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

تومانتک شماره ۵۱ ۰۰

  ١  شعب ديوان عدالت و ساير مراجع اداري  ١٦/٢/١٣٩٩   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري٢٥٧رأي شماره 

 ٥ـ ١ابطال بند  تسري:  موضوع هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با٢٦٣ و ٢٦٢هاي رأي شماره
 سازمان امور مالياتي ٢٧/١٠/١٣٩٠ص مورخ /٢٠٠/٢٤٤٦٨دستورالعمل اجرايي شماره 

   به زمان تصويب مصوبه٤/٣/١٣٩٤ ـ ٢٠٨ الي ٢٠٥كشور موضوع دادنامه شماره 
  ٢  شعب ديوان عدالت و ساير مراجع اداري  ١٦/٢/١٣٩٩

عدم قبول سمت سازمان  :اري با موضوع  هيأت عمومي ديوان عدالت اد٢٦٦رأي شماره 
  ٣  شعب ديوان عدالت و ساير مراجع اداري  ١٦/٢/١٣٩٩  بازرسي كل كشور در شكايت مطروحه توسط آن سازمان در شعب ديوان عدالت اداري

  ٤  وزارت ورزش و جوانان  ١٤/٧/١٣٩٨  اي هاي چندرشته در فدراسيونجزا مدر خصوص تشكيل انجمن نامه  تصويب

  
  
  
  

  ١٠/٣/١٣٩٩                                                                        ٩٨٠٣٩٦٣شماره
  بسمه تعالي

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

امه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادن رأي يك نسخه از
 جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ١٦/٢/١٣٩٩ مورخ ٩٩٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٠٢٥٧

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

  
  ٩٨٠٣٩٦٣: رونده پشماره   ٢٥٧ :ماره دادنامهش    ١٦/٢/١٣٩٩: خ دادنامهتاري

  يالت اداروان عدي ديأت عمومي ه:مرجع رسيدگي
   يوان عدالت اداريس دي رئ:متقاضي

 ين دادرسييالت و آي قانون تشک٩١ اعمال ماده :موضوع شکايت و خواسته
 ١٤/٨/١٣٩٨ ـ ٢٣٩٧ شماره ي نسبت به رأ١٣٩٢ مصوب سال يوان عدالت اداريد
   يوان عدالت اداري ديأت عموميه

نامه شماره  به موجب داديوان عدالت اداري ديأت عموميهـ ١ :گردش کار
 ـ ٣٧٧٥٩٨، نامه شماره يوان عدالت اداري ديأت عمومي ه١٤/٨/١٣٩٨ ـ ٢٣٩٧
 ي استخدامي پرداخت سازمان اداريت مشاغل و نظامهايريس امور مدي رئ٢٠/٧/١٣٩٧

  . آن ابطال کرده استيکشور را صرف نظر از زمان اجرا
 ياداروان عدالت ي ديأت عمومي ه١٤/٨/١٣٩٨ ـ ٢٣٩٧ شماره يمتن رأـ ٢

  :ر استيقرار ز به

ر يل زيان داشته است بلکه به دالي بي که شاکيت نه از جهتيمقرره مورد شکا«
 مسلح از يروهاي، ني کشورخدماتت يري قانون مد١١٧در ماده  :اوالً. شود  ميابطال

 مطابق نظر ي و انتظامي نظاميروهايو در خصوص ناند   شدهي مذکور مستثنقانونشمول 
 گردش کار ي مسلح طيروهاين ارتباط ستاد کل نيدر ا. شود  مي عمليبرمقام معظم ره

 درخواست کرده است تا ي از محضر مقام معظم رهبر٢٠/١٠/١٣٨٨ ـ ٧٤٦٥٦شماره 
 يروهايخاص نهاي  يژگي با لحاظ ويت خدمات کشوريريزدهم قانون مديفصول دهم و س

له واقع شده و متعاقب آن  عظمابـد کـه مـورد مـوافقت مي ي مسلح تسريروهايمسلح به ن
 يي اجرانامه آيين از جمله نامه آيين ١٣ن فصول شامل ي ايمربوط به اجراهاي  نامه آيين

موضوع  (زده جنگ در مناطق يو خدمات ادارها  ، نشانيثارگري االعاده فوقن يينحوه تع
ه و ي مسلح تهيروهاي توسط ستاد کل ن)يت خدمات کشوريري قانون مد٦٨ ماده ٢بند
 جهت اجرا در يد مقام معظم رهبريي با تا٢٠/٨/١٣٨٨ ـ ٧٤٦٥٦ گردش کار شماره يط
 گردش يکه در راستاهايي  نامه آيينبنا به مراتب فوق، . شده است مسلح ابالغ يروهاين

ر ي به سايت اجرا دارد و قابل تسري مسلح قابليروهايه شده است صرفاً در نيکار فوق ته
 مصوب يفه عموميبر اساس قانون خدمت نظام وظ :اًي ثان.باشد يي نمياجراهاي  دستگاه

 داشته و داوطلبانه يفيفه جنبه تکلي آن خدمت کارکنان وظي و اصالحات بعد١٣٦٣سال 
 العاده فوق، پرداخت يت خدمات کشوريري قانون مد٦٨ ماده ٢شود و بند   نميمحسوب

ته که خدمت داوطلبانه در جبهه داشته باشند،  مقرر داشيثارگراني اي را برايثارگريا
ن يي نحوه تعيي اجرانامه آيين ٣بند  :ثالثاً .رديگ يفه را در برنمين رزمندگان وظيبنابرا
 ٦٨ ماده ٢موضوع بند  (زده جنگ در مناطق يو خدمات ادارها  ، نشانيثارگري االعاده فوق

سه « : در آن مقرر شده مسلح کهيروهايستاد کل ن) يت خدمات کشوريريقانون مد
ران، سپاه ي اي اسالميفه که توسط ارتش جمهوريور و وظيچهارم مدت خدمت کارکنان پا

، وزارت سپاه و )ي انتظاميروين (ي و ژاندارمريته، شهرباني، کميپاسداران انقالب اسالم
 دوران دفاع مقدس اعزام ياتي سابق به جبهه و مناطق عمليوزارت دفاع و جهاد سازندگ

   معظميه خاص از فرماندهيدييبه جهت اخذ تأ» .گردد ي مي خدمت داوطلبانه تلقاند، دهش

 ١٣٩٩ دهم خرداد ماهسيز شنبه سه 
 

  ٢١٩٠٧ شماره ششمسال هفتاد و 

)١٢٨٤( 
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هاي  ر دستگاهي به سايت اجرا دارد و قابل تسري مسلح قابليروهايکل قوا صرفاً در سطح ن
به رزمندگان که به رساني   خدماتينکه براساس سند راهبرديمضافاً ا. ستي نيياجرا

اد ي مسلح، بنيروهاي نيباني مسلح، وزارت دفاع و پشتيروهاي نشنهاد مشترک ستاد کليپ
) ٤٤(ماده ) ي(ريزي کشور و به استناد بند  شهيد و امور ايثارگران و سازمان مديريت و برنامه

) و( تبصره بند  ـ و١٣٨٩قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران ـ مصوب
 ـ ٤٩١٨٥ت/٥٠٦٣٩ شماره يثارگران طيبه ا رساني قانون جامع خدمات) ١(ماده 

 رزمندگان«:  آن مقرر شده٩/٢ده است، در بند يران رسيات وزيب هي به تصو٢٣/٤/١٣٩٤
 ياتي و عملي و نحوه حضور در مناطق جنگيت استخدامي و وضعين سند از نظر شغليدر ا

کارکنان )  دومگروه ـ ب :گردند يم ميبه چهار گروه تقس) ا داوطلبانهيموظف  (يتيو امن
در خصوص «: ن بند مقرر داشتهي ا٢و صرفاً در تبصره » يموظف« مسلح يروهايفه نيوظ

ار خود و داوطلبانه در ي که بر اساس اخت)اعم از کادر( مسلح يروهايآن دسته از کارکنان ن
ن يبنابر ا» .ن برخوردار خواهند شديازات داوطلبيکنند از امت ي شرکت ميت جنگيمأمور

فه کارکنان در يسه چهارم خدمت وظ ن جهت که احتسابيت از ايمورد شکامقرره 
 آن، به علت يرا به طور مطلق داوطلبانه مقرر کرده است، صرف نظر از زمان اجرا جبهه

الت ي قانون تشک٨٨ و ماده ١٢ ماده ١اد شده با استناد به بند ي  ين قانونيرت با موازيمغا
  ».شود  مي ابطال١٣٩٢ مصوب سال يوان عدالت اداري دين دادرسييو آ

، اعمال ي به موجب گزارشيوان عدالت اداريت منابع ديريمعاون توسعه و مدـ ٣
 مـذکور ي را نسبت بـه رأيـوان عـدالت اداري دين دادرسييالت و آي قانون تشک٩١ماده 
  .کند  ميشنهادي پيـوان عدالت اداريس ديبـه رئ

 به قرار يوان عدالت اداريت منابع ديريو مداستدالل مصرح در نامه معاون توسعه 
  :ر استيز

  يوان عدالت ادارياست محترم دير«
  کميسالم عل

احتراماً در خصوص داوطلبانـه محسوب شـدن احتساب سه چهـارم خدمت سربازان 
  :رساند  ميفه در جبهه به استحضاريوظ

 ٩٨٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٢٣٩٧ دادنامه شماره ي طيوان عدالت اداري ديأت عموميهـ ١
ت مشاغل و يريس امور مدي رئ٢٠/٧/١٣٩٧ ـ ٣٧٧٥٩٨، مقرره شماره ١٤/٨/١٣٩٨ـ 

موضوع احتساب سه چهارم   کشور را کهي و استخداميپرداخت سازمان ادارهاي  نظام
 ن/٤/م/٤٥/١٤/٢٠١خ صدور دستورالعمل شماره يفه کارکنان در جبهه را از تاريخدمت وظ

     مجاز دانسته بود ابطاليياجراهاي  ح در دستگاه مسليروهاي ستاد کل ن١٤/٥/١٣٩١ـ 
 نحوه يي اجرانامه آيين ٣ن است که بند ي ايل ذکر شده در رأياز جمله دال. کرده است

 ٢ موضوع بند زده جنگ در مناطق يو خدمات ادارها  ، نشانيثارگري االعاده فوقن ييتع
 مسلح که در آن مقرر يهاروي ستاد کل ني ابالغيت خدمات کشوريري قانون مد٦٨ماده 
 ي اسالميفه که توسط ارتش جمهوريور و وظيسه چهارم مدت خدمت کارکنان پا«: شده

، )ي انتظاميروين (ي و ژاندارمريته، شهرباني، کميران، سپاه پاسداران انقالب اسالميا
 دوران دفاع ياتي سابق به جبهه و مناطق عمليوزارت سپاه و وزارت دفاع و جهاد سازندگ

ه خاص از يدييبه جهت اخذ تأ» .گردد ي مي خدمت داوطلبانه تلقاند، قدس اعزام شدهم
 به يت اجرا دارد و قابل تسري مسلح قابليروهاي معظم کل قوا صرفاً در سطح نيفرمانده

  .باشد يي نمياجراهاي  ر دستگاهيسا
 ـ٩/١٠/١/٢٢١٣ نامه شماره ي مسلح طيروهاي است که ستاد کل نين در حالياـ ٢

چهارم  شته است، داوطلبانه محسوب شدن سه اعالم دايوان عدالت اداري به د٥/١١/١٣٩٨
فه يور و وظي اعم از کارکنان پايمعظم رهبر  مذکور با موافقت مقامنامه آيينجبهه مقرر در 

  .شود  مي را شامليدولتهاي   مسلح و دستگاهيروهايدر ن
ستاد کل نيروهاي مسلح به منزله احراز ـ با عنايت به مراتب فوق، چنانچه نامه اخير ٣

موافقت مقام معظم رهبري با تسري داوطلبانه بودن سه چهارم خدمت سربازان وظيفه در 
هاي اجرايي باشد، بنابراين به جهت لزوم تبعيت از نظر معظم له،  جبهه کارکنان دستگاه

وان عدالت اداري  قانون تشکيالت و آيين دادرسي دي٩١گردد با اعمال ماده  پيشنهاد مي
  ».موافقت فرماييد تا نسبت به رفع اشتباه دادنامه فوق الذکر و اصالح آن اقدام گردد

ـ رئيس ديوان عدالت اداري پس از مالحظه گزارش معاونت توسعه و مديريت منابع ٤
 قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان ٩١ديوان عدالت اداري، موضوع را در اجراي ماده 

کند و پس از مالحظه نظر اکثريت هيأت  ري به هيأت تخصصي مربوطه ارجاع ميعدالت ادا
 مديرکل هيأت عمومي و هيأتهاي ٥/١٢/١٣٩٨تخصصي استخدامي در هامش گزارش مورخ 

  .کند تخصصي ديوان عدالت اداري، موضوع را به هيأت عمومي ارجاع مي
ن يس و معاونيور رئ با حض١٦/٢/١٣٩٩خ  ي در تاريوان عدالت اداري ديأت عموميه

ل شد و پس از يوان تشکي و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان عدالت اداريد
  . مبادرت کرده استير به صدور رأيت آراء به شرح زي با اکثريبحث و بررس

   هيأت عموميرأي
 و اصالحات ١٣٦٣ مصوب سال يفه عموميقانون خدمت نظام وظهر چند بر اساس 

شود و در   نمي داشته و داوطلبانه محسوبيفيفه جنبه تکليکنان وظ آن خدمت کاريبعد
 شماره نامه تصويببه رزمندگان موضوع رساني   خدماتي سند راهبرد٩/٢بند 

 مسلّح يروهايفه نيت کارکنان وظيران وضعيأت وزي ه٢٣/٩/١٣٩٤ ـ ٤٩١٨٥ت/٥٠٦٣٩
 يتي و امنياتيمل و عي و نحوه حضور در مناطق جنگيت استخدامي و وضعياز نظر شغل

 اين بند مقرر ٢محسوب شده است و صرفاً در تبصره » موظفي«، )موظف يا داوطلبانه(
در خصوص آن دسته از کارکنان نيروهاي مسلح که بر اساس اختيار خود و «: گرديده

 ».کنند از امتيازات داوطلبين برخوردار خواهند شد داوطلبانه در مأموريت جنگي شرکت مي
ن يي نحوه تعيي اجرانامه آيين ٣ا که در ارتباط با دوران دفاع مقدس، برابر بند کن از آنجيل

 ٦٨ ماده ٢موضوع بند ( زده جنگ در مناطق يو خدمات ادارها  ، نشانيثارگري االعاده فوق
 يب فرماندهي مسلّح به تصويروهايکه جهت اجرا در ن) يت خدمات کشوريريقانون مد

فه يور و وظيسه چهارم مدت خدمت کارکنان پا«:  شدهده است، مقرريمعظم کل قوا رس
 يته، شهرباني، کميران، سپاه پاسداران انقالب اسالمي اي اسالميکه توسط ارتش جمهور

 سابق به جبهه ي، وزارت سپاه و وزارت دفاع و جهاد سازندگ)ي انتظاميروين (يو ژاندارمر
و با » .گردد ي ميت داوطلبانه تلّق خدماند،  دوران دفاع مقدس اعزام شدهياتيو مناطق عمل

  مسلّح محسوبيروهايکارکنان ن فه، جزءي دوره خدمت وظينکه افراد در طيتوجه به ا
فه حاضر در يزان داوطلبانه بودن مدت خدمت کارکنان وظين ميين تعيشوند، بنابرا مي

شود   مي مسلّح اعالميروهايربط در ني مراجع ذيدفاع مقدس که از سوهاي  جبهه
 يو خدمات ادارها  ، نشانيثارگري االعاده فوقن يي نحوه تعيي اجرانامه آيين ٣شمول بند م

بوده و از ) يت خدمات کشوريريقانون مد ٦٨ ماده ٢موضوع بند  (زده جنگدر مناطق 
 مسلّح محـدود به يروهاي معظم کل قوا در ارتباط بـا نيارات مقام فرماندهيآنجا که اخت

 مسلح الزم االجرا است، لذا يروهاي ني دستـورات معظم له برايـراشود و اج  نمينيقوان
 يوان عدالت اداري ديأت عمومي ه١٤/٨/١٣٩٨ ـ ٩٨٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٢٣٩٧دادنامه شماره 
هاي   که متعاقباً در دستگاهيفه اي مذکور را شامل سربازان وظنامه آيين ٣که مفاد بند 

باشد   ميراد و اشتباهيندانسته، واجد ااند  ردهدا کي مسلح اشتغال پيروهاي خارج از نيياجرا
گردد و با   مي لغويوان عدالت اداري دين دادرسييالت و آيقانون تشک ٩١و به استناد ماده 

س امور ي رئ٢٠/٧/١٣٩٧ ـ ٣٧٧٥٩٨نامه شماره (ت ينکه مقرره مورد شکايتوجه به ا
ازات ي امتيبرقرار) ر کشوي و استخداميپرداخت سازمان امور ادارهاي  مشاغل و نظام

فه ي مربوط به خدمت داوطلبانه در جبهه، موضوع احتساب سه چهارم خدمت وظيثارگريا
 ١٤/٥/١٣٩١ ـ ن/٤/م/٤٥/١٤/٢٠١خ صدور دستورالعمل شماره يکارکنان جبهه، از تار

 با قانون نداشته و قابل ابطال يرتيباشد، لذا مغا  مي مسلّح مجازيروهايستاد کل ن
  .گردد  ميت صادري به رد شکايشود و رأ نمي ص دادهيتشخ

  رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي
  

  ٣١/٢/١٣٩٩                                                                          ٩٨٠٢٦٠٦شماره
  بسمه تعالي

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

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه  رأي يك نسخه از
 تسري«:  با موضوع١٦/٠٢/١٣٩٩  مورخ ٩٩٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٠٢٦٣ و ٩٩٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٠٢٦٢

 سازمان ٢٧/١٠/١٣٩٠مورخ  ص/٢٤٤٦٨/٢٠٠ دستورالعمل اجرايي شماره ٥ـ ١ابطال بند 
 به زمان تصويب ٤/٣/١٣٩٤ ـ ٢٠٨ الي ٢٠٥ دادنامه شماره امور مالياتي كشور موضوع

  .گردد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي» مصوبه
ـ مهدي دربين   مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري 

  
  ٢٦٢ـ ٢٦٣ :ماره دادنامهش        ١٦/٢/١٣٩٩: خ دادنامهتاري

  ٩٨٠٢٦٠٦ و ٩٨٠٢٦٠٧: رونده پشماره
  يوان عدالت اداري ديأت عمومي ه:مرجع رسيدگي

 ـ رئيس کانون وکالي دادگستري٢ـ رئيس کانون وکالي دادگستري مرکز ١ :يشاك
  استان قم

وان عدالت ي ديأت عمومي اعالم تعارض در آراء ه:موضوع شکايت و خواسته
 اعمال ثي از ح٤/٣/١٣٩٤ ـ ٢٠٨ ي ال٢٠٥ و ٢٧/٤/١٣٩٦ ـ ٣٧٩هاي   به شمارهيادار

   يوان عدالت اداري دين دادرسييالت و آي قانون تشک١٣ماده 
 ـ ٣٧٩ به موجب دادنامه شماره يوان عدالت اداري ديأت عموميهـ ١ :گردش کار

 و بخشنامه شماره ٢٧/١٠/١٣٩٠ ـ ص/٢٤٤٦٨/٢٠٠ دستورالعمل شماره ٢٧/٤/١٣٩٦
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 ٢٧/١٢/١٣٩٢ـ  ٢٣٩٩٧/٢٠٠ بخشنامه شماره ١٠ و بند ٢٨/٢/١٣٩٢ ـ ص/٢٩٨٣/٢٣١
در خصوص تکليف ارائه صورت حساب فصلي دفاتر اسناد رسمي به سازمان امور مالياتي را 
خارج از حدود اختيارات سازمان امور مالياتي تشخيص و حکم به ابطال آنها از تاريخ تصويب 

 هيأت عمومي حکم به ابطال ٤/٣/١٣٩٤ ـ ٢٠٨ الي ٢٠٥صادر کرده است و در دادنامه شماره 
 سازمان امور مالياتي در ٢٧/١٠/١٣٩٠ـ  ص/٢٤٤٦٨/٢٠٠ دستورالعمل شماره ٥ـ ١د بن

خصوص ارائه فهرست معامالت به صورت فصلي به سازمان امور مالياتي صادر کرد ولي با اعمال 
  . قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري موافقت نکرده است١٣ماده 

 استان ي دادگستريس کانون وکاليمرکز و رئ ي دادگستريس کانون وکاليرئـ ٢
 هر کدام جداگانه خطاب ٤/١١/١٣٩٦ ـ ٩٦/ق/ک/١٥١٢قم به موجب اليحه شماره 

  :کهاند   به طور خالصه اعالم کردهيوان عدالت اداريس دي رئبه
 اثر حکم ابطال مصوبات مرقوم در مورد ٢٧/٤/١٣٩٦ ـ ٣٧٩در دادنامه شماره : الف«

مي به زمان تصويب مصوبات ابطالي موضوع رأي صادره سردفتران اسناد رس
  . شده استتسري داده

 اثر حکم يبا تسر] ٤/٣/١٣٩٤ [ ١/٣/١٣٩٦ ـ ٢٠٨ ي ال٢٠٥در دادنامه شماره :   ب
  ».ب موافقت نشده استي به زمان تصوي دادگستريابطال مصوبات مرقوم در مورد وکال

 به شرح يوان عدالت اداري ديأت عمومي ه٢٧/٤/١٣٩٦ ـ ٣٧٩ شماره يمتن رأـ ٣
  :ر استيز

 و يقيم اشخاص حقي مستقياتهاي قانون مال٩٥ الف و ب ماده يبه موجب بندها«
 ينه و نگهداري در دفاتر روزنامه و کل و درآمد و هزي شغليتهاي مکلف به ثبت فعاليحقوق

اشخاص  ناظر بر آن دسته از الذکر فوق مکرر قانون ١٦٩اد شده هستند و ماده يدفاتر 
ن جهات اطالق بخشنامه و يبه هم. ستيکنند، ن  مي که خدمت ارائهي و حقوقيقيحق

 را يت به شرح مندرج در گردشکار که دفاتر اسناد رسميمورد شکاهاي  دستورالعمل
 و خارج از حدود الذکر فوقن ير قواني کـرده مغايف ارائـه صورت حساب فصليمشمول تکل

 قانون ٨٨ و ١٣ و مواد ١٢ ماده ١باشد و به استناد بند  ي مب آنهايارات مراجع تصوياخت
  ».شوند  از تاريخ تصويب ابطال مي١٣٩٢تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 

 يوان عدالت اداري ديأت عمومي ه٤/٣/١٣٩٤ ـ ٢٠٨ ي ال٢٠٥ شماره يمتن رأـ ٤
  :ر استيبه شرح ز

، ٢٧/١١/١٣٨٠يم مصوب  مستقياتهاي مکرر قانون مال١٦٩مطابق ماده  ـ الف«
 در ارتباط با مفاد همان ماده ي اجازه داده شده است دستورالعملياتيسازمان امور مال به

ن دستورالعمل در ي تـدوي مـذکور براين که اجازه قانونينظر به ا. ه و اعالم شوديقانون ته
سازمان امور  ن کـهي بر ايليباشد و دل  مي مکرر قانون مذکور١٦٩ احـکام مـاده ياجـرا

ز مشمول يات بر ارزش افزوده را ني، قانون ماليمي بتواند در دستورالعمل تنظياتيمال
ات بر ارزش ي قانون مال٣٣ در ماده يشود و از طرف  نميدستورالعمل قرار دهد مالحظه

بر ارزش ات ي قانون مالياتهايم در مورد مالي مستقياتهاي از قانون ماليافزوده، احکام مواد
م از جمله ي مستقياتهاي مکرر قانون مال١٦٩ اعالم شده است و حکم ماده يافزوده جار

ت ندارد تا در ي صالحياتي سازمان امور مالالذکر فوقست، بنا به مراتب ين مواد نيا
ات بر ارزش يم، قانون مالي مستقياتهاي مکرر قانون مال١٦٩دستورالعمل موضوع ماده 

ـف دامنـه ين جهت در تعريل دستورالعمل قرار دهـد و بـه همز مشمويافزوده را ن
 سازمان امور ٢٧/١٠/١٣٩٠ـ  ص/٢٤٤٦٨/٢٠٠  شمـارهييمـوضوع دستورالعمـل اجرا

ارات ير قانون و خارج از حدود اختيمغا» ات بر ارزش افزودهيقانون مال« عبارت ياتيمال
  . شود  ميجه حذف و ابطاليص در نتي تشخيقانون

 يقيم، اشخاص حقي مستقياتهاي مکرر قانون مال١٦٩ موجب ماده هر چند به ـ  ب
ي  کشور، موظف به اخذ کارت اقتصادياتي که حسب اعالم سازمان امور ماليو حقوق

شود   ميه و اعالمي که توسط سازمان مزبور تهيباشند مکلفند بر اساس دستورالعمل مي
 مربوط را در يقتصاد انجام دادن معامالت خود صورتحساب صادر و شماره ايبرا

صورتحسابها و فرمها و اوراق مربوط درج نموده و فهرست معامالت خود را به سازمان امور 
 ـ ص/٢٤٤٦٨/٢٠٠ دستورالعمل شماره ٥ـ ١ند، اما چون در بند يم نماي کشور تسلياتيمال

 ي و حقوقيقيه اشخاص حقي کشور مقرر شده است کلياتي سازمان امور مال٢٧/١٠/١٣٩٠
 ١/١/١٣٩١خ يم مکلفند از تاري مستقياتهاي قانون مال٩٥ الف و ب ماده يع بندهاموضو

ان هر فصل به اداره امور يک ماه پس از پاي تا يفهرست معامالت خود را به صورت فصل
 قانون ٩٦ که در ماده ٩٥ از مشاغل موضوع ماده ي ارائه کنند و تعدادربط ذي ياتيمال

 ٣ آنها در مقام ارائه خدمت است و به موجب تبصره تيادشده احصاء شده است، فعالي
 و صاحبان مشاغل موضوع ي مکرر مذکور مقرر شده است اشخاص حقوق١٦٩ماده 
 مربوط به ي صورتحسابهاين قانون مکلف به نگهداري ا٩٥ الف و ب مـاده يبندها

وران باشند و در صورت درخواست مام  مي خود در سال عملکرد و سال بعد از آنيدهايخر
 معادل ده درصد يمه اين صورت مشمول جريا ريد به آنان ارائه دهند در غي باياتيمال

 و صاحبان يانگر آن است که اشخاص حقوقي ارائه نشده خواهند بود، بيصورتحسابها
 يم مکلف به نگهداري مستقياتهاي قانون مال٩٥ الف و ب ماده يمشاغل بندها

ث ي دستورالعمل مورد اعتراض از ح٥ـ ١ن بند ياستند، بنابريصورتحساب فروش خدمات ن
 همان قانون را مشمول ٩٥ الف و ب مـاده ين که در آن عموم مشاغـل موضـوع بندهايا

و  ر قانون استي کرده است، مغايم تلقي مستقياتهاي مـکرر قانون مال١٦٩حکم مـاده 
 يوان عدالت اداريد ين دادرسييالت و آي قانون تشک٨٨ و ماده ١٢ ماده ١مستند به بند 
 ـ ص/٢٥٩/١٤٦شماره هاي  ن بخشنامهيهمچن. شود  مي، ابطال١٣٩٢مصوب سال 

 دستورالعمل مورد ي اجراي که در راستا٢١/٣/١٣٩٣ ـ د/٩٠٨٤/٢٣٤ و ٣/٢/١٣٩٣
 يشوند و با تسر  مي باطلالذکر فوق يز به تبع ابطال قسمتهايناند  ت صادر شدهيشکا

 ين دادرسييالت و آي قانون تشک١٣ب آن و اعمال ماده يصوابطال دستورالعمل به زمان ت
  ».وان موافقت نشديد

 به موجب نامه شماره يوان عدالت اداري ديمعاون نظارت و بازرس ـ ٥
نکه موضوع ي اعالم کرده است با توجه به ا١٨/١/١٣٩٧ ـ ٩٠٠٠ ـ ٢٠٠/١٩٨٨٢٩/٢١٠

فراد مشمول بخشنامه مورد ا(ت در دو دادنامه يمورد شکاهاي  و بخشنامهها  خواسته
ب در دادنامه ي اثر ابطال به زمان تصويباشد، عدم موافقت نسبت به تسر ي ميکي) تيشکا

 از ٢٧/٤/١٣٩٦ ـ ٣٧٩ و تسري ابطال به زمان تصويب در دادنامه ٤/٣/١٣٩٤ ـ ٢٠٨ الي ٢٠٥
ن ييالت و آي قانون تشک٩١ است و اعمال ماده يأت عموميق تعارض در آراء هيمصاد

  . را درخواست کرده استيوان عدالت اداري ديدادرس
أت ي و هي پس از مالحظه نظر معاونت نظارت و بازرسيوان عدالت اداريس ديير ـ ٦

 ين دادرسييالت و آي قانون تشک٩١ ماده ي به موضوع را در اجرايدگي، رسنيمشاور
  . ارجاع کرديأت عمومي به هيوان عدالت اداريد

ن يس و معاوني با حضور رئ١٦/٢/١٣٩٩خ ي در تاريلت اداروان عداي ديأت عموميه
ل شد و پس از يوان تشکي و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان عدالت اداريد

  . مبادرت کرده استير به صدور رأيت آراء به شرح زي با اکثريبحث و بررس
  

   هيأت عموميرأي
 يوان عدالت اداري ديأت عمومي ه٤/٣/١٣٩٤ ـ ٢٠٨ ي ال٢٠٥ شماره يچون در رأ

 باطل يأت عمومي هيخ صدور رأي از تاري دادگستريمقرره مورد اعتراض در مورد وکال
 مقرره مورد اعتراض در مورد سردفتران ٢٧/٤/١٣٩٦ ـ ٣٧٩ شماره ي در رأيشده است ول

أت ين آراء هيب مصوبه ابطال شده است، بيخ تصوي و در همان موضوع از تارياسناد رسم
وان ي دين دادرسييالت و آيقانون تشک ٩١ ماده يارض وجود دارد و در اجرا تعيعموم

ح ي صحيأت عمومي ه٢٧/٤/١٣٩٦ ـ ٣٧٩ شماره ي رأ١٣٩٢ مصوب سال يعدالت ادار
ـ  ص/٢٤٤٦٨/٢٠٠ شماره يي دستورالعمل اجرا٥ـ ١، بند ين رأيجه با اياست و در نت

 ٤/٣/١٣٩٤ مورخ ٢٠٨ ي ال٢٠٥  شمارهي، موضوع رأياتي سازمان امور مال٢٧/١٠/١٣٩٠
 يوان عدالت اداري دين دادرسييالت و آيقانون تشک ١٣ ماده ي، در اجرايأت عموميه

  .شود  مي مصوبه ابطالبيخ تصويتار از ١٣٩٢مصوب سال 
  رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي

  
  ٣١/٢/١٣٩٩                                                                         ٩٨٠٤٠٧٢شماره

  بسمه تعالي
  جناب آقاي اكبرپور

  مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسالمي ايران رئيس هيأت
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه  رأي يك نسخه از

 سازمان عدم قبول سمت«:  با موضوع١٦/٢/١٣٩٩ مورخ ٩٩٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٠٢٦٦
» بازرسي كل كشور در شكايت مطروحه توسط آن سازمان در شعب ديوان عدالت اداري

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

  
  ٩٨٠٤٠٧٢ :رونده پشماره    ٢٦٦ :ماره دادنامهش   ١٦/٢/١٣٩٩: خ دادنامهتاري

  يوان عدالت اداري ديأت عمومي ه:مرجع رسيدگي
   کل کشوري سازمان بازرس:کننده تعارض اعالم

    يوان عدالت اداري اعالم تعارض در آراء صادر شده از شعب د:موضوع
 کل کشور ي سازمان بازرسي و نظارت همگاني سرپرست معاونت حقوق:گردش کار

  : اعالم کرده است که١٢/٣/١٣٩٧ـ ٥٢٩٦١به موجب نامه شماره 
 ٢ ماده ٢ف مقرر در تبصره ي تکلين سازمان در اجرايرساند ا  مياحتراماً به استحضار

 و نامه آيين کل کشور اقدام به ارسال گزارش در ارتباط با يل سازمان بازرسيقانون تشک
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 ي و حقوقيقيات اشخاص حقيصادره و شکاهاي   و بخشنامه و دستورالعملنامه تصويب
 باشد به آن مرجع جهت الذکر فوقص تخلف در موارد ي از تشخي که حاکيولترديغ

رسيدگي و اتخاذ تصميم شايسته قانوني ارسال داشته که بعضاً هيأت عمومي رسيدگي 
 هاي نمايد، رويکرد شعب يادشده نسبت به گزارش به گزارش مذکور را به شعب ديوان ارجاع مي

   .باشد  ميمذکور متفاوت
  :ر استيو مشروح آراء به قرار زها  روندهگردش کار پ

شماره هاي   به پروندهيدگي در رسيوان عدالت اداري دي بدو٢٩ شعبه :الف
  با موضوع دادخواست سازمان بازرسي٩٣٠٩٩٨٠٩٠٥٨٠٠٠٧٤، ٩٣٠٩٩٨٠٩٠٥٨٠٠١٨٦

 کرمان و به خواسته ابطال يشهردار ـ  شهر کرماني اسالميت شورايکل کشور به طرف
 شهر کرمان به موجب دادنامه شماره ي اسالمي شورا٢١/١٢/١٣٩١ ـ ١٩٥٦ه مصوبه شمار

  : صادر کرده استير رأي به شرح ز٢٥/٨/١٣٩٤ ـ ٩٤٠٩٩٧٠٩٠٢٩٠٢٨١٩
 ٢١/١٢/١٣٩١ ـ ١٩٥٦ بر ابطال مصوبه شماره ي مبنيبا توجه به درخواست شاک

ه به يء وحدت روات پرونده و مستفاد از آراي شهر کرمان با توجه به محتوي اسالميشورا
 ،٤/١١/١٣٨٦ـ ٤٩٢، ٢٤/٧/١٣٩١ ـ ٥١٧، ١٦/٥/١٣٩١ ـ ٢٥٧، ١٤/١/١٣٩١ـ ٤هاي  شماره
ت وارد ي بوده لذا شکايت شاکين حقاني که مب٨/١٢/١٣٩٠ـ ٥٦٣ و ٩/٨/١٣٩٠ـ ٣٣٣
ست روز ي ظرف بين رأيا. گردد  ميص و حکم به ابطال مصوبه مذکور صادر و اعالميتشخ

  .باشد  ميوانيدنظر دي در شعب تجديدنظرخواهيپس از ابالغ قابل تجد
ي وان عدالت اداريدنظر دي تجد٧ مذکور، شعبه ي از رأتجديدنظرخواهي  در اثر 

 ير رأي با استدالل ز١٦/١١/١٣٩٥ ـ ٩٥٠٩٩٧٠٩٥٥٧٠٣٣٠٠موجب دادنامه شماره  به
  :کند  ميمذکور را نقض

ت را قابل يبه مورد شکا مصويوان عدالت اداري ديأت عمومينکه هيبا توجه به ا  
 قانون ١٧نکه طبق مقررات ماده يص نداده است و نظر به اي تشخيأت عموميطرح در ه

کند  ي ميدگي رسيتيوان به شکاي شعب ديوان عدالت اداري دين دادرسييالت و آيتشک
ت را برابر ي به شکايدگي رسي وينده قانونيا نمايا قائم مقام يل يا وکينفع يکه شخص ذ

چ کدام از موارد ي جزء هيات موردي در شکايدرخواست کرده باشد و سازمان بازرسقانون 
 سمت ي ذي سازمان بازرسيات موردين در شکايباشد، بنابرا  نميمندرج در ماده مذکور

 قانون ٥٣ و ٧١ص و به استناد مواد ي موجه تشختجديدنظرخواهيث ين حينبوده از ا
 صادره يرأ. گردد  ميت صادر و اعالمي شکا قرار ردي شعبه بدويمذکور ضمن نقض رأ

  . استيقطع
  بدوي ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره٣٠ شعبه :ب

ت ي کل کشور به طرفي با موضوع دادخواست سازمان بازرس٩٣٠٩٩٨٠٩٠٥٨٠٠٠٣٢
 ي شورا٢٠/٢/١٣٩٠ ـ ٢٣٥ شهر سنندج و به خواسته ابطال مصوبه شماره ي اسالميشورا

 به ٥/١/١٣٩٦ـ ٩٦٠٩٩٧٠٩٠٣٠٠٠٠٠٢ شهر سنندج به موجب دادنامه شماره ياسالم
  : صادر کرده استير رأيشرح ز

 شهر ي اسالميت شوراي کل کشور به طرفيت سازمان بازرسيدر خصوص شکا
ات پرونده، يت به محتوي با عنا٢٠/٢/١٣٩٠ ـ ٢٣٥سنندج به خواسته ابطال مصوبه شماره 

 ينکه صلح دعاويه منعکس در پرونده، نظر به ايحه جوابي و اليميمفاد دادخواست تقد
يفات مقرر  تشري مستلزم طي قانون اساس١٣٩ به داللت اصل يراجع به اموال عموم

ن امر احراز نشده ي بر ايليه دليباشد که در مانحن ف  ميرانيأت  وزيب هيجمله تصو من
ن يباشد، بنابرا  ميذکر شدهر قانون ي مغاعنه معترضب توافق موضوع مصوبه يلذا تصو. است

 حکم بر يوان عدالت اداري دين دادرسييالت و آي قانون تشک١١ و ١٠، ١مستنداً به مواد 
 ظرف ي اصداريرأ. دينما  ميت و ماالً ابطال مصوبه مورد اعتراض صادر و اعالميورود شکا

لت وان عدايدنظر دي در شعب تجدتجديدنظرخواهيست روز پس از ابالغ قابل يمدت ب
  .باشد ي ميادار

  .افتيت ي قطعتجديدنظرخواهي مذکور به علت عدم يرأ
ن يس و معاوني با حضور رئ١٦/٢/١٣٩٩خ ي در تاريوان عدالت اداري ديأت عموميه

ل شد و پس از يوان تشکي و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان عدالت اداريد
  . مبادرت کرده استيأر به صدور ريت آراء به شرح زي با اکثريبحث و بررس

  
   هيأت عموميرأي

  .تعارض در آراء محرز است: الف
 يدگي، رسيوان عدالت اداري دين دادرسييالت و آيقانون تشک ١٠ بر اساس ماده :ب
مات و اقدامات ي از تصميا حقوقي يقيات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيبه شکا
ها ي و  شهرداري دولتيمؤسسات و شرکتهاو سازمانها و ها   اعم از وزارتخانهي دولتيواحدها

 و مؤسسات وابسته به آنها و ي انقالبيالت و نهادهـاي و تشکين اجتماعيو سـازمان تأم
ف آنها، در ي مذکور در امور راجع به وظايمات و اقدامات مأموران واحدهاين تصميهمچن

الت يقانون تشک ١٧ ماده ين بر مبنايهمچن.  قرار دارديوان عدالت اداريت شعب ديصالح
 يتيوان به شکايشعب د«:  مقرر شده است کهيوان عدالت اداري دين دادرسييو آ
 يدگي، رسي وينده قانونيا نمايا قائم مقام يل يا وکي نفع  ذيکنند که شخص ي ميدگيرس

ن قانون، ي هم٥٣ماده » ب«و طبق بند » .ت را برابر قانون درخواست کرده باشديبه شکا
 قبل از يوان حتيت مطروحه، شعبه دي در شکاي نبودن شاکنفع ذي در صورت احراز

بنا به مراتب . کند  ميت صادريت، قرار رد شکايارسال دادخواست و ضمائم به طرف شکا
 ١٠/٧/١٣٦٨ ـ ٣٩ و ٣٨، ٣٧ه شماره ي وحدت روي رأينکه بر مبنايت به ايفوق و با عنا

، از ي حقوق خصوصي و حقوقيقي، صرفاً اشخاص حقيوان عدالت اداري ديأت عموميه
 در ي دولتيات و اعتراضات واحدهايوان برخوردار بود و شکايت در ديامکان طرح شکا

ن با لحاظ يست و همچني نيوان عدالت اداري در شعب ديدگيچ مورد قابل طرح و رسيه
، يوان عدالت اداري دين دادرسييالت و آيقانون تشک ١٧ ماده ين موضوع که بر مبنايا

 بوده و حکم مقرر در ينفع بودن شاکي، احراز ذي مورديم دادخواست در دعاويتقدشرط 
ات يز در رابطه با ارسال شکاي ن کل کشوريل سازمان بازرسيقانون تشک ٢ ماده ٢تبصره 

الت و يقانون تشک ١٢ موضوع ماده يوان ناظر بر دعاوي کل کشور به ديسازمان بازرس
الت ي تشکقانون ١٠ست و منصرف از دعاوي موضوع ماده  اآيين دادرسي ديوان عدالت اداري

 شعبه ١٦/١١/١٣٩٥ ـ ٣٣٠٠ شماره ي است، لذا رأيوان عدالت اداري دين دادرسييو آ
 کل ي عدم قبول سمت سازمان بازرسي که بر مبنايوان عدالت اداريدنظر ديهفتم تجد

ح و منطبق يصحوان صادر شده، يت مطروحه توسط آن سازمان در شعبه ديکشور در شکا
الت و يقانون تشک ٨٩ و ماده ١٢ ماده ٢ به استناد بند ين رأيا.  استين قانونيبا مواز

 و يوان عدالت اداري شعب دي برا١٣٩٢مصوب سال  يوان عدالت اداري دين دادرسييآ
  . موارد مشابه الزم االتباع است مربوط درير مراجع اداريسا

  ـ محمدكاظم بهراميرئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري 
  

  ٧/٣/١٣٩٩                                                             ـ ه٥٥١٠٢ت/٢٢٤٠٣رهشما
  جزامدر خصوص تشكيل انجمن نامه  تصويب

  اي هاي چندرشته در فدراسيون
 وزارت ورزش و جوانان

جوانان و به استناد شنهاد وزارت ورزش و ي به پ١٤/٧/١٣٩٨هيئت وزيران در جلسه 
 :ب کرديران تصوي اي اسالمي جمهوري و هشتم قانون اساسيکصد و سياصل 

 به منظور انجام امور هر رشته به صورت مجزا، يا چندرشتهيهاونيدر فدراسـ ١
رسد يون ميب مجمع فدراسي که به تصويانامهنييانجمن رشته مربوط در چهارچوب آ

، ي، ماليل اداري مستقل و از نظر مسايت حقوقي شخصانجمن از نظر. گردديل ميتشک
 که ي ورزشيها انجمنيرؤسا. ون خواهد بوديرنظر فدراسي زي و فني، فرهنگيمعامالت

 يياي و پارآسييايک، آسيک، پارالمپي المپيهاي آنان در بازي ورزشيهارشته/ رشته
 .ستندون مربوط هي فدراسي در مجمع عمومي حق رأيشرکت دارند عضو دارا

اي و هاي بومي ـ محلي، زورخانههاي همگاني، روستايي و بازيهاي ورزشـ فدراسيون٢
از نظر ) به تشخيص وزارت ورزش و جوانان(اي هاي چندرشتهکشتي پهلواني و فدراسيون

 .ترکيب مجمع عمومي تابع دستورالعمل وزارت ورزش و جوانان خواهند بود
اسالمي ورزش زنان از نظر اهداف، وظايف و هاي پزشکي ورزشي و فدراسيونـ ٣

اختيارات، عضوگيري و ترکيب مجمع عمومي تابع دستورالعمل وزارت ورزش و جوانان 
 .خواهند بود

دار آموزي، ورزش دانشگاهي و ورزش کارگري که عهدههاي ورزش دانشـ فدراسيون٤
ي مربوط هستند ها تحت پوشش وزارتخانهيهاتين جمعي در بي ورزشيهااداره رشته

ر يها وزونين فدراسي ايدر مجمع عموم. شوندي شناخته ميون صنفيعنوان فدراس به
نده وزارت ورزش ين شده و نمايي تعيس مجمع عمومييشان به عنوان ريا معاون ايمربوط 

  . حضور خواهد داشتي با حق رأيز در مجمع عموميو جوانان ن
 تاني و شهرستاني در چهارچوب اساسنامههاي اسنامه نحوه فعاليت هيئت ـ آيين٥

ين و مقررات مربوط ر قوانيران و ساي اي اسالمي جمهوري آماتوري ورزشيهاونيفدراس
 .دير ورزش و جوانان خواهد رسيب وزيتصو به

ها توسط وزارت ورزش و جوانان در هاي مرتبط با اساسنامه فدراسيوننامه ـ آيين٦
  .شودط ابالغ ميچهارچوب قوانين و مقررات مربو

 نامه و اساسنامهـ وزارت ورزش و جوانان مسئوليت نظارت بر اجراي اين تصويب٧
 را ي ورزشيهاونيران در فدراسي اي اسالمي جمهوري آماتوري ورزشيهاونيفدراس

ن و احکام يي تعيس مجمع عموميير ورزش و جوانان به عنوان ريوز. برعهده خواهد داشت
  .شوديس مجمع صادر مييون توسط ريراسسه فدييئت ري هياعضا
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