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  مقدمه

برابري در حقـوق اداري بـه معنـاي برخـورداري یکسـان شـهروندان از       اصل 

آمیز جانبدارانه نظیر رنگ،  هاي تبعیض حقوق و تکالیف خود، بدون توجه به زمینه

رایند اتخـاذ تصـمیم اداري   ـــ ها در فـــ ومیت و ماننـد این ــق جنسیت، زبان، نژاد، 

 هاگیرير فرایند تصمیماساس، فرض بر این است که مقامات اداري د نیاست. بر ا

باید تصمیمی یکسان براي افرادي که در وضعیت یکسان قرار دارند اتخاذ نماینـد.  

درواقـع هــدف از رعایـت اصــل برابــري، ایجـاد شــرایط حقـوقی اســت کــه در آن     

 .مند گردند طور برابر بهره بخش به شهروندان قادر باشند از زندگی باارزش و رضایت

طور  افراد جامعه باید به  ابري یا تساوي خدمات عمومی همهطبق اصل بر ،بنابراین

یکسان و مساوي از خدمات عمومی برخوردار شـوند و نبایـد معیارهـاي سیاسـی،     

افـراد در اسـتفاده از ایـن     تیـ عقیدتی، نژادي یا قومی مبناي برخـورداري یـا اولو  

تبعـیض قائـل    ها میان شهروندانتواند به این بهانهدولت نمی ؛خدمات قرار گیرند

شود و افرادي را از خدمات عمـومی محـروم کنـد یـا بـراي برخـی در اسـتفاده از        
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هاي حقوق بشر بـروز یافتـه    هرچند که این اصل بدواً در قوانین اساسی و اعالمیه

و ممنوعیت تبعیض که درواقـع   يدار امروزه در کنار نفی جانب ،لیکن این اصلو 1است

 مات اداري اهمیت بسیار یافتـه اسـت  در فرایند تصمی ،از اصل برابري هستند خاستهبر

هاي قضایی اداري یافـت.   را در رویه برابري) اصل( آنتوان نمود عینی  که می يا گونه به

رانسه ولی که در رویه قضایی فــین اصتر روفــمعترین و  به ذکر است ازجمله مهم الزم

رسمیت شناخته شد اصل برابري شهروندان در برابر عنوان اصول کلی حقوق اداري به  به

مورد  Couiteas رأيین اصل نخستین بار در ا تحمیالت ناشی از امور عمومی بوده است.

اصـل برابـري    1988در  Belt et Sabiani رأيهمچنـین  . شناسایی قـرار گرفتـه اسـت   

اصـل    1977در  »باکسـتر سوسیسـته  « رأيبه خـدمت عمـومی و    در ورودشهروندان 

داده است. در حقوق اداري  تساوي افراد در برابر خدمات عمومی را مورد شناسایی قرار

ي مهـم در اعطـاي    نیز مفهوم هماهنگی و برابري رفتار به عنوان یک مالحظه انگلستان

هایی با شرایط ساس در پروندهمجوز ساخت و ساز مورد توجه قرار گرفته است و بر این ا

  2مجوز ساخت و ساز  اعطا شود. به باید به افراد در شرایط یکسانمشا

حقـوق   در یگونـاگون  يها جلوهبین شهروند و اداره، اصل برابري در   در رابطه نیابنابر

قانون، اصـل برابـري در پرداخـت     مقابلاصل برابري در  .اداري کشورها متبلور گردیده است

عـدالت   ای ییضاق عدالت ،در برخورداري از خدمات عمومی يبرابر اصلهاي عمومی و  هزینه

از  یعمـوم  خـدمت  بـه  ورود همـان  ایـ  یدر شهر و اصل برابري در استخدام در بخش عموم

 یعموم خدمات ي حوزهو به خصوص  يحقوق ادار ي وزهــدر ح يرــرابـاصل ب يها وهــجل

جهـت   سوکیاز  یمشاغل دولت  که آنجا از. باشند یم يحقوق ادار يمبنا نیتر مهم عنوان به

 یخود خدمت عموم ،مشاغل نیا به ورود گرید ییسو از و اند شده جادیا یخدمات عموم  ارائه

  
 مواد به فرانسه حقوق در و اساسی قانون 20 اصل و سوم اصل 9 بند به ایران حقوق در توان می نمونه براي. 1

 اساسی قانون  مقدمه و 1958 اساسی قانون دوم اصل، 1789 شهروند و بشر حقوق اعالمیه 13 و 6، 1

 .نمود اشاره فرانسه 1946
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 یبه مشاغل عمـوم  یابیلذا دست ،کند یمشهروندانش فراهم  يکه دولت برا شود یممحسوب 

 اصـل  یبررسـ  به سوکی از  که میصدددر ما نجایا در. نامندیم »یومعم خدمت به ورود«را 

 گـر ید يسـو  از و میبپـرداز  رانیا مقررات و نیقوان پرتو در یعموم خدمت به ورود در يبرابر

  .میمورد مداقه قرار ده  رانیا يعدالت ادار وانید ییقضا هیرورا در  صلا نیا گاهیجا

 ایران قوانین پرتو در عمومی خدمت به ورود در برابري صلا  بررسی .1

برابري در «ساالر،  اولین اصل مورد توجه در ورود به خدمت در یک نظام شایسته

داشتن فرصت برابر در دسترسی «تر  یا به عبارت دقیق» ومیــل عمــرسی به مشاغــدست

بخش  که چون شود این مطلب بدین ترتیب توجیه می درواقعمزبور است. » به مشاغل

هاي کارمند دولت از ثروت عمومی  افراد ملت است و چون هزینه  عمومی متعلق به همه

ر داراي امکانات برابر جهت ــرابــط بــپس همگی باید در شرای ،شود پرداخت می

 نیمطلق نیست. بنابرا ،دسترسی به مشاغل عمومی باشند. باید توجه داشت که این مطلب

اگر براي  ،مثالً ؛برابري در شرایط برابر است ،منظوراست،  يو برابر يسخن از تساو یوقت

کند که  احراز شغلی نیاز به مدرك دکتري داشته باشیم، استقرار نظام شایستگی حکم می

فراهم شود و عدم امکان  شرایط برابر براي تمامی کسانی که داراي مدرك دکتري هستند

وجه مخالف مدرك دکتري به هیچر از دارندگان ورود به این شغل براي افرادي غی

هاي جنسیتی، قومی،  لذا وجود تبعیض ،باشد ساالري و ناقض اصل برابري نمی شایسته

  شوند. هاي ناقض اصل برابري تلقی می نژادي، مذهبی و سیاسی همگی تبعیض

 آزادي افراد در ورود بـه خـدمات   ،جمهوري اسالمی ایران یاساس انونق 28اصل 

نماید که شـرایط مسـاوي بـراي احـراز مشـاغل       دولتی را پذیرفته و دولت را موظف می

جهـانی حقـوق بشـر      اعالمیه 21 عالوه بر این، ماده 1سازد.توسط افراد جامعه را فراهم 

کس حق دارد با رعایت اصـل تسـاوي، بـه مشـاغل عمـومی      که هر: «دارد مینیز مقرر 

است که الزامـی کـه از مقـررات مـذکور اسـتنتاج       این نکته قابل ذکر .»ل آیدئکشور نا

  
 و عمومی مصالح و اسالم مخالف و است مایل بدان که را شغلی دارد حق هرکس«.ا.ج.ا.ا: ق 28 اصل.  1

  همه براي گوناگون مشاغل به جامعه نیاز رعایت با است موظف دولت. برگزیند نیست دیگران حقوق

 .»نماید ایجاد مشاغل احراز براي را مساوي شرایط و کار به اشتغال امکان افراد
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شود، با عنوان اصل تساوي افراد در ورود به خدمت دولتـی، در حقـوق اداري غالـب     می

  کشورها پذیرفته شده است.

خـدمات عمـومی و حفـظ    تـأمین   هـا  آنه هـدف از  ، کـ اهمیت مشاغل عمـومی 

انتخـاب افـراد اصـلح و     قانونگـذار بـه منظـور   کنـد کـه    ایجـاب مـی   ،عمومی است نظم

آوري براي ورود به خدمت در این مشاغل وضع  گزینی، شرایط و تشریفات الزام شایسته

به نحوي کـه   افراد داوطلب استخدام ضروري است از سوي اداره و ها آنکند که رعایت 

    1در این خصوص امکان تراضی و توافق و تبادل اراده وجود ندارد. ها آنمیان 

موضـوع فصـل ششـم قـانون      زیـ ن رانیـ ا یحقوق امدر نظ یعموم تورود به خدم

هاي مثبـت قـانون مـدیریت     یکی از نوآوري قرار گرفته است. يخدمات کشور تیریمد

در  یهایی براي ورود به خـدمت عمـوم   ات کشوري، بیان اصول کلی و چارچوبــخدم

ورود بـه خـدمت و تعیـین صـالحیت     « :باشد. در این ماده مقرر شده است می 41  ماده

باشـند، براسـاس    هـاي اجرایـی مـی    استخدامی افرادي که داوطلب استخدام در دستگاه

هـا   مصوب و رعایت مراتـب شایسـتگی و برابـري فرصـت     ،مجوزهاي صادره، تشکیالت

کـه   یکسـان سرآغاز استخدام است و  ،که ورود به خدمتبا توجه به این. »شود انجام می

آیند و اداره مکلـف بـه اسـتخدام آنهاسـت و      به استخدام درمیکنند  یط رامرحله  نیا

ــانونی، اســتخدام مســتلزم کســب مجــوز اســتخدامی براســاس    از آنجــا کــه از نظــر ق

براي جلـوگیري از هرگونـه اسـتخدام     قانونگذارتشکیالت مصوب دستگاه اجرایی است، 

خدمت مقرر کـرده اسـت تـا     مرحله ورود به فاقد مجوز، چنین اصلی را در وغیرقانونی 

روز مسـائل و مشـکالت اسـتخدامی در همـان گـام نخسـت       ـــ نظمی و ب از هرگونه بی

به بیان همین اصل بسنده نکـرده و بـا    قانونگذار، 41  در ارتباط با ماده پیشگیري کند.

قـانون   51  مـاده   جراي کیفري مناسبی نیز در تبصرهتوجه به اهمیت موضوع، ضمانت ا

در ایـن   قانونگـذار بینـی کـرده اسـت؛     پـیش  ،برخورد با تخلف از این اصل مذکور براي

هـاي اجرایـی    کارگیري نیروي انسانی در دستگاههرگونه به«کند که:  تبصره تصریح می

باشـد و   محسـوب و ممنـوع مـی    ،خارج از مجوزهاي استخدامی صـادره خـالف قـانون   

  
 .152) ص 1376(تهران: انتشارات توس، چاپ دوم،  ایران اداري حقوقابوالحمد،  دی. عبدالحم1



  45/  اصل برابري ورود به خدمات عمومی در پرتو...

شـوند، تصـرف    گرفتـه مـی   کـار وجهی به افرادي که بـدون مجـوز بـه    پرداخت هرگونه

  ».گردد میغیرقانونی در اموال عمومی محسوب 

 یبه عنوان اصول استخدام دولتـ  يخدمات کشور تیریکه در قانون مد گرید اصل اما

هـاي شـغلی یـا بـه      . اصل برابري فرصتستها فرصت يواقع شده اصل برابر ییمورد شناسا

و اشتغال، یکی از مصـادیق مهـم    عبارتی اصل پذیرش به خدمت و منع تبعیض در استخدام

جهانی حقـوق بشـر بـدین نحـو       اعالمیه 21  ماده 2شود که در بند  حقوق بشر محسوب می

رایط بـه مشـاغل عمـومی    هرکس حق دارد با تساوي ش«رسمیت شناخته شده است که: به

المللـی حقـوق اقتصـادي،     میثـاق بـین   7  (ج) مـاده این حـق در بنـد   ». ل آیدئکشور خود نا

المللـی کـار    صـوب کنفـرانس بـین   هاي بنیـادین کـار م   نامه تماعی و فرهنگی و در مقاولهاج

 قـانون  28به منع تبعیض در استخدام و اشتغال مورد تأکید قرار گرفتـه اسـت و اصـل     راجع

  1کند. شرح آن گذشت بر آن تأکید می طورکههمان زین رانیا یاساس

هـا در راسـتاي اصـل برابـري در ورود بـه خـدمت        اصل برابري فرصـت  ،بنابراین

لـذا  ، رسمیت شناخته شده اسـت در قانون مدیریت خدمات کشوري به صراحتاًعمومی 

بدون تردید، نظام اداري و  این اصل در حقوق اداري ما از مبناي قانونی برخوردار است.

کارگیري افـراد  شود که توانایی جذب و به استخدامی کارآمد و شایسته زمانی برقرار می

الیق را داشته باشد و بتواند براسـاس معیارهـایی ماننـد تخصـص، کـارآیی، خالقیـت،       

لیاقـت و    ادي را جـذب کنـد و افـراد بـر پایـه     اخالق حسنه و ماننـد اینهـا چنـین افـر    

د ـــ ظام بایــن، این نــنیچهم .دــهایی که دارند پذیرفته شوند و ارتقاء یابن شایستگی

هـا   آنز خروج و جذب ور را حفظ و اــذکــود که افراد مــدهی ش انــاي سازم به گونه

هـاي قـومی،    هاي دیگر جلـوگیري کنـد. پـذیرش افـراد براسـاس وابسـتگی       به سازمان

مل موجـب ورود  عها خالف اصل یاد شده است و درنژادي و مانند اینمذهبی، سیاسی، 

  2شود. افراد ناشایست به خدمت می

  
  نامـه  پژوهش ،»يخدمات کشور تیریورود به خدمت و استخدام در قانون مد یحقوق ینقد و بررس« ،یرستم یول .1
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قـوانین ایـران نسـبت بـه اصـل       که ستان ذکر اشای، فوق افزون بر تمامی موارد

بدین معنـا کـه  نظـام     ؛داشته است دوگانهبرابري در ورود به خدمت عمومی رویکردي 

در راستاي تضمین اصل برابري گام برداشته و گاه نیـز   اي مقررهحقوقی ما گاه با وضع 

 را فـراهم نمـوده اسـت.   ورود به خدمت عمومی  موجبات نابرابري در ،دیگر اي مقررهدر 

ه براي همـه در قـانون   اد امکانات عادالن، تصریح به رفع تبعیضات ناروا و ایجبراي مثال

رسـمیت شـناختن اصـل برابـري     قـانون اساسـی) و بـه    3اصـل   9بنـد  ( اساسی ایـران 

 قانون مدیریت خـدمات کشـوري   27شهروندان در استفاده از خدمات عمومی در ماده 

که ورود به خدمت عمومی نیز یکی از مصادیق استفاده از خدمات عمـومی محسـوب   ـ 

ولـی   شـود  مـی حمایت از اصـل برابـري محسـوب     گامی مثبت و در راستاي ـ  شود می

شـده در قـانون اساسـی    اندراج شرط اعتقاد به دین اسـالم یـا یکـی از ادیـان شـناخته     

قـانون   42اجرایـی در مـاده    هـاي  دسـتگاه عنوان یکی از شرایط عمومی استخدام در  به

مدیریت خدمات کشوري موجب نقـض اصـل برابـري شـهروندان در ورود بـه خـدمت       

تقد به دین اسالم و  یا معتقـد  مذکور فقط شهروندان مع که قانونچرا؛ شود میعمومی 

هـاي   بـراي شـرکت در آزمـون    مادیان مصرح در قانون اساسـی را واجـد شـرایط الز    به

ی غیـر از  راه را براي شرکت شهروندانی که دینـ اي که  مقرره داند.استخدامی کشور می

بندد و بدین ترتیب اصل برابري در ورود به خدمت عمومی  دین رسمی کشور دارند می

  .دکن میدار را به عنوان یکی از حقوق شهروندي خدشه

اصـل برابـري در ورود    درخصـوص آراي دیوان عدالت اداري تحلیل  .2

  خدمت عمومی به

صت برابر براي همه افراد در ورود به استخدام دولتـی  رغم تصریح به ایجاد فر علی

هـاي اسـتخدام عمـومی    اندراج شـرایطی در آگهـی  ، در قانون مدیریت خدمات کشوري

ورود به خدمت عمومی ان التحصیل شدن داوطلبشرط فارغ، شرط جنسیت کشور نظیر

مختلـف   هـاي  دانشـگاه  انمدارك داوطلباعمال تفاوت میان معدل ، از دانشگاهی خاص

ود بـه خـدمت   موجبـات نـابرابري در ور   ،کشور و یا شرط بومی بودن جهـت اسـتخدام  

 ،آورداجرایـی کشـور فـراهم مـی     هـاي  دسـتگاه هاي استخدامی  عمومی را از سوي رویه
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همین دلیـل نقـض اصـل برابـري در ورود بـه خـدمت عمـومی موضـوع بسـیاري از           به

. لزوم رعایت رفتـار برابـر   آید میشمار ده در دیوان عدالت اداري بهشمطرح هاي شکایت

بـه عنـوان نهـاد     ـدیـوان عـدالت اداري را    ، دولتی در استخدام شـهروندان  هاي دستگاه

تصـمیمات مقامـات    ،استناد به اصل مزبور ابر آن داشته تا ب ـ حامی مردم در برابر اداره

ت نقض اصـل برابـري توسـط اداره بـا اسـتناد      در صور ،اداري را مورد کنترل قرار داده

در ذیـل بـه تبیـین و     آمیز  بپـردازد.  به نقض و ابطال تصمیمات تبعیض ،رياصل براب به

اصـل برابـري    درخصـوص  عمومی دیوان عدالت اداري ایران هیأتآراي شعب و تحلیل 

  پردازیم.در ورود به خدمت عمومی می
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شعبه سی و سوم دیوان عـدالت اداري بـه کالسـه     رأيالف ) نقد 

    9104964پرونده 

  رأيمشخصات 

  9104964 :پرونده کالسه

الزام استانداري و شهرداري لرستان بـه اسـتخدام شـاکی هماننـد سـایر       :يرأ موضوع

  آزمون استخدامی   شدگان درقبول
  

  مقدمه 

هـا و  آزمون شـهرداري جریان پرونده از این قرار است که شاکی پس از قبولی در 

 براسـاس کـه   شـود  مـی اول آزمون با این اعالم از سـوي شـهرداري مواجـه      رتبهکسب 

افـراد غیربـومی معاونـت توسـعه و مـدیریت سـرمایه انسـانی         اسـتخدام  مصوبه کمیته

شاکی حق شرکت در آزمون  مذکور را نداشته اسـت در ایـن    ، جمهوري اسالمی ایران

شـکایت و درخواسـت    ،ادارياداره نزد دیوان عـدالت   خصوص شاکی متضرر از تصمیم

بـا  رسیدگی کـرده و   صسی و سوم دیوان عدالت در این خصو شعبه کند.رسیدگی می

کند میچنین حکم  عنه اینتوجه به دفاعیات شاکی و مشتکی:  

   اداري عدالت دیوان سوم و سی  شعبه رأي متن

شـدگان آزمـون   نـام شـاکی در فهرسـت اسـامی قبـول      ،اوالًبه اینکه  نظر

آگهی آزمون نیز قیـدي   اول درج شده و در به عنوان نفر يشهرداراستخدامی 

مختص افراد بومی بوده و افراد غیربومی حق شرکت  صرفاًاینکه آزمون  مبنی بر

 نامـه به مقاوله 1343دولت ایران در سال  ،ثانیاً ؛اردندوجود  ندارنددر آزمون را 

المللـی  نمصوب سازمان بی به منع تبعیض در استخدام و اشتغالراجع 111شماره 

قـانون اساسـی    28 و 20 و 19هـاي  و اصـل  3اصـل   14وسته و مطابق بند کار پی

 جمهوري اسالمی ایران اصل عدم تبعیض را پذیرفتـه و نظـر معاونـت توسـعه و    

تخالف و تغایر با مدلول مدیریت سرمایه انسانی جمهوري اسالمی ایران به لحاظ 

االتباع قانون اساسی براي شعبه الزم 170و منطوق و مفهوم این اصول برابر اصل 

نبوده و وضع قاعده امر سلب حق از افراد غیربومی مغایر احتـرام بـه حیثیـت و    

قـوق و تکـالیف   ح برخورداري یکسـان شـهروندان از   ،ثالثاً ؛کرامت انسانی است
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، زبـان ، جنسیت، نژاد، آمیز جانبدارانه نظیر رنگي تبعیضهابدون توجه به زمینه

، حزبـی ، شـغلی ، اجتمـاعی  وضـعیت مـالی و  ، سـطح سـواد  ، ملیت، قومیت ،سن

حقوق اداري بوده و نمونه عینی  خانوادگی و مانند اینها به عنوان اصل برابري در

ـ رابــورود به خدمت عمـومی اسـت و ب   این اصل برابري در ـ ــري در بــ ر ـراب

یند اض روا دارد و مقامات اداري در فردهد تبعیانون به مقام اداري اجازه نمیق

بایستی تصمیم یکسان براي اشخاصی که در وضعیت یکسان  لزوماًاتخاذ تصمیمات 

 ،لذا بنا به جهات فـوق خواسـته شـاکی مقـرون بـا صـحت       ،هستند اتخاذ نمایند

تشخیص و حکم به الزام استانداري و شهرداري لرستان به استخدام شاکی همانند 

  .گرددصادر و اعالم می ،ن استخدامیآزمو درشدگان سایر قبول

  رأي تحلیل

به اصل  صراحتاًمهمی محسوب نمود که نه تنها  ازجمله آراء توان میرا  رأياین 

اصل برابري در حقوق اداري نظیر هاي لفهؤبرابري و منع تبعیض پرداخته بلکه م

رسمیت شناخته برابري در ورود به خدمت عمومی و برابري در مقابل قانون را نیز به

  :پردازیممی رأيدر ادامه به تحلیل و تبیین این  .است

در صدور حکم مبنی بـر الـزام اداره بـه اسـتخدام      نخستین استدالل دیوان. یک

سته از استخدام شاکی توان میرف شکایت در صورتی ط  ادارهن بوده است که ــشاکی ای

یعنـی  مسئله (که در آگهی استخدامی خود این بومی خودداري نماید به عنوان فرد غیر

آگهـی مـذکور   حـال کـه در    .کرده باشدمزبور) را قید   توسط ادارهافراد بومی استخدام 

اطالق آگهی استخدامی زمون به دلیل آ درشده پذیرفتهلذا فرد  چنین قیدي وجود ندارد،

موجه است و قابلیت تفسـیر در   ،این استدالل از سوي دیوان مذکور باید استخدام شود.

 دیق که است دهکر شرکت یآزمون درکه  . زیرا فرديپرتو اصل انتظار مشروع را نیز دارد

شده است  قبول نیز با کسب رتبه اول در این آزمون،نشده و  ینیبشیآن پ يبرا مذکور

 باشد میمذکور خالف اصل انتظار مشروع نیز   ادارهرفتار  .بنابراینلذا توقع استخدام دارد

خـورد امـا    چشم مـی مذکور به رأيمفاد اصل انتظار مشروع در حقوق اداري در  هرچند

  قرار نگرفته است.   رأي مورد استناد دیوان در صدور این صراحتاً

بعدي خود به اصل برابري و عـدم   استدالالتدیوان در  ،پس از استدالل فوق دو.

تبعیض استناد کرده است. استناد به این اصول و سپس ذکـر مسـتندات ایـن اصـل در     
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عمـال  گزینی را یکـی از مصـادیق ا  بومی ،مزبور  بهشعقوانین ایران نشانگر این است که 

ایـن  دانـد. دیـوان در   افراد در ورود به خدمت عمـومی مـی   تبعیض و نقض اصل برابري

ضـامن اصـل    ،به اصولی از قانون اساسی استناد کرده است که این اصول استداللِ خود

رفتار اداره را رفتاري خـالف اصـل    ،دیوان، لذا باشد شهروندان می برابري و منع تبعیض

  ري خالف قانون اساسی دانسته استارفت درواقعبرابري و منبع تبعیض و 

دیوان  .مذکور است رأيادبیات حقوقی  ،رأياین  درخصوصبسیار مهم  نکته سه.

قوق و تکالیف بدون توجه ح برخورداري یکسان شهروندان از«با این استدالل صریح که 

، ملیت ،قومیت ،سن، زبان، جنسیت، نژاد، آمیز جانبدارانه نظیر رنگهاي تبعیضبه زمینه

خانوادگی و مانند اینها بـه عنـوان   ، حزبی، شغلی، اجتماعی وضعیت مالی و، سطح سواد

ورود بـه خـدمت    حقوق اداري بوده و نمونه عینی این اصـل برابـري در   اصل برابري در

دهـد تبعـیض روا دارد و   عمومی است و برابري در برابر قانون به مقام اداري اجازه نمی

بایستی تصمیم یکسان براي اشخاصی که  لزوماًیند اتخاذ تصمیمات امقامات اداري در فر

مـذکور مبنـی بـر جلـوگیري از       ادارهرفتـار   ».در وضعیت یکسان هستند اتخاذ نمایند

استخدام فرد غیربومی را ناقض اصل برابري شهروندان در مقابل قـانون و نـاقض اصـل    

در  ان با این استدالل سعیبرابري در ورود به خدمت عمومی دانسته  است. درواقع دیو

اصل برابري در ورود به خدمت  خصوصسازي اصل برابري در حقوق اداري و بهبرجسته

 رأيلذا با مزین ساختن  ،ی از حقوق اساسی شهروندان داشته استعمومی به عنوان یک

اصـل  «گـامی مثبـت در شناسـایی     ،خویش به اصل برابري در ورود به خدمت عمومی

همچنین ذکـر  . قضایی ایران برداشته است یهرودر » برابري در ورود به خدمت عمومی

دیوان عدالت اداري یکی از منـابع حقـوق اداري    نکته الزم است که از آنجا که آراءاین 

لذا استناد به اصل برابري در مقابل قانون و اصل برابـري در ورود بـه    شوند میمحسوب 

مذکور نه  رأيترین اصول حاکم بر خدمات عمومی در خدمت عمومی به عنوان بنیادي

توجه قضات دیوان به این اصل مهم و نشان از  کند میتنها حقوق شهروندان را تضمین 

 در رعایت حقوق شهروندان دارد بلکه شناسایی چنین اصولی از سوي دیوان بـر غنـاي  

چه بیشتر اصول مهم فزاید و بستر را براي شناسایی هرا ادبیات حقوق اداري ایران نیز می

  .کند میمذکور در حقوق اداري ایران فراهم 



  51/  اصل برابري ورود به خدمات عمومی در پرتو...

فـوق مبنـی بـر عـدم انـدراج شـرط بـومی بـودن در آگهـی           اسـتدالالت . چهار

درنهایت دیوان را بر آن داشته اسـت   ،استخدامی و لزوم برخورد برابر اداره با شهروندان

که قضات دیوان را  التیاستدال طرف شکایت را ملزم به استخدام شاکی نماید.  ادارهکه 

خور توجه است و به عنوان یکی از منابع مذکور در رأيعمال اصل برابري در به سمت ا

  شمار خواهد آمد.اصل برابري در خدمات عمومی به
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 172عمومی دیوان عدالت اداري به شماره دادنامـه   تأهی رأيب) 

  20/3/1386مورخ 

  رأيمشخصات 

    83/489 :پرونده کالسه

  172/86 :دادنامه شماره

  20/3/1386 :صدور خیتار

مین أسـازمان تـ   1381/ 25/2مورخ  1100/31543ابطال مصوبه شماره  :يرأ موضوع

  اجتماعی

  مقدمه 

 1100/31543مصـوبه شـماره    براسـاس پرونـده از ایـن قـرار اسـت کـه       جریان

داوطلبـان  ع مجمـو  درخصـوص مین اجتماعی سازمان تأ مدیرهتأهی 25/2/1381مورخ

التحصیالن  اعمال اما این ضریب براي فارغ 1/1هاي دولتی ضریب التحصیل دانشگاه فارغ

اعمـال ضـرایب متفـاوت در نتـایج آزمـون       .باشـد  مـی  1 دانشگاه آزاد اسـالمی ضـریب  

التحصـیل  کـه فـارغ   مین اجتماعی باعث شـده اسـت کـه شـاکی    أاستخدامی سازمان ت

که نمره قبـولی آزمـون   ستخدام ممتنع شود درصورتیاز ا باشد میدانشگاه آزاد اسالمی 

ابطـال   ،خاطر رفتار نـابرابر اداره ، شاکی بهاینبنابر کتبی و شفاهی را کسب کرده است.

 تأهیـ  عمومی دیوان عدالت اداري درخواسـت نمـوده اسـت.    تأهیمصوبه مذکور را از 

  نین مقرر نموده است:چعمومی دیوان نیز پس از بحث و بررسی 

  اداري عدالت دیوان عمومی تأهی رأي متن

هاي دانشگاهی دانشگاه آزاد  قانون تأیید رشته  واحدهحکم مقرر در ماده

، مصرح در مسئولیت و تکلیف وزارت علوم، تحقیقات و 1367اسالمی مصوب 

بررسی و تأیید  درخصوصفناوري و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

التحصیالن دانشگاه آزاد اسالمی و مبین ارزش و اعتبار مدارك مزبور  مدارك فارغ

 3التحصیالن مدارك دولتی است و بنابراین بند  همانند مدارك تحصیلی فارغ

 1381مانی در سال از ضوابط استخدام و جذب نیرو در مشاغل ساز (ج)قسمت 

سازمان تأمین اجتماعی که  25/2/1381ورخ م 31543/110  شماره  موضوع بخشنامه



  53/  اصل برابري ورود به خدمات عمومی در پرتو...

هاي دولتی را با  مدرك تحصیلی دانشگاه ،هاي استخدامی تحت عنوان اولویت

 1ها را با ضریب  نور و سایر دانشگاههاي پیام و مدرك تحصیلی دانشگاه 1/1ضریب 

در معدل امتیازات آزمون کتبی و مصاحبه منظور و اعمال نموده است که این امر 

تبعیضات  رفعق.ا.ج.ا.ا. در باب لزوم  3اصل  9بند  وباشد  الذکر می مغایر قانون فوق

صوب ت اداري مقانون دیوان عدال 42  به ماده داًنباشد. بدین جهت، مست ناروا می

  .گردد میمذکور ابطال   مصوبه 3، بند 1385

   رأي تحلیل

الشمول اداره تحت  شاکی از تصمیم عام، تصریح شد رأيکه در طورهمان یک.

مذکور در   بخشنامهذا تقاضاي خود را براي ابطال عنوان بخشنامه متضرر شده است ل

  عمومی دیوان عدالت اداري مطرح نموده است. هیأت

ك دانشگاهی دولتـی و  بین مدار تمایزانگاريطرف شکایت با   که اداره آنجااز . دو

 هـاي  دانشـگاه دولتـی بـر سـایر     هاي دانشگاه التحصیالن فارغدولتی و ارجح دانستن غیر

عمال تبعیض و برخورد نـابرابر بـا شـهروندان پرداختـه     به ا ،داراي مجوز از وزارت علوم

مذکور  نیز دور نمانـده    کننده به پرونده دگیرسیلذا این تبعیض از چشم قضات  ،است

رفـع  «اصـل سـوم قـانون اساسـی کـه       9به اسـتناد بنـد    تانها را بر آن داشته است و آ

هاي مادي و معنـوي   همگان در تمام زمینه تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادالنه براي

ــت دانســته ــاو »را از وظــایف دول ــار اداره را در تف ــین ترفت ــارغانگــاري ب التصــیالن  ف

رفتاري که از مصـادیق تبعـیض   . بداند آمیز تبعیضرفتاري  ،مختلف کشور هاي دانشگاه

هـم قـانون اساسـی    روا بوده و ناقض اصل رفع تبعیضات ناروا به عنوان یکی از اصول منا

  رود. شمار میایران به

بـه ابطـال    تـا کننده را بر آن داشته  اسـت   رسیدگی  ، شعبهالذکر فوق استدالالت .سه

بپـردازد.   اعی در باب اسـتخدام نیـروي انسـانی   مین اجتمتأ  ادارهمصوبه  آمیز تبعیضقسمت 

مذکور اصـل   رأيدر  هرچند درواقع استدالل موجه و درخور توجهی است. ،استدالل مذکور

ذکر نشده است اما استناد به اصـل رفـع تبعـیض     صراحتاًبرابري در ورود به خدمت عمومی 

 .شـود  مـی گامی در فراهم ساختن بستر برابري در ورود به خدمت عمومی تلقی  ودــروا خنا

خـویش   رأياصل برابري در ورود به خدمت عمومی را مستند  ،دیوان هرچنددیگر  به سخن
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برابـري افـراد در ورود    مذکور عمـالً   به اصل رفع تبعیض ناروا در قضیهاما استناد ، قرار نداده

نیـز ایجـاد    کننـده  رسـیدگی درواقـع هـدف قضـات     به خدمت عمومی را موجب شده است.

از اصـل مـذکور    صراحتاً هرچندهاي برابري افراد در ورود به خدمت عمومی بوده است بستر

  اند.در نظر گرفتهاند اما به معناي اصل مذکور یاد نکرده

گذاري انگاري در ارزشدر بدو استخدام با تفاوتآنجا که ایجاد تبعیض  از . چهار

موضوع بسـیاري از   ،می دولتیاستخدا هايمدارك دانشگاهی از سوي بسیاري از آگهی

لذا شناسایی اصل برابري در ورود  باشد میشده به دیوان عدالت اداري هاي مطرح شکایت

قوق شهروندان به خدمت عمومی از طرف دیوان عدالت اداري که گامی در شناسایی ح

ت دولتـی نیـز بـه تبعیـت از ایـن اصـل       اادار که شود میاستخدام برابر است موجب  در

عمال تبعیضات این چنینـی برابـري   استخدامی خود با عدم ا هاي رویهپرداخته و لذا در 

 توان میمذکور  را نیز  رأي ،براینبنا در استخدام را براي شهروندان فراهم آورند. ها فرصت

  منابع اصل برابري شهروندان در ورود به خدمت عمومی تلقی کرد.یکی از 
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 شـماره دادنامـه  عمومی دیوان عدالت اداري به  تأهی رأيج ) نقد 

  13/11/1387مورخ 

  

  رأيمشخصات 

    762/87 :پرونده هکالس

  13/11/1387  :صدور خیتار

دسـتیار  ابطال قسمتی از راهنماي آزمون سی و ششمین دوره پـذیرش   :يرأ  موضوع

  هاي بالینی پزشکی رشته تخصصی در
  

  مقدمه 

آموزش پزشـکی در   وزارت بهداشت، درمان وپرونده از این قرار است که  محتواي

کـه   هاي بالینی پزشـکی  آزمون سی و ششمین دوره پذیرش دستیار تخصصی در رشته

مقـررات و خـارج از حـدود     بـرخالف ، قرار برگـزاري داشـته    1387در اسفند ماه سال 

براي مشاغل مدیریتی پزشکان عمـومی کـه در اسـتخدام پیمـانی یـا      ، قانونی اختیارات

خاص و امتیاز ویژه منظـور نمـوده اسـت بـه نحـوي کـه لیاقـت         ، سهمیهباشند  میرس

پزشکی تخصصی بـه فراموشـی سـپرده شـده و رقابـت در       عنوان شرط اصلی در امر به

 ،نمایـد  در مخاطره قرار داده و تهدیـد مـی   سالمت جامعه را عرصه پزشکی را محدود و

لذا شاکی که از شرط مزبور مندرج در دفترچه آزمون متضرر گشته اسـت نـزد دیـوان    

راهنمـاي آزمـون    آمیـز  تبعـیض عدالت اداري شکایت نموده و درخواست ابطال قسمت 

سی و انجـام  عمـومی دیـوان عـدالت اداري پـس از بحـث و بــرر       هیأت دارد. مذکور را

  چنین مقرر نموده است:مشاوره 

   اداري عدالت دیوان عمومی تأهی رأي متن

 وزارت فیوظـا  و التیتشـک  قانون کیماده  6موجب حکم مقرر در بند به

ـ منظـور توز بـه  يزیر برنامه، 1367 مصوب یپزشک آموزش و درمان بهداشت،  عی

  یبهداشت التیو تسه ی(آموزش پزشک امکانات ریسا و یانسان يروین عادالنه و متناسب

مناطق محروم و  ازیو رفع ن یبهداشت يها برنامه تیاولو دیتأک با کشور) یدرمان –

 یوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک يها تیمسئولو  فیدر زمره وظا ازمندین
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 و پزشـکان  خـدمت  بـه  مربوطه قانون 14 ماده طبق نیقرار گرفته است و همچن

 رشیپذ هنگام به کـه است دهیگرد مکلف وزارتخانه آن 1375 مصوب راپزشکانیپ

 کشـور  ازمندیمناطق محروم و ن يرا برا يا جداگانه يها هیسهم ،یتخصص اریدست

الذکر متضمن جواز  فوق مقررات شرح به مقنن احکام نکهیاختصاص دهد. نظر به ا

ـ  اریدسـت  رشیپـذ  ثیح از یتیریمد مشاغل يبرا خاص ازیامت نییتع  در یتخصص

 تیاولو اعتبار یناف یتیریمد خاص ازاتیامت نییتع و ستین یپزشک ینیبال يها رشته

 داوطلبان نیب در ضیتبع بارز قیآزمون مربوط و از مصاد یعلم جینتا ثیح از افراد

 یس آزمون يراهنما نیباشد، بنابرا می یتخصص اریدست رشیپذ آزمون در شرکت

 قسـمت  در یپزشـک  ینیبال يها رشته در یتخصص اریدست رشیپذ دوره نیششم و

 و قانون خالف یتیریخاص به مشاغل مد ازاتیامت ياعطا ثیعتراض و از حا مورد

به قسمت  مستنداًشود و  می داده صیتشخ مربوط یقانون اراتیاخت حدود از خارج

 19ماده  کیو بند  کیو ماده  رانیا یاسالم يجمهور یقانون اساس 170دوم اصل 

 بیتصو خیتار از 1385 مصوب يادار عدالت وانیقانون د 43و ماده  20و ماده 

  .گردد یم ابطال

   رأي تحلیل

 آمیـز  تبعـیض تقاضـاي ابطـال قسـمت    ، شـده در دیـوان  از آنجا که امـر مطـرح   .یک

آن  آمیـز  تبعـیض راهنماي آزمون سی و ششمین دوره پذیرش دستیار تخصصی در قسـمت  

    قرار گرفته است.رسیدگی داري مورد عمومی دیوان عدالت ا تأهیموضوع در ، بوده

شـکیالت و وظـایف   ت عمومی دیوان عدالت اداري با اسـتناد بـه قـانون    تأهی دو.

که توزیـع عادالنـه و متناسـب     1367وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب 

امتیـاز منـدرج در   ، نیروي انسانی و امکانات را بر عهده وزارت بهداشـت گذاشـته اسـت   

حـدود اختیـارات قـانونی مقـام     راهنمـاي آزمـون مـذکور را خـالف قـانون و خـارج از       

و با ا این اسـتدالل کـه راهنمـاي     از مصادیق بارز تبعیض دانسته استگیرنده و  تصمیم

 کـه از را (رایط مساوي براي احراز مشاغل و امکان اشـتغال بـراي همـه افـراد     مذکور ش

نقـض نمـوده لـذا قسـمت      )،اصل برابـري در ورود بـه خـدمت عمـومی اسـت      الزامات

اسـتداللی موجـه    ،اسـتدالل دیـوان   راهنماي مذکور را ابطال نموده اسـت.  آمیز تبعیض

بلیـت تفسـیر در پرتـو اصـل     موجهی شده کـه قا  رأيبوده که درنهایت منجر به صدور 

  برابري در ورود به خدمت عمومی را دارد.
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بـودن عمـل اداره نشـان از     آمیـز  تبعیض درخصوصاستدالل دیوان  هرچند. سه

عمومی دیوان به محتواي اصل برابري و منع تبعـیض دارد امـا اسـتناد     أتــهیه ــتوج

 باشـد  میبه اصولی از  قانون اساسی که متضمن اصل برابري و اصل منع تبعیضات ناروا 

اي نشـده  هیچ اشـاره طور صریح مانده و به اصل برابري بهمذکور مغفول  رأي در  انشاء

با اسـتناد بـه اصـول برابـري و منـع       ستتوان میعمومی دیوان  هیأتکه حالیاست؛ در

ــ ــویش  تبع ــتدالل خ ــی اس ــانون اساس ــدرج در ق ــب   یض من ــرده و موج ــت ک را تقوی

  اداري شود. هاي رویهقضایی و به تبع آن ایجاد  رویهسازي اصل برابري در  برجسته
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  نتیجه   

چنین بیان نمود که دیوان عدالت اداري ایـران در   توان میآراي مذکور با بررسی 

ورود   حـوزه خص در خدمات عمومی و بـاأل   حوزهدور آرا ي خویش اصل برابري در ــص

به نفـع شـهروندان    رأيبه آن  د شناسایی قرار داده و با استنادبه خدمت عمومی را مور

ویش گاه بـا تصـریح   خ رأي وان در انشاءــر است که دیــزم به ذکصادر نموده است. ال

و  به شناسایی اصل مزبور پرداختـه » در ورود به خدمت عمومیاصل برابري «به عبارت 

طور ضمنی اصل برابري در ورود به خدمت عمومی را مـورد شناسـایی قـرار    گاه  نیز به

 ،سوي دیوان عدالت ادارياز صادره  آراء بسیاري ازگفت  توان می کهطوريداده است به

  قابل تفسیر در پرتو اصل برابري در ورود به خدمت عمومی هستند.
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 فهرست منابع

  الف ) کتب و مقاالت 

 .1376، 2چ توس، انتشارات: تهران ،ایران اداري حقوق د،یعبدالحم ابوالحمد، .1

نشـر   :تهـران ، 1ج ،حقـوق اداري ، ، کـورش سـنگري  محمد و استوارامامی،  .2

 .1389، میزان

و بررسی حقوقی ورود به خـدمت و اسـتخدام در قـانون    نقد «، ولیرستمی،  .3

هـاي علـوم    انتقادي متون و برنامه  نامه هشپژو، »مدیریت خدمات کشوري

، پـاییز و  2ش، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سـال دهـم،   انسانی

 .1389زمستان 

ر حقـوق  عقالیی بودن درصل غیا« خدیجه، ،و شجاعیان ، محمدحسینزارعی .4
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