بسمه تعالی

فَال تَتَّبِعُواالْهَوي اَنْ تَعدِلُوا

دادنامه
تاریخ رسیدگی/ :
مرجع سیدگی :شعبه

شماره دادنامه:

/
دیوان عدالت اداري

شاکی:
طرف شکایت:
خواسته :الزام به صدور کارت معافیت از خدمت وظیفه (ایثارگري -حکم به رد به دلیل فقدان سابقه  24ماه حضور
در جبهه)
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 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 شاکی اقدام نموده ا ست و برابر مدارک و م ستندات ارائه شده امکان صدور کارت معافیت برای شاکی به دلیل
فقدان حضور در جبهه به مدت  24ماه میسر 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»

با عنایت به اینکه هر چند مطابق بند (د) ماده  88قانون برنامه ششم توسعه مصوب  1396از خدمت وظیفه فرزندان رزمندگان با سابقه
حضور در جبهه به ازاي هر ماه حضور ،یك ماه از خدمت نظام وظیفه کسر میشود .معذلك مطابق بند الف ماده  4قانون خدمت
وظیفه عمومی مدت خدمت دوره ضرورت ( )24ماه است لذا جهت صدور کارت معافیت از خدمت ،احراز  24ماه حضور در جبهه
ضروري است و به حضور کمتر از  24ماه در جبهه ،مطابق ضوابط ،صرفاً کسري خدمت تعلق میگیرد .در ما نحن فیه مطابق نامه
شماره  ............مورخ  ......................معاون نیروي انسانی سپاه استان  ،................پدر شاکی به مدت  ..............ماه سابقه حضور در
جبهه دارد که از  24ماه ،مدت خدمت وظیفه کمتر است لذا حکم به رد شکایت صادر و اعالم میگردد/.
رئیس شعبه
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