
 

 

  تهافت آراء قضایی در امور اداري

  دیوان عدالت اداري) شعب(

 

  *ثریا فاطمی

 صدور دستور موقت مبنی بر تخلیه خانه سازمانی  

 در 1346هاي سازمانی مصوب  خانه قانون نحوه استفاده از 3موجب ماده به 

را تخلیه  خانه ،مقررمهلت  ظرف ،هاي سازمانی صورتی که استفاده کننده از خانه

 و خواهد شد ع دولت برداشتــه نفــه بــنکند حقوق و مزایاي وي تا روز تخلی

استفاده از  نامه شرایط آیین 15تواند به استناد ماده  آن سازمان مربوط می عالوه بر

 منزل از یهتخل نسبت به ،وزیران هیأت 19/10/1363هاي سازمانی مصوب  خانه

  ید.ی و یا انتظامی اقدام نمایطریق مراجع قضا

در غالب موارد به دنبال اقدام سازمان متبوع به الزام مستخدم به تخلیه خانـه  

شـکایت در   سازمانی نیـز اقـدام بـه طـرح     خانهاز  کننده استفادهسازمانی، مستخدم 

. نمایـد  یمـ دیوان و درخواست صدور دستور موقـت مبنـی بـر جلـوگیري از تخلیـه      

صـدور   درخصـوص بررسی اجمالی آراي صادره از سوي شعب دیـوان عـدالت اداري   

دستور موقت مبنی بر جلوگیري از تخلیه خانه سازمانی بیانگر آن است که در میان 

 موضوع مذکور وجـود نـدارد   درخصوصر و واحدي ــه مستقــوان، رویــب دیــشع

در حالی که غالب شعب دیوان، جلوگیري از تخلیه خانـه سـازمانی را حـائز شـرایط     

خواسـته   درخصـوص برخـی دیگـر از شـعب     .انـد  دادهصدور دستور موقت تشخیص 

. الزم بـه ذکـر اسـت    نماینـد  یمـ مشابه، اقدام به رد درخواست صدور دستور موقت 

  
  . دکتري حقوق جزا و جرم شناسی، استادیار دانشگاه آزاد اسالمی.*
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درخواسـت دسـتور موقـت، یکسـان      نیز در صدور قرار رد یرالذکراخاستدالل شعب 

در حالی که تعدادي از شعب دیوان، تخلیـه خانـه سـازمانی را موجـب ورود      نیست

دیگر از شـعب   برخی .اند نمودهرار رد درخواست صادر ــخسارت تشخیص نداده و ق

تخلیه خانـه سـازمانی، در    برعدمصدور دستور موقت مبنی  اساساًکه  ندانظربر این 

  .باشد یمملک  قوعواختیارات دادستان شهرستان محل  حیطه تکالیف و

درخواست صدور  درخصوصبرخی آراي صادره از شعب دیوان عدالت اداري 

  :باشد یمدستور موقت مبنی تخلیه خانه سازمانی به شرح ذیل 

وان عدالت اداري ــم دیــت و نهــه بیســدر تأیید استدالل اول: رأي شعبالف) 

رأي  18/9/91.1 مـورخ  9109970900101955 به موجب دادنامـه شـماره  

ــعبه ــر شـ ــماره    دیگـ ــه شـ ــب دادنامـ ــه موجـ ــدالت اداري بـ ــوان عـ  دیـ

، آراي شعبه هشـتم دیـوان عـدالت    18/1/912 مورخ 919970900802114

و  6/12/913 مـــورخ  9109970900602843 يهـــا شـــمارهاداري بـــه 

: تخلیـه خانـه سـازمانی    4 1392ره در تیر ماه صاد 9209970900800684

، به نحـوي کـه جبـران آن در آتیـه     گردد یمموجب ورود خسارت به شاکی 

  متعسر خواهد بود.

 يهـا  شـماره در تأیید استدالل دوم: آراي شعبه اول دیوان عدالت اداري بـه  ب) 

 9209970900100606 و 14/2/92٥مــــــورخ  9209970900100114

، رأي شعبه هشتم دیوان عدالت اداري بـه موجـب   1392٦صادره در تیرماه 
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: دالئل 1392١صادره در مرداد ماه  9209970900800877دادنامه شماره 

دالئل ارائه شده در حدي که مثبت ایجاد خسارت در صورت اجراي دسـتور  

تخلیه منزل به نحوي که جبران آن در آتیه متعسر باشد نبـوده و فوریـت و   

 .گردد ینمضرورت آن احراز 

 يهـا  شـماره در تأیید استدالل سوم: آراي شعبه هفتم دیوان عدالت اداري به ج) 

 9209970900700343 و ٢ 91صــادره در آبــان  9109970900701506

سـازمانی وظیفـه دادسـتان محـل وقـوع       يها خانهتخلیه  :14/2/92٣ مورخ

ملک بوده و صدور دستور موقـت نسـبت بـه اختیـارات وي کـه از مقامـات       

  .باشد ینمقضایی است، قانونی 
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  ها یوستپ

  9209970900800684 شمارهمتن دادنامه  ـ پیوست یک

 ارائـه  دالئل هکنیا به نظر آن ضمائم و کیشا دادخواست مفاد یبررس با

ـ  میتصـم  ياجـرا  صـورت  در خسارت ورود جادیا مثبت هک يحد در شده  ای

ـ فور و بـوده  باشد متعسر هیآت در آن جبران هک يبنحو عنه معترض اقدام  و تی

 منطبـق  موضـوع  هـذا  علی ،گردد یم احراز زین موقت دستور صدور ضرورت

ـ  بـه  و دهیگرد صیتشخ يادار عدالت وانید قانون 15 ماده بر  جهـت  نیهم

 اعـالم  و صادر خصوص نیا در مطروحه موقت دستور درخواست قبول قرار

  .گردد یم

  9209970900100606 شمارهمتن دادنامه  ـ پیوست دو

 برعدم یمبن موقت دستور صدور بر مبنی شاکی شکایت درخصوص

 چون آن، ضمائم و کیشا دادخواست مفاد یبررس با یسازمان خانه هیتخل

 ياجرا صورت در خسارت ورود جادیا مثبت هک يحد در شده ارائه دالئل

 نبوده باشد متعسر هیآت در آن جبران هک ينحو به عنه معترض اقدام ای میتصم

 هذا علی ،رددــگ ینم احراز تــموق دستور دورــص ضرورت و تیفور و

 گرید و يادار عدالت وانید دیجد قانون 15 ماده بر منطبق موضوع

 مطروحه درخواست رد قرار جهت نیهم به و دهینگرد صیتشخ آن مقررات

 خواسته اصل به نسبت است یهیبد. شود یم اعالم و صادر خصوص نیا در

  .دیگرد خواهد یمقتض يرأ صدور به مبادرت و یدگیرس

  :9209970900800877 شمارهمتن دادنامه  ـ پیوست سه

 چون آن ضمائم و مستندات و.) م.ص( خانم دادخواست مفاد یبررس با

 ياجرا صورت در خسارت ورود جادیا مثبت هک يحد در شده ارائه دالئل

 تیفور و نبوده باشد متعسر هیآت در آن جبران هک ينحو به منزل هیتخل دستور

 یاقــالح رهــتبص با منطبق موضوع هذا علی ،گردد ینم احراز آن ضرورت و

 و دهینگرد صیتشخ 1385 سال مصوب يادار عدالت وانید قانون 15 ماده به

  .گردد یم اعالم و صادر مطروحه درخواست رد قرار جهت نیهم به

  


