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  1663 1938 سال آرای مشروح
 

 
 31/145کالسه پرونده: 

 شاکی: آقای محمد حیدری

 49/1/4931تاریخ دادنامه:      935شماره دادنامه: 

الزام شهرداری کرج و سازمان اتوبوسرانی کرج و حومه به اجرای مصوبه شورای شکایت وخواسته:  موضوع

 اسالمی شهر کرج

 گردش کار

اتوبوسرانی کرج و حومه الزام  سازمان و کرج شهرداری طرفیت به دادخواستی موجب به حیدری محمد آقای-1
ورای اسالمی شهر کرج و اختصاص سهام بانک شهر به پرسنل سازمان اتوبوسرانی کرج و آنان به اجرای مصوبه ش

  .حومه مطابق آنچه که به پرسنل شهرداری واگذار شده است را خواستار شده است

 مذکور به موجب رأی شماره شعبه و شود می ارجاع اداری عدالت دیوان 13 شعبه به پرونده-1
قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب  11ماده  1اد به بند و با استن 61133-11/11/1934
  .کند قرار عدم صالحیت به شایستگی هیأت عمومی صادر می 1931سال 

 نده به جلسه هیأتپرو خواسته، به رسیدگی در اداری عدالت دیوان عمومی هیأت صالحیت خصوص در-9
 عدالت دیوان معاونین و رئیس حضور با 19/1/1938 تاریخ در اداری تعدال دیوان عمومی هیأت .عمومی ارجاع شد

 زیر شرح به آراء اکثریت با بررسی و بحث از پس و شد تشکیل دیوان شعب دادرسان و مستشاران و رؤسا و اداری
  .است کرده مبادرت رأی صدور به

 رأی هیأت عمومی
وان عدالت اداری مصوب سال قانون تشکیالت و آیین دادرسی دی 43ماده  4مطابق بند 

، رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و 4933

سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیر دولتی در مواردی که 

تجاوز و یا مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صالحیت مرجع مربوط یا 

سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که 

شود، از جمله صالحیتها و وظایف هیأت عمومی دیوان عدالت  موجب تضییع حقوق اشخاص می

نظر به اینکه شاکی به موجب دادخواست تقدیمی الزام شهرداری کرج را به  .اداری است

ای مصوبه شورای اسالمی شهر کرج تقاضا کرده و ابطال مصوبه درخواست نشده است، اجر

بنابراین موضوع قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تشخی  

  .شود نشد و پرونده جهت رسیدگی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می

 

 
 


