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  صفحه  کنندهدستگاه اجراء  تاریخ تصویب  ) وحدت رویهاءقوانین و مقررات و مصوبات آر(عنوان مندرجات 

  تومان ۴۵۰۰تك شماره 

  )٤(هاي رئيس مجلس شوراي اسالمي موضوع صدر ماده واحده و تبصره    نظريه
  )١٣٨(و يكصد  و سي و هشتم ) ٨٥(هشتاد و پنجم  اصول نحوه اجراء قانون«الحاقي به 

  »جمهوري اسالمي ايران قانون اساسي 
  ١  هيأت وزيران  ٢٤/١/١٤٠٠

ـ  ٥٥٩٨١١/ابطال نامه شماره هـ م:  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع١٧٠١رأي شماره 
   اداريكل تدوين و هماهنگي مقرراتاداره   ١٤/١١/١٣٩٩   مديركل تدوين و هماهنگي مقررات اداري و استخدامي وزارت نفت از تاريخ تصويب٣٠/١١/١٣٩٧

  ٢  و استخدامي وزارت نفت

پرداخت مزاياي :  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع١٧٤٣ ـ ١٧٤٤هاي  رأي شماره
  ٣  هاي اجرايي ستگاهدليه ك  ١٨/١١/١٣٩٩  هاي غيرنقدي ـ توسط كارفرما رفاهي و انگيزشي ـ همچون هزينه مسكن و كمك

رض ـ در طرح دعواي اعالم تعا: ومي ديوان عدالت اداري با موضوع هيأت عم١٧٤٥رأي شماره 
تبديل وضعيت استخدامي الزم است عالوه بر دستگاه اجرايي، سازمان اداري و استخدامي 

  كشور نيز طرف دعوا قرار گيرد
  ٤  هاي اجرايي ستگاهدليه ك  ١٨/١١/١٣٩٩

  
  
  

  
) ٤( رئيس مجلس شوراي اسالمي موضوع صدر ماده واحده و تبصره    هاي نظريه

  )٨٥(و پنجم  هشتاد اصولقانون نحوه اجراء « الحاقي به 
  »قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران) ١٣٨(و يكصد و سي و هشتم 

                                                                                                                         ١     
  

  ٢٤/١/١٤٠٠                                                                   هـ ب  /٤٤٥٢ره شما
 االسالم والمسلمين جناب آقاي دكتر روحاني حجت

  رياست محترم جمهوري اسالمي ايران
 هـ٥٧٣٧٩ت/١٣٩٩٣٩شماره نامه هيأت محترم وزيران به  بازگشت به رونوشت تصويب

، »نيهاي آب زيرزمي هاي جبراني افت سفره تعيين هزينه«: ، موضوع٠٢/١٢/١٣٩٩مورخ 
و » هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين«ها و اعالم نظر مقدماتي  متعاقب بررسي

قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم «الحاقي به ) ٤(مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره 
»  جمهوري اسالمي ايران و اصالحات بعدي قانون اساسي) ١٣٨(و يكصد و سي و هشتم ) ٨٥(

مراتب متضمن اعالم نظر قطعي جهت اقدام الزم در مهلت   آن،  نامه اجرايي آيين) ١٠ (و ماده
بديهي است پس از انقضاي يك هفته . گردد  قانوني و اعالم نتيجه به اين جانب ابالغ مي مقرر

  .االثر خواهد بود قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي مهلت مقرر در 
قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ) ٥٧(ظر به ماده ن«

شود در قبال صدور  اجازه داده مي... به وزارت نيرو «: دارد ـ که مقرر مي١٣٨٤ـ مصوب) ١(
  و توليدکنندگان.... هاي آب زيرزميني، از متقاضيان  مجـوز برداشت آب با توجه به توان سفره

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .باشد هاي فوق مربوط به ترتيب درج در روزنامه رسمي كشور مي ـ توضيح اينكه شماره١

هاي نوين آبياري استفاده  اي که از روش هاي زينتي و محصوالت گلخانه گياهان دارويي و گل
هاي زيرزميني را دريافت نمايد و   جبران افت آبهاي وجوهي متناسب با هزينه... کنند،  مي
مصوبه » ٤«، بنابراين، اوالـً بند»داري کل واريز کند  حساب درآمد عمومي کشور نزد خزانهبه

از اين حيث که اطالق عبارت مزبور عالوه بر » حساب خزانه«مبني بر واريز وجوه دريافتي به 
مغاير قانون  گردد،  هاي خزانه مي سابنيز شامل ديگر ح» حساب درآمدهاي عمومي کشور«

مصوبه از اين حيث که بدون تصريح به وجود مجوز قانوني، تبعيض » ٥«ـ تبصره بند ثانياً. است
ها و نواحي صنعتي با ديگر نواحي فاقد وصف  هاي جبراني ميان شهرک در ميزان پرداخت هزينه

  ».مزبور را مورد حکم قرار داده است،  مغاير قانون است
  رئيس مجلس شوراي اسالمي ـ محمدباقر قاليباف

  
                          

       
  ٢٤/١/١٤٠٠                                                                   هـ ب  /٤٤٣٨ره شما

  والمسلمين جناب آقاي دكتر روحاني االسالم حجت
  رياست محترم جمهوري اسالمي ايران

 هـ٥٥٢٨٩ت/١٣٦١٥٩شماره  بهنامه هيأت محترم وزيران  رونوشت دو فقره تصويب هبازگشت ب
هاي اجرايي در سامانه تدارکات  نامه نحوه فعاليت دستگاه آيين«: ، موضوع٢٥/١١/١٣٩٩مورخ 

، ٠٢/١٢/١٣٩٩هـ مورخ ٥٨٥١٩ت/١٣٩٩٠٧و اصالحيه آن به شماره » الکترونيکي دولت
و » هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين«دماتي ها و اعالم نظر مق متعاقب بررسي

قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم «الحاقي به ) ٤(مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره 
 جمهوري اسالمي ايران و اصالحات  قانون اساسي) ١٣٨(و يكصد و سي و هشتم ) ٨٥(

متضمن اعالم نظر قطعي جهت اقدام الزم مراتب   آن،  نامه اجرايي آيين) ١٠(و ماده » بعدي
بديهي است پس از . گردد  قانوني و اعالم نتيجه به اين جانب ابالغ مي در مهلت مقرر

قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است،  انقضاي يك هفته مهلت مقرر در 
  .االثر خواهد بود ملغي

 ١٤٠٠ ماهفروردين  مهشتـبيست و  هـشنب
 

  ٢٢١٥٩ شماره هفتمسال هفتاد و 

)١٣٩٥( 

٩٧٨ 

٩٧٧ 



 ٢٢١٥٩شماره                         WWW.DASTOUR.IR                         ٢٨/١/١٤٠٠روزنامه رسمي                         WWW.RRK.IR                         ٢صفحه 

 و ـ١٣٩٥ مصوب  ـ توسعه کشوريها  برنامهيحکام دائمقانون ا) ٥٠( بر اساس مادهـ١«
»  دولتيکيسامانه تدارکات الکترون«د ي باـ١٣٩٥ مصوب ـقانون برنامه ششم توسعه ) ٩( ماده
ران، تمام مراحل يأت وزيد هيي مورد تأيل شده و طبق برنامه زمانبندي و تکميانداز راه

 انجام يکين سامانه و به طور الکترونيق ايازطر ...معامالت مانند درخواست استعالم، فراخوان و 
. رديراالنتشار انجام نگي کثيها  در روزنامهيجتاً انتشار فراخوان معامالت دولتيشود و نت

ح به برنامه يث که بدون تصرين حيمصوبه از ا) ١٣( ماده» ١«ه تبصرهي اصالحـ ن، اوالًيبنابرا
داللت بر استمرار مداوم انتشار فراخوان  قانون ي تا فراهم آمدن موجبات اجرايزمانبند

أت محترم ي اقدام ه ـاًيثان. مغاير قانون  استراالنتشار دارد، ي کثيها  در روزنامهيمعامالت دولت
.  قانون استريمغا در فوق، يراد اعالمياً بر ايز مبني نينامه اصل نييآ) ١٤(ران به حذف مادهيوز
 مصوب ـ توسعه کشوريها  برنامهيحکام دائمقانون ا) ٥٠(ماده» ٢« بر اساس تبصرهـ٢

 صرفاً انتشار اطالعات معامالت ـ١٣٩٥  مصوب ـقانون برنامه ششم توسعه) ٩( و مادهـ١٣٩٥
 يالملل ني انجام معامالت بيق سامانه مذکور ممنوع شده است و مقنّن، برايمحرمانه ازطر

مندرج » يالملل نيمعامالت ب«رت ن، اطالق عبايبنابرا.  قائل نشده استييرمحرمانه، استثنايغ
ث که معامالت فاقد وصف محرمانه را مستثنا از شمول ين حيمصوبه از ا) ١١( در ماده

  ».ر قانون استيد، مغاينما ينامه و مآالً مستثنا از حکم قانون م بيتصو
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  ٢٤/١/١٤٠٠                                                                      ب   /هـ٤٤٢٠رهشما

 والمسلمين جناب آقاي دكتر روحاني  االسالم حجت
  رياست محترم جمهوري اسالمي ايران

 هـ٥٨٣٦٨ت/١٣٨٠٧٣شماره نامه هيأت محترم وزيران به  بازگشت به رونوشت تصويب
  فشردهيعي عرضه گاز طبيها گاهيالعمل جا ن نرخ حقييتع«: وضوع، م٢٧/١١/١٣٩٩مورخ 

)CNG(« ،بات دولت با «ها و اعالم نظر مقدماتي  متعاقب بررسيهيأت بررسي و تطبيق مصو
قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و «الحاقي به ) ٤( و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره» قوانين
 جمهوري اسالمي ايران و اصالحات  قانون اساسي) ١٣٨( و يكصد و سي و هشتم) ٨٥( پنجم
مراتب متضمن اعالم نظر قطعي جهت اقدام الزم در   آن،  نامه اجرايي آيين) ١٠( و ماده» بعدي

بديهي است پس از انقضاي يك هفته . گردد  قانوني و اعالم نتيجه به اين جانب ابالغ مي مهلت مقرر
  .االثر خواهد بود  مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغيقانون، آن بخش از مهلت مقرر در 

ن يي تعـ١٣٨٨ مصوب  ـها ارانهيقانون هدفمندکردن ) ١( ماده» الف« طبق بندـاوالً«
ران بوده و در محاسبه يأت وزيت هي در صالحي نفتيها  نفت و فرآوردهيمت فروش داخليق
 ز مد نظري، ن»يات و عوارض قانونيع، ماليتوز مترتب شامل حمل و نقل، يها نهيهز«مت، ي قنيا

ماده واحده قانون بودجه ) ١٤( ل جدول تبصرهيذ» ٣« بر اساس بند ـاًيثان. رديگ يقرار م
ها  گاهين جايتوسط ا...  )CNG( يج ان ي و سي عرضه نفتيها گاهيالعمل جا ، حق١٣٩٩سال

 عرضه سوخت يها گاهيمل جاالع ن حقيين اساس، تعيبر ا. »شود ياز محل فروش برداشت م
. باشد ي فروش مييمت نهاي از قين مبلغ، جزئين ايران بوده و همچنيأت وزيت هيدر صالح

 عرضه سوخت در يها گاهيالعمل جا ن حقيي تعي واگذاريمصوبه مبن» ٥«ن، بنديبنابرا
ار يض اختيث تفويکنندگان، از ح ن مبلغ از مصرفيافت ايک کارگروه و درينده به ي آيسالها

ز از جهت خارج کردن مبلغ مذکور از ير و نيون متشکل از چند وزيسير از کمي غيبه کارگروه
  ».مغاير قانون  استمت سوخت، يکنندگان عالوه بر ق مت سوخت و اخذ آن از مصرفيل قيذ

  رئيس مجلس شوراي اسالمي ـ محمدباقر قاليباف
  

  ١٧/١٢/١٣٩٩                                                                        ٩٨٠٠٢٤٥شماره
 بسمه تعالي

  جناب آقاي اكبرپور
  مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسالمي ايران رئيس هيأت

 يك نسخـه از رأي هيأت عمـومي ديـوان عـدالت اداري بـه شمـاره دادنـامه
ـ ٥٥٩٨١١/طال نامه شماره ت هـ ماب«:  با موضوع١٤/١١/١٣٩٩ مورخ ٩٩٠٩٩٧٠٩٠٥٨١١٧٠١  

  مديركل تدوين و هماهنگي مقررات اداري و استخدامي وزارت نفت از تاريخ٣٠/١١/١٣٩٧
  .گردد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي» تصويب

  مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين
  

  ٩٨٠٠٢٤٥ :شماره پرونده    ١٧٠١ :شماره دادنامه     ١٤/١١/١٣٩٩: تاريخ دادنامه
   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري:مرجع رسيدگي

  آقاي سعيد کنعاني :شاكي
 ٣٠/١١/١٣٩٧ ـ ٥٥٩٨١١/ابطال بخشنامه شماره ت هـ م :موضوع شکايت و خواسته

  اداره کل تدوين و هماهنگي مقررات اداري و استخدامي وزارت نفت
 ـ ٥٥٩٨١١/بخشنامه شماره ت هـ م به موجب دادخواستي ابطال شاکي :کار گردش

 را خواستار شده اداره کل تدوين و هماهنگي مقررات اداري و استخدامي وزارت نفت ٣٠/١١/١٣٩٧
  :و در جهت تبيين خواسته اعالم کرده است که

 آورده عمل ممانعت به ) ١٦( مذکور از اين جهت که از اجراي آراء کميسيون ماده  بخشنامه«
چرا که بر . باشد و اجراي آن را مغاير مقررات تشخيص و مجاز ندانسته است، مستحق ابطال مي

 قانون ٥١ و مغاير با ماده ٣١/٣/١٣٧٤ قانون تسهيالت استخدامي جانبازان مصوب ١٦خالف ماده 
 ٢٨/٧/١٣٩٧ ـ ١٠٠٠/٢٢٦٥/٢/٩٠٠٠رساني به ايثارگران بوده و با بخشنامه شماره  جامع خدمات

 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم ٦٦همچنين ماده . معاون اول قوه قضاييه منافات دارد
 تکليف را براي تبعيت از قوانين و مقررات مربوط ٤/١٢/١٣٩٣بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 

  ».هاي واهي موجب رفع مسئوليت نگردد به ايثارگران به روشني مشخص نموده تا بهانه
  :رره مورد اعتراض به شرح زير استمتن مق

 )العاده ايثارگري فوق(رساني به ايثارگران  قانون جامع خدمات) ٥١(ماده : موضوع«
 تدوين هرگونه روش مالي در خصوص ضوابط اداري و استخدامي همواره منوط به وجود

 )٥١ده اجراي ما(بوده، تاکنون چنين موضوعي ) ابالغي از سوي اين اداره کل(مقررات مصوب 
هاي مربوط  مضافاً، از نظر اين اداره کل طراحي و توسعه سيستم. به تصويب نرسيده است

 »ـ مديرکل.باشد مغاير مقررات اداري و استخدامي و مجاز نمي
االختيار وزارت نفت به موجب اليحه  در پاسخ به شکايت مذکور، نماينده حقوقي تام

  : که توضيح داده است١٧/٦/١٣٩٨ ـ ٢٦٧٠٨٢شماره 
ـ حسب بررسي به عمل آمده نامبرده در رديف شاغلين شرکت قرار نداشته و مشاور ١«

بر اين اساس . باشد نماينده مجلس و رئيس فراکسيون کارگري در مجلس شوراي اسالمي مي
  .طرح دادخواست توسط ايشان به تقرير ياد شده به طرفيت شرکت، زمينه ورود و بررسي ندارد

قانون برنامه ششم توسعه کشور، به منظور اجراي ) ٨٧(صدر ماده ـ مستند به مفاد ٢
بيني اعتبار کافي  رساني به ايثارگران، دولت مکلف به پيش صحيح و به موقوع قانون جامع خدمات

  .گرديده است) حسب مورد(هاي اجرايي ذيربط  نامه در بودجه سنواتي، تصويب و ابالغ کليه آيين
رساني به ايثارگران   ذيل فصل ششم قانون جامع خدمات)٦١(ـ بر اساس مفاد ماده ٣

قانون ياد شده نوع، ميزان و تعيين اولويت ارائه خدمت هر فصل طبق ) ٧٥(و نيز ماده 
 ريزي و نظارت راهبردي هايي خواهد بود که توسط بنياد با همکاري معاونت برنامه نامه آيين
 هاي و پشتيباني نيروهاي مسلح و دستگاهجمهور، ستاد کل نيروهاي مسلح، وزارت دفاع  رئيس

  .تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد) حسب مورد(ذيربط 
 نامه نظامهاي اداري و استخدامي کارکنان صنعت نفت، آيين) ٣٦(ـ با استناد به مفاد ماده ٤

 زمينه قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت، امتيازات ايثارگري در ١٠مرتبط با اجراي ماده 
  استخدامي و پرداخت حقوق و مزايا وفق قوانين و مقررات مربوط، پس از اداري وتسهيالت

نامه در مورد  آيين) ٣٩(هاي اداري و استخدامي توسط مرجع موضوع ماده  تطبيق با نظام
) ٤٠(همچينن بر اساس مفاد ماده . شود کارکنان ايثارگر واجد شرايط صنعت نفت اجرا مي

نامه  کور مقررات اداري و استخدامي صنعت نفت که تا تاريخ تصويب اين آييننامه مذ آيين
. و در چارچوب مفاد آن مجري و مالک عمل بوده است، کماکان قابليت اجرا خواهد داشت

نامه پس از  تغييرات و اصالحات بعدي مقررات مذکور در چارچوب موازين و اصول کلي اين آيين
بنابراين هرگونه اقدام . گردد مجري مي) ٣٩(خدامي موضوع ماده تصويب در شوراي اداري و است
رساني به ايثارگران از   قانون جامع خدمات٥١العاده ايثارگري ماده  در باب موضوع مرتبط با فوق

فوق و سپس طي ) ٣(و ) ٢(طريق سيستم مالي صنعت نفت، منوط به تحقق مفاد بندهاي 
 ».باشد ي اداري و استخدامي کارکنان صنعت نفت مينامه نظامها فرآيند پيش گفته در آيين

 با حضور معاونين ديوان ١٤/١١/١٣٩٩هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 
 عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث و بررسي

  .با اکثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت کرده است
  

  هيأت عموميرأي 
 قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت مصوب ١٠به موجب ماده  :اوالً با توجه به اينکه

 عملياتي هاي تابعه وزارت نفت که در واحدهاي کارکنان شرکت نظام استخدامي ١٣٩١سال 
باشند صرفاً از رعايت قانون مديريت خدمات کشوري مستثني شده  و تخصصي شاغل مي

وزارت نفت  :ثانياً .ساير قوانين و مقررات مربوطه تاکيد به عمل آمده استو بر لزوم رعايت 
رساني به ايثارگران  ها و مؤسسات زيرمجموعه آنها مشمول قانون جامع خدمات و شرکت

  قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي٨٧ماده ) ح(بند  به موجب باشند و مي
  تصريح شده است ايثارگران و فرزندان شهدا مشمول قوانين،فرهنگي جمهوري اسالمي ايرانو 

 )٢(هاي مشمول ماده  مقررات و ضوابط استخدامي خاص مربوط به خود بوده و کليه دستگاه
با توجه به اينکه : ثالثاً .رساني به ايثارگران مکلف به انجام آن هستند قانون جامع خدمات

 العاده ايثارگري مذکور رگران استحقاق دريافت فوقرساني به ايثا  قانون جامع خدمات٥١ماده 
در اين ماده را مشروط و مقيد به تأمين اعتبار مالي ننموده است، لذا جزء حقوق مکتسب 

رساني به ايثارگران   قانون جامع خدمات٧٥ و ٦١شود و از مواد  افراد ذينفع محسوب مي
نامه   مشروط به صدور آيين٥١ه توان برداشت کرد که استحقاق مزاياي مندرج در ماد نمي

چرا که قانونگذار ميزان و نحوه پرداخت آن را به صراحت مشخص نموده است .  استاجرايي
 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ٨٧و به موجب ماده 

  نيز دولت موظف شده است اقدامات الزم براي١٣٩٥جمهوري اسالمي ايران مصوب سال 
رساني به ايثارگران را به عمل آورد و اعتبار  اجراي صحيح و به موقع قانون جامع خدمات

العاده  بيني نمايد، لذا عدم تأمين اعتبار براي پرداخت فوق کافي را در بودجه سنواتي پيش

٩٧٩ 
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 نمايد و نهايتاً در صورت عدم تأمين اعتبار شده حق مکتسب ناشي از آن را منتفي نميذکر 
که دستگاه مکلف است همانند ساير حقوق معوق متعاقباً   معوق در خواهد آمدجزء حقوق

 قانون ١٦مطابق فراز پاياني ماده : رابعاً .نسبت به تأمين اعتبار و پرداخت آن اقدام نمايد
 تصميمات کميسيون «...تسهيالت استخدامي و اجتماعي جانبازان انقالب اسالمي مقرر شده

 را بوده و عدم اجراي به موقع آن خالف قانون محسوب و قابل تعقيباالج قطعي و الزم مزبور
 ـ ٥٥٩٨١١/شماره ت هـ مبنابراين با توجه به مراتب فوق نامه  ،»باشد صالح مي در مراجع ذي

مديرکل تدوين و هماهنگي مقررات اداري و استخدامي وزارت نفت به علت  ٣٠/١١/١٣٩٧
 قانون تشکيالت و آيين ١٣ و ٨٨ و مواد ١٢ ماده ١مغايرت با قوانين مذکور مستند به بند 

  .شود  از تاريخ تصويب ابطال مي١٣٩٢دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 
 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري                                                

  مرتضي علي اشراقي                               معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ 
  

  ١٧/١٢/١٣٩٩                                                                        ٩٩٠٠٢٨٩شماره
 بسمه تعالي

  جناب آقاي اكبرپور
  مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسالمي ايران رئيس هيأت

هاي  ه شمـاره دادنـامهيك نسخه از رأي هيـأت عمومي ديوان عدالت اداري بـ
پرداخت «:  با موضوع١٨/١١/١٣٩٩ مورخ ٩٩٠٩٩٧٠٩٠٥٨١١٧٤٤  و ٩٩٠٩٩٧٠٩٠٥٨١١٧٤٣

» هاي غيرنقدي ـ توسط كارفرما مزاياي رفاهي و انگيزشي ـ همچون هزينه مسكن و كمك
  .گردد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي

   عدالت اداري ـ مهدي دربينمديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان
  

 ١٧٤٣ ـ ١٧٤٤: شماره دادنامه               ١٨/١١/١٣٩٩: تاريخ دادنامه
  ٩٩٠٠٢٨٩ و ٩٩٠٠٨٨٨: شماره پرونده

   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري:مرجع رسيدگي
  آقاي علي مطهري به وکالت از تعدادي از کارکنان شرکت مديريت:کننده تعارض اعالم
  )رامين(واز توليد برق اه

   اعالم تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري:موضوع
پرداخت مزاياي رفاهي و  در خصوص دادخواست اشخاص به خواسته :کار گردش

شرکت مديريت (ـ توسط کارفرما  هاي غيرنقدي همچون هزينه مسکن و کمکـ  انگيزشي
پرداخت  يوان عدالت اداري با توجه به اينکه، برخي از شعب د)توليد برق اهواز نيروگاه رامين

مزاياي رفاهي و انگيزشي جنبه اختياري دارد و کارفرما نيز الزامي به پرداخت آن ندارد، 
  به نقض آراي مراجع حل اختالف کار صادر کرده و برخي نيز آراي مذکور را مورد تأييدرأي

تعارض و صدور رأي وحدت رويه بدين جهت آراي معارض صادر شده و رفع  اند و قرار داده
  .کننده تعارض درخواست شده است از سوي اعالم
  :ها و مشروح آراء به قرار زير است کار پرونده گردش

اره ـاي شمـه هـامـوجب دادنـه مـدالت اداري بـوان عـدوي ديـ ب٥١ه ـشعب: الف
 با موضوع ١١/٣/١٣٩٨ ـ ٩٨٠٩٩٧٠٩٥٧٧٠٠٧٠٤ و ١١/٣/١٣٩٨ ـ ٩٨٠٩٩٧٠٩٥٧٧٠٠٧١٢

 با وکالت آقاي عليرضا عامري و به خواسته) نيروگاه رامين(دادخواست مديريت توليد برق اهواز 
 ـ ٦٢٧ و ١١/٤/١٣٩٧ ـ ٦٢٤هاي  اعتراض و نقض رأي هيأت حل اختالف اداره کار به شماره

 : به شرح زير رأي صادر کرده است١١/٤/١٣٩٧
  شکايات از آراء و تصميمات قطعي مراجع اختصاصياز آنجا که رسيدگي به اعتراضات و

 قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري منحصراً ١٠ ماده ٢اداري موضوع بند 
از حيث نقض قوانين و مقررات و يا مخالفت با آنها در ديوان قابليت استماع داشته و رأي 

هوي مخالفتي با موازين قانوني مورد اعتراض از جهت مباني و ارکان و جهات شکلي و ما
حاکم بر آن نداشته و از طرفي شاکي معترض دليلي که تخالف و تغاير رأي مورد اعتراض 
را از جهت مفهوم و منطوق و مدلول با قوانين و مقررات به مرحله ثبوت برساند اقامه و 

ن مطرح شده ابراز نداشته و آنچه به عنوان داليل و براهين مخالفت مدلول رأي با موازي
 حدي که اين امر را اثبات نمايد نبوده و در نظر شعبه نيز دليلي از اين حيث در پرونده در

باشد لذا بنا به جهات فوق خواسته شاکي غير موجه تشخيص و با  مشهود و ملحوظ نمي
 قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري ضمن تأييد ٦٣اجازه حاصله از ماده 

رأي صادره برابر ماده . گردد  رأي معترض عنه حکم به رد شکايت صادر و اعالم ميو ابرام
 روز از تاريخ ابالغ قابل ٢٠ قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري ظرف ٦٥

  .باشد تجديدنظر خواهي در شعب تجديدنظر ديوان عدالت اداري مي
 ـ ٩٨٠٩٩٧٠٩٥٧٧٠٠٧٠٤ و ١١/٣/١٣٩٨ ـ ٩٨٠٩٩٧٠٩٥٧٧٠٠٧١٢آراء شماره 

 و ٣/٧/١٣٩٨ ـ ٩٨٠٩٩٧٠٩٥٥٤٠٢١٥١هاي شماره   به موجب دادنامه١١/٣/١٣٩٨
 تجديدنظر ديوان ١٤ و ١٣ به ترتيب در شعب ٣٠/٦/١٣٩٨ ـ ٩٨٠٩٩٧٠٩٥٥٥٠١٥٤٣

  .عدالت اداري تأييد شده است
اره ـاي شمـه هـامـوجب دادنـه مـدالت اداري بـوان عـدوي ديـ ب٥٢ه ـشعب: ب

 با موضوع دادخواست ١٥/١٢/١٣٩٧ ـ ٩٧٠٩٩٧٠٩٠١٢٠٤٧٥٦ و ٩٧٠٩٩٧٠٩٠١٢٠٤٧٥٥

 مديريت توليد برق اهواز نيروگاه رامين با نمايندگي آقايان ناصر محمدي و رضا صالحي ريحاني
 و ٢/٨/١٣٩٧ ـ ٦٢٩با وکالت آقاي عليرضا عامري و به خواسته اعتراض به آراء شماره 

 :گر و کارفرما به شرح زير رأي صادر کرده است هيأت حل اختالف کار١١/٤/١٣٩٧ ـ ٦٣١
در خصوص دادخواست شاکي به طرفيت هيأت حل اختالف کارگر و کارفرما مستقر 

 ٢/٨/١٣٩٧ ـ ٦٢٩در اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعي به خواسته اعتراض نسبت به رأي شماره 
ض عنه باشد اقامه و با التفات به اينکه ايراد و اعتراض مؤثري که موجب نقض رأي معتر

 و ١٠ابراز نگرديده و رأي مصدور مغايرتي با موازين قانوني نداشته بنابراين مستنداً به مواد 
 قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري حکم به رد شکايت شاکي صادر و ٦٥

ر شعب  روز پس از ابالغ قابل تجديدنظرخواهي د٢٠اين رأي ظرف مهلت . نمايد اعالم مي
  .تجديدنظر ديوان عدالت اداري است

 ١٥/١٢/١٣٩٧ ـ ٩٧٠٩٩٧٠٩٠١٢٠٤٧٥٦ و ٩٧٠٩٩٧٠٩٠١٢٠٤٧٥٥آراء شماره 
 ٩٨٠٩٩٧٠٩٥٥٥٠٠٩١٥هاي شماره   تجديدنظر ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه١٤در شعبه 

  . تأييد شده است٢٢/٤/١٣٩٨ ـ ٩٨٠٩٩٧٠٩٥٥٥٠٠٩١٦و 
اره ـه شمـامـوجب دادنـه مـ اداري بدالتـوان عـدوي ديـ ب٥٥ه ـشعب: ج

و  با موضوع دادخواست شرکت مديريت توليد برق اهواز ١٤/٦/١٣٩٧ ـ ٩٧٠٩٩٧٠٩٠١٥٠٢٢١٥
 ١٤/٥/١٣٩٦ مورخ ٩٢٦ و ٩٢٥، ٩٩٤، ٩٢٨، ٩٢٩، ٩٣١خواسته اعتراض به رأي شماره به 

  :حل اختالف به شرح زير رأي صادر کرده است/ صادره از هيأت تشخيص
تويات پرونده و اسناد ابزاري و اليحه دفاعيه اداره طرف شکايت و اينکه نظر به مح

 اقدامات هيأت در رسيدگي و صدور رأي معترض عنه وفق مقررات قانوني بوده و خللي بر آن
اي که نقض آن را مدلل نمايد ابراز و ارائه ننموده لذا  باشد و شاکي دليل و بينه وارد نمي

اين رأي . گردد نبوده حکم به رد شکايت صادر و اعالم ميشکايت شاکي در خور پذيرش 
 .باشد ظرف بيست روز از تاريخ ابالغ قابل اعتراض در شعب تجديدنظر ديوان عدالت اداري مي

 تجديدنظر ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه شماره ١٩رأي مذکور در شعبه 
  :ادر کرده است نقض و به شرح زير رأي ص١٨/٣/١٣٩٨ ـ ٩٨٠٩٩٧٠٩٥٦٨٠٠٦١٧

با عنايت به اينکه به موجب رأي وحدت رويه صادره از سوي هيأت عمومي ديوان 
 هرگونه پرداخت از سوي کارفرما تحت عنوان ١٨/٣/١٣٨٨ ـ ٢٣٤عدالت اداري به شماره 

انجام پذيرد اگر چه احسان ) قانون کار(بايست به موجب قانون موضوعه  مزاياي رفاهي مي
گردد ولي  يزه تالش بيشتر کارگران از سوي کارفرمايان پرداخت ميبه قصد ايجاد انگ

بنابراين . توان کارفرما را به ايفاي آن ملزم نمود پرداخت آن جنبه اختياري داشته و نمي
 و  قانون تشکيالت٧١تجديدنظرخواهي مطروحه را وارد و موجه دانسته مستنداً به ماده شعبه 

 ـ ٢٢١٥٠ضمن نقض دادنامه تجديدنظر خواسته به شماره آيين دادرسي ديوان عدالت اداري 
 در خصوص خواسته مطروحه نيز به شرحي که گذشت حکم به ورود شکايت ١٤/٦/١٣٩٧
 نقض رأي صادره از سوي هيأت حل اختالف اداره تعاون، کار و رفاه شرق شهرستان اهوازو 

سيدگي مجدد  و ر١٤/٥/١٣٩٦ مورخ ٩٩٤ و ٩٢٦، ٩٢٥، ٩٢٨، ٩٢٩، ٩٣١به شماره 
  .رأي صادره قطعي است. نمايد  موضوع را به هيأت مذکور محول ميبه

 با حضور رئيس و معاونين ١٨/١١/١٣٩٩هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 
 و ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث

  .ه صدور رأي مبادرت کرده استبررسي با اکثريت آراء به شرح زير ب
  

  رأي هيأت عمومي
  .ـ تعارض در آراء محرز است الف
  قانون کار، مبالغ رفاهي و انگيزشي را جزو مزد ثابت يا مبنا٣٦ ماده ٣تبصره  :ـ اوالً ب

 ١٧/٣/١٣٨٨ ـ ٢٣٤محسوب نکرده و رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامـه 
 خت اضافي کارفرمايان از باب احسان و تشويق کارگران ولو در مدت طوالني،دارد پرداميبيان 
 دارد  هيأت عمومي اعالم مي٩/١١/١٣٩٧ ـ ٢٠٣٣شود و رأي شماره  مزد محسوب نميجزو 

هيچ يک از مقررات قانون کار، تکليفي به کارفرمايان مبني بر پرداخت ارقام يا امتيازات «
هاي قانوني در  تحميل نکرده است و پرداخت مازاد بر حداقلفراتر از قواعد امري قانون کار

، بنا بر مراتب با توجه »صالحيت انحصاري و بنا به تمايل کارفرمايان واگذار شده است
مبالغ قانوني رفاهي و انگيزشي توسط نيروگاه برق رامين   اينکه پرداخت بيش از حداقلبه

رکنان بوده و جزو مزد ثابت يا مبنا محسوب اهواز، به منظور تشويق و افزايش انگيزه کا
 .گردد، الزام کارفرما به تداوم پرداخت آن، فاقد وجاهت قانوني استنمي

هاي مذکور در قانون يا قرارداد نبوده  پرداخت مبالغ رفاهي و انگيزشي، بر اساس حداقل :ثانياً
که در راستاي ) ٢٢/٣/١٣٩٦مورخ (و مبتني بر مصوبه شرکت مادرتخصصي توليد برق حرارتي 

 بيان ٧ وزير نيرو صادر شده است که در بند ٢٦/٢/١٣٩٦ ـ ١٠٠/٥٠/١٦٦١٠/٩٦بخشنامه شماره 
شامل کمک رفاهي، (هاي ماهيانه رفاهي و انگيزشي مستقيم و غيرمستقيم  کمک«دارد  مي

ران اعم از به کليه کارکنان و مدي...) مندي ووري، رضايت ها، اعياد، کارآيي بهره مسکن، مناسبت
درصد اقالم مندرج در حکم يا %) ٦٥(قرارداد دائم و مدت معين نبايد از سقف شصت و پنج 

. باشد مي» و مسکن تجاوز نمايد) اقالم مصرفي(قرارداد کارکنان به استثناي حق اوالد، خواربار 
) ٢٦/٥/١٣٩٥مورخ (بخشنامه مذکور و مصوبه شرکت مادرتخصصي، جايگزين بخشنامه وزير نيرو 

گرديده است و با توجه ) ١٦/٩/١٣٩٥مورخ (و مصوبه شرکت مادرتخصصي توليد برق حرارتي 
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 ضوابط اجرايي قانون ٤١ اعطاي صالحيت صدور بخشنامه در اين حوزه به وزير نيرو طبق ماده به
هاي  دستگاه«دارد  که بيان مي)  هيأت وزيران١٩/٣/١٣٩٥مصوب ( کل کشور ١٣٩٥بودجه سال 

هاي رفاهي به هر نحو و شکل از محل هرگونه اعتبارات  يد در پرداخت پاداش و کمکاجرايي با
، بنابراين »اقدام کنند... هاي مصوب، مصوب مربوط، صرفاً در چارچوب ضوابط و دستورالعمل

عدول از بخشنامه اول نيز در صالحيت وزير نيرو و بالتبع شرکت مادرتخصصي توليد برق حرارتي 
 .باشد هت، خارج از صالحيت قانوني و مغاير با قوانين نميبوده و از اين ج

 هاي قانوني مذکور در قانون کار کمتر نبوده و به منظور مبالغ معترض عنه، از حداقل :ثالثاً
تشويق و افزايش انگيزه کارکنان بوده است و از اين جهت، کاهش مبالغ رفاهي و انگيزشي 

  .اي مذکور در قانون کار مغايرتي با قوانين نخواهد داشته در چهارچوب قانوني و با رعايت حداقل
هاي مذکور  با توجه به مراتب و اختيار کارفرما در کاهش مبالغ رفاهي و انگيزشي تا حداقل

 تجديدنظر ديوان عدالت اداري که ١٩ شعبه ١٨/٣/١٣٩٨ ـ ٦١٧در قانون کار، دادنامه شماره 
 بدوي مبني بر غير وارد دانستن شکايت را نقض ٥٥ شعبه ١٤/٦/١٣٩٧ ـ ٢٢١٥دادنامه شماره 

 ٢بند اين رأي به استناد . کرده است و به ورود شکايت صادر شده صحيح و موافق مقررات است
 براي ١٣٩٢ قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ٨٩ و ماده ١٢ماده 

  .االتباع است در موارد مشابه الزمشعب ديوان عدالت اداري و ساير مراجع اداري مربوط 
  رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدکاظم بهرامي                      

  
  ١٧/١٢/١٣٩٩                                                                        ٩٩٠٠٨٩٣شماره

 بسمه تعالي
  جناب آقاي اكبرپور

  امل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسالمي ايرانمديره و مديرع رئيس هيأت
 يك نسخـه از رأي هيـأت عمـومي ديـوان عـدالت اداري بـه شمـاره دادنـامه

اعالم تعارض ـ در طرح دعواي «:  با موضوع١٨/١١/١٣٩٩ مورخ ٩٩٠٩٩٧٠٩٠٥٨١١٧٤٥
دامي تبديل وضعيت استخدامي الزم است عالوه بر دستگاه اجرايي، سازمان اداري و استخ

  .گردد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي» كشور نيز طرف دعوا قرار گيرد
  مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين

  
  ٩٩٠٠٨٩٣: شماره پرونده      ١٧٤٥: شماره دادنامه       ١٨/١١/١٣٩٩: تاريخ دادنامه

   عدالت اداري هيأت عمومي ديوان:مرجع رسيدگي
   آقاي حسين صفرپور:کننده تعارض اعالم

   اعالم تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري  :موضوع
 در خصوص دادخواست اشخاص به خواسته تبديل وضعيت استخدامي :کار گردش

و لزوم طرف شکايت قرار دادن سازمان اداري و استخدامي کشور در کنار دستگاه اجرايي 
  .اند ربط شعب ديوان عدالت اداري به شرح زير آراء متفاوتي صادر کرده ذي

  :ها و مشروح آراء به قرار زير است کار پرونده گردش
اره ـه شمـامـوجب دادنـه مـدالت اداري بـوان عـدوي ديـ ب٣٠ه ـشعب: الف

 با موضوع دادخواست آقاي حسين شهابي به طرفيت ٦/٨/١٣٩٨ ـ ٩٨٠٩٩٧٠٩٠٢٣٠٢٣٩٤
 کل راه و شهرسازي جنوب استان کرمان و به خواسته الزام به تبديل وضعيت استخداميره ادا

  :از شرکتي به قراردادي به شرح زير رأي صادر کرده است
در خصوص شکايت شاکي و داليل و مستندات ارائه شده از ناحيه ايشان، مالحظه اليحه 

 هيأت عمومي ديوان ٢١/١٢/١٣٩٧ ـ ٢١٦٤ و ٢١٦٣دفاعيه خوانده مطابق رأي وحدت رويه 
 قانون مديريت خدمات کشوري مبين واگذاري و ١٧عدالت اداري حکم مقرر در ماده 

ها و مؤسسات غيردولتي است و  هاي اجرايي به شرکت سپاري کارهاي حجمي دستگاه برون
افرادي که در اجراي حکم ماده مذکور به عنوان نيروهاي شرکتي اشتغال داشته و مطابق با 

هاي اجرايي  گيرد و دستگاه  قانون ياد شده تحت پوشش کارفرماي غيردولتي قرار مي١٨اده م
هيچ گونه تعهدي در قبال آنان ندارند و صرف نياز دستگاه اجرايي و به کارگيري نيروهاي 

هاي سازماني داللتي بر صدور مجوز براي تبديل وضعيت  شرکتي در مشاغل اداري و پست
نمايد، بنابراين شکايت شاکي را غيرموجه تشخيص و مستنداً  راردادي نمينيروهاي شرکتي به ق

 قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري حکم به رد شکايت ٦٥ و ١٠به مواد 
رأي صادره ظرف مهلت بيست روز قابل اعتراض در محاکم . نمايد شاکي صادر و اعالم مي

 .باشد تجديدنظر ديوان عدالت اداري مي
 ـ ٩٨٠٩٩٧٠٩٥٦٣٠٣٩٣٠ تجديدنظر ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه شماره ٢٨شعبه 

  : ضمن نقض به شرح زير رأي صادر کرده است٣/١٠/١٣٩٨
 نظر به اينکه هرگونه تبديل وضعيت نيروهاي شرکتي به قراردادي مستلزم اخذ کد شناسه

 آن ازمند طرف شکايت قرار دادنو اخذ مجوز سهميه از سازمان اداري و استخدامي کشور و ني
 ٢/١٠/١٣٩٧ ـ ٥٣٣٥٥٥ و ٧/٩/١٣٩٦ ـ ١٥٣٨٢٩٠سازمان به موجب بخشنامه شماره 

باشد و در مانحن فيه با توجه به اينکه تجديدنظرخواه به اين تکليف  سازمان مذکور مي
 قانون تشکيالت و آيين دادرسي ٧١قانوني خود عمل نکرده است با اجازه حاصل از ماده 

 قانون مذکور ١٧يوان عدالت اداري ضمن نقض دادنامه تجديدنظرخواسته به موجب ماده د
  .رأي صادر شده قطعي است. شود قرار رد شکايت شاکي صادر و اعالم مي

 بدوي ديوان عدالت اداري در رسيدگي به موضوع دادخواست آقاي ٣٠شعبه : ب
  و به طرفيت٢٤/١/١٣٩٨ ـ ٩٨٠٩٩٧٠٩٠٢٣٠٠١٢٠نژاد به موجب دادنامه شماره  کريممختار 
 کل تعاون، کار و رفاه اجتماعي استان لرستان و به خواسته تبديل وضعيت استخدامياداره 

 :از قراردادي به پيماني به شرح زير رأي صادر کرده است
القاعده  نظر به اينکه شاکي در دادخواست تقديمي خود عليه خوانده ياد شده علي

ه ياد شده سازمان اداري و استخدامي کشور را نيز طرف دعوا و بايست عالوه برخواند مي
نمود در نتيجه در وضعيت کنوني و با  خوانده خويش در ستون مربوط به خوانده قيد مي

 قانون ٥٣ماده ) ج(و ) پ(اين کيفيت مطروحه قابل استماع نبوده و مستنداً به بند 
 .گردد د دعواي ايشان صادر و اعالم ميتشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري قرار ر

رأي صادره . تواند شکايت خود را به طرفيت مراجع ياد شده مجدداً طرح نمايد شاکي مي
  .باشد ظرف مهلت بيست روز قابل اعتراض در محاکم تجديدنظر ديوان عدالت اداري مي

 ـ ٩٨٠٩٩٧٠٩٥٦٠٠٢٩٨٣ تجديدنظر ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه شماره ٢٧شعبه 
  : به شرح زير رأي صادر کرده است٢٩/٨/١٣٩٨

 ـ ١٢٠نژاد نسبت به دادنامه شماره  در خصوص تجديدنظرخواهي آقاي مختار کريم
 بدوي ديوان عدالت اداري با عنايت به محتويات پرونده و ٣٠ صادره از شعبه ٢٤/١/١٣٩٨

اينکه لزوم درج نام اسناد و مدارک مضبوط در آن و مالحظه رأي معترض عنه، نظر به 
سازمان اداري و استخدامي کشور در ستون مربوط به طرف شکايت بابت خواسته مطروحه 

 گردد و در اين خصوص از هيأت عمومي ديوان عدالت قوانين و دستورالعمل استنباط نمياز 
اداري نيز رأي وحدت رويه صادر نشده است لذا قرار معترض عنه را غيرموجه تشخيص و 

 قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري ضمن نقض رأي ٧٢ناد ماده به است
  .نمايد مذکور پرونده را جهت رسيدگي ماهوي به شعبه بدوي اعاده مي

 ٣٠ در شعبه ١٥/١١/١٣٩٨ ـ ٩٨٠٩٩٧٠٩٠٢٣٠٣٦٧٦در نهايت به موجب دادنامه شماره 
  :بدوي به شرح زير رأي صادر شده است

  داليل و مستندات ارائه شده از ناحيه ايشان، مالحظه اليحهدر خصوص شکايت شاکي
 و ١٨/٧/١٣٩٦ مورخ ٦٥٦ ـ ٦٥٩، ١٢/٢/١٣٩٦ ـ ٩٣دفاعيه خوانده نظر به آراي وحدت رويه شماره 

 قانون مديريت ٤٤ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و ماده ٢٧/١/١٣٩٨ مورخ ٨٧ ـ ٩١
 ابط مندرج در قانون مديريت خدمات کشوري کهخدمات کشوري مبني بر اينکه استخدام وفق ضو

 ريزي تنها با رعايت سقف اعتبارات و مجوزهاي استخدامي به ترتيب با تشخيص معاونت برنامه
جمهور  جمهور و معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس و نظارت راهبردي رئيس

ن استخدامي از طريق نشر در استخدام پيماني نيروي انساني مورد نياز با برگزاري آزمو
آگهي عمومي مقدور است لذا شاکي از طريق شرکت و قبولي در آزمون عمومي با نشر 

تواند استخدام شود بنابراين شکايت شاکي را موجه ندانسته و مستنداً  آگهي سراسري مي
 قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري حکم به رد شکايت ٦٥ و ١٠به مواد 

رأي صادره ظرف مهلت بيست روز قابل اعتراض در محاکم . گردد ي صادر و اعالم ميشاک
 .باشد تجديدنظر ديوان عدالت اداري مي

  .اين رأي به لحاظ عدم تجديدنظرخواهي قطعيت يافت
 با حضور رئيس و معاونين ١٨/١١/١٣٩٩هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 

 و تشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحثديوان عدالت اداري و رؤسا و مس
  .بررسي با اکثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت کرده است

  
  رأي هيأت عمومي

  .ـ تعارض در آراء محرز است الف
 هاي اجرايي چه به صورت قراردادي ـ با توجه به اينکه به کارگيري نيرو در دستگاه ب

 و يا چه به صورت پيماني و رسمي) قانون مديريت خدمات کشوري ٣٢موضوع تبصره ماده (
باشد  مستلزم اخذ مجوز از سازمان اداري و استخدامي مي)  قانون مذکور٤٤موضوع ماده (

 هاي اجرائي خارج از مجوز استخدامي خالف قانون هرگونه به کارگيري نيروي انساني در دستگاهو 
 طرح دعواي تبديل وضعيت استخدامي الزم است لذا با عنايت به اين امر در باشد مي

عالوه بر دستگاه اجرايي سازمان اداري و استخدامي کشور نيز طرف دعوا قرار گيرد و 
هاي موضوع تعارض صرفاً دستگاه اجرايي مربوطه طرف شکايت قرار گرفته  آنجا که در پرونده از
نيز به دليل عدم وجود مجوز باشد و در فرض محکوميت   به تنهايي دعوا متوجه آن نميکه

 قانون تشکيالت و ٥٣ماده ) ب(امکان اجراي رأي را نخواهد داشت، بنابراين مستند به بند 
آيين دادرسي ديوان عدالت اداري در اين مورد صدور قرار رد شکايت صحيح و موافق 

  جملهمقررات است و آراء وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در موارد مشابه از
 در خصوص لزوم طرف ١٩/٤/١٣٩١ مورخ ١٩٩ـ ٢٠٠ و ٢٤/٩/١٣٨٧ ـ ٦٣٦هاي  دادنامه

 دادن همزمان صندوق بازنشستگي و دستگاه اجرايي متبوع فرد بازنشسته به خواسته قراردعوا 
. باشد، مؤيد اين امر است  حقوق زمان اشتغال که موثر در حقوق بازنشستگي وي مياصالح

  قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت٨٩ و ماده ١٢ ماده ٢بند  اين رأي به استناد
 براي شعب ديوان عدالت اداري و ساير مراجع اداري مربوط در ١٣٩٢اداري مصوب سال 
  .االتباع است موارد مشابه الزم

  رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدکاظم بهرامي                      

http://www.RRK.IR
http://www.DASTOUR.IR

