ شمارة ييقضا  روية   وحدتيصدور رأ ل، به ي ذ بيترت به 

  
  گزارش پرونده: الف

 استان يي قضاةس محترم حوزي رئ١٩/٤/١٣٩٥ ـ ٥/١٨٤٥/٩٠١٩بر اساس گزارش 
ه ين به حبس ابد، از ناحي محکومة مشروط درباري اعمال مقررات آزادنحوةر مورد فارس، د

 کرمان و بندرعباس آراء مختلف صادر شده است که متن ي انقالب اسالميها شعب دادگاه
  :گردد يالً منعکس ميک از آنها ذي هر يها دادنامه

  :الب اسالمي کرمان شعبة اول دادگاه انق٢٦/١٢/١٣٩٤ مورخ ١٨٨٢دادنامة شمارة . الف
 در خصوص پيشنهاد قاضي محترم اجراي احکام داير بر آزادي مشروط زنداني آقاي«
 که به اتهام حمل مواد مخدر به تحمل حبس ابد محکوم شده است، با عنايت به اينکه... عباس 

 ي قانون راجع به آزادواحدة ماده ۱ تبصرة، ي قانون مجازات اسالم۵۸ مادةب ياوالً، با تصو
 درجةاً گرچه حبس ابد مجازات يثان. ده استي نسخ گرد۱۳۳۷ان مصوب يمشروط زندان

 نصف آن جهت اعمال محاسبةست و يزان آن مشخص نينکه ميک است، لکن نظر به اي
. شود يشنهاد صادره مخالفت ميست، لذا با پير نيپذ  امکاني قانون مجازات اسالم۵۸ مادة
  ». احکام اعاده شوديده از آمار کسر و به اجرادفتر پرون.  استي صادره قطعيرأ

  : شعبة سوم دادگاه انقالب اسالمي بندرعباس۱۷/۱/۱۳۹۵ مورخ ۱۷۹دادنامة شمارة . ب
 در خصوص پيشنهاد اجراي احکام انقالب دادسراي بندرعباس مبني بر آزادي مشروط«

 عليه ، براي محکومدادگاه انقالب بندرعباس) سابق(نسبت به حبس ابد صادره از شعبة ششم 
 ۲۵/۸/۱۳۹۴ ـ ۹۴۱۰۱۱۷۶۱۱۲۰۱۶۱۸ شمارة نامةنکه حسب ي، نظر به ا...مان ي سليآقا
 ماه و ۷ سال و ۱۳ه يعل  بندرعباس، محکومي احکام انقالب دادسراي محترم اجرايقاض
د مقامات زندان قرار گرفته و يي مورد تأي نمود و حسن اخالق وي روز از حبس را سپر۱۸

 ماده واحده ۳ک بند ي تبصرةمطابق ] ... لذا. [ مشروط استفاده ننموده استيز آزادقبالً ا
  که محکومين حبس دائم را در صورت۱۳۳۷قانون راجع به آزادي مشروط زندانيان مصوب سال 

 قانون ۶۱ و ۵۸،۵۹د و به استناد مواد ينما يمند م  بهرهي سال حبس از آزاد۱۲تحمل 
 .دارد آزادي مشروط نامبرده را به مدت پنج سال صادر و اعالم ميمجازات اسالمي، حکم به 

  ». استي صادره قطعيرأ
 کرمان ي اول دادگاه انقالب اسالمشعبةکه با توجه به مراتب مذکور در فوق چون 

 يها تي مشروط محکومي را در مورد آزاد١٣٩٢ مصوب ي قانون مجازات اسالم٥٨ مادة
 ١٣٣٧احده قانون راجع به آزادي مشروط زندانيان مصوب تعزيري حبس دائم، ناسخ ماده و

 احکام ي اجراي قاضيرممکن دانسته و با تقاضاين علت اعمال مقررات آن را غياعالم و به ا
ن به حبس ابد، به علت عدم امکان محاسبه نصف ي مشروط محکومي آزادة درباريفريک

ر مورد، ي بندرعباس در نظيالم سوم دادگاه انقالب اسشعبة يآن موافقت نکرده است، ول
  در مورد محکومين١٣٣٧به اعتبار ماده واحده قانون راجع به آزادي مشروط زندانيان 

 مشروط موافقت کرده و با ي صدراالشعار با اعمال مقررات آزاددادنامة يبه حبس دائم ط
در شده است، ترتيب از شعب مرقوم با اختالف استنباط از مقررات قانوني آراء متهافت صان يا

 با اصالحات و الحاقات ١٣٩٢ مصوب يفري کين دادرسيي قانون آ٤٧١ مادة يلذا در اجرا
  .دينما ي درخواست مييه قضاي وحدت روي صدور رأي طرح موضوع را برايبعد

   کشوريوان عالي ديي قضاي ـ ن مختاري                                                حس         
  

  رية دادستان كل كشورنظ: ب
، محکومان به حبس ابد حق ين جاريا بر اساس قوانيموضوع پرونده آن است که آ«
 ي اول دادگاه انقالب اسالمشعبةا نه؟ ي مشروط را دارند ي آزادي از نهاد ارفاقيمند بهره

ک ي تبصرة، ي قانون مجازات اسالم۵۸ مادةب ياوالً، با تصو«ن استدالل که يکرمان با ا
 نسخ گرديده و ثانياً، ۱۳۳۷ه واحده قانون راجع به آزادي مشروط زندانيان مصوب ماد

کن چون محاسبه يشود، ول يک محسوب ميهر چند که مجازات حبس ابد مجازات درجه 
ست، لذا محکومان به ير نيپذ  امکاني قانون مجازات اسالم۵۸ مادة اعمال ينصف آن برا

 شعبة سوم دادگاه انقالب اسالمي» .دي مشروط را نداردمندي از نهاد آزا حبس ابد حق بهره
 سال به استناد ۱۲ مشروط محکومان به حبس ابد را به شرط تحمل يبندرعباس، آزاد

رفته است ي پذ۱۳۳۷ان مصوب ي مشروط زندانيک ماده واحده قانون راجع به آزادي تبصرة
ا ماده واحده يت که آقت آن اسيشود اختالف دو شعبه در حق يهمانگونه که مالحظه م

ا ي است ي همچنان به قوت خود باق۱۳۳۷ان مصوب ي مشروط زندانيقانون راجع به آزاد
 اول دادگاه شعبةرسد استنباط  ي نسخ شده به نظر ميب قانون مجازات اسالميبا تصو

 هاي قضايي دنيا اين بحث انقالب اسالمي کرمان اقرب به صواب است زيرا در همة نظام
آزادي مشروط مطرح است که آيا نهاد ارفاقي آزادي مشروط مخصوص محکومان خصوص در 

 ين نهاد ارفاقيتوانند از ا يز ميا محکومان به حبس بدون مدت نيدار است  به حبس مدت
 ۱۳۰۴ ي مشروط در قانون مجازات عموميمند شوند؟ مقررات مربوط به آزاد بهره

 مشروط ياده واحده قانون راجع به آزاد به موجب م۱۳۳۷ نشده بود و در سال ينيب شيپ
ن ماده واحده ي ما شد و قانونگذار ما بر اساس اين بار وارد نظام قانونگذاري اوليان برايزندان

دار و بدون مدت   مدتيها رفت که همه محکومان به حبس ابد از حبسيبه صراحت پذ
کومان به حبس ابد آن توانند از نهاد آزادي مشروط استفاده کنند و شرط استفاده مح مي

 ۱۳۸۲ و ۱۳۷۰ و ۱۳۶۱ سال از حبس خود را تحمل کرده باشند در سال ۱۲است که 
 اي درآمد و در رديف مواد قانوني مربوط به جزاي موضوع آزادي مشروط از حالت ماده واحده

 مندي محکومان موضوع بهره) ۱۳۹۲ و ۱۳۷۰ و ۱۳۶۱(عمومي قرار گرفت و در هر سه قانون 
 اند ها تصور کرده بر همين اساس بعضي.  ابد از آزادي مشروط با سکوت مواجه شدحبسبه 

 رسد در نسخ شدن که ماده واحده مذکور همچنان به قوت خود باقي است به نظر مي
  وقتي که قانونگذار همه محتواي۱۳۶۱واحده مذکور نبايد ترديد کرد زيرا اوالً در سال ماده 
 مندي محکومان به حبس ون مجازات اسالمي جاي داد و به بهرهواحده مذکور را در قانماده 
 مندي همه محکومان به حبس بهره«اي نکرده است به معناي عدول از نظريه  هيچ اشارهابد 
 مندي بهره«و پذيرش نظريه مقابل مبني بر » دار و بدون مدت از نهاد آزادي مشروط از مدتاعم 

»  مشروط نه همه محکومان به حبسيآزاددار از نهاد  فقط محکومان به حبس مدت
 مورد توجه قانونگذار بوده است ۱۳۹۲ز ي و ن۱۳۷۰ن نظر همواره در يرش ايباشد و پذ يم

 که از طريق دولت) ۱۳۹۲مربوط به مجازات اسالمي (و لذا در اليحة اوليه قوه قضائيه 
صورت ن ين موضوع بدي ا۱۵۴ـ۵ ارسال شد به موجب ماده ي اسالميبه مجلس شورا

 و بازدارنده يري تعزيها دادگاه صادرکننده حکم در مورد مجازات« : شده بودينيب شيپ
 اما در خالل بررسي» ...تواند در مورد محکومان به حبس ابد مشروط به اجراي پانزده سال  مي

ن ماده واحده يبنابرا. ن موضوع حذف شدي مجلس، اي و حقوقييون قضايسيموضوع در کم
 محاسبه ۱۳۹۲ قانون مجازات اسالمي ۵۸ست و از سوي ديگر بر اساس ماده مذکور منسوخ ا

 پذير نيست در نتيجه زمينه اجراي اين نهاد در خصوص نصف مجازات حبس ابد امکان
 يز در نظرات مشورتيه ني قوه قضائياداره حقوق. باشد يمحکومان به حبس ابد فراهم نم
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د يت قانون جديز در زمان حاکمي نت قانون مجازات سابق ويمتعدد در زمان حاکم
با توجه به مراتب . د کرده استين برداشت تأکي نسبت به ا۱۳۹۲ مصوب يمجازات اسالم

محکومان به حبس ابد «نکه ي بر اي کرمان مبني اول دادگاه انقالب اسالمشعبةفوق نظر 
  ».باشد يد مييمورد تأ»  مشروط استفاده کننديتوانند از آزاد ينم

  
  كشور عالي   عمومي ديوان   هيأت۹/۸/۱۳۹۶ـ  ۷۶۴ روية شمارة  رأي وحدت

  در فصل هشتم راجع به آزادي١٣٩٢نظر به اينکه از قانون مجازات اسالمي مصوب سال 
 شود مشروط محکومان به حبس، جواز آزادي مشروط محکومان به حبس دائم، استفاده نمي

 قانون«نون نسبت به اين قبيل محکومان  همان قا٧٢٨بنابراين با لحاظ حکم مقرر در مادة 
 ين اساس رأيبر ا. ستيقابل اعمال و اجرا ن» ١٣٣٧ان مصوب سال ي مشروط زندانيآزاد

ح و يت آراء صحين معناست به اکثري کرمان که متضمن اي اول دادگاه انقالب اسالمشعبة
 ين دادرسييآ قانون ٤٧١ مادة طبق ين رأيا. گردد يص مي تشخين قانونيمنطبق با مواز

ر آن ي و غيير مراجع اعم از قضايها و سا  کشور، دادگاهيوان عالي شعب دي برايفريک
  .االتباع است الزم

   كشور ي عال واني دي عموم أتيه
  

  ٢١/٩/١٣٩٦                                                                 ١٠١٧٩/١٥٢/١١٠رهشما
  كشور  رسمي مديرعامل محترم روزنامة 

 مقدمةكشور با  يعال واني ديأت عمومي ه٩٦/٤٢ف يه رديرو  وحدتپروندةگزارش 
 .                   گردد يفاد ميم و جهت چاپ و نشر ايل تنظي آن به شرح ذيمربوط و رأ

   كشور يوان عاليس دي رئي معاون قضائي ـميم ابراهي  ابراه
  

  مقدمه
 ٩٦/٤٢ف ي ردروية وحدت پروندةور در مورد  كشيوان عالي ديعموم أت ي هجلسة

ن ي والمسلم االسالم است حجتير  به ٣٠/٨/١٣٩٦شنبه مورخ   روز سه٨:٣٠رأس ساعت 
ن ي والمسلم االسالم کشور و با حضور حجت    يعال  وان يس دي رئيمين کري حسيجناب آقا
ان رؤسا، ي كشور و شركت آقا كل  محترم دادستان نمايندة محمد مصدق يجناب آقا

  عمومي تشكيل شد كشور، در سالن هيأت معاون كلية شعب ديوان عالي مستشاران و اعضاي 
ات ي نظريپرونده و طرح و بررس د و قرائت گزارش ي از كالم اهللا مجياتيو پس از تالوت آ

 كشور،  كل كننده در خصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم    شركتيمختلف اعضا
  . منتهي گرديد٣٠/٨/١٣٩٦ ـ ٧٦٥قضايي شمارة   روية  صدور رأي وحدت يل، به  ذ ترتيب به 

  
  گزارش پرونده: الف

 و ٤٠٠٦٩٤، ٣٠٠٧٢٣ شماره يها  صادر شده در پروندهيها بر اساس دادنامه
 نحوة کشور، در مقام يوان عالي شعب چهل و نهم، پنجاهم و چهل و چهارم د ـ٨٠٠٠٨٧

 مجلس ١٢/٧/١٣٩٦به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ک ماده ي قانون الحاق ياجرا
 يها هين جرائم مواد مخدر، رويط اعمال مجازات اعدام مرتکبي، راجع به شراي اسالميشورا

  :شود يل گزارش مي امر به شرح ذخالصةده است که يمتفاوت اتخاذ گرد
شور،  کيوان عالي چهل و نهم د شعبة٣٠٠٧٢٣ پروندةات يبه داللت محتو. الف

را ... د ي حمي آقاي بزهکار٤/٥/١٣٩٦ ـ ٥٣٧ دادنامة ي اول دادگاه انقالب زنجان طشعبة
شه ي سانت ش٤٠ ي، به عالوه نگهدار%٧٠ين با خلوص  گرم هروئ٥٥ يدر مورد نگهدار

 قانون اصالح قانون مبارزه با ٨ مادة ٦ بند ١ تبصرةص و نامبرده را به استناد يمحرز تشخ
ه يعل ل محکومي وکيخواه پرونده بر اثر فرجام. س ابد محکوم کرده استمواد مخدر به حب

أت محترم شعبه ي چهل و نهم ارجاع شده است و هشعبة کشور ارسال و به يوان عاليبه د
 پس از قرائت گزارش، عضو مميز و مالحظه اوراق پرونده در خصوص ٢٣/٨/١٣٩٦تاريخ در 

  :اند  دادهين رأي چن٩٦٥ دادنامة يمورد مشاوره نموده و ط
 نسبت به دادنامة... به وکالت از آقاي حميد ... خواهي آقاي اسماعيل  در خصوص فرجام«
 يت وي اول دادگاه انقالب زنجان در محکومشعبة صادره از ۴/۵/۱۳۹۶ مورخ ۵۳۷ شمارة

 گرم روانگردان با خلوص ۴۰/۵۵ مجموعاً يبه تحمل حبس ابد به اتهام حمل و نگهدار
 ۴۵ مادةدن ماده واحده الحاق ياالجراء گرد ات پرونده و الزميوجه به مجموع محتوبا ت% ۷۰

به قانون اصالح قانون مبارزه با مواد مخدر و لزوم انطباق مجازات مقرر با قانون مذکور و 
  قانون آيين دادرسي کيفري ضمن نقض به شعبة صادركنندة۴۶۹مستنداً به بند ب از مادة 

  ».گردد ي ارجاع ميرأ
خ ي کشور، در تاريوان عالي پنجاهم دشعبة ۴۰۰۶۹۴ پروندةات يحسب محتو. ب

 روانگردان از نوع مادة گرم ۱۲۰مقدار ... ن ي افشي از منزل آقاي در بازرس۵/۷/۱۳۹۵
متهم . ن مواد مخدر کشف شده استي توزيک دستگاه ترازويپ و يشه و چهل عدد پايش

 اقرار کرده و گفته است مواد و ي انتسابةکاب بز اجماالً به ارتيدگيدر مراحل مختلف رس
 هاي ادوات مکشوفه را شخصي به نام حسين به او داده تا نگهداري کند بعد از پايان رسيدگي

 تهران مطرح يام دادگاه انقالب اسالم ي سشعبةت پرونده در ي و صدور قرار مجرميمقدمات
شه و ي گرم ش۱۲۰ يت نگهدار به علي وة دربار۳/۴/۱۳۹۶  ـ۲۰۳ دادنامةو به موجب 
ت ي از قانون اصالح قانون مبارزه با مواد مخدر و رعا۸ مادة ۶پ به استناد بند يچهل عدد پا

ف، حکم اعدام يک درجه تخفيشنهاد اعمال ي با پي قانون مجازات اسالم۲۱۵ و ۱۳۴مواد 
 يرجام فيدگي کشور در مقام رسيوان عالي پنجاهم دشعبةأت محترم يده و هيصادر گرد
  :اند  دادهين رأي چن۲۳/۸/۱۳۹۶  ـ۷۵۹ دادنامةبه موجب 
ک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر يب ماده واحده قانون الحاق يبا توجه به تصو«

 ۱۳۹۲ مصوب ي قانون مجازات اسالم۱۰ مادة و مقررات ۱۳۹۶مصوب ) ي الحاق۴۵ مادة(
 يا عدم اجرايف ي بر تخفي مبنيم، قانونکن چنانچه پس از وقوع جريل... «: که مقرر داشته

 مساعدتر به حال مرتکب وضع شود و نسبت يا از جهاتي يتي و تربينيا اقدام تأميمجازات 
نکه مقنّن در يو ا» ... مؤثر است يم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعيبه جرا
ا عبارت از انطباق ف نموده که هماني را تعري فرجامي مدنين دادرسيي قانون آ۳۶۶ مادة
باشد و با توجه به اينکه مراد از انطباق رأي با قانون،  با موازين شرعي و مقررات قانوني مي يرأ

ه قانون حاکم به شرح يف  است که در مانحني فرجاميدگيهمانا قانون حاکم در زمان رس
آيد از اين رو مبني بر تخفيف است و قاعدتاً بايد بر طبق قانون جديد رسيدگي به عمل باال 
  با الحاقات۱۳۹۲ قانون دادرسي کيفري مصوب ۴۶۹ از شق ب مادة ۴با استناد به بند ماالً 

عرض   مجدد به دادگاه هميدگيخواسته نقض و رس  آن دادنامه فرجاميو اصالحات بعد
  ».دين مجازات نماييد تعيه مطابق قانون جديال  مرجعشعبةگردد تا  يمحول م
  شعبة چهل و چهارم ديوان عالي کشور، در شعبة۸۰۰۰۸۷پرونده طبق محتويات . ج

به اتهام حمل و ... اس ي الي آقاةزد درباري و انقالب ي عموميچهارم بازپرس دادسرا
 و سه گرم تفاله در ين و سي گرم هروئ۱۸۵دادن  اک و قراري گرم تفاله تر۵۰/۲۶ ينگهدار
به اتهام شرکت در ...  خانم زهرا يزن و مادر ةر و درباري جهت متهم کردن غيگريمنزل د
ت صادر شده و پس از ياک قرار مجرمي گرم تر۵۰/۱اک و ي گرم تفاله تر۵۰/۲۶ ينگهدار

 محل ارسال و در يفرخواست به دادگاه انقالب اسالميموافقت دادستان، پرونده با صدور ک
 ي آقاي بزهکار۱۹/۱۱/۱۳۹۵ ـ ۱۵۵۳ دادنامة ي قرار گرفته و طيدگي اول مورد رسشعبة

 را با توجه به داليل موجود در پرونده، در حد نگهداري و حمل مواد فوق محرز دانسته،... الياس 
 ضربه شالق و ۷۴ و تحمل ي نقديال جزايون ريلي م۱۵اک به پرداخت ياز جهت تفاله تر

 ي وگريف به اعدام محکوم کرده و در مورد اتهام دين با دو درجه تخفي هروئيبابت نگهدار
... آقاي الياس .  بر قرار دادن مواد مخدر در منزل ديگري حکم برائت صادر کرده استيمبن

 به ي فرجاميدگي رسي به حکم صادر شده اعتراض کرده و پرونده برايدر فرجه قانون
أت محترم يده و هي چهل و چهارم ارجاع گردشعبة کشور ارسال شده و به يوان عاليد

  عضو مميز و اوراق پرونده و نظريه کتبي داديار محترم دادسرايشعبه پس از قرائت گزارش
  :ن شرحي کشور به ايوان عاليد

ف يه است از موجبات تخفيٌعل  اخف به حال محکوميت ماده الحاقين وضعيدر ا«
 احکام از دادگاه صادرکننده ي اجراي دارد و قاضين امر ساز و کار قانونيمجازات است که ا

 کند کند و دادگاه در حد قانون مبادرت به اعمال تخفيف مي تخفيف ميتقاضاي اعمال حکم 
عرض   همشعبةم و به ي را نقض کنيلکن اگر رأ. ت استين حکم واجد وصف قطعيو ا

 شود اين امر موجب رسيدگي و طي تشريفات مجدد قانوني است و رأي که صادر مي. کنيمارجاع 
 ياري است که وقت بسييها يدگيت موجب رسيا را دارد و در نهيخواه ت فرجاميطبعاً قابل

 هاي شود و سرمايه هاي زيادي براي رسيدگي مجدد سپري مي گيرد و زمان محاکم را مياز 
ن نقض نبوده است و ي به ايازي که نيشود در حال يار مستهلک مي بسي و معنويماد

 صادرکننده ف توسط دادگاهي آن موجب ندارد و صرفاً با اعمال تخفي برايموجب قانون
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. رسد ي خود ميه به حق قانونيعل شود و محکوم ي ميريگ شيش گفته پيحکم از امور پ
 صادر و به استناد بند الف از يفات قانونيت تشري و رعاي صادره مطابق قانونيه رأيالنها
 ي محترم اجراي ضمناً قاضـ. نظر به ابرام آن را دارميفري کين دادرسيي قانون آ۴۶۹ مادة
  ».ن ماده اقدام خواهد کردي وفق بند ب از اي قانون مجازات اسالم۱ مادة ي در اجرااحکام

  :اند  دادهين رأيخواسته مشاوره نموده چن  فرجامدادنامةدر خصوص 
الحاق يک ماده «االجراء شدن قانون   يعني پس از الزم۲۳/۸/۱۳۹۶اين پرونده در روز «

ن قانون در مورد يشود ا ي ميدگي رس۲۶/۷/۱۳۹۶به قانون مبارزه با مواد مخدر، مصوب 
 حکم اعدام و حبس ابد با احراز شرايطي اخّف و مساعدتر به حال مرتکب است، ولي

 شدن ءاالجرا  که قبل از الزمييکند و به آرا يجاد نميوان اي دي برايفيل تکليل ذيبنا به دال
 ر زمان صدور حکم بايد قانون صادر شده است ديوان عالي کشور مطابق قوانين حاکم دنيا

 يد به موجب قانوني، مجازات باي قانون مجازات اسالم۱۰ مادة مطابق ـ۱.  کنديدگيرس
 اعم از يچ رفتاري است و مرتکب هين امر کليباشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده است ا

  کردتوان به موجب قانون مؤخر به مجازات يا اقدامات تأميني محکوم يا ترک فعل را نميفعل 
 قانون مدني نيز اثر قانون نسبت به آتيه است و نسبت به ماقبل خود اثر ندارد ۴مادة مطابق 

 ن موضوع اتخاذ شده باشد تنها استثناءي نسبت به ايمگر آنکه در خود قانون مقررات خاص
 يا از جهاتيابد يف ي به موجب قانون مؤخر تخفي است مجازات جرمين موضوع وقتياز ا

 ي مؤثر است، ولينيين مورد نسبت به مجازات تعي حال مرتکب باشد که در امساعدتر به
 قانون مجازات ۱۰ مادةف موضوع ياعمال تخف: ست چون اوالًيوان نين امر مجوز نقض ديا

ز قابل اعمال است، ي نءاالجرا م الزياز به نقض حکم ندارد و نسبت به احکام قطعي نياسالم
 خواهي ديوان عالي کشور فقط نسبت به آنچه مورد فرجام: ثانياً. طريق دادگاه صادرکننده حکماز 

و در ) ک. د. آ. ق۴۳۵ مادة(کند  ي ميدگي صادر شده است رسيواقع و نسبت به آن رأ
ر مذکور يثالثاً منظور از تأث.  داردي خروج موضوعيف از فرجام خواهيه اعمال تخفيف مانحن

 ه مرحله رسيدگي بدوي است و به عالوه منظور، قانون مجازات اسالمي مربوط ب۱۰مادة در 
 در ين رأيا: رابعاً.  مذکور است۱۰ مادةست، بلکه اصالح آن در چهارچوب ينقض دادنامه ن

 اعتبار الزم را يادله استناد. حاً صادر شده است و مطابق قانون بوده استيزمان صدور صح
 نقض ي برايح بوده است و موجبز صاليداشته، مخالف قانون نبوده و دادگاه صادرکننده ن

 ي از نوع اصالح رأي قانون مجازات اسالم۱۰ مادةاصالح مذکور در : خامساً. وجود ندارد
 نقض ديوان مستلزم ارجاع به شعبة: ساًست و سادبه صراحت همان ماده مستلزم نقض نياست 
 قانون ن پرونده به استنادي نقض در اي برايچ مجوزي است هي ماهويدگيعرض و رس هم

  قانون مجازات اسالمي۱۰الحاق يک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر به جز مادة 
 قانون ۱۰ مادةچون . تواند باشد ي مجوز نقض نم۱۰ مادةست و يقابل استناد و تمسک ن

ت يالعاده است که فقط با رعا  فوقيس حقوقيف و تأسي در مقام تخفيمجازات اسالم
 يق ارسال پرونده به دادگاه صادرکننده حکم و با اصالح رأيرچهارچوب همان ماده از ط

د ي صادره به استناد قانون جدي و نقض رأي ماهويدگيقابل اعمال است بدون ورود در رس
 :دارد  قانون آيين دادرسي مدني است که مقرر مي۹عالوه بر اينکه مجوز ندارد و مخالف مادة 

 باشد ام تابع قوانين مجري در زمان صدور آنان ميصادره از حيث قابليت اعتراض و فرج يآرا
نقض ديوان بايد به موجب قانون باشد مجوزهاي نقض مطابق بند ب :  تبعات ذيل استيدارا
 ي عبارتند از مخالف قانون حاکم در زمان صدور رأيفري کين دادرسيي قانون آ۴۶۹ مادة

ت دادگاه صادرکننده يحفات مهم، عدم صاليت تشريبودن، عدم توجه به ادله، عدم رعا
 ييست پس نقض ادعايه صادق نيف ک در مانحنيچ يقات که هيحکم، وجود نقص تحق

 باشد که قابل قبول يفري کين دادرسيي قانون آ۴۶۹ مادة شق ب ۴د مستند به بند يبا
عرض   همشعبةعرض ارجاع شود   همشعبةد پرونده به يم باي را نقض کنيست رأيهم ن

 ه طور کامل با رعايت کليه تشريفات يعني تعيين وقت دعوت اصحاب دعويبه پرونده بد يبا
ن امر امکان يد اي نمايدگي رسي ويات متهم و وکالي، استماع دفاعيل جلسه رسميتشک
 از هر جهت ي قبلي که رأيکند در حال ي را به طور کامل فراهم مي صادره قبلير رأييتغ

 د خالف نظر و مراد مقنن است و اين رأي صادرهشو بوده است، موجب اطاله دادرسي ميتمام 
 و خواهي خواهد بود الجرم بايد به مرجع فرجامي ارسال شود عرض قابل فرجام از شعبة هم

 ينير بار سنگي را درگييشود و دستگاه قضا ي که بر آن بار نميگري ناگوار ديامدهايچه پ
ف مذکور در آن ي اعمال تخفي قانون مجازات اسالم۱۰ مادةخواهد کرد به عالوه مطابق 

 عرض نيست بنا ماده از اختيارات شعبه صادرکننده حکم است و از اختيارات شعبة هم

 با توجه به ادله و يفات قانونيت تشري صالح با رعاي از دادگاهياد شده چون رأيبه آنچه 
 هم يقاتي صادر شده و نقص تحقيات متهم مطابق قانون حاکم در زمان صدور رأيدفاع

 موصوف در مورد ي رأيفري کين دادرسيي قانون آ۴۶۹ مادةوجود ندارد مطابق بند الف 
 ۱۰ مادة احکام مربوط جهت اعمال يگردد و به اجرا يد و ابرام مييناً تأيع... اس ي اليآقا

  ».  استي قطعين رأيشود ا ي تذکر داده ميقانون مجازات اسالم
 کشور با اختالف يوان عاليب مختلف دبا توجه به مراتب مذکور در فوق چون از شع

 يها هي رو١٣٩٦ک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ياستنباط از قانون الحاق 
 ٌعنه را به استناد بند ب مختلفي اتخاذ شده است و شعبة چهل و نهم دادنامه معترض

  قانون آيين دادرسي کيفري نقض و پرونده را براي رسيدگي و صدور حکم٤٦٩مادة 
ر مورد، پس از نقض ي پنجاهم در نظشعبة يبه دادگاه صادرکننده اعاده کرده است، ول

 خواسته عرض ارجاع کرده و شعبة چهل و چهارم نيز رأي فرجام حکم پرونده را به شعبة هم
ص و ي تشخيح و قانوني و صدور حکم، صحيدگي زمان رسرا با توجه به مقررات حاکم در

ب در يالتصو ري مربوط، راجع به اعمال ماده واحده اخيفري احکام کيابرام کرده و به اجرا
 قانون ٤٧١ مادة تذکر داده است، لذا با استناد به ي قانون مجازات اسالم١٠ مادة يراستا

  . تقاضا داردييه قضايوحدت رو ي صدور رأي طرح موضوع را برايفري کين دادرسييآ
   کشوريوان عالي دييمعاون قضاي ـ ن مختاريحس                                                 

  
  نظرية دادستان كل كشور: ب

  قانون مجازات اسالمي۱۰هاي مختلف از مادة  موضوع پرونده عبارت است از استنباط«
ک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب يب قانون الحاق ي که با تصو۱۳۹۲مصوب 

 باشد و بايد در حق محکوماني که  که اين قانون مساعد به حال متهمان مي۱۲/۷/۱۳۹۶
 در يخواه اند و پرونده آنها در مرحله فرجام ا حبس ابد محکوم شدهيبه مجازات اعدام 

  : هح کين توضي است، اعمال گردد با ايدگي کشور مطرح رسيوان عاليد
 اول دادگاه شعبة دادنامة کشور در فرض مرقوم، يوان عالي چهل و نهم دشعبة. الف

ت مرتکب به حبس ابد صادر شده است به استناد ي زنجان را که بر محکوميانقالب اسالم
 ارجاع ي صادرکننده رأشعبة نقض و به يفري کين دادرسيي قانون آ۴۶۹ مادةبند ب 

  .نموده است
 ۴وان عالي کشور در پرونده مشابه در همان فرض، به استناد بند شعبة پنجاهم دي. ب

خواسته را نقض و جهت   فرجامدادنامة، يفري کين دادرسيي قانون آ۴۶۹ مادةاز شق ب 
 اليه مطابق قانون جديد عرض ارجاع کرده است تا شعبة مرجوع رسيدگي مجدد به دادگاه هم

  .دين مجازات نماييتع
 کشور در پرونده مشابه در همان فرض، مقرر يوان عالي چهل و چهارم دشعبة. پ

در مورد ) ک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدريقانون الحاق (ن قانون يا: ... کرده است
 حکم اعدام و حبس ابد با احراز شرايطي اخف و مساعدتر به حال مرتکب است، ولي بنا

 شدن ءاالجرا  که قبل از الزمييبه آراکند و  يجاد نميوان اي دي برايفيل، تکليل ذيبه دال
 قانون صادر شده است، ديوان عالي کشور مطابق قوانين حاکم در زمان صدور حکم بايدن يا

ت ي بر محکومي را مبني صادره از دادگاه انقالب اسالمدادنامةجه يدر نت.  کنديدگيرس
 احکام تذکر داده است ي اجرايد و ابرام نموده و به قاضييناً تأيمرتکب به مجازات اعدام ع

 رسد به نظر مي.  قانون مجازات اسالمي وفق بند ب آن ماده اقدام نمايد۱۰در اجراي مادة که 
 قانون ۴۶۹ مادةز ي و ني قانون مجازات اسالم۱۰ مادة مختلف از يها ان استنباطياز م

 ه صواب استنباط شعبة پنجاهم ديوان عالي کشور اقرب ب۱۳۹۲آيين دادرسي کيفري مصوب 
 عطف به ماسبق نشدن« قانون مجازات اسالمي که در مقام بيان موضوع ۱۰زيرا مادة است 
ا ي بوده يدگيند رسيها را اعم از آنکه در فرا ف همه پروندهيتکل»  استيين جزايقوان
اين ماده .  به صدور حکم قطعي شده باشد به صورت شفاف و روشن بيان کرده استيمنته

 مجازات يا عدم اجرايف ي بر تخفي مبني چنانچه پس از وقوع جرم، قانون: ...دارد يمقرر م
 هر گاه به موجب قانون سابق، حکم قطعي... جهاتي مساعدتر به حال مرتکب وضع شود ا از ي

اين قسمت از ماده مربوط : ... شود االجراء صادر شده باشد به ترتيب ذيل عمل مي الزم
ده و پرونده در مرحله ي گردءاالجرا  الزميت قطعيمحکوم به ي است که منتهييها به پرونده

. ستين شعب مذکور نين موضوع فعالً موضوع اختالف نظر بيباشد که ا ي حکم مياجرا
هايي است  باشد مربوط به پرونده آنچه که مورد اختالف بين سه شعبة ديوان عالي کشور مي
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 خواهي  فرجاممرحلةباشد، در  هنگام تصويب قانون الحق که مساعد به حال متهم ميکه 
 قانون ۱۰ مادةن خصوص يباشد که در ا ي ميدگي کشور مطرح رسيوان عاليدر شعب د

 بر ي مبنيچنانچه پس از وقوع جرم، قانون... «: دارد ي به صراحت مقرر ميمجازات اسالم
م سابق بر وضع ي به حال مرتکب وضع شود نسبت به جراي مساعدتيا از جهاتي... ف يتخف
 يعني در اين فرض که پرونده منتهي به صدور» ...قانون تا صدور حکم قطعي، مؤثر استآن 
  قطعي نشده است دادگاهي که پرونده در آن دادگاه مطرح رسيدگي باشد مکلف استحکم

 صدور حکم در مرحلةنکه پرونده در يد اعم از اين مجازات نماييد تعيبر اساس قانون جد
 کشور يوان عالي در ديخواه  فرجاممرحلةا در يد و ي تجدمرحلة ا دري باشد يدادگاه بدو
ت ي کشور در فرض مرقوم مکلف است با رعايوان عالين ديبنابرا.  باشديدگيمطرح رس
جه يدر نت.  مد نظر داشته باشديدگيند رسيد که مساعد به حال متهم است فرايقانون جد

 صادره را دادنامة، يفري کين دادرسيي قانون آ۴۶۹ مادة از بند ب ۴د بر اساس بند يبا
د و در يعرض ارجاع نما  همشعبةد به ي مجدد بر اساس قانون جديدگينقض و جهت رس

 صادرکننده شعبةست پرونده را پس از نقض به يح نيرسد که صح ين فرض به نظر ميا
 ب  از بند۲ بر اساس بند ي صادر کننده رأشعبةرا ارجاع پرونده به يد زي ارجاع نمايرأ

 يحکم. ۲.  صادره از نوع قرار باشديرأ. ۱. ز شده استي صرفاً در دو صورت تجو۴۶۹ مادة
چکدام ين پرونده مشمول هيقات نقض شده باشد و موضوع ايباشد که به علت نقض تحق
 بنابراين با توجه به مراتب فوق با نظر شعبة پنجاهم. باشد از دو صورت فوق نمي

 کشور، پرونده را نه به علت يوان عالي دشعبةالبته اگر .  کشور موافق هستميوان عاليد
ل آن يقات و ضرورت تکميب قانون اخف بلکه به علت نقص تحقي از بابت تصوياصالح رأ

 اصالح رأي در اين مرحله توسط دادگاه. نقض کند و به شعبة صادر کننده رأي ارجاع نمايد
  ».د بالمانع استيز بر اساس قانون جدي نيبدو

  
  كشور عالي   عمومي ديوان   هيأت۳۰/۸/۱۳۹۶ـ  ۷۶۵ روية شمارة   وحدترأي

  قانون مجازات اسالمي مصوب سال هزار و سيصد و نود و دو،١٠مستفاد از مقررات مادة 
ا اقدامات ي مجازات يا عدم اجرايف ي بر تخفي مبنيچنانچه پس از وقوع جرم، قانون

 حال مرتکب، وضع شود، نسبت به جرائم سابق  مساعدتر بهيا از جهاتي يتي و تربينيتأم
 مؤثر خواهد شد و چون مقررات ماده واحده قانون يبر وضع آن قانون تا صدور حکم قطع

  از حيث شرايط محکوميت١٢/٧/١٣٩٦الحاق يک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر، مصوب 
ن قانون به حال يبق، ان جرائم مواد مخدر به مجازات اعدام، نسبت به مقررات سايمرتکب

 که مطابق مقررات ي کسانيخواه  به فرجاميدگيمرتکب مساعدتر است لذا در مقام رس
اند،   به مجازات اعدام محکوم شده١٣٧٦قانون اصالح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 

  قانون آيين دادرسي کيفري نقض٤٦٩مادة » ب« بند ٤عنه به استناد شق  دادنامه معترضٌ
 شعبةب، به يرالتصوي اخيط قانوني و صدور حکم با لحاظ شرايدگيپرونده جهت رسو 
 شعبة ين اساس رأيبر ا.  منقوض ارجاع خواهد شدي رأكنندةعرض دادگاه صادر هم

ص ي تشخيح و قانونين نظر انطباق دارد صحي که با اي کشور در حديوان عاليپنجاهم د
 ي در موارد مشابه برايفري کين دادرسييآ قانون ٤٧١ مادة مطابق ين رأيا. گردد يم

  .االتباع است ها و ساير مراجع اعم از قضايي و غير قضايي الزم شعب ديوان عالي کشور، دادگاه
   كشور ي عال واني دي عموم أتيه

  
  ١٢/٩/١٣٩٦                                                                         ٩٤/٣٥٦/ره هـشما

  يسمه تعالب
  ي جاسبيجناب آقا

  راني اي اسالمي جمهوريرعامل محترم روزنامه رسميمد
  با سالم

 هيأت عمومي ديوان عدالت ٢٨/٦/١٣٩٦ مورخ ٦١١ـ  ٦١٠نظر به اينكه رأي شماره 
 قانون تشكيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري و در نتيجه ١٣اداري با اعمال ماده 

وبات مورد شكايت صادرشده و اين موضوع در ذيل متن رأي ابطال از تاريخ تصويب مص
يادشده درج نشده است، بدين وسيله رأي مورد نظر پس از اصالح الزم در اين خصوص 

  .شود جهت چاپ در آن روزنامه ارسال مي
ـ يعدالت ادارمديركل هيأت عمومي ديوان معاون    عشق آبادي 

  ٦١٠ـ ٦١١ :ماره دادنامهش                ٢٨/٦/١٣٩٦: خ دادنامهتاري
  ٩٤/٣٥٦ ـ ٩٤/٤٥٦: روندهالسه پک

  يوان عدالت اداري ديأت عمومي ه:مرجع رسيدگي
  ي داود دوستعليان با وکالت آقاي بانک پارس:يشاك

ابطال مصوبات شماره هشت و هفت جلسه مورخ ـ ١ :موضوع شکايت و خواسته
 شهر اهواز در خصوص ي اسالمين جلسه دوره سوم شوراي هشتاد و هشتم١١/١١/١٣٨٧
 يغاتي تبلي عوارض تابلوهايحه اصالحيو ال) غاتيتبل (يحه اخذ عوارض تخلفات شهريال

  ١٣/١١/١٣٨٧ـ ٤٣٧٤شه به شماره ي و معرف اماکن کسب و پيو تجار
   خوزستاني استاندار٢٨/٢/١٣٩١ـ ٧٧٢١/١/٤٤مصوبه شماره ـ ٢
 مصوبه ٥ بند ٢و تبصره  ١ بند ١تبصره  [٢٥/٣/١٣٨٣ ـ ٢٥٧٠مصوبه شماره ـ ٣
 شهر اهواز ي اسالمين جلسه شورايازدهميکصد و ي ٢٤/٦/١٣٨٣ جلسه مورخ ٧شماره 
 يغاتي تبلي و پالکاردهاي، اداري تجاريق تابلوهايه مصوبه اخذ عوارض از طرياصالح
  ] شهر اهوازي اسالميشورا

 وجب دادخواستيآقاي داود دوستعلي به وکالت از بانک پارسيان به م)  الف:گردش کار
ن يي شهر اهواز را خواستار شده و در جهت تبي اسالمي شوراالذکر فوقابطال مصوبات 

   :خواسته اعالم کرده است که
  يوان عدالت اداري ديأت عمومي محترم هياست و اعضاير«

: رساند  ميبه استحضار) يشاک(ان ي بانک پارسيبا سالم، احتراماً به وکالت از سو
 شهر ي اسالمي شورا١٣/١١/١٣٨٧ـ ٤٣٧٤واز به استناد مصوبه شماره  شهر اهيشهردار

 ياعضا تأييد  اهواز که بهي استاندار٢٨/٢/١٣٩١ـ ٧٧٢١/١/٤٤اهواز و مصوبه شماره 
 بانک ١٣٩٢ و ١٣٩١ يده بابت سالهاي شهر اهواز رسي اسالمين شورايون جانشيسيکم
 بابت يال عوارض محلي ر٢٧٢/٠٤٣/٢٨٦را در مجموع ملزم به پرداخت ) موکل(ان يپارس

 به يکن پرونده جهت بررسيل. ان کرده استينصب تابلو در سر درب شعب بانک پارس
ون يسي شهر اهواز ارجاع و آن کميها مستقر در شهرداري قانون شهردار٧٧ون ماده يسيکم
را محکوم به ) انيبانک پارس( موکل ٥/٩/١٣٩٣ـ ١٣/٧٧ـ ٩٣ دادنامه شماره يز طين

 و ١٣٩١ بابت عوارض نصب تابلو در سال يال عوارض محلي ر٢٧٢/٠٤٣/٢٨٦ پرداخت
  . نموده است١٣٩٢

  : ابطال مصوبات مورد اعتراضي مطروحه و تقاضايات در مقام دفاع از دعوايدفاع
  :باشد  مي بانکها ممنوعي شوراها برايوضع هر گونه عوارض از سو) ١

ون يسي کم١٧/٢/١٣٨٧صوب ات بر ارزش افزوده مي قانون مال٥٢ و ٥٠ماده 
 آن به مدت يشي آزماي که پس از موافقت مجلس با اجراي اسالمي مجلس شوراياقتصاد

 را ي هر گونه عوارضيبرقرار. ده استي نگهبان رسيشورا تأييد  به٢/٣/١٣٨٧ سال در ٥
 ٥٢چنانچه ماده . ر مراجع ممنوع کرده استي و ساي اسالمي بانکها توسط شوراهايبرا

گر يم و عوارض ديمستق غيراتيافت هرگونه مالي و دريبرقرار«دارد   ميذکور مقررقانون م
  .»باشد  ميدهندگان خدمات ممنوع دکنندگان کاالها و واردکنندگان کاال و ارائهياز تول

  :ن گونه عوارضي شهر اهواز در وضع اي اسالميت شورايعدم صالح) ٢
 ٧٧  دادنامه صادره از کميسيون مادهالف ـ عوارض تعيين شده براي بانک در مصوبات و

 قانون ٥٠لذا حسب تبصره ماده . ن شده انديي تعي اهواز تماماً به صورت محليشهردار
 شهر و ي اسالميدارد شوراها  مي، که اعالم١٧/٢/١٣٨٧ات بر ارزش افزوده مصوب يمال

 مشخص ن قانونيف آنها در ايد که تکلي جديک از عوارض محلي وضع هر يبخش برا
 اجرا در سال بعد ينشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برا

ب ي تصوي شهر براي اسالمي دارد که شوراهاين معنيب و اعالم دارند، داللت بر ايتصو
 را ندارند ي و مليب عوارض کشورين و تصوييت تعيت دارند، صالحي صالحيعوارض محل

 ي است شوراهاي و کشوريمحل غيرت بانکهاينکه حوزه فعالي او به تبع آن با توجه به
  . بانکها نداردين عوارض را براييت تعي شهر صالحياسالم

 ي قانون نظام صنف٣ و ٢ در ماده يف و مفهوم واحد صنفيبا توجه به تعر ـ ب
شوند، بلکه مطابق   نمي محسوبي صنفيق واحدهاي، بانکها از مصاد١٣٨٢مصوب سال 

 شده و بر اساس ي عام تلقي کشور، شرکت سهامي و بانکي قانون پول٣١اده بند الف م
ن بانکها مشمول يبنابرا. شوند  مير مقررات خاص ادارهي اداره امور بانکها و سايحه قانونيال

 ٣٠کن حسب بند ب ماده يهستند لاي  ژهين خاص و ويستند و تابع قواني نيعوارض صنف
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 ١٣٧٣ن مصوب سال يولت و مصرف آن در موارد مع دي از درآمدهايقانون وصول برخ
 بانکها ي شده در قانون مذکور براينيش بياز موارد پ غيرگر،يوضع هر گونه عوارض د

ب ياد شده، تصويبا توجه به ماده . يگري اقتصاد است نه مرجع ديب شورايمنوط به تصو
 عوارض خود را با  شهر خارج است و بانکها صرفاًيت شوراي بانکها از صالحيعوارض برا

  .کنند  مي پرداختياست جمهوري اقتصاد و رياستناد به مصوبات شورا
 نبودن يغاتي بانک و تبلي در خصوص تابلوهاي شهرداريعدم ارائه خدمات از سو) ٣

  : بودن تابلو بانکهايو صرفاً اعالم
ت يل محل استقرار و فعاين معرفي القاعده مبي بانکها علي نصب شده از سويتابلوها

ست و اصوالً ينه ارائه خدمات مربوطه ني در زميغاتيبانکها است و الزاماً متضمن تبل
 آن يافت بهايحق به دريباشد تا ذ ي نميخدمتکننده  ن مورد ارائهي در خصوص ايشهردار

ع عوارض ي قانون موسوم به تجم٥ ماده ١حات صدراالشاره و تبصره يباشد لذا حسب توض
 ي و سازمانهايب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداريصون تي و همچن١٣٨١مصوب 

 قانون ٧١ ماده ٢٦ها موضوع بند ي و معامالت شهرداري مالنامه  آيينتيوابسته به آن با رعا
: ١٣٧٥کشور و انتخاب شهرداران مصوب  ي اسالميف و انتخابات شوراهايالت، وظايتشک
ر هدف و حکم مقنن و خارج از ي منصوبه شعب بانکها مغاي تابلوهاين عوارض براييتع

  .باشد  مي شهر اهواز بوده وي اسالميارات شورايحدود اخت
 شده ايحال با توجه به مطالب ابرازي فوق و با توجه به داليل و استدالل قانوني آورده علي
 در ي اسالميت شورايت بانکها و عدم وجود صالحي نبودن فعاليد محلي مويکه همگ

ن نصب تابلو بانکها معرف حضور و اعالم محل ينکها دارد و همچن باين عوارض براييتع
ي خدمتکننده   ارائهي بانک اصوالً شهردارياستقرار شعب بانکها بوده و با استقرار تابلو

مغاير  منصوبه بر سر درب شعب بانکها ين و اخذ عوارض بابت تابلوهاييباشد لذا تع نمي
 به باشد لذا مستند ت شوراي اسالمي ميهدف و حکم مقنن و خارج از حدود اختيارا

 ١٣٩٢ مصوب سال يوان عدالت اداري دين دادرسييالت و آي قانون تشک١٣ و ١٢مواد 
 تقاضاي ابطال بندهاي مربوط: تقاضاي رسيدگي و صدور حکم شايسته در جهت اوالً

 ١٣/١١/١٣٨٧ـ ٤٣٧٤مصوبه شماره ) ١( بانکها در يبه وضع عوارض نصب تابلو برا
 يشورا] ٢٥/٣/١٣٨٣ [٢٥/٧/١٣٨٣ ـ ٢٥٧٠مصوبه شماره ) ٢( شهر اهواز ي اسالميشورا

  استانداري اهواز که٢٨/٢/١٣٩١ـ ٧٧٢١/١/٤٤مصوبه شماره ) ٣(اسالمي شهر اهواز 
 اعمال يتقاضا: اًيثان. دهي شهر اهواز رسي اسالمين شورايون جانشيسي کمياعضا تأييد به

 و عطف اثر ابطال مصوبات به زمان تصويب مصوبه قانون ديوان عدالت اداري ١٣ماده 
  ».باشد ي ميع حقوق موکل تحت تمنيي از تضيريبه منظور جلوگ

  :ر استيمتن مصوبه مورد اعتراض به قرار ز
 ي اسالمين جلسه شورايازدهميکصد و ي، ٧مصوبه شماره  [٢٥/٣/١٣٨٣ ـ ٢٥٧٠«

، ي تجاريق تابلوهاي طره مصوبه اخذ عوارض ازي اصالح٢٤/٦/١٣٨٣شهر اهواز مورخ 
  ]يغاتي تبلي و پالکاردهايادار

  :شهي اماکن کسب و پي معرفيت از پرداخت عوارض نصب تابلوهايموارد معاف
 ـ ـ تابلوهاي معرفي محل ادارات، سازمانها، نهادها، ارگانها و مراکز آموزشي ـ فرهنگي١
  ي دولتي و ورزشيپژوهش

 ي تحت پوشش سازمان تربيت بدنيمراکز فعاليت ورزش: ها و مصاديق نمونه
  سپاه پاسداران، پاسگاه انتظامي، شرکت مخابرات، پست، دانشگاه شهيد چمران،استان،
  . زرهي٩٢لشکر 

ن مشمول ي قوامي وابسته به نهادها مانند موسسه ماليمال مؤسسات بانکها و: ١تبصره
  .باشند  نميتيمعاف

  ............ـ ٢
  .............ـ ٣
  ...........ـ ٤
به شرط استفاده از يک تابلو با ابعاد مشخص شده (ـ بانکها و مؤسسات مالي دولتي  ٥

  )يتوسط شهردار
 ي سر درب برايا استفاده از تابلوي و ي اضافيدر صورت استفاده از تابلوها: ٢تبصره

 يغاتي تبلير آن عوارض مربوطه بر اساس تعرفه تابلوهاي و نظاير کارت اعتباريغات نظيتبل
  .دي محاسبه و اخذ خواهد گرديتجار

  »، بانک سپهيبانک مل: قيو مصادها    نمونه
حه ي کالنشهر اهواز به موجب الي اسالميس شورايت مذکور، رئيدر پاسخ به شکا

  :ح داده است کهي توض٩/٦/١٣٩٤ ـ ١٠٠٢٤/٢٠٠٠شماره 
  :يدفاع ماهو«
 ياراض«: يشهردار قانون ٩٦ ماده ٦د مطابق تبصره يهمان گونه که مستحضرـ ١
 معابر واقع در محدوده يابانها و به طور کلياده روها و خيدانها و پي و ميعمومهاي  کوچه

 يت شهرداري محسوب و در مالکيهر شهر که مورد استفاده عموم است ملک عموم
جاد     ي شهر و ايانت از نمايدن و حفظ و صي است که به جهت انتظام بخشيهيبد» ...است
 يريشگي و پييباي، زيمنياحد در نحوه الصاق تابلو در سطح شهر و حفظ مسائل اواي  هيرو

 شهر، نصب هرگونه تابلو در شهرها، اعم از سر درب، نما، ي عمومياز مخدوش شدن نما
ي ا بام ساختمان، مستلزم مراعات ضوابط خاص و منوط به کسب مجوز از شهرداريجوانب 

 قانون ٧٦ ماده ٢٥ن راستا برابر بند يدر هم) يهردار قانون ش٥٥ ماده ٢٧بند . (»باشد مي
 شهر اجازه داده شده است تا نسبت به ي کشور، به شوراي اسالميموسوم به شوراها

  .ديب مقررات الزم جهت الصاق هر نوع تابلو در شهر اقدام نمايتصو
 ٧٧ ماده( قانون شوراهاي اسالمي کشور ٧٦ ماده ١٦ و بند ٨٠همچنين به موجب ماده 

 نحوه وضع و وصول عوارض توسط يي اجرانامه  آيين٢ و ١و ماده ) مي قد٧١ ماده ١٦و بند 
ات بر ارزش يقانون مال« ٥٠ ماده ١ران و تبصره يأت  وزي شهر، مصوب هي اسالميشوراها
 از يبخش تأمين تواند نسبت به وضع عوارض، به منظور  مي شهري اسالمي، شورا»افزوده

، ين ماده قانونيبا توجه به مفاد ا. دياز شهر اقدام نماي مورد نيعمران و يخدماتهاي  نهيهز
ن ين موجود در اير قواني با سايچ گونه تعارض و تضادي شهر هي اسالميمصوبات شورا

 در قبال وضع ي ندارد که شهرداريچ لزومي هينه نداشته و برخالف تصور طرف دعويزم
ح ي صربه عبارت روشن تر برابر نص. ئه نمايدعوارض، به همه موديان خود، خدمات خاص ارا

 منوط به ارائه ي و حقوقيقيافت عوارض از اشخاص حقيچ وجه دريرالذکر به هيماده اخ
 ده، بلکه مقصوديان نگردي آن عوارض به همان موديخدمات خاص در مقابل ما به ازا

فت عوارض وضع اياز شهر از محل دري مورد ني و عمرانيخدماتهاي  نهي از هزيبخشتأمين 
 يهايان ذکر است که ضوابط و عوارض مقرر به منظور کنترل نابسامانيشا. شده است
 شهر اهواز بوده و يماي از نصب تابلوها در سطح شهر و جهت بهبود سيموجود ناش

 اشخاص ي است که در حوزه شهر تماميست بلکه مقررات عام الشموليمختص به بانکها ن
 سطح شهر اهواز موظفند نسبت ين تابلوهايه مالکيرد و کليگ يم را  دربري و حقوقيقيحق

به مراعات ضوابط مربوط به نصب تابلوها در شهر و پرداخت عوارض مربوطه و اخذ مجوز 
 تابلو و ساختمان در يز داراي ني که بانک شاکيياز آنجا. ندي اقدام نمايالزم از شهردار
گردد که عوارض   ميلذا مالحظه. ه استن قاعده شديباشد، مشمول ا  ميسطح شهر اهواز

 است که فقط شامل حال ي قرار گرفته، عوارض محليراد طرف دعويوضع شده که مورد ا
راد مطروحه يث هم اين حيگردد نه کل کشور، لذا از ا  ميق آن در حوزه شهر اهوازيمصاد
  .ستي وارد نيشاک

ن کسب و پيشه و عوارض تابلوهاي تبليغاتي و تجاري و تابلوهاي معرف اماک
شود لذا همان گونه که  محل کار، يکي از انواع عوارض محلي شهرداري محسوب مي

بانکها و ساير اشخاص و شهروندان اهوازي مکلف به پرداخت عوارض صدور پروانه 
ساختماني، عوارض نوسازي، عوارض خودرو، عوارض تفکيک و افراز و دهها عوارض 

داخت عوارض نصب تابلو و مراعات ضوابط مربوط ديگر شهرداري هستند مکلف به پر
 قانون محاسبات عمومي ٩٠ضمناً به موجب قانون لغو ماده . به آن نيز خواهند بود

 مقنن کليه مؤسسات و سازمانهاي دولتي را موظف به پرداخت ٩/١١/١٣٦٣مصوب 
ت بر  قانون ماليا٥٠ ماده ٣هر نوع عوارض شهرداريها نموده و همچنين برابر تبصره  

قوانين و مقررات مربوط به اعطاء تخفيف يا معافيت از پرداخت عوارض «ارزش افزوده 
که قوانين مذکور داللت بر عدم معافيت » يا وجوه به شهرداريها ملغي شده است

 قانون ٥٢ و ٥٠با عنايت به مواد . بانکها از پرداخت هر نوع عوارض به شهرداريها دارد
منوعيت تصويب و برقراري عوارض توسط شوراهاي اسالمي، ماليات بر ارزش افزوده، م

فقط در خصوص انواع کاالهاي وارداتي و توليدي، ارائه خدمات مشخص شده در قانون 
باشد و قطعاً مفاد اين قانون در تزاحم و تعارض با مصوبات  ماليات بر ارزش افزوده مي

باشد،  وهاي سطح شهر نميشوراي اسالمي شهر اهواز در رابطه با اخذ عوارض از تابل
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لذا با توجه به مستندات قانوني ياد شده قانونگذار صراحتاً به شوراهاي اسالمي شهر 
  .اجازه وضع عوارض محلي را براي شهرداري داده است

ت بانکها و مجاز ي دانستن فعاليمحل غير مشعر بريدر خصوص اظهارات شاکـ ٢
  :رساند که  ميز به عرضيها ن وضع عوارض بر بانکي شهر برايندانستن شورا

م و نوع کار آنها را ي ندانيت بانکها را محلي وجود ندارد که فعاليچ صراحتيه: اوالً
  .ميي نماي تلقيصرفاً مل

عوارض وضع شده توسط شوراي اسالمي شهر اهواز، بر تابلوهاي منصوبه بر : ثانياً
  .لي بانک مد نظر نبوده استساختمانهاي بانک تسري دارد و به هيچ وجه خدمات پولي و ما

 ني ايق اولي است که به طريهيت بانکها، بدي بودن فعاليبا توجه به تجار: ثالثاً
 يط عموميد جهت بهبود شراي، باي و حقوقيقير اشخاص حقيز همانند ساينمؤسسات 

 منصوبه خود را ي شهر عوارض مربوط به ساختمان و تابلوهايص شورايشهر با تشخ
  .ديپرداخت  نما
  .مي وجود ندارد که بانکها را از پرداخت عوارض معاف بدانيچ مستند قانونيه: رابعاً

 و سطح شهر ي منصوبه در معابر عموميغاتي تبلياستفاده بانکها از تابلوها:   خامساً
ل سود يجه تحصيشتر مردم و در نتيشتر آن بانک و مراجعه بيکه قطعاً منجر به شناخت ب

  .باشد مستلزم پرداخت عوارض تابلو است  مي بانکهايشتر برايب
ث ين حيت هستند که از ايضمناً شعب بانک در مناطق مختلف شهر مشغول به فعال

 است يهيرد و بديگ  ميت هر شعبه منحصراً در همان منطقه و محل خاص صورتيفعال
توجه د يند، لذا باينما ي ميت بهره برداريه خدمات و امکانات منطقه مورد فعاليکه از کل

يز از آن گردد و خواهان ن  مي در سطح شهر ارائهي که توسط شهردارينمود خدمات
ه بانکها در سراسر کشور ندارد، ي به کلي و ربط موضوعي بوده نه مليشود محل  ميمند بهره

ن شعب يرا کارمندان و موظفي است زي اما نوعاً محليتاً مليت شعب بانکها ماهيضمناً فعال
ث ي است عملکرد آنها از حيهيت دارند و بديت فعاليبه خود صالحبانک، فقط در شع

 ارتباط با بانک مرکزي جمهوري اسالمي يا بانک اصلي که محل استقرار آنهاست و مسئوليتهايي
 ي و مليره جنبه سراسريل حواله و غي از قبيز اقدامات بانکيکه در قبال آن دارند و ن

 به اشخاص و استرداد وجوه يا به ارائه خدمات بانکدارند، لکن افتتاح حساب و تعهد بانکه
ن يرد و همچنيد صورت بگيره منحصراً در حوزه همان شعبه بايو غها   بابت سپردهيافتيدر
 ي است که بانکها دارايهين بديرد بنابرايگ  مي صورتيفاء تعهدات بانکها در حوزه محليا

 شهر بر نوع ي که شورايصورتف در ين توصي هستند، با اي و محليدو نوع عملکرد مل
 موجه و مسموع يراد شاکينمود ا  مينيي تعي دارد عوارضيعملکرد بانک که گستره مل

نکه يت بانکها صرف نظر از اي شهر اهواز بر نوع فعالي که شورايشد در حال ي ميتلق
ت ي بودن فعاليمل  است وضع عوارض ننموده تا در صورت اثباتيا محلي يتشان مليفعال
ر ين خصوص گردد بلکه همانند ساي عدم جواز وضع عوارض در اي مدعيکها، شاکبان

 ـ شرکت مخابرات ـ سازمان آب ـ  برقيرويع ني از جمله شرکت توزيي اجرايدستگاهها
ند و موضوع ينما  مي خدمات ارائه شده خود از بانکيکه اقدام به اخذ بها... شرکت گاز و 

 خدماتشان نکها تاثيري در استحقاق آنها براي وصول بهايمحلي يا ملي تلقي کردن فعاليت با
 صدور الذکر اقدام به ندارد شورا نيز از اين قاعده مستثني نيست و بنا به تجويز مواد قانوني فوق

 يا  محلي يگردد که موضوع منصرف از مل  مي کرده است، لذا مالحظهيمصوبه عوارض
 که در مقابل ي و حقوقيقير اشخاص حقي ساز همانندي نيت بانکها است و شاکيبودن فعال

شده  ي خدمات ارائه مکلف به پرداخت بهاي و خدماتيي اجرايخدمات ارائه شده دستگاهها
ا ي يف به پرداخت دارد و مليز تکليد نينما  مي ارائهي که شهرداريهستند نسبت به خدمات

ر ي همانند سايدهد و شهردار  نميرييف تغين تکليت بانکها در اي بودن فعاليمحل
. باشد  مي خدمات ارائه شدهيافت عوارض و بهاي مذکور مستحق دريي اجرايدستگاهها

 انجام خدمات ياز براي از بودجه مورد نيد توجه داشت که هم اکنون تنها درصديبا
شود و   تأمين مي از راه وصول عوارضيعمرانهاي   پروژهي و اجرايگوناگون و متعدد شهر

 يگوناگون از پرداخت عوارض شهردارهاي   به بهانهي و حقوقيقي اشخاص حقيبرخ
نمايند و گروه کثيري از شهروندان عوارض شهرداري را مانند بدهي خود  خودداري مي

دانند و از همين رو بسياري از آنها نسبت  به شرکتهاي آب، برق، گاز و مخابرات نمي
  را درين امر شهرداريند که هميانم  نمي در موعد مقرر اقدامي پرداخت عوارض شهرداربه

  . خود دچار مشکل کرده استي و خدماتي اقدامات عمرانيمنابع مالتأمين 

 بانکها از جمله بانک شاکي در حال حاضر به صورت بنگاههاي اقتصادي
اي که دارند روزانه محل مراجعه تعداد  عمل کرده و با توجه به فعاليت گسترده

هاي  شمار آنها و نصب تابلو که تردد مراجعين بيباشد  زيادي از شهروندان مي
آوري ضايعات حاصله از  تبليغاتي و ايجاد مشکالت ترافيکي و پارکينگ و جمع

طلبد و مبالغ  اي را از سوي شهرداري مي العاده فوق عملکرد آنها، انجام خدمات
باشد که   ميتعيين شده در عوارض مصوب تنها بخشي از بهاي اين خدمات

 دهد لذا عوارض مذکور در واقع جنبه محلي دارد نه ملي و ي ارائه ميشهردار
عدم ايراد و اعتراض فرمانداري و وزارت کشور نسبت به اين مصوبه گوياي صحت 

  .عملکرد شوراي شهر اهواز است
 قانون ماليات بر ارزش افزوده که مورد استناد طرف دعوي قرار ٥٠ـ ماده ٣

عوارض بر سود سپرده گذاري و ساير عمليات مالي گرفته است، برقراري هر گونه 
اشخاص نزد بانکها را ممنوع کرده، در صورتي که مصوبه شورا که مورد مطالبه 
شهرداري اهواز است بر درآمدهاي بانکها و سود سپرده گذاري و ساير عمليات مالي 

ر نسبت اشخاص نزد بانکها وضع نشده است تا بانک با تمسک به ماده قانوني صدرالذک
به مصوبه مذکور ايراد نمايد، بلکه مصوبه شورا به پرداخت عوارض داللت دارد که 

 اين اليحه وضع آن نه تنها ممنوع نيست بلکه ١مطابق مواد قانوني مورد اشاره در بند 
مضافاً کليه بانکها در هر شهر، داراي شعب . باشد جزء حدود اختيارات شوراي شهر مي

دهند،   که فعاليت بانکي را صرفاً براي همان محل انجام ميوابسته متعددي هستند
شود و از خدماتي که شهرداري در آن حوزه  بنابراين فعاليت آنها محلي محسوب مي

شوند لذا بنا به جهات مذکور بانکها نيز مشمول پرداخت  نمايد بهره مند مي ارائه مي
به عبارت ديگر مصوبات . باشند عوارض و بهاي خدمات ارائه شده توسط شهرداري مي

 قانون ماليات بر ارزش افزوده ندارد، زيرا ٥٠موصوف هيچ گونه مغايرتي با ماده 
ممنوعيت وضع عوارض مرقوم در ماده مذکور مربوط به آن دسته از خدماتي است که 
در آن قانون تکليف ماليات و عوارض آنها معين شده است در حالي که در قانون موصوف، 

رض مربوط به ساختمان بانک و تابلوهاي منصوب بر آن و همچنين بهاي تکليف عوا
خدمات ارائه شده توسط شهرداري به بانکها تعيين نشده است و شوراهاي شهر در بعد 

  .محلي اجازه ورود به اين مقوله و وضع عوارض را دارند
رداخت نکه بانکها معاف از پيع جهات معنونه و نظر به ايهذا با توجه به جمي  عل

اد ي ين قانونيت موازيستند و مصوبات مذکور وفق مقررات و با رعاي نيعوارض شهردار
 يارات شوراها وضع شده اند، لذا صدور قرار رد دعويت و اختيشده در حدود صالح

  ».مطروحه مورد تقاضاست
 ـ٧٧٢١/١/٤٤آقاي داريوش آرمات نيز به موجب دادخواستي ابطال مصوبه شماره ) ب

 استانداري خوزستان را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعالم ٢٨/٢/١٣٩١
  :کرده است که

رساند با عنايت به اينکه عوارض ساليانه بيلبوردهاي  احتراماً، به استحضار مي«
يابد ليکن در  افزايش مي% ٢٠تا % ١٠تبليغاتي شهر اهواز به طور متوسط ساليانه 

مقامي از شورا   استانداري خوزستان به قائمزمان انحالل شوراي سوم شهر اهواز،
% ١٨٣گذراند که به موجب آن عوارض نسبت به سال ماقبل آن  اي را مي مصوبه

  .يابد افزايش مي
نظر به اينکه اين امر باعث تضييع حق و حقوق قانوني اينجانب و ساير 

گرديده همکاران گرديده است تا آنجا که بسياري از قراردادهاي کار منجر به فسخ 
هاي ما به وجود  است و گرفتاريهاي بسياري براي اين صنف از همکاران و خانواده

لذا استدعا دارد بدواً نسبت به صدور دستور موقت بر توقف از اجراي . آمده است
 استانداري خوزستان که از طريق رأي ٢٨/٢/١٣٩١ـ ٧٧٢١/١/٤٤مصوبه شماره 

ري در حال اجرا و اعمال فشار به  شهردا٧٧ کميسيون ماده ٢١/٧٧ـ ٩٣شماره 
باشد صدور دستور فرموده سپس ابطال قطعي آن مصوبه را  اينجانب و همکاران مي
  ».از محضرتان تقاضا دارم

 ارسال ي شاکي برايأت عمومي که از طرف دفتر هيدر پاسخ به اخطار رفع نقص
 فتر انديکاتور ثبت د٢٣/٦/١٣٩٤ـ  ٧٧٩اي که به شماره  شده بود، وي به موجب اليحه

  : شده اعالم کرده است کهيأت عموميه
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  يوان عدالت اداري ديأت عموميمحضر مبارک ه«
  با سالم

 به شماره پرونده ٩٤/٤٥٦ه رفع نقص موضوع کالسه ياحتراماً بازگشت به اخطار
 به اينجانب ١/٦/١٣٩٤ نظر به اينکه مراتب در تاريخ ١١/٥/١٣٩٤ ـ ٩٤٠٩٩٨٠٩٠٣٠٠٠٩٧٦

  :دينما  ميفتان انشاء نظريحسب االمر محضر شري  است لذا در مهلت قانوندهيابالغ گرد
ر با کدام يت مغايم که مصوبه مورد شکايياعالم نمااي   نامهيط: ديامر فرموده بود

  :رساند  مي مرتبط به استحضاريقانون است با ذکر نام قانون و ماده قانون
  :ل استيذ ين مواد قانوني درصد عوارض خالف ب١٨٣ش ي  افزا

نامه اجرايي نحوه وضع و وصول عوارض توسط   آيين١٤ـ خالف صريح ماده ١  
شوراهاي اسالمي شهر، بخش و شهرک، موضوع قانون تشکيالت، وظايف و انتخابات 

  و عدم توجه به بندهاي١٣٧٥شوراهاي اسالمي کشور و انتخاب شهرداران مصوب 
  .ت وضع عوارض اسيل آن راجع به چگونگيگانه ذ١٤

 نحوه يي اجرانامه آيين( فوق نامه  آيينل هماني و تبصره ذ١٥خالف واضح ماده ـ ٢
 تا ٢ش از يش و وضع بيت افزايموضوع ممنوع...) هايوضع و وصول عوارض توسط شهردار

  . درصد عوارض است٣
 ي اسالميف و انتخابات شوراهايالت، وظاي قانون تشک٧١ل ماده ي ذ١٦خالف بندـ ٣

 ي عمومياستهايژه بدون در نظر گرفتن سي که به و١/٣/١٣٧٥ مصوب يرکشور و شهردا
  . شرط الزم جهت وضع عوارض انجام شده است١٤دولت و خالف 

 ـ هـ٢١٨٢٣ت٣٢٤٩ب نامه شماره ي از تصويارات ناشيل تجاوز از اختيبه دلـ ٤
  .رانيأت و زي ه١٠/٨/١٣٧٨

 ياستهايبر خالف تک تک سنکه به طور خاص يا: ل تبعات و آثار مصوبهيبه دل ـ ٥
 و يکاري و بي دولت من جمله پس از صدور مصوبه مراتب باعث رکود اقتصاديعموم

  .ده استي گردين رسته شغلياخراج کارکنان در ا
  .ده استين عوارض وضع گردي اقتصاد ايژه شورايبدون جلب نظر دولت به و ـ ٦
ت نشده است و باعث ين بخش رعايدکنندگان در ايو تولکنندگان  حقوق مصرفـ ٧

  . آنان شده استياز کانون داران و تابلو داران و فسخ قراردادهااي   عدهيورشکستگ
ده و در موارد مشابه که طبق جدول يز وضع گرديض آميعوارض به طور تبع ـ ٨

  .ت نشده استيده، رعايگرد آن عرضاي  سهيوست حالت مقايپ
  . وضع گرديده است١٣٧٣لت، مصوب ـ بر خالف قانون وصول برخي از درآمدهاي دو٩
 ٨/٣٢٤ کالسه ٦/٩/١٣٨٤ـ ٤٤٩ شماره يگر رأي مهم ديمستند و مصداق قانونـ ١٠

ت و يقاً در رابطه با موضوع مشابه مورد شکاي است که دقيوان عدالت اداري ديأت عموميه
  .تگر از کشور اتفاق افتاده اسيداي  ت است که در نقطهي ابطال مورد شکاينمونه تقاضا

مه نموده ي و خدمتتان ضمآوري جمع مورد اشاره به قدر توان ير قانونهايده و تصويبر
 خطاب ٢٩/٩/١٣٩٣ اهواز برابر نامه مورخ يح شهرداريان با توجه به اقرار صريدر پا. است

 مبني بر افزايش غيرقانوني و تصاعدي عوارض، عليرغم همه تجويزات ٧٧به کميسيون ماده 
 استانداري خوزستان که ٢٨/٢/١٣٩١ـ ٧٧٢١/١/٤٤، تقاضاي ابطال مصوبه الذکر قانوني فوق

  ».به قائم مقامي از شوراي اسالمي منحله سوم شهر اهواز صادر شده است را دارد
 يت عملکرد و امور حقوقيري مديرکل بازرسيت مذکور، مديدر پاسخ به شکا

 اعالم ٢٥/٩/١٣٩٤ـ  ٣٢٩٨٤/١٢/٤٤اره ـه شمـان به موجب اليحـاستانداري خوزست
  : است کهکرده

  يوان عدالت اداري ديأت عمومير محترم دفتر هيمد«
  با سالم و احترام
 يت آقاي در خصوص شکا٩٤/٤٥٦ کالسه پرونده شماره يه ارساليبازگشت به ابالغ

 ٥٠ت به مواد يرساند با عنا  مي خوزستان به استحضاريت استانداريوش آرمات به طرفيدار
 ي اسالمي عوارض توسط شورايت و برقراريات بر ارزش افزوده ممنوعي قانون مال٥٢و 

باشد و قطع به   مي مشخص شده در قانونيدي و تولي وارداتيفقط در خصوص کاالها
 ٥٠ ماده ٤لذا مطابق تبصره . باشد يقين مفاد قانون مذکور در تعارض با مصوبه متنازع فيه نمي

ک از عوارض يش نـرخ هر يا افزايد ي جديرض محلات بر ارزش افزوده وضع عـوايقانون مال

د استحضار يمراتب جهت مز. باشد  ميشهرها ي اسالميارات شوراهاي از اختيمحل
  ».گردد  ميحضورتان ارسال

 با حضور رئيس و معاونين ٢٨/٦/١٣٩٦هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 
ب ديوان تشکيل شد و پس از ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شع

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

   هيأت عموميرأي
 قانون تشکيالت، وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي ٧١ ماده ١٦مطابق بند 

 با اصالحات بعدي، تصويب لوايح برقراري ١٣٧٥کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 
 عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن از جمله وظايف شوراهاي اسالمي يا لغو

 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب ٥٠شهرها است و حکم مقرر در تبصره  ماده 
، داللت بر آن دارد که شوراهاي اسالمي براي تصويب عوارض محلي صالحيت ١٣٨٧
نيست و از طرفي تابلوهاي بانکها نيز الزاماً نظر به اينکه حوزه فعاليت بانکها محلي . دارند

متضمن تبليغاتي در زمينه ارائه خدمات مربوط نيست و اصوالً شهرداري در خصوص 
 مصوبه ٥ بند ٢ و تبصره ١ بند ١باشد، بنابراين تبصره  کننده خدمتي نمي مورد ارائه

رج از حدود  شوراي اسالمي شهر اهواز، مغاير قانون و خا٢٥/٣/١٣٨٣ ـ ٢٥٧٠شماره 
 ٨٨ و ١٣ و مواد ١٢ ماده ١شود و به استناد بند  اختيارات مرجع وضع تشخيص مي

 از تاريخ ١٣٩٢قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 
  .شود تصويب ابطال مي

  ي ـ محمدكاظم بهراميوان عدالت اداري ديعموم هيأت سيرئ
  

  ٢٧/٨/١٣٩٦                                                                         ٩٢/٤٧٢/شماره هـ
  بسمه تعالي

  جناب آقاي جاسبي
  مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسالمي ايران

  با سالم
 مورخ ٢/١٤٤٧عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه  يك نسخه از رأي هيأت

  : با موضوع٢/٨/١٣٩٦
  هيأت عمومي به زمان٢٤/١٢/١٣٩٥ـ١٤٤٧صوبه موضوع رأي شماره  مابطالتسري «

دادرسي ديوان عدالت اداري   قانون تشكيالت و آيين١٣تصويب مصوبه در اجراي ماده 
  .گردد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي» .١٣٩٢مصوب سال 

  بينعمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي در مديركل هيأت
  

  ٩٢/٤٧٢/هـ:          كالسه پرونده٢/١٤٤٧: شماره دادنامه        ٢/٨/١٣٩٦: تاريخ
  .عمومي ديوان عدالت اداري  هيأت:مرجع رسيدگي

   آقاي مجتبي اسالمي فر:شاكي
 قانون تشکيالت و ١٣ درخواست اعمال ماده:موضوع شكايت و خواسته

عمومي   هيأت٢٤/١٢/١٣٩٥ـ١٤٤٧ره دادرسي ديوان عدالت اداري نسبت به رأي شما آيين
  و تسري ابطال مصوبه باطل شده شوراي اسالمي شهر تهران به زمان تصويب آن

  :است که اي اعالم کرده آقاي مجتبي اسالمي فر به موجب اليحه: گردش کار
 کالسه پرونده ١٤٤٧احتراماً، اينجانب مجتبي اسالمي فر شاکي دادنامه شماره «

 به صدور  منجر٢٤/١٢/١٣٩٥عمومي ديوان عدالت اداري در مورخ أت که از سوي هي٩١/٤٧٢
از آنجا که مصوبه مذکور از زمان تصويب توسط شوراي اسالمي شهر . رأي گرديده است

تهران منجر به تضييع حقوق عده کثيري از مردم و اجباراً پرداخت مبالغ هنگفتي 
 قانون ديوان ١٣ اعمال ماده است، لذا جهت احقاق حقوق مردم استدعا دارم با گرديده

  ».ان تصويب مصوبه تسري داده شودعدالت اداري، ابطال به زم
عمومي که در آن نام آقاي مجتبي   هيأت٢٤/١٢/١٣٩٥ـ ١٤٤٧متن رأي شماره 

  :اسالمي فر به عنوان شاکي قيد شده به قرار زير است
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اني و مسکن  قانون تغيير نام وزارت آباد١ ماده ٣نظر به اينکه مطابق بند «
، طرح تفصيلي عبارت از طرحي ١٣٥٣به وزارت مسکن و شهرسازي مصوب سال 

است که براساس معيارها و ضوابط کلي طرح جمع شهر، نحوه استفاده از 
زمينهاي شهري در سطح محالت مختلف شهر و موقعيت و مساحت دقيق زمين 

قانون تاسيس  اصالحي ٥شود و براساس ماده  براي هر يک از آنها تعيين مي
، بررسي و تصويب طرحهاي ١٣٨٨شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب 

است و  تفصيلي شهر و تغييرات آنها در هر استان به کميسيوني خاص محول شده
 قانون تشکيالت، وظايف و ٧١از سويي وظايف شوراهاي اسالمي شهرها در ماده 
 با ١٣٧٥رداران مصوب سال انتخابات شوراهاي اسالمي کشور و انتخاب شه

است و در اين ماده قانوني تغيير کاربري اراضي در  اصالحات بعدي آن تعيين شده
تواند در  است به طريق اولي نمي بيني نشده صالحيت شوراي اسالمي شهر پيش

اين خصوص مبادرت به وضع قاعده و اخذ عوارض کند و با عنايت به اينکه به 
مه پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران مصوب سال  قانون برنا١٧٤موجب ماده

 وضع عوارض بر ارزش افزوده ناشي از طرحهاي توسعه ١٣٩٠، از سال ١٣٨٩
 سند ٥ پيوست شماره ١است، بنابراين بند  شهري توسط قانونگذار تجويز شده

 مصوبه تعيين ضوابط مالي ٢ و ماده ١٣٨٦اصلي طرح جامع شهر تهران در سال 
دريافت عوارض از امالک شهري در اجراي طرحهاي تفصيلي جديد و اصالح نحوه 

مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات شوراي اسالمي شهر تهران تشخيص شد و 
دادرسي ديوان عدالت   قانون تشکيالت و آيين٨٨ و ماده ١٢ ماده ١مستند به بند 

  ».شود  ابطال مي١٣٩٢اداري مصوب سال 
تخصصي عمومي و هيأتهاي  نامه اداره جلسات هيأت  آيين٣٥در اجراي فراز دوم ماده 

 نظريه ديوان عدالت اداري موضوع به هيأتهاي تخصصي مربوطه ارجاع و با توجه به وصول
اتفاقي هيأت تخصصي مبني بر ضرورت ابطال مصوبه از تاريخ تصويب پرونده در دستورکار 

  .       عمومي قرار گرفت هيأت
 با حضور رئيس و معاونين ٢/٨/١٣٩٦الت اداري در تاريخ عمومي ديوان عد هيأت

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

  
  عمومي رأي هيأت

عمومي و هيأتهاي  ت هيأتنامه اداره جلسا  آيين٣٥با عنايت به فراز دوم ماده 
  و به منظور جلوگيري از تضييع حقوق اشخاص حکم بر ابطال مصوبات ابطال شدهتخصصي

ادر و ـا صـويب آنهـومي از زمان تصـعم  هيأت٧/١٢/١٣٩٥ـ ١٤٤٧اره ـدر رأي شم
  .شود  مياعالم

  مرتضي علي اشراقيـ معاون قضايي ديوان عدالت اداري 
  

  ٢٥/٩/١٣٩٦                                                           ـ ه٥٤٨٤٣ت/١١٨٠١٧رهشما
  در خصوص افزايش سرمايه شركت ملي نفت ايراننامه  تصويب

  اي از محل اندوخته سرمايه
 وزارت نفت

 ادهـالع فوقيشنهاد مجمع عمومي به پ١٩/٩/١٣٩٦ه ـ وزيران در جلسهيأت
 راني نفت ايقانون اساسنامه شرکت مل) ٤(ران و به استناد ماده ي نفت ايشرکت مل

 :ب کردي تصوـ١٣٩٥ مصوب ـ
ک ياي، تا سقف مبلغ سرمايه شركت ملي نفت ايران از محل اندوخته سرمايه

ون يليکصد و هشتاد ميارد و يليک ميست و يازده هزار و ششصد و بيکصد و ي ون ويليم
کصد و شصت يون و يليمازده يکصد و يال منقسم به ير) ١ر١١١ر٦٢١ر١٨٠ر٠٠٠ر٠٠٠(

 يالير) ١٠ر٠٠٠ر٠٠٠(ون يليسهم ده م) ١١٨/١٦٢/١١١(کصد و هجده يو دو هزار و 
  .ابدييش ميافزا

  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 

  ٢٥/٩/١٣٩٦                                                           ـ ه٥٤٧٥٤ت/١١٨٠١٥رهشما
نام دريافتي از داوطلبان  يين هزينه خدمات ثبتدر خصوص تعنامه  تصويب

   سازمان سنجش آموزش كشور و مركز آزمونهاي شركت در آزمون
  ۱۳۹۷ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در سال 

  يقات و فناوريوزارت علوم، تحق
 يوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک

قات و ي علوم، تحقيهانه به پيشنهاد وزارتخا۱۹/۹/۱۳۹۶ وزيران در جلسه هيأت
قانون بودجه ) ۴۹(تبصره ) الف(و بهداشت، درمان و آموزش کشور و به استناد بند  يفناور
 :  كل كشور تصويب کرد۱۳۶۴سال 

هاي سازمان نام دريافتي از داوطلبان شركت در آزمون نه خدمات ثبتيهز
 يزشکسنجش آموزش كشور و مرکز آزمون وزارت بهداشت، درمان و آموزش پ

درآمدهاي سازمان سنجش . گرددر تعيين ميي به شرح جدول ز۱۳۹۷در سال 
 به حساب خزانه واريز يآموزش كشور و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک

و در بخش درآمد بودجه كل كشور منظور و معادل آن از طريق درج در رديف 
و وزارتخانه مذكور اي در لوايح بودجه سنواتي در اختيار سازمان  بودجه هزينه

  :  گيردقرار مي
 

  مبلغ تعرفه نه خدماتينوع هز فيرد
 مالحظات )الير(

 ۲۲۰ر۰۰۰ يآزمون سراسر ۱

۲ 
 )انيفرهنگ(ت معلم يام نور، تربينش در دانشگاه پي به گزيمند عالقه

 يرانتفاعيو مراکز غ
 ۵۵ر۰۰۰

 ۲۲۰ر۰۰۰ وستهي پيآزمون کاردان ۳

 ۲۷۰ر۰۰۰ وستهي ناپي به کارشناسيون کاردانآزم ۴

 ۳۶۰ر۰۰۰  وستهي ارشد ناپيآزمون کارشناس ۵

 ۳۶۰ر۰۰۰  کشوريي اجرايها  متمرکز دستگاهيآزمون استخدام ۶

 ۶۰۰ر۰۰۰  داخل و اعزام به خارجيآزمون دکتر ۷

 ۶۰۰ر۰۰۰ شرفتهي پيسيآزمون زبان انگل ۸

 ۲۵۰ر۰۰۰ يت بدني رشته تربيآزمون عمل ۹

 ۴۰۰ر۰۰۰  هنريها  رشتهي عمليها آزمون ۱۰

۱۱ 
 و  فرهنگيان هاي عمومي دانشگاههزينه مصاحبه و بررسي صالحيت

 ييد رجاير شهيت دبيدانشگاه ترب
 ۲۷۰ر۰۰۰

۱۲ 
 ي تخصصياري و دستي پزشکي تخصصياريآزمون دست

 يپزشک دندان
 ۶۰۰ر۰۰۰

۱۳ 
 ي فوق تخصصياري و دستي و داروسازي دندانپزشکيآزمون مل
 يپزشک

 ۱ ر۲۰۰ر۰۰۰

۱۴ 

 در مرحله دوم (ي پزشکي و فوق تخصصيآزمون دانشنامه تخصص
 شتر دو برابر مرحله دوميدو برابر مرحله اول و در مرحله سوم و ب

 .)افتيش خواهد يافزا

 ۶۰۰ر۰۰۰

  هر داوطلبيبه ازا

۱۵ 
 ي که حوزه امتحاني داوطلباني براينام آزمون سراسر نه ثبتيهز

 .شور استآنها خارج از ک
 ۱ر۰۰۰ر۰۰۰

 ۶۰ر۰۰۰ )يارياخت (يشنهاديخدمات سامانه انتخاب رشته پ ۱۶

 

  هر پروندهيبه ازا ۳۵۰ر۰۰۰ ها  داوطلبان آزمونيت عمومي صالحيها  پروندهيبررس ۱۷

 ۵ر۰۰۰ )اختياري(خدمات پيام كوتاه آزمون  ۱۸
 يها  تمام پياميبرا

 ارسالي

  
  انگيريجمهور ـ اسحاق جه رئيسمعاون اول 
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  ٢٥/٩/١٣٩٦                                                           ـ ه٥٤٨٥٢ت/١١٨٠٠٦رهشما
  االمتياز كارورهاي تعيين ميزان حقدر خصوص نامه  تصويب

  كننده خدمات ارتباطي و فناوري ارايه) اپراتورهاي(
  اطالعات سيار

   اطالعاتيوزارت ارتباطات و فناور
 يي و دارايصادوزارت امور اقت

  وزارت اطالعات
 سازمان برنامه و بودجه کشور

 ٨٩٠١٩/١شنهاد مشترک شماره ي به پ١٩/٩/١٣٩٦ وزيران در جلسه هيأت
، يي و داراي اطالعات، امور اقتصادي ارتباطات و فناوريها وزارتخانه٢١/٨/١٣٩٦ مورخ

ن و ييانون اجازه تعسازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد ماده واحده ق و اطالعات
 ـ١٣٩٢ مصوب ـنه پست و مخابرات ي در زميردولتيت بخش غياز فعاليوصول حق امت

 :ب کرديتصو
 ي و فناوريکننده خدمات ارتباطهيارا) ياپراتورها (ياز کارورهاياالمتزان حقيم

مورخ ) ٢٦١(جلسه شماره ) ٢(ط مقرر در مصوبه شماره يت شرايار با رعاياطالعات س
 الير) ٥٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠( ارديليم مقررات ارتباطات، مبلغ پانصد ميون تنظيسي کم١٥/٥/١٣٩٦
 .شودين مييتع

  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 
  

  ٢٥/٩/١٣٩٦                                                           ـ ه٥٤٨٥٢ت/١١٨٠٠٤رهشما
  لسهم پروانها تعيين ميزان حقدر خصوص نامه  تصويب
  از شبكه انتقال داده نوري و دسترسي كاربران برداري ايجاد و بهره

  با استفاده از فيبر نوري 
   اطالعاتيوزارت ارتباطات و فناور

 يي و دارايوزارت امور اقتصاد

  وزارت اطالعات
 سازمان برنامه و بودجه كشور

 ٨٩٠١٩/١شنهاد مشترک شماره ي به پ١٩/٩/١٣٩٦ وزيران در جلسه هيأت
 ،يي و داراي اطالعات، امور اقتصادي ارتباطات و فناوريها وزارتخانه٢١/٨/١٣٩٦مورخ 

 و نيياطالعات و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد ماده واحده قانون اجازه تع
 ـ١٣٩٢ مصوب ـنه پست و مخابرات ي در زميردولتيت بخش غياز فعاليوصول حق امت

 :ب کرديتصو
 ي و دسترسي از شبکه انتقال داده نوريبردارجاد و بهرهيق السهم پروانه ازان حي مـ١

پانزدهم قرارداد، همانند سال دهم قرارداد ازدهم تا سال ي از سال يبر نوريکاربران با استفاده از ف
 الير) ١٦٢ر٤٤٠ر٠٠٠ر٠٠٠(ون يليارد و چهارصد و چهل ميليکصد و شصت و دو ميزان ي مبه
 . شودين مييتع

 ص دهد که دارندهي تشخييويم مقررات و ارتباطات رادي  چنانچه سازمان تنظـ٢
) ٢٥٨(پروانه، تعهدات اجرا و توسعه را براساس جدول مندرج در مصوبه جلسه شماره 

فا نکرده و قصور انجام تعهدات يم مقررات ارتباطات ايون تنظيسي کم١١/٤/١٣٩٦مورخ 
 ن مذکور جبران نشده باشد، دارنده پروانه مکلف سازمايخ اخطار کتبيظرف شش ماه از تار

  : ر استيمه به صورت ماهانه به شرح زيبه پرداخت جر

  مهيمبلغ جر= يب استانيضر× )  منصوبه تعهد شدهي تعداد پورت هاـ منصوبه يتعداد پورت ها(× الير١٠ر٠٠٠× ل يب تعديضر

) ١٣٠(ه شماره مصوبه جلس) ٢(وست شماره ي، به شرح جدول پيب استاني ضرـالف 
 . باشديم مقررات ارتباطات ميون تنظيسيکم

  :ر استيل به شرح جدول زيب تعدي ضرـب 

 خيتار ليب تعديضر

١٥/٥/١٣٩٩ %٤٠ 

١٥/٥/١٤٠٠ %٥٠ 

١٥/٥/١٤٠١ %٦٠ 

 ١٥/٥/١٤٠٢ و ١٥/٥/١٤٠٣ %٨٠

  به بعد١٥/٥/١٤٠٤ %١٠٠
  

  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 
  

  ٢٦/٩/١٣٩٦                                                           ـ ه٥٤٨٤١ت/١١٨٦٢٩رهشما
  هـ٥٣٧٣٢ت/١٢٤٨١نامه شماره  تصويب) ٣(به بند ) ظ(الحاق جزء 

  ٦/٢/١٣٩٦مورخ 
   وزارت صنعت، معدن و تجارت ـوزارت آموزش و پرورش

  خارجه  وزارت امورـوزارت کشور  ـ يوزارت فرهنگ و ارشاد اسالم
  ت ورزش و جوانانوزارـ  وزارت اطالعات ـ يزارت راه و شهرسازو

 جمهور در امور زنان و خانواده سييمعاونت ر

  ران ي اي اسالمي جمهوريماي سازمان صدا و س
   ي و گردشگريع دستي، صنايراث فرهنگيسازمان م

 ست يط زي سازمان حفاظت محـ سازمان برنامه و بودجه کشور 

   يژه اقتصادي و وي صنعتـ ي مناطق آزاد تجاريعاليرخانه شوراي دب
 ١٣/٨/١٣٩٦ مورخ ١٤٩٠٧٧شنهاد شماره ي به پ١٩/٩/١٣٩٦ وزيران در جلسه هيأت

 ي اسالمي جمهوري هشتم قانون اساسيکصد و سيوزارت آموزش و پرورش و به استناد اصل 
  :ران تصويب کرديا

هـ ٥٣٧٣٢ت/١٢٤٨١ره نامه شمابيتصو) ٣(به بند ) ظ(ر به عنوان جزء يمتن ز
 ١٣٩٧ز ي تبرياستگذاري سي ستاد ملي آن موضوع اعضاي و اصالحات بعد٦/٢/١٣٩٦مورخ 

  :گرددياضافه م )يالدي م٢٠١٨(
  ».ر آموزش و پرورشي معاون وز ـظ«

  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 
  

  ٢٦/٩/١٣٩٦                                                           ـ ه٥٤٦١٢ت/١١٨٨١٨رهشما
  وزارت آموزش و پرورش

 يي و دارايوزارت امور اقتصاد

  راني اي اسالمي جمهوري بانک مرکز
 سازمان برنامه و بودجه کشور

 ۲۸/۵/۱۳۹۶ مورخ ۹۳۳۵۴شنهاد شماره ي به پ۱۹/۹/۱۳۹۶ران در جلسه ي وزهيأت
س و اداره مدارس و ي تأسقانون) ۱۳(وزارت آموزش و پرورش و به استناد تبصره ماده 

ت از توسعه ي اساسنامه صندوق حماـ۱۳۹۵ مصوب  ـيردولتي غي و پرورشيمراکز آموزش
 :ب کردير تصوي را به شرح زيردولتيمدارس غ

 
 يردولتيت از توسعه مدارس غياساسنامه صندوق حما

 :روندي مشروح مربوط به کار مير در معانين اساسنامه اصطالحات زي در اـ۱ماده
 يردولتي غي و پرورشيس و اداره مدارس و مراکز آموزشيقانون تأس:  قانون ـالف

 ـ۱۳۹۵ مصوب ـ
   وزارت آموزش و پرورش: وزارت ـب
  يردولتي مؤسسان مدارس غ: مؤسسان ـپ
  يردولتيت از توسعه مدارس غي صندوق حما: صندوق ـت
 ي مردميها و توسعه مشارکتيردولتي سازمان مدارس و مراکز غ: سازمان ـث

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


 ١٥صفحه     WWW.RRK.IR                         ۵/۱۰/۱۳۹۶       روزنامه رسمي                 WWW.DASTOUR.IR                      ۲۱۲۰۴شماره 

 ت مناطق محروم، صندوق توسط وزارتيت از مؤسسان با اولويبه منظور حما ـ۲ماده
ت ي و با شخصيردولتي غي به صورت مؤسسه عموميردولتيبا مشارکت مؤسسان و بخش غ

  .شوديجاد مي مستقل ايحقوق
) ۲۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰(ارد يليست ميه صندوق مبلغ بيه اولي سرماـ۳ماده

ان ـارکت مؤسسـقانون و مش) ۱۳(اده ـوع مـل کمک موضـحال است که از مـير
  . شودين ميتأم

  امنا در داخل کشورهيأتب يتواند با تصوي صندوق، تهران است و مي مرکز اصلـ۴ماده
  .ديس نماي تأسيندگينما

  .کنديت ميس به مدت نامحدود فعاليخ تأسيصندوق از تار  ـ۵ماده
  :ر استي به شرح زت صندوقيموضوع و حدود فعال  ـ۶ماده
 يها تي اهداف صندوق به مؤسسان در مواجهه با موقعيالت در راستاي تسهي اعطا ـالف

 . امناهيأتب ي با تصويبحران
ش ي افزاي برايردولتي مرتبط با مدارس غيهاتي در فعاليگذارهيت سرماي تقو ـب

  :ري از طرق زيردولتي توسعه مدارس غيهاتيظرف
د و تملک ساختمان، احداث بنا، اجاره، ي خريمؤسسان براالت به ي تسهي اعطاـ۱
 ي برايردولتيز مدارس غيل به احسن نمودن و توسعه و تجهي و تبديساز، مقاومينوساز
  .ي و پرورشي آموزشي به استانداردهايابيدست

 يبردار  ناتمام و آماده بهرهيها ساختمانياندازل و راهي تکميالت براي تسهي اعطاـ۲
 يردولتي مدارس غياندازس و راهين و مقررات به مؤسسان به منظور تأسيق قوانکه مطاب
  .  شوديواگذار م
 مدارس يررسميمه سهم مؤسس و کارکنان غي از حق بين بخشي تأم ـپ

 ن شده توسطيي از محل اعتبارات صندوق در صورت وجود اعتبار تا سقف تعيردولتيغ
  . امناهيأت

 تي و ظرفيش توانمندي صندوق با هدف افزايمنابع مالت يري و مديزير برنامه ـت
   .مؤسسان
 تيتام با اولويبضاعت و ايآموزان مستعد به دانشي از شهرين بخشي کمک به تأم ـث
  .افتهيکمتر توسعه مناطق

  : ارکان صندوق عبارت است ازـ۷ماده
  امناهيأت  ـالف
  رهي مدهيأت  ـب
  ر عاملي مد ـپ
  )برسحسا (ي بازرس قانون ـت

  :ر استي امنا مرکب از افراد زهيأت ـ ۸ماده
 ) امناهيأتس يير(ر آموزش و پرورش ي وز ـالف
 يي و داراير امور اقتصادي وز ـب
  س سازمان برنامه و بودجه کشوريي ر ـپ
 ) امناهيأتر يدب(س سازمان يير و ري معاون وز ـت
   و با حکم ير مؤسسان کشوي هماهنگي سه نفر از مؤسسان به انتخاب شورا ـث

  .ر آموزش و پرورشيوز
، دو سال است و انتخاب مجدد )ث(ت اشخاص موضوع بند ي مدت عضوـ۱تبصره

  .آنان بالمانع است
ل خواهد شد يا با حضور حداقل پنج نفر از اعضا تشکـ امنأتـهيات ـجلس ـ۲تبصره

  .ه معتبر استـ حاضر در جلسيار نفر از اعضاـ موافق چهيمات آن با رأيو تصم
ر ي دو بار و به دعوت دبي امنا حداقل سالهيأت ي جلسات عادـ۳تبصره

 ا،ـ امنأتـهي ياـک از اعضياد هر ـشنهياده به پـالعات فوقـا و جلسـ امنأتـهي
  امناهيأتر ي امنا به دعوت دبهيأتس ييد ريي با تأيا بازرس قانونيرعامل يمد
  .ل خواهد شديتشک

  .ره صندوق باشندي مدهيأتنند همزمان عضو تواي امنا نمهيأت ي اعضاـ۴تبصره
  :ر استي امنا به شرح زهيأتارات يف و اختيوظا ـ۹ماده
   کالن صندوقيهااستي و سيمشب خطي و تصوي بررس ـالف
ب يره و تصوي مدهيأتانه يات سالي و اظهار نظر نسبت به گزارش عمليدگي رس ـب
  ترازنامه
  .شود يشنهاد ميره پي مدهيأتنه که از طرف ب برنامه و بودجه ساالي و تصوي بررس ـپ
  رهي مدهيأت ي انتخاب و عزل اعضا ـت
  ي بازرس قانوني واصله از سويها به گزارشيدگي رس ـث
  ي انتخاب و عزل بازرس قانون ـج
 راني وزهيأته آن به يه صندوق و ارايا کاهش سرمايش يم نسبت به افزاي اتخاذ تصم ـچ

  بيجهت تصو
   صندوقي و نحوه جذب منابع مالوهين شيي تع ـح
  السهم مؤسسان جهت مشارکت در صندوقن حقيي تع ـخ
ت يره با رعاي مدهيأت يالزحمه حضور در جلسات و پاداش اعضان حقيي تع ـد

  ن و مقررات مربوطيقوان
از صندوق ي مورد ني و معامالتي، مالي، استخدامي اداريهانامهنييب آي تصو ـذ

  ن و مقررات مربوطيت قوانيره با رعاي مدهيأتشنهاد ي پبه
  م نسبت به وصول مطالبات معوقهي اتخاذ تصمـر
 راني وزهيأته آن به يا اصالح اساسنامه صندوق و اراير ييم نسبت به تغي اتخاذ تصمـز

  ب يجهت تصو
   صندوقييات اجرايره و عملي مدهيأت نظارت بر عملکرد ـژ

 و صلح و سازش يرد اختالف به داور مويم درخصوص ارجاع دعاوي اتخاذ تصم ـس
  يقانون اساس) ۱۳۹(ت اصل يبا رعا

  ن و مقررات مربوطيت قوانيالت کالن صندوق با رعايب ساختار و تشکي تصو ـش
 ي طيران براي وزهيأته آن به يم نسبت به انحالل صندوق و اراي اتخاذ تصم ـص

  يمراحل قانون
 ت صندوق در چارچوبيرد موضوع فعالر موايم نسبت به ساي و اتخاذ تصمي بررس ـض

  .شوديشنهاد ميره پي مدهيأتن و مقررات مربوط که از طرف يقوان
البدل است ي و دو نفر عضو عليره مرکب از پنج نفر عضو اصلي مدهيأت ـ۱۰ماده

انتخاب . شودي امنا به مدت دو سال انتخاب مهيأتد ييس سازمان و تأييشنهاد ريکه با پ
  .انع استمجدد اعضا بالم
 و دو نفر يردولتين مؤسسان مدارس غيره از بي مدهيأت ي دو نفر از اعضاـ۱تبصره

  . شوندي انتخاب مي و آموزشي حداقل پنج سال سابقه در امور مالين افراد داراياز ب
ره ي مدهيأت که يره در صورتي مدهيأتت ي مدت مأموري پس از انقضاـ۲تبصره

د ـيره جدي مدأتـهي تا انتخاب يلـره فعي مدهيأتاب نشده باشد، ـد انتخيدـج
ت اداره امور صندوق را بر عهده يدهد و مسئوليف خود در صندوق ادامه ميبه وظا

  .خواهد داشت
 خود ين اعضايس را از بييب ريس و نايين جلسه، ريره در اولي مدهيأت ـ۳تبصره

  . کنديدو سال انتخاب م  مدتيبرا
 دو بار و در صورت ضرورت با ياقل ماهره حدي مدهيأتجلسات  ـ۱۱ماده
شود و يل ميت اعضا تشکيرعامل با حضور اکثريا مديره ي مدهيأتس ييدعوت ر

 حاضر در جلسه معتبر ي موافق حداقل سه نفر از اعضايمات آن با رأيتصم
  .خواهد بود
  :ر استيره به شرح زي مدهيأتارات يف و اختيوظا ـ۱۲ماده
   امناهيأت مصوب يهاها و طرحه برناميريگي اجرا و پ ـالف
 ي امنا براهيأته به ي صندوق جهت ارايليم بودجه و برنامه تفصيه و تنظي ته ـب

  بيتصو
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 امنا هيأت اداره صندوق به ياز براي مورد نيهانامهنييها و آه دستورالعملي ارا ـپ
  بي تصويبرا

   امناهيأت ا اصالح مفاد اساسنامه بهير ييشنهاد درخصوص تغيه پي ارا ـت
  ها  و سپرده نزد بانکي افتتاح حساب جار ـث
ب ي و تصويم ترازنامه جهت بررسيانه صندوق و تنظيه گزارش عملکرد سالي ارا ـج
   امناهيأت

ا به اعتبار يماً ين اساسنامه مستقي که به موجب ايفيف و تکالير وظاي انجام سا ـچ
  .ره استي مدهيأت اداره امور بر عهده يتصد

ره از ي مدهيأت صندوق است که توسط يين مقام اجرايرعامل باالتريمد ـ۱۳ماده
 هيأتس يي مدت دو سال انتخاب و با حکم ريا خارج از آن برايره ي مدهيأت يان اعضايم
  . بالمانع استيشود و انتخاب مجدد ويره منصوب ميمد

 هيأتس ييا ري امنا هيأتتواند به طور همزمان عضو يرعامل نمي مدـ۱تبصره
  .ره باشديمد

ره انتخاب شود، ي مدهيأت ي که خارج از اعضايرعامل در صورتي مدـ۲تبصره
  .ديره شرکت نماي مدهيأت در جلسات يتواند بدون حق رأ يم

  :ر استيرعامل به شرح زيارات مديف و اختي وظاـ۱۴ماده
 ياداره امور يره و انجام کلي مدهيأت امنا و هيأتمات ي مصوبات و تصمي اجرا ـالف

  ت صندوقي موضوع فعالياتي و عمليو جار
 و اشخاص ثالث با حق ي، ثبتيي، قضاي صندوق در قبال مراجع اداريندگي نما ـب

  ريل به غيتوک
 و استرداد آن با حق ي، ثبتيفري، ک)يمدن (ي اعم از حقوقيب دعاوي طرح و تعق ـپ

  ن و مقررات مربوطيت قوانير با رعايل به غيتوک
ر ي مربوط و ساي ماليهام صورتي بودجه ساالنه و تنظينيبشيامه و په برني ته ـت
  رهي مدهيأته آن به يها و اراگزارش
  الوصول مطالبات مشکوکيريگي اقدام در جهت وصول مطالبات صندوق و پ ـث
 شبردي پين شده براييارات تعيف و اختيها، وظااستي سي که در راستاير اموري سا ـج

  . استياهداف صندوق ضرور
 رعاملين و مقررات مربوط به مديت قوانيره با رعاي مدهيأت که ياراتيف و اختي وظا ـچ

  .دينمايم ضيتفو
رعامل و دو نفر ي ثابت مديها و اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضاچک ـ۱۵ماده

  .ره و مهر صندوق معتبر خواهد بودي مدهيأت ياز اعضا
    عضو جامعه حسابدارانيا مؤسسات حسابرسيسابرسان  از حيکي امنا هيأت ـ۱۶ماده

 مدت يالبدل برايک نفر را به عنوان بازرس علي و يران را به عنوان بازرس قانوني ايرسم
  . ک سال انتخاب خواهد کردي

  :ر استيبه شرح ز) حسابرس (يف بازرس قانوني وظاـ۱۷ماده 
ه گزارش ي و ارايرماليو غ يره اعم از مالي مدهيأت گزارش ساالنه ي بررس ـالف

   امنا هيأت به
   امناهيأتر عامل به يره و مدي مدهيأت ي گزارش تخلفات احتمال ـب
  ربطين و مقررات ذيف مندرج در قوانيف و تکالير وظاي انجام سا ـپ

ره ي مدهيأت در جلسات يتواند بدون داشتن حق رأي مي بازرس قانونـ۱تبصره
  .شرکت کند

 در هر زمان يرمالي و غيدوق اعم از مالـاد و مدارک صنـه اسنـ همـ۲تبصره
 در دسترس بازرس يد جهت بررسيره صندوق باي مدهيأتد و شرط توسط يبدون ق
  .ردي قرار گيقانون

 و معامالت صندوق را ندارد، يي حق مداخله در امور اجراي بازرس قانونـ۳تبصره 
  . ره اطالع دهدي مدهيأتا يرعامل يتواند نظرات خود را کتباً به مدياما م

  : صندوق عبارتند ازي منابع مالـ۱۸ماده
ا ي دولت يهار کمکيقانون و سا) ۱۳( دولت، موضوع ماده ي ماليها کمک ـالف

  وزارت از محل اعتبارات مصوب مربوط
ها و ، بانکي اقتصادي، نهادهايردولتي غيها جذب شده از بخشي منابع مال ـب

  ران ي اي اسالمي جمهوريد بانک مرکزييمورد تأ ي و اعتباريمؤسسات مال
ن و مقررات ي در چارچوب قواني و حقوقيقي مؤسسات و اشخاص حقياي هدا ـپ
  مربوط 
   وجوه مربوط به سهم مشارکت مؤسسان ـت
) ب(و ) الف (ي موضوع بندهاييالت اعطاي وجوه حاصل از کارمزد تسه ـث

 ي جمهوريبوط پس از اخذ موافقت بانک مرکزن مريت قوانين اساسنامه با رعاي ا)۶(ماده 
  راني اياسالم

  .الحسنه در صندوق به صورت قرضيردولتي بخش غيگذار سپرده ـج
ان يشود و در پاين ماه هر سال شروع مي صندوق از اول فروردي سال مالـ۱۹ماده

ل تا يخ تشکيس که از تاري سال اول تأسيابد، به استثنايياسفند ماه همان سال خاتمه م
  .آخر اسفند ماه همان سال خواهد بود

  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 
  

  ٢٥/٩/١٣٩٦                                                            هـ٥٤٨٦٨ت/١١٧٩٩٦رهشما
  هـ٥٤٤٩٦ت/٩٦٢٢١ه نامه شمار اصالح تصويب

  در مورد افزايش سرمايه دولت ٦/٨/١٣٩٦مورخ 
  ان ملي زمين و مسكندر سازم

 يوزارت راه و شهرساز
 ٣٠/٨/١٣٩٦ مورخ ١٠٧٢٧٣/٣٤٦٩٢ به پيشنهاد شماره ١٩/٩/١٣٩٦هيأت وزيران در جلسه 

 جمهور و به استناد اصل يکصد و سي و هشتم قانون اساسي معاونت حقوقي رييس
  :ب کرديران تصوي اي اسالميجمهور

 بعد«  عبارت٦/٨/١٣٩٦هـ مورخ ٥٤٤٩٦ت/٩٦٢٢١اره ـنامه شمويبـدر تص
» شودمنظور مي«قبل از عبارت » داري کل کشورهاي خزانهاز واريز به حساب

  .شودالحاق مي
  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 

  
  ٢٥/٩/١٣٩٦                                                   هـ         ٥٤٤٣٦ت/١١٨٠٠٩رهشما

  ه تسهيالت خريد يا ساخت مسكن آزادگان،نام آيين) ٣(اصالح ماده 
  جانبازان و خانواده شهدا

  ثارگرانيد و امور اياد شهيبن
 سازمان برنامه و بودجه کشور

 راني اي اسالمي جمهوريبانک مرکز

 مورخ ۳۷۵/۸۲۰/۴۰۰ به پيشنهاد شماره ۱۹/۹/۱۳۹۶ وزيران در جلسه هيأت
 برنامهقانون ) ۸۹(ماده ) ت(بند تناد  بنياد شهيد و امور ايثارگران و به اس۲۹/۳/۱۳۹۶

 مصوب ـتوسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران  ششم پنجساله
مكرر اصالحي قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران موضوع بند ) ۳( و ماده ـ ۱۳۹۵

) ۲(لت قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دو) ۶۲(ماده ) ب(
  :ب کردي تصوـ۱۳۹۳ مصوب ـ

يا ساخت مسكن آزادگان، جانبازان و خانواده  تسهيالت خريدنامه آيين) ۳(در ماده 
سال « عبارت ۳۱/۶/۱۳۹۶هـ مورخ ۵۳۲۸۷ت/۷۸۲۶۶نامه شماره بيشهدا موضوع تصو

 .شودي اصالح م»۱۳۹۶سال «عبارت  به »۱۳۹۵
  اسحاق جهانگيريجمهور ـ  رئيسمعاون اول 
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