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آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

امکان دريافت حقوق بازنشستگي يا وظيفه 
و سهميه ی مستمري از دو صندوق1

 
رأي شماره ی 105 - 1390/3/2

نظر به اين که مطاب��ق ماده واحده ی قانون پرداخت حقوق وظيفه به فرزندان 
مس��تخدمين متوفي مصوب1355/11/3 در صورت فوت مادر و پدري که مس��تخدم 
وزارت خانه ها يا مؤسس��ات يا شرکت هاي دولتي يا ش��هرداري ها باشند، فرزندان آنان 
مي توانند با رعايت ش��رايط قانوني مربوط، از هر دو حقوق وظيفه اي که طبق مقررات 
ب��ه علت فوت پ��در و يا مادر برقرار ش��ود، اس��تفاده نمايند و بن��د )ج( ماده ی 164 
قانون ارتش جمهوري اس��امي ايران مصوب1366/7/1 و بند )ج( ماده ی 191 قانون 
اس��تخدام نيروي انتظامي جمهوري اس��امي ايران مصوب 1382/12/20 و بند )ب( 
م��اده واحده ی قانون اصاح تبصره ی 2 م��اده واحده ی قانون اجازه ی پرداخت وظيفه 
و مس��تمري وراث کارمندان مصوب 1338 و برقراري حقوق وظيفه در مورد فرزندان 
و ن��وادگان اناث مصوب 1363/10/2 و اصاحي 1379/2/13 در مقام تجويز پرداخت 
مس��تمري و حقوق وظيفه از صندوق هاي مربوطه با احراز ش��رايط قانوني به ذي نفع 
مي باش��د، بنابراين رأي شعبه ی ششم ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه ی 2503 
م��ورخ 1388/11/14 در ح��دي که متضمن اين معني اس��ت، موافق اصول و موازين 
قانوني تشخيص داده مي شود. اين رأي به استناد بند 2 ماده ی 19 و ماده ی 43 قانون 
ديوان عدالت اداري براي ش��عب ديوان و س��اير مراجع اداري مربوط در موارد مش��ابه 

الزم االتباع است.

1. روزنامه ی رسمی شماره ی 19307 به تاريخ 1390/3/25

تعالی حقوق
سال سوم/ شماره ی 11/ خرداد و تیر 1390

صفحات 169 تا 176
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منع اخراج كارگر بدون رعايت تشريفات مذكور 
در ماده ی 27 قانون كار و تبصره ی يك آن

رأي شماره ی 115 - 1390/3/16
نظر به اين که به موجب ماده ی 27 قانون کار و تبصره ی يک آن، فسخ قرارداد 
کار توس��ط کارفرما منوط به احراز قصور کارگر از انجام وظايف يا نقض آيين نامه هاي 
انضباطي با تذکر کتبي کارفرما و کسب نظر مثبت شوراي اسامي يا انجمن صنفي يا 
هيأت تشخيص حسب مورد مي باشد و اخراج کارگر بدون رعايت تشريفات فوق فاقد 
محمل قانوني اس��ت، بنابراين دادنامه ی ش��ماره ی 1059 مورخ 1387/4/22 شعبه ی 
بيس��تم ديوان عدال��ت اداري در حدي که متضمن اين معني اس��ت، صحيح و موافق 
اصول و موازين قانوني تشخيص داده مي شود. اين رأي به استناد بند 2 ماده ی 19 و 
ماده ی 43 قانون ديوان عدالت اداري براي ش��عب ديوان و س��اير مراجع اداري مربوط 

در موارد مشابه الزم االتباع مي باشد.

ممنوعيت توقيف خودروی اشخاص توسط شورای تأمين استان1

رأي شماره ی 137 - 1390/3/9 
نظر به اين که در مواد 5 و 7 قانون راجع به تعيين وظايف و تشکيات شوراي 
امنيت کش��ور مصوب 1362/6/8، وظايف ش��وراي تأمين اس��تان و شهرستان احصاء 
گرديده و اختيار توقيف خودروي اشخاص، در زمره وظايف شورا بيان نشده، بلکه اين 
امر از جمله ش��ؤون مقامات قضايي است، بنابراين بند )د( جزء 25 ششمين جلسه ی 
ويژه ی ش��وراي تأمين اس��تان سيستان و بلوچستان در س��ال 1386، خارج از حدود 
اختيارات آن مرجع تش��خيص و مس��تنداً به بند يک ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان 

عدالت اداري ابطال مي گردد.

1. روزنامه ی رسمی شماره ی 19326 به تاريخ 1390/4/19


