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طرف شکایت:
خواسته :الزام به صدور کارت معافیت از خدمت وظیفه (ایثارگري)
گردشکار :شاکی با تقدیم دادخواست ،به خواسته فوق اعالم داشته :با توجه به اینکه پدر اینجانب به موجب نامه  ..........مورخ
 ..................سپاه استانی ،به مدت  ..................در جبهه حضور داشته است و علی رغم حضور بیش از  24ماه در جبهه ،طرف شکایت
از صدور کار معافیت از خدمت وظیفه برای انجانب خودداری میورزد.
طرف شکایت طی الیحه دفاعیه اعالم نموده؛ این سازمان با لحاظ جمیع شرایط قانونی ن سبت به برر سی شرایط صدور کارت
معافیت برای شاااکی اقدام نموده اساات و برابر مدارم و مسااتندات ارا ه شااده امکان صاادور کارت معافیت برای شاااکی میساار
نیست. ..............................................................................................
اینک جل سه ر سیدگی شعبه در وقت فوقالعاده به ت صدی ام ضاء کنندگان ذیل ت شکیل و با برر سی مندرجات پرونده و مراتب
مذکور در گرد شکار و مالحظه م ستندات قانونی ،ختم ر سیدگی را اعالم و با ا ستعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به
انشاء رأی مینماید:
«رأی شعبه»

 .1مطابق ماده  45قانون نظام وظیفه اصالحی « :1390مشموالنی كه پدر يا مادر يا فرزند يا برادر يا خواهر آنان در راه به ثمر
رسیدن انقالب اسالمی و استمرار آن شهید يا جانباز يا اسیر يا جاويداالثر شده يا بشوند و مراتب مورد تأيید نهادهاي ذيربط
باشد به شرح ذيل از انجام خدمت سربازي معاف میشوند 1 :ـ كلیه فرزندان ذكور شهدا و جاويداالثران (مفقودين) از انجام
خدمت دوره ضرورت معاف میباشند 2 .ـ به ازاء هر شهید يا آزاده با حداقل بیست و چهار ماه سابقه اسارت يا جانباز با
حداقل ( )25%جانبازي يا جاويداالثر (مفقود) فاقد فرزند ذكور يك نفر از برادران آنها از انجام خدمت دوره ضرورت معاف
می شوند 3 .ـ در صورت تأيید فرماندهی كل قوا به ازاء هر دوازده ماه آزادگی  ،ده درصد ( )% 10جانبازي و دوازده ماه
سابقه حضور در جبهه يك نفر از فرزندان آزادگان  ،جانبازان و رزمندگان معاف میگردد .اين امتیازات براي بهره مندي از
تسهیالت اين بند قابل جمع است و درمورد معافیت كسانی كه مدت جانبازي يا حضور در جبهه يا مدت آزادگی و اسارت
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آنها در حد معافیت يك فرزند آنان نیست ،با درصد جانبازي و مدت حضور در جبهه و مدت دوران اسارت محاسبه می
شود».
 .2برابر تبصره  2ماده  33قانون احکام دائمی برنامههاي توسعه كشور مصوب « :1395صدر بند ( )3ماده ( )45قانون خدمت
وظیفه عمومی به شرح زير اصالح و يك تبصره به آن الحاق میشود :در صورت تأيید فرماندهی كل قوا بیست و چهار ماه
آزادگی به دوازده ماه آزادگی ،بیست و پنج درصد ( )% 25جانبازي به ده درصد ( )% 10جانبازي ،سی ماه سابقه حضور در
جبهه به دوازده ماه سابقه حضور در جبهه -تبصره  -فرزند شهید مشابه جانباز پنجاه درصد ( )% 50محسوب میشود».
 .3بر اساس بند (د) ماده  88قانون برنامه ششم توسعه مصوب « :1396متن زير به عنوان بند ( )7به انتهاي ماده ( )45قانون خدمت
وظیفه عمومی مصوب  1363/ 7/ 29الحاق میشود :درصورت اذن فرماندهی كل قوا - :فرزندان رزمندگان با سابقه حضور
در جبهه به ازاي هر ماه حضور يك ماه كسر خدمت از نظام وظیفه  -فرزندان آزادگان به ازاي هر ماه اسارت يك ماه كسر
خدمت از نظام وظیفه  -فرزندان جانبازان به ازاي هر درصد جانبازي يك ماه كسر خدمت از نظام وظیفه .تبصره – بهرهمندي
فرزندان جانبازان بر اساس درصد جانبازي صادره از كمیسیون عالی پزشکی نیروهاي مسلح يا بنیاد اقدام میگردد و در
خصوص آموزش خدمت نظام وظیفه بر اساس مقررات ستاد كل نیروهاي مسلح عمل میگردد .حکم بند (د) ماده ()88
قانون برنامه ششم بر حکم تبصره ( )2ماده ( )33قانون احکام دائمی برنامه هاي توسعه كشور ،حاكم است».
 .4مطابق با نامه شماره  510986مورخ  1295/2/26سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و همچنین نامه شماره
/201/14/50م/4/ن مورخ  1393/6/22فرماندهی كل قوا/ستاد كل نیروهاي مسلح با موضوع «طرح يکنواخت سازي گواهی
جبهه رزمندگان» در راستاي يکنواختی و يکسانسازي گواهیهاي جبهه به مراكز دولتی و غیردولتی در سپاه پاسداران
انقالب اسالمی گواهی جبهه در سطح ستاد سپاه ،نیروهاي  5گانه (نزسا-ندسا-پداجا-نهاجا-نداجا) با امضاي معاون انسانی
نیروها و در سطح سپاههاي استانی صرفاً با امضاي فرمانده سپاه استان صادر میگردد و گواهی ساير ردهها پذيرفته نیست.
 .5بر اساس اطالعیه مورخ  1396/7/15ستاد كل نیروهاي مسلح در اجراي بند"د" ماده  88قانون پنج ساله ششم توسعه كشور
و برابر توافق انجام شده فی مابین رئیس مجلس شوراي اسالمی و رئیس ستاد كل نیروهاي مسلح  20هزار نفر از فرزندان
ايثارگران كه داراي بیشترين درصد جانبازي ،آزادگی و رزمندگی هستند ،شامل اين فرايند میشوند.
 .6مطابق بند الف ماده  4قانون خدمت وظیفه عمومی« :مدت خدمت دوره ضرورت ( )24ماه است و در صورتی كه مشموالن
مازاد و يا كمتر از تعداد مورد نیاز باشد ستاد كل با كسب اجازه از فرماندهی كل آن را به كمتر يا بیشتر از مدت دوره
ضرورت تغییر میدهد» .كه برابر آخرين نظر ستاد كل نیروهاي مسلح مدت خدمت سربازي براي دستگاه هاي دولتی امريه
24ماه ،براي نیروهاي مسلح مناطق عادي  21ماه ،براي مناطق محروم  19ماه و براي مناطق امنیتی درگیر  18ماه است.
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با عنايت به اينکه اوالً مطابق بند الف ماده  4قانون خدمت وظیفه عمومی مدت خدمت دوره ضرورت ( )24ماه است .ثانیاً مطابق بند
(د) ماده  88قانون برنامه ششم توسعه مصوب  1396از خدمت وظیفه فرزندان رزمندگان با سابقه حضور در جبهه به ازاي هر ماه
حضور ،يك ماه از خدمت نظام وظیفه كسر میشود .در ما نحن فیه مطابق نامه شماره  ............مورخ  ......................معاون نیروي
انسانی سپاه استان  ،................پدر شاكی به مدت  ..............ماه سابقه حضور در جبهه دارد كه از  24ماه ،مدت خدمت وظیفه بیشتر
است لذا حکم به ورود شکايت مبنی بر بررسی موضوع در حد مجوزهاي صادره از ستاد كل نیروهاي مسلح و در صورت احراز
شرايط ،صدور كارت معافیت از خدمت وظیفه صادر و اعالم میگردد/.
رئیس شعبه
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