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فهرست:
رسیدگی به شکایات اشخاص ذینفعی که نام آنها در آراء ایجاد رویهصادره از سوی هیأت عمومی ذکر نشده است
تکلیف دستگاه منتقلٌالیه بر پرداخت تعهدات غیر مستمر (وجوه ناشیاز مرخصی مناطق محروم) دستگاه سابق
صالحیت مدیر دستگاه متبوع در خصوص تغییر پست ثابت سازمانیمستخدم بدون تنزل گروه و رتبه
تکلیف مرجع محکوم علیه به رعایت مفاد احکام شعب دیوان عدالتاداری در تصمیمات و اقدامات بعدی خود در موارد مشابه
تبدیل وضعیت کارکنان دانشگاه فنی و حرفهایپرداخت کمک هزینه عائله مندی به زنان مجردممنوعیت واریز وجوه حاصل از سپرده ،وجهالضمان وثیقه و  ...بهحساب خاص دانشگاهها
تفاوت تطبیق ناشی از اجرای قانون مدیریت خدمات کشوریپرداخت وجوه مرخصی مناطق محروم به نرخ یوماالداءفوقالعاده نخبگی-افزودن ساعت کسر کار جانبازان به مرخصی استحقاقی

*** بر این اساس ،اشخاصی که نام آنها در آراء ایجاد رویه صادره از سوی
هیأت عمومی (موضوع ماده  09قانون مذکور) ذکر نشده است ولیکن ذینفع
محسوب میشوند ،در صورت طرح شکایت در شعب دیوان عدالت ادرای،
رسیدگی به دادخواست آنها میبایست خارج از نوبت و بدون نیاز به تبادل
لوایح انجام گیرد.

سوال:
دبیر کانون همبستگی فرهنگیان ایران واحد کرمانشاه طی نامه
شماره  151/09مورخ  1901/19/90مطرح نموده است:
((آیا اشخاصی که در آراء ایجاد رویه صادره از سوی هیات عمومی دیوان
عدالت اداری نامی از آنها ذکر نشده است اما ذینفع محسوب میشوند ،در
صورت طرح شکایت در شعب دیوان عدالت اداری ،میتوانند از امتیازات مقرر
در تبصره ماده  09قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
برخوردار گردند یا خیر؟))
«نظریه کمیسیون»
(( .1بر اساس ماده  09قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت ادرای:
هرگاه در موضوع واحد حداقل پنج رأی مشابه از دو یا چند شعبه دیوان صادر
شده باشد ،رئیس دیوان می تواند موضوع را در هیأت عمومی مطرح و تقاضای
تسری آن را نسبت به موضوعات مشابه نماید .در صورتی که هیأت عمومی
آراء صادر شده را صحیح تشخیص دهد ،آن را برای ایجاد رویه تصویب می
نماید .این رأی برای سایر شعب دیوان ،ادارات و اشخاص حقیقی و حقوقی
مربوط الزم االتباع است.

تبصره ـ پس از صدور رأی ایجاد رویه ،رسیدگی به شکایات موضوع این ماده
در شعب دیوان به صورت خارج از نوبت و بدون نیاز به ارسال نسخه ای از
دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت ،انجام می گیرد.
 .1بر این اساس ،اشخاصی که نام آنها در آراء ایجاد رویه صادره از
سوی هیأت عمومی (موضوع ماده  09قانون مذکور) ذکر نشده است
ولیکن ذینفع محسوب میشوند ،در صورت طرح شکایت در شعب
دیوان عدالت ادرای ،رسیدگی به دادخواست آنها میبایست خارج
از نوبت و بدون نیاز به تبادل لوایح انجام گیرد)).

*** وجوه مرخصی مناطق محروم بر اساس نرخ یوم االداء (آخرین حکم
کارگزینی) ،به کارکنان مشمول پرداخت میگردد .نظر به اینکه وجوه مذکور
از جمله تعهدات غیر مستمر دستگاه در برابر مستخدم محسوب میشود؛
لذا در صورت انتقال مستخدم به دستگاه دیگر ،دستگاه منتقلٌالیه هیچ گونه

تعهدی بر پرداخت تعهدات غیر مستمر دستگاه سابق ندارد.
سوال:
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی
کرمانشاه طی نامه شماره  94500مورخ  1901/91/00مطرح نموده
است:
((بر اساس آراء وحدت رویه به شمارههای  604-604مورخ ،1830/11/91
 84-84مورخ  1806/91/64هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ،وجوه مرخصی
مناطق محروم بر اساس نرخ یوم االداء (آخرین حکم کارگزینی) ،به کارکنان
مشمول پرداخت میگردد .لذا چنانچه کارکنان مشمول دانشگاه علوم پزشکی
کرمانشاه به سایر ادارات و سازمانهای دولتی منتقل شوند ،مالک پرداخت
وجوه مذکور بر اساس آخرین حکم کارگزینی آنان در دانشگاه علوم پزشکی
است یا سازمان منتقلٌ الیه؟))
«نظریه کمیسیون»
 .1بر اساس مادتین ( )1و ( )6قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم
و دورافتاده و مناطق جنگی مصوب (" ،)1841در صورتیکه مستخدم
از تمام یا قسمتی از مرخصی مناطق محروم استفاده ننماید ،حقوق و
فوقالعادههای مربوط به آن در خاتمه هر سال تقویمی به وی پرداخت

خواهد شد ".همچنین این وجوه به موجب آراء وحدت رویه به شماره-
های  604-604مورخ  84-84 ،1830/11/11مورخ 1806/91/64
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ،به نرخ یوماالداء پرداخت خواهد
شد.
 .2نظر به اینکه وجوه مذکور از جمله تعهدات غیر مستمر دستگاه در
برابر مستخدم محسوب میشود؛ لذا در صورت انتقال مستخدم به
دستگاه دیگر ،دستگاه منتقلٌالیه هیچ گونه تعهدی بر پرداخت
تعهدات غیر مستمر دستگاه سابق ندارد و دستگاه سابق میبایست بر
اساس آخرین حکم کارگزینی مستخدم نسبت به پرداخت این وجوه
اقدام نماید.

*** تغییر پست ثابت سازمانی مستخدم بدون تنزل گروه و رتبه از جمله
اختیارات قانونی مدیریت دستگاه متبوع است لیکن هر گونه تنزل رتبه و
گروه منحصراً در صالحیت هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری قرار دارد و
مدیر دستگاه متبوع مستخدم نمیتواند پست سازمانی وی را به گونهای
تغییر دهد که منجر به تنزل مقام یا گروه یا عناوین مشابه آن شود.

سوال:
مدیر کل امور اداری سازمان قضایی نیروهای مسلح طی نامه شماره
 4/1/01/09909مورخ  1901/95/99مطرح نموده است:
((بر اساس آراء شماره  666الی  661مورخ  1809/19/94هیأت عمومی دیوان
عدالت اداری ،تغییر پست ثابت سازمانی مستخدم ،بدون تنزل مقام یا گروه از
اختیارات مدیریت دستگاه متبوع مستخدم میباشد؛ لذا هر گونه تنزل مقام و
گروه بدون صدور رأی قطعی هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری ،فاقد مجوز
قانونی است و میبایست مابهالتفاوت حقوق و مزایای مربوطه پرداخت گردد.
معاونت توسعه سازمان قضایی نیروهای مسلح ،سواالت خود را به شرح ذیل
اعالم کرده است:
*** آیا آراء وحدت رویه  666الی  661هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
صرفاً ناظر به موارد خاص مندرج در آراء مذکور است یا اینکه قابلیت تسری
به سایر کارکنان اداری را نیز دارد؟
*** در صورت تسری مفاد رأی هیأت عمومی مذکور به سایر کارکنان ،موارد
مندرج بند ( )69احکام کارگزینی جایی برای نوشتن مابهالتفاوت موضوع رأی

هیأت عمومی وجود ندارد .خواهشمند است نحوه اعمال مابهالتفاوت فوق را
در بند ( )69حکم کارگزینی مشخص فرمائید)).
«نظریه کمیسیون»
 .1نظر به اینکه آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به
شماره دادنامههای  666الی  661مورخ  1809/19/94در مقام اِعمال
ماده ( )30قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر
شده است ،لذا مفاد آن در موارد مشابه برای شعب دیوان و سایر
مراجع اداری الزماالتباع است.
 .6بر اساس ماده ( )16قانون رسیدگی به تخلفات اداری (مصوب )1816
و همچنین آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به
شماره دادنامههای  16مورخ  81 ،1833/91/64مورخ 1833/91/89
و دادنامههای شماره  666الی  661مورخ  1809/19/94اگر چه تغییر
پست ثابت سازمانی مستخدم بدون تنزل گروه و رتبه از جمله
اختیارات قانونی مدیریت دستگاه متبوع است لیکن هر گونه تنزل
رتبه و گروه منحصراً در صالحیت هیأتهای رسیدگی به تخلفات
اداری قرار دارد و مدیر دستگاه متبوع مستخدم نمیتواند پست
سازمانی وی را به گونهای تغییر دهد که منجر به تنزل مقام یا گروه
یا عناوین مشابه آن شود؛ لذا چنانچه تغییر پست مستخدم توسط
مدیر دستگاه متبوع موجب تنزل رتبه و گروه و عناوین مشابه گردد
اقدام دستگاه مغایر ماده ( )16قانون رسیدگی به تخلفات اداری
(مصوب  )1816و همچنین دادنامههای مذکور هیأت عمومی دیوان
عدالت اداری محسوب و مستخدم باید در پست قبلی یا پست همتراز
آن به کار گرفته شود و مابهالتفاوت حقوق ثابت و فوقالعادههای
مشمول کسور بازنشستگی قبل از تغییر سمت به وی پرداخت گردد.

بالتبع دستگاه متبوع مستخدم مکلف است ردیف مشخصی از احکام
کارگزینی را به این امر اختصاص دهد؛ در غیر اینصورت عدم پیش-
بینی دریافت مابهالتفاوت مذکور در احکام کارگزینی نافی حقوق
مکتسبه مستخدمین نخواهد بود.
الزم به ذکر است که پیشبینی دریافت مابهالتفاوت حقوق ثابت و
فوقالعادههای مشمول کسور بازنشستگی در ردیف احکام کارگزینی
یک امر اداری و اجرایی است و از حیطه صالحیت دیوان عدالت اداری
خارج است و هر گونه اقدام الزم میبایست از سوی سازمان متبوع به
عمل آید.

*** به موجب تبصره ماده  11قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت
اداری ،پس از صدور حکم و قطعیت آن ،مرجع محکوم علیه عالوه بر اجرای
حکم مکلف به رعایت مفاد آن در تصمیمات و اقدامات بعدی خود در موارد
مشابه است؛ لذا دستگاه محکوم علیه مکلف است از راهنمایی کارمندان

متبوع خود به طرح شکایت مجدد در دیوان خودداری کند.
سوال:
مدیرکل منابع انسانی و رفاه وزارت صنعت و معدن طی نامه شماره
 19/11500مورخ  1901/99/19مطرح نموده است:
((با توجه به ماده ( )11قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت
اداری آیا آرای هیات عمومی دیوان که در مورد کارکنان وزارتخانه
خاصی صادر می گردد در مورد کارکنان دارای شرایط مشابه وزارتخانه
های دیگر قابل تسری است؟))
«نظریه کمیسیون»
((به موجب تبصره ماده  11قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان
عدالت اداری ،پس از صدور حکم و قطعیت آن ،مرجع محکوم علیه
عالوه بر اجرای حکم مکلف به رعایت مفاد آن در تصمیمات و اقدامات
بعدی خود در موارد مشابه است؛ لذا دستگاه محکوم علیه مکلف است
ضمن تسری و اجرای مفاد رأی دیوان در موارد مشابه یا افراد ذیحقی
که مبنای حق آنان مشابه ذیحقی است که شعب دیوان حکم بر
ذیحق بودن وی صادر کرده است از راهنمایی کارمندان متبوع خود
به طرح شکایت مجدد در دیوان در همان موضوع یا حق موصوف

خودد اری کند و راساً مفاد رای دیوان را در تصمیمات و اقدامات
بعدی خود یا در موارد مشابه رعایت نماید.
بنابراین رأی دیوان به تمام موارد مشابه در آن دستگاه و سایر دستگاه-
های مشابه تسری مییابد و دستگاهها مکلفند مفاد رأی دیوان را در
تصمیمات و اقدامات بعدی خود در موارد مشابه رعایت نمایند .در این
گونه موارد نیازی نیست که افراد ذینفع برای احقاق حق خود در
دیوان طرح شکایت کنند)).

*** ممنوعیت مصرح در دادنامه شماره  151مورخ  1901/94/90مبنی بر
تبدیل وضعیت کارکنان دانشگاه فنی و حرفهای از تاریخ صدور رأی قابل
اجرا است.

سوال:
معاون اداری و مالی و مدیریت منابع دانشگاه فنی و حرفه ای طی
نامه شماره  05/11410مورخ  1901/11/19مطرح نموده است:
((آیا دادنامه شماره  444مورخ  1804/1/6هیأت عمومی دیوان عدالت
اداری نسبت به تعدادی از کارکنان آن دانشگاه که پس از قبولی در
آزمون تبدیل وضعیت استخدامی و قبل از تاریخ صدور رأی هیأت
عمومی دیوان ،اقدامات اجرایی به منظور تبدیل وضعیت آنها پایان
یافته است ،قابل تسری است یا خیر؟))
«نظریه کمیسیون»
((با توجه به اینکه به موجب دادنامه شماره  444الی  440هیات
عمومی دیوان عدالت اداری اثر ابطال ماده  89دستور العمل نحوه
برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برای استخدام افراد در دستگاه
های اجرایی موضوع بخشنامه شماره  699/08/0141مورخ
1808/1/10شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریس جمهور
مطابق ماده  18قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
به گذشته تسری داده (عطف به ماسبق) نشده است بنابراین دادنامه
مزبور مشمول آن دسته از کارکنان آن دانشگاه که نتایج آزمون تبدیل
وضعیت در مورد آنها اجرا و احکام کارگزینی آنها مطابق با نتایج

آزمون صادر شده است یا آن دسته از کارکنانی که حق مکتسبی برای
آنها ایجاد شده است و مطابق این حق اقدامات اجرایی به منظور
تبدیل وضعیت آنها از قبیل تایید تامین منابع مالی ،تایید سوابق
خدمتی ،تایید گزینش و  ...صورت گرفته است نمی شود و ممنوعیت
مصرح در دادنامه مذکور هیات عمومی از تاریخ صدور رای قابل اجرا
است)).

*** پرداخت کمک هزینه عائله مندی به زنان مجرد بدون سابقه ازدواج
شاغل در دستگاه های اجرایی ممنوع است.

سوال:
مدیر کل امور حقوقی بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران طی نامه
شماره  01/095/09505مورخ  1901/90/01مطرح نموده است:
((با توجه به عدم ابطال بخشنامه های دیوان محسابات بوشهر و اردبیل
به موجب دادنامه شماره  446مورخ  1804/1/13هیات عمومی دیوان عدالت
اداری آیا سایر دستگاه های اجرایی تکلیفی در اجرای دادنامه مذکور دارند؟))
«نظریه کمیسیون»
((به موجب ماده  06قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری:
« چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود ،رعایت مفاد رأی هیأت
عمومی در مصوبات بعدی ،الزامی است .هرگاه مراجع مربوط ،مصوبه جدیدی
مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند ،رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت
بدون رعایت مفاد ماده( )38این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب
کننده ،در هیأت عمومی مطرح می نماید ».با توجه به اینکه هیأت عمومی
دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره  446مورخ  1804/1/13بخشنامه های
شماره  1636/1186/6دیوان محاسبات استان بوشهر و بخشنامه شماره
 114/6دیوان محاسبات استان اردبیل متضمن اعالم مغایرت پرداخت کمک
هزینه عائله مندی به زنان مجرد بدون سابقه ازدواج شاغل در دستگاه های
اجرایی با حکم مقرر در قسمت  6بند  6ماده  43قانون مدیریت خدمات

کشوری را مغایر قانون تشخیص نداده و در نتیجه ابطال نکرده است ،فلذا
رعایت مفاد دادنامه مزبور هیات عمومی دیوان که نتیجه آن ممنوعیت
پرداخت کمک هزینه عائله مندی به زنان مجرد بدون سابقه ازدواج شاغل در
دستگاه های اجرایی است الزامی است)).

*** واریز وجوه حاصل از سپرده ،وجه الضمان وثیقه ،ودیعه و نظایر آن به
حساب خاص دانشگاه ها ممنوع است.

سوال:
معاون حقوقی ،مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور طی
نامه شماره  09999/1915مورخ  1901/11/10مطرح نموده است:
((با توجه به دادنامه شماره  811مورخ  1804/96/16هیات عمومی دیوان
آیا مفاد دادنامه مذکور به سایر دانشگاه های کشور نیز تسری می یابد؟))
«نظریه کمیسیون»
((به موجب ماده  06قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
« چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود ،رعایت مفاد رأی هیأت
عمومی در مصوبات بعدی ،الزامی است .هرگاه مراجع مربوط ،مصوبه جدیدی
مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند ،رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت
بدون رعایت مفاد ماده( )38این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب
کننده ،در هیأت عمومی مطرح می نماید ».با توجه به اینکه هیات عمومی
دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره  811مورخ  1804/6/18ماده  63آیین
نامه مالی و معامالتی دانشگاه ها و موسسات عالی منطقه شمال شرق کشور
مبنی بر عدم واریز وجوه حاصل از سپرده ،وجه الضمان وثیقه ،ودیعه و نظایر
آن به حساب خزانه داری کل و واریز به حساب خاص دانشگاه ها را مغایر
اصل  48قانون اساسی تشخیص داده و در نتیجه ابطال کرده است فلذا رعایت
مفاد دادنامه مزبور هیات عمومی دیوان که نتیجه آن ممنوعیت واریز وجوه
حاصل از سپرده ،وجه الضمان وثیقه ،ودیعه و نظایر آن به حساب خاص

دانشگاه ها است به سایر دانشگاه ها نیز تسری پیدا می کند و برای سایر
دانشگاه ها نیز الزامی است)).

*** تفاوت تطبیق ناشی از اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری صرفاً به
آن دسته از کارکنان پیمانی و رسمی تعلق میگیرد که قبل از  1999/91/91به
استخدام دستگاه اجرایی درآمدهاند و با اجرای قانون مدیریت ،حقوق ثابت و
فوقالعادههای مشمول کسور بازنشستگی آنها که به موجب قوانین و
مقررات قبلی دریافت مینمودند کاهش یابد.

سوال:
معاون رییس قوه قضائیه و رییس سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
طی نامه مورخ شماره  04/11091مورخ 1904/91/94مطرح نموده
است:
((به موجب بخشنامه شماره  699/44010مورخ  1830/19/63کارکنانی
که از ابتدای سال  1833به بعد استخدام شده یا میشوند مشمول برخورداری
از تفاوت تطبیق گردیده لیکن هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب
دادنامه شماره  316مورخ  1806/91/16بخشنامه مذکور را ابطال نمود .لذا
تفاوت تطبیق برای کارکنانی که قبل از سال  1833در خدمت دستگاه بودهاند،
حذف نشده است لیکن برای کارکنانی که از تاریخ  1833/91/91به بعد
استخدام شدهاند ،حذف گردیده است .با عنایت به مطالب فوق آیا کارکنان
قرارداد کار معین که قبل از سال  1833در دستگاه اجرایی استخدام شدهاند
و از سال  1833به بعد به پیمانی یا رسمی تبدیل وضعیت یافتهاند ،تفاوت
تطبیق برای آنها برقرار خواهد شد یا خیر؟))

«نظریه کمیسیون»
((بر اساس تبصره ماده  13قانون مدیریت خدمات کشوری که مقرر
میدارد« :در صورتی که با اجراء این فصل ،حقوق ثابت و فوقالعادههای
مشمول کسور بازنشستگی هر یک از کارمندان که به موجب قوانین و مقررات
قبلی دریافت مینمودند کاهش یابد ،تا میزان دریافتی قبلی ،تفاوت تطبیق
دریافت خواهند نمود و این تفاوت تطبیق ضمن درج در حکم حقوقی با
ارتقاءهای بعدی مستهلک میگردد .این تفاوت تطبیق در محاسبه حقوق
بازنشستگی یا وظیفه نیز منظور میگردد».؛
 .1تفاوت تطبیق ناشی از اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری صرفاً
به آن دسته از کارکنان پیمانی و رسمی تعلق میگیرد که قبل از
 1833/91/91به استخدام دستگاه اجرایی درآمدهاند و با اجرای
قانون مدیریت ،حقوق ثابت و فوقالعادههای مشمول کسور
بازنشستگی آنها که به موجب قوانین و مقررات قبلی دریافت می-
نمودند کاهش یابد.
 .6نظر به اینکه بر اساس ماده  166قانون مدیریت خدمات کشوری و
تبصره ماده  6قانون استخدام کشوری کارکنان قراردادی مشمول
قانون کار هستند ،لذا تفاوت تطبیق موضوع تبصره ماده  13قانون
مدیریت خدمات کشوری در خصوص آنها اعمال نمیگردد.
همچنین کسانی که بعد از زمان الزماالجراء شدن فصل دهم قانون مدیریت
خدمات کشوری ( )1833/91/91به استخدام پیمانی یا رسمی دستگاههای

اجرایی درآمده باشند یا وضعیت استخدامی آنها از قراردادی به پیمانی یا
رسمی تبدیل شده باشد ،مشمول تفاوت تطبیق نمیشوند)).

***
 .1مستفاد از تبصره ماده  11قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت
اداری این است که تکلیف مرجع اداری محکوم علیه به رعایت حکم قطعی
صادره از شعب دیوان در تصمیمات و اقدامات بعدی خود در موارد مشابه ،
منوط به آن است که در خصوص همان مورد آرای متعارضی از شعب دیوان
صادر نشده باشد.
.0وجوه مرخصی مناطق محروم در مورد کارکنان شاغل بر اساس آخرین حکم
کارگزینی (یوم االدا) و در خصوص مستخدمین بازنشسته بر اساس آخرین
حکم گارگزینی قبل از بازنشستگی پرداخت می گردد.

سوال:
مدیرحقوقی سازمان تعاون روستایی ایران طی نامه شماره
 190/04/11999مورخ  1904/95/19مطرح نموده است:
(( با توجه به صدور احکام متعدد از سوی شعب دیوان به طرفیت این
سازمان مبنی بر الزام به اجرای ماده  6قانون جذب نیروی انسانی به مناطق
محروم و دور افتاده و جنگی  -1آیا سایر کارکنان سازمان که دارای شرایط
مشابه می باشند باید نسبت به طرح شکایت در دیوان عدالت اداری اقدام
نمایند ؟ یا اینکه مفاد احکام صادره له برخی از کارکنان سازمان در گذشته
نسبت به آنان تسری دارد و برای سازمان مطابق تبصره ماده  11قانون
تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری الزم اجرا است؟  -6در صورت
ذی حق بودن کارکنان آیا مالک محاسبه مرخصی طلب اینگونه مستخدمین

اعم از شاغل و بازنشسته بایستی بر مبنای زمان پرداخت و بر اساس آخرین
حکم حقوقی (یوم االدا) باشد یا خیر؟))
«نظریه کمیسیون»
(( -1مستفاد از تبصره ماده  11قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت
اداری این است که تکلیف مرجع اداری محکوم علیه به رعایت حکم قطعی
صادره از شعب دیوان در تصمیمات و اقدامات بعدی خود در موارد مشابه ،
منوط به آن است که در خصوص همان مورد آرای متعارضی از شعب دیوان
صادر نشده باشد .بنابراین نظر به اینکه در خصوص موضوع مطروحه برخی از
شعب دیوان حکم به رد شکایت خواسته های مشابه صادر نموده اند لذا در
فرض سوال تسری احکام صادره قبلی از سوی شعب دیوان در خصوص سایر
کارکنانی که دارای شرایط مشابه هستند موضوعیت ندارد.
 -6مطابق آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های
 604مورخ  1830/11/11و  84مورخ  1806/19/64وجوه مرخصی مناطق
محروم در مورد کارکنان شاغل بر اساس آخرین حکم کارگزینی (یوم االدا) و
در خصوص مستخدمین بازنشسته بر اساس آخرین حکم گارگزینی قبل از
بازنشستگی پرداخت می گردد)).

*** آن دسته از کارکنان سازمان بیمه مرکزی که به موجب مقررات قبلی از
مزایای فوقالعاده نخبگی برخوردار بودهاند در صورت احراز شرایط نخبگی از
سوی مرجع ذی صالح «بنیاد ملی نخبگان» مشمول مفاد دادنامه شماره 010
مورخ  1900/11/09هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خواهند شد.

سوال:
معاون توسعه مدیریت بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران طی نامه
شماره  04/999/91055مورخ  1904/95/99مطرح نموده است:
((آیا دادنامه شماره  010مورخ  1806/11/63هیات عمومی دیوان عدالت
اداری به تعدادی از کارکنان این سازمان که بهموجب مقررات قبلی از مزایای
فوقالعاده نخبگی برخوردار بودهاند تسری مییابد؟))
«نظریه کمیسیون»
((هرگاه در موارد مشابه آرای متعارض از یک یا چند شعبه دیوان صادرشده
باشد هیات عمومی دیوان پس از بررسی و احراز تعارض و اعالم رأی صحیح،
نسبت به صدور رای وحدت رویه اقدام مینماید .این رأی برای شعب دیوان و
سایر مراجع اداری در موارد مشابه الزم االتباع است .نظر به اینکه دادنامه مورد
اشاره در مقام صدور رأی وحدت رویه صادرشده است لذا آن دسته از کارکنان
آن سازمان که بهموجب مقررات قبلی از مزایای فوقالعاده نخبگی برخوردار
بودهاند در صورت احراز شرایط نخبگی از سوی مرجع ذی صالح «بنیاد ملی
نخبگان» مفاد رأی مذکور مشمول آنان می شود)).

*** افزودن ساعت کسر کار جانبازان به مرخصی استحقاقی صرفاً مبین
افزایش مرخصی استحقاقی آنان میباشد و به منزله افزودن به ذخیره
مرخصی نیست و ذخیره مرخصی مشمول مقررات استخدامی عام است.

سوال:
معاون رئیس قوه قضائیه و رییس سازمان ثبت اسناد و امالک طی نامه
شماره  04/11094مورخ  1904/91/94مطرح نموده است:
((در ماده  6آییننامه اجرایی قانون تسهیالت استخدامی و اجتماعی جانبازان
مقرر گردیده :در صورتی که جانبازان به هر دلیلی نتوانند از کسر ساعت کار
استفاده نمایند به یکی از سه طریق  .1احتساب اضافه کار ساعتی .6 ،افزودن
به مرخصی استحقاقی .8 ،محاسبه مدت کسر ساعت کار به عنوان سنوات
خدمت از لحاظ بازنشستگی اقدام گردد .بر اساس مفاد دادنامه شماره -119
 111مورخ  1804/19/16هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ،افزودن ساعت
کسر کار جانبازان به مرخصی استحقاقی صرفاً مبین افزایش مرخصی استحقاقی
آنان میباشد و به منزله افزودن به ذخیره مرخصی نیست و ذخیره مرخصی
مشمول مقررات استخدامی عام است .با عنایت به مطالب مذکور و ماده 18
قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ،مدت کسر ساعت کار
جانبازان از تاریخ صدور رأی شماره  119به بعد به عنوان مرخصی استفاده
نشده ذخیره نخواهد شد یا میبایستی از ابتدای سال  1833به بعد ،مفاد رأی
دیوان اجرا گردد؟))

«نظریه کمیسیون»
((نظر به اینکه مفاد دادنامه شماره  111-119مورخ  1804/93/14هیأت
عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم ابطال است و اساساً ابطالی صورت
نگرفته است؛ لذا آییننامه اجرایی مواد  0و  11قانون تسهیالت استخدامی و
اجتماعی جانبازان به شماره /63346ت 11410مورخ 1811/94/94هیأت
وزیران کماکان از اعتبار قانونی برخوردار است و آثار ماده  18قانون تشکیالت
و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب  1806مبنی بر تسری اثر ابطال
مصوبات به زمان صدور رأی هیأت عمومی یا زمان تصویب مصوبه حسب مورد،
بر آن مترتب نیست.
صرف نظر از اینکه مرخصی از شمول فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری
خارج است و ارتباط موضوعی ندارد؛ الزم به ذکر است که افزودن ساعت کسر
کار جانبازان به مرخصی استحقاقی صرفاً مبین افزایش مرخصی استحقاقی آنان
میباشد و به منزله افزودن به ذخیره مرخصی نیست و ذخیره مرخصی مشمول
مقررات استخدامی عام است؛ لذا از تاریخ تصویب آیین نامه اجرایی مواد  0و
 11قانون تسهیالت استخدامی و اجتماعی جانبازان به شماره
/63346ت 11410مورخ 1811/94/94هیأت وزیران تا زمان تصویب قانون
مدیریت خدمات کشوری مورخ  ،1834/91/93جانبازان میتوانند  89مرخصی
استحقاقی ساالنه خود را ذخیره نمایند؛ ولیکن از تاریخ الزم االجرا شدن قانون
مدیریت خدمات کشوری مورخ  1834/93/69بر اساس ماده  36قانون مذکور،
نمیتوانند بیش از  14روز از مرخصی استحقاقی ساالنه خود را ذخیره نمایند)).

