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 : هیأت عمومی دیوان عدالت اداریمرجع رسیدگی

 آقای مهران زیوری: یشاك

سال برای استخدام فرزندان شهداء، جانبازان و ایثارگران  25تعیین سقف سن ابطال : موضوع شکايت و خواسته

 در شرایط اختصاصی آگهی استخدام دانشگاه علوم انتظامی امین ناجا 

ستی  :كار گردش      سن شاکی به موجب دادخوا سقف  شهداء،  25ابطال تعیین  ستخدام فرزندان  سال برای ا

شرايط اخ شگاه علوم انتظامی امین ناجاجانبازان و  ايثارگران در  ستخدام دان صی آگهی ا صا شده و در  ت ستار  را خوا

 جهت تبیین خواسته اعالم کرده است که:

: قسمت شرايط اختصاصی آگهی استخدام خاطر نشان می شوم كه مدرصد می باش 30كه فرزند جانباز  اينجانب "  

آن و همچنین مغاير با  1انی به ايثارگران و تبصککره قانون جامع خدمات رسکک 21دانشکککده امین ناجا، برخ م ماده 

شد. پاورقی ماده مذكور مقرر  21پاورقی ماده  ست می با صلحت نظام ا شخیص م صوب مجمع ت قانون مذكور كه م

قانون برنامه پنجساله  44ماده « و»فوق، جامع تر از احکام مندرج در بند  21چون احکام مندرج در ماده » داشته كه 

قانون  44ماده « و»اسککت، لذا بند  14/8/1391و  18/11/1390ه جمهوری اسکک می ايران، اصکک حی پنجم توسککع

 با اين توضیح، « برنامه پنجساله پنجم، برای مجريان قابل استناد نیست، ولی تبصره های آن به وقت خود باقی است.
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ت رسانی قانون جامع خدما 21، به عنوان حکم دائمی به تبصره های ماده 44ماده « و»اص ح بند تبصره های قانون 

، 21ی ماده ن يکی از تبصککره هابه عنوا 44بند )و( ماده  2به ايثارگران الحاق گرديده و معافیتهای مقرر در تبصککره 

  "ل استناد و دارای اعتبار می باشد.قاب

 متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:  

 شرايط اختصاصی: "  

 داشتن كارت پايان خدمت ) به استثنای كارت معافیت از خدمت( -1

 عضويت فعال در بسیج -2

 خانواده معظم شهدا، ايثارگران و جانبازان و نخبگان علمی و ورزشی -3

  "سال سن، ب مانع می باشند. 25كثر ثبت نام از داوطلبانی كه واجد همه شرايط ذكر شده باشند با حدا 

ماره    ره شخخخ جب می به مو جا  نا یأت مرکنی گنیا   مدکور، دبیر ه یت  ذا به شخخخ پاسخخخه  در 

 به طور خالصه توضیح داده است که: 442/1/602/5/3/21-24/1/1398

، جانبازان از آن دسته از فرزندان شاهد» قانون جامع خدمات رسانی به ايثارگران  21ماده  1بر اساس تبصره  "  

ان از كارافتاده كلی و فرزندان آنان ... همانند سکککاير فرزندان شکککاهد، جانبازان و آزادگان از گكارافتاده كلی، آزاد

سن بهره مند گردند ص ح بند « شرط معافیت حداقل معدل و حداكثر  قانون برنامه  44ماده « و»و همچنین قانون ا

داوطلبان افسری محصل در دانشگاه علوم انتظامی امین، تسهی ت سنی برای پنجم توسعه در شرايط و ضوابط اب غی 

سته است، به طوری  19خانواده معظم ايثارگران لحاظ شده و آنان را از شرط حداكثر سن اع می ) سال( معام دان

صريحاً اع م گرديده  صی داوطلبان  صا شرايط اخت سمت  شهدا و ايثارگران برا» كه در ق بر قانون از خانواده معظم 

سال به آن  2داكثر سن و افزودن کرط حکافیت از شکن ترتیب معکبدي« د.کواهند شکی بهره مند خکتسهی ت سن

 ی و اختصاصی اشاره شده در باال مطابق قوانین، مقررات و ضوابط کدان جانبازان در شرايط و ضوابط عمومکبرای فرزن
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استخدامی خاص آنها می باشد. الزم به ذكر است صرفاً فرزندان شاهد ضمن برخورداری از اين معافیت از تسهی ت 

سبت به  5سنی تا  صوص، ن شده در اين خ ست با عنايت به مطالب عنوان  شمند ا شند. خواه سال برخوردار می با

  "صدور رأی اقدام فرمايید.

ضور  12/9/1398هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریه     معاونین دیوان عدالت اداری و  رئیسبا ح

پس از برث و بررسی با اکثریت آراء به شرح و  مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشذیل شد و رؤساو 

 .زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

 هیأت عمومی رأی

، جهت استخدام ایثارگران صرفاً فرزندان جامع خدمات رسانی به ايثارگرانقانون  21ماده  1مستفاد از تبصره 

شاهد، جانبازان و آزادگان و فرزندان جانبازان از کارافتاده کلی و فرزندان آزادگان از کارافتاده کلی از شرط 

ی استخدام، معافیت حداقل معدل و حداکثر سن بهره ماد هستاد. از آنجا که در مقرره مورد شذایت برا

سال قرار داده شده است، باابراین اطالق مقرره مدکور از این حیث مغایر  25فرزندان شهداء و جانبازان قید 

قانون تشکی ت و آيین دادرسی ديوان عدالت  88و ماده  12ماده  1باد با قانون یاد شده است و مستاد به 

 ./ ابطال می شود 1392مصوب سال  اداری

 
 محمدكاظم بهرامی                                                            

 رئیس هیأت عمومی ديوان عدالت اداری                                                       
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