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 اصل تیرعا لزوم للید به ها دانشگاه زهیمم ئتیه ءآرا نقض در وانید تیصالح

  لیک عبارات به اکتفا عدم و ءآرا در» مستندبودن و مستدل«

  
  

صـادره از   بـه دادنامـه  نسـبت  1385قانون دیوان عـدالت اداري مصـوب  18اعمال ماده  موضوع:

  دیوان عدالت اداري به شماره...4شعبه

  )91شعبه اول تشخیص دیوان عدالت اداري (مهرماه مرجع رسیدگی: 

  هیئت ممیزه...طرف شکایت: 

  نقض رأي هیئت ممیزه : و خواستهموضوع شکایت 

  

  

 1376در سال  ه...دانشگا ..عضو هیئت علمی و استادیار دانشکدهشاکی به عنوان  گردشکار:

به منظور ارتقاء از مرتبه استادیاري به دانشیاري تقاضاي خود را به کمیتـه ارتقـا دانشـکده    

 ئـت یگیرد و با اعتراض شاکی موضوع در ه تسلیم و این درخواست مورد مخالفت قرار می

شـود و بـا    مورد رسیدگی واقع و رأي به تأیید نظر کمیته ارتقاء داده مـی  77ممیزه در سال 

نظـرات قبلـی تأییـد     78طرح موضوع در هیئت ممیزه مرکزي وزارت علـوم نیـز در سـال    

، هیئت ممیزه مرکزي شاکی را واجد ارتقـاء  83گردد و با تقاضاي مجدد شاکی در سال  می

عالم نظر هیئت ممیزه مرکزي، شاکی از رأي هیئت بـه دیـوان   دهد و در پی ا تشخیص نمی

دیـوان عـدالت اداري بررسـی و رأي بـه رد      8عدالت اداري شکایت و موضوع در شـعبه  

دیوان رأي شعبه بـدوي را   دنظریتجد 9شکایت صادر و با تجدیدنظرخواهی شاکی، شعبه 

ن هیئت ممیزه، رأي بـه  دهد و با اجراي رأي دیوا نقض و وي را واجد ارتقاء تشخیص می

عدم استحقاق شاکی صادر و نسبت بـه ایـن رأي نیـز شـاکی تقاضـاي تجدیـدنظرخواهی       

نماید، و با دستور وزیر علوم هیئت ممیزه مرکزي وارد رسیدگی و در نهایـت بـه عـدم     می

شاکی نسبت به رأي صادره در دیوان عدالت  یخواه دهد و با فرجام شاکی رأي می يارتقا

 ...بدوي دیوان، شعبه مرجوع الیه با استناد به دادنامه شماره 4رح پرونده در شعبه اداري و ط

دیوان عدالت اداري، رأي هیئت ممیزه مرکزي را نقض و حکم  دنظریتجد 9صادره از شعبه 

نماید و با ابالغ این رأي بـه محکـوم علیـه و تعقیـب عملیـات       به ورود شکایت صادر می

شـوراي عـالی    12/6/87مـورخ   630با استناد به مصـوبه شـماره    ه...، رئیس دانشگاییاجرا
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مقررات مربوط به طرز تشکیل و اختیارات هیئت ممیزه و  6انقالب فرهنگی و تبصره ماده 

قانون دیوان عدالت اداري، دیـوان را فاقـد    13ماده  2مؤسسات آموزشی و پژوهشی و بند 

قـانون دیـوان    18استار اعمال ماده صالحیت ذاتی در نقض آراي هیئت ممیزه دانسته و خو

نمایـد. ایـن تقاضـا مـورد      عنه از ریاست دیوان مـی  عدالت اداري را نسبت به رأي معترض

شود، هیئت شـعبه در تـاریخ    موافقت واقع و پرونده جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع می

اظ فوق تشکیل و پس از قرائت گزارش عضو ممیز آقاي دالوري و انجـام شـور و بـا لحـ    

  نماید. محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به انشاء رأي می

  رأي شعبه اول تشخیص دیوان عدالت اداريمتن 

دیوان عدالت  دنظریتجدشعبه نهم  ....مورخ ...در دادنامه شماره ذکرشدهبا توجه به جهات و مبانی 

ادیاري به دانشیاري و عـدم تبعیـت هیئـت ممیـزه     له از مرتبه است اداري در احراز استحقاق محکوم

قانون دیوان عـدالت اداري، نظـر بـه     14دانشگاه از رأي دیوان به رغم تکلیف مقرر در تبصره ماده 

 ...قـانون دیـوان عـدالت اداري در نامـه شـماره      18اینکه اوالً بر مبناي دالیل متقاضی اعمال مـاده  

قبل از وضع  1376اي به مرتبه دیگر در سال  ء از مرتبهخطاب به ریاست دیوان بحث ارتقا ...مورخ

شوراي عالی انقالب فرهنگی مطرح بـوده، و قابـل عطـف بـه      12/6/87مورخ  630مصوبه شماره 

عنـه لـزوم تبعیـت از رأي     باشد، ثانیاً رأي معترض ماسبق شدن به تصمیمات سابق هیئت ممیزه نمی

و مفهـوم و   در مـدلول ح قرار داده که با دقت نظـر  وقت را مورد تأکید و تصری دنظریتجد 9شعبه 

منطوق رأي مورد استناد اساساً دیوان ورود در ماهیت خواسته شاکی ننمـوده و آنچـه از مفـاد رأي    

له راجـع بـه امتیـازات مکتسـبه و انطبـاق آن بـا        ل محکومیدیوان قابل استحصال است بررسی دال

موازین قانونی بوده که در رسیدگی بعدي پس از نقض رأي هیئت ممیزه مورد توجه قرار نگرفتـه،  

در رأي دیوان راجع به هر مورد نفیـاً   ذکرشدهکه هیئت ممیزه مکلف بوده با لحاظ جهات  در حالی

له اظهار نظر  و تحلیل موارد مقید در رأي دیوان پیرامون محکوم هیتجزیا اثباتاً رسیدگی نموده و با 

بـه طـور مسـتمر     76نماید و اکتفا به عبارت کلی و اصرار و الحاح فراوان بر نظر اولیه که از سال 

تواند خدشه بر ورود دیوان که در جلوگیري از تضـییع حـق صـورت     مورد تأکید قرار گرفته، نمی

با  شده عییتضدیوان جهات و دالیل و مستندات تضییع حق و انطباق حق  پذیرفته باشد زیرا در رأي

عنـه کـه بـر ایـن      و رأي معترض ذکرشدهمستندات و چگونگی اعاده حق به نحو مستدل و مستند 

اساس صادر شده از اتقان و استحکام قانونی برخوردار است، ثالثاً مراجع اداري که آراي آن قابـل  

قـانون   13مـاده   2اري است، محدود و محصور به موارد مقید در بنـد  شکایت در دیوان عدالت اد

دیوان عدالت اداري نبوده و اعالم مراجع مذکور در این بند جنبه تمثیلی داشته و بـر ایـن اسـاس    

آراي قطعی صادره از تمامی مراجع اداري قابل رسیدگی شکلی و قانونی از حیث نقض مقررات یا 

شوراي عالی انقالب فرهنگی که مورد اسـتناد معتـرض قـرار گرفتـه،      مخالفت با آن بوده و مصوبه

بنماید و نظریه تفسیري شـوراي   جادشدهیاتواند سلب صالحیت از دیوان که به موجب قانون  نمی
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باشد، لذا بنا به جهات فوق، موجبی جهت  عنه نیز مؤید این امر می نگهبان راجع به مصوبه مبحوث

بـدوي دیـوان عـدالت     4عدالت اداري، نبوده و رأي شـماره ... شـعبه    قانون دیوان 18اعمال ماده 

اداري، عاري از خدشه و منقضت قانونی است و ضمن تأیید و استواري آن، قرار رد درخواست و 

  گردد. اعمال ماده مذکور صادر و اعالم می

رئیس شعبه اول تشخیص ـ مستشار شعبه اول تشخیص ـ اقلیت مستشار شعبه اول 

  تشخیص

  فر ـ درزي رامندي ـ دالوري ـ حسینعلی یاورزاده  اشراقی ـ شریعت

  

، مستدل و مستند بودن  انقالب فرهنگی، هیئت ممیزه دانشگاه یعال يشورا واژگان کلیدي:

  يارنشیآرا، ارتقا، دا

  

  رأي نقد و تحلیل 

 76دادنامه حکایت از این دارد که شاکی، عضو هیئت علمی دانشـگاه اسـت کـه در سـال     

نماید. اما این تقاضا به دفعات و به شرح  تقاضاي ارتقا از مرتبه استادیاري به دانشیاري می

شود تا اینکه شاکی با ثبت دادخواست در دیـوان، نسـبت بـه رد     گردش کار پرونده، رد می

کند. شکایتی که در مرحله بدوي در شعبه  تقاضاي خود از هیئت ممیزه مرکزي شکایت می

)، 1360(قانون دیوان عدالت اداري مصـوب   دنظریتجد 9ود، اما در شعبه ش دیوان رد می 8

شـود.   ضمن نقض رأي شعبه بدوي، حکم به استحقاق شاکی و بررسی مجـدد صـادر مـی   

حکمی که در اجرا، مجدداً با نظر منفی هیئت ممیزه مواجه شـده و شـاکی دوبـاره از نظـر     

دیـوان، مسـتند بـه رأي قبلـی      4یز شعبه کند که این بار ن هیئت ممیزه به دیوان شکایت می

از  18دهد. حکمی که با اعمال ماده  )، حکم به ورود شکایت میدنظریتجد 9صادره (شعبه 

شود و قضات محتـرم   جانب مسئولین دانشگاه طرف شکایت، به شعبه تشخیص ارجاع می

امر در مبنی بر بررسی مجدد  4عنه (رأي شعبه  شعبه تشخیص نیز ضمن تأیید رأي معترض

رسد نکات ذیل بـه درسـتی    اند که به نظر می داده 18هیئت ممیزه) حکم به رد اعمال ماده 

  مطمح نظر قرار گرفته است:

شوراي عالی انقالب فرهنگـی کـه نظـارت قضـایی      12/6/87مورخ  630مصوبه شماره  .1

ل استناد و دیوان عدالت اداري بر مراجع اداري و انضباطی دانشگاهی را سلب نموده، غیرقاب

مغایر با قانون دیوان عدالت اداري دانسته شده است. چه اینکه مصوبات شوراي مزبور بـا  

مراتب قوانین، ذیل قوانین اساسی و عـادي   هر تفسیري از حاکمیت قانون و رعایت سلسله

قرار گرفته و تاب مغایرت با آنها را ندارد و اگـر قـرار باشـد قـانون مصـوب مجلـس بـا        
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قائل به وجـود نظـام دو مجلسـی در     بایدگفته نقض و اصالح شود،  ي پیشمصوبات شورا

کشور باشیم که با قانون اساسی فعلی همخوانی ندارد؛ خاصه اینکـه شـوراي مزبـور فاقـد     

   1مبناي قانونی در قانون اساسی است.

قانون دیوان مشعر بر لزوم رعایت نظر دیـوان در تصـمیمات    14با تأکید بر تبصره ماده  .2

بعدي مراجع اداري، به عدم رعایت نظر دیوان در آراي بعدي هیئت ممیـزه اشـاره شـده و    

  همین امر از موجبات نقض مجدد رأي هیئت ممیزه قرار گرفته است. 

و  لـی انـد کـه ذکـر عبـارات ک     اره نمودهقضات محترم شعبه اول تشخیص به درستی اش .3

بدون دلیل و استدالل در رد درخواست، یعنی ارتقا از مرتبه استادیاري به دانشیاري،  اصرار

قابل قبول نبوده و هیئت ممیزه مکلف است بـه نحـو دقیـق، مسـتدل و مسـتند دالیـل رد       

امل اجـرا شـده   درخواست شاکی را احصاء نمایند تا هم رأي دیوان به درستی و به نحو ک

باشد و هم شاکی به صورت شفاف از دالیل رد ارتقاي خود آگاه شود. ضمن آنکه به نظـر  

قانون اساسـی   166رسد فارغ از مبانی قانونی کافی در نظام حقوقی ایران از جمله اصل  می

هـا تأکیـد نمـوده؛ از حیـث      که به نحو مطلق بر لزوم مستدل و مستند بودن احکـام دادگـاه  

و شرعی نیز رفتار با اساتید دانشگاه ـ قشر مرجع و فرهیخته کشور ـ که عمر خود   اخالقی 

انـد، ایجـاب    را در قبال امکانات و امتیازات مادي ناچیز در خدمت اعتالي کشور گـذارده 

نماید که اگر وفق نظامات موجود، نقص مدارك یا آثار علمی جهت ارتقا وجود دارد به  می

ز اطالـه امـر جلـوگیري شـود؛ چـه اینکـه در دادنامـه حاضـر         نحو شفاف اعالم شـود تـا ا  

سال، با رأي شعبه تشـخیص   14داده شده و پس از گذشت  76درخواست ارتقاء در سال 

  دیوان تازه به رسیدگی مجدد امر در هیئت ممیزه تأکید شده است. 

ا بودن االجر ، حتی در صورت الزم»منع عطف به ماسبق شدن مقررات«با استناد به اصل  .4

، چـرا کـه   ، استناد بـه آن در پرونـده حاضـر رد شـده    گیانقالب فرهن یعال يشورامصوبه 

به تصویب شورا  87در سال  ادشدهیمطرح شده ولی مصوبه  76درخواست شاکی در سال 

                                                                                                                   
ــ  1جهت مطالعه بیشتر در خصوص جایگاه مصوبات شوراي عالی انقالب فرهنگی و نیز مصـوبه موصـوف ر.ك:    .1

نقد رأي دیوان عدالت اداري درباره ابطال مصوبات شوراي عالی انقالب فرهنگی (پیرامون تجدیدنظر « جاللی، محمد، 

ـ صداقتی، 2. 335ـ347، صص 83، زمستان 3ه ، شمارحقوق اساسی نشریه، »ها) هاي انضباطی دانشگاه در آراي کمیته

 نشـریه ، »تحدید حق دادخـواهی دانشـگاهیان توسـط شـوراي عـالی انقـالب فرهنگـی؟       « کیوان و امیرآفتابی، زهره، 

جایگاه شوراي «ـ خورشیدي، حسین و مرادخانی، فردین، 3. 419ـ433، صص 1388، 15، شماره پژوهشهاي حقوقی

، 87، زمسـتان  10، سـال پـنجم، شـماره    حقوق اساسی نشریه ،»جمهوري اسالمی ایرانعالی انقالب فرهنگی در نظام 

ـ جاللی، محمد، الزام به ارتقاء از مرتبه مربی به استادیاري و خـدمت در محـل پسـت سـازمانی در:     4. 67ـ89صص 

، 1391ول، ، قـم، چـاپ ا  رویه قضایی در شعب دیوان عدالت اداريمعاونت آموزش و پژوهش دیوان عدالت اداري، 

 69ـ73صص 
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  رسیده است.

قانون دیوان، بر صالحیت شکلی دیـوان در رسـیدگی بـه آراي     13ماده  2مستند به بند  .5

هاي اداري تأکید و گفته شده که دیوان با توجـه بـه صـالحیت شـکلی و نـه       قطعی هیئت

ماهوي خود، اساساً به ماهیت امر ورود نکرده و خواستار شـفافیت، اسـتناد و اسـتدالل در    

رسد ایرادات استنادي دیوان در صـدور   چند که به نظر میرأي هیئت ممیزه شده است. هر

کم مقدمات ورود به محتوا را  حکم به ورود شکایت، رسیدگی شکلی را درنوردیده و دست

  فراهم نموده که در نوع خود جالب و قابل تأمل است.
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  »المللی الزام به برخورداري از پروازهاي بین«رد شکایت 

  به دلیل عدم ارائه مستند قانونی 

  

  )91دیوان عدالت اداري (مهرماه 9شعبه مرجع رسیدگی: 

  هواپیمایی جمهوري اسالمی ایران طرف شکایت: 

  المللی  هاي عادي و بین برقراري مأموریت در پروازخواسته: 

  

الذکر تقدیم دیوان عـدالت   اي به طرفیت خوانده و به خواسته فوق نامه شاکی شکایت :گردش کار

ثبـت گردیـد    …اداري نموده که پرونده جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع و با ثبت کل شـماره  

براي طرف شکایت ارسال که بـه شـرح الیحـه جوابیـه پیوسـت       میضمانسخه دوم دادخواست و 

پاسخ نموده است. دیوان عدالت اداري با بررسی محتویـات پرونـده،    دادخواست مبادرت به اعالم

  نماید.  ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رأي می

  رأي دیوانمتن 

عنـه بـه خواسـته برقـراري مأموریـت در       در خصوص شکایت شاکی به طرفیت سـازمان مشـتکی  

آن و بررسـی اوراق و   میضـما المللی به شرح مفاد دادخواسـت تنظیمـی و    عادي و بین يها پرواز

شود که شاکی به شرح مندرجات دادخواست تنظیمـی اعـالم    محتویات پرونده متشکله مالحظه می

ارزي  يهـا  المللی محروم بوده و تقاضاي انجام پرواز خارجی و ارزي و بین يها نموده که از پرواز

عنه در مقام پاسخ به شکایت مطروحه به طور خالصه اعـالم نمـوده کـه     زمان مشتکیباشد و سا می

دیـوان عـدالت اداري مـورد رسـیدگی قـرار       11در شعبه  1389اوالً شکایت شاکی قبالً و در سال 

باشد، ثانیاً به  گردیده و موضوع از مصادیق امر مختومه می ...گرفته و منجر به صدور دادنامه شماره

العاده ارزي  کادري پرواز خارج از کشور داشته باشد، فوق که یدر صورترات و موازین موجب مقر

گردد و بـدین وصـف چنانچـه شـاکی بـه مأموریـت        به منظور تأمین امکانات رفاهی پرداخت می

العاده مذکور پرداخت خواهد شد؛ ولی موضوع پرواز حسب  مرزي اعزام شود، فوق خارجی و برون

ت ممکن است در پروازهاي داخلی و یا خارجی صورت پـذیرد و اصـوالً   تشخیص مسئولین شرک

ا تعیـین محـل   یتواند، خواستار انجام مأموریت و  مستخدمی بدون موافقت دستگاه متبوع نمی هیچ

پـرواز بـا لحـاظ حـداقل      يهـا  مأموریت بوده باشد و ضمناً تعیین و تشخیص تعداد پرواز و مسیر

بر عهده اداره کل  يهوانوردت نعماه با رعایت مقررات حاکم بر صر ساعت استاندارد پروازي در ه

و  شـده  ارائـه باشد. حالیه با توجه به مراتب فوق و مالحظه مدارك و مسـتندات   خدمات پرواز می

صادره  ...انطباق آن با مقررات و موازین اوالً در خصوص اعتبار امر مختومه به لحاظ صدور دادنامه

هواپیمـایی   به شکایترد شکایت که به لحاظ عدم توجه ت اداري مبنی بر دیوان عدال 11از شعبه 
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گردد  جمهوري اسالمی ایران صادر گردید به لحاظ شکلی بوده و از مصادیق امر مختومه تلقی نمی

دارد. ثانیاً در ارتباط با شکایت شاکی با توجه به مـوارد مصـرحه    و ایراد مذکور را مردود اعالم می

خواسته خود را ارائـه نکـرده،    عنه به انجام د قانونی مبنی بر الزام سازمان مشتکیفوق، شاکی مستن

گـردد. رأي   بنابراین شکایت مطروحه غیر وارد تشخیص و حکم به رد شکایت صادر و اعالم مـی 

 قانون دیوان عدالت اداري قطعی است. 7ماده  وفقصادره 

  مهري ـ پیرزاده    ان عدالت اداريدیو 9دیوان عدالت اداري ـ مستشار شعبه 9رئیس شعبه 

  
المللـی،   صالحیت تشخیصی، هواپیمایی جمهوري اسالمی ایران، پرواز بـین  واژگان کلیدي:

  صنعت هوانوردي، عدم ارائه مستند قانونی.

  

  رأي نقد و تحلیل 

المللی) و مآالً  دادنامه مبین آن است که شاکی به عدم برخورداري از پروازهاي خارجی (بین

پرداخت ارز به منظور تأمین امکانات رفاهی، معترض و خواستار الزام هواپیمـایی بـه ایـن    

پرواز بـرون مـرزي بـه    «مهم است. شعبه هم با اشاره به پاسخ طرف شکایت مبنی بر اینکه 

تعیین و تشخیص تعـداد و مسـیر پروازهـا بـا رعایـت      «و » متبوع نیاز دارد موافقت دستگاه

حداقل ساعت استاندارد پروازي در هر ماه با رعایت مقررات حاکم بر صنعت هوانوردي بر 

و مستند به اینکه شاکی مبناي قانونی الزام هواپیمـایی  » عهده اداره کل خدمات پرواز است

حکم به رد شکایت صادر نموده کـه از چنـد جهـت محـل     به خواسته خود را ارائه نداده، 

  انتقاد است: 

طرف شکایت در تعیین تعداد، مسیر و ساعات پـرواز، مقـررات صـنعت هوانـوردي را      .1

حاکم و اعمال آن را در صالحیت اداره کل خدمات پرواز دانسته، ولی در دادنامه اثـري از  

ر مسـتندات قـانونی از جانـب طـرف     اي نیست و جا داشت در صورت ذک استناد به مقرره

شـد و اگـر هـم     شکایت، این موارد در دادنامه جهت شـفافیت و اقنـاع وجـدانی درج مـی    

هواپیمایی آنها را ارائه نداده، شعبه هواپیمایی را به ذکر دقیق و شفاف مبانی قـانونی ملـزم   

ام، حمل بر به دلیل ابه» مقررات حاکم بر صنعت هوانوردي«نمود چون ذکر عبارت کلی  می

  کند. نمی توجیهصحت اقدام خوانده را 

ــ بـر    ـکه شعبه محترم با عدم تعرض، تلویحاً آن را پذیرفته نیز از پاسخ طرف شکایت .2

داند. حـال   هاي تشخیصی خود می آید که خوانده، تعداد و مسیر پروازي را از صالحیت می

مـوازین قـانونی و اصـول     آنکه صالحیت تشخیصی بدون حدود و ثغور نبوده و مقیـد بـه  

باشد. مواردي که در دادنامـه مغفـول مانـده و     می و...حقوقی از جمله منع تبعیض، تناسب 
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شعبه محترم از آنها عبور کرده که محل انتقاد است. چه اینکه صالحیت تشخیصی همچون 

  1صالحیت تکلیفی تحت شمول نظارت قضایی بر اداره قرار دارد.

) گستردگی و پیچیدگی منابع قانونی حقوق اداري ایران 1با توجه به: فارغ از موارد فوق  .3

) عدم آگاهی مستخدمین دولت از جمله شاکی به موازین 2خاصه از منظر ناسخ و منسوخ. 

واحـدهاي   يکار رسانی و میل به پنهان حقوقی حاکم بر خود که بخشی از آن به عدم اطالع

) تخصصی نبودن امر وکالت در ایـران و دایـره بسـیار    3حقوقی و کارگزینی مربوط است. 

رسـد اعمـال    محدود وکالي متخصص در امور اداري خاصه حقوق استخدامی؛ به نظر مـی 

در دیوان به ویژه در تمامی موارد همچون ایـن دادنامـه، جـز رد    » المدعی البینه علی«قاعده 

موانع تحصیل عدالت است. چه اینکه وقتی  نیتر ري نداشته و از بزرگشکایت، حاصل دیگ

خوانده بدون ذکر دقیق مبانی قانونی حاکم با یک عبارت کلـی، از تصـریح بـه مسـتندات     

نماید یا آن را ذکـر   دهد ـ خودداري می  قانونی ـ که امکان تفسیر و اعتراض را به شاکی می

توان شکایت خواهـان را بـا دلیـل     آورند، چگونه می کرده اما قضات محترم در دادنامه نمی

  رد نمود؟» عنه به انجام خواسته عدم ارائه مستندات قانونی مبنی بر الزام مشتکی«

رسد هواپیمایی با ذکـر کلیـاتی در خصـوص ضـوابط حـاکم، خواسـته        به نظر می هذا یعل

به ضوابط قانونی خواهان را جزء صالحیت تشخیصی خود دانسته و دیوان نیز بدون اشاره 

 خاص، حکم به رد شکایت داده است.

  

                                                                                                                   
مفهـوم صـالحیت تشخیصـی و    ـ کریم جوزانی، مـریم،  1جهت مطالعه بیشتر در زمینه صالحیت تشخیصی ر.ك:  .1

نامه کارشناسی ارشد حقوق عمومی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز،  ، پایانچگونگی کنترل آن در حقوق اداري

، رساله دکتري حقوق عمومی، دانشکده حقوق دانشـگاه  حاکمیت قانونصالحیت اختیاري و ـ فنازاد، رضا، 2. 1390

تهران،  هاي تخییري در قوه مجریه)، صالحیت تخییري (نظام حقوقی صالحیتـ مشهدي، علی، 3. 1391شهید بهشتی، 

 .1391معاونت تحقیقات، آموزش و حقوق شهروندي معاونت حقوقی ریاست جمهوري، چاپ اول، 
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ــوبه       ــمولین مص ــه مش ــوري ب ــدمات کش ــدیریت خ ــانون م ــري ق ــدم تس   ع

) و 1378وزیران ( ئتیه» چگونگی تبدیل وضعیت مستخدمان خرید خدمت به پیمانی« 

  حکم به تبدیل وضعیت آنها به پیمانی

  )91دیوان عدالت اداري (مهرماه  10شعبه  مرجع رسیدگی:

  

هـا و تأسیسـات دولتـی و     وزارت راه و شهرسازي و سازمان مجـري سـاختمان  .1 طرف شکایت:

   يجمهور سیرئمعاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی  .2عمومی 
نامه هیئت  تبدیل وضعیت استخدامی از قرارداد خرید خدمت به پیمانی به استناد تصویب خواسته:

مـورخ   555وزیران و رأي وحدت رویه صادره از هیئت عمومی دیوان عـدالت اداري بـه شـماره    

19/8/87    

  

الذکر به دیـوان عـدالت    شاکی دادخواستی به طرفیت خوانده و به خواسته فوق کار: گردش

به این شعبه ارجاع گردیده این شـعبه   ..داشته که پس از ثبت به کالسه شماره اداري تقدیم

العاده تشکیل و پس از مطالعه اوراق پرونده ختم دادرسی را اعالم و به شـرح   در وقت فوق

  نمایند.  می يآتی مبادرت به صدور رأ

  رأي دیوانمتن 

معرفی  76اداره خوانده از سال  شاکی در دادخواست مطروحه خود را کارمند قرارداد خرید خدمت

نموده و خواستار تبدیل وضعیت خود از قرارداد خریـد خـدمت بـه اسـتخدام پیمـانی بـه اسـتناد        

مـورخ   555هــ هیئـت وزیـران و رأي وحـدت رویـه شـماره        1792/ت 3591نامه شماره تصویب

مدارك ابرازي و صادره از هیئت عمومی دیوان عدالت اداري گردیده است که با توجه به  19/8/87

او و  نیمـاب  یفـ اسناد پیوست دادخواست ازجمله اوراق متعدد دال بر انعقاد قرارداد خرید خـدمت  

و نشانه نیاز اداره به خدمت وي  دهیگرد دیتمداکنون که هرساله  تا هم 76هاي  اداره خوانده از سال

نامه هیئت وزیران مکلف  یبهاي مشمول تصو مصوبه استنادي که دستگاه 3باشد، مستنداً به بند  می

نامه لغو نمایند و با  که منشأ قانونی نداشته را تا مهلت مقرر در بند یک تصویب ییشدند قراردادها

در دفتر شعبه  شده ثبتکارمندان مربوطه، وفق مقررات اقدام نمایند و اداره خوانده در الیحه دفاعیه 

شاکی و مشابه او که به دلیـل سـابقه خـدمات    که (ربطی به وضع  ییها پس از ایراد بحث ...شماره

سال تاکنون و داشتن حقوق مکتسبه که نباید با چوب قانون خدمات کشوري بـا آنـان    15بیش از 

نامه هیئت وزیران که قبل از تولد فکر قانون خدمات کشوري،  برخورد نمود، بلکه با همان تصویب

آن مقرر شده بود که تا ظرف شش ماه مشـمولین بنـد یـک را بایـد      يچه رسد به تصویب و اجرا

کردند که اداره خوانده ایـن تکلیـف    لغو قرارداد می 3نمودند و بقیه را وفق بند  تبدیل وضعیت می

را با شاکی تا هـم اکنـون تمدیـد نمـود و حـق       قراردادشفاف و روشن را عمل نکرد؛ بلکه مرتب 
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یجاد شد؛ گرچه خود باید پاسخگوي تخلف خود از قانون باشند مکتسب جدیدي نیز براي ایشان ا

) آورده اسـت کـه اگـر از سـوي معاونـت توسـعه       ...راي نظام به وجود آورده استکه بار اضافه ب

مجوز داده شود امکان اجابت خواسته شاکی و سایر افـراد   جمهور سیرئمدیریت و سرمایه انسانی 

لـی تعـارض   یه وعده حقی است با صدر الیحه نیز به دالمشابه میسر است که این نکته ضمن آنک

نشدن  و دقیق نشانه وجدان فطري صادق آنان و حل باتجربهاز حقوقدانان  ییگو دارد و این تناقض

قانونی براي آنان است و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی نیز در الیحه دفاعیه  يها تکلیف

شتر تکرار یالیحه اداره خوانده ردیف اول را با آب و لعاب بهمان سخنان صدر  ..مثبوت به شماره

کرده و حقی براي شاکی منظور ننمـوده کـه صـریحاً بـا مصـوبات قبـل هیئـت وزیـران ازجملـه          

هـ که براي امثال شاکی تعیـین تکلیـف نمـوده بـود، معـارض       1792/ت 3591نامه شماره  تصویب

خوانـده و حقـوق مکتسـبه شـاکی، رأي بـه ورود       هاي بالوجه ادارتین است؛ لذا با توجه به پاسخ

گـردد.   حق بودن شاکی و الزام اداره خوانده به اجابت خواسته وي صادر و اعالم می شکایت و ذي

  این رأي قطعی است. 

شـجاعی ـ       دیوان عدالت اداري 10دیوان عدالت اداري ـ مستشار شعبه   10رئیس شعبه 

  آزادي

  

تبدیل وضعیت، خرید خدمت، پیمانی، قانون مدیریت خدمات کشوري، حق  واژگان کلیدي:

  مکتسبه 

  رأي تحلیل و نقد 

دادنامه مبین آن است که شعبه دهم با توسل به حق مکتسبه و البته انصاف ـ بدون تصریح   

به آن ـ رأیی شایسته صادر نموده است. قضیه از ایـن قـرار اسـت کـه هیئـت وزیـران در        

ها را مکلف نموده: اوالًــ کارکنـانی    نامه مذکور در عنوان، دستگاه تصویبوفق  22/2/1378

و با رعایـت ضـوابط مقـرر اسـتخدام      23/3/1362مورخ  17598نامه  که مستند به تصویب

مصوبه). ثانیاًـ بـا سـایر کارکنـان خریـد      1اند را به پیمانی تبدیل وضعیت نماید (بند  شده

 6اند، ظـرف   اقع به صورت غیرقانونی اشتغال یافتهخدمت که بدون رعایت ضوابط و در و

هاي اجرایی از جمله خوانده  مصوبه). اما بسیاري از دستگاه 3ماه قطع همکاري نماید (بند 

هـاي متمـادي قراردادهـاي     دادنامه به این تکلیف عمل نکرده و به جاي لغو قرارداد، سـال 

ا تمدید نموده و پـس از گذشـت   منعقد شده بود ر یرقانونیخرید خدمتی که به صورت غ

ها و به رغم استفاده از خدمات کارکنان مزبور، با تمسک به قـوانین مـؤخر از مصـوبه     سال

کنند. در دادنامه به چند نکتـه مهـم    ، از تبدیل وضعیت و احقاق حق افراد امتناع میادشدهی

  ها به عنوان وحدت مالك است: اشاره شده که قابل اعمال در دیگر پرونده

هیئـت   78اینکه قوانین استنادي خواندگان از جمله قانون مدیریت، مـؤخر بـر مصـوبه     .1
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 3ماه از مهلـت اعطاشـده در بنـد     6دولت بوده و قابل عطف به ماسبق نیست و با گذشت 

اي براي افراد از جمله شاکی  مصوبه موصوف، تداوم قراردادها و عدم لغو آنها حق مکتسبه

رود که البتـه   در یک صورت آن هم تصریح قوانین مؤخر از بین می نماید که تنها ایجاد می

  در این مورد رخ نداده است.

و عدم انجام تکلیف از جانب طرف شـکایت، تخلـف دسـتگاه     ادشدهیماه  6با گذشت  .2

مزبور محرز بوده و همان طور که در دادنامه گفته شده،دستگاه متخلف خود باید پاسـخگو  

  انون رسیدگی به تخلفات اداري نیز قابل پیگیري است.امري که وفق ق باشد،

در دادنامه به نوعی به اقدام علیه خود از جانـب وزارت راه و شهرسـازي اشـاره شـده،      .3

اگر از سوي معاونت « بدین شرح که چون این وزارتخانه در پایان الیحه دفاعیه خود آورده:

داده شود، امکان اجابـت خواسـته   توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوري مجوز 

عالوه بر آنکه یک وعده حق است با دفاعیات گفته شده متناقض است » شاکی وجود دارد

گویی از حقوقدانان با تجربه و دقیق نشانه وجدان فطري صادق آنان و حل نشدن  تناقض«و 

نگـوییم   عباراتی که مشاهده آن در رویه قضـایی اگـر  ». هاي قانونی براي آنان است تکلیف

نظیر است. چه اینکه قضات محترم شعبه دهم از اینکه وزارت راه در آخر  نظیر حتماً کم بی

ـ اجازه دهد ما خواسـته شـاکی را   جمهور سیدفاعیه خود گفته اگر مقام باالتر ـ معاونت رئ 

دهیم؛ تفسیري بسیار موسع نموده و این عبارت را نشانه وجدان بیـدار و صـادق    انجام می

ن اداره خوانده دانسته است که در این خصوص دو نکته شایسته توجه است: اول ـ  مسئولی

الذکر چندان ارتباطی به تفسیر دیوان نداشته و معموالً در پایان  رسد عبارت سابق به نظر می

آیـد تـا    هاي اجرایی به دلیل انتقال توجه دعوا به مقام یا دستگاه باالتر مـی  دفاعیات دستگاه

د تخلفی صورت نگرفته، تنها دستورات اداري اجرا شده و تجویز با مقامـات  نشان داده شو

باالتر است تا بدین طریق هم از خود تبري جویند و هـم بـه شـکات ـ همکـاران خودــ       

ــ   گیري تنها نیستیم و مکلف به اجراي نظامات ابالغـی هسـتیم. دوم   بگویند ما در تصمیم

گویی خوانـدگان و فحـواي دفاعیـات،     ه از تناقضعلیرغم مورد گفته شده، اینکه در دادنام

چنین تفسیر شود و در واقع مستند به انصاف، وجدان، فطرت و صداقت خواندگان در بیان 

برانگیز دادنامه است. چـه اینکـه قضـات دیـوان      مطالب، احقاق حق شود از نکات تحسین

هیئت وزیران مبنی بر  1378مصوبه  3اند مقامات طرف شکایت از آنجا که بند  تلویحاً گفته

اند، در انتخاب میـان اعمـال    را منصفانه ندانسته» لغو قراردادهاي خرید خدمت غیرقانونی«

  اند. االجرا و انصاف، دومی را برگزیده نامه غیرمنصفانه اما الزم تصویب

همان سخنان خوانده ردیف اول را  ی...معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسان«عبارت  .4
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نیز مهر تأیید دیگري است بر اینکه قضات رأي حاضر » ...و لعاب بیشتر تکرار نمودبا آب 

ضمن استناد و توجه به مبانی قانونی و اصول حقوقی، نگـاه موسـعی بـه انصـاف و عقـل      

مدارترین آراي دیوان را صـادر   ترین و انصاف المجموع یکی از عقالنی حیث اند و من داشته

بایست مالك و راهنمایی براي مـوارد   رسد می ده و به نظر مینمودند که سزاوار تحسین بو

  مشابه باشد.
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  عدم پذیرش برگه تسویه حساب کلی از کارفرما

  به دلیل مغایرت با مقررات آمره قانون کار 

  

  ) 91دیوان عدالت اداري (مهرماه  18شعبه  مرجع رسیدگی:

   آبادان اداره کار و امور اجتماعی طرف شکایت:
   اعتراض به رأي شماره... مورخ... هیئت حل اختالف کار :و خواستهموضوع شکایت 

  

الـذکر بـه دیـوان     عنه و بـه خواسـته فـوق    شاکی دادخواستی به طرفیت مشتکیکار:  گردش

عدالت اداري تقدیم نموده که پس از ثبت از دفتر کل دیوان به شماره... و ارجاع آن به این 

العاده به تصـدي امضـاکنندگان ذیـل     فوق ثبت گردیده، شعبه در وقت فوقشعبه به کالسه 

تشکیل و پس از رسیدگی با توجه به منـدرجات دادخواسـت و محتویـات پرونـده خـتم      

  نماید. دادرسی اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رأي می

  رأي دیوانمتن 

در خصوص شکایت شاکی به طرفیت هیئت حل اختالف اداره کار آبادان به خواسته اعتـراض بـه   

رأي شماره... مورخ... نظر به اینکه اداره طرف شکایت برابر مقررات به شکایت رسـیدگی کـرده و   

نمایـد ارائـه و    عنه را فراهم می نامبرده دلیل و مدرکی که موجب بی اعتباري و تزلزل رأي معترض

راز ننموده است و ایراد وي مبتنی بر قانون نیست، تسویه حساب کلی که ریـز مطالبـات کـارگر    اب

محاسبه نشده باشد ارزش قانونی ندارد. قانون کار آمره است. دخالت دولت در جهت حمایـت از  

 164نامه اجراي ماده باشد؛ بنا به مراتب مذکور رسیدگی هیئت مطابق آیین طرف ضعیف قرارداد می

از قانون کار، حکم به رد شکایت و  148و  34و  3و  2قانون کار است، لذا دیوان به استناد مواد از 

قـانون دیـوان عـدالت     13و  7کند. این رأي برابر مـواد   عنه را صادر و اعالم می ابرام رأي معترض

  اداري صادر گردیده و قطعی است. 

کرمـی ـ    دیـوان عـدالت اداري    18دیوان عدالت اداري ـ مستشـار شـعبه     18رئیس شعبه 

  شجاعی نوري

  
  هیئت حل اختالف، تسویه حساب کلی، قانون کار، دخالت دولت، قانون آمره واژگان کلیدي:

  رأينقد و تحلیل 

وفق ماده یک قانون کار، کارگر کسـی اسـت کـه بـه هـر عنـوان و در مقابـل دریافـت          .1

  کند. السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می حق
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همان قانون، کارفرما، شخصی است که کارگر به درخواست و به حساب او  2طبق ماده  .2

  کند. میالسعی کار  در مقابل دریافت حق

هاي قانونی که کارگر به اعتبار قرارداد  کلیه دریافت«الذکر:   قانون فوق 34به موجب ماده  .3

هاي مسـکن، خواربـار، ایـاب و ذهـاب،      مندي، هزینه کار اعم از مزد یا حقوق، کمک عائله

نمایـد را   مزایاي غیرنقدي، پاداش افزایش تولید، سود سـاالنه و نظـایر آنهـا دریافـت مـی     

  ».نامند السعی می حق

هاي حاضر شاکی (کارفرما) از رأي هیئت حل اختالف شکایت و اظهار نموده که  در دادنامه

برگه تسویه حسابی که از کارگر اخذ نموده، در هیئت طـرف شـکایت مطمـح نظـر قـرار      

نگرفته و بدین جهت خواستار نقض رأي شده است. اما دیـوان مسـتند بـه مبـانی قـانونی      

تسـویه حسـاب کلـی خـالف     «قانون کار و با اظهار اینکه  34و  2، 1ی مواد صدرالذکر یعن

و » قـانون کـار آمـره اسـت    «، »شود موجب ضرر کارگر می«، »گانه پیش گفته است مواد سه

، حکم به رد شکایت »دخالت دولت در جهت حمایت از طرف ضعیف قرارداد است«اینکه 

آنکـه مـواد اسـتنادي پـیش گفتـه هـیچ       و تأیید رأي هیئت حل اختالف نموده است. حال 

رسد شـعبه محتـرم    حساب جزیی ندارند. بنابراین به نظر می تصریحی در باب لزوم تسویه

هجدهم با توجه به واقعیت امر و اینکه تسویه حساب کلی به دلیل نامشخص بودن مـوارد  

ز ظـاهر  قانونی، عدم شفافیتی است که در نهایت حاصلی جز ضرر کارگر ندارد؛ با عبـور ا 

اعتبـاري   قانون، تفسیري عادالنه بل منصفانه داشته و با توجه به فلسفه قانون، حکم بـه بـی  

در دیـوان، در نهایـت    یـی هـذا صـدور چنـین آرا    برگه تسویه حساب کلی داده است. علی

حرکت این مرجع قضایی به سمت تفسیر غایی قوانین و مقررات را تسریع خواهد نمـود.  

دخالـت دولـت در جهـت حمایـت از طـرف      «ه شعبه محترم مبنـی بـر   نکته آخر اینکه گفت

به رغم اینکه اصوالً و همچنان بر روح قانون کار ایران سیطره دارد با » ضعیف قرارداد است

قـانون رفـع   «هاي اخیر در قانون کار از جمله اصالحاتی که وفق  عنایت به اصالحات سال

خاصـه در حـوزه فسـخ     7/5/1386مصوب  »گذاري صنعتی برخی از موانع تولید و سرمایه

بـه  » حقوق کـار = حقـوق کـارگر   «قرارداد اعمال شده، ترك برداشته و در حال حرکت از 

 باشد. می» حقوق کار = تنظیم رابطه کار«سمت 

  


