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 شعب دیوان عدالت اداری  رویهگزارش 

 قسمت دوم   (93)شش ماه نخست 
 

 هییپژوهشگاه قوه قضا
 

های ویژه و دارای شقوق  متن حاضر شامل موارد تکرار، تهافت یا وضعیت

های ویژه در  باشد. در اینجا وضعیت می 93شش ماه نخست سال   متنوع در رویه

طور فراتر از صرف  افت یا تکرار بسته به مورد آورده شده است. همینضمن موارد ته

تا پایان سال  91از مهر ماه  مورد که در آراء صادره هر 93در شش ماه نخست   رویه

بوده، آورده  موجود رویه یا تهافتی قابل توجه در آن موضوع  ایجادکننده آراء، 92

 شده است.

، از 93ر استخراج رویه شش مـاه نخسـت   شده دجهت دریافت آراء استفادهبه

قضـاییه، ارجاعـات آراء از طریـق درج      های قضایی پژوهشگاه قـوه  سامانه آراء و رویه

آراء موجود در سـامانه،    جا که عمدهعالوه، از آنلینک مربوط صورت گرفته است. به

و  نظر یا تشخیصی و مستندات موجـود در سـامانه )شـماره رأی    ی تجدید ها دادنامه

رغم در دسترس بودن متن آراء بدوی، امکان  باشد، علی ها( ناظر بر این آراء می تاریخ

ها بر مبنای شـماره و تـاریخ    ارجاع آراء بدوی موجود نبوده است. بر این اساس رویه

هـای   انـد. بخشـی از دادنامـه    های تجدیدنظر یا تشخیصی، ارجـاع داده شـده   دادنامه

انـد، بـر ایـن اسـاس از      ظر یا تشخیص نقض شـده بدوی ذکرشده، در شعب تجدیدن

شده در استخراج تهافت یا رویه خـودداری شـده   های نقض مالک قرار دادن دادنامه

است. با این حال در موارد بسیاری که از استدالل قابل تـوجهی برخـوردار بـوده یـا     
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. در اسـت  دهـ، ذکـر شـ  شـوند  مـی ها مفید بوده و منجر بـه درک بهتـر   اطالع از آن

یصی فاقد هر نوع استدالل بـوده و صـرفاً   ـنظر یا تشخدیدـتج  یز دادنامهـواردی نـم

بـدوی بـا     دالل شـعبه ـدر این موارد است است؛ دادنامه بدوی را نقض یا تأیید نموده

 بدوی، آورده شده است.   امهـدادن  ادرکنندهـص  بهـشع  ارهـذکر شم

ی شش ماه نخست سال های استخراج به دلیل حجم زیاد مجموعه رویه

رسد. در  های همین فصلنامه به چاپ می ها در سه نوبت در شماره، این رویه1393

ها در آراء شعب و در قسمت سوم تهافت در آراء شعب  های اول و دوم، رویه قسمت

 آورده شده است.
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 . رویه در آراء شعب 1

ـ ـصالحیت دیوان در رسی .35.1 یه شـرکت ذوب  ـدگی به دعاوی عل

 هن اصفهانآ

رویه: دیوان صالحیت قانونی رسیدگی به دعاوی علیه شـرکت ذوب  

 دلیل غیردولتی بودن آن ندارد.آهن اصفهان را به

در موضوع صالحیت دیوان در رسیدگی به دعاوی علیه شرکت ذوب آهن 
ای  دیوان عدالت اداری، رویه 222تجدیدنظر و  41اصفهان، در دو دادنامه از شعب 

ه شرکت ذوب آهن اصفهان را غیردولتی دانسته و بر این مبنا موجود است ک
 رسیدگی به دعاوی علیه آن را خارج از صالحیت دیوان اعالم نموده است. 

. شمول قانون جذب نیروی انسانی به مناطق محروم و دورافتاده 36.1

 و مناطق جنگی

رویه: کارکنان سازمان تأمین اجتماعی مشمول قانون جذب نیـروی  

 باشند. العاده جذب( نمی نی )دریافت فوقانسا

در موضوع شمول قانون جذب نیروی انسانی به مناطق محـروم و دورافتـاده و   
تجدیـدنظر دیـوان عـدالت اداری )دادنامـه مـورخ       4  جنگی، در دو دادنامه از شعبه

ای موجود است که کارکنان سـازمان   (، رویه20/11/924و دادنامه مورخ  21/3/933

 
 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری. 4، شعبه 27/1/1393، مورخ 93.9970955400039. شماره رأی نهایی: 1

http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=cUdxYUJ
rQTgwckk9  

 دیوان عدالت اداری. 22، شعبه 22/3/1392، مورخ 9209970902200512. شماره رأی نهایی: 2
http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=aldGQTF
3Vng0RWM9  

 تجدیدنظر دیوان عدالت ادرای. 4، شعبه 21/3/1393، مورخ 9309970955400397یی: . شماره رأی نها3
http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=eXorQT
QzTEU0T2M9  

 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری. 4، شعبه 20/11/1392، مورخ 9209970955400704شماره رأی نهایی:  .4
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، با تصـریح  20/11/92مورخ   داند. دادنامه تماعی را مشمول این قانون نمیتأمین اج
هـای دولتـی را    به اینکه قانون صرفاً مشمولین قـانون اسـتخدام کشـوری و شـرکت    

شود، کارکنان سازمان تـأمین اجتمـاعی را بـه لحـاظ غیردولتـی بـودن و        شامل می
خـورداری از مزایـای ایـن    شمول مقررات قانون دیگر )قانون تأمین اجتماعی( در بر

، با تصریح به عدم شمول قانون 21/3/93مورخ   حق ندانسته است. دادنامه قانون ذی
ادر ـصـ  17  بهـبـدوی شعـ    امهـض دادنـ ـن اجتماعی، رأی بـه نقـ  ـان تأمیـبر کارکن

 نموده است. 

امداد امام خمینی مشمول قانون جذب نیـروی    رویه: کارکنان کمیته

 .باشند انسانی نمی

امداد   در موضوع تسری احکام قانون جذب نیروی انسانی به کارکنان کمیته

دیوان عدالت اداری،  273و  32 1تجدیدنظر، 1امام خمینی، در سه دادنامه از شعب 
امداد را خارج از شمول قانون جذب   شود که کارکنان کمیته ای مشاهده می رویه

 قانون تجدیدنظر، 1 شعبه  دادنامهنیروی انسانی به مناطق محروم دانسته است. 
 قانون و کشوری استخدام قانون مشمولین شامل صرفاً را انسانی نیروی جذب
  کمیته کارکنان بر استخدامی خاص قانون حاکمیت و دانسته دولتی های شرکت
 .است کرده بیان انسانی نیروی جذب قانون شمول عدم در موجبی را امداد

 بر خاص استخدامی مقررات حکومت مشابه استداللی در نیز دیگر های دادنامه
 .اند کرده بیان انسانی نیروی جذب قانون شمول عدم در موجبی را کمیته کارکنان

 
http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=dWhjRD
A2cWVaZzA9  

 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری. 1، شعبه 18/5/1393، مورخ 9309970905600582. شماره رأی نهایی: 1
http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=ZGIwVV
lsUDQxWVU9  

 دیوان عدالت اداری. 3، شعبه 16/11/1391، مورخ 9109970900303483. شماره رأی نهایی: 2
http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=U3FrdkN
aVUhNV2s9  

 دیوان عدالت اداری. 27، شعبه 29/3/1392، مورخ 9209970902700710. شماره رأی نهایی: 3
http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=ajBmUTd
GUVNkRDg9  
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 آور . سوابق بیمه در مشاغل سخت و زیان37.1

آور، یـک   پردازی در مشاغل سخت و زیان بیمه  رویه: هر سال سابقه

 شود. ونیم محاسبه می سال

آور، در  پردازی در مشاغل سخت و زیـان  سوابق بیمه  محاسبه  در موضوع نحوه
و دادنامـه مـورخ    28/10/931تجدیـدنظر )دادنامـه مـورخ     5چهار دادنامه از شعب 

ای مشـاهده   نحـو مسـتقیم( دیـوان عـدالت اداری، رویـه     )به254و  113( 22/4/932
 اید.  نم ونیم محاسبه میپردازی را معادل یک سال شود که هر سال بیمه می

 . تأثیر اشتباه کارفرما در تعیینِ عنوانِ شغلیِ کارگر38.1

رویه: اشتباه کارفرما در ذکر عنوان شغلی کارگر، موجبی در اسـقاط  

 باشد. آور نمی حقوق کارگر در مشاغل سخت و زیان

که مورد، نحویدر موضوع تأثیر اشتباه کارفرما در درج عنوان شغلی کارگر به
 55آور خارج شود در دو دادنامه از شعب غل سخت و زیاناز شمول احکام مشا

ای موجود است که اشتباه کارفرما را در  دیوان عدالت اداری، رویه 166تجدیدنظر و 

 
 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری. 5، شعبه 28/10/1393، مورخ 9309970955501919شماره رأی نهایی: . 1

http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=V2NkTU
ppK1NsNW89  

 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.  5، شعبه 22/4/1393، مورخ 9309970955500472. شماره رأی نهایی: 2
http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=N09Dbm
Zsb2MxTXM9  

دیـوان عـدالت اداری، مجموعـه     11، شـعبه  5/12/1391، مورخ 9109970901102875. شماره دادنامه: 3
 .508(، ص 91آراء قضایی شعب دیوان عدالت اداری )سال 

دیوان عـدالت اداری، مجموعـه    25، شعبه 11/11/1391، مورخ 9109970902503722. شماره دادنامه: 4
 .384(، ص 91آراء قضایی شعب دیوان عدالت اداری )سال 

 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری. 5، شعبه 27/5/1393، مورخ 9309970955500696. شماره رأی نهایی: 5
http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=dHdHbkd
1K2ZiVzQ9  

 دیوان عدالت اداری. 16، شعبه 14/5/1392، مورخ 9209970901600877. شماره رأی نهایی: 6
http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=U2R3Z3
M3VHB6YmM9  
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داند. در  آور، مؤثر نمی مندی کارگر از مزایای مشاغل سخت و زیان )استحقاق( بهره
اشتباه کارفرما »... نحوکه: بدوی به این  تجدیدنظر، استدالل شعبه 5  شعبه  دادنامه

تأیید شده است. در استداللی ...« مندی شاکی از حقوق قانونی نبوده  مانع بهره
شده به تأمین نیز عدم درج عنوان شغلی در لیست ارائه 16  دادنامه شعبه ،مشابه

اجتماعی را موجبی در اسقاط حقوق کارگر ندانسته است. قابل ذکر آنکه مقصود 
باشد و نه  آور می دم ذکر عنوان در لیست، عنوان شغل سخت و زیاندادنامه از ع

 اینکه نام کارگر اساساً در لیست ذکر نشده باشد.

 وری )و کارانه( . صالحیت اختیاری در پرداخت بهره39.1

جهت اختیاری بودن صالحیت، امکان الزام اداره به پرداخت رویه: به

 وری وجود ندارد.  بهره

الزام سازمان تأمین اجتماعی به پرداخت   به خواسته در موضوع رسیدگی

دیوان عدالت  153تشخیص و  22تجدیدنظر،  51وری در سه دادنامه از شعب  بهره

ای مشاهده کرد که با اختیاری دانستن صالحیت  توان رویه اداری )با تسامح( می

 داند. الزام اداره به پرداخت را ممکن نمی ،وری پرداخت بهره
  به تجدیدنظرخواهی از دادنامه تجدیدنظر، ناظر بر رسیدگی 5  شعبه  مهدر دادنا
بـدوی بـا     دیوان، استدالل شعبه بدوی تأیید شده است. در دادنامه 16  بدوی شعبه

در صورت رضایت از عملکرد کارکنان خود مجـاز بـه پرداخـت    »... تصریح به اینکه: 
  عـالوه، از نحـوه   سـته شـده اسـت. بـه    امکان الزم اداره منتفی دان...« وری است بهره

انشای عبارت، عدم امکان الزام اداره حتی در فرض رضایت از عملکرد قابل دریافـت  
زام اداره بـه  ـال  تهـواسـمذکور، با رد خ 15تشخیص و  2های شعب  است. در دادنامه

 
 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری. 5، شعبه 5/6/1393، مورخ 9309970955500727. شماره رأی نهایی: 1

http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=Y3RjeTQ
1VW9pOE09  

تشـخیص دیـوان عـدالت اداری،     2، شعبه 10/11/1392، مورخ 9209970905200277شماره دادنامه: . 2
 .447(، ص92مجموعه آراء قضایی شعب دیوان عدالت اداری )سال 

دیـوان عـدالت اداری، مجموعـه     15، شـعبه  27/3/1392، مورخ 9209970901500441شماره دادنامه: . 3
 .220(، ص 92آراء قضایی شعب دیوان عدالت اداری )سال 
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ا استناد به اختیـاری بـودن صـالحیت،    ـ( ب15به ـوری، در یکی )شع رهـراری بهـبرق
لزام و تکلیف اداره منتفی دانسته شده، رأی به رد شکایت صادر است و در دیگـری  ا

تشخیص(، الزام اداره بدون رعایت شرایط مندرج در قـانون )رضـایت اداره    2)شعبه 
رسد  نظر میبه 2  شعبه  انشای دادنامه  از عملکرد( ممکن دانسته نشده است. از نحوه

ن ـد؛ بـا ایـ  ـه باشـ ـمکان الزام اداره وجود داشتدر صورت وجود رضایت از عملکرد، ا
 ال صراحتی بر این معنا در دادنامه موجود نیست. ـح

تشخیص  2  شعبه  که دادنامه 9،1  ای دیگر از شعبه قابل ذکر آنکه در دادنامه

ریح ـم تصـرغ نسبت به آن اصدار یافته است، علی 182گفته( در ععمال ماده  )پیش

دهنده آگاهی شعبه  در صالحیت اداره در این موضوع که نشان «تواند می»به عبارت 

برقراری را وارد دانسته و امکان الزام اداره   از اختیاری بودن صالحیت است، خواسته

امه ـض دادنـت نقـجهال بهـت، با این حـهای اختیاری را پذیرفته اس در صالحیت

 ست.تشخیص، مالک در تهافت درنظرگرفته نشده ا 2  در شعبه

 . تاریخ استحقاق حقوق ازکارافتادگی کلی40.1

رویه: تاریخ صدور رأی ازکارافتادگی کلی توسط کمیسیون پزشـکی  

 بنیاد شهید، تاریخ استحقاق حقوق ازکارافتادگی کلی است.

دیوان عدالت اداری در  54تجدیدنظر و  23، 1در چهار دادنامه از شعب 

ای قابل مشاهده است که  ی کلی، رویهموضوع تاریخ استحقاق حقوق ازکارافتادگ

تاریخ صدور حکم ازکارافتادگی توسط کمیسیون پزشکی بنیاد شهید و نه تاریخ 

عنوان تاریخ استحقاق شناسایی نموده یا شدت یافتن آن را، به  شروع بیماری

 
دیـوان عـدالت اداری، مجموعـه آراء قضـایی شـعب       9، شـعبه  1391./20/6، مورخ 1895. شماره دادنامه: 1

 .447ص  (،92دیوان عدالت اداری )سال 
 (85. قانون دیوان عدالت اداری )مصوب 2
 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.  2، شعبه 11/6/1393، مورخ 9309970955200190ماره رأی نهایی: . ش3

http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=eEFWVn
ZQcEpPblk9  

دیـوان عـدالت اداری، مجموعـه آراء     5، شـعبه  4/2/92، مـورخ  9209970900500166. شماره دادنامـه:  4
 .48ص(، 92)سال قضایی شعب دیوان عدالت اداری 

http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=eEFWVnZQcEpPblk9
http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=eEFWVnZQcEpPblk9
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است؛ به این معنا که فرد از تاریخ حکم کمیسیون به ازکارافتادگی کلی، واجد 

گردد. هرچندکه ممکن است در تاریخ دیگری  فتادگی کلی میشرایط ازکارا

 موجب شدت یافتن بیماری عمالً ناتوان شده باشد. تر( به )قبل

ر بـــر ـناظــ  11  بهـشعــ  9209970905100075  مارهـشــ   در دادنامــه 

ن ـی، ضمـ ـتمری ازکارافتادگـ ـبرقـراری مسـ    یدگی به دعوایی به خواسـته ـرس

جهـت عـدم   نسبت بـه مقـرری ازکارافتـادگی بـه    حقی خواهان  دالل بر بیـاست

رغم ادعای خواهان نسبت به تاریخ ازکارافتادگی قبل از  پرداخت حق بیمه، علی

عنوان تاریخ استحقاق صدور حکم کمیسیون، تاریخ صدور حکم کمیسیون را به

ت به مستمری ازکارافتادگی تلقی نموده است. به همـین ترتیـب در   ـرد نسبـف

ــه ــ دادنامـ ــای شـ ــعبه   2عبه هـ ــه شـ ــدنظر و دادنامـ ــماره  1تجدیـ ــه شـ  2 بـ

از آنجا که مستمری ازکارافتادگی کلی از تاریخ صدور  9209970905100074

حکم کمیسیون به ازکارافتادگی پرداخت شده است فرض وجود معوقـات را رد  

نماید؛ به این معنا که چون مبدأ استحقاق نسبت به مستمری تاریخ صـدور   می

ت پیش از آن استحقاقی برای فرد متصور نبوده که معوقاتی حکم کمیسیون اس

  در اسـتداللی مشـابه، مطالبـه    5شـعبه    طـور دادنامـه  قابل مطالبه باشد. همین

حقوق و مزایای ازکارافتادگی کلی مربوط بـه تـاریخ قبـل از رأی کمیسـیون را     

 قانونی ندانسته است.

 ساختمانی    . تشریفات مقدماتی صدور پروانه41.1

سـاختمانی در دیـوان مسـتلزم      رویه: طرح دعوای صـدور پروانـه  

 مراجعه ابتدایی به شهرداری است.

 
لت اداری، مجموعـه آراء  دیـوان عـدا   1، شـعبه  14/2/92، مورخ 9209970905100075. شماره دادنامه: 1

 .37ص(، 92)سال قضایی شعب دیوان عدالت اداری 

دیـوان عـدالت اداری، مجموعـه آراء     1، شـعبه  14/2/92، مورخ 9209970905100074. شماره دادنامه: 2

 .48ص(، 92)سال قضایی شعب دیوان عدالت اداری 
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سـاختمانی، در چهـار دادنامـه از       در موضوع رعایتِ مراتبِ تشریفاتِ صدورِ پروانـه 
 303( و 12/12/91و دادنامه مـورخ   21/11/91)دادنامه مورخ  292تجدیدنظر،  31شعب 

شود کـه رسـیدگی بـه ایـن دعـوا در دیـوان را        ای مشاهده می ویهدیوان عدالت اداری، ر
ابتدایی به شهرداری برای صدور پروانـه، قبـل از طـرح دعـوا در دیـوان        مستلزم مراجعه

داند. در هر چهار دادنامه، طـرح دعـوای الـزام بـه صـدور پروانـه در دیـوان، پـیش از          می
 ست.مراجعه به شهرداری، موجب صدور قرار رد دعوا شده ا

 تأسیس داروخانه به ورثه  . انتقال پروانه42.1

انه از حقوق مالی و قابل انتقـال  ـس داروخـتأسی  روانهـرویه: پ
 باشد. به ورثه می

رویه: فرض رعایت نوبت در صـدور پروانـه داروخانـه درمـورد     
 انتقال پروانه به ورثه موضوعیت ندارد.

  اقد مدرک تحصیلی در رشتهداروخانه به ورثه )ف  در موضوع انتقال پروانه
ای  دیوان عدالت اداری، رویه 35تجدید نظر و  14داروسازی( در دو دادنامه از شعب 

ابل انتقال ـقوق مالی و قـتأسیس داروخانه را از ح  شود که اول، پروانه مشاهده می

 
 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری. 3، شعبه 23/6/1393، مورخ 9309970955300621. شماره رأی نهایی: 1

http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=MXZnTF
dMYkJidWM9  

دیوان عدالت اداری، مجموعه  29، شعبه 21/11/1391، مورخ 9109970902904508شماره دادنامه: . 2
 شماره دادنامه:. 393 ـ 392ص (، ص91آراء قضایی شعب دیوان عدالت اداری )سال 

دیوان عدالت اداری، مجموعه آراء قضایی شعب  29، شعبه 12/12/1391، مورخ 9109970902904863
 .525 ـ 524ص (، ص91دیوان عدالت اداری )سال 

دیـوان عـدالت اداری، مجموعـه آراء     30، شعبه 16/2/92، مورخ 9209970903000380ه: شماره دادنام. 3
 .81 - 80صص(، 92)سال قضایی شعب دیوان عدالت اداری 

 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری. 1، شعبه 31/2/1393، مورخ 9309970905600250. شماره رأی نهایی: 4
http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=TmpuNH
cwTVlmRW89 

 دیوان عدالت اداری. 3، شعبه 13/12/1391، مورخ 9109970900303858. شماره رأی نهایی: 5
http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=WUlFR1
kyRkREaEE9 

http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=MXZnTFdMYkJidWM9
http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=MXZnTFdMYkJidWM9
http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=TmpuNHcwTVlmRW89
http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=TmpuNHcwTVlmRW89
http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=WUlFR1kyRkREaEE9
http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=WUlFR1kyRkREaEE9
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  عالوه، بر عدم ضرورت دارا بودن تحصیالت در رشتهبه ورثه تلقی نموده است؛ به
سازی برای دریافت پروانه تأسیس تصریح شده است؛ دوم، رعایت نوبت و دارو

داروخانه به ورثه منتفی دانسته شده   احتساب امتیازات الزم درمورد انتقال پروانه
-دیوان مبنی بر این رویه به 3  تجدیدنظر، استدالل شبعه 1  شعبه  است. در دادنامه

 نحو ضمنی تأیید شده است. 

 ث. ورود ثال43.1

رویه: دادخواسـت ورود ثالـث پـس از صـدور دادنامـه )خـتم       
 دادرسی( مسموع نیست. 

  در موضوع ثبت دادخواست ورود ثال  پس از اتخاذ تصمیم درخصوص پرونده

اصلی و صدور دادنامه )دادخواست ورود ثال  نسبت به دادنامه( در شش دادنامه از 

ت که در این مورد قرار رد دعوا ای قابل مشاهده اس شعب دیوان عدالت اداری، رویه

دیوان  314و  243، 112تشخیص،  21نماید. در این پنج دادنامه از شعب  صادر می

عدالت اداری تقدیم دادخواست ورود ثال  بعد از صدور دادنامه منجر به صدور قرار 

ها صراحتاً به ورود ثال  پس از رد دعوا شده است. قابل ذکر آنکه در همه دادنامه

تشخیص، از عبارت  2که در دادنامه شعبه ر دادنامه اشاره شده است درحالیصدو

استفاده شده که با توجه به معنای واحد، این دو رویه قابل دریافت « ختم دادرسی»

اتخاذ »نیز در توصیف شرایط از عبارت  31است. همچنین در دادنامه شعبه 

 استفاده شده است.« تصمیم

 
 تشخیص دیوان عدالت اداری. 2، شعبه 11/3/1393، مورخ 9309970905200070. شماره رأی نهایی: 1

http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=cGZMZH
MxT2V2YmM9  

دیوان عدالت اداری، مجموعه آراء قضایی شعب دیوان عـدالت   11، شعبه 11/90/902009کالسه پرونده: . 2
 .54(، ص91ه انتشار رویه قضایی کشور )مهر اداری، ادار

دیوان عدالت اداری، مجموعه آراء قضایی شعب دیـوان عـدالت    24، شعبه -------------کالسه پرونده: . 3
 .54(، ص91اداری، اداره انتشار رویه قضایی کشور )مهر 

اری، مجموعـه آراء  دیـوان عـدالت اد   31، شعبه 22/3/92، مورخ 9209970903101034شماره دادنامه: . 4
 .177 - 176ص ص (،92)سال قضایی شعب دیوان عدالت اداری 

http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=cGZMZHMxT2V2YmM9
http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=cGZMZHMxT2V2YmM9
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 مسکن )تسهیالت رفاهی(  ینههزالعاده کمک . فوق44.1

باشـد و در   العاده غیرمستمر می هزینه مسکن، فوقرویه: کمک
 شود. پاداش پایان خدمت محاسبه نمی

طور خاص کسور بازنشستگی در پاداش پایان خدمت و به  در موضوع محاسبه
  هزینهطور خاص کمکالعاده تسهیالت رفاهی به برداشت کسور بازنشستگی از فوق

دیوان عدالت  255و  244، 123تجدیدنظر،  52، 21در پنج دادنامه از شعب  مسکن،
هزینه تسهیالت رفاهی، موجب آن، کمکای قابل مشاهده است که به اداری، رویه

کسور بازنشستگی نیز   مستمر تلقی نشده و بر این اساس مبنای محاسبه  العاده فوق
 درنظرگرفته نشده است.

 لبانه بودن. معیار حقوقی داوط45.1

 باشد. رویه: تعهد به خدمت موجب انتفای تأمین شرط داوطلبانه بودن می

در موضوع معیار حقوقی تأمین شرط داوطلبانه بودن یک اقدام، در سه 
رغم تفاوت  دیوان عدالت اداری، علی 248تجدیدنظر و  67 4،6دادنامه از شعب 

 
دیوان عدالت اداری، مجموعـه آراء   2، شعبه 11/9/1391، مورخ 9109970900201547شماره دادنامه: . 1

 .239(، ص 91قضایی شعب دیوان عدالت اداری )سال 
 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری. 5، شعبه 28/3/1393، مورخ 9309970955500378. شماره رأی نهایی: 2

http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=eUpxVW
RzT0hZNUk9  

دیوان عـدالت اداری، مجموعـه    12، شعبه 23/11/1391ورخ ، م9109970901203003. شماره دادنامه: 3
 .437(، ص 91آراء قضایی شعب دیوان عدالت اداری )سال 

دیوان عدالت اداری، مجموعـه آراء   24، شعبه 7/9/1391، مورخ 9109970902402216. شماره دادنامه: 4
 .239(، ص 91قضایی شعب دیوان عدالت اداری )سال 

دیوان عدالت اداری، مجموعـه آراء   25، شعبه 7/9/1391، مورخ 9109970902402216. شماره دادنامه: 5
 .239(، ص 91قضایی شعب دیوان عدالت اداری )سال 

دیـوان عـدالت اداری، مجموعـه آراء     4، شـعبه  25/2/92، مورخ 9209970900400288. شماره دادنامه: 6
 .155 ـ 154ص (، ص92)سال قضایی شعب دیوان عدالت اداری 

 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری. 6، شعبه 13/3/1393، مورخ 9309970955600033. شماره رأی نهایی: 7
http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=cUt1YWp
CT1hzd1U9  

دیـوان عـدالت اداری، مجموعـه آراء     24، شعبه 22/3/92، مورخ 9209970902400475. شماره دادنامه: 8
 .229ص(، 92)سال قضایی شعب دیوان عدالت اداری 

http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=eUpxVWRzT0hZNUk9
http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=eUpxVWRzT0hZNUk9
http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=cUt1YWpCT1hzd1U9
http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=cUt1YWpCT1hzd1U9
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طلبانه بودنِ خدمت با شود که تأمین شرط داو ای مشاهده می در موضوع، رویه
و  4های شعب  داند. دادنامه متعهد بودن فرد به آن خدمت را قابل جمع نمی

ناظر بر تأمین شرط داوطلبانه بودن خدمت در جبهه، برای برخورداری از  24
  تجدیدنظر در رسیدگی به خواسته 6  شعبه  باشند و دادنامه مزایای ایثارگری می

دمت داوطلبانه در ـر بر خـ، ناظ50  بدوی شعبه  تجدیدنظرخواهی از دادنامه
 باشد. مناطق محروم و برخورداری از مزایای قانون جذب نیروی انسانی می

وانده ـناد خـو است 50  بهـبدوی شع  انشای دادنامه  قابل ذکر آنکه از نحوه

داوطلب به »... که: ـبه داوطلبانه نبودن خدمت خواهان و تصریح دادنامه به این
باشد یـن نمـدت معیـشود که متعهد به انجام  خدمتی در می اطالق میکس
الوه بر ـبه عـامه، شعـن دادنـت که در ایـت اسـابل برداشـطور قاین...« 
ودن به خدمت، شرط زمانی نیز درنظرگرفته است؛ به این معنا که ـعهد نبـمت

ه بودن است؛ در صورت معین بودن مدت، تعهد به خدمت مانع احراز داوطلبان
که معین نبودن مدت حتی در فرض وجود تعهد، مانع احراز داوطلبانه درحالی

مشابه دیگری از معیار مدت در احراز   عالوه، استفادهباشد. به بودن نمی
در  1رـدنظـدیـتج 1  بهـعـش  هــوان در دادنامـت یـودن را مــداوطلبانه ب

دیوان مشاهده کرد.  10  بدوی شعبه  دگی به تجدیدنظرخواهی از دادنامهــیـرس
نوعی اماره محروم به  سال خدمت )مدت طوالنی( در منطقه 30در این دادنامه، 

 داوطلبانه بودن تلقی شده است. 

محروم در احکام قانونی   عنوان منطقه. تأثیر تعیین یک منطقه به46.1

 ناظر بر سنوات قبل

ـ   عنـوان منطقـه  رویه: تعیین یک منطقه به روم، کاشـف از  مح

 باشد. محرومیت منطقه در سنوات قبل می

 
 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری. 1، شعبه 15/2/1393، مورخ 9309970905600116. شماره رأی نهایی: 1

http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=ekI3SzRF

anBRdVU9  

http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=ekI3SzRFanBRdVU9
http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=ekI3SzRFanBRdVU9
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هیـأت    محـروم در مصـوبه    عنوان منطقهدر موضوع تأثیر تعیین یک منطقه به
ای  دیوان عدالت اداری، رویه 93و  42تجدیدنظر،  11وزیران، در سه دادنامه از شعب 

م بـودن  هیأت وزیـران را دارای اثـر کاشـفیت از محـرو      شود که مصوبه مشاهده می
موضـوع نـاظر بـر     9و  4هـای شـعب    دانـد. در دادنامـه   منطقه در سنوات قبـل مـی  

شده در قانون جـذب  بینی برخورداری مستخدمین شاغل از مزایای حق جذب پیش
 1  شـعبه   کـه در دادنامـه  باشـد درحـالی   مـی  67( از سال 67نیروی انسانی )مصوب 

زنشسته از مزایـای حـق جـذب    تجدیدنظر، موضوع، ناظر بر برخورداری مستخدم با
گفته در هر سه دادنامه، مصوبه  رغم تفاوت پیش باشد. علی های خدمت خود می سال

هیأت وزیران کاشف از محروم بودن منطقه در سنوات گذشته و تلقی شدن خدمت 
رسد رویه ناظر بر خـدمتی باشـد    نظر میعنوان خدمت در مناطق محروم است. بهبه

 ( انجام شده باشد.67ن جذب نیروی انسانی )سال که پس از تصویب قانو

دگی به دعـاوی نـاظر بـر حقـوق و     ـالح در رسیـع صـمرج. 47.1
 امتیازات ایثارگران

بـه حقـوق و   رویه: رسیدگی ابتدایی به دعاوی ایثارگران راجع
 امتیازات ایثارگری، در صالحیت دیوان عدالت اداری نیست.

دعاوی ناظر بر حقوق و امتیازات در موضوع مرجع صالح در رسیدگی به 
دیوان عدالت اداری  266و   135تجدیدنظر،  24ایثارگران، در سه دادنامه از شعب 

 
 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری. 1، شعبه 12/5/1393، مورخ 9309970905600545. شماره رأی نهایی: 1

http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=clhrWU1v
ZDVKSlU9  

ه آراء دیـوان عـدالت اداری، مجموعـ    4، شـعبه  21/2/92، مورخ 9209970900400265. شماره دادنامه: 2
 .150ص(، 92)سال قضایی شعب دیوان عدالت اداری 

دیـوان عـدالت اداری، مجموعـه آراء     9، شـعبه  1/2/92، مـورخ  9209970900900239. شماره دادنامـه:  3
 .151 - 150ص ص(، 92)سال قضایی شعب دیوان عدالت اداری 

 یدنظر دیوان عدالت اداری. تجد 2، شعبه 10/1/1393، مورخ 9309970955200001. شماره رأی نهایی: 4
http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=b1RVeW
FhdW05ZnM9  

دیـوان عـدالت اداری، مجموعـه آراء     13شـعبه  ، 8/4/92، مورخ 9209970901300715. شماره دادنامه: 5
 .249 ـ 248صص (،92)سال قضایی شعب دیوان عدالت اداری 

دیـوان عـدالت اداری، مجموعـه آراء     26، شـعبه  4/2/92، مورخ 9209970902600262. شماره دادنامه: 6
 .249ص (،92)سال قضایی شعب دیوان عدالت اداری 

http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=clhrWU1vZDVKSlU9
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ای قابل مشاهده است که رسیدگی ابتدایی به این دعاوی را در صالحیت دیوان  رویه
قانون تسهیالت استخدامی و  16ها را در صالحیت کمیسیون ماده  ندانسته و آن

، قضات به 26و  13های شعب  داند. به این نحو که در دادنامه جانبازان میاجتماعی 
(، رسیدگی ابتدایی به 91رسانی به ایثارگران )مصوب استناد قانون جامع خدمات

رح دعوا در دیوان ـاند و ط ستهـدان 16این دعاوی را در صالحیت کمیسیون ماده 
تماع بودن دعوا در دیوان ـاسابل ـیرقـپیش از طرح در کمیسیون را موجبی در غ

 اند. دانسته و قرار رد شکایت صادر نموده
یدگی به تجدیدنظرخواهی از ـر بر رسـر، ناظـتجدیدنظ 2  شعبه  در دادنامه

رغم تأیید استدالل دادنامه، در بخش مربوط به  ، علی26  دادنامه بدوی شعبه
قرار عدم »ی به جا« قرار رد»، صدور 16صالحیت ابتدایی کمیسیون ماده 

بدوی را نقض نموده است.   را موجبی در نقض دادنامه دانسته و دادنامه« صالحیت
 گفته از این جهت دارای تهافت نیز هستند.   های پیش دادنامه

. خوانده واقع شدنِ سازمانِ بازنشستگیِ کشـوری در دعـوا بـه    48.1
 پرداخت پاداش پایان خدمت  خواسته

رداخـت  پـاداشِ پایـانِ خـدمت علیـه      پ  رویه: دعوا به خواسته
 سازمان بازنشستگی کشوری، مسموع نیست.

در موضوع خوانده واقع شـدن سـازمان بازنشسـتگی کشـوری در دعـاوی بـه       
 42تجدیـدنظر و   61پرداخت پاداش پایان خدمت، در دو دادنامـه از شـعب     خواسته

ان بازنشسـتگی  ای موجود است که دعـوا را متوجـه سـازم    دیوان عدالت اداری، رویه
داند. در هر دو دادنامه بر تکلیف دستگاه متبوع فرد به پرداخت پـاداش   کشوری نمی

 پایان خدمت تصریح شده است.   

 نام آزمون استخدامی. شرط معافیت از سربازی در ثبت49.1

خدمت صرفاً در زمان استخدام رویه: برخورداری از کارت پایان 
 آزمون استخدامی مالک است و نه در زمان شرکت در

 
 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری. 6، شعبه 15/6/1393، مورخ 9309970955600227. شماره رأی نهایی: 1

http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=MDhGT0
dWNGxyd0k9  

 دیوان عدالت اداری. 4، شعبه 9/4/1392، مورخ 9209970900400882 . شماره رأی نهایی:2
http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=dmpvRFF
kL2NyQ2M9  

http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=MDhGT0dWNGxyd0k9
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در موضوع شرط دانستن برخورداری از کارت پایان خدمت در زمان شرکت 
دیوان عدالت  222و  1تشخیص 3در آزمون استخدامی، در دو دادنامه از شعب 

ای موجود است که این شرط را ناظر بر زمان استخدام و نه زمان  اداری، رویه
، استناد اداره به درج 22  شعبه  دنامهداند. در دا شرکت فرد در آزمون استخدامی می

شرط برخورداری از کارت پایان خدمت در آگهی آزمون استخدامی را با این 
قانون مدیریت خدمات  42  گفته اساساً و با توجه به ماده استدالل که شرط پیش

است نه آزمون )و در آگهی نیز به همین نحو آمده « شرط استخدام»کشوری، 
حقی خواهان در استخدام پیمانی صادر نموده است.  و رأی به ذیاست(، نپذیرفته 

عنوان شرط اگرچه در خوانده بر درج شرط برخورداری از کارت پایان خدمت به
تناد به ماده ـای رأی و اسـانش  وهـال از نحـاستخدام در آگهی تأکید داشته با این ح

ایان خدمت حتی رسد هر نوع درج شرط برخورداری از کارت پ نظر میبه 42

تلقی خواهد شد. در « شرط استخدام»عنوان عنوان شرط شرکت در آزمون به به
تشخیص، اگرچه با استداللی متفاوت، دارا بودن کارت پایان  3  شعبه  دادنامه

 42خدمت را در زمان استخدام و نه زمان آزمون کافی دانسته است و موضوع ماده 
ا بودن شرایط معافیت و نه دارا بودن کارت قانون مدیریت خدمات کشوری را دار

 تفسیر نموده است. 

 شهر)انصراف از انتقال(. لغو انتقال از کالن50.1

شـهر،  رویه: عدم پرداخت امتیازات و تسهیالت انتقال از کـالن 
 باشد. موجبی در لغو انتقال نمی

بر  شهرهادر موضوع تأثیر عدم پرداخت امتیازات و تسهیالت انتقال از کالن
 1شهر(، در دو دادنامه از شعب لغو انتقال و بازگشت به محل خدمت قبلی )کالن

 
 تشخیص دیوان عدالت اداری. 3، شعبه 17/2/1393، مورخ 9309970905300152ایی: . شماره رأی نه1

http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=WnlvdE4
wczY1MnM9  

 دیوان عدالت اداری. 22، شعبه 28/12/1391، مورخ 9109970902202957ماره رأی نهایی: . ش2
http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=cXBQRF
Q0SWtPYlU9  
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ای موجود است که عدم اعطای  دیوان عدالت اداری، رویه 212و  1تجدیدنظر
دم در بازگشت ـقی مستخـح قال و ذیـغو انتـامتیازات و تسهیالت را موجبی در ل

تجدیدنظر ناظر بر رسیدگی به  1  هشعب  داند. در دادنامه به محل خدمت قبلی نمی
بدوی   دیوان عدالت اداری، رأی شعبه 4  بدوی شعبه  تجدیدنظرخواهی از دادنامه
جهت نحو ضمنی تأیید شده به این نحو که بهگفته، به متضمن این استدالل پیش

 تجدیدنظرخواهی خارج از مهلت قانونی، قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر شده است. 

 حیت اختیاری اداره در تغییر پست سازمانی  . صال51.1

رویه: تغییر پست سازمانی، بدون تغییر رسته شـغلی و بـدون   
 باشد.   تنزل گروه از اختیارات صالحدیدی اداره می

در موضوع صالحیت اختیاری اداره در تغییر پست سازمانی مستخدم، در دو 

ای موجود است که ، رویهدیوان عدالت اداری 34و  3تجدیدنظر 1دادنامه از شعب 

که متضمن تغییر رسته شغلی و تنزل گروه نباشد تغییر پست سازمانی را درصورتی

تجدیدنظر، با استناد به رأی  1  داند. در دادنامه شعبه از اختیارات اداره می

( و با این استدالل که تغییر پست بدون تنزل 1381)سال  12شماره   رویه وحدت

باشد،  و بنا بر مقتضیات و مصالح اداری از اختیارات اداره میگروه و رسته شغلی 

، با استناد 3  شعبه  حکم دادگاه بدوی تأیید شده است. در استداللی مشابه دادنامه

 
 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری. 1، شعبه 29/2/1393، مورخ 9309970905600188. شماره رأی نهایی: 1

http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=NWU5Qz

E5WUNDYnM9  
 دیوان عدالت اداری. 21، شعبه 7/11/1391، مورخ 9109970902102882. شماره رأی نهایی: 2

http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=R3prME5

4YnBVcXM9  
 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری. 1، شعبه 31/3/1393، مورخ 9309970905600380. شماره رأی نهایی: 3

http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=bVc0TH

RQSDRjaUk9  
 دیوان عدالت اداری. 3، شعبه 28/1/1392، مورخ 9209970900300133. شماره رأی نهایی:4

http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=WFRRS

XFtVTZVVlU9  
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قانون مدیریت خدمات کشوری،  45قانون استخدام کشوری و ماده  114به ماده 

 دانسته است.  گفته را در حدود اختیارات اداره تغییر پست با شرایط پیش

توان  دیوان عدالت اداری نیز می 42 و 271های دیگری از شعب  در دادنامه

، 27  شعبه  گفته را استخراج نمود. به این نحو که در دادنامه پیش  مسامحتاً رویه

تغییر پست سازمانی، زمانی از اختیارات اداره تلقی شده است که بدون تنزل گروه 

به شرط عدم تغییر در  4  شعبه  د. همچنین در دادنامهو حقوق و مزایا صورت پذیر

ت اختیاری اداره، تصریح ـرسته و محل جغرافیایی خدمت در استفاده از صالحی

 شده است. 

. مرجع صالح در رسـیدگی بـه دعـاوی اسـتخدامی مشـمولین      52.1

 های دولتی مقررات شرکت

رویه: رسـیدگی بـه دعـاوی اسـتخدامی مشـمولین مقـررات       
ی دولتی، در صالحیت ابتدایی معاونت توسعه مدیریت ها شرکت

 جمهوری است. و سرمایه انسانی ریاست

در موضوع مرجع صالح در رسیدگی به دعاوی استخدامی مشمولین مقررات 
تجدیدنظر دیوان عدالت اداری )دادنامه  1های دولتی در دو دادنامه از شعبه  شرکت
موجب  شود که به ای مشاهده می رویه 4(31/1/93و دادنامه مورخ  22/10/923مورخ 

 
 دیوان عدالت اداری. 27، شعبه 21/9/1391، مورخ 9109970902702329. شماره رأی نهایی: 1

http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=SytqOUJ
ESUMreEE9  

 دیوان عدالت اداری. 4، شعبه 22/9/1391، مورخ 9109970900402214شماره رأی نهایی:  .2
http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=cThwMlB
ncEJqVDA9  

 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری. 1، شعبه 22/10/1392، مورخ 9209970905600147شماره رأی نهایی: . 3
http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=OGdNbl
MwK09BcGs9  

 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری. 1، شعبه 31/1/1393، مورخ 9309970905600085. شماره رأی نهایی: 4
http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=Uk1XTV
ArcnNoZzA9  
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آن، مرجع صالح در رسیدگی به این دعاوی ابتدائاً معاونت توسعه مدیریت سرمایه 
یدگی ــه در رسـامـت. هر دو دادنــده اسـته شـهوری دانسـجمتــسانی ریاسـان

ذکر اند. قابل  دیوان، اصدار یافته 10  های بدوی شعبه به تجدیدنظرخواهی از دادنامه
گفته را تصریح  پیش  تجدیدنظر، مفاد رویه 1  های شعبه یک از دادنامهآنکه هیچ
بدون ورود به ماهیت دادنامه قرار رد  22/10/92اند؛ دادنامه مورخ  ننموده

نیز بدون ورود در ماهیت،  31/1/93مورخ   تجدیدنظرخواهی صادر و دادنامه
رار، رد ـواهی از قـن تجدیدنظرختناد قانونی نبودـواهی را به اسـرخـدیدنظـتج

 نموده است.  

 جذب کارشناسان حقوقی   العاده . پرداخت فوق53.1

العاده جذب کارشناسـان حقـوقی بـا     رویه: حکم پرداخت فوق
 تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری نسخ نشده است.

العاده جذب کارشناسان حقوقی، در پنج دادنامه از  در موضوع پرداخت فوق
ای موجود  دیوان عدالت اداری، رویه 275، 244، 213، 102 1تجدیدنظر، 1شعب 

قانون   واحدهالعاده جذب کارشناسان حقوقی را به استناد ماده است که پرداخت فوق
اصالح قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح )مصوب 

قصد مقنن به بقای   ه امارهداند. در هر پنج دادنامه، این اصالحی ( قانونی می88
جذب کارشناسان حقوقی در قانون سابق،   العاده شده در قالب فوقبینی مزایای پیش

 دانسته شده است. 
 

 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری. 1، شعبه 11/4/1393، مورخ 9309970905600435. شماره رأی نهایی: 1
http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=TXNaZTl
LNVZjaXc9  

دیـوان عـدالت اداری، مجموعـه آراء     10، شعبه 16/2/92، مورخ 9209970901000281شماره دادنامه: . 2
 .156 - 155ص(، ص92)سال قضایی شعب دیوان عدالت اداری 

دیـوان عـدالت اداری، مجموعـه آراء     21شـعبه  ، ------، مورخ 9109970902102119. شماره دادنامه: 3
 .126(، ص91)سالقضایی شعب دیوان عدالت اداری 

دیـوان عـدالت اداری، مجموعـه آراء     24شـعبه  ، ------، مورخ 9109970902402102. شماره دادنامه: 4
 .126(، ص91)سال قضایی شعب دیوان عدالت اداری 

دیـوان عـدالت اداری، مجموعـه آراء     27، شعبه 22/2/92، مورخ 9209970902700305امه: شماره دادن. 5
 .156ص (،92)سال قضایی شعب دیوان عدالت اداری 

http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=TXNaZTlLNVZjaXc9
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و مؤخر بودن قانون اصالحی  88ها، اصالح این قانون در سال در این دادنامه
ن مول آـش  دایره  هـین توسعـوری و همچنـدمات کشـنسبت به قانون مدیریت خ

گذار به اعتبار و عنوان قصد قانونبه مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، به
العاده جذب به کارشناسان حقوقی، تلقی شده  استمرار داشتن حکم پرداخت فوق

ت به قانون ـتجدیدنظر، مؤخر بودن قانون اصالحی نسب 1  شعبه  است. در دادنامه
جذب کارشناسان   العاده فوق مدیریت خدمات کشوری، دلیل بقای حکم پرداخت

مفاد ». . . تدالل که: ـبا این اس 10  بهـشع  امهـحقوقی دانسته شده است. در دادن
واحده قانون اصالح قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای  ماده

که از حی  زمان تصویب مؤخر بر قانون مدیریت خدمات  88مسلح مصوب 
شمول آن به مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی نیز   کشوری است و دایره

واحده گذار به اعتبار و استمرار مادهگسترش یافته است، حاکی از نظر قانون
ته ـابت خواســکایت به اجـرف شـه الزام طـ، رأی ب.«د. . ـباش می 1376وب ـمص

  شعبه  مهالعاده جذب به کارشناسان حقوقی صادر نموده است. دادنا در پرداخت فوق
نسبت به سال  67سال   واحدهنیز در استداللی مشابه، بیشتر بودن قلمرو ماده 27
به نهادهای عمومی  88در سال  67سال   واحده و توسعه یافتن حکم ماده 88

غیردولتی و مؤخر بودن آن نسبت به قانون مدیریت خدمات کشوری را دلیلی در 
 ست.  دانسته ا 67مصوب   واحدهاعتبار ماده

حسـابی،  العـاده ویـژه مشـاغل ذی    . شمول حکم پرداخت فـوق 54.1

 حسابرسی و حسابداری

حسـابی،  العـاده ویـژه مشـاغل ذی    رویه: حکم پرداخـت فـوق  
ـ  ـ ـحسابرسی و حس امل کارمنـدان سـازمان امـور    ـابداری، ش

 باشد.مالیاتی نمی

ــوق ــژه مشــاغل ذی در موضــوع پرداخــت ف ــاده وی حســابی، حسابرســی و الع
ــدنظر 1داری، در دو دادنامــه از شــعب حســاب ــدالت اداری،  142و  1تجدی ــوان ع دی

 
 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری. 1، شعبه 21/4/1393، مورخ 9309970905600459. شماره رأی نهایی: 1

http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=eVVWU
Gw5c2Q2TTA9  

 دیوان عدالت اداری. 14، شعبه 14/11/1391، مورخ 9109970901402896. شماره رأی نهایی: 2

http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=eVVWUGw5c2Q2TTA9
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العـاده را منحصـراً بـه متصـدیان مشـاغل       ای موجود است که پرداخت این فوق رویه
حسابی، حسابرسی و حسابداری شاغل در وزارت امور اقتصـاد و دارایـی، قـانونی    ذی
تی را فاقـد توجیـه قـانونی    داند و پرداخت آن به کارمنـدان سـازمان امـور مالیـا     می
العاده به کارمندان  وقـت این فـر، پرداخـدیدنظـتج 1  هـشعب  امهــد. در دادنـدان می

ـ    سازمان ، 14  شـعبه   ته شـده و در دادنامـه  ـونی دانسـ ـهای تابعـه وزارتخانـه غیرقان
شخصیت حقوقی مستقل و منفک بودن بودجه سازمان امور مالیاتی از وزارت امـور  

العاده به کارکنان این سازمان در  و دارایی، موجبی در عدم پرداخت این فوقاقتصاد 
 حسابی، حسابرسی و حسابداری بیان شده است.مشاغل ذی

 . صدور پروانه ساختمانی در امالک مشاع55.1

  نیازمند مطالبـه  ،ساختمانی در امالک مشاع  رویه: صدور پروانه
 مالکان است.  کلیه

دادنامه از شعب  6نه ساختمانی در امالک مشاعی، در در موضوع صدور پروا
و دادنامه مورخ  26/1/925)دادنامه مورخ  31، 304، 293 2تجدیدنظر، 3، 11
ای موجود است که صدور پروانه برای این نوع  دیوان عدالت اداری، رویه 6(11/2/92

 مالکین ممکن دانسته است.   کلیه  امالک را صرفاً در فرض مطالبه

 
http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=RFBEcU
9mVlhyeEk9  

دیـوان عـدالت اداری، مجموعـه آراء     1، شـعبه  31/6/92، مورخ 9209970905100610شماره دادنامه: . 1
 .358ص (، 92)سال  قضایی شعب دیوان عدالت اداری

 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری. 3، شعبه 21/5/1393، مورخ 9309970955300476. شماره رأی نهایی: 2
http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=bThHRC
9PSElBd0k9  

دیـوان عـدالت اداری، مجموعـه آراء     29شعبه ، 18/2/92، مورخ 9209970902900593شماره دادنامه:. 3
 .81ص (،92)سال قضایی شعب دیوان عدالت اداری 

دیـوان عـدالت اداری، مجموعـه آراء     30شعبه ، -------، مورخ 9109970903002712. شماره دادنامه: 4
 .88(، ص91)سالی شعب دیوان عدالت اداری قضای

دیـوان عـدالت اداری، مجموعـه آراء     31، شعبه 26/1/92، مورخ 9209970903100149. شماره دادنامه: 5
   .13ص (،92)سال قضایی شعب دیوان عدالت اداری 

راء دیـوان عـدالت اداری، مجموعـه آ    31، شعبه 11/2/92، مورخ 9209970903100385. شماره دادنامه: 6
 .81ص (،92)سال قضایی شعب دیوان عدالت اداری 
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 شمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت  . دایره56.1

رویه: مستخدمین سازمان مدیریت پسماند، مشمول قانون نظام 
 هماهنگ پرداخت کارکنان دولت نیستند.

ــر     ــت ب ــان دول ــگ پرداخــت کارکن ــانون نظــام هماهن در موضــوع شــمول ق

)دادنامـه   تجدیـدنظر  1شـعب    مستخدمین سازمان مدیریت پسماند، در سه دادنامه

دیـوان   3(13/12/92و دادنامـه مـورخ    30/11/922دادنامه مورخ  11/4/93،1مورخ 

ای موجود اسـت کـه سـازمان مـدیریت پسـماند را سـازمانی بـا         عدالت اداری، رویه

شخصیت حقوقی مستقل و وابسـته بـه شـهرداری )تـأمین بـیش از پنجـاه درصـد        

نامـه   آن را مشـمول آیـین   سرمایه توسط شهرداری تهـران( دانسـته و مسـتخدمین   

 داند. های وابسته به آن می استخدامی کارکنان شهرداری و سازمان

 قانون شهرداری 100 . تجدیدنظرخواهی از آراء کمیسیون ماده 57.1

تجدیدنظر )بدون وجود دلیـل    رویه: تشدید مجازات در مرحله
قـانون   100  جـدید( از موجــبات نقـض آراء کمیسـیون مـاده    

 است. شهرداری 

تجدیدنظرخواهی از آراء کمیسیون   در موضوع تشدید مجازات در مرحله

 4تجدیدنظر، 3امه از شعب ـهار دادنـهرداری، در چـانون شـق 100اده ـم

 
 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری. 1، شعبه 11/4/1393، مورخ 9309970905600432. شماره رأی نهایی: 1

http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=dDdXQjk

vVWthdlE9  
تجدیدنظر دیـوان عـدالت اداری،    1، شعبه 30/11/1392، مورخ 9209970905600317. شماره دادنامه: 2

 .447(، ص 92مجموعه آراء قضایی شعب دیوان عدالت اداری )سال 

تجدیـدنظر دیـوان عـدالت اداری،     1شـعبه   ،13/12/1392، مـورخ  92099705600417. شماره دادنامه: 3

 .471(، ص 92مجموعه آراء قضایی شعب دیوان عدالت اداری )سال 

 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری. 3، شعبه 25/4/1393، مورخ 9309970955300405. شماره رأی نهایی: 4

http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=ZUxHcF

Q1aWcySDQ9  
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موجب آن، شود که به ای مشاهده می دیوان عدالت اداری رویه 313و  292 28،1

از رسیدگی مغایر  تشدید مجازات )علیه خواهان تجدیدنظرخواهی( در این مرحله

تجدیدنظرخواهی و از موجبات نقض آراء کمیسیون دانسته شده است. در   فلسفه

، در استداللی مشابه، تشدید مجازات بدون آنکه 29و  28شعب   دو دادنامه

کم به ـمعترض رأی بدوی شهرداری بوده باشد، موجبی در نقض رأی تلقی و ح

، تشدید مجازات 28  شعبه  دادنامه ورود شکایت و نقض رأی صادر شده است. در

اعالم « خالف مقررات و اصول کلی حقوقی»در فرض معترض نبودن شهرداری بر 

)مورخ  6رویه شماره ، با استناد به رأی وحدت31  شعبه  شده است. در دادنامه

  ( هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که تشدید مجازات در فرض عدم ارائه2/2/74

را خارج از انصاف و فلسفه آن ممنوع دانسته، را مستندات جدید 

تجدیدنظرخواهی دانسته و رأی به ورود خواسته و نقض رأی کمیسیون صادر 

دیوان به نبودِ مستندات جدید  29و  28شعب   نموده است. اگرچه در دو دادنامه

اشاره نشده بود، با این حال از آنجا که در هر دو دادنامه به خواهان نبودن 

ای  توان این موضوع را قرینه داری در تجدیدنظرخواهی تأکید شده است میشهر

بر نبودِ مستندات جدید علیه تجدیدنظرخواه )مالک( تلقی نمود و رویه را در هر 

الم کرد. ـتجدیدنظرخواهی اع  سه دادنامه، ممنوعیت تشدید مجازات در مرحله

قدر متیقن آن است که گفته  عالوه، حتی در فرض عدم پذیرش استدالل پیشبه

ای قابل مشاهده است که تشدید  ، رویه29و  28صادره از شعب   در دو دادنامه

که را ـ زمانی 100  تجدیدنظرخواهی در کمیسیون ماده  مجازات در مرحله

 شهرداری معترض به رأی بدوی نبوده است ـ از موجبات نقض رأی دانسته است.

 
دیوان عـدالت اداری، مجموعـه    28، شعبه 23/12/1391، مورخ 9109970902805248. شماره دادنامه: 1

 .538(، ص 91آراء قضایی شعب دیوان عدالت اداری )سال 

دیوان عـدالت اداری، مجموعـه    29، شعبه 28/12/1391، مورخ 9109970902905154نامه: . شماره داد2

 .538(، ص 91آراء قضایی شعب دیوان عدالت اداری )سال 

دیـوان عـدالت اداری، مجموعـه     31، شـعبه  2/11/1391، مورخ 9109970903102815. شماره دادنامه: 3

 .398(، ص 91آراء قضایی شعب دیوان عدالت اداری )سال 
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 ارکنان شهرداری. خوانده در دعاوی استخدامی ک58.1

رویه: دعاوی استخدامی کارکنـان شـهرداری متوجـه معاونـت     
 توسعه مدیریت و سرمایه انسانی نیست. 

در موضوع طرح دعاوی استخدامی به طرفیت معاونت توسعه مدیریت و 
دیوان عدالت اداری،  332تجدیدنظر و  61سرمایه انسانی، در دو دادنامه از شعب 

ن دعاوی را متوجه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه ای موجود است که ای رویه
»... دیدنظر با این استدالل که: ـتج 6  عبهـش  امهـد. در دادنـدان انسانی نمی

نامه اداری و استخدامی  شهرداری از نهادهای عمومی غیردولتی بوده و تابع آیین
طرفیت جهت عدم طرح دعوا به که به 27  بدوی شعبه  ، دادنامه...«خاص است 

 شهرداری و معاونت توسعه )توأماً(، قرار رد شکایت صادر نموده، نقض شده است.  

 شهر  محدوده از خارج امالک برای ساختمانی  . پروانه59.1

شهر   ساختمانی برای امالک خارج از محدوده  رویه: صدور پروانه
 ممکن نیست.

  رج از محدودهساختمانی برای امالک واقع در خا  در موضوع صدور پروانه
دیوان عدالت اداری،  305و  294تشخیص،  13سه دادنامه از شعب   شهر، از مطالعه

 
 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری. 6، شعبه 15/6/1393، مورخ 9309970955600226. شماره رأی نهایی: 1

http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=TzNQW
mFOTWY1eFE9  

 دیوان عدالت اداری. 33، شعبه 8/9/1391، مورخ 9109970903301628. شماره رأی نهایی: 2
http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=RHN3UH
YvQnFBcTg9  

 تشخیص دیوان عدالت اداری. 1، شعبه 17/3/1393، مورخ 9309970905100093. شماره رأی نهایی: 3
http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=dmppN25
hMFZCdjQ9  

 دیوان عدالت اداری. 29، شعبه 24/11/1391، مورخ 9109970902904577. شماره رأی نهایی: 4
http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=TE9Wbk
Z2YlA2cjg9 

 دیوان عدالت اداری. 30، شعبه 26/10/1391، مورخ 9109970903003732. شماره رأی نهایی: 5
http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=TUFqY3
gwS0h6alk9 
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ای مبنی بر قانونی نبودن صدور پروانه برای این نوع اراضی قابل  مسامحتاً رویه
الزام   ناظر بر رسیدگی به خواسته 30و  29های شعب  دریافت است. در دادنامه

شهری،   بر مبنای واقع شدن ملک در خارج از محدودهشهرداری به صدور پروانه، 
بدوی متضمن مجاز   تشخیص، دادنامه 1  شعبه  قرار رد صادر شده است. در دادنامه

دانستن صدور پروانه ساختمانی در امالک خارج از محدوده شهر، با استناد به 
 اشتباه بین، نقض شده است.

 دستور موقت توقف پرداخت مالیات. 60.1

 باشد. : توقف پرداخت مالیات واجد شرایط دستور موقت میرویه

در موضوع صدور دستور موقـت نـاظر بـر توقـف پرداخـت مالیـات، در چهـار        

دادنامـه مـورخ    14/11/91،2)دادنامـه مـورخ    14تجدیـدنظر و   11دادنامه از شعب 

ه شود ک ای مشاهده می دیوان عدالت اداری، رویه 4(1/3/92دادنامه مورخ  9/2/91،3

هـا، پرداخـت    دادنامـه   داند. در همه پرداخت مالیات را حائز شرایط دستور موقت می

 اند.   مالیات از جهت خسارت، ضرورت و فوریت واجد شرایط دستور موقت اعالم شده

 برق دفاتر اسناد رسمی  . تعرفه61.1

برق دفاتر اسناد رسمی از مسکونی به سـایر    رویه: تغییر تعرفه
 وجاهت قانونی است.ها فاقد  تعرفه

 
 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری. 1، شعبه 17/1/1393، مورخ 9309970905600006. شماره رأی نهایی: 1

http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=d3F2Wm

kyaHJDRUE9  
 دیوان عدالت اداری. 14، شعبه 14/11/1391، مورخ 9109970901402890. شماره رأی نهایی: 2

http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=S2F4SVR

TSVBRSWs9  
 دیوان عدالت اداری. 14، شعبه 9/12/1391، مورخ 9109970901403181. شماره رأی نهایی: 3

http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=MGxCdnl

kUFNpdkU9  
 دیوان عدالت اداری. 14، شعبه 1/3/1392، مورخ 9209970901400696. شماره رأی نهایی: 4

http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=aGliOFR

naDZCcEU9  
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ــه ــه از شــعب    در موضــوع تعرف ــاتر اســناد رســمی، در دو دادنام ــرق دف  11ب

شود که بـر مبنـای جـواز     ای مشاهده می دیوان عدالت اداری رویه 112تجدیدنظر و 

برق دفاتر اسناد رسـمی از    قانونی تأسیس دفترخانه در اماکن مسکونی، تغییر تعرفه

ر فرض واقع شدن دفترخانه در اماکن مسـکونی( را  تعرفه مسکونی به سایر کدها )د

دیل تعرفـه  ـتبـ   تهـه رأی به ورود خواسـت. در هر دو دادنامـمغایر قانون دانسته اس

 به مسکونی و اصالح تعرفه صادر شده است.  

 . عفو خاص در فرار از خدمت62.1

موجب عفو از جانب رهبری شـامل  رویه: قرار موقوفی تعقیب به
 شود. جرم نمیآثار تبعی 

در موضوع اثر قرار موقوفی تعقیب ناشی از عفو رهبری در آثار تبعی، در سه 
شود که  ای مشاهده می دیوان عدالت اداری، رویه 5تجدیدنظر و  23شعب   دادنامه

موجب عفو رهبری، موجبی در حذف سایر آثار موجب آن، قرار موقوفی تعقیب بهبه
تجدیدنظر، صدور قرار موقوفی تعقیب  2دنامه شعبه باشد. به این نحو که در دا نمی

به استناد عفو عمومی، موجبی در رفع اثر از حکم اخراج دانسته نشده است. در 
اعتراض به اخراج، با تصریح به   ، به خواسته5از شعبه  23/12/914مورخ   دادنامه
. شامل جهت عفو مقام معظم رهبری ..صرف صدور قرار موقوفی تعقیب به»اینکه: 

خواسته را در این بخش رد نموده است. به همین ...« شود  آثار تبعی مجازات نمی

 
 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری. 1، شعبه 31/1/1393، مورخ 9309970905600056. شماره رأی نهایی: 1

http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=YXYwO

W51Unh6djQ9  
 دیوان عدالت اداری. 11، شعبه 30/5/1392، مورخ 9209970901100802. شماره رأی نهایی: 2

http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=WFJ0UX

BMVFg3eDA9  
 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری. 2، شعبه 31/3/1393، مورخ 9309970955200065. شماره رأی نهایی: 3

http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=eUhPUit

PWGRzc0U9  
دیـوان عـدالت اداری، مجموعـه     5، شـعبه  23/12/1391، مورخ 9109970900503591. شماره دادنامه: 4

 .585(، ص 91آراء قضایی شعب دیوان عدالت اداری )سال 
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، موقوفی تعقیب ناشی از عفو رهبری، 5شعبه از  7/12/911مورخ   هـترتیب در دادنام
باشد، موجبی در تبدیل ایام  معنای منع تعقیب یا برائت نمیبا این استدالل که به

 ده است.اب دانسته نشسغیبت به انت
بر این اساس قـرار موقـوفی تعقیـب ناشـی از عفـو، موجـب حـذف آثـار تبعـی          

ها متفاوت و یکی نسبت به پرسـنل سـپاه و    باشد. اگرچه مواد استنادی در دادنامه نمی
دو مورد دیگر، یکی نسبت به پرسنل ارتش و دیگری نسبت به پرسنل نیروی انتظامی 

گفته ناظر بر اثر موقوفی تعقیـب،   پیش  ل، رویهها نیز متفاوت است با این حا و خواسته
 ناشی از عفو رهبری در آثار تبعی یکسان است.

 . دستور موقت توقف اجرای حکم حبس63.1

ـ ـف اجرای حکم حـه: توقـروی ـ ـبس، واج رایط دسـتور  ـد ش
 باشد.  موقت می

در موضوع احراز شرایط صدور دستور موقت نسبت به اجرای حکم حبس در 
ای مشاهده  دیوان عدالت اداری رویه 133تجدیدنظر و  12ه از شعب دو دادنام

توقف اجرای حکم حبس را واجد شرایط صدور دستور موقت   شود که خواسته می
، اجرای حکم حبس از جهت خسارت واجد شرایط 13  شعبه  داند. در دادنامه می

 1  ه شعبهدانسته شده، اگرچه به متعسر بودن جبران اشاره نشده و در دادنام
تجدیدنظر به هر سه مورد خسارت )عدم تصریح به متعسر بودن(، ضرورت و فوریت 

 تصریح شده است.

 . مرجع صالح در رسیدگی به اعتراض به برگ قطعی مالیاتی64.1

رویه: مرجع صالح در رسیدگی بـه اعتـراض بـه بـرگ قطعـی      
 باشد. اختالف مالیاتی میمالیاتی، هیأت حل

 
دیوان عدالت اداری، مجموعـه آراء   5، شعبه 7/12/1391، مورخ 9109970900503384ه دادنامه: . شمار1

 .585(، ص 91قضایی شعب دیوان عدالت اداری )سال 
 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری. 1، شعبه 15/12/1393، مورخ 9309970905600089شماره رأی نهایی: . 2

http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=VHp5UU
9Xa2UyK1U9  

 دیوان عدالت اداری. 13، شعبه 6/10/1391، مورخ 9109970901302157. شماره رأی نهایی: 3
http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=TW9VeU
VQWTlzZ2c9  
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لح در رسیدگی به دعاوی ناظر بر اعتراض به برگ قطعی در موضوع مرجع صا
و دادنامه مورخ  11/1/931)دادنامه مورخ  14  مالیاتی، در دو دادنامه از شعبه

ای موجود است که رسیدگی به این دعاوی را  ( دیوان عدالت اداری، رویه13/9/912
دنامه، به لزوم داند. در هر دو دا اختالف مالیاتی میدر صالحیت ابتدایی هیأت حل

اختالف مالیاتی تصریح شده مراجعه قبلی )قبل از طرح در دیوان( به هیأت حل
ش از مراجعه ـدالت اداری پیـاست. در هر دو دادنامه طرح این دعاوی در دیوان ع

 شده است.« رد شکایت»اختالف موجب صدور قرار به هیأت حل

 إبطال اخطاریه  . دعاوی به خواسته65.1

 بطال اخطاریه، قابل رسیدگی در دیوان نیست.ا  استهرویه: خو

عبطال اخطاریه، در دو دادنامه از   در موضوع رسیدگی شعب دیوان به خواسته
بت به ـت که نسـای موجود اس دیوان عدالت اداری، رویه 284تجدیدنظر و  13شعب 

  شعبه  امهکند. در دادن صادر می« رد شکایت»عبطال اخطاریه، قرار  دعاوی به خواسته
  ای که صرفاً ابالغ مصوبه اعتراض به اخطاریه». . . تجدیدنظر با این استدالل که:  1

  ، دادنامه«دیگری است، قابل رسیدگی و استماع در دیوان عدالت اداری نیست. . . 
را تأیید کرده « رد شکایت»دیوان عدالت اداری، مبنی بر صدور  1  بدوی شعبه

رغم تصریح به خروج مورد )عبطال  علی 28  شعبه  ر دادنامهاست. به همین ترتیب د

اخطاریه( از موارد صالحیت دیوان و عدم صالحیت شعب در رسیدگی به آن، قرار 
 رد شکایت صادر شده است. 

 
 دیوان عدالت اداری. 14، شعبه 11/1393، مورخ 9209970901400035. شماره رأی نهایی: 1

http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=TzdKb3g
4cHZmQjA9  

 دیوان عدالت اداری. 14، شعبه 13/9/1391، مورخ 9109970901402314. شماره رأی نهایی: 2
http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=bVRYOV
E2VnRZSFU9  

 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری. 1، شعبه 5/3/1393، مورخ 9309970905600256. شماره رأی نهایی: 3
http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=YnlXVn
NuQk5CTEE9  

 دیوان عدالت اداری. 28، شعبه 27/9/1391، مورخ 9109970902803861. شماره رأی نهایی: 4
http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=SW5ERS
9BZEhmRHc9  
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 هایی است که  مواردی که در ادامه این بخش خواهد آمد، دادنامه

اند و درواقع  ر شدهرغم تکرار موضوع و استداللشان، از یک شعبه صاد علی

شعب نیستند. با این حال برای اطالع از تکرار، موارد قابل توجه در   رویه

 اند. هر شعبه آورده شده

هـا و مسسسـات    خدمت غیردولتی )در شـرکت   . احتساب سابقه66.1

 خدمت دولتی  غیردولتی( در سابقه

خــدمت غیردولتــی، صــرفاً در تعیــین حقــوق   رویــه: ســابقه

  عنوان سابقهباشد و به وظیفه و مستمری مسثر میبازنشستگی، 

 خدمت دولتی قابل محاسبه نیست.

در موضوع احتساب سابقه خدمت غیردولتی در سابقه خدمت دولتی، در دو 

ای قابـل   تجدیـدنظر دیـوان عـدالت اداری، )مسـامحتاً( رویـه      6  دادنامه از شـعبه 

حقـوق    اً در محاسـبه مشاهده است که احتساب سابقه خدمت غیردولتـی را صـرف  

خـدمت غیردولتـی     د و محاسبهـدان از میـیفه مجـمری و وظـبازنشستگی و مست

 21/4/93،1ورخ ـــ م  امهـــ د. در دادنـدانـ  فی میـی را منتـدر سابقه خدمت دولت

دیـوان،   10  بـدوی شـعبه    یدگی بـه تجدیـدنظرخواهی از دادنامـه   ـر بر رسـ ـاظـن

خـدمت دولتـی، در     حداقل بیست سال سـابقه  بدوی به شرط احراز  تصریح شعبه

نحو ضمنی تأیید شـده  محاسبه سوابق خدمت غیردولتی در حقوق بازنشستگی به

احتساب سنوات خدمت غیردولتـی   11/6/93،2مورخ   است. به همین نحو دادنامه

در حقوق بازنشستگی را مشروط به پرداخـت حـق بیمـه مربـوط بـه آن سـنوات       

 دانسته است.
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حیت دیوان در رسیدگی به دعـاوی علیـه انجمـن آثـار و     . صال67.1

 مفاخر فرهنگی

ن آثار و مفاخر فرهنگی ـیه انجمـرویه: رسیدگی به دعاوی عل
به جهت غیردولتی بودن آن، خارج از صالحیت دیوان عـدالت  

 اداری است.

در موضوع صالحیت دیوان در رسیدگی به دعاوی علیه انجمن آثار و مفاخر 
و دادنامه  31/4/931تجدیدنظر )دادنامه مورخ  1  و دادنامه از شعبهفرهنگی، در د

شود که رسیدگی به این  ای مشاهده می دیوان عدالت اداری، رویه 2(5/3/93مورخ 
جهت غیردولتی دانستن انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، خارج از صالحیت دعاوی را به

ر ـده است. در هـرد دعوا صادر شدیوان اعالم کرده است. در هر دو دادنامه، رأی به 
دیوان عدالت اداری که با احراز صالحیت دیوان در  45دو دادنامه، آراء بدوی شعبه 

 موضوع وارد در رسیدگی ماهوی شده بودند، نقض شده است.

 . دعوای استنکاف از اجرای رأی هیأت عمومی68.1

رویه: رسیدگی به دعوای استنکاف از اجرای رأی هیأت عمومی 
یوان عدالت اداری، در صالحیت شعب تجدیدنظر دیوان عدالت د

 باشد.   اداری می

رویه: احراز استنکاف از اجرای حکم، مسـتلزم ابـالغ حکـم از    
 ناحیه واحد اجرای احکام است. )تشریفات قانونی(

رای رأی هیـأت عمـومی،   ــیدگی به دعوای استنکاف از اجـوضوع رسـدر م
 و دادنامـه مـورخ   31/1/933تجدیدنظر )دادنامـه مـورخ    1  در دو دادنامه از شعبه
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شـود. در هـر دو دادنامـه، اول،     دیوان عدالت اداری دو رویه مشاهده می 1(31/3/93
رسیدگی به دعـوای اسـتنکاف از اجـرای رأی هیـأت عمـومی در صـالحیت شـعب        
 تجدیدنظر دانسته شده است و دوم، احراز استنکاف از اجرای رأی، متوقف بر رعایت

قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری اعالم  95تشریفات قانونیِ ماده 
شده است. منظور از تشریفات قانونی، اعالم دفتر هیأت عمومی مبنـی بـر مسـتلزم    
عملیات اجرایی بودن رأی )ابالغ به واحـد اجـرای احکـام(، انجـام اقـدامات اجـرا از       

 باشد.  علیه از اجرای رأی میحکومٌناحیه اجرای احکام و خودداری مرجع م

 . صالحیت دیوان در رسیدگی به دعاوی ناظر بر حدود اراضی69.1

رویه: رسیدگی به دعـاوی نـاظر بـر حـدود اراضـی، خـارج از       
 صالحیت دیوان عدالت اداری است.

در موضوع صالحیت شعب دیوان در رسیدگی به دعاوی ناظر بر حدود اراضی 

تجدیدنظر دیوان عدالت اداری )دادنامه مورخ  3  شعبه  امهتملک شده، در دو دادن
یدگی به این ـت که رسـود اسـای موج رویه 3(29/6/93و دادنامه مورخ  28/3/932

دعاوی را خارج از صالحیت شعب دیوان عدالت اداری دانسته است. در هر دو 
رسیدگی به  دیدنظر درـتج 3  های شعبه دیوان که دادنامه 7  بدوی شعبه  دادنامه

تملک ناشی »... ه: ـتدالل کـاند، با این اس دار یافتهـواهی از آنها اصـرخـدیدنظـتج
گرفته از حی  رعایت موازین قانون تملک از امر حاکمیت نبوده تا اقدامات صورت

به وجود آمده راجعشده بررسی و موجبات بطالن آن ... و صرفاً ناشی از اختالف به
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موضوع خارج از صالحیت شعب دیوان دانسته و قرار عدم ، ...«حدود اراضی 
 صالحیت به شایستگی دادگاه عمومی صادر شده است. 

 . حق بیمه کارگر جانباز70.1

ـ ـه: کـروی ـ ـسر حق بیمه از ک انباز فاقـد وجاهـت   ـارگران ج
 قانونی است. 

کارگر از کارگران جانباز در دو دادنامه   در موضوع کسر هفت درصد حق بیمه
و دادنامه مورخ  30/1/931تجدیدنظر دیوان عدالت اداری )دادنامه مورخ  5  ز شعبها
دیوان عدالت اداری،  17و  15های بدوی شعب  ناظر بر تأیید دادنامه 2(4/4/93

سوم توسعه، پرداخت صددرصد   ای موجود است که با استناد به قانون برنامه رویه
دولت دانسته و کسر مبالغ مرتبط با سهم   ای جانبازان را بر عهده های بیمه هزینه

 کارگر از دریافتی جانبازان را مغایر قانون اعالم کرده است.   بیمه
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