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گزارش رویه شعب دیوان عدالت اداری
(شش ماه نخست  )93قسمت دوم


پژوهشگاه قوه قضاییه

متن حاضر شامل موارد تکرار ،تهافت یا وضعیتهای ویژه و دارای شقوق
متنوع در رویه شش ماه نخست سال  93میباشد .در اینجا وضعیتهای ویژه در
ضمن موارد تهافت یا تکرار بسته به مورد آورده شده است .همینطور فراتر از صرف
رویه شش ماه نخست در  93هر مورد که در آراء صادره از مهر ماه  91تا پایان سال
 ،92آراء ایجادکننده رویه یا تهافتی قابل توجه در آن موضوع موجود بوده ،آورده
شده است.
بهجهت دریافت آراء استفادهشده در استخراج رویه شش مـاه نخسـت  ،93از
سامانه آراء و رویههای قضایی پژوهشگاه قـوه قضـاییه ،ارجاعـات آراء از طریـق درج
لینک مربوط صورت گرفته است .بهعالوه ،از آنجا که عمده آراء موجود در سـامانه،
دادنامههای تجدید نظر یا تشخیصی و مستندات موجـود در سـامانه (شـماره رأی و
تاریخها) ناظر بر این آراء میباشد ،علیرغم در دسترس بودن متن آراء بدوی ،امکان
ارجاع آراء بدوی موجود نبوده است .بر این اساس رویهها بر مبنای شـماره و تـاریخ
دادنامههای تجدیدنظر یا تشخیصی ،ارجـاع داده شـدهانـد .بخشـی از دادنامـههـای
بدوی ذکرشده ،در شعب تجدیدنظر یا تشخیص نقض شـده انـد ،بـر ایـن اسـاس از
مالک قرار دادن دادنامههای نقضشده در استخراج تهافت یا رویه خـودداری شـده
است .با این حال در موارد بسیاری که از استدالل قابل تـوجهی برخـوردار بـوده یـا
 تهیه شده توسط خانم مارال بردبار ،دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی
Maral.bordbar@gmail.com
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اطالع از آنها مفید بوده و منجر بـه درک بهتـر مـیشـوند ،ذکـر شــده اسـت .در
مـواردی نـیز دادنامه تجـدیدنظر یا تشخـیصی فاقد هر نوع استدالل بـوده و صـرفاً
دادنامه بدوی را نقض یا تأیید نموده است؛ در این موارد استـدالل شـعبه بـدوی بـا
ذکر شمـاره شعـبه صـادرکننده دادنـامه بدوی ،آورده شده است.
به دلیل حجم زیاد مجموعه رویههای استخراجی شش ماه نخست سال
 ،1393این رویهها در سه نوبت در شمارههای همین فصلنامه به چاپ میرسد .در
قسمتهای اول و دوم ،رویهها در آراء شعب و در قسمت سوم تهافت در آراء شعب
آورده شده است.

گزارش رویه شعب دیوان عدالت اداری 129 / ...

 .1رویه در آراء شعب
 .35.1صالحیت دیوان در رسیـدگی به دعاوی علــیه شـرکت ذوب
آهن اصفهان
رویه :دیوان صالحیت قانونی رسیدگی به دعاوی علیه شـرکت ذوب
آهن اصفهان را بهدلیل غیردولتی بودن آن ندارد.
در موضوع صالحیت دیوان در رسیدگی به دعاوی علیه شرکت ذوب آهن
اصفهان ،در دو دادنامه از شعب  14تجدیدنظر و  222دیوان عدالت اداری ،رویهای
موجود است ک ه شرکت ذوب آهن اصفهان را غیردولتی دانسته و بر این مبنا
رسیدگی به دعاوی علیه آن را خارج از صالحیت دیوان اعالم نموده است.
 .36.1شمول قانون جذب نیروی انسانی به مناطق محروم و دورافتاده
و مناطق جنگی
رویه :کارکنان سازمان تأمین اجتماعی مشمول قانون جذب نیـروی
انسانی (دریافت فوقالعاده جذب) نمیباشند.
در موضوع شمول قانون جذب نیروی انسانی به مناطق محـروم و دورافتـاده و
جنگی ،در دو دادنامه از شعبه  4تجدیـدنظر دیـوان عـدالت اداری (دادنامـه مـورخ
 393/3/21و دادنامه مورخ  ،)492/11/20رویه ای موجود است که کارکنان سـازمان
 .1شماره رأی نهایی ،93.9970955400039 :مورخ  ،1393/1/27شعبه  4تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.
http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=cUdxYUJ
rQTgwckk9
 .2شماره رأی نهایی ،9209970902200512 :مورخ  ،1392/3/22شعبه  22دیوان عدالت اداری.
http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=aldGQTF
3Vng0RWM9
 .3شماره رأی نهایی ،9309970955400397 :مورخ  ،1393/3/21شعبه  4تجدیدنظر دیوان عدالت ادرای.
http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=eXorQT
QzTEU0T2M9
 .4شماره رأی نهایی ،9209970955400704 :مورخ  ،1392/11/20شعبه  4تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.
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تأمین اجتماعی را مشمول این قانون نمیداند .دادنامه مورخ  ،92/11/20با تصـریح
به اینکه قانون صرفاً مشمولین قـانون اسـتخدام کشـوری و شـرکتهـای دولتـی را
شامل می شود ،کارکنان سازمان تـأمین اجتمـاعی را بـه لحـاظ غیردولتـی بـودن و
شمول مقررات قانون دیگر (قانون تأمین اجتماعی) در برخـورداری از مزایـای ایـن
قانون ذیحق ندانسته است .دادنامه مورخ  ،93/3/21با تصریح به عدم شمول قانون
بر کارکنـان تأمیـن اجتماعی ،رأی بـه نقــض دادنــامه بـدوی شعــبه  17صــادر
نموده است.
رویه :کارکنان کمیته امداد امام خمینی مشمول قانون جذب نیـروی
انسانی نمیباشند.
در موضوع تسری احکام قانون جذب نیروی انسانی به کارکنان کمیته امداد
امام خمینی ،در سه دادنامه از شعب  1تجدیدنظر 23 1،و  327دیوان عدالت اداری،
رویهای مشاهده میشود که کارکنان کمیته امداد را خارج از شمول قانون جذب
نیروی انسانی به مناطق محروم دانسته است .دادنامه شعبه  1تجدیدنظر ،قانون
جذب نیروی انسانی را صرفاً شامل مشمولین قانون استخدام کشوری و قانون
شرکتهای دولتی دانسته و حاکمیت قانون خاص استخدامی بر کارکنان کمیته
امداد را موجبی در عدم شمول قانون جذب نیروی انسانی بیان کرده است.
دادنامههای دیگر نیز در استداللی مشابه حکومت مقررات استخدامی خاص بر
کارکنان کمیته را موجبی در عدم شمول قانون جذب نیروی انسانی بیان کردهاند.
http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=dWhjRD
A2cWVaZzA9
 .1شماره رأی نهایی ،9309970905600582 :مورخ  ،1393/5/18شعبه  1تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.
http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=ZGIwVV
lsUDQxWVU9
 .2شماره رأی نهایی ،9109970900303483 :مورخ  ،1391/11/16شعبه  3دیوان عدالت اداری.
http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=U3FrdkN
aVUhNV2s9
 .3شماره رأی نهایی ،9209970902700710 :مورخ  ،1392/3/29شعبه  27دیوان عدالت اداری.
http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=ajBmUTd
GUVNkRDg9
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 .37.1سوابق بیمه در مشاغل سخت و زیانآور
رویه :هر سال سابقه بیمه پردازی در مشاغل سخت و زیانآور ،یـک
سالونیم محاسبه میشود.
در موضوع نحوه محاسبه سوابق بیمه پردازی در مشاغل سخت و زیـانآور ،در
چهار دادنامه از شعب  5تجدیـدنظر (دادنامـه مـورخ  193/10/28و دادنامـه مـورخ
 311 )293/4/22و (425بهنحـو مسـتقیم) دیـوان عـدالت اداری ،رویـهای مشـاهده
میشود که هر سال بیمهپردازی را معادل یک سالونیم محاسبه مینماید.
 .38.1تأثیر اشتباه کارفرما در تعیینِ عنوانِ شغلیِ کارگر
رویه :اشتباه کارفرما در ذکر عنوان شغلی کارگر ،موجبی در اسـقاط
حقوق کارگر در مشاغل سخت و زیانآور نمیباشد.
در موضوع تأثیر اشتباه کارفرما در درج عنوان شغلی کارگر بهنحویکه مورد،
از شمول احکام مشاغل سخت و زیانآور خارج شود در دو دادنامه از شعب 5
تجدیدنظر و  616دیوان عدالت اداری ،رویهای موجود است که اشتباه کارفرما را در

5

 .1شماره رأی نهایی ،9309970955501919 :مورخ  ،1393/10/28شعبه  5تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.
http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=V2NkTU
ppK1NsNW89
 .2شماره رأی نهایی ،9309970955500472 :مورخ  ،1393/4/22شعبه  5تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.
http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=N09Dbm
Zsb2MxTXM9
 .3شماره دادنامه ،9109970901102875 :مورخ  ،1391/12/5شـعبه  11دیـوان عـدالت اداری ،مجموعـه
آراء قضایی شعب دیوان عدالت اداری (سال  ،)91ص .508
 .4شماره دادنامه ،9109970902503722 :مورخ  ،1391/11/11شعبه  25دیوان عـدالت اداری ،مجموعـه
آراء قضایی شعب دیوان عدالت اداری (سال  ،)91ص .384
 .5شماره رأی نهایی ،9309970955500696 :مورخ  ،1393/5/27شعبه  5تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.
http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=dHdHbkd
1K2ZiVzQ9
 .6شماره رأی نهایی ،9209970901600877 :مورخ  ،1392/5/14شعبه  16دیوان عدالت اداری.
http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=U2R3Z3
M3VHB6YmM9
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(استحقاق) بهرهمندی کارگر از مزایای مشاغل سخت و زیانآور ،مؤثر نمیداند .در
دادنامه شعبه  5تجدیدنظر ،استدالل شعبه بدوی به ایننحوکه ...« :اشتباه کارفرما
مانع بهرهمندی شاکی از حقوق قانونی نبوده  »...تأیید شده است .در استداللی
مشابه ،دادنامه شعبه  16نیز عدم درج عنوان شغلی در لیست ارائهشده به تأمین
اجتماعی را موجبی در اسقاط حقوق کارگر ندانسته است .قابل ذکر آنکه مقصود
دادنامه از عدم ذکر عنوان در لیست ،عنوان شغل سخت و زیانآور میباشد و نه
اینکه نام کارگر اساساً در لیست ذکر نشده باشد.
 .39.1صالحیت اختیاری در پرداخت بهرهوری (و کارانه)
رویه :بهجهت اختیاری بودن صالحیت ،امکان الزام اداره به پرداخت
بهرهوری وجود ندارد.
در موضوع رسیدگی به خواسته الزام سازمان تأمین اجتماعی به پرداخت
بهرهوری در سه دادنامه از شعب  15تجدیدنظر 22 ،تشخیص و  315دیوان عدالت
اداری (با تسامح) میتوان رویهای مشاهده کرد که با اختیاری دانستن صالحیت
پرداخت بهرهوری ،الزام اداره به پرداخت را ممکن نمیداند.
در دادنامه شعبه  5تجدیدنظر ،ناظر بر رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از دادنامه
بدوی شعبه  16دیوان ،استدالل شعبه بدوی تأیید شده است .در دادنامه بـدوی بـا
تصریح به اینکه ...« :در صورت رضایت از عملکرد کارکنان خود مجـاز بـه پرداخـت
بهرهوری است  »...امکان الزم اداره منتفی دانسـته شـده اسـت .بـهعـالوه ،از نحـوه
انشای عبارت ،عدم امکان الزام اداره حتی در فرض رضایت از عملکرد قابل دریافـت
است .در دادنامههای شعب  2تشخیص و  15مذکور ،با رد خـواسـته الـزام اداره بـه
 .1شماره رأی نهایی ،9309970955500727 :مورخ  ،1393/6/5شعبه  5تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.
http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=Y3RjeTQ
1VW9pOE09
 .2شماره دادنامه ،9209970905200277 :مورخ  ،1392/11/10شعبه  2تشـخیص دیـوان عـدالت اداری،
مجموعه آراء قضایی شعب دیوان عدالت اداری (سال  ،)92ص447.
 .3شماره دادنامه ،9209970901500441 :مورخ  ،1392/3/27شـعبه  15دیـوان عـدالت اداری ،مجموعـه
آراء قضایی شعب دیوان عدالت اداری (سال  ،)92ص .220
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برقـراری بهـرهوری ،در یکی (شعـبه  )15بـا استناد به اختیـاری بـودن صـالحیت،
ا لزام و تکلیف اداره منتفی دانسته شده ،رأی به رد شکایت صادر است و در دیگـری
(شعبه  2تشخیص) ،الزام اداره بدون رعایت شرایط مندرج در قـانون (رضـایت اداره
از عملکرد) ممکن دانسته نشده است .از نحوه انشای دادنامه شعبه  2بهنظر میرسد
در صورت وجود رضایت از عملکرد ،امکان الزام اداره وجود داشتـه باشــد؛ بـا ایــن
حـال صراحتی بر این معنا در دادنامه موجود نیست.
1
قابل ذکر آنکه در دادنامهای دیگر از شعبه  ،9که دادنامه شعبه  2تشخیص
(پیشگفته) در ععمال ماده  218نسبت به آن اصدار یافته است ،علیرغـم تصـریح
به عبارت «میتواند» در صالحیت اداره در این موضوع که نشاندهنده آگاهی شعبه
از اختیاری بودن صالحیت است ،خواسته برقراری را وارد دانسته و امکان الزام اداره
در صالحیتهای اختیاری را پذیرفته اسـت ،با این حـال بهجهـت نقـض دادنـامه
در شعبه  2تشخیص ،مالک در تهافت درنظرگرفته نشده است.
 .40.1تاریخ استحقاق حقوق ازکارافتادگی کلی
رویه :تاریخ صدور رأی ازکارافتادگی کلی توسط کمیسیون پزشـکی
بنیاد شهید ،تاریخ استحقاق حقوق ازکارافتادگی کلی است.
در چهار دادنامه از شعب  32 ،1تجدیدنظر و  45دیوان عدالت اداری در
موضوع تاریخ استحقاق حقوق ازکارافتادگی کلی ،رویه ای قابل مشاهده است که
تاریخ صدور حکم ازکارافتادگی توسط کمیسیون پزشکی بنیاد شهید و نه تاریخ
شروع بیماری یا شدت یافتن آن را ،به عنوان تاریخ استحقاق شناسایی نموده
 .1شماره دادنامه ،1895 :مورخ  ،1391/.6/20شـعبه  9دیـوان عـدالت اداری ،مجموعـه آراء قضـایی شـعب
دیوان عدالت اداری (سال  ،)92ص .447
 .2قانون دیوان عدالت اداری (مصوب )85
 .3شماره رأی نهایی ،9309970955200190 :مورخ  ،1393/6/11شعبه  2تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.
http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=eEFWVn
ZQcEpPblk9
 .4شماره دادنامـه ،9209970900500166 :مـورخ  ،92/2/4شـعبه  5دیـوان عـدالت اداری ،مجموعـه آراء
قضایی شعب دیوان عدالت اداری (سال  ،)92ص.48
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است؛ به این معنا که فرد از تاریخ حکم کمیسیون به ازکارافتادگی کلی ،واجد
شرایط ازکارافتادگی کلی می گردد .هرچندکه ممکن است در تاریخ دیگری
(قبل تر) به موجب شدت یافتن بیماری عمالً ناتوان شده باشد.
در دادنامــه شـــماره  9209970905100075شعـــبه  11ناظـــر بـــر
رسـ یدگی به دعوایی به خواسـته برقـراری مســ تمری ازکارافتادگــی ،ضمــن
استـدالل بر بی حقی خواهان نسبت بـه مقـرری ازکارافتـادگی بـهجهـت عـدم
پرداخت حق بیمه ،علی رغم ادعای خواهان نسبت به تاریخ ازکارافتادگی قبل از
صدور حکم کمیسیون ،تاریخ صدور حکم کمیسیون را به عنوان تاریخ استحقاق
فـ رد نسبـ ت به مستمری ازکارافتادگی تلقی نموده است .به همـین ترتیـب در
2
دادنامـــههـــای شـــعبه  2تجدیـــدنظر و دادنامـــه شـــعبه  1بـــه شـــماره
 9209970905100074از آنجا که مستمری ازکارافتادگی کلی از تاریخ صدور
حکم کمیسیون به ازکارافتادگی پرداخت شده است فرض وجود معوقـات را رد
می نماید؛ به این معنا که چون مبدأ استحقاق نسبت به مستمری تاریخ صـدور
حکم کمیسیون اس ت پیش از آن استحقاقی برای فرد متصور نبوده که معوقاتی
قابل مطالبه باشد .همین طـور دادنامـه شـعبه  5در اسـتداللی مشـابه ،مطالبـه
حقوق و مزایای ازکارافتادگی کلی مربوط بـه تـاریخ قبـل از رأی کمیسـیون را
قانونی ندانسته است.
 .41.1تشریفات مقدماتی صدور پروانه ساختمانی
رویه :طرح دعوای صـدور پروانـه سـاختمانی در دیـوان مسـتلزم
مراجعه ابتدایی به شهرداری است.

 .1شماره دادنامه ،9209970905100075 :مورخ  ،92/2/14شـعبه  1دیـوان عـدالت اداری ،مجموعـه آراء
قضایی شعب دیوان عدالت اداری (سال  ،)92ص.37
 .2شماره دادنامه ،9209970905100074 :مورخ  ،92/2/14شـعبه  1دیـوان عـدالت اداری ،مجموعـه آراء
قضایی شعب دیوان عدالت اداری (سال  ،)92ص.48
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در موضوع رعایتِ مراتبِ تشریفاتِ صدورِ پروانـه سـاختمانی ،در چهـار دادنامـه از
شعب  13تجدیدنظر( 229 ،دادنامه مورخ  91/11/21و دادنامه مـورخ  )91/12/12و 30
دیوان عدالت اداری ،رویهای مشاهده میشود کـه رسـیدگی بـه ایـن دعـوا در دیـوان را
مستلزم مراجعه ابتدایی به شهرداری برای صدور پروانـه ،قبـل از طـرح دعـوا در دیـوان
می داند .در هر چهار دادنامه ،طـرح دعـوای الـزام بـه صـدور پروانـه در دیـوان ،پـیش از
مراجعه به شهرداری ،موجب صدور قرار رد دعوا شده است.

3

 .42.1انتقال پروانه تأسیس داروخانه به ورثه
رویه :پ ـ روانه تأسی ـ س داروخ ـ انه از حقوق مالی و قابل انتقـال
به ورثه می باشد.
رویه :فرض رعایت نوبت در صـدور پروانـه داروخانـه درمـورد
انتقال پروانه به ورثه موضوعیت ندارد.
در موضوع انتقال پروانه داروخانه به ورثه (فاقد مدرک تحصیلی در رشته
داروسازی) در دو دادنامه از شعب  41تجدید نظر و  53دیوان عدالت اداری ،رویهای
مشاهده میشود که اول ،پروانه تأسیس داروخانه را از حـقوق مالی و قـابل انتقال
 .1شماره رأی نهایی ،9309970955300621 :مورخ  ،1393/6/23شعبه  3تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.
http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=MXZnTF
dMYkJidWM9
 .2شماره دادنامه ،9109970902904508 :مورخ  ،1391/11/21شعبه  29دیوان عدالت اداری ،مجموعه
آراء قضایی شعب دیوان عدالت اداری (سال  ،)91صص  392ـ  .393شماره دادنامه:
 ،9109970902904863مورخ  ،1391/12/12شعبه  29دیوان عدالت اداری ،مجموعه آراء قضایی شعب
دیوان عدالت اداری (سال  ،)91صص  524ـ .525
 .3شماره دادنامه ،9209970903000380 :مورخ  ،92/2/16شعبه  30دیـوان عـدالت اداری ،مجموعـه آراء
قضایی شعب دیوان عدالت اداری (سال  ،)92صص.81 - 80
 .4شماره رأی نهایی ،9309970905600250 :مورخ  ،1393/2/31شعبه  1تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.
http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=TmpuNH
cwTVlmRW89
 .5شماره رأی نهایی ،9109970900303858 :مورخ  ،1391/12/13شعبه  3دیوان عدالت اداری.
http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=WUlFR1
kyRkREaEE9
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به ورثه تلقی نموده است؛ بهعالوه ،بر عدم ضرورت دارا بودن تحصیالت در رشته
دارو سازی برای دریافت پروانه تأسیس تصریح شده است؛ دوم ،رعایت نوبت و
احتساب امتیازات الزم درمورد انتقال پروانه داروخانه به ورثه منتفی دانسته شده
است .در دادنامه شعبه  1تجدیدنظر ،استدالل شبعه  3دیوان مبنی بر این رویه به-
نحو ضمنی تأیید شده است.
 .43.1ورود ثالث
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
شعب دیوان عدالت اداری ،رویهای قابل مشاهده است که در این مورد قرار رد دعوا
صادر مینماید .در این پنج دادنامه از شعب  12تشخیص 324 ،211 ،و  431دیوان
عدالت اداری تقدیم دادخواست ورود ثال بعد از صدور دادنامه منجر به صدور قرار
رد دعوا شده است .قابل ذکر آنکه در همه دادنامهها صراحتاً به ورود ثال پس از
صدور دادنامه اشاره شده است درحالیکه در دادنامه شعبه  2تشخیص ،از عبارت
«ختم دادرسی» استفاده شده که با توجه به معنای واحد ،این دو رویه قابل دریافت
است .همچنین در دادنامه شعبه  31نیز در توصیف شرایط از عبارت «اتخاذ
تصمیم» استفاده شده است.
 .1شماره رأی نهایی ،9309970905200070 :مورخ  ،1393/3/11شعبه  2تشخیص دیوان عدالت اداری.
http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=cGZMZH
MxT2V2YmM9
 .2کالسه پرونده ،902009/90/11 :شعبه  11دیوان عدالت اداری ،مجموعه آراء قضایی شعب دیوان عـدالت
اداری ،اداره انتشار رویه قضایی کشور (مهر  ،)91ص.54
 .3کالسه پرونده ،------------- :شعبه  24دیوان عدالت اداری ،مجموعه آراء قضایی شعب دیـوان عـدالت
اداری ،اداره انتشار رویه قضایی کشور (مهر  ،)91ص.54
 .4شماره دادنامه ،9209970903101034 :مورخ  ،92/3/22شعبه  31دیـوان عـدالت اداری ،مجموعـه آراء
قضایی شعب دیوان عدالت اداری (سال  ،)92صص .177 - 176
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 .44.1فوقالعاده کمکهزینه مسکن (تسهیالت رفاهی)
رویه :کمک هزینه مسکن ،فوق العاده غیرمستمر می باشـد و در
پاداش پایان خدمت محاسبه نمی شود.
در موضوع محاسبه کسور بازنشستگی در پاداش پایان خدمت و بهطور خاص
برداشت کسور بازنشستگی از فوقالعاده تسهیالت رفاهی بهطور خاص کمکهزینه
مسکن ،در پنج دادنامه از شعب  25 ،12تجدیدنظر 424 ،312 ،و  525دیوان عدالت
اداری ،رویهای قابل مشاهده است که بهموجب آن ،کمکهزینه تسهیالت رفاهی،
فوقالعاده مستمر تلقی نشده و بر این اساس مبنای محاسبه کسور بازنشستگی نیز
درنظرگرفته نشده است.
 .45.1معیار حقوقی داوطلبانه بودن
رویه :تعهد به خدمت موجب انتفای تأمین شرط داوطلبانه بودن میباشد.
در موضوع معیار حقوقی تأمین شرط داوطلبانه بودن یک اقدام ،در سه
دادنامه از شعب  76 6،4تجدیدنظر و  824دیوان عدالت اداری ،علی رغم تفاوت
 .1شماره دادنامه ،9109970900201547 :مورخ  ،1391/9/11شعبه  2دیوان عدالت اداری ،مجموعـه آراء
قضایی شعب دیوان عدالت اداری (سال  ،)91ص .239
 .2شماره رأی نهایی ،9309970955500378 :مورخ  ،1393/3/28شعبه  5تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.
http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=eUpxVW
RzT0hZNUk9
 .3شماره دادنامه ،9109970901203003 :مورخ  ،1391/11/23شعبه  12دیوان عـدالت اداری ،مجموعـه
آراء قضایی شعب دیوان عدالت اداری (سال  ،)91ص .437
 .4شماره دادنامه ،9109970902402216 :مورخ  ،1391/9/7شعبه  24دیوان عدالت اداری ،مجموعـه آراء
قضایی شعب دیوان عدالت اداری (سال  ،)91ص .239
 .5شماره دادنامه ،9109970902402216 :مورخ  ،1391/9/7شعبه  25دیوان عدالت اداری ،مجموعـه آراء
قضایی شعب دیوان عدالت اداری (سال  ،)91ص .239
 .6شماره دادنامه ،9209970900400288 :مورخ  ،92/2/25شـعبه  4دیـوان عـدالت اداری ،مجموعـه آراء
قضایی شعب دیوان عدالت اداری (سال  ،)92صص  154ـ .155
 .7شماره رأی نهایی ،9309970955600033 :مورخ  ،1393/3/13شعبه  6تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.
http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=cUt1YWp
CT1hzd1U9
 .8شماره دادنامه ،9209970902400475 :مورخ  ،92/3/22شعبه  24دیـوان عـدالت اداری ،مجموعـه آراء
قضایی شعب دیوان عدالت اداری (سال  ،)92ص.229
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در موضوع ،رویه ای مشاهده می شود که تأمین شرط داو طلبانه بودنِ خدمت با
متعهد بودن فرد به آن خدمت را قابل جمع نمی داند .دادنامه های شعب  4و
 24ناظر بر تأمین شرط داوطلبانه بودن خدمت در جبهه ،برای برخورداری از
مزایای ایثارگری می باشند و دادنامه شعبه  6تجدیدنظر در رسیدگی به خواسته
تجدیدنظرخواهی از دادنامه بدوی شعبه  ،50ناظـر بر خـ دمت داوطلبانه در
مناطق محروم و برخورداری از مزایای قانون جذب نیروی انسانی می باشد.
قابل ذکر آنکه از نحوه انشای دادنامه بدوی شعـبه  50و استـناد خـوانده
به داوطلبانه نبودن خدمت خواهان و تصریح دادنامه به اینـکه ...« :داوطلب به
کسی اطالق می شود که متعهد به انجام خدمتی در مـدت معیـن نمـیباشد
 »...اینطور قـابل برداشـت اسـ ت که در ایـن دادنـامه ،شعـبه عـالوه بر
متـعهد نبـ ودن به خدمت ،شرط زمانی نیز درنظرگرفته است؛ به این معنا که
در صورت معین بودن مدت ،تعهد به خدمت مانع احراز داوطلبان ه بودن است؛
درحالی که معین نبودن مدت حتی در فرض وجود تعهد ،مانع احراز داوطلبانه
بودن نمی باشد .بهعالوه ،استفاده مشابه دیگری از معیار مدت در احراز
داوطلبانه بــودن را مـی تـ وان در دادنامــه شـعـبه  1تجـدیـدنظـر 1در
رسـیــ دگی به تجدیدنظرخواهی از دادنامه بدوی شعبه  10دیوان مشاهده کرد.
در این دادنامه 30 ،سال خدمت (مدت طوالنی) در منطقه محروم بهنوعی اماره
داوطلبانه بودن تلقی شده است.
 .46.1تأثیر تعیین یک منطقه بهعنوان منطقه محروم در احکام قانونی
ناظر بر سنوات قبل
رویه :تعیین یک منطقه به عنـوان منطقـه محـ روم ،کاشـف از
محرومیت منطقه در سنوات قبل می باشد.
 .1شماره رأی نهایی ،9309970905600116 :مورخ  ،1393/2/15شعبه  1تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.
http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=ekI3SzRF
anBRdVU9

گزارش رویه شعب دیوان عدالت اداری 139 / ...

در موضوع تأثیر تعیین یک منطقه بهعنوان منطقه محـروم در مصـوبه هیـأت
وزیران ،در سه دادنامه از شعب  11تجدیدنظر 24 ،و  39دیوان عدالت اداری ،رویهای
مشاهده می شود که مصوبه هیأت وزیـران را دارای اثـر کاشـفیت از محـروم بـودن
منطقه در سنوات قبـل مـیدانـد .در دادنامـههـای شـعب  4و  9موضـوع نـاظر بـر
برخورداری مستخدمین شاغل از مزایای حق جذب پیشبینیشده در قانون جـذب
نیروی انسانی (مصوب  )67از سال  67مـیباشـد درحـالیکـه در دادنامـه شـعبه 1
تجدیدنظر ،موضوع ،ناظر بر برخورداری مستخدم بازنشسته از مزایـای حـق جـذب
سالهای خدمت خود میباشد .علیرغم تفاوت پیشگفته در هر سه دادنامه ،مصوبه
هیأت وزیران کاشف از محروم بودن منطقه در سنوات گذشته و تلقی شدن خدمت
بهعنوان خدمت در مناطق محروم است .بهنظر میرسد رویه ناظر بر خـدمتی باشـد
که پس از تصویب قانون جذب نیروی انسانی (سال  )67انجام شده باشد.
 .47.1مرجـع صـالح در رسیـ دگی به دعـاوی نـاظر بـر حقـوق و
امتیازات ایثارگران
رویه :رسیدگی ابتدایی به دعاوی ایثارگران راجع بـه حقـوق و
امتیازات ایثارگری ،در صالحیت دیوان عدالت اداری نیست.
در موضوع مرجع صالح در رسیدگی به دعاوی ناظر بر حقوق و امتیازات
ایثارگران ،در سه دادنامه از شعب  42تجدیدنظر 513 ،و  626دیوان عدالت اداری
 .1شماره رأی نهایی ،9309970905600545 :مورخ  ،1393/5/12شعبه  1تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.
http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=clhrWU1v
ZDVKSlU9
 .2شماره دادنامه ،9209970900400265 :مورخ  ،92/2/21شـعبه  4دیـوان عـدالت اداری ،مجموعـه آراء
قضایی شعب دیوان عدالت اداری (سال  ،)92ص.150
 .3شماره دادنامـه ،9209970900900239 :مـورخ  ،92/2/1شـعبه  9دیـوان عـدالت اداری ،مجموعـه آراء
قضایی شعب دیوان عدالت اداری (سال  ،)92صص .151 - 150
 .4شماره رأی نهایی ،9309970955200001 :مورخ  ،1393/1/10شعبه  2تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.
http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=b1RVeW
FhdW05ZnM9
 .5شماره دادنامه ،9209970901300715 :مورخ  ،92/4/8شـعبه  13دیـوان عـدالت اداری ،مجموعـه آراء
قضایی شعب دیوان عدالت اداری (سال  ،)92صص 248ـ .249
 .6شماره دادنامه ،9209970902600262 :مورخ  ،92/2/4شـعبه  26دیـوان عـدالت اداری ،مجموعـه آراء
قضایی شعب دیوان عدالت اداری (سال  ،)92ص.249
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رویه ای قابل مشاهده است که رسیدگی ابتدایی به این دعاوی را در صالحیت دیوان
ندانسته و آنها را در صالحیت کمیسیون ماده  16قانون تسهیالت استخدامی و
اجتماعی جانبازان میداند .به این نحو که در دادنامههای شعب  13و  ،26قضات به
استناد قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران (مصوب  ،)91رسیدگی ابتدایی به
این دعاوی را در صالحیت کمیسیون ماده  16دانـستهاند و طـرح دعوا در دیوان
پیش از طرح در کمیسیون را موجبی در غـیرقـابل اسـتماع بودن دعوا در دیوان
دانسته و قرار رد شکایت صادر نمودهاند.
در دادنامه شعبه  2تجدیدنظـر ،ناظـر بر رسـیدگی به تجدیدنظرخواهی از
دادنامه بدوی شعبه  ،26علیرغم تأیید استدالل دادنامه ،در بخش مربوط به
صالحیت ابتدایی کمیسیون ماده  ،16صدور «قرار رد» به جای «قرار عدم
صالحیت» را موجبی در نقض دادنامه دانسته و دادنامه بدوی را نقض نموده است.
دادنامههای پیشگفته از این جهت دارای تهافت نیز هستند.
 .48.1خوانده واقع شدنِ سازمانِ بازنشستگیِ کشـوری در دعـوا بـه
خواسته پرداخت پاداش پایان خدمت
رویه :دعوا به خواسته پ رداخـت پـادا شِ پایـا نِ خـدمت علیـه
سازمان بازنشستگی کشوری ،مسموع نیست.
در موضوع خوانده واقع شـدن سـازمان بازنشسـتگی کشـوری در دعـاوی بـه
خواسته پرداخت پاداش پایان خدمت ،در دو دادنامـه از شـعب  16تجدیـدنظر و 4
دیوان عدالت اداری ،رویهای موجود است که دعـوا را متوجـه سـازمان بازنشسـتگی
کشوری نمیداند .در هر دو دادنامه بر تکلیف دستگاه متبوع فرد به پرداخت پـاداش
پایان خدمت تصریح شده است.

2

 .49.1شرط معافیت از سربازی در ثبتنام آزمون استخدامی
رویه :برخورداری از کارت پایان خدمت صرفاً در زمان استخدام
مالک است و نه در زمان شرکت در آزمون استخدامی
 .1شماره رأی نهایی ،9309970955600227 :مورخ  ،1393/6/15شعبه  6تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.
http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=MDhGT0
dWNGxyd0k9
 .2شماره رأی نهایی ،9209970900400882 :مورخ  ،1392/4/9شعبه  4دیوان عدالت اداری.
http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=dmpvRFF
kL2NyQ2M9
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در موضوع شرط دانستن برخورداری از کارت پایان خدمت در زمان شرکت
در آزمون استخدامی ،در دو دادنامه از شعب  3تشخیص 1و  222دیوان عدالت
اداری ،رویه ای موجود است که این شرط را ناظر بر زمان استخدام و نه زمان
شرکت فرد در آزمون استخدامی میداند .در دادنامه شعبه  ،22استناد اداره به درج
شرط برخورداری از کارت پایان خدمت در آگهی آزمون استخدامی را با این
استدالل که شرط پیشگفته اساساً و با توجه به ماده  42قانون مدیریت خدمات
کشوری« ،شرط استخدام» است نه آزمون (و در آگهی نیز به همین نحو آمده
است) ،نپذیرفته و رأی به ذی حقی خواهان در استخدام پیمانی صادر نموده است.
اگرچه در خوانده بر درج شرط برخورداری از کارت پایان خدمت بهعنوان شرط
استخدام در آگهی تأکید داشته با این حـال از نحـوه انشـای رأی و اسـتناد به ماده
 42بهنظر می رسد هر نوع درج شرط برخورداری از کارت پایان خدمت حتی
بهعنوان شرط شرکت در آزمون بهعنوان «شرط استخدام» تلقی خواهد شد .در
دادنامه شعبه  3تشخیص ،اگرچه با استداللی متفاوت ،دارا بودن کارت پایان
خدمت را در زمان استخدام و نه زمان آزمون کافی دانسته است و موضوع ماده 42
قانون مدیریت خدمات کشوری را دارا بودن شرایط معافیت و نه دارا بودن کارت
تفسیر نموده است.
 .50.1لغو انتقال از کالنشهر(انصراف از انتقال)
رویه :عدم پرداخت امتیازات و تسهیالت انتقال از کـالن شـهر،
موجبی در لغو انتقال نمی باشد.
در موضوع تأثیر عدم پرداخت امتیازات و تسهیالت انتقال از کالنشهرها بر
لغو انتقال و بازگشت به محل خدمت قبلی (کالنشهر) ،در دو دادنامه از شعب 1
 .1شماره رأی نهایی ،9309970905300152 :مورخ  ،1393/2/17شعبه  3تشخیص دیوان عدالت اداری.
http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=WnlvdE4
wczY1MnM9
 .2شماره رأی نهایی ،9109970902202957 :مورخ  ،1391/12/28شعبه  22دیوان عدالت اداری.
http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=cXBQRF
Q0SWtPYlU9
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تجدیدنظر 1و  221دیوان عدالت اداری ،رویهای موجود است که عدم اعطای
امتیازات و تسهیالت را موجبی در لـغو انتـقال و ذیحـقی مستخـدم در بازگشت
به محل خدمت قبلی نمیداند .در دادنامه شعبه  1تجدیدنظر ناظر بر رسیدگی به
تجدیدنظرخواهی از دادنامه بدوی شعبه  4دیوان عدالت اداری ،رأی شعبه بدوی
متضمن این استدالل پیشگفته ،بهنحو ضمنی تأیید شده به این نحو که بهجهت
تجدیدنظرخواهی خارج از مهلت قانونی ،قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر شده است.
 .51.1صالحیت اختیاری اداره در تغییر پست سازمانی
رویه :تغییر پست سازمانی ،بدون تغییر رسته شـغلی و بـدون
تنزل گروه از اختیارات صالحدیدی اداره می باشد.
در موضوع صالحیت اختیاری اداره در تغییر پست سازمانی مستخدم ،در دو
دادنامه از شعب  1تجدیدنظر 3و  43دیوان عدالت اداری ،رویهای موجود است که
تغییر پست سازمانی را درصورتیکه متضمن تغییر رسته شغلی و تنزل گروه نباشد
از اختیارات اداره میداند .در دادنامه شعبه  1تجدیدنظر ،با استناد به رأی
وحدترویه شماره ( 12سال  )1381و با این استدالل که تغییر پست بدون تنزل
گروه و رسته شغلی و بنا بر مقتضیات و مصالح اداری از اختیارات اداره میباشد،
حکم دادگاه بدوی تأیید شده است .در استداللی مشابه دادنامه شعبه  ،3با استناد
 .1شماره رأی نهایی ،9309970905600188 :مورخ  ،1393/2/29شعبه  1تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.
http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=NWU5Qz
E5WUNDYnM9
 .2شماره رأی نهایی ،9109970902102882 :مورخ  ،1391/11/7شعبه  21دیوان عدالت اداری.
http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=R3prME5
4YnBVcXM9
 .3شماره رأی نهایی ،9309970905600380 :مورخ  ،1393/3/31شعبه  1تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.
http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=bVc0TH
RQSDRjaUk9
 .4شماره رأی نهایی ،9209970900300133:مورخ  ،1392/1/28شعبه  3دیوان عدالت اداری.
http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=WFRRS
XFtVTZVVlU9
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به ماده  114قانون استخدام کشوری و ماده  45قانون مدیریت خدمات کشوری،
تغییر پست با شرایط پیشگفته را در حدود اختیارات اداره دانسته است.
در دادنامههای دیگری از شعب  127و  24دیوان عدالت اداری نیز میتوان
مسامحتاً رویه پیش گفته را استخراج نمود .به این نحو که در دادنامه شعبه ،27
تغییر پست سازمانی ،زمانی از اختیارات اداره تلقی شده است که بدون تنزل گروه
و حقوق و مزایا صورت پذیرد .همچنین در دادنامه شعبه  4به شرط عدم تغییر در
رسته و محل جغرافیایی خدمت در استفاده از صالحیـت اختیاری اداره ،تصریح
شده است.
 .52.1مرجع صالح در رسـیدگی بـه دعـاوی اسـتخدامی مشـمولین
مقررات شرکتهای دولتی
رویه :رسـیدگی بـه دعـاوی اسـتخدامی مشـمولین مقـررات
شرکت ها ی دولتی ،در صالحیت ابتدایی معاونت توسعه مدیریت
و سرمایه انسانی ریاست جمهوری است.
در موضوع مرجع صالح در رسیدگی به دعاوی استخدامی مشمولین مقررات
شرکتهای دولتی در دو دادنامه از شعبه  1تجدیدنظر دیوان عدالت اداری (دادنامه
مورخ  392/10/22و دادنامه مورخ  4)93/1/31رویهای مشاهده میشود که بهموجب

 .1شماره رأی نهایی ،9109970902702329 :مورخ  ،1391/9/21شعبه  27دیوان عدالت اداری.
http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=SytqOUJ
ESUMreEE9
 .2شماره رأی نهایی ،9109970900402214 :مورخ  ،1391/9/22شعبه  4دیوان عدالت اداری.
http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=cThwMlB
ncEJqVDA9
 .3شماره رأی نهایی ،9209970905600147 :مورخ  ،1392/10/22شعبه  1تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.
http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=OGdNbl
MwK09BcGs9
 .4شماره رأی نهایی ،9309970905600085 :مورخ  ،1393/1/31شعبه  1تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.
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
انـسانی ریاســتجمـهوری دانسـته شـده اســت .هر دو دادنـامـه در رســیدگی
به تجدیدنظرخواهی از دادنامههای بدوی شعبه  10دیوان ،اصدار یافتهاند .قابل ذکر
آنکه هیچیک از دادنامههای شعبه  1تجدیدنظر ،مفاد رویه پیشگفته را تصریح
ننمودهاند؛ دادنامه مورخ  92/10/22بدون ورود به ماهیت دادنامه قرار رد
تجدیدنظرخواهی صادر و دادنامه مورخ  93/1/31نیز بدون ورود در ماهیت،
تجـدیدنظـرخـواهی را به اسـتناد قانونی نبودن تجدیدنظرخـواهی از قـرار ،رد
نموده است.
 .53.1پرداخت فوقالعاده جذب کارشناسان حقوقی
رویه :حکم پرداخت فوق العاده جذب کارشناسـان حقـوقی بـا
تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری نسخ نشده است.
در موضوع پرداخت فوقالعاده جذب کارشناسان حقوقی ،در پنج دادنامه از
شعب  1تجدیدنظر 527 ،424 ،321 ،210 1،دیوان عدالت اداری ،رویهای موجود
است که پرداخت فوقالعاده جذب کارشناسان حقوقی را به استناد مادهواحده قانون
اصالح قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح (مصوب
 )88قانونی میداند .در هر پنج دادنامه ،این اصالحیه اماره قصد مقنن به بقای
مزایای پیشبینیشده در قالب فوقالعاده جذب کارشناسان حقوقی در قانون سابق،
دانسته شده است.
 .1شماره رأی نهایی ،9309970905600435 :مورخ  ،1393/4/11شعبه  1تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.
http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=TXNaZTl
LNVZjaXc9
 .2شماره دادنامه ،9209970901000281 :مورخ  ،92/2/16شعبه  10دیـوان عـدالت اداری ،مجموعـه آراء
قضایی شعب دیوان عدالت اداری (سال  ،)92صص.156 - 155
 .3شماره دادنامه ،9109970902102119 :مورخ  ،------شـعبه  21دیـوان عـدالت اداری ،مجموعـه آراء
قضایی شعب دیوان عدالت اداری (سال ،)91ص.126
 .4شماره دادنامه ،9109970902402102 :مورخ  ،------شـعبه  24دیـوان عـدالت اداری ،مجموعـه آراء
قضایی شعب دیوان عدالت اداری (سال  ،)91ص.126
 .5شماره دادنامه ،9209970902700305 :مورخ  ،92/2/22شعبه  27دیـوان عـدالت اداری ،مجموعـه آراء
قضایی شعب دیوان عدالت اداری (سال  ،)92ص.156
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در این دادنامهها ،اصالح این قانون در سال  88و مؤخر بودن قانون اصالحی
نسبت به قانون مدیریت خـدمات کشـوری و همچنـین توسعـه دایره شـمول آن
به مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی ،بهعنوان قصد قانونگذار به اعتبار و
استمرار داشتن حکم پرداخت فوقالعاده جذب به کارشناسان حقوقی ،تلقی شده
است .در دادنامه شعبه  1تجدیدنظر ،مؤخر بودن قانون اصالحی نسبـت به قانون
مدیریت خدمات کشوری ،دلیل بقای حکم پرداخت فوقالعاده جذب کارشناسان
حقوقی دانسته شده است .در دادنـامه شعـبه  10با این اسـتدالل که . . .« :مفاد
ماده واحده قانون اصالح قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای
مسلح مصوب  88که از حی زمان تصویب مؤخر بر قانون مدیریت خدمات
کشوری است و دایره شمول آن به مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی نیز
گسترش یافته است ،حاکی از نظر قانونگذار به اعتبار و استمرار مادهواحده
مصـوب  1376میباشـد ،». . .رأی بـه الزام طـرف شـکایت به اجــابت خواسـته
در پرداخت فوقالعاده جذب به کارشناسان حقوقی صادر نموده است .دادنامه شعبه
 27نیز در استداللی مشابه ،بیشتر بودن قلمرو مادهواحده سال  67نسبت به سال
 88و توسعه یافتن حکم مادهواحده سال  67در سال  88به نهادهای عمومی
غیردولتی و مؤخر بودن آن نسبت به قانون مدیریت خدمات کشوری را دلیلی در
اعتبار مادهواحده مصوب  67دانسته است.
 .54.1شمول حکم پرداخت فـوقالعـاده ویـژه مشـاغل ذیحسـابی،
حسابرسی و حسابداری
رویه :حکم پرداخـت فـوق العـاده ویـژه مشـاغل ذی حسـابی،
حسابرسی و حسـ ـ ابداری ،شـ ـ امل کارمنـدان سـازمان امـور
مالیاتی نمی باشد.
در موضــوع پرداخــت فــوقالعــاده ویــژه مشــاغل ذیحســابی ،حسابرســی و
حســابداری ،در دو دادنامــه از شــعب  1تجدیــدنظر 1و  214دیــوان عــدالت اداری،
 .1شماره رأی نهایی ،9309970905600459 :مورخ  ،1393/4/21شعبه  1تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.
http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=eVVWU
Gw5c2Q2TTA9
 .2شماره رأی نهایی ،9109970901402896 :مورخ  ،1391/11/14شعبه  14دیوان عدالت اداری.
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رویه ای موجود است که پرداخت این فوقالعـاده را منحصـراً بـه متصـدیان مشـاغل
ذیحسابی ،حسابرسی و حسابداری شاغل در وزارت امور اقتصـاد و دارایـی ،قـانونی
می داند و پرداخت آن به کارمنـدان سـازمان امـور مالیـاتی را فاقـد توجیـه قـانونی
میدانـد .در دادنــامه شعبـه  1تجـدیدنظـر ،پرداخـت این فـوق العاده به کارمندان
سازمانهای تابعـه وزارتخانـه غیرقانــونی دانســته شـده و در دادنامـه شـعبه ،14
شخصیت حقوقی مستقل و منفک بودن بودجه سازمان امور مالیاتی از وزارت امـور
اقتصاد و دارایی ،موجبی در عدم پرداخت این فوق العاده به کارکنان این سازمان در
مشاغل ذیحسابی ،حسابرسی و حسابداری بیان شده است.
 .55.1صدور پروانه ساختمانی در امالک مشاع
رویه :صدور پروانه ساختمانی در امالک مشاع ،نیازمند مطالبـه
کلیه مالکان است.
در موضوع صدور پروانه ساختمانی در امالک مشاعی ،در  6دادنامه از شعب
 3 ،11تجدیدنظر( 31 ،430 ،329 2،دادنامه مورخ  592/1/26و دادنامه مورخ
 6)92/2/11دیوان عدالت اداری ،رویهای موجود است که صدور پروانه برای این نوع
امالک را صرفاً در فرض مطالبه کلیه مالکین ممکن دانسته است.
 http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=RFBEcU
9mVlhyeEk9
 .1شماره دادنامه ،9209970905100610 :مورخ  ،92/6/31شـعبه  1دیـوان عـدالت اداری ،مجموعـه آراء
قضایی شعب دیوان عدالت اداری (سال  ،)92ص .358
 .2شماره رأی نهایی ،9309970955300476 :مورخ  ،1393/5/21شعبه  3تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.
http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=bThHRC
9PSElBd0k9
 .3شماره دادنامه ،9209970902900593:مورخ  ،92/2/18شعبه  29دیـوان عـدالت اداری ،مجموعـه آراء
قضایی شعب دیوان عدالت اداری (سال  ،)92ص.81
 .4شماره دادنامه ،9109970903002712 :مورخ  ،-------شعبه  30دیـوان عـدالت اداری ،مجموعـه آراء
قضایی شعب دیوان عدالت اداری (سال ،)91ص.88
 .5شماره دادنامه ،9209970903100149 :مورخ  ،92/1/26شعبه  31دیـوان عـدالت اداری ،مجموعـه آراء
قضایی شعب دیوان عدالت اداری (سال  ،)92ص.13
 .6شماره دادنامه ،9209970903100385 :مورخ  ،92/2/11شعبه  31دیـوان عـدالت اداری ،مجموعـه آراء
قضایی شعب دیوان عدالت اداری (سال  ،)92ص.81
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 .56.1دایره شمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت
رویه :مستخدمین سازمان مدیریت پسماند ،مشمول قانون نظام
هماهنگ پرداخت کارکنان دولت نیستند.
در موضــوع شــمول قــانون نظــام هماهنــگ پرداخــت کارکنــان دولــت بــر
مستخدمین سازمان مدیریت پسماند ،در سه دادنامه شـعب  1تجدیـدنظر (دادنامـه
مورخ  1،93/4/11دادنامه مورخ  292/11/30و دادنامـه مـورخ  3)92/12/13دیـوان
عدالت اداری ،رویه ای موجود اسـت کـه سـازمان مـدیریت پسـماند را سـازمانی بـا
شخصیت حقوقی مستقل و وابسـته بـه شـهرداری (تـأمین بـیش از پنجـاه درصـد
سرمایه توسط شهرداری تهـران) دانسـته و مسـتخدمین آن را مشـمول آیـیننامـه
استخدامی کارکنان شهرداری و سازمانهای وابسته به آن میداند.
 .57.1تجدیدنظرخواهی از آراء کمیسیون ماده  100قانون شهرداری
رویه :تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر (بدون وجود دلیـل
جـدید) از موجــبات نقـض آراء کمیسـیون مـاده  100قـانون
شهرداری است.
در موضوع تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظرخواهی از آراء کمیسیون
مـ اده  100قـ انون شـ هرداری ،در چـ هار دادنـ امه از شعب  3تجدیدنظر،

4

 .1شماره رأی نهایی ،9309970905600432 :مورخ  ،1393/4/11شعبه  1تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.
http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=dDdXQjk
vVWthdlE9
 .2شماره دادنامه ،9209970905600317 :مورخ  ،1392/11/30شعبه  1تجدیدنظر دیـوان عـدالت اداری،
مجموعه آراء قضایی شعب دیوان عدالت اداری (سال  ،)92ص .447
 .3شماره دادنامه ،92099705600417 :مـورخ  ،1392/12/13شـعبه  1تجدیـدنظر دیـوان عـدالت اداری،
مجموعه آراء قضایی شعب دیوان عدالت اداری (سال  ،)92ص .471
 .4شماره رأی نهایی ،9309970955300405 :مورخ  ،1393/4/25شعبه  3تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.
http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=ZUxHcF
Q1aWcySDQ9
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 229 1،28و  331دیوان عدالت اداری رویه ای مشاهده می شود که بهموجب آن،
تشدید مجازات (علیه خواهان تجدیدنظرخواهی) در این مرحله از رسیدگی مغایر
فلسفه تجدیدنظرخواهی و از موجبات نقض آراء کمیسیون دانسته شده است .در
دو دادنامه شعب  28و  ، 29در استداللی مشابه ،تشدید مجازات بدون آنکه
معترض رأی بدوی شهرداری بوده باشد ،موجبی در نقض رأی تلقی و حـکم به
ورود شکایت و نقض رأی صادر شده است .در دادنامه شعبه  ،28تشدید مجازات
در فرض معترض نبودن شهرداری بر « خالف مقررات و اصول کلی حقوقی» اعالم
شده است .در دادنامه شعبه  ،31با استناد به رأی وحدترویه شماره ( 6مورخ
 ) 74/2/2هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که تشدید مجازات در فرض عدم ارائه
مستندات جدید را ممنوع دانسته ،آن را خارج از انصاف و فلسفه
تجدیدنظرخواهی دانسته و رأی به ورود خواسته و نقض رأی کمیسیون صادر
نموده است .اگرچه در دو دادنامه شعب  28و  29دیوان به نبودِ مستندات جدید
اشاره نشده بود ،با این حال از آنجا که در هر دو دادنامه به خواهان نبودن
شهر داری در تجدیدنظرخواهی تأکید شده است می توان این موضوع را قرینهای
بر نبودِ مستندات جدید علیه تجدیدنظرخواه (مالک) تلقی نمود و رویه را در هر
سه دادنامه ،ممنوعیت تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظرخواهی اعـالم کرد.
به عالوه ،حتی در فرض عدم پذیرش استدالل پیشگفته قدر متیقن آن است که
در دو دادنامه صادره از شعب  28و  ،29رویه ای قابل مشاهده است که تشدید
مجازات در مرحله تجدیدنظرخواهی در کمیسیون ماده  100را ـ زمانیکه
شهرداری معترض به رأی بدوی نبوده است ـ از موجبات نقض رأی دانسته است.
 .1شماره دادنامه ،9109970902805248 :مورخ  ،1391/12/23شعبه  28دیوان عـدالت اداری ،مجموعـه
آراء قضایی شعب دیوان عدالت اداری (سال  ،)91ص .538
 .2شماره دادنامه ،9109970902905154 :مورخ  ،1391/12/28شعبه  29دیوان عـدالت اداری ،مجموعـه
آراء قضایی شعب دیوان عدالت اداری (سال  ،)91ص .538
 .3شماره دادنامه ،9109970903102815 :مورخ  ،1391/11/2شـعبه  31دیـوان عـدالت اداری ،مجموعـه
آراء قضایی شعب دیوان عدالت اداری (سال  ،)91ص .398
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 .58.1خوانده در دعاوی استخدامی کارکنان شهرداری
رویه :دعاوی استخدامی کارکنـان شـهرداری متوجـه معاونـت
توسعه مدیریت و سرمایه انسانی نیست.
در موضوع طرح دعاوی استخدامی به طرفیت معاونت توسعه مدیریت و
سرمایه انسانی ،در دو دادنامه از شعب  16تجدیدنظر و  233دیوان عدالت اداری،
رویهای موجود است که این دعاوی را متوجه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه
انسانی نمیدانـد .در دادنـامه شـعبه  6تجـدیدنظر با این استدالل که...« :
شهرداری از نهادهای عمومی غیردولتی بوده و تابع آییننامه اداری و استخدامی
خاص است  ،»...دادنامه بدوی شعبه  27که بهجهت عدم طرح دعوا به طرفیت
شهرداری و معاونت توسعه (توأماً) ،قرار رد شکایت صادر نموده ،نقض شده است.
 .59.1پروانه ساختمانی برای امالک خارج از محدوده شهر
رویه :صدور پروانه ساختمانی برای امالک خارج از محدوده شهر
ممکن نیست.
در موضوع صدور پروانه ساختمانی برای امالک واقع در خارج از محدوده
شهر ،از مطالعه سه دادنامه از شعب  31تشخیص 429 ،و  530دیوان عدالت اداری،
 .1شماره رأی نهایی ،9309970955600226 :مورخ  ،1393/6/15شعبه  6تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.
http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=TzNQW
mFOTWY1eFE9
 .2شماره رأی نهایی ،9109970903301628 :مورخ  ،1391/9/8شعبه  33دیوان عدالت اداری.
http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=RHN3UH
YvQnFBcTg9
 .3شماره رأی نهایی ،9309970905100093 :مورخ  ،1393/3/17شعبه  1تشخیص دیوان عدالت اداری.
http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=dmppN25
hMFZCdjQ9
 .4شماره رأی نهایی ،9109970902904577 :مورخ  ،1391/11/24شعبه  29دیوان عدالت اداری.
http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=TE9Wbk
Z2YlA2cjg9
 .5شماره رأی نهایی ،9109970903003732 :مورخ  ،1391/10/26شعبه  30دیوان عدالت اداری.
http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=TUFqY3
gwS0h6alk9
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مسامحتاً رویه ای مبنی بر قانونی نبودن صدور پروانه برای این نوع اراضی قابل
دریافت است .در دادنامههای شعب  29و  30ناظر بر رسیدگی به خواسته الزام
شهرداری به صدور پروانه ،بر مبنای واقع شدن ملک در خارج از محدوده شهری،
قرار رد صادر شده است .در دادنامه شعبه  1تشخیص ،دادنامه بدوی متضمن مجاز
دانستن صدور پروانه ساختمانی در امالک خارج از محدوده شهر ،با استناد به
اشتباه بین ،نقض شده است.
 .60.1دستور موقت توقف پرداخت مالیات
رویه  :توقف پرداخت مالیات واجد شرایط دستور موقت می باشد.
در موضوع صدور دستور موقـت نـاظر بـر توقـف پرداخـت مالیـات ،در چهـار
دادنامه از شعب  11تجدیـدنظر و ( 14دادنامـه مـورخ  2،91/11/14دادنامـه مـورخ
 3،91/2/9دادنامه مورخ  4)92/3/1دیوان عدالت اداری ،رویهای مشاهده میشود که
پرداخت مالیات را حائز شرایط دستور موقت میداند .در همه دادنامـههـا ،پرداخـت
مالیات از جهت خسارت ،ضرورت و فوریت واجد شرایط دستور موقت اعالم شدهاند.
 .61.1تعرفه برق دفاتر اسناد رسمی
رویه :تغییر تعرفه برق دفاتر اسناد رسمی از مسکونی به سـایر
تعرفه ها فاقد وجاهت قانونی است.
 .1شماره رأی نهایی ،9309970905600006 :مورخ  ،1393/1/17شعبه  1تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.
http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=d3F2Wm
kyaHJDRUE9
 .2شماره رأی نهایی ،9109970901402890 :مورخ  ،1391/11/14شعبه  14دیوان عدالت اداری.
http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=S2F4SVR
TSVBRSWs9
 .3شماره رأی نهایی ،9109970901403181 :مورخ  ،1391/12/9شعبه  14دیوان عدالت اداری.
http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=MGxCdnl
kUFNpdkU9
 .4شماره رأی نهایی ،9209970901400696 :مورخ  ،1392/3/1شعبه  14دیوان عدالت اداری.
http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=aGliOFR
naDZCcEU9
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در موضــوع تعرفــه بــرق دفــاتر اســناد رســمی ،در دو دادنامــه از شــعب 1
تجدیدنظر و  211دیوان عدالت اداری رویهای مشاهده میشود که بـر مبنـای جـواز
قانونی تأسیس دفترخانه در اماکن مسکونی ،تغییر تعرفه برق دفاتر اسناد رسـمی از
تعرفه مسکونی به سایر کدها (در فرض واقع شدن دفترخانه در اماکن مسـکونی) را
مغایر قانون دانسته اسـت .در هر دو دادنامـه رأی به ورود خواسـته تبــدیل تعرفـه
به مسکونی و اصالح تعرفه صادر شده است.
 .62.1عفو خاص در فرار از خدمت

رویه :قرار موقوفی تعقیب به موجب عفو از جانب رهبری شـامل
آثار تبعی جرم نمی شود.
در موضوع اثر قرار موقوفی تعقیب ناشی از عفو رهبری در آثار تبعی ،در سه
دادنامه شعب  32تجدیدنظر و  5دیوان عدالت اداری ،رویهای مشاهده میشود که
بهموجب آن ،قرار موقوفی تعقیب بهموجب عفو رهبری ،موجبی در حذف سایر آثار
نمیباشد .به این نحو که در دادنامه شعبه  2تجدیدنظر ،صدور قرار موقوفی تعقیب
به استناد عفو عمومی ،موجبی در رفع اثر از حکم اخراج دانسته نشده است .در
دادنامه مورخ  491/12/23از شعبه  ،5به خواسته اعتراض به اخراج ،با تصریح به
اینکه« :صرف صدور قرار موقوفی تعقیب بهجهت عفو مقام معظم رهبری  ...شامل
آثار تبعی مجازات نمیشود  »...خواسته را در این بخش رد نموده است .به همین
 .1شماره رأی نهایی ،9309970905600056 :مورخ  ،1393/1/31شعبه  1تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.
http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=YXYwO
W51Unh6djQ9
 .2شماره رأی نهایی ،9209970901100802 :مورخ  ،1392/5/30شعبه  11دیوان عدالت اداری.
http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=WFJ0UX
BMVFg3eDA9
 .3شماره رأی نهایی ،9309970955200065 :مورخ  ،1393/3/31شعبه  2تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.
http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=eUhPUit
PWGRzc0U9
 .4شماره دادنامه ،9109970900503591 :مورخ  ،1391/12/23شـعبه  5دیـوان عـدالت اداری ،مجموعـه
آراء قضایی شعب دیوان عدالت اداری (سال  ،)91ص .585
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ترتیب در دادنامـه مورخ  191/12/7از شعبه  ،5موقوفی تعقیب ناشی از عفو رهبری،
با این استدالل که بهمعنای منع تعقیب یا برائت نمیباشد ،موجبی در تبدیل ایام
غیبت به انتساب دانسته نشده است.
بر این اساس قـرار موقـوفی تعقیـب ناشـی از عفـو ،موجـب حـذف آثـار تبعـی
نمیباشد .اگرچه مواد استنادی در دادنامهها متفاوت و یکی نسبت به پرسـنل سـپاه و
دو مورد دیگر ،یکی نسبت به پرسنل ارتش و دیگری نسبت به پرسنل نیروی انتظامی
و خواستهها نیز متفاوت است با این حال ،رویه پیشگفته ناظر بر اثر موقوفی تعقیـب،
ناشی از عفو رهبری در آثار تبعی یکسان است.
 .63.1دستور موقت توقف اجرای حکم حبس
روی ـ ه :توق ـ ف اجرای حکم ح ـ بس ،واجـ ـ د شـ ـ رایط دسـتور
موقت می باشد.
در موضوع احراز شرایط صدور دستور موقت نسبت به اجرای حکم حبس در
دو دادنامه از شعب  21تجدیدنظر و  313دیوان عدالت اداری رویهای مشاهده
میشود که خواسته توقف اجرای حکم حبس را واجد شرایط صدور دستور موقت
میداند .در دادنامه شعبه  ،13اجرای حکم حبس از جهت خسارت واجد شرایط
دانسته شده ،اگرچه به متعسر بودن جبران اشاره نشده و در دادنامه شعبه 1
تجدیدنظر به هر سه مورد خسارت (عدم تصریح به متعسر بودن) ،ضرورت و فوریت
تصریح شده است.
 .64.1مرجع صالح در رسیدگی به اعتراض به برگ قطعی مالیاتی
رویه :مرجع صالح در رسیدگی بـه اعتـراض بـه بـرگ قطعـی
مالیاتی ،هیأت حل اختالف مالیاتی می باشد.
 .1شماره دادنامه ،9109970900503384 :مورخ  ،1391/12/7شعبه  5دیوان عدالت اداری ،مجموعـه آراء
قضایی شعب دیوان عدالت اداری (سال  ،)91ص .585
 .2شماره رأی نهایی ،9309970905600089 :مورخ  ،1393/12/15شعبه  1تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.
http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=VHp5UU
9Xa2UyK1U9
 .3شماره رأی نهایی ،9109970901302157 :مورخ  ،1391/10/6شعبه  13دیوان عدالت اداری.
http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=TW9VeU
VQWTlzZ2c9
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در موضوع مرجع صا لح در رسیدگی به دعاوی ناظر بر اعتراض به برگ قطعی
مالیاتی ،در دو دادنامه از شعبه ( 14دادنامه مورخ  193/1/11و دادنامه مورخ
 )291/9/13دیوان عدالت اداری ،رویهای موجود است که رسیدگی به این دعاوی را
در صالحیت ابتدایی هیأت حلاختالف مالیاتی میداند .در هر دو دادنامه ،به لزوم
مراجعه قبلی (قبل از طرح در دیوان) به هیأت حلاختالف مالیاتی تصریح شده
است .در هر دو دادنامه طرح این دعاوی در دیوان عـدالت اداری پیـش از مراجعه
به هیأت حلاختالف موجب صدور قرار «رد شکایت» شده است.
 .65.1دعاوی به خواسته إبطال اخطاریه
رویه :خواسته ا بطال اخطاریه ،قابل رسیدگی در دیوان نیست.
در موضوع رسیدگی شعب دیوان به خواسته عبطال اخطاریه ،در دو دادنامه از
شعب  31تجدیدنظر و  428دیوان عدالت اداری ،رویهای موجود اسـت که نسـبت به
دعاوی به خواسته عبطال اخطاریه ،قرار«رد شکایت» صادر میکند .در دادنامه شعبه
 1تجدیدنظر با این استدالل که . . .« :اعتراض به اخطاریهای که صرفاً ابالغ مصوبه
دیگری است ،قابل رسیدگی و استماع در دیوان عدالت اداری نیست ،» . . .دادنامه
بدوی شعبه  1دیوان عدالت اداری ،مبنی بر صدور «رد شکایت» را تأیید کرده
است .به همین ترتیب در دادنامه شعبه  28علیرغم تصریح به خروج مورد (عبطال
اخطاریه) از موارد صالحیت دیوان و عدم صالحیت شعب در رسیدگی به آن ،قرار
رد شکایت صادر شده است.
 .1شماره رأی نهایی ،9209970901400035 :مورخ  ،1393/11شعبه  14دیوان عدالت اداری.
http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=TzdKb3g
4cHZmQjA9
 .2شماره رأی نهایی ،9109970901402314 :مورخ  ،1391/9/13شعبه  14دیوان عدالت اداری.
http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=bVRYOV
E2VnRZSFU9
 .3شماره رأی نهایی ،9309970905600256 :مورخ  ،1393/3/5شعبه  1تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.
http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=YnlXVn
NuQk5CTEE9
 .4شماره رأی نهایی ،9109970902803861 :مورخ  ،1391/9/27شعبه  28دیوان عدالت اداری.
http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=SW5ERS
9BZEhmRHc9
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 مواردی که در ادامه این بخش خواهد آمد ،دادنامههایی است که
علیرغم تکرار موضوع و استداللشان ،از یک شعبه صادر شدهاند و درواقع
رویه شعب نیستند .با این حال برای اطالع از تکرار ،موارد قابل توجه در
هر شعبه آورده شدهاند.
 .66.1احتساب سابقه خدمت غیردولتی (در شـرکت هـا و مسسسـات
غیردولتی) در سابقه خدمت دولتی
رویــه :ســابقه خــدمت غیردولتــی ،صــرفاً در تعیــین حقــوق
بازنشستگی ،وظیفه و مستمری مسثر می باشد و به عنوان سابقه
خدمت دولتی قابل محاسبه نیست.
در موضوع احتساب سابقه خدمت غیردولتی در سابقه خدمت دولتی ،در دو
دادنامه از شـعبه  6تجدیـدنظر دیـوان عـدالت اداری( ،مسـامحتاً) رویـه ای قابـل
مشاهده است که احتساب سابقه خدمت غیردولتـی را صـرفاً در محاسـبه حقـوق
بازنشستگی و مستـمری و وظـیفه مجـاز می دانـد و محاسبه خـدمت غیردولتـی
1
در سابقه خدمت دولتـی را منتـفی می دانــد .در دادنـــامه مـــورخ ،93/4/21
نـاظـر بر رســ یدگی بـه تجدیـدنظرخواهی از دادنامـه بـدوی شـعبه  10دیـوان،
تصریح شعبه بدوی به شرط احراز حداقل بیست سال سـابقه خـدمت دولتـی ،در
محاسبه سوابق خدمت غیردولتی در حقوق بازنشستگی بهنحو ضمنی تأیید شـده
است .به همین نحو دادنامه مورخ  2،93/6/11احتساب سنوات خدمت غیردولتـی
در حقوق بازنشستگی را مشروط به پرداخـت حـق بیمـه مربـوط بـه آن سـنوات
دانسته است.
 .1شماره رأی نهایی ،930997095600082 :مورخ  ،1393/4/21شعبه  6تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.
http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=LzZDbzV
KNllBd1U9
 .2شماره رأی نهایی ،9309970955600217 :مورخ  ،1393/6/11شعبه  6تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.
http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=N3Q1UH
VzV1VOT2s9
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 .67.1صالحیت دیوان در رسیدگی به دعـاوی علیـه انجمـن آثـار و
مفاخر فرهنگی
رویه :رسیدگی به دعاوی عل ـ یه انجم ـ ن آثار و مفاخر فرهنگی
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
فرهنگی ،در دو دادنامه از شعبه  1تجدیدنظر (دادنامه مورخ  193/4/31و دادنامه
مورخ  2)93/3/5دیوان عدالت اداری ،رویهای مشاهده میشود که رسیدگی به این
دعاوی را بهجهت غیردولتی دانستن انجمن آثار و مفاخر فرهنگی ،خارج از صالحیت
دیوان اعالم کرده است .در هر دو دادنامه ،رأی به رد دعوا صادر شـده است .در هـر
دو دادنامه ،آراء بدوی شعبه  45دیوان عدالت اداری که با احراز صالحیت دیوان در
موضوع وارد در رسیدگی ماهوی شده بودند ،نقض شده است.
 .68.1دعوای استنکاف از اجرای رأی هیأت عمومی
رویه :رسیدگی به دعوای استنکاف از اجرای رأی هیأت عمومی
د یوان عدالت اداری ،در صالحیت شعب تجدیدنظر دیوان عدالت
اداری می باشد.
رویه :احراز استنکاف از اجرای حکم ،مسـتلزم ابـالغ حکـم از
ناحیه واحد اجرای احکام است( .تشریفات قانونی)
در مـوضوع رسـ یدگی به دعوای استنکاف از اجــ رای رأی هیـأت عمـومی،
در دو دادنامه از شعبه  1تجدیدنظر (دادنامـه مـورخ  393/1/31و دادنامـه مـورخ
 .1شماره رأی نهایی ،9309970905600519 :مورخ  ،1393/4/31شعبه  1تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.
http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=QWh5Qj
h6Y2M2SVE9
 .2شماره رأی نهایی ،9309970905600255 :مورخ  ،1393/3/5شعبه  1تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.
http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=amNmaG
pXbEJmZ2s9
 .3شماره رأی نهایی ،9309970905600068 :مورخ  ،1393/1/31شعبه  1تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.
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 1)93/3/31دیوان عدالت اداری دو رویه مشاهده میشـود .در هـر دو دادنامـه ،اول،
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
تشریفات قانونیِ ماده  95قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری اعالم
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
ناحیه اجرای احکام و خودداری مرجع محکومٌعلیه از اجرای رأی میباشد.
 .69.1صالحیت دیوان در رسیدگی به دعاوی ناظر بر حدود اراضی
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
تملک شده ،در دو دادنامه شعبه  3تجدیدنظر دیوان عدالت اداری (دادنامه مورخ
 293/3/28و دادنامه مورخ  3)93/6/29رویهای موجـود اسـت که رسـیدگی به این
دعاوی را خارج از صالحیت شعب دیوان عدالت اداری دانسته است .در هر دو
دادنامه بدوی شعبه  7دیوان که دادنامههای شعبه  3تجـدیدنظر در رسیدگی به
تجـدیدنظـرخـواهی از آنها اصـدار یافتهاند ،با این اسـتدالل کـه ...« :تملک ناشی
از امر حاکمیت نبوده تا اقدامات صورتگرفته از حی رعایت موازین قانون تملک
شده بررسی و موجبات بطالن آن  ...و صرفاً ناشی از اختالف بهوجود آمده راجعبه
 http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=d3l3TXl4
Y3V5WjA9
 .1شماره رأی نهایی ،9309970905600387 :مورخ  ،1393/3/31شعبه  1تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.
http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=NzFJM1
VDeWQvd0k9
 .2شماره رأی نهایی ،9309970955300307 :مورخ  ،1393/3/28شعبه  3تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.
http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=UDVuM
WprRXFGTUE9
 .3شماره رأی نهایی ،9309970955300656 :مورخ  ،1393/6/29شعبه  3تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.
http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=VGVDbX
ZYVEhBbzA9
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حدود اراضی  ،»...موضوع خارج از صالحیت شعب دیوان دانسته و قرار عدم
صالحیت به شایستگی دادگاه عمومی صادر شده است.
 .70.1حق بیمه کارگر جانباز
روی ـ ه :ک ـ سر حق بیمه از کـ ـ ارگران جـ ـ انباز فاقـد وجاهـت
قانونی است.
در موضوع کسر هفت درصد حق بیمه کارگر از کارگران جانباز در دو دادنامه
از شعبه  5تجدیدنظر دیوان عدالت اداری (دادنامه مورخ  193/1/30و دادنامه مورخ
 2)93/4/4ناظر بر تأیید دادنامههای بدوی شعب  15و  17دیوان عدالت اداری،
رویهای موجود است که با استناد به قانون برنامه سوم توسعه ،پرداخت صددرصد
هزینههای بیمهای جانبازان را بر عهده دولت دانسته و کسر مبالغ مرتبط با سهم
بیمه کارگر از دریافتی جانبازان را مغایر قانون اعالم کرده است.

 .1شماره رأی نهایی ،9309970955500070 :مورخ  ،1393/1/30شعبه  5تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.
http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=dXJEVU
htYkNEVk09
 .2شماره رأی نهایی ،9309970955500402 :مورخ  ،1393/4/4شعبه  5تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.
http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=NHZNeF
k3OGxQTEE9

