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  خسارت تأخیر تأدیه دیون دولتی

  
      

  

  1مشخصات رأي  
  

1/901925کالسه پرونده: 
 
 91مهرماه تاریخ دادنامه:  

  ف.م.ب.شاکی: 

  دانشگاه علوم پزشکی استان چهارمحال و بختیاري طرف شکایت:

   پرداخت کارانه و تأخیر تأدیه مربوطهالزام به موضوع شکایت وخواسته: 

  دیوان عدالت اداري 1شعبه  مرجع رسیدگی:

  

  

الذکر تقدیم دیوان عدالت اداري نموده که پس  شاکی دادخواستی به طرفیت خوانده وخواسته فوقگردشکار: 

صدي امضاء العاده به ت هـذا این شعبه در وقت فوق از ثبت به شماره ... به این شعبه ارجاع گردیده، علی

کنندگان زیر تشکیل و با مطالعه محتـویات پرونده، ختم رسیدگی را اعالم وبه شرح ذیل مبادرت به صدور 

 نماید. رأي می

  رأي دیوان عدالت اداري

با توجه به بررسی محتویات پرونده، نظر به اینکه شاکی از پزشکان متخصص شاغل در دانشگاه علوم پزشکی 

موجب دستورالعمل اجراي طرح نظام نوین اداره بیمارستان، پرداخت حق کارانه به کلیه مذکور بوده است و به 

پزشکان شاغل اعم از رسمی و پیمانی یا قراردادي در صورت ارائه خدمات آموزشی قابل قبول جهت استفاده 

شاکی مورد تأیید الزحمه کارانه با تأیید ریاست بیمارستان مقرر شده است و با عنایت به اینکه خدمات  از حق

رئیس بیمارستان محل خدمت وي قرار گرفته است و اصل استحقاق مشارالیه نیز مورد انکار اداره مذکور قرار 

هـاي درمـان از ناحیـه     نگرفته است، بنابراین خواسته، موجه تشخیص و چـون تـأخیر در پرداخـت هزینـه    

بود، لذا حکم به ورود شکایت دایر بر الزام به  گر، نافی پرداخت حق کارانه مشمولین نخواهد هاي بیمه دستگاه

گردد و در خصوص تقاضاي نامبرده مبنی بر پرداخت  پرداخت حق کارانه نسبت به شاکی صادر و اعالم می

                                                
، 1392)، تهران، پژوهشگاه قوه قضاییه، چاپ اول، 91مجموعه آراي قضایی شعب دیوان عدالت اداري (مهرماه . ١

  .7ـ 8صص 



 »رأي«فصلنامه مطالعات آراي قضایی /  86

 
خسارت تأخیر تأدیه به دلیل عدم وجود مقررات قانونی مبنی بر الزام به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از دیون 

  گردد. رأي صادره قطعی است. م به رد شکایت صادر و اعالم میدولتی در این قسمت، حک

  

  مشخصات رأي
  

  91مهرماه  تاریخ دادنامه: 8/910250کالسه پرونده: 

  پ.د.  شاکی:

  سازمان جهاد کشاورزي مازندران  طرف شکایت:

در  1373لغایـت  1366هـاي   :اعتراض به پرداخت حقوق معوقه سـال موضوع شکایت و خواسته

  بدون رعایت تورم زمان پرداخت 1390ماهاسفند 

  دیوان عدالت اداري 8شعبه  مرجع رسیدگی:
  

  

: شاکی با تقدیم دادخواستی به دیوان عدالت اداري که به شماره ... ثبت دفترکل به این شعبه ارجاع و گردشکار

هیئت شـعبه در   به کالسه فوق، ثبت دفتر این شعبه گردیده، تقاضاي رسیدگی به خواسته خود را نموده که

العاده به تصدي امضاءکنندگان ذیل تشکیل و چون با توجه به محتویات پرونده موجبات رسیدگی  وقت فوق

باشد، پس از مشورت و بررسی مدارك و مستندات ابرازي و لوایح تقدیمی، ختم رسیدگی را اعالم و  فراهم می

  نماید.  به شرح آتی مبادرت به صدور رأي می

  عدالت اداريرأي دیوان 

عـالی کشـور بـه شـماره      نظر به اینکه به موجب مفاد رأي وحدت رویـه صـادره از هیـأت عمـومی دیـوان     

برقراري و پرداخت حقوق مستخدمین که دولت در مقام اجراي قوانین استخدامی مکلف بـه   2/1/48ـ156

تفاوت است و مستلزم انجام آن است با معامالت دولت و همچنین معامالت و تعهدات اشخاص متمایز و م

هذا شعبه خواسته مطروحه را غیر وارد تشخیص و حکم به رد آن صادر  باشد، علی تأدیه و خسارت تأخیر نمی

  باشد. گردد. رأي صادره قطعی می و اعالم می

 
  

  

  

  



  87 /ي عدالت ادار وانیشعب د يآرا دهیگز ـلیتحل 

 

  مقدمه

بـا  » الزام دستگاه دولتی به پرداخت خسارت تأخیر تأدیـه «الذکر، خواسته  طی دو رأي فوق

و رد شکایت شعب اول و هشتم دیوان مواجه شده، هرچند که مستند آراي این پاسخ منفی 

الـزام دانشـگاه بـه    «دو شعبه متفاوت بوده است. در رأي شـعبه اول، خواهـان دو خواسـته    

درخواست نموده که شعبه به رغم » خسارت تأخیر تأدیه آن را«و » پرداخت کارانه پزشکان

خسارت تأخیر تأدیه را بـه جهـت فقـدان مبنـاي      صدور حکم به پرداخت کارانه، پرداخت

به دلیل عدم وجود مقررات قـانونی مبنـی بـر الـزام بـه پرداخـت       «تر  قانونی و به بیان دقیق

اعتـراض  «رد کرده و در رأي شعبه هشتم نیز خواسته » خسارت تأخیر تأدیه از دیون دولتی

خسـارت تـأخیر   «واقـع  و در » به پرداخت حقوق معوقه بدون رعایت تورم زمان پرداخـت 

عالی  هیأت عمومی دیوان 2/1/1348ـ156، مستند به رأي وحدت رویه »تأدیه حقوق معوقه

  کشور غیر وارد تشخیص شده است. حال آنکه:

در موضوع » هاي عمومی و انقالب در امور مدنی قانون آیین دادرسی دادگاه« 522اوالًـ ماده 

مردم قائل نشده و به صورت مطلـق، خسـارت   خسارت تأخیر تأدیه، تفاوتی میان دولت و 

در دعـاویی کـه   «دارد:  اشـعار مـی   522تأخیر تأدیه را با شرایطی تجویز نموده است. مـاده  

موضوع آن، دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از 

ان سررسید تـا هنگـام   پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت ساالنه از زم

پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص ساالنه که توسـط  

گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد  بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران تعیین می

هفـت شـرط را    522بنـابراین مـاده   ». مگر این که طرفین به نحوه دیگري مصـالحه نماینـد  

  نموده: احصاء

  موضوع دعوي، دین باشد. )1

  نوع دین، وجه رایج باشد. )2

  داین پرداخت طلب خود را از بدهکار درخواست کرده باشد. )3

  مدیون متمکن باشد یعنی معسر از پرداخت دین نباشد. )4
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  رغم مطالبه طلبکار و تمکن، از پرداخت امتناع نماید. مدیون علی )5

یمت ساالنه، به طـور فـاحش   در حد فاصل سررسید تا هنگام پرداخت، شاخص ق )6

  تغییر کرده باشد.

  طلبکار، خسارت تأخیر تأدیه را مطالبه کرده باشد. )7

لذا در صورت تحقق این شرایط، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص ساالنه تعیین شـده  

توسط بانک مرکزي، حکم به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه خواهـد داد. البتـه بایـد توجـه     

عنی تغییر فاحش شاخص قیمـت، غالبـاً (بخوانیـد همیشـه) محقَّـق و      داشت شرط ششم ی

محصل بوده و با عنایت به معناي عمیق و قابل فهم بودن تورم در ایران، نیـازي بـه اثبـات    

داشـت:   بیـان مـی   1318قـانون آیـین دادرسـی مـدنی مصـوب       725ندارد. کما اینکه مـاده  

رف تـأخیر در پرداخـت بـراي مطالبـه و     خسارت تأخیر تأدیه محتاج به اثبات نیست و ص«

لذا ماده مزبور اساساً میان خوانده که دولت باشد یا مردم، تفـاوتی قائـل   ». حکم کافی است

  نشده است.

ثانیاًـ تبعیض میان مردم و دولت نیاز به تصریح قانونی دارد و اصل بر عدم تبعیض است. از 

تأخیر تأدیه از دولـت وجـود نـدارد،    این رو وقتی صراحتی در مورد منع دریافت خسارت 

توانند ایـن خسـارت را دریافـت نماینـد،      همان گونه که مردم از مردم و دولت از مردم، می

عدم تجویز دریافت خسارت مزبور از دولت، غیر منطقی و غیر منصـفانه بـوده و بـه نـص     

نـع توقیـف امـوال    قانون راجع به م«المثل در ماده واحده  قانونی نیاز دارد. چنانکه مقنن فی

، ضـمن اعطـاي یـک سـال     14/2/1361مصـوب  » ها منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداري

به، آنها را از پرداخـت خسـارت تـأخیر تأدیـه      ها بابت پرداخت محکوم مهلت به شهرداري

شود که در صورت  لذا این نکته مطرح می 1براي این مدت (و نه بیشتر) معاف نموده است.

                                                
وجوه : «14/2/1361مصوب » ها قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداري«ماده واحده  .1

ها مکلفند وجوه  باشد. شهرداري ها... قابل تأمین و توقف و برداشت نمی و اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداري

ها ... را در حدود مقدورات مالی خود از محل اعتبار بودجه سال  به احکام قطعی صادره از دادگاه  مربوط به محکوم

لهم  مورد عمل و یا در صورت عدم امکان از بودجه سال آتی خود بدون احتساب خسارت تأخیر تأدیه به محکوم

  ».پرداخت نمایند...
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نمـود. بـدین    بایست این خسارت را پرداخت مـی  صریح، شهرداري نیز میعدم وجود این ت

هاي عمومی اعم از دولتی و غیر دولتی از  لحاظ در مواقعی که نصی مبنی بر معافیت دستگاه

یـاد شـده ـ بـا حصـول       522پرداخت خسارت تأخیر تأدیه وجود ندارد، اصل یعنـی مـاده   

  باشد. شرایط مذکور در آن ـ حاکم می

کـه در زمـان    1385قانون دیوان عـدالت اداري مصـوب    13ماده  1ـ به موجب تبصره ثالثاً

توانند وفق درخواست خواهان، با تصدیق  شعب دیوان صرفاً می 1صدور حکم مجري بوده،

به محاکم عمومی رهنمون سـازند. بـدین   » تقویم خسارت«ورود خسارت، شاکی را جهت 

، شـعب دیـوان پـس از    »خسارت تأخیر تأدیه« رسد در مواجهه با خواسته جهت به نظر می

احراز ورود خسارت ـ که گفته شد به دلیل تورم روز افزون در ایران، واقعاً به احـراز نیـاز    

ندارد و در ایران، ارزش وجه دریافتی امروز، مطمئناً با وجه دریافتی فردا متفـاوت بـوده و   

الباً رو به کـاهش بـوده ـ صـرفاً     دهد که مسیر مذکور، غ مطالعه سیر قدرت خرید، نشان می

هـاي عمـومی حقـوقی طبـق نظـر       صالحیت دارند، خسارت را تصدیق نمایند تا در دادگاه

  کارشناس رسمی دادگستري تقویم شود.

عالی کشـور مـورخ    هیأت عمومی دیوان 156رابعاً ـ قسمت اخیر رأي وحدت رویه شماره  

قـراري و پرداخـت حقـوق مسـتخدمین کـه      نظر به اینکه بر«... دارد:  اشعار می 20/1/1348

دولت در مقام اجراي قوانین استخدامی مکلف به انجـام آن اسـت بـا معـامالت دولـت و      

همچنین معامالت و تعهدات اشخاص متمایز و متفاوت است، تأخیر در انجام آن مشـمول  

باشـد و مسـتلزم تأدیـه     ] نمـی 1318فصل سوم از باب دهم قـانون آیـین دادرسـی مـدنی [    

عالی کشور که مبنی بـر رد دعـوي مطالبـه     ارت تأخیر نیست لذا رأي شعبه پنجم دیوانخس

حـال آنکـه ایـن قسـمت از     ». گردد... خسارت تأخیر تأدیه صادر شده است نتیجتاً تأیید می

و در مقام رفع ابهام و  1318رأي در زمان حکومت قانون آیین دادرسی مدنی سابق مصوب 

عالی در تفسیر این قـانون و در واقـع عـدم تسـري خسـارت       تعارض از آراي شعب دیوان

                                                
قانون «ن یعنی مجري بوده و قانون جدید دیوا 1385صادر شده که قانون دیوان مصوب  91رأي در مهرماه  .1

  هنوز تصویب نشده بود.1392مصوب » تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداري
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بـه دیـون دولتـی صـادر شـده و       1318تأخیر تأدیه مذکور در قانون آیین دادرسـی مـدنی.   

و دیگر قـوانین   1379االجرا بودن قانون آیین دادرسی مدنی مصوب  اکنون در زمان الزم هم

  1رسد. وخ به نظر میو مقررات موضوعه، اساساً سالبه به انتفاي موضوع و منس

خامساًـ اگر در انتقاد به نظر نویسندگان مبنی بر افاده تعلق خسارت تأخیر تأدیـه بـه دیـون    

دولتی اعم از حقوق و مزایا و رد نمودن مستنداتی چون رأي وحدت رویـه مـذکور، ایـراد    

رد خسارت تأخیر تأدیه در ایران، نه اصل که استثناست و در مواردي چون دیرکـ «شود که: 

صرفاً به جهـت تصـریح قـانونی     3و دیرکرد پرداخت وجه چک 2ها پرداخت مطالبات بانک

برقرار است، فلذا دریافت خسارت تأخیر تأدیه از دیون مربوط به حقوق و مزایـاي دولتـی   

  ، پاسخ آن است که:»قابل دریافت نیست

قیق فقهاي این این استدالل مربوط به زمانی بود که شوراي محترم نگهبان و به عبارت د

دانستند و  می» خالف شرع انور«و در نتیجه » ربا و حرام«شورا، دریافت خسارت دیرکرد را 

شماره  25/8/1362،4مورخ  9499به موجب نظریات متعدد شورا شامل نظریات شماره 

                                                
و  1318االجرا شدن این قانون، قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال  از تاریخ الزم«ق.آ.د.م:  529. به موجب ماده  1

  ».گردد الحاقات و اصالحات آن ... در موارد مغایر ملغی می

مصوب » اصالحی قانون عملیات بانکی بدون ربا 15قانون الحاق دو تبصره به ماده «ماده واحده  1. تبصره  2

در اجراي این قانون به اشخاص حقیقی و حقوقی پرداخت  ها کلیه وجوه و تسهیالت اعطایی که بانک: «29/11/1376

شخاص مذکور در سررسید معینی وجوه و تسهیالت نمایند و برابر قرارداد تنظیمی مقرر شده باشد که ا نموده یا می

دریافتی به انضمام سود و خسارت و ... را بپردازند، در صورت عدم پرداخت و اعالم بانک بستانکار قابل مطالبه و 

  ».وصول است...

هرگاه قبل از صدور حکم قطعی، شاکی :«16/4/1355مصوب » قانون صدور چک) «2/6/1382اصالحی ( 12. ماده  3

ذشت نماید و یا این که متهم وجه چک و خسارات تأخیر تأدیه را نقداً به دارنده آن پرداخت کند... هرگاه پس از گ

تبصره این ماده ». صدور حکم قطعی... موجبات پرداخت وجه چک و خسارات تأخیر تأدیه ... را فراهم نماید...

قانون اصالح موادي از قانون صدور  2تبصره به ماده  قانون الحاق یک«را به » میزان خسارت و نحوه احتساب آن«نیز

تواند محکومیت  دارنده چک می« ارجاع داده است: »مجمع تشخیص مصلحت نظام 10/3/1376چک مصوب 

هاي وارد شده که مستقیماً و به طور متعارف در جهت وصول  صادرکننده را نسبت به پرداخت کلیه خسارات و هزینه

  ».تحمل شده است ... از دادگاه تقاضا نماید...طلب خود از ناحیه وي م

و  712دریافت خسارت تأخیر تأدیه موضوع مواد «فقهاي شوراي نگهبان:  25/8/1362مورخ  9499. نظریه شماره  4

  ».] به نظر اکثریت فقها مغایر با موازین شرعی شناخته شد1318قانون آیین دادرسی [مصوب  719



  91 /ي عدالت ادار وانیشعب د يآرا دهیگز ـلیتحل 

 

با دریافت خسارت تأخیر  14/10/1367،2مورخ  3378و شماره  12/4/13641مورخ  3845

 12)، ماده 719و  712(مواد  1318تندي اعم از قانون آیین دادرسی مدنی تأدیه با هر مس

 37و  36آن و مواد  5و  4هاي  و تبصره 3قانون ثبت 34اصالحی قانون صدور چک، ماده 

نامه اجرایی ثبت، مخالف بودند. اما با اصالح قانون صدور چک در مجمع تشخیص  آیین

تأدیه در خصوص وجه چک، نیز مستند به مصلحت نظام و جواز دریافت خسارت تأخیر 

قانون اصالح موادي از قانون صدور چک  2قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده «

منظور از عبارت کلیه خسارات «مبنی بر  21/9/1377مصوب » مجمع 10/3/1376مصوب 

ناي نرخ مذکور در تبصره الحاقی... خسارات تأخیر تأدیه بر مب» هاي وارد شده... و هزینه

قانون آیین  522و در نهایت تصویب ماده » تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن ... است

دادرسی مدنی ایراد یاد شده وارد نبوده و به بیان بهتر ایرادي تاریخی است که نظام حقوقی 

ایران از آن عبور کرده و به نظر نویسندگان، دریافت خسارت تأخیر تأدیه، اصل و نه استثناء 

  است. 522گفته ماده  و منوط به حصول شرایط پیش

رسد آراي شعب دیوان عدالت اداري در عدم صدور حکم به خسـارت   هذا به نظر می علی

گرایی و رئالیست حقوقی است  تأخیر تأدیه و در واقع عدم تصدیق آن، بیشتر مستند به واقع

د فزاینـده آن، کسـري   تا مبناي حقوقی صرف. چه، با نگاهی به حجم دعاوي دیوان و رشـ 

                                                
مطالبه مازاد بر بدهی بدهکار به عنوان خسارت تأخیر تأدیه چنانچه : «12/4/1364مورخ  3845نظریه شماره  . 1

شود ربا و حرام است)  حضرت امام مدظله نیز صریحاً به این عبارت (آنچه به حساب دیرکرد تأدیه بدهی گرفته می

قانون آیین دادرسی  723تا  719باشد. بنابراین مواد  اند جایز نیست و احکام صادره بر این مبنی شرعی نمی اعالم نموده

باشد، خالف شرع انوار  ] و سایر موادي که به طور متفرق احتماالً در قوانین در این رابطه موجود می1318[مصوب 

  ».است و قابل اجرا نیست

 37و  36آن و ماده  5و  4قانون ثبت و تبصره  34آن قسمت از ماده : «14/10/1367مورخ  3378نظریه شماره  . 2

نامه اجرایی ثبت که اخذ مازاد بر بدهی بدهکار را به عنوان خسارت تأخیر تأدیه مجاز شمرده شده است، خالف  آیین

  ».شود... موازین شرع و باطل اعالم می

و ... در صورتی که بدهکار ظرف مدت  33در مورد معامالت مذکور در ماده «بت اسناد و امالك: قانون ث 34ماده  . 3

تواند وصول طلب خود را توسط دفترخانه تنظیم کننده سند  مقرر در سند، بدهی خود را نپردازد، بستانکار می

خسارت دیرکرد صادر خواهد درخواست کند. دفترخانه بنا به تقاضاي بستانکار، اجراییه براي وصول و اجور و 

  اصالح شد.» قانون ثبت 34قانون اصالح ماده «این ماده به موجب ». کرد...



 »رأي«فصلنامه مطالعات آراي قضایی /  92

 

رسـد در   بودجه همیشگی دولت و اوضاع نامطلوب پرداخت حقوق و مزایـا، بـه نظـر مـی    

آید که  صورت باب شدن اخذ خسارت تأخیر تأدیه، بحرانی در اوضاع مالی دولت پدید می

  خروج از آن، ابداً ساده نیست.
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 وکالت وکالي غیر دادگستري در تعزیرات حکومتی

  

  

  مشخصات رأي
  

1/901741کالسه پرونده: 
1
 91مهرماه تاریخ دادنامه:  

  ح.د.شاکی: 

  یحکومت راتیـ سازمان تعز زدی یحکومت راتیاداره کل تعزطرف شکایت: 

 راتیـ سـازمان تعز  ـ  زدی یحکومت راتیاداره کل تعز میاعتراض به تصمموضوع شکایت وخواسته: 

  یحکومت راتیدر شعبه تعز يدادگستر ریغ يوکال رشیبر عدم پذ یمبن یحکومت

  دیوان عدالت اداري 1دادرس شعبه مرجع رسیدگی: 

  

  

شاکی دادخواستی به طرفیت خوانده وبه خواسته فوق الذکر تقدیم دیوان عدالت اداري نموده که گردشکار: 

امضاء پس از ثبت به شماره ... به این شعبه ارجاع گردیده، علیهـذا این شعبه در وقت فوق العاده به تصدي 

کنندگان زیر تشکیل و با مطالعه محتـویات پرونده، ختم رسیدگی را اعالم وبه شـرح ذیــل مبــادرت بـه    

  نماید. صدور رأي می

  رأي دیوان عدالت اداري

وکالـت   رشیبر عـدم پـذ   یمبن تیادارات طرف شکا مینسبت به تصم ،یمیبه شرح دادخواست تقد یشاک

نموده است که با توجـه بـه    یدگیرس يو به شرح خواسته تقاضا معترض يدادگستر ياز وکال ریغ يوکال

 نکهیا هنظر ب ت،یواصله از طرف شکا حهیو ال یمیپرونده و مالحظه مفاد دادخواست تقد اتیمحتو یبررس

باشـند   یطیشرا يدارا دیبا نییمتداع يوکال« نیالهالل نیبه شرح ب یمدن یدادرس نییقانون آ 33اطالق ماده 

 طیلزوم و دارا بودن شـرا  دیمف» آنان مقرر شده است يها برا راجع به وکالت در دادگاه نیکه به موجب قوان

در  یحکـومت  راتیـ در قـانون مقـررات تعز   چونو  باشد یم نییمتداع يوکال هیکل يها برا وکالت در دادگاه

مراجع خـاص   نیسکوت قواننشده است و در موارد  انیب یخصوص وکالت در مراجع مذکور حکم خاص

و مقـررات   نیقـوان  لسـکوت یبه دل نیاستنباط کرد؛ بنابرا یو مقررات عموم نیحکم موضوع را از قوان دیبا

 نیـی قانون آ 33در خصوص وکالت در مراجع مذکور با توجه به حکم آمره و مطلق ماده  راتیسازمان تعز

                                                
 .17پیشین، ص  .1
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مشمول حکم مقرر در  یحکومت راتیوکالت در تعز طیو انقالب، شرا یعموم يها در دادگاه یمدن یدادرس

و حکم  دهینگرد صیقانون تشخ ریمغا تیو اقدام سازمان طرف شکا میشده بوده است و لذا تصم ادیماده 

  است. یصادره قطع يگردد. رأ یصادر و اعالم م تیبه رد شکا
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  مقدمه

 یدادرس نییآ«مربوط به  داستیعنوانش پطور که از  همان یین دادرسی مدنیـ قانون آ1

 يادار يها دادگاه ای ییاست نه مراجع شبه قضا »یو انقالب در امور مدن یعموم يها دادگاه

  .یحکومت راتیاز جمله شعب تعز یاختصاص

است  یمجموعه اصول و مقررات ،یمدن یدادرس نییآ« یین دادرسی مدنیق.آ 1ـ مطابق ماده 2

 ،یعموم يها در دادگاه یو بازرگان یمدن يدعاو هیو کل یبه امور حسب یدگیکه در مقام رس

 تیکه به موجب قانون موظف به رعا یمراجع ریعالی کشور و سا دیوان دنظر،یانقالب، تجد

است، چرا که شعب  یقانون، مستلزم نص قانون نی. لذا استناد به ا»رود یبه کار م باشند، یآن م

 نیشده و بد ادیمزبور، از آن  1است که در ماده  »یمراجع ریسا«هم جزء  یحکومت راتیتعز

 حینص و تصر ازمندین یحکومت راتیلحاظ استفاده از قانون آیین دادرسی مدنی در شعب تعز

  است. یقانون

در  يا آمده، مقرره زین يهمان گونه که در متن رأ 1یحکومت راتیو مقررات تعز نیـ در قوان3

و مقررات خاص  نیما در قوان بیترت نیاست و بد مدهایآن ن طیخصوص وکالت و شرا

  .میبا فقدان جواز ارجاع و استفاده از قانون آیین دادرسی مدنی مواجه یحکومت راتیتعز

 يها أتیکار ـ ه یدر مراجع دادرس المثل یاست و ف نیچن زین ییمراجع شبه قضا ریـ در سا4

گذار پس از ذکر  قانون کار ـ قانون 166تا  157و حل اختالف کار موضوع مواد  صیتشخ

مربوط «ضوابط  164در ماده  ،یدنظرخواهیو مهلت تجد يمواد از جمله بافت عضو یبرخ

را به » جلسات آنها لیتشک یو حل اختالف و چگونگ صیتشخ يها أتیه يبه انتخاب اعضا

تعاون، کار و رفاه  ریکار ـ در حال حاضر وز ریوز بیکار و تصو یعال ياز جانب شورا هیته

کار و بعداً تعاون، نحوه وکالت  ریـ ارجاع داده و در مقررات متعدد وضع شده، وز یاجتماع

                                                
ـ ماده واحده قانون 2مجمع تشخیص مصلحت نظام.  23/12/1367ـ قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1ر.ك:  .1

ـ آیین 3. 19/7/1373حت نظام، مصوب مجمع تشخیص مصل 23/12/1367اصالح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 

  و الحاقات و اصالحات آن. 1/8/1373نامه سازمان تعزیرات حکومتی مصوب 
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مقرره وضع  نیو در آخر 1کار به قانون آیین دادرسی مدنی ارجاع نشده یدر مراجع دادرس

از » ـ وکالت 3فصل «عنوان  لیذ 7/11/1391مصوب » کار یدادرس نییآ« یعنیشده 

 يا ندهی). نما22(ماده  ندیانتخاب نما توانند یم يدعو نیصحبت شده است که طرف یندگانینما

 ه(ماد »شود یم یانتخاب و معرف يعاد ای یاست که به موجب سند رسم یقیشخص حق«که 

ارا بودن پروانه عدم جواز قانونگذار، مستلزم د لیکار به دل ی). لذا وکالت در مراجع دادرس23

  .باشد یوکالت نم

 وانید یدادرس نییو آ التیقانون تشک«در  المثل یاست و ف نیچن زین ییـ در مراجع قضا5

 يدادخواست، اعتراض به آرا میچون تقد يپس از آنکه موارد 1392مصوب  »يعدالت ادار

و ضبط اموال شخص متخلف؛  فیتوق ،یعموم أتیه يابالغ و اصالح آرا ،يادار يها دادگاه

مقررات مربوط به رد دادرس «و  111ماده  3و بند  97، تبصره ماده 16ماده  2موضوع تبصره 

) را صراحتاً به قانون آیین 122(ماده » و وکالت وانید ماتیو نحوه ابالغ اوراق، آرا و تصم

قانون  نیسکوت در ا موارد ریسا: «... دارد یم انیب 122دادرسی مدنی ارجاع داده، در ماده 

و انقالب (در  یعموم يها دادگاه یدادرس نییاست که در قانون آ یبی] به ترتوانی[قانون د

همچون  ییلذا در مراجع قضا». مقرر شده است یاحکام مدن ي) و قانون اجرایامور مدن

مذکور در قانون آیین دادرسی مدنی و در  یدگیاستفاده از نحوه رس ز،ین يعدالت ادار وانید

  دارد. حیبه تصر ازیقانون ن نیواقع استناد به ا

در خصوص مراجع «که  نیبرخالف ا یعنیبرخالف موارد مذکور  وانیشعبه اول د نیبنابرا

 حیمهم تصر نیاز قانون آیین دادرسی مدنی استفاده کرد که به ا توان یم یزمان ،ییشبه قضا

بر لزوم دارابودن پروانه وکالت  یقانون آیین دادرسی مدنی مبن 33اشاره به ماده  ، با»شده باشد

                                                
هاي تشخیص و حل اختالف کار  آیین رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیأت«آیین نامه  4ماده  2در تبصره  .1

اعی نیز رسمی بودن وکیل خواهان الزامی وزیر کار و امور اجتم 3/10/1380مصوب » قانون کار 164موضوع ماده 

در صورتی که دادخواست توسط نماینده خواهان اعم از وکیل دادگستري یا اشخاص حقیقی دیگر تسلیم «نیست: 

  ».گردد...
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حکم موضوع را از  دیمراجع خاص با نیدر موارد سکوت قوان«عنوان نموده که  ،یرسم

  که:» استنباط کرد یو مقررات عموم نیقوان

را  ییمراجع شبه قضا ای يادار يها قانون عام مربوط به دادگاه بیو تصو هیضرورت ته اوالًـ

  حاکم باشد. کسانی یضوابط ،یدگیرس یتا در خصوص چگونگ اندینما یم

شاذ محسوب  یبرخالف اصل بوده و استدالل سندگانینظر به مطالب معنونه از نظر نو اًـیثان

  .گردد یم

در نظام  شتریب ییگرا در جهت هم بایز یتالش ،یحقوق ستیتوجه به رئال يدر راستا ثالثاًـ

 یابیاز دو بال فرشته عدالت ـ ارز یکیمند کردن وکالت ـ  نظام يدر راستا یو گام یوقحق

  .شود یم
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  التدریس مطالبه حق

  

  

  مشخصات رأي
  

  س.ي.الف.شاکی: 

  … ییایو علوم در يانوردیوابسته به دانشگاه در يشبانه روز رستانیدبطرف شکایت: 

بـه شـرح مـتن     سیالتـدر  حقوق و پرداخت مطالبات حق اعاده حق وموضوع شکایت وخواسته: 

  دادخواست

  دیوان عدالت اداري 2شعبه مرجع رسیدگی: 

  

دادخواست شاکی پس از ثبت کل شماره... دیوان عدالت اداري و ارجاع به شعبه دوم به کالسه  گردشکار:

فوق، با انجام تشریفات مقدماتی در وقت فوق العاده به تصدي امضاء کنندگان ذیل تحت رسیدگی است که با 

  نماید. دور رأي میتوجه به محتویات آن و پاسخ واصله، ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به ص

  رأي دیوان عدالت اداري

مجموعاً  87ـ88و  86ـ87 يها سال سیاظهار داشته: از بابت حق التدر یمیبه شرح دادخواست تقد یشاک

مرکز  و رستانیاز دب الیو هشتاد ر ستیو دو و شصت و هشت هراز صدیو س ونیلیهشتاد و سه م و کصدی

عنه با جعل اسناد  یمشتکمطالبات دارد که  … ییایو علوم در ينوردایدانشگاه در يشبانه روز یدانشگاه شیپ

را  یدگیاحقاق حق و رس يلذا به شرح خواسته تقاضا ده،یگرد هیحقوق مشارال عیموجبات تض يکالهبردار و

 نی... دفتر ا يها واصله ثبت شده به شماره هیجواب حیپرونده و مالحظه لوا اتیاوراق و محتو یدارد. با بررس

 يروز شبانه رستانیدب سیو اوراق مصدق ساعات تدر ادهاقرارد يبه و مداقه در دو مجلد پرونده حاوشع

و  سیساعات تدر زانیبر اساس م سیاوالًـ حق الزحمه تدر نکهی، نظر به ا… ییایوابسته به دانشگاه علوم در

 دییو ساعات حضور مدرس با تأ افتهی لیتعداد جلسات تشک اًـیجلسات محاسبه و پرداخت شده است. ثان

عنه، ساعات  یو مشتک یشاک نیماب یقرارداد منعقده ف 7و  5. ثالثاًـ به موجب مواد باشد یم رستانیدب ریمد

است و در صورت عدم  یفاقد ارزش قانون رستانیدب سییر یبدون گواه افتهی لیو جلسات تشک سیتدر

دو  د،یااوراق استنکاف نم لیز انجام امتحانات و تحو] انکهی[ا ایحضور مدرس در کالس بدون عذر موجه 

 هیانجام بق يبرا گریمسترد و مؤسسه حق استفاده از مدرس د رستانیداشته به دب افتیکه در یبرابر وجوه

 39 یال 36 يها به شرح برگ یمراجع نظارت يبه عمل آمده از سو يها یقرارداد را دارد و با توجه به بررس
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اند و با  نموده دییعنه را تأ یمشتک اماترا احراز ننموده و صحت مدارك و اقد یتخلف گونه چیپرونده که ه

تخلف  نیارائه ننموده است، بنابرا یافتیاز مبلغ در شتریدال بر استحقاق ب یو مدرک لیدل یشاک نکهیتوجه به ا

وارد  ری، خواسته، غبا وصف مراتب ست؛یشده باشد ثابت ن هیحقوق مشارال عییاز مقررات که موجب تض

صادر و اعالم  تی، حکم به رد شکا85مصوب  يعدالت ادار وانیقانون د 48و  7و مستنداً به مواد  صیتشخ

 13ماده  قیموضوع خواسته، خارج از مصاد نکهیبا توجه به ا یجعل اسناد شاک يو در مورد ادعا گردد، یم

  است. یصادره قطع ي. رأگردد یصادر و اعالم م تیلذا قرار رد شکا باشد، یم يعدالت ادار وانیقانون د
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  مقدمه

به خواسته پرداخت  یدولت رستانیاز دب تیکه مطابق آن، شکا يرأ يفارغ از محتوا

 جهیبه نت وانیشعبه محترم دوم د دنیرد شده و نحوه رس يمذکور در رأ لیبه دال سیالتدر حق

معلمان  يبه دعاو یدگیرس تیصالح وان،یدارد که شعبه د نیاز ا تیحکا يرأ ،»تیرد شکا«

 نهیزم نیخود در ا تیشعبه محترم دوم، متعرض صالح نکهیرا داراست. چه ا یسیالتدر حق

خصوص چند  نیرا رد نموده که در ا تیکه عنوان کرده، شکا يا گانه سه لینشده و به دال

  نکته مطمح نظر است:

 یدگیرس«ـ  يـ قانون حاکم در زمان صدور رأ 1385مصوب  وانیقانون د 13ماده  3ـ بند 1

مستخدمان واحدها و  ریو سا يقانون استخدام کشور نیقضات و مشمول اتیبه شکا

ها و مؤسسات  ها و سازمان اعم از وزارتخانه یدولت ي[واحدها 1مؤسسات مذکور در بند 

و مؤسسات وابسته  ینقالبا يو نهادها التیو تشک ها يارو شهرد یدولت يها و شرکت یدولت

 یعنی نیو ا دانست یم وانید تیدر صالح »یحقوق استخدام عییتض ثیبه آنها را]... از ح

در  یدولت ریو غ یاعم از دولت یعموم يها کارکنان دستگاه یاستخدام يدعاو هیبه کل یدگیرس

  .باشد یم وانیشعب د تیصالح

نبوده  وانیشعب د تیکارکنان (پرسنل) دولت از ابتدا در صالح هیکل یاستخدام يـ اما دعاو2

است و کارگران دولت  وانیشعب د تیکارمندان دولت در صالح يبه دعاو یدگیو صرفاً رس

به  ستیبا ی، ابتدا م1اند آنان که طبق قانون و مقررات کار به استخدام دولت در آمده یعنی

و حل اختالف کارـ مراجعه نموده و صرفاً در  صیتشخ يها أتیکارـ ه یمراجع دادرس

 اتیبه اعتراضات و شکا یدگیرس«که  وانیقانون د 13ماده  2و به موجب بند  یمرحله فرجام

 ایو مقررات  نینقض قوان ثی... منحصراً از حيادار يها دادگاه یقطع ماتیاز آرا و تصم

  دارند. وانیجعه به ددانسته، حق مرا وانیدشعب  تیرا در صالح» مخالفت با آنها

                                                
به کارگیري نیروي انسانی در برخی از «دارد:  قانون مدیریت خدمات کشوري اشعار می 124. به عنوان مثال ماده 1

هاي سازمانی مصوب و مجوزهاي  دارد در سقف پست اعالم می   ریزي کشور زمان [مدیریت و برنامهمشاغل که سا

 »باشد پذیر می استخدامی براساس قانون کار امکان
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اش مطالبه  و خواسته یدولت رستانیدب کی سیالتدر معلم حق یمورد بحث ما، شاک يـ در رأ3

 ایکارمندند  ایمعلمان آموزش و پرورش  میدان یطور که م است و همان سیالتدر حق«

مگر  باشند یکارمند که کارگر آموزش و پرورش م نه ،»سیالتدر و معلمان حق سیالتدر حق

اشتغال دارد و البته  زین سیالتدر و پرورش به صورت حق آموزشکه معلم کارمند  يموارد

است  یکس«قانون کار، کارگر  2وفق ماده  نکهیا حیخصوص ساکت است. توض نیدر ا يرأ

به  ایمزا ریاعم از مزد، حقوق، سهم سود و سا یالسع حق افتیکه به هر عنوان در مقابل در

و  یحقوق تیاوصاف تبع يدارا س،یرالتد و معلم حق »کند یکار م درخواست کارفرما

را از  سیالتدر حق یعنیاز کارفرما ـ آموزش و پرورش ـ است، دستمزد خود  ياقتصاد

کارفرماست که مشخص  نی. چه، اکند یو طبق نظر کارفرما کار م دارد یم افتیکارفرما در

 سیرشود، مقررات تد سیتدر یشود، چه زمان سیشود، کجا تدر سیتدر یچه دروس کند یم

 یکه کجا، چه زمان دیگو یم کند، یابالغ م زیمطالب را ن يها سرفصل یو حت کند یم نییرا تع

نظرند که معلم  نیبرا سندگانیو چه طور امتحان گرفته شود و نمرات اعالم گردد. لذا نو

مستخدم دولت است  ،یدانشگاه دولت سیالتدر همچون استاد حق ،یواحد دولت سیالتدر حق

  آن. کارگراما از نوع 

کارگران ولو کارگران  يبه دعاو یدگیرس تیصالح وانید رسد یرو به نظر م نیا از

اگر خواهان، حاضر  يدعودر را نداشته و  سیالتدر از جمله معلمان حق یدولت يها دستگاه

ق التدریس نیز اشتغال داشته باشد، کارمند نباشد و در واقعه کارمندي نباشد که به صورت ح

مربوط به رابطه کار، نه  يدر دعاو وانیشعب د یفرجام تیبه جهت صرف صالح ستیبا یم

  شد. یمواجه م »تیعدم صالح«که با  »تیرد شکا«با 

  




