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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 

 ]آرم[ 

 قوه قضائیه  

 دیوان عدالت اداری 

 

 بسمه تعالی 

 فال تتبعوا الهوی اَن تعدلوا

 دادنامه  

 

 ۱۳۸-----تاریخ: 

 -----شماره: 

 -----پیوست: 

 

 ۱۳۸۶فروردین  ۲۹تاریخ رسیدگی: 

 ۱۲۷۰/  ۸۴/ ۲۱کالسه پرونده: 

 ۶۴شماره دادنامه: 

 دیوان عدالت اداری  ۲۱مرجع رسیدگی: شعبه 

 [حذف شده] شاکی: عزت اله وحدتی فرزند محمد جعفر به نشانی اصفهان:

 طرف شکایت: هیئت تخلفات اداری دانشگاه اصفهان 

 موضوع شکایت و خواسته: برقراری مستمری یا بازنشستگی 

گردشکار: شاکی دادخواستی به طرفیت مشتکی عنه و به خواسته مذکور تقدیم داشته که پس از ثبت به کالسه عمومی  

در دفتر کل دیوان و ارجاع آن به این شعبه تحت کالسه فوق الذکر ثبت و  ۱۳۸۴آبان    ۲۱مورخ  ۶۵۸۲۶شماره 

واصل گردیده نسبت به  ۱۳۸۵اسفند  ۵مورخ  ۳۰۵۲متعاقباً اداره طرف شکایت، طی الیحه جوابیه ای که به شماره  

شکایت مطروحه دفاع نموده است. پس از انجام مراتب مذکور و سایر تشریفات مقدماتی، اینک شعبه، در وقت فوق به  

تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل که پس از مالحظه محتویات پرونده و تشخیص معد بودن آن جهت انشاء رأی، ختم 

 و با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینمایند. رسیدگی را اعالم 

 »رأی دیوان« 

اله وحدتی فرزند محمد جعفر بطرفیت هیـأت تخلفات اداری دانشگاه اصفهان درخصوص دادخواست آقای عزت

  ۲۷وجب مدلول ماده صرفنظر از اینکه خواسته شاکی متعدد میباشد و بم –بخواسته برقراری مستمری یا بازنشستگی 

قانون تخلفات   ۲۱ماده  ۲دادخواست اقامه نموده با عنایت تبصره  ۱آئین دادرسی، دیوان دعاوی متعدد را نمی توان با 

اداری که اشعار میدارد که آن دسته از کارمندانی که بر اساس آرای هیأتهای بازسازی یا پاکسازی نیروی انسانی به 
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به دیوان عدالت اداری شکایت تسلیم نداده اند دیگر حق شکایت   ۱۳۶۵مهر  ۲ریخ محکومیت قطعی رسیده و تا تا

هیأت تجدید نظر بازسازی نیروی دانشگاه   ۱۳۶۱شهریور  ۳۰ -۶ندارند و با توجه به اینکه بموجب رأی شماره 

دفاعیه که  اصفهان شاکی به انفصال دائم از خدمت دولتی و مؤسسات وابسته به دولت محکوم شده و حسب الیحه 

طرف شکایت بشرح پیوست پرونده فرستاده ضمن رد شکایت شاکی عنوان کرده است. که رأی مذکور قطعیت پیدا 

نموده است. علیهذا بنا بمراتب فوق چون رابطه استخدامی ایشان با اداره متبوع قطع گردیده است اجابت خواسته شاکی 

قانون دیوان عدالت   ۱۳۵علیهذا بنا بمراتب فوق مستنداً به ماده  به برقراری مستمری یا بازنشستگی مقدور نمی باشد،

 ۱۰-اداری شکایت شاکی قابلیت استماع ندارد و رأی به رد شکایت صادر و اعالم میگردد. این رأی قطعی است.

 

 جهانبخش کریمی تبار   -دیوان عدالت اداری  ۲۱رئیس شعبه 

 محمد آشورلو   -دیوان عدالت اداری  ۲۱مستشار شعبه 

 نبی اله کرمی  -دیوان اداری ۲۱مستشار شبعه 

 

 امضا[ پنحم تیرماه هشتاد و شش ]دو

 

 مدیر دفتر شعبه بیست و یکم دیوان عدالت اداری  –]مهر:[ رونوشت برابر اصل است 

 ]امضا[ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی   دای برخورنکته]متن باال رونویسی از اصل سند است. اگر به 

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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