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

 بخشنامه 5اطالق بند :  هیأت عمومی دیوان عدالت اداري با موضوع2678 الی 2675هاي  رأي شماره
 مبنی بر عدم صدور مجوز براي  رئیس سازمان بهزیستی کشور15/7/1398ـ 933770/98/900شماره 

شامل پدر، مادر، خواهر، برادر، پسر، ( بخشنامه 1بستگان درجه یک حائزین سمتهاي ذکر شده در بند 
، بدون در نظر گرفتن حقوق افرادي که پیش از این و به موجب مقررات حاکم، مجوز )دختر و همسر

  ات دارد، بنابراین ابطال شداند، با حقوق مکتسبه گروه اخیر مناف مراکز را اخذ کرده

  2  سازمان بهزیستی کشور  ١٤/١٠/١٤٠٠

  بخشنامه:   هیأت عمومی دیوان عدالت اداري با موضوع2941 و 2940هاي  رأي شماره
   معاون اداري و پشتیبانی12/11/1399ـ  263618 و بخشنامه شماره 27/3/1399ـ 54623 شماره 

   عدم پرداخت و قطع برخی از مزایاي تابع شغل شاغل بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی که متضمن
   به جهت عدم تقاضاي بازنشستگی است، ابطال شد

  4  بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی  ١٢/١١/١٤٠٠

ـ 237521اطالق نامه شماره :  هیأت عمومی دیوان عدالت اداري با موضوع2950رأي شماره 
ت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حدي که در  مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزار8/12/1395

اطالق بخشنامه مورد شکایت در مواردي «نظریه فقهاي شوراي نگهبان آمده است که اعالم کرده 
  از تاریخ تصویب ابطال شد» که شرایط صحت شرعی تهاتر وجود ندارد، خالف شرع شناخته شد

  6  وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی  ١٢/١١/١٤٠٠

 از قسمت مربوط به ویژگیهاي 6بند :  هیأت عمومی دیوان عدالت اداري با موضوع2958ماره رأي ش
  االجرا  نامه پذیرش درخواست اجراي مفاد اسناد رسمی الزم  شیوه2چکهاي مورد تقاضا در ماده 

  از طریق دفاتر اسناد رسمی که براساس آن مقرر شده است که درج عباراتی از قبیل بابت تضمین
  باشد، ابطال شد در متن چک مانع از پذیرش نمی... ام کار یا امانت و  انج

  7  دفاتر اسناد رسمی  ١٢/١١/١٤٠٠

نامه اجرایی  آیین 8حکم مقرر در ماده :  هیأت عمومی دیوان عدالت اداري با موضوع2959رأي شماره 
ماره نامه ش موضوع تصویب( قانون مدیریت خدمات کشوري 121 و ماده 21 ماده 2تبصره
درخصوص مأموریت کارمندان رسمی یا پیمانی )  هیأت وزیران31/1/1389ـ 44295/20461

 قانون مدیریت خدمات کشوري و نیز مأموریت اعضاي 117دستگاههاي اجرایی مستثنی شده در ماده 
  هیأت علمی رسمی یا پیمانی به دستگاههاي اجرایی مشمول قانون مذکور، ابطال شد

  8  یرانهیأت وز  ١٢/١١/١٤٠٠

ـ 99/10291بخشنامه شماره :  هیأت عمومی دیوان عدالت اداري با موضوع2965رأي شماره 
   مدیرکل دفتر نظارت بر اجراي اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و امالك کشور 30/1/1399

کند  در حدي که دادگاه حکم بر اعسار از پرداخت محکوم به موضوع اجراي اسناد رسمی صادر می
  شود غیرقابل اثر بودن رأي صادره توسط مرجع قضایی است ابطال میو متضمن 

  دفتر نظارت بر اجراي اسناد رسمی  ٩/١١/١٤٠٠
  10   سازمان ثبت اسناد و امالك کشور

نامه انضباطی دفاتر مشاوره  آیین:  هیأت عمومی دیوان عدالت اداري با موضوع2973رأي شماره 
 مدیرکل دفتر 8/2/1394 ـ 18700ع بخشنامه شماره موضو(شغلی و کاریابی غیردولتی خارجی 

صورتجلسه کمیته . ابطال شد) هاي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هدایت نیروي کار و کاریابی
 قابل طرح در هیأت 24/6/1398هاي خارجی موضوع  انضباطی دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی

  شود  ارجاع میعمومی دیوان عدالت اداري نیست و به شعبه دیوان

  11  وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی  ١٢/١١/١٤٠٠

وضعیت شغلی آنان در سیستم سجایا «عبارت :  هیأت عمومی دیوان عدالت اداري با موضوع2976رأي شماره  
  سهمیه ایثارگران» ب«هاي قانونی قسمت   بخش چهارم امتیازات و سهمیه4از بند » بیکار ثبت شده باشد

   ابطال شد1397نام پنجمین آزمون استخدامی دستگاههاي اجرایی در تیرماه  راهنماي ثبت از دفترچه 
  12  اداري و استخدامی کشورسازمان   ١٦/١١/١٤٠٠

  

  1401ماه  فروردین بیستم شنبه

22444 شماره هشتمسال هفتاد و   
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  صفحه  دستگاه اجراء کننده  بیخ تصویتار  )هی وحدت رواءن و مقررات و مصوبات آریقوان(عنوان مندرجات 

   20/2ـ731 بخشنامه شماره:  هیأت عمومی دیوان عدالت اداري با موضوع2977رأي شماره 
   وزارت نفت که براي تبدیل وضعیت مشمولین قراردادي، وقت به کارمند رسمی14/11/1399مورخ 

   شرط سنی تعیین کرده است ابطال شد
  14  وزارت نفت  ١٦/١١/١٤٠٠

ـ 292228/م ه  بخشنامه شماره ت3بند :  هیأت عمومی دیوان عدالت اداري با موضوع2978رأي شماره   
تدوین و هماهنگی مقررات اداري و استخدامی وزارت نفت درخصوص جلوگیري از  مدیرکل 29/7/1400

  ورود کارمندان دولتی به ادارات از آنجا که مغایر با مصوبه ستاد ملی مدیریت بیماري کرونا است ابطال شد
  14  وزارت نفت  ١٦/١١/١٤٠٠

نی براي استخدام فرزندان تعیین سقف س:  هیأت عمومی دیوان عدالت اداري با موضوع2979رأي شماره 
  15  نیروي انتظامی جمهوري اسالمی ایران  ١٦/١١/١٤٠٠   نیروي انتظامی جمهوري اسالمی ایران ابطال شد1400شهدا، جانبازان و ایثارگران در آگهی استخدام سال 

 هیأت 25/12/1397 مصوبه مورخ 10بند :  هیأت عمومی دیوان عدالت اداري با موضوع2980رأي شماره 
از آن جهت که براساس آن ) 28/12/1397ـ 1397/د/29637ابالغی به شماره (رئیسه دانشگاه بیرجند 

  اند ابطال شد کلیه اعضایی که عضو هیأت رئیسه دانشگاه نیستند، از حق ذخیره مرخصی محروم شده
  16  دانشگاه بیرجند  ١٦/١١/١٤٠٠

  
  

  
  
  

  ٩/١٢/١٤٠٠                                                                         ٩٩٠١٥٢٣شماره
  بسمه تعالي

  جناب آقاي اکبرپور
  مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوري اسالمی ایران رئیس هیأت
 هاي  نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامهيك 

 با ١٤/١٠/١٤٠٠ مورخ ١٤٠٠٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٢٦٧٨ الي ١٤٠٠٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٢٦٧٥
 رئيس سازمان ١٥/٧/١٣٩٨ـ ٩٣٣٧٧٠/٩٨/٩٠٠ بخشنامه شماره ٥اطالق بند «: موضوع

بهزيستي كشور مبني بر عدم صدور مجوز براي بستگان درجه يك حائزين سمتهاي ذكر 
، بدون در )شامل پدر، مادر، خواهر، برادر، پسر، دختر و همسر( بخشنامه ١شده در بند 

يش از اين و به موجب مقررات حاكم، مجوز مراكز را اخذ نظر گرفتن حقوق افرادي كه پ
 در جهت درج» .اند، با حقوق مكتسبه گروه اخير منافات دارد، بنابراين ابطال شد كرده

  . گردد روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي
ـ    فرد يداهللا اسمعيليمديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري 

 
  ٩٩٠١٥٢٣: رونده پشماره  2677 :ماره دادنامهش   ١٤/١٠/١٤٠٠ :خ دادنامهتاري

   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري:مرجع رسیدگی
   خانم زهرا حسين پور :یشاک

 ـ ٩٣٧٧٠/٩٨/٩٠٠ بخشنامه شماره ٥ ابطال بند :موضوع شکایت و خواسته
   رئيس سازمان بهزيستي کشور١٥/٧/١٣٩٨

 ـ ٩٣٧٧٠/٩٨/٩٠٠ بخشنامه شماره ٥ابطال بند  شاکي به موجب دادخواستي :کار گردش
 رئيس سازمان بهزيستي کشور را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به ١٥/٧/١٣٩٨

  :طور خالصه اعالم کرده است که
ام؛ در حال حاضر   مرکز مددکاري بهزيستي تأسيس کرده٨٨اينجانب در سال "

ه و از افرادي که مرکز دارند کرد» مراکز مثبت زندگي«سازمان تصميم به تأسيس 
خواسته مجوز اين مرکز را اخذ کنند در غيراين صورت به مراکز قبلي اعتباري تعلق 

گيرد؛ اينجانب مراحل اوليه ثبت مرکز را انجام داده و در مرحله مصاحبه امتيازات الزم  نمي
ل فعاليت ام اما چون برادرم در شهرستان ديگري غير از مح را کسب کرده و تأييد شده

 ٥ام در حالي که برادرم  بنده رئيس بهزيستي است مشمول بخشنامه تعارض منافع شده
 ١سال بعد از افتتاح مرکز بهزيستي کارمند بخش دولتي شده است؛ با توجه به اينکه بند 

  ."  قانون اساسي است تقاضاي ابطال آن را دارم٢٨اين بخشنامه مغاير با اصل 
که از طرف دفتر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري براي شاکي در پي اخطار رفع نقصي 

 تا ٢ـ ١٥٢٣ ـ ٩٩اي که به شماره  خانم زهرا حسين پور ارسال شده بود، وي به موجب اليحه
 ثبت دفتر هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري شده توضيح ٢٦/٦/١٣٩٩ـ ٤

  :داده است که
 بخشنامه شماره ١ب مربوط به بند در خصوص رفع نقص پرونده اينجان"
 اينجانب نه وکيل حقوقي ٢باشد در خصوص بند    مي١٥/٧/١٣٩٨ ـ ٩٣٧٧٠/٩٨/٩٠٠

دانم اين بخشنامه مغاير با   باشم و نه اطالع کاملي از قوانين دارم ولي تا آنجا که مي مي
ل را من اين شغ. باشد  قانون اساسي که مبتني بر آزادي انتخاب شغل است مي٢٨اصل 
ام و کارم نيز غيردولتي بوده و در تمامي اين   سال پيش با عالقه شخصي شروع کرده١٤

در حال حاضر . ام هاي شغلي زيادي را از دست داده ام و فرصت سالها با جان و دل کار کرده
دانيد روال اداري هر  من در يک شهر مرکز بهزيستي غيردولتي دارم و همان طور که مي

کنند  شود براي افرادي که با هم زندگي مي گر مجزاست تعارض منافع ميشهر از شهر دي
مثل زن و شوهر يا پدر و فرزند مجرد نه خواهر و برادر متاهل که جدا از هم در دو شهر 

  " .کنند، خواهشمندم رسيدگي بفرماييد متفاوت زندگي و کار مي
  :متن بخشنامه مورد شکايت به شرح زير است

  ها  بهزيستي استانمديران کل محترم"
با عنايت به لزوم  ،١٤/٧/١٣٩٨ ـ ٩٣٠٣٥/٩٨/٩٠٠حترام، پيرو بخشنامه شماره با ا

نمايد  مفاد بخشنامه مذکور، ضمن انجام اصالحات ذيل تاکيد مير برخي تغييرات الزم د
در راستاي اجراي سياستهاي کالن سازمان، . باشد بخشنامه حاضر مالك عمل و اقدام مي

جاري، هاي  فعاليتسازي   هر چه بيشتر بر مديريت تعارض منافع و شـفافضـمن تاکيد
مقتضي است  ،١٢/٦/١٣٩٨ برابر مصوبه هجدهمين جلسه شوراي معاونين سازمان مورخ

  .ديد نسبت به انجام موارد ذيل اقدام الزم معمول گرديدستور فرما
، پروانه فعاليت و از تاريخ ارسال اين بخشنامه، از صدور هرگونه موافقت اصوليـ ١

قانون تنظيم بخشي از  ٢٦  گانه ماده١٣مندرج در بندهاي  پروانه تأسيس مراکز بهزيستي
  :مقررات مالي دولت براي اشخاص ذيل خودداري گردد

رييس و معاونين سازمان، مشاوران رييس و مشاوران معاونين سازمان، مديران کل 
کل ستادي و استاني، روساي بهزيستي ستادي و استاني، معاونين و مشاورين مديران 

شهرستانها و معاونين ايشان، کارشناسان ناظر و کارشناسان مسئول، مديرکل حراست، 
معاون و کارشناسان مربوطه، مـديرکل مـديريت عملکرد، معاون و کارشـناسان مربوطه، 

مسئوالن هاي اداري مالي و اشتغال، مسئوالن و کارشناسان مديريت عملکرد،  روساي واحد
و کارشناسان حراست، مديرکل حقوقي و کارشناسان مربوطه و مسئوالن امور حقوقي و 

  .کارشناسان آنها در بهزيستي سراسر کشور
الذکر در حال حاضر مجوز فعاليت از بهزيستي استان مربوطه و يا  چنانچه افراد فوقـ ٢

ر حال فعاليت خود، حـداکثر ظرف بهزيستي کشور را دارند، بايد نسبت به واگذاري امتياز مرکز د
 اقدام و اند، ثبت رسيده که قبل از تاريخ ابالغ اين بخشنامه بهاي   ماه، به مؤسسات خيريه٣مدت 

  .دگيري نماين بايست از سمتهاي مذکور کناره در صورت عدم تمايل به واگذاري مرکز مي
 هيأت امنا،  در مؤسسات خيريه در قالب١عضويت افراد مورد اشاره در بند ـ ٣
مديره و يا مديرعامل  ت امناء، هيأتأمديره و مديرعامل ممنوع بوده و چنانچه در هي هيأت

  .دگيري نماين بايست از عضويت مذکور کناره مؤسسه يا مؤسسات خيريه عضويت دارند مي
تخصصي، اداري، (بايست از هرگونه فعاليت   مي١افراد مورد اشاره در بنـد ـ ٤

سازمان بهزيستي تحت عنوان ) مراکز حقيقي يا حقوقي(در مراکز غيردولتي ...) خدماتي و 
  .يندوقت خودداري نما مسئول فني، به صورت تمام وقت و يا پاره

 شامل پدر، مادر، ١صدور مجوز براي بستگان درجه يک افراد ذکرشده در بند  ـ ٥
  .باشد خواهر، برادر، پسر، دختر و همسر ممنوع مي

 کان لم ١٧/٢/١٣٩٢ ـ ١٥٤٢٢/٩٢/٧٠٠بالغ اين بخشنامه، نامه شماره از تاريخ ا ـ ٦
  .دگرد يکن تلقي مي

http://www.RRK.IR
http://www.DASTOUR.IR
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مسئوليت نظارت بر حسن اجراي اين بخشنامه در سطح کشور به عهده معاونين و 
الزم به ذکر است . دباش مديران ستادي و در سطح استانها به عهده مديران کل استاني مي

فتر مديريت عملکرد متشـکل از مدير دفتر مرکزي به سرپرستي مديرکل داي  کميته
حراست و معاون مشارکتهاي مردمي توانمندسازي و امور مجلس سازمان، مسئوليت 
نظارت عالي بر اجراي مفاد اين بخشـنامه را بر عهـده خواهند داشت و ضروري است 

ماهه به کميته هاي سه  مديران کل استاني گزارشي از روند اجراي اين بخشنامه را در دوره
  " ن بهزيستي کشورمعاون وزير و رئيس سازما  ـ .مذکورارسال نمايند

در پاسخ به شکايت مذکور، مديرکل امور حقوقي سازمان بهزيستي کشور به موجب 
  : توضيح داده است که٢٨/٧/١٣٩٩ ـ ٨٦٢٦٧/٩٩/٩٠٠اليحه شماره 

 قانون اساسي ٢٩  و  ٢١سازمـان بهزيستي کشور درجهت تحقق مفاد اصول  ـ ١"
 ريزي، هماهنگي، نظارت و جمهوري اسالمي ايران و به منظور تأمين موجبات برنامه

هاي  توسعه دامنه اجراي برنامه تهيه هنجارها و استانداردهاي خـدماتي و ارزشيابي و
سرپرست و نيازمند و ارائه خدمات مختلف  هاي بي بهزيستي در زمينه حمايت خانواده

اي و اجتمـاعي معلولين  ارکات امکانات پيشگيري و توانبخشي حرفهکودکان و تد به
جسمي و رواني و تجديـد تربيت منحرفين اجتماعي و حمايت و نگهداري از کودکان و 

آموزش نيروي  و سرپرست و معلولين غيرقابل توانبخشـي و سالمندان نيازمند اطفال بي
ات تشويق، جلب مشارکت و تأمين موجب توانبخشـي و انساني خدمات بهزيستي و

تشکيل  و به موجب اليحه قـانوني راجع به فعـاليت گروهي داوطلب و مؤسسات غيردولـتي
  . شوراي عـالي انقالب تشکيل شده است٢٤/٢/١٣٥٩سازمان بهزيستي کشور مصوب 

 ٢٧/١١/١٣٨٠ قـانون تنظيم بخشي از مقررات دولت مصوب ٢٦با استناد به ماده ـ ٢
 قانون برنامه پنجساله ششم توسـعه اقتصادي، ١٢٢ه در ماده ـالمي کمجلس شوراي اس

تنفيـذ شـده است سازمان بهزيسـتي کشور  اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسـالمي ايران نيز
  :کارشناسي براي متقاضيان فعاليتهاي  موظف است پس از بررسـي

  تأسيس مهدهاي کودكـ ١
  سرپرست و خياباني کان بيتأسيس مراکز نگهداري شبانه روزي کودـ ٢
  تأسيس خانه سالمت دختران و زنانـ ٣
  ها و مراکز خدمات بهزيستي تأسيس مجتمعـ ٤
  هاي مددکاري اجتماعي ک و اورژانسلينيتأسيس ک ـ ٥
  تأسيس مراکز خدمات مشاوره اجتماعي ـ ٦
  ن  تأسيس مراکز توانبخشي معلوليـ ٧
  ه آموزيتأسيس مراکز حرف ـ ٨
  ز توانبخشي و نگهداري سالمندانتأسيس مراکـ ٩
       تأسيس مراکز توانبخشي و درماني بيماران رواني مزمن ـ ١٠
  تأسيس مراکز خدمات مشاوره ژنتيک ـ ١١

  تأسيس مراکز درماني و بازتواني معتادينـ ١٢ 
ها و مؤسسات غيردولتي و خيريه که در راسـتاي اهداف سازمان  تأسيس انجمنـ ١٣

نمايند، پروانه فعـاليت صادر نمـايـد و همچنين سازمان بهزيستي   ليت ميبهزيستي کشور فعا
ئي که جنبه انتفاعي دارند ها مجاز است در مقابل صـدور پروانه براي آن تعـداد از فعاليت

هاي که توسط سازمان بهزيستي کشور تعيين و به تصويب هيأت وزيران  براساس تعرفه
 صدور يـا تمديد پروانه فعاليت دريافت و به حساب رسد، وجوهي را به عنوان هزينه مي

از  همه ساله معـادل وجوه واريزي. واريز نمايد) داري کل نزد خزانه( درآمد عمومي کشور
سازمان  گردد در اختيار بيني مي محل رديف اعتباري که در قوانين بودجه ساالنه پيش

  .ز تحت پوشش خود هزينه نمايداداره مراک گيرد تا در جهت نگهداري و بهزيستي قرار مي
هاي توسعه   قـانون احکام دائمي برنامه٥٨ ماده )پ( بنـد ٨با اسـتناد به جزء ـ ٣

 مجلس شوراي اسـالمي سازمان بهزيستي کشور متولي ٢٠/١/١٣٩٦کشور مصوب 
هاي  اجتماعي و مـداخله در بحرانهاي  سالمت اجتماعي بـا رويکرد پيشگيري از آسيب

هاي  ائه خـدمات حمايتي و توانبخشـي به کليه معلوالن، مددجويان و گروهاجتماعي، ار
همچنين مرجع . باشد پذير از قبيل زنان، کودکان، سالمندان نيازمند جامعه مي آسيب

مهدهاي کودك، مراکز نگهداري : باشـد صدور پروانه تأسيس و فعاليت در امور زير مي
ها و  ي، خانه سالمت دختران و زنان، مجتمعسـرپرست و خيابان روزي کودکان بي شبانه

هاي مددکاري اجتماعي و روانشناسي،  ها و اورژانس مراکز خدمات بهزيستي، کلينيک
مراکز خدمات مشاوره اجتماعي و روان شـناختي اجتماعي، مراکز توانبخشـي معلوالن، 

 توانبخشـي و آموزي معلوالن، مراکز توانبخشي و نگهداري سالمندان، مراکز مراکز حرفه
درماني بيماران رواني مزمن، مراکز خدمات مشاوره ژنتيک، مراکز درماني و بازتواني 

ها و مؤسسات غيردولتي و خيريه که در راســتاي اهـداف سازمان  معتادان و نيز انجمن
  .باشد کنند مي بهزيستي کشور فعاليت مي

ار کارمندان دولت چهل و  قانون مديريت خدمات کشوري ساعات ک٨٧بر اساس ماده ـ ٤
باشـد و ترتيب و تنظيم ساعات کار ادارات با پيشـنهاد سازمان امور   چهار ساعت در هفته مي

گردد و تغيير ساعات کار کارمندان در  اسـتخدامي کشور و تصويب هيأت وزيران تعيين مي
ين بر اساس ماده باشــد و همچن  ربط مي موارد ضــرور با رعايت ســقف مذکور با دسـتگاه ذي

ا هاي اجرائي موظف مي  همان قانون کارمندان دستگاه٩٠ دقت،  باشند وظـايف خود را ـب
رويي، انصاف و تبعيت از قوانين و مقررات عمومي و اختصاصي   امانت، گشاده،سـرعت، صـداقت
ربط  انجام دهند و در مقابل عموم مراجعين بطور يکسان و دســتگاه ذي دسـتگاه مربوطه

ور مراجعين و تخلف از قوانين و مقررات عمومي ـاعتنايي به ام پاسـخگو باشند و هرگونه بي
اب رج ممنوع مي نامناسـب کارمندان با آنها و کوتاهي رد تواننـد در برابر برخو وع ميـباشـد، ارـب

   .ربط و يا به مراجع قانوني شکايت نمايند در انجام وظايف به دسـتگاه اجرائي ذي
قانون ارتقاء سالمت نظـام اداري و مقابله با فساد  ١ماده ) الف(ر اساس بنـد ب ـ ٥ 

 مجلس شوراي اسالمي، فسـاد در اين قـانون هرگونه فعل يا ترك ٢٩/٢/١٣٩٠مصوب 
فعلي است که توسط هر شـخص حقيقي بـا هدف کسب هرگونه منفعت يا امتياز مستقيم 

ي که عمدا غيرمستقيم براي خود يـا ديگري، يا حقوقي به صورت فردي، جمعي يـا سازمان
با نقض قوانين و مقررات کشوري انجام پـذيرد يا ضرر و زياني را به اموال، منافع، منابع يا 
سالمت و امنيت عمومي و يـا جمعي از مردم وارد نمـايد نظير رشــاء، ارتشـاء، اختالس، 

 امکانات يا اطالعات، دريـافت و تباني، سوءاستفاده از مقام يا موقعيت اداري، سياسي،
هاي  پرداختهاي غيرقانوني از منابع عمومي و انحراف از اين منابع به سـمت تخصيص

  .باشد غيرقانوني، جعل، تخريب يا اختفاء اسناد و سوابق اداري و مالي مي
 قانون مديريت خدمات کشوري ساعات ٨٧همانگونه که بيان شـد براساس ماده  ـ ٦

 ٩٠باشـد و همچنين بر اساس ماده  ن دولت چهل و چهار ساعت در هفته ميکار کارمندا
باشند وظايف خود را بادقت، سرعت،   هاي اجرائي موظف مي همان قانون کارمندان دستگاه

رويي، انصاف و تبعيت از قوانين و مقررات عمومي و اختصاصـي  صداقت امانت، گشاده
ربط  عموم مراجعين بطور يکسان و دستگاه ذيدسـتگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل 

اعتنايي به امور مراجعين و تخلف از قوانين و مقررات عمومي  پاسخگو باشند و هرگونه بي
قانون ارتقاء سالمت نظام اداري و مقـابله با  ١ باشــد و همچنين بر اساس ماده ممنوع مي

نون هرگونه فعل يا ترك  مجلس شوراي اسالمي فساد در اين قا٢٩/٢/١٣٩٠فساد مصوب 
صورت فردي، جمعي يا سازماني که ، فعلي است که توسط هر شـخص حقيقي يا حقوقي

عمدا و با هدف کسب هرگونه منفعت يا امتياز مســتقيم يا غيرمستقيم براي خود يا 
  .ديگري، با نقض قوانين و مقررات کشوري انجام پذيرد

 ١٤/٧/١٣٩٨ ـ ٩٣٠٣٥/٩٨/٩٠٠ شماره توجه به بخشنامه در همين راستا و با ـ ٧ 
منظور جلوگيري از تخلفات قانوني بيان شده رئيس و ه و ب رياست سازمان بهزيستي کشور

معاونين سازمان بهزيستي، مشاوران رئيس و مشاوران معـاونين سازمان بهزيستي، مديران 
ي بهزيستي کل ستادي و استاني، معاونين و مشاورين مديران کل ستادي و استاني، روسا

ها و معاونين ايشان، کارشناسان ناظر و کارشناسان مسئول، مديرکل حراست،  شهرستان
معاون و کارشناسان مربوطه، مديرکل مديريت عملکرد، معاون و کارشناسان مربوطه، 
روساي واحدهاي اداري مالي و اشتغال، مسئوالن و کارشناسان مديريت عملکرد، مسئوالن 

 مديرکل حقوقي و کارشناسان مربوطه و مسئوالن امور حقوقي و و کارشناسان حراست،
کارشناسان آنها در بهزيستي سراسر کشور از تاريـخ ارسال اين بخشــنامه از صدور پروانه 

گردد و در صورت داشـتن مجوز  تأسيس مراکز بهزيستي براي اين اشخاص خودداري مي
ايي  قال امتياز خود به مؤسسات خيريه ماه نسبت به انت٣بايست ظرف مدت   اين افراد مي

  . نمايدکه قبل از تاريخ اين بخشنامه به ثبت رسيده اقدام
 ـ ٩٣٠٣٥/٩٨/٩٠٠بخشنامه شـماره با توجه به اينکه افراد احصاء شده در 

رياست سازمان بهزيستي به اطالعات، قـدرت و منابع مالي دسترسي  ١٤/٧/١٣٩٨
رياست سازمـان بهزيستي به منظور جلوگيري از داشـته، در راستاي اجراي قوانين، 

فساد هاي  هرگونه فساد اداري و ايجـاد هرگونه رانت و ارتباط و همچنين بستن گلوگاه
اداري اقدام به صدور اين بخشـنامه کرده است تا کارمنـدان برابر قانون در ساعات اداري 

ه خدمات به اشـخاص اقدام در محل کار خود حضور داشــته و در چارچوب قوانين به ارائ
صورتي که اين افراد داراي پروانه فعـاليت از سازمان بهزيستي باشــند با توجه  نمايند و در

به سمت و پست سازماني و اداري خود، نظارت و بازرسـي به منظور تشـخيص ميزان 
يف رساني ويژه که از وظا گيري از اين مراکز خـدمات رساني و گزارش عملکرد و خدمات

باشـد کاهش يافته و باعث پـديـد آمـدن فساد مالي، انتفاع از منابع کشور   حـاکميتي مي
منـدي افراد از خـدمات مراکز  توسط اشــخاص خاص و پايين آمـدن سـطح رضايت

  .شود داراي مجوز از سازمان بهزيستي مي
اري تلقي هاي مهم فساد در نظام اد نظر به اينکه تضـاد منافع يکي از شاخصهـ ٩

اين بخشـنامه يا بسـتگان ايشان بعضا از نظر مالي يا  شود و اشـخاص ممنوع شده در مي
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شونـد  دسـتورات ايشـان به نحو ناروا منتفع مي اي و شغلي از تصميمات، اقدامات يا حرفه
و از طرفي وظايف نظارتي يا محاســباتي متوجه خود شــخص مشـمول اين بخشـنامه يا 

باشد که وي در آن به ميزاني سهم دارد يا  ا بسـتگان او با مراکز و مؤسساتي مياموال او ي
باشند يا بخشي از  مديره مؤسسات مي اين اشخاص يا بستگان آنها مديرعامل يا عضو هيأت

باشد يا بعضا شـخص عهده دار  سرمايه مراکز يا مؤسسات متعلق به بستگان ايشان مي
مان عضو يا بازرس يا حسابرس يا مشاور شخص حقوقي وظايف نظارتي يا محاسباتي همز
 طرفانه در باشـد و در هر حال امکان تصـميم يا اقـدام بي مورد نظـارت يا محاسـباتي مي

رسـد اشــخاص مـذکور ممکن است  خصوص وظايف نظارتي خود ندارنـد لـذا به نظر مي
هايي مواجه شوند که  قعيتهايي ايجاد کننـد يا بطور ناخواســته با مو عمـدا موقعيت

نتيجه اين تعارض، تأمين  منافع شخصــي آنها در تعارض با منافع عمومي قرار گيرد و در
از . گذارد ثير ناروا ميأشود يا بر آن ت منافع شخصي برمنافع عمومي ترجيح داشته مي

 امور طرفي با عنايت به وظايف و اختيارات کنترلي، نظارتي، بازرســي، محاسباتي، بعضا
متقاضيان ارزيابي، ارزشيابي و مميزي و صدور مجوز اشـخاص احصاء شده در بخشنامه و 
از طرف ديگر بعضا امور متقاضيان خدمت را به مراکز يا مؤسسات خصوصــي يا هر 

دهند و همچنين اختيـار اعطـاي  مرکزي که در آن سهيم يا ذينفع هستنـد ارجاع مي
ت غيردولـتي برخوردارند و اين امر موجبـات فسـاد کمک به افراد، مراکز و مؤسسا

نمايد لذا به منظور پيشگيري از تعارض و تضاد منافع   گسترده را در نظـام اداري فراهم مي
هاي  هاي تعارض منافع و همچنين ايجـاد فرصت  طرفانه در وضـعيت و نحوه رفتار بي

تي رئيس سازمان بهزيستي شغلي براي جوانان تحصيل کرده و از طرفي اختيار مديري
کشور در تعيين و انتصاب مـديران ميـاني چنين تصميمي با اجماع در شوراي معاونين 

  .سازمان تصويب و از طرف رئيس سازمان بهزيستي کشور ابالغ شده است
با عنـايت به موارد مطروحه و دفـاعيـات قـانوني صورت گرفته تقاضاي صــدور رأي 

  ." باشد ها مورد استدعا مي نحقي خواها مبني بر بي
 با حضور رئيس و ١٤/١٠/١٤٠٠  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 

معاونين ديوان 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

  
  ی هیأت عمومرأي

 ـ ٩٣٧٧٠/٩٨/٩٠٠ بخشنامه شماره ٥نظر به اينکه اطالق حکم مقرر در بند 
 رئيس سازمان بهزيستي کشور مبني بر عدم صدور مجوز براي بستگان درجه ١٥/٧/١٣٩٨

شامل پدر، مادر، خواهر، برادر، پسر، دختر ( بخشنامه ١يک حائزين سمتهاي ذکرشده در بند 
افرادي که پيش از اين و به موجب مقررات حاکم، ، بدون در نظر گرفتن حقوق )و همسر

 ٥اند، با حقوق مکتسبه گروه اخير منافات دارد، بنابراين بند  مجوز مراکز مذکور را اخذ کرده
قانون  ٨٨ و ماده ١٢ ماده ١بخشنامه مزبور خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 

  .شود   ابطال مي١٣٩٢ال  مصوب ستشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري
  حكمتعلي مظفريرئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ 

  
  ٢٥/١١/١٤٠٠                                                                       ٩٩٠٣٠٥٢شماره

  بسمه تعالي
  جناب آقاي اکبرپور

  ی ایرانمدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوري اسالم رئیس هیأت
يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 

 با ٥/١١/١٤٠٠ مورخ ١٤٠٠٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٢٩٤١ و ١٤٠٠٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٢٩٤٠
 ـ ٢٦٣٦١٨ و بخشنامه شماره ٢٧/٣/١٣٩٩ـ ٥٤٦٢٣بخشنامه شماره «: موضوع

 متضمن عدم  معاون اداري و پشتيباني بنياد مستضعفان انقالب اسالمي كه١٢/١١/١٣٩٩
پرداخت و قطع برخي از مزاياي تابع شغل شاغل به جهت عدم تقاضاي بازنشستگي است، 

  . گردد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي»  .ابطال شد
  فرد مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداهللا اسمعيلي

  
  2940ـ 2941: ره دادنامهشما       ١٢/١١/١٤٠٠: تاريخ دادنامه
  ٩٩٠٣٠٥٢ و ٩٩٠٣٢٢٥: شماره پرونده

  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري: مرجع رسیدگی
   آقاي حميدرضا عزيزي سفيددشتي:شاکی

 ـ ٥٤٦٢٣/٤/١/٢٠هاي شماره  ـ ابطال بخشنامه١ :موضوع شکایت و خواسته
يباني بنياد  معاون امور اداري و پشت١٢/١١/١٣٩٩ ـ ٢٦٣٦١٨/٤/١/٢٠ و ٢٧/٣/١٣٩٩

  مستضعفان انقالب اسالمي 

 ـ ١٤٥٠٧٣/٤/١/٢٠ و ٧/٤/١٣٩٩ ـ ٦٣٠١٨/٤/١/٢٠هاي شماره  ـ ابطال نامه٢
   مديرکل منابع انساني بنياد مستضعفان انقالب اسالمي٣١/٦/١٣٩٩

هاي شماره   شاکي به  موجب دو دادخواست جداگانه ابطال بخشنامه:گردش کار
 معاون امور اداري ١٢/١١/١٣٩٩٩ ـ ٢٦٣٦١٨/٤/١/٢٠ و ٢٧/٣/١٣٩٩ ـ ٥٤٦٢٣/٤/١/٢٠

 ـ ٦٣٠١٨/٤/١/٢٠هاي شماره  و پشتيباني بنياد مستضعفان انقالب اسالمي و ابطال نامه
 مديرکل منابع انساني بنياد مستضعفان ٣١/٦/١٣٩٩ ـ ١٤٥٠٧٣/٤/١/٢٠ و ٧/٤/١٣٩٩

  : است کهانقالب اسالمي را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعالم کرده
نامه استخدامي واحد اصلي بنياد مستضعفان   فصل نهم آيين٦٣با عنايت به ماده " 
 بازنشستگي عبارت است از فـراغت از خـدمت برابر با قانون تأمين ١/٣/١٣٩٣مصوب 

دارد   قانون تأمين اجتماعي بيان مي٧٦همان گونـه که مستحضريد مـاده . اجتمـاعي
اند و حداقل سابقه الزم جهت پرداخت حق بيمه را دارا  ده سال رسي٦٠آقايان که سن «

توان نتيجه گرفت دو  از مفاد اين ماده مي. »توانند درخواست بازنشستگي نمايند باشند مي
شرط اساسي يعني رسيدن به سن مقرر و نيز داشتن سنوات پرداخت حق بيمه به ميزان 

درخواست بازنشستگي به موجب از طرفي . آنچه قانون تعيين نموده است ضرورت دارد
آنچه اهميت دارد . اين قانون اختياري بوده  والزامي از جانب قانونگذار تعيين نشده است

 سال ٦٠ سال سن دارم و حائز شرايط سن ٥٥ و ١/١٠/١٣٤٤اينکه اينجانب متولد 
باشم و نکته ديگر اختياري بودن بازنشستگي است که اينجانب خواهان بازنشستگي  نمي
کارفرما «دارد   قانون تأمين اجتماعي که بيان مي٧٨همچنين به موجب ماده . ستمني

 سال پس از رسيدن به سن بازنشستگي ٥تواند بازنشستگي بيمه شدگاني که حداقل  مي
توان نتيجه  مي» .اند را از سازمان تقاضا نمايند مقرر در اين قانون به کار خود ادامه داده

گردند و درخواست   سال سن مشمول اين ماده مي٦٥قل گرفت که اشخاص داراي حدا
توانند به  بازنشستگي بايد توسط خود اشخاص بيمه شده به عمل آيد و کارفرمايان نمي

  .اجبار اشخاص فاقد شرايط مذکور را بازنشسته نمايند
 صادره از معاونت  امور اداري و ٢٧/٣/١٣٩٩ـ ٥٤٦٢٣ توضيح اينکه ابالغيه شماره 

 سال و باالتر حائز شرايط ٣٠بنياد مستضعفان در خصوص کارکنان با سابقه پشتيباني 
 قانون تخلفات ٨ ماده ٣٠ و ٢٥ و ٧بازنشستگي عالوه بر تخلف اداري مطابق با بندهاي 

دهد که به موجب قانون تأمين   به وضوح نشان مي٥٤٦٢٣ ابالغيه شماره ٤اداري در بند 
از طرفي اداره کل منابع انساني . باشد  مقررات مياجتماعي  ارسال ابالغيه مذکور خالف

 قانون تخلفات اداري پيش گفته، اقدام به ٨بنياد ضمن تخلف مجدد و صريح از ماده 
 به مديريت امور خدمات سازمان کرده و دستور ٣١/٦/١٣٩٩ـ ١٤٥٠٧٣ارسال نامه شماره 

 جلوگيري شود و تاکنون نيز داده است تا از پرداخت اضافه کار و کارانه ماهانه به اينجانب
 ـ ٢٦٣٦١٨/٤/١/٢٠بنياد مستضعفان بخشنامه جديدي با شماره . پرداخت نشده است

هاي زيرمجموعه   را براي افزايش حقوق کارکنان گروه بنياد و شرکت١٢/١١/١٣٩٩
خـود صادر کرده که در آن کارکنان با بيش از سي سال سابقه را از افزايش حقوق سال 

 نموده و براي ايشان از جمله اينجانب افزايش حقوق را اعمال نکرده  مستثني١٣٩٩
حال آن که مطابق با يکصد و هفتاد و هشتمين مصوبه شوراي عالي اداري مورخ . است
حق برخورداري از « بند دوم ٢ در خصوص منشور حقوق شهروندي فصل ٩/١١/١٣٩٥

بودن از تبعيض در نظامها، حق مصون «و بند سوم » اعمال بيطرفانه قوانين و مقررات
حق آگاهي به موقع از تصميمات و «و همچنين بند ششم » فرايندها و تصميمات اداري

که در اينجا مراد از آن ارائه » فرايندهاي اداري و دسترسي به اطالعات مورد نياز
بخشنامه و ابالغيه افزايش حقوق کارکنان ستاد بنياد مستضعفان که در اختيار قرار 

  .باشد اند مي نداده
 قانون اساسي مبني بر رفع تبعيضات ناروا و ايجاد ٣ اصل ٩ همچنين مطابق با بند 

هاي مادي و معنوي، بنياد مستضعفان با مستثني  امکانات عادالنه براي همه در تمام زمينه
 سال سابقه دارند، ٣٥ سال و کمتر از ٣٠کردن تعدادي از کارکنان خود که بيش از 

شده و با ابالغيه و بخشنامه داخلي خود اين اصل بديهي قانون اساسي را موجب تبعيض 
در پايان با عنايت به . رعايت نکرده و موجبات ضرر و زيان اين گروه از کارکنان شده است

موارد معنونه و با توجه به آن که مستنداً به داليل پيش گفته اينجانب به موجب قانون 
ها که سبب  شستگي ندارم و با التفات به اجراي مفاد ابالغيهتأمين اجتماعي تمايلي به بازن

 بنياد و نيز ١٣٩٩بروز خسارات مادي غيرقابل جبران از بابت عدم افزايش حقوق سال 
عدم پرداخت اضافه کار و کارانه که مربوط به حسن انجام کار اداري است و نيز ضرر و 

به )  ماه٢٤ن حق بيمه پرداختي مشمول ميانگي(اي  زيان ناشي از ايراد سوابق بيمه
 قانون ديوان عدالت اداري بدواً تقاضاي ٣٥ و ٣٤اينجانب شده است، لذا مستنداً به ماده 

 ـ ٢٦٣٦١٨ و ٢٧/٣/١٣٩٩ـ ٥٤٦٢٣صدور دستور موقت بر عدم اجراي ابالغيه شماره 
هاي موصوف   و هرگونه ابالغيه يا بخشنامه مشابه آنها و متعاقبا ابطال ابالغيه١٢/١١/١٣٩٩

  ." باشد از آن مقام مورد استدعا مي
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  :هاي مورد شکايت به شرح زير است  متن مقرره
بنياد    پشتيباني معاون امور اداري و٢٧/٣/١٣٩٩ـ٥٤٦٢٣/٤/١/٢٠بخشنامه شماره ) الف" 

  :مستضعفان انقالب اسالمي
 ـ ٣١٩٨٠/١٠ ابالغيه شماره ٢هاي کالن بنياد و مفاد بند   با عنايت به سياست

سازي ترکيب   رييس ارجمند، بنياد با هدف تقويت رويکرد جوانگرايي و بهينه٢٩/٢/١٣٩٩
و توزيع منابع انساني، موارد زير جهت اجراي طرح بازنشستگي کارکنان با سابقه خدمت 

  :شود باشند به شرح زير ابالغ مي  سال و باالتر که حائز شرايط بازنشستگي مي٣٠
٣) .... ٢)...... ١.. (....  
با عنايت به ضرورت اجراي طرح مذکور، در صورت عدم تمايل به بازنشستگي از ) ٤

سوي افراد مشمول، از ابتداي مهر ماه سال جاري هرگونه اعتبار بودجه ساالنه در رابطه با اين 
  .شود افراد لحاظ نگرديده و مزاياي غيرمستمر از جمله مسئوليت، اضافه کار و کارانه حذف مي

 مديرکل منابع انساني بنياد ٧/٤/١٣٩٩ ـ ٦٣٠١٨/٤/١/٢٠ شماره نامه) ب
  :مستضعفان انقالب اسالمي

  همکار گرامي جناب آقاي حميدرضا عزيزي سفيد دشتي
  با سالم

بدين وسيله ضمن تقدير، تجليل و سپاس از چندين سال تالش صادقانه و دلسوزانه 
ها براي خدمتگزاري به محرومين  عرصهجنابعالي در بنياد مستضعفان که يکي از برجسته ترين 

 ٣٠رساند در اجراي سياست بنياد مبني بر بازنشستگي کارکنان با سابقه  باشد، به اطالع مي مي
بر اين   .باشيد سال و باالتر و پيرو بررسي به عمل آمده، جنابعالي حائز شرايط بازنشستگي مي

ت جهت انجام ساير اقدامات به اساس مقتضي است درخواست بازنشستگي خود را در اسرع وق
  .سازمان تأمين اجتماعي و متعاقب آن اداره کل منابع انساني ارائه نمائيد

ما بر اين باوريم بازنشستگي فصل نويني از زندگي و آغازي براي زندگي با شيوه و   
ي ترين مراحل زندگهاي جديد است و اميدواريم اين دوران جديد از پربارترين و با نشاطايده

  .سعادتمندي روز افزون شما و خانواده محترم را از خداوند متعال خواستاريم. پرثمرتان باشد
  مديرکل منابع انساني بنياد مستضعفان٣١/٦/٩٩ ـ ١٤٥٠٧٣/٤/١/٢٠نامه شماره ) ج

  :انقالب اسالمي
  برادر گرامي جناب آقاي عليپور
  مدير محترم امور خدمات اداري

  با سالم
هاي اخير دستور فرماييد  هاي صادره در ماه هاي بنياد و ابالغيه با توجه به سياست

 سال گذشته و مشمول طرح ٣٠ايشان از  اضافه کار همکاران به شرح ذيل که سابقه
 . به بعد لحاظ نگردد١/٧/٩٩شدند از تاريخ  بازنشستگي مي

  
  نام و نام خانوادگی  ردیف  نام و نام خانوادگی  ردیف
  ي نايهمرتض  ٢  فرهاد خاتمي  ١
  محمد صفاري  ٤  مصطفي جعفرقلي  ٣
  منصور احمدي  ٦  اميرعباس جعفرپور  ٥
  عليرضا خياطون  ٨  غالمحسين عربي  ٧
  عليرضا گل پرور  ١٠  محمدرضا بيگدلي  ٩
  ناصر خوبان  ١٢  حميدرضا عزيزي سفيد دشتي  ١١
  عزيزاله نصيري  ١٤  حميد اردستاني  ١٣
  محمدرضا زماني بروجسني  ١٦  اکبرحصيبي  ١٥

 
 معاون امور اداري و پشتيباني بنياد ١٢/١١/١٣٩٩ ـ ٢٦٣٦١٨بخشنامه شماره  )د

  :مستضعفان انقالب اسالمي
مبارک دهه فجر و والدت با سعادت حضرت فاطمه صديقه ... ضمن گراميداشت ايام ا

 و تأکيدات رياست ارجمند بنياد مبني بر حمايت از ٦/١١/١٣٩٩با عنايت به جلسه مورخ ) س(
ان، ايجاد انگيزه و نشاط فردي و سازماني و تقويت عملکرد کيفي از طريق اصالح و بهبود کارکن

نظام پرداخت و سياست بنياد مبني بر حمايت از خانواده و کاهش اختالف در پرداخت حقوق، 
تابعه از  دستور فرماييد در صورت عدم افزايش حقوق در آن حوزه و واحدهاي  خواهشمند است
با تأکيد بر بهبود عملکرد و افزايش ) مازاد بر افزايش سنواتي ابتداي سال(ري ابتداي سال جا

راستاي تحقق جهش توليد و اهداف بنياد، نسبت به بازنگري   وري و تالش کارکنان در بهره
که تغيير حقوق تا حداکثر سقف   نامه جبران خدمات خدمت و اعمال اصالحات به صورتي آيين

هاي بهمن و اسفند سال جاري را منجر شود، اقدام  رفاً براي ماهاشاره شده در جدول ذيل ص
  :در اين راستا ضروري است موارد ذيل مد نظر باشد  .نمايند

اصالحات در جهت بهبود کيفيت عملکرد صورت پذيرفته و با لحاظ شايسته ساالري 
  .و عدالت محوري باشد

  .شود  سال مي٣٠تا ) کل سابقه(اصالحات مشمول همکاران با سنوات بيمه 
  .اصالحات در جهت تقويت معيشت همکاران عائله مند باشد

 متخصص گيري اصالحات به سمت حفظ و ارتقاي انگيزه سرمايه انساني جوان، جهت
   .و متعهد باشد

  

 ردیف
جمع مبلغ حقوق آخرین حکم 

  کارگزینی
درصد مجاز افزایش حقوق حکمی ناشی از اصالح 

  نامه آیین
  %١٥حداکثر تا سقف   يال ميليون ر٥٠تا   ١

   %١٠حداکثر تا سقف    ميليون ريال٩٠ تا ٥٠بيش از   ٢

   %٥حداکثر تا سقف    ميليون ريال٩٠بيش از   ٣

 
الزم به ذکر است اداره کل منابع انساني بنياد در خصوص هرگونه ابهام نسبت به 

  ." نمايد چگونگي اعمال موارد مندرج در جدول فوق اعالم آمادگي مي
 پاسخ به شکايت مذکور، مديرکل حقوقي بنياد مستضعفان انقالب اسالمي به   در

ـ ١٨٧٨٩ و ٢٩/٢/١٤٠٠ مورخ ٤١٠/٤/٢٠ ـ ١٤٠٠ ـ ٤٥٢٨٠موجب لوايح شماره 
  : به طور خالصه توضيح داده است که٣١/١/١٤٠٠ مورخ ١٤٠٠/٤١٠/٤/٢٠

ت و طبق  به توشيح رهبر انقالب رسيده اس١٣٧٩ـ اساسنامه بنياد در سال ١  " 
بنياد نشأت گرفته از انقالب اسالمي بوده و اينکه غيرانتفاعي، داراي    آن اساسنامه،٤ماده 

شخصيت حقوقي و استقالل مالي، اداري و استخدامي است که طبق مقررات اساسنامه و 
نامه استخدامي بنياد بر  ـ آيين٢. شود هاي داخلي مصوب هيأت امنا اداره مي آئين نامه
 تصويب شده است و ١٣٩٣ اساسنامه بنياد از سوي رييس بنياد در سال ١٣ه اساس ماد

ها و ضوابط اجرايي و مقررات بنياد از اختيارات  طبق اساسنامه مذکور صدور دستورالعمل
نامه مذکور احساس  از سوي ديگر چون نياز به بروزرساني در آيين. باشد رئيس بنياد مي

نامه جامع جبران خدمات به  اصالح و در قالب آيين) ٤٠ تا ٢٠(شد برخي از مواد آن  مي
نامه مذکور   به تصويب رييس بنياد رسيده است و آيين٦/١١/١٣٩٩ ـ ٢٥٦٤٤١/١٠شماره 

باشد و موجب  متضمن وضع قاعده آمره و يا سالب حق و تکليف به صورت عام و کلي نمي
 اشخاص طبق تضييع حقوق اشخاص نشده است بلکه شرايط تشويقي خاصي را براي

ـ چون از مؤسسات عمومي غيردولتي ٣مقررات قانون تأمين اجتماعي فراهم کرده است 
 قانون مديريت خدمات کشوري از شمول ١١٧شود بنابراين به موجب ماده  محسوب مي

 کليه قوانين و مقررات عام خاصي ملغي االثر ١٢٧قانون مذکور مستثني بوده و طبق ماده 
 هيأت عمومي ديوان ١٧/١١/١٣٨٦ ـ ٥٤٠ وحدت رويه شماره ـ طبق رأي٤. شده است

 ـ مقررات مورد ٥. باشند عدالت اداري کارکنان بنياد مشمول مقررات قانون کار نمي
شکايت في نفسه متضمن وضع قاعده آمره يا سالب حق و تکليف قانوني به صورت عام و 

يط تشويقي خاصي را کلي نبوده و موجب تضييع حقوق اشخاص نشده است و صرفاً شرا
براي اشخاصي که طبق مقررات سازمان تأمين اجتماعي امکان بازنشستگي براي آنان 

 ـ داليل صدور مقررات مورد شکايت در صدر آن بيان ٦. فراهم است ايجاد کرده است
 آئين نامه اداري و استخدامي بنياد، حق سنوات معادل يک ماه ٦٩شده ليکن طبق ماده 

 سال پايان خدمت و کارانه بعنوان پاداش ٤حکمي و ميانگين اضافه کار حقوق و مزاياي 
در حالي که به کساني که در اجراي طرح مذکور . شود پايان خدمت پرداخت مي

 مـاه حقوق و مزاياي ٢درخواست بازنشستگي نمايند با ارفـاق و نگرش تشويقي معادل 
شرايط ارفاقي پيشنهادي وجود  ـ الزامـي براي پـذيرش٧. شود حکمي سنوات پرداخت مي

ندارد و کارکنان اين نهاد از نظر بيمه و بازنشستگي مشمول مقررات قانون تأمين اجتماعي 
 سال ٣٠ ـ استقبال کارکنان داراي ٨. بوده و اجباري جهت بازنشستگي اعمال نشده است

. ردسابقه خدمت داللت آشکار بر اختياري بودن طرح اعالمي و جنبه حمايتي آن دا
ـ بازنشستگي اختياري حق فرد شاغل است و بدون تقاضاي وي و موافقت اداره و ٩

بنابراين در پرداخت حق سنوات هر سال، دو ماه حقوق و . باشد سازمان امکان پذير نمي
مزاياي حکمي، جنبه تشويقي براي کارکنان داشته و تقاضاي داوطلبان براي انتفاع از 

لذا در صورت عدم ارائه درخواست و عدم استفاده از آن، . مزاياي آن الزم و ضروري است
نامه استخـدامي بنياد در شرايط عـادي بازنشسته  طبق ضوابط و مقررات مندرج در آيين

. گردند مند مي نامه استخدامي بهره شده و صـرفاً از مزايـاي پايان خـدمت مطابق آيين
خدمات جنبه کور در آئين نامه جبران هاي مذ شايان ذکر است اضافه کار و ساير پرداختي
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موقت داشته و در اختيار مسئولين بنياد بوده و بنا به تشخيص مقام مافوق و مقتضيات 
شود و از مزاياي  اداري و سازماني و حجم امور ارجاعي براساس نظر مافوق مربوط تأمين مي

د بودجه شود و پرداخت آن به صورت غيرمستمر و منوط به وجو مستمر محسوب نمي
کند و کارفرما  مصوب و مجوز الزم بوده و از اين حيث حق مکتسب براي افراد ايجاد نمي

 . "الزامي براي پرداخت آنها به صورت کلي، عام الشمول، ثابت و دائمي ندارد
 به رياست معاون قضايي ١٢/١١/١٤٠٠  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 

هيأت عمومي و با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و ديوان عدالت اداري در امور 
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
  

  رأي هیأت عمومی
  ماده واحده قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومي٢هرچند به موجب بند : اوالً

، بنياد مستضعفان انقالب اسالمي جزء نهادها و مؤسسات ١٣٧٣غيردولتي مصوب سال 
 قانون مديريت خدمات کشوري ٥شود و براساس ماده  عمومي غيردولتي محسوب مي

 نيز مؤسسات يا نهادهاي عمومي غيردولتي از مصاديق دستگاههاي ١٣٨٦مصوب سال 
خيرالذکر، نهادها، مؤسسات و تشکيالت و  قانون ا١١٧اجرايي هستند، لکن برمبناي ماده 

شوند و نهادهاي عمومي  سازمانهايي که زيرنظر مستقيم مقام معظم رهبري اداره مي
 اين قانون منطبق هستند، از شمول مقررات قانون ٣غيردولتي که با تعريف مذکور در ماده 
ز مؤسسه يا نهاد  قانون مزبور ني٣اند و براساس ماده  مديريت خدمات کشوري مستثني شده

واحد سازماني مشخصي است که داراي استقالل حقوقي است و با «: عمومي غيردولتي
شود و بيش از پنجاه درصد بودجه ساالنه  تصويب مجلس شوراي اسالمي ايجاد شده يا مي
دار وظايف و خدماتي است که جنبه عمومي  آن از محل منابع غيردولتي تأمين گردد و عهده

 مقرر ١٣٦٩ قانون کار جمهوري اسالمي ايران مصوب سال ١٨٨براساس ماده : اًثاني» .دارد
اشخاص مشمول قانون استخدام کشوري يا ساير قوانين و مقررات خاص «: شده است که

استخدامي و نيز کارگران کارگاههاي خانوادگي که انجام کار آنها منحصراً توسط صاحب کار 
شود، مشمول مقررات    از طبقه اول وي انجام ميو همسر و خويشاوندان نسبي درجه يک

و به موجب اليحه قانوني عدم شمول مقررات قانون کار درباره » اين قانون نخواهند بود
جهاد (کارکنان نهادهاي انقالبي از قبيل «: ١٣٥٩کارکنان نهادهاي انقالبي مصوب سال 

مشمول مقررات ) ب اسالميسازندگي ـ بنياد شهيد ـ نهضت سوادآموزي ـ بنياد مسکن انقال
 اساسنامه بنياد مستضعفان انقالب اسالمي که در ٤براساس ماده : ثالثاً» .باشند قانون کار نمي

بنياد، نهادي «:  به تأييد مقام معظم رهبري رسيده، مقرر شده است که١١/٥/١٣٧٩تاريخ 
 استقالل مالي، و است نشأت گرفته از انقالب اسالمي، غيرانتفاعي، داراي شخصيت حقوقي 

اساسنامه و  اداري و استخدامي که تحت نظارت عاليه مقام معظم رهبري و طبق مقررات اين 
و حکم مقرر در اين ماده مؤيد استقالل اداري و » شود  اداره مي هاي داخلي نامه آيين

نامه استخدامي بنياد   آيين٤٤ و ٤٣برمبناي مواد : رابعاً. استخدامي بنياد مذکور است
العاده  ستضعفان انقالب اسالمي، مزاياي کارکنان شاغل در بنياد احصاء شده که صرفاً فوقم

همچنين . شود مسئوليت، مهارت و کارانه يا پاداش بر حسب نظام ارزشيابي پرداخت مي
نامه مذکور، بازنشستگي عبارت است از فراغت از خدمت برابر قانون   آيين٦٣براساس ماده 

 نيز حکمي مبني بر الزام به ١٣٥٤ر قانون تأمين اجتماعي مصوب سال تأمين اجتماعي و د
پردازي دارند، وجود ندارد و صرفاً   سال سابقه بيمه٣٠بازنشستگي افرادي که بيش از 

 محاسبه و پرداخت حقوق و ١٣٧١ قانون مذکور اصالحي مصوب سال ٧٧براساس ماده 
بنا به مراتب فوق و با عنايت به . ه استپردازي قابل محاسب  سال سابقه بيمه٣٥مزاياي تا 

 ـ ٢٦٣٦١٨ و بخشنامه شماره ٢٧/٣/١٣٩٩ـ ٥٤٦٢٣اينکه مفاد بخشنامه شماره 
 معاون اداري و پشتيباني بنياد مستضعفان انقالب اسالمي متضمن عدم ١٢/١١/١٣٩٩

پرداخت و قطع برخي از مزاياي تابع شغل شاغل به جهت عدم تقاضاي بازنشستگي است و 
 سال خدمت و در سنوات مجاز تا سال ٣٠م فوق از اين حيث که کارمندي که پس از حک

سي و پنجم خدمت، اشتغال به کار و قصد ادامه خدمت داشته باشد، بايد از کلّيه حقوق و 
نامه جبران خدمات آن بنياد برخوردار شود و  نامه استخدامي و آيين مزاياي مندرج در آيين

پردازي دارند ولي از بازنشستگي به اختيار   سال سابقه بيمه٣٠محروميت کارکناني که 
اند، از دريافت مزاياي فوق موجب ايجاد تبعيض ناروا ميان اين قبيل کارمندان  استفاده نکرده

 سال خدمت قرار دارند و منجر به ٣٠با ساير کارمنداني است که در سنوات خدمتي کمتر از 
هاي يادشده خالف قانون و خارج از  ، بنابراين بخشنامهورود ضرر و زيان به آنان خواهد شد
 قانون تشکيالت و آيين دادرسي ۸۸ و ماده ۱۲ ماده ۱حدود اختيار هستند و مستند به بند 

  .شوند ابطال مي ۱۳۹۲ديوان عدالت اداري مصوب سال 
 قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب ۱۲ ماده ۱ب ـ براساس بند 

 رسيدگي به شکايات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي از ۱۳۹۲ال س

ها و ساير نظامات و مقررات دولتي و شهرداريها و مؤسسات عمومي غيردولتي در  نامه آيين
مواردي که مقررات مذکور به علّت مغايرت با شرع يا قانون و يا عدم صالحيت مرجع مربوط يا 

ـام تجاوز و يا سوء استفاده  از اختيارات يا تخلّف در اجراي قوانين و مقررات يا خـودداري از انج
ه صالحيتها و وظايف هيأت عمومي  وظايف مـوجب تضييع حقوق اشخاص مي شود، از جمـل

 و شماره ٧/٤/١٣٩٩ ـ ٦٣٠١٨/٤/١/٢٠هاي شماره  نظر به اينکه نامه. ديوان عدالت اداري است
کل منابع انساني بنياد مستضعفان انقالب اسالمي واجد  مدير٣١/٦/١٣٩٩ ـ ١٤٥٠٧٣/٤/١/٢٠

الشمول نيستند؛ بنابراين از مصاديق مقررات  جنبه موردي بوده و متضمن وضع قاعده عام
 قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ١٢ ماده ١موضوع بند 

يوان عدالت اداري قابل طرح شوند و رسيدگي به آنها در هيأت عمومي د  محسوب نمي۱۳۹۲
  .شود نبوده و به شعبه ديوان عدالت اداري ارجاع مي

  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري                                               
 معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين                                          

 
  ٢٥/١١/١٤٠٠                                                                       ٩٩٠٠٢٧٤شماره

  بسمه تعالي
  جناب آقاي اکبرپور

  مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوري اسالمی ایران رئیس هیأت
يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 

اطالق نامه شماره «:  با موضوع١٢/١١/١٤٠٠ مورخ ١٤٠٠٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٢٩٥٠
 مديركل روابط كار و جبران خدمت وزارت تعاون، كار و رفاه ٨/١٢/١٣٩٥ـ ٢٣٧٥٢١

اطالق «اجتماعي در حدي كه در نظريه فقهاي شوراي نگهبان آمده است كه اعالم كرده 
شرع بخشنامه مورد شكايت در مواردي كه شرايط صحت شرعي تهاتر وجود ندارد، خالف 

جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست »  .از تاريخ تصويب ابطال شد» شناخته شد
  . گردد ارسال مي

  فرد مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداهللا اسمعيلي
  

  ٩٩٠٠٩٩٥: شماره پرونده   2950: شماره دادنامه    ١٢/١١/١٤٠٠: تاريخ دادنامه
  عمومي ديوان عدالت اداري هيأت :مرجع رسیدگی

   آقاي سعيد کنعاني:شاکی
 مديرکل ٨/١٢/١٣٩٥ـ ٢٣٧٥٢١ ابطال نامه شماره :موضوع شکایت و خواسته

  روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي 
 ٨/١٢/١٣٩٥ـ ٢٣٧٥٢١ شاکي به موجب دادخواستي ابطال نامه شماره :گردش کار

 خواستار شده و در ران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي رامديرکل روابط کار و جب
  :جهت تبيين خواسته اعالم کرده است که

بخشنامه مزبور با کسب وصف تعقيب و تقدم از قانون، سبب ترجيح کارفما بر   " 
شود، زيرا حقوق کارگر را به مثابه مال توقيف  مي) از جمله عائله کارگر(ساير طلبکاران 

 در رهن کارفرما در نظر گرفته و تا مادامي که تمام طلب کارفرما پرداخت نشود، شده و
آزاد نخواهد شد چرا که من حيث المجموع در ) که همانند وثيقه تلقي شده(حقوق کارگر 

بر اين اساس وصول طلب کارفرما تضمين . مقابل ِدين و طلب کارفرما قرار گرفته است
ا برداشته و چنانچه پس از پرداخت طلب، چيزي از حقوق شود، زيرا بدواً طلب خود ر مي

 ١٣ ماده ١مضافاً حقوق کارگر به موجب تبصره . کارگر باقيماند به سايرين خواهد رسيد
قانون کار از جمله ديون ممتازه احصاء شده ليکن طلب کارفرما و بدهي کارگر، ديون 

ز طرف ديگر مطالبات و حقوق کارگر باشد و ا عادي بوده که با ديون ممتازه قابل تهاتر نمي
مع الوصف بخشنامه مبحوث عنه .  قانون کار مصون از تعرض است٤٥ و ٤٤وفق مواد 

  . " رسد  سوره مائده به نظر مي١مغاير با موازين شرع و برخالف آيه 
  :متن مقرره مورد شکايت به شرح زير است

  مديرعامل محترم شرکت توسعه صنايع غذايي رشد" 
   و احترامبا سالم

   :رسانم  به آگاهي مي١/١٢/١٣٩٥ مورخ ٩٥دف ـ    ـ ٥٠٨بازگشت به نامه شماره 
در صورتي که به دليل نحوه انجام کار و به دليل روابط کارگري و کارفرمايي، 
مطالباتي از کارفرما نزد کارگر باشد؛ نظير کارگراني که به امر فروشندگي و بازاريابي 

ماند تا به  روش کاال، مبالغ دريافتي در حساب کارگر باقي ميمشغول هستند که بعد از ف
حساب کارفرما واريز شود، چنانچه کارگر مبالغ مزبور را به حساب کارفرما واريز ننمايد، 
دعواي مزبور، دعواي کارگر و کارفرمايي محسوب شده و رسيدگي به آن در صالحيت 

ه کارگر براي دريافت مطالبات خود در بنابراين چنانچ. مراجع حل اختالف کار خواهد بود
نزد مراجع حل اختالف کار اقامه دعوا نمايد و کارفرما نيز مدعي داشتن مطالباتي از قبيل 
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موارد فوق نزد کارگر باشد، با احراز مطالباتي که کارفرما نزد کارگر دارد، مبالغ مزبور تا 
چنانچه بعد از انجام تهاتر، مبلغي از باشد و  مقداري که با هم برابري نمايند، قابل تهاتر مي

کارفرما هم چنان نزد کارگر باقي بماند، مراجع حل اختالف کار در خصوص مبلغ مزبور 
بديهي است . نمايند نيز اظهارنظر نموده و کارگر را به استرداد مبالغ موصوف مکلف مي

ما بر اساس رأي اجراي رأي مزبور و دريافت مبالغ مذکور از کارگر و دادن آن به کارفر
ـ مديرکل روابط . باشد مراجع حل اختالف کار برعهده واحد اجراي احکام دادگستري مي

  کار و جبران خدمت
در پاسخ به شکايت مذکور، مديرکل حقوقي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي " 

 مديرکل روابط کار و جبران خدمت ١٤/٥/١٣٩٩ ـ ٨٣٢٦٨ضمن ارسال اليحه شماره 
 توضيح ٢٦/٥/١٣٩٩ـ ٩٠١٥٢تعاون، کار و رفاه اجتماعي به موجب اليحه شماره وزارت 

  :داده است که
 اداره کل روابط کار و  ١٤/٥/١٣٩٩ ـ ٨٣٢٦٨ضمن ايفاد تصوير پاسخ شماره   " 

جبران خدمت اين وزارت جهت استحضار، صدور حکم بر رد شکايت شاکي به شرح زير 
 قانون کار رسيدگي به اختالف مربوط به ١٥٧ و ١٠با عنايت به مواد . مورد استدعاست

قراردادهاي کار در صالحيت مراجع حل اختالف کار قرار دارد در برخي مشاغل مثل 
 قانون کار ١٠ماده ) ز(و ) الف(شغل فروشندگي و بازاريابي وظيفه کارگر ـ  موضوع بند 

ختالفات مرتبط با اين ـ فروش کاال و واريز مبالغ آن به حساب کارفرما است، مسلماً ا
باشد  امر ناشي از رابطه کارگري و کارفرمايي و در زمره اختالفات ناشي از قرارداد کار مي

بديهي است روابط . که رسيدگي به آنها در صالحيت مراجع حل اختالف کار قرار دارد
خارج از رابطه کار تابع اعم از مالي و غيرمالي از صالحيت مراجع حل اختالف خارج 

اي مالي است ليکن مستقيماً با  خواهد بود، ليکن رابطه مورد بحث اگر چه ظاهراً رابطه
گيرد، امري  روابط کارگري و کارفرمايي طرفين مرتبط بوده و از قرارداد کار نشأت مي

کننده  توجه مرجع رسيدگي. که به صراحت در نامه اين اداره کل به آن اشاره شده است
تسلط اصحاب دعوا بر امور موضوعي و « خوانده منطبق با قاعده به ادعاي تهاتر از سوي

ا و ، به عنوان يکي از قواعد مهم ناشي از اصل حاکميت اصحاب دعو»داگاه بر امر حکمي
ادعاي کارفرما مبني بر اينکه کارگر در : اوالً: عبارت ديگر به. باشد نيز اصل حق دفاع مي

با شغل خود مکلف به پرداخت مبالغي است راستاي انجام تعهدات قراردادي و مرتبط 
در زمره امور موضوعي بوده و طرح آن توسط خوانده دعـوا مـوجه، صحيح و منطبق با 

است و از سوي ديگر استناد ) تسلط اصحاب دعوا بر امور موضوعي(الذکر  قاعده فوق
ناد شاکي مرجع به تهاتر نيز در زمره امور حکمي بوده که با توجه به قاعده مورد  است

و مهمتر آن که ادعاي تهاتر : ثانياً. کننده قرار دارد علي االصول در اختيار مرجع رسيدگي
شود که بايد با توجه به اصل حق دفاع مورد توجه مرجع  دفاع محسوب مي

شايان ذکر است . شود کننده قرار گيرد و عدم توجه به آن تخلف محسوب مي رسيدگي
 تعهدات است و جز در خصوص مزد آن هم صرفاً به دليل هاي قهري سقوط تهاتر از راه

 قانون کار که برداشت از مزد را منحصر به موارد خاص مذکور در ٤٥نص صريح ماده 
به عبارت ديگر پس از اثبات مطالبات کارگر . شود داند به صورت قهري واقع مي ماده مي

فرمـايي ـ تهاتر قهراً واقـع بـه کارفرما و بالعکس ـ  ناشي از از رابطـه کارگري و کار
اگرچه به هيچ عنوان نامه اين اداره کل در . شود و مرجع مکلف به قبول آن است مي

با مزد ) ناشي از روابط کارگري و کارفرمايي(خصوص امکان تهاتر مطالبات کارفرما 
ه کارگر نيست ليکن با توجه به ابهامات به وجود آمده و ايجاد شائبه مذکور، نامه شمار

 صادر گرديده که به موجب آن مزد کارگر جز در موارد مصرح ٢٢/٣/١٣٩٦ ـ ٥١٧٤٨
با توجه به مجموع موارد .  قانون کار قابل کسر و در نتيجه قابل تهاتر نيست٤٥در ماده 

الذکر و با عنايت به اينکه نامه موضوع شکايت به موجب دادنامه شماره  فوق
 تخصصي بيمه، کار و تأمين اجتماعي به  هيأت٣١/٤/١٣٩٧ ـ ٩٧٠٩٩٧٠٩٠٦٠١٠١٠٨

  .  " تأييد رسيده است، لذا درخواست رد شکايت شاکي را دارد
  در پاسخ به ادعاي خالف شرع بودن مقرره مورد شکايت، قائم مقام دبير شوراي 

  : اعالم کرده است که٧/٩/١٤٠٠ـ ٢٨٥٢٠/١٠٢نگهبان به موجب نامه شماره 
 مديرکل روابط کار و جبران ٨/١٢/١٣٩٥ـ ٢٣٧٥٢١موضوع بخشنامه شماره " 

رسيدگي به مطالبات کارفرما از کارگر، در جلسه مورخ  خدمت در خصوص تعيين مرجع
 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت که به شرح ٢٤/٦/١٤٠٠

اطالق بخشنامه مورد شکايت در مواردي که شرايط صحت : گردد ذيل اعالم نظر مي
  ." ي تهاتر وجود ندارد، خالف شرع شناخته شدشرع

 به رياست معاون قضايي ١٢/١١/١٤٠٠  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 
ديوان عدالت اداري در امور هيأت عمومي و با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و 

 اکثريت آراء به مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث و بررسي با
  .شرح زير به صدور رأي مبادرت کرده است

  رأي هیأت عمومی
ـ ٢٨٥٢٠/١٠٢با توجه به اينکه قائم مقام دبير شوراي نگهبان براساس نامه شماره 

 مديرکل روابط کار و ٨/١٢/١٣٩٥ـ ٢٣٧٥٢١ در رابطه با جنبه شرعي نامه شماره ٧/٩/١٤٠٠
اطالق بخشنامه مورد «: اجتماعي اعالم کرده است کهجبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه 

، »شکايت در مواردي که شرايط صحت شرعي تهاتر وجود ندارد، خالف شرع شناخته شد
 قانون تشکيالت و آيين دادرسي ٨٧ و ماده ٨٤ ماده ٢بنابراين در اجراي حکم مقرر در تبصره 

عيت از نظريه فقهاي شوراي  و با توجه به لزوم تب١٣٩٢ديوان عدالت اداري مصوب سال 
نگهبان، اطالق نامه مزبور در حدي که در نظريه فقهاي شوراي نگهبان اعالم شده، خالف شرع 

 قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان ٨٨ و ١٣ و مواد ١٢ ماده ١است و مستند به بند 
  .شود  از تاريخ صدور ابطال مي١٣٩٢عدالت اداري مصوب سال 
  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري                                               

 معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين                                          
 

  ٢٥/١١/١٤٠٠                                                                       ٠٠٠١٥٣٧شماره
  بسمه تعالي

   آقاي اکبرپورجناب
  مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوري اسالمی ایران رئیس هیأت

يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 
 از قسمت ٦بند «:  با موضوع١٢/١١/١٤٠٠ مورخ ١٤٠٠٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٢٩٥٨

پذيرش درخواست نامه   شيوه٢مربوط به ويژگيهاي چكهاي مورد تقاضا در ماده 
االجرا از طريق دفاتر اسناد رسمي كه براساس آن  اجراي مفاد اسناد رسمي الزم

در ... مقرر شده است كه درج عباراتي از قبيل بابت تضمين انجام كار يا امانت و 
جهت درج در روزنامه رسمي به »  .باشد، ابطال شد متن چك مانع از پذيرش نمي

   .گردد پيوست ارسال مي
  فرد ركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداهللا اسمعيليمدي

  
  ٠٠٠١٥٣٧: شماره پرونده   2958: شماره دادنامه   ١٢/١١/١٤٠٠: تاريخ دادنامه

   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري:مرجع رسیدگی
   آقاي جهانبخش صالحي:شاکی

 ١هاي مورد تقاضا ذيل بند  از عنوان چک٦ ابطال جزء :موضوع شکایت و خواسته
االجرا از طريق دفاتر اسناد  نامه پذيرش درخواست اجراي مفاد اسناد الزم  شيوه٢از ماده 
  رسمي

هـاي مـورد       از عنـوان چـک     ٦ شاکي به موجب دادخواستي ابطال جـزء         :گردش کار 
 از  االجـرا   نامه پذيرش درخواست اجـراي مفـاد اسـناد الزم            شيوه ٢ از ماده    ١تقاضا ذيل بند    

  :طريق دفاتر اسناد رسمي را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعالم کرده است که
االجرا در مورد چک  نامه اجرايي اسناد الزم اينجانب به دليل مغاير بودن شيوه  " 

 در مورد به اجرا ٣سازمان ثبت و اسناد کشور با قانون چک درخواست ابطال ماده 
االجرا در مورد چک به بي اثر بودن  نامه اجرايي اسناد الزم وهدر شي. گذاشتن چک را دارم

نوشتن متن چک امانت و ضمانت انجام امري اشاره شده که باعث سوء استفاده از چک و 
ايجاد مشکل براي دارندگان دسته چک شده اصوالً اين چکها بايستي در دادگاه حقوقي 

نامه  راي ثبت، بنابراين بايد در شيوهرسيدگي شود تا حقي ضايع  نشود نه توسط اداره اج
اجراي قيد شود اداره اجراييات ثبت اسناد حق رسيدگي به چکهايي که در متن آن بابت 

  . ضمانت قيد شده ندارد و دارنده چک به دادگاه حقوقي مراجعه کند
  : اعالم کرده است که١١/١١/١٤٠٠شاکي به موجب اليحه تکميلي مورخ " 

 ١ از عنوان چکهاي مورد تقاضاي ذيـل بنـد        ٦ب تقاضاي ابطال جزء     احتراماً اينجان   " 
االجـرا از طريـق دفـاتر         نامه پذيرش درخواست اجراي مفاد اسناد رسـمي الزم           شيوه ٢ماده  

اسناد رسمي و اداره اجرائيات ثبت اسناد که داللت بر پذيرش هر نـوع چـک ولـو از بابـت،                     
  . " نمايم  به اين شرح اصالح ميدارم و تقاضاي خود را... تضمين و امانت و 

  :  متن مقرره مورد شکايت به شرح زير است
ـ مدارک و مستندات الزم و نکات مهـم بـراي پـذيرش درخواسـت اجـراي                 ٢ماده  " 
  :باشد االجرا از طريق دفاتر اسناد رسمي به شرح زير مي اسناد الزم

..........   
  :چکهاي مورد تقاضا بايد

...........  
در مـتن چـک مـانع از    ...  عباراتي از قبيل بابت تضمين انجام کار يا امانت و  ـ درج ٦ 

  ." باشد پذيرش نمي
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  در پاسخ به شکايت مذکور، مديرکل دفتر حقوقي و امور مجلس سازمان ثبت اسـناد و                
  : توضيح داده است که٥/١٠/١٤٠٠ ـ ١٨٠٥٢٨/١٤٠٠امالک کشور به موجب اليحه شماره 

االجرا اشـاره نمـوده کـه     نامه اجراي اسناد الزم ت نامبرده به شيوه در متن دادخواس    " 
االجـرا از طريـق دفـاتر         نامه پذيرش درخواست اجراي مفـاد اسـناد الزم          ظاهراً منظور شيوه  

نامـه مـذکور در       شـايان ذکـر اسـت شـيوه       . باشد   مي ٢/٦/١٣٩٩ـ  ٩٥٢٤٠/٩٩اسناد رسمي   
 مـاده   ٢٠ همراه با    ٦/١٢/١٣٩٨ که در تاريخ     نامه اجرا    آيين ٢اصالحي ماده   ) ب(اجراي بند   

نامـه  مـورد    پيشنهادي به تصويب رئيس وقت قوه قضاييه رسيده است و آنچه که در شـيوه     
نامـه اجـراي مفـاد اسـناد رسـمي مـصوب              اعتراض نامبرده است مواردي است که در آيين       

فاده از چـک و     ادعاي نامبرده مبني بر سوء است     .  و اصالحيه مذکور قيد گرديده است      ١٣٨٧
ايجاد مشکل براي دارندگان در نتيجه اقدام ادارات اجراي ثبت که عليـرغم اينکـه در مـتن                

باشـد اقـدام بـه صـدور اجراييـه عليـه              مـي ... چک قيد گرديده چک بابت ضمانت يا امانت         
 مکـرر قـانون چـک و    ٥مـاده  ) ق( بنـد  ٣نمايند و اين امر را مغاير با تبصره         کننده مي   صادر
 ١٨٦دارد برابـر مـاده         قانون چک دانسته در پاسـخ اعـالم مـي          ١٣ماده  ) هـ(و  ) ج(ي  بندها
دعواي صادرکننده چک در مـورد مطـالبي کـه گـاهي بـه              : دارد  نامه اجرا که مقرر مي      آيين

  .شود در متن چک نوشته مي... عنوان بابت ضمانت و امانت و 
داره ثبـت قابـل      همچنين مطالـب مـذکور در ظهـر چـک در مـورد ظهرنـويس در ا                

باشـد،    باشد و فقط وجه مرقوم در چک قابل صدور اجراييه در اداره ثبت مـي                رسيدگي نمي 
در بنـد   . رسـد    مکرر قانون چک به نظـر نمـي        ٥ ماده   ٣و تبصره   ) و(بنابراين مغايرتي با بند     

مذکور سپري شدن مدت سه سال از تاريخ صدور گواهينامه عدم پرداخت مشروط به عـدم           
ي حقوقي و کيفري در خصوص چک توسط دارنده از موارد رفع سوء اثر از چـک      طرح دعوا 

ارائه نامه رسمي از مرجع قضايي يا ثبتـي ذيـصالح مبنـي بـر               ) د(باشد از طرفي در بند        مي
همچنـين بـا توجـه بـه        . داند  اتمام عمليات اجرايي در خصوص چک را از موارد سوء اثر مي           

 مقـرر گرديـده دارنـده چـک در صـورت      ١٣٥٥صوب  قانون صدور چک م٢اينکه  در ماده   
مراجعه به بانک و عدم تمام يا قسمتي از وجه آن به علـت نبـودن محـل يـا بـه هـر علـت                  

توانـد طبـق قـوانين و     ديگري که منتفـي بـه برگـشت چـک و عـدم پرداخـت گـردد مـي           
ز هاي مربوطـه بـه ادارات اجـراي اسـناد رسـمي وجـه چـک يـا باقيمانـده آن را ا          نامه  آيين

باشـد   نامه اجرا مي    آيين ١٩٣ الي   ١٨٣صادرکننده وصول نمايد و ا زجمله اين مقررات مواد          
که در کليه موارد به صرف ارائه گواهي عدم پرداخت بنا به هـر علتـي و بـا تأييـد مطابقـت               

توانـد تقاضـاي صـدور      امضاي صادرکننده آن از طرف بانک محال عليـه دارنـده چـک مـي              
. باشـد   لذا به نظر اقدام ادارات اجرا خالف مقـررات نمـي          . نده را بنمايد  کن  اجراييه عليه صادر  

 قانون صدور چک نيـز از حيـث اينکـه مـاده             ١٣ماده  ) هـ(و  ) ج(ادعاي مغايرت با بندهاي     
مذکور صرفاً تعقيب کيفري در خصوص بندهاي ياد شده را منتفي دانسته و نـه اجـراي آن          

  . " ده تقاضاي رد شکايت شاکي را داردادارات اجراي ثبت، بالوجه بوطريق از 
 بـا حـضور رئـيس و        ١٢/١١/١٤٠٠  هيأت عمـومي ديـوان عـدالت اداري در تـاريخ            

معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شـعب ديـوان تـشکيل شـد و                   
  .پس از بحث و بررسي با اکثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت کرده است

  
  یأت عمومیرأي ه

، )١٣/٨/١٣٩٧اصـالحي مـصوب     ( قانون صدور چک     ٢٣ماده  » ب«براساس بند   : اوالً
يکي از شرايطي که در صورت وجود آنها دادگاه مكلّف اسـت حـسب مـورد عليـه صـاحب                    
حساب، صادركننده يا هر دو اجراييه صادر نمايد اين است کـه در مـتن چـك قيـد نـشده                     

 ١٨٦حکـم مقـرر در مـاده        : ثانيـاً . له يا تعهدي است   باشد كه چك بابت تضمين انجام معام      
االجرا و طرز رسيدگي به شكايت از عمليات اجرايي           نامه اجراي مفاد اسناد رسمي الزم       آيين

دعوي صـادركننده چـك در مـورد      «:  رئيس قوه قضائيه مبني بر اينکه      ١١/٦/١٣٨٧مصوب  
د و همچنين مطالـب مـذكور       شو    در متن چك نوشته مي    ... مطالبي كه گاهي به عنوان بابت     

باشد و فقط وجـه مرقـوم    در ظهر چك در مورد ظهرنويس در اداره ثبت قابل رسيدگي نمي 
 ٢٣، با توجـه بـه حکـم مقـرر در مـاده      »باشد    در چك قابل صدور اجراييه در اداره ثبت مي        

و به واسطه مغـايرت آن بـا مـاده قـانوني     ) ١٣/٨/١٣٩٧اصالحي مصوب (قانون صدور چک   
بنـا بـه مراتـب    . ر به عنوان قانون الحق نسخ شده و در حال حاضر قابل استناد نيـست             مزبو

نامه پـذيرش    شيوه٢ از قسمت مربوط به ويژگيهاي چکهاي مورد تقاضا در ماده       ٦فوق، بند   
االجرا از طريق دفاتر اسناد رسمي که براسـاس آن   درخواست اجراي مفاد اسناد رسمي الزم     

در متن چـک    ... باراتي از قبيل بابت تضمين انجام کار يا امانت و           مقرر شده است که درج ع     
) ١٣/٨/١٣٩٧اصـالحي مـصوب     ( قانون صـدور چـک       ٢٣باشد، با ماده      مانع از پذيرش نمي   

 قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديـوان  ٨٨ و ماده   ١٢ ماده   ١مغايرت دارد و مستند به بند       
  .شود  ابطال مي١٣٩٢عدالت اداري مصوب سال 

  ـ حكمتعلي مظفري ديوان عدالت اداري رئيس هيأت عمومي                          

  ٢٥/١١/١٤٠٠                                                                       ٠٠٠١٥٦٢شماره
  بسمه تعالي

  جناب آقاي اکبرپور
  ی ایرانمدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوري اسالم رئیس هیأت

يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 
 ٨حكم مقرر در ماده «:  با موضوع١٢/١١/١٤٠٠ مورخ ١٤٠٠٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٢٩٥٩

موضوع ( قانون مديريت خدمات كشوري ١٢١ و ماده ٢١ ماده ٢نامه اجرايي تبصره  آيين
درخصوص مأموريت ) زيران هيأت و٣١/١/١٣٨٩ـ ٤٤٢٩٥/٢٠٤٦١نامه شماره  تصويب

 قانون مديريت ١١٧كارمندان رسمي يا پيماني دستگاههاي اجرايي مستثني شده در ماده 
خدمات كشوري و نيز مأموريت اعضاي هيأت علمي رسمي يا پيماني به دستگاههاي اجرايي 

   .گردد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي»  .مشمول قانون مذكور، ابطال شد
  فرد مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداهللا اسمعيلي

  
  ٠٠٠١٥٦٢: شماره پرونده    2959: شماره دادنامه   ١٢/١١/١٤٠٠: تاريخ دادنامه

   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري:مرجع رسیدگی
   آقاي سجاد کريمي پاشاکي:شاکی

 و ماده ٢١ ماده ٢نامه اجرايي تبصره  ن آيي٨ابطال ماده : موضوع شکايت و خواسته
 ـ ٢٠٤٦١/٤٤٢٩٥نامه شماره   قانون مديريت خدمات کشوري موضوع تصويب١٢١
   هيأت  وزيران٣١/١/١٣٨٩

با « و عبارت ٥شاکي به موجب دادخواستي ابطال تبصره ذيل ماده : گردش کار
 ٨ و ماده ٧ماده از » هاي از اعتبار دستگاه محل مأموريت العاده پرداخت حقوق و فوق

 قانون مديريت خدمات کشوري موضوع ١٢١ و ماده ٢١ ماده ٢نامه اجرايي تبصره  آيين
 هيأت  وزيران را خواستار شده و در ٣١/١/١٣٨٩ ـ ٢٠٤٦١/٤٤٢٩٥نامه شماره  تصويب

  :جهت تبيين خواسته اعالم کرده است که
هايي  ها و هزينه العاده  پرداخت فوق٥در تبصره ذيل ماده : رساند به استحضار مي  " 

هاي رفاهي بر عهده دستگاه محل مأموريت دانسته شده است و به  مانند اضافه کار و هزينه
عبارتي با توجه به حفظ پست سازماني در دستگاه مبدا حقوق از طريق اين دستگاه پرداخت 

از آنجا . هاي مذکور بر عهده دستگاه محل مأموريت گذاشته شده است العاده و پرداخت فوق
 دريافت وجه به عنوان حقوق و هر نوع مزايا ١٣٤٤ قانون بودجه سال ٢٩در تبصره : که اوالً

از وجوه عمومي يا اختصاصي دولت يا مؤسسات وابسته به دولت جزء از يک وزارتخانه و يا 
يک مؤسسه براي کارکنان دولت و مؤسسات وابسته به دولت ممنوع دانسته شده است و 

 قانون استخدام کشوري، حقوق و مزاياي مستخدمين را در مدت مأموريت، ١٢ر ماده د: ثانياً
 قانون تنظيم ٤منحصراً از طريق يک صندوق قابل پرداخت دانسته است و موضوع ماده 

 که طي آن مقنن دريافت هرگونه وجه، کاال و يا خدمات ١٣٨٠مقررات مالي دولت مصوب 
ها، مؤسسات، شرکتهاي دولتي  يقي توسط وزارتخانهتحت هر عنوان از اشخاص حقوقي و حق

. شود را ممنوع اعالم کرده است غير از مواردي که در مقررات قانوني مربوط معين شده يا مي
 هيأت عمومي ديوان ٢٥/٩/١٣٨٦ ـ ١٠٤٨ و ١٠٤٧لذا با مالک  از رأي وحدت رويه شماره 

کار  زيرا پرداخت اضافهعدالت اداري که مفهوم آن با ادعاي مطروحه منطبق است 
مستخدمين مأمور به انتخابات را از محل دستگاه مأمورکننده صحيح دانسته است و نيز 

گردد که امکان پرداخت دوگانه  موضوع اين  جمع مواد گفته شده در اين بند مشخص مي
  .تبصره مغاير قوانين مشروحه و رأي وحدت رويه گفته شده است

ه وضع شده که مأمور با حفظ پست سازماني در دستگاه نامه مطروح  آيين٧ در ماده
امکان مأموريت » ها از اعتبار دستگاه محل مأموريت العاده و با پرداخت حقوق و فوق«مبدا 
به عبارتي امر به پرداخت اين وجوه از محل مأموريت با  وجود پست سازماني در . دارد

 قانون مديريت ٦زمان وفق ماده اين در حالي است که پست سا. دستگاه مبدا داده است
هاي اجرايي براي  خدمات کشوري عبارت است از جايگاهي که در ساختار سازماني دستگاه

بيني و براي تصدي يک  پيش) ثابت و موقت(هاي مشخص  انجام وظايف و مسئوليت
پستهاي ثابت صرفاً براي مشاغل حاکميتي که جنبه  . شود کارمند در نظر گرفته مي

 کارمند دستگاه اجرايي فردي است که بر ٧ دارد ايجاد خواهد شد و در ماده استمرار
اساس ضوابط و مقررات مربوط، به موجب حکم و يا قرارداد مقام صالحيتدار در يک 

 قانون استخدام ١١نظر به اينکه حسب ماده . شود دستگاه اجرايي به خدمت پذيرفته مي
ظيفه موقت به مستخـدم غير از وظيفه کشوري مأموريت عبارت است از محول شدن و

بنابراين حفظ پست سازماني داير بر وجود و . اصلي که در پست ثابت سازمـاني خود دارد
بقاي جايگاه کارمند در دستگاه متبوع است که با پرداخت حقوق و مزايا مالزمه دارد به 

 ماه مجاز ٦تا نامه امکان مأموريت با حفظ پست سازماني   آيين٥همين دليل در ماده 
 شده از هاي اجرايي مستثني دانسته شده است و از سوي ديگر عموماً ضوابط و مقررات دستگاه
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قانون مديريت خدمات کشوري، براي پرداخت و حقوق و مزايا، مستلزم تصدي پست 
سازماني يا بر عهده گرفتن کار يا شغل واحد در دستگاه مقصد است که جمع بقاي پست 

تگاه مبدا و تصدي کار واحد در دستگاه مقصد حتي مفروض بر پرداخت سازماني در دس
 قانون ١٤١حقوق و مزايا در دستگاه مقصد مولود جمع دو شغل شده که مغاير با اصل 

  .اساسي و قانون ممنوعيت تصدي بيش از يک شغل است
نامه معنونه مأموريت اعضاي هيأت علمي رسمي و   آيين٨ نظر به اينکه در ماده 

هاي اجرايي موضوع قانون مديريت خدمات کشوري، ممکن دانسته شده  ماني به دستگاهپي
هاي دولتي در  است و عدم تصريح حصري اعضاي هيأت علمي رسمي و پيماني به دانشگاه

ها و مراکز آموزش عالي  اين ماده  مجاز بودن مأموريت  اعضاي هيأت علمي دانشگاه
المي که داراي اعضاي هيأت علمي رسمي و پيماني غيردولتي از جمله دانشگاه آزاد اس

کنند که مأموران دولتي  هاي تقديمي مشخص مي نمايد و نمونه باشند را نيز متصور مي مي
 ٨نسبت به انتصاب اعضاي هيأت علمي دانشگاه آزاد منبعث از برداشت موسع خود از ماده

ن يا استنباط مفروض آن مخالف لذا اين امکا. کنند نامه مارالبيان اقدام کرده و مي آيين
 و ٢١نامه مواد   آيين٨از اين رو ماده . باشد  قانون مديريت خدمات کشوري مي٤٧ماده 
 قانون مديريت خدمات کشوري تا حدي که متضمن شموليت اعضاي هيأت علمي ١٢١

هاي مشمول  رسمي يا پيماني مؤسسات عالي علمي غيردولتي جهت مأموريت در دستگاه
با نظر به . يريت خدمات کشوري باشد، برخالف ماده گفته شده خـواهد بودقانون مد

 و نيز ابطال ٥هاي معنونه ابطال کل تبصره ذيل ماده  مـوارد مطروحـه و به شرح مغايرت
 و ٧از ماده » هاي از اعتبار دستگاه محل مأموريت العاده و با پرداخت حقوق و فوق«عبارت 

ر شموليت اعضاي هيأت علمي رسمي يا پيماني مؤسسات  تاحدي که ب٨نيز ابطال ماده 
  . " کند را استدعا دارد عالي علمي غيردولتي در آن داللت مي

  :  متن مقرره مورد شکايت به شرح زير است
   قانون مديريت خدمات کشوري١٢١ و ماده ٢١ ماده ٢نامه اجرايي تبصره  آيين  " 

..........   
هاي اجرايي مستثني شده در  مي ياپيماني دستگاه ـ مأموريت کارمندان رس٨ ماده

هاي   قانون و نيز مأموريت اعضاي هيأت علمي رسمي يا پيماني به دستگاه١١٧ماده 
اجرايي مشمول قانون در صورت وجود جواز مأموريت در مقررات استخدامي مورد عمل 

  ." آنان بالمانع است
قوقي دولت به موجب اليحه   در پاسخ به شکايت مذکور، سرپرست معاون امور ح

  : توضيح داده است که٢٨/٩/١٤٠٠ ـ ١١٤٨١٧/٤٦١٧٦شماره 
 قانون ١٢١در خصوص خواسته اول شاکي بايد اشاره نمود که طبق ماده   " 

نامه اجرايي نحوه انتقال و  آيين  مقرر شده که١٣٨٦مديريت خدمات کشوري مصوب 
هاي اجرايي شامل مواردي از جمله  گاهمأموريت کارمندان مشمول اين قانون به ساير دست

نحوه پرداخت حقوق و مزايا و ارتباط سازماني به پيشنهاد سازمان اداري و استخدامي 
هيأت وزيران در چارچوب اختيار قانوني واگذار . رسد کشور به تصويب هيأت  وزيران مي

موده  ن٢٠٤٦١/٤٤٢٩٥ به شماره ٣١/١/١٣٨٩نامه مصوب  شده، مبادرت به وضع آيين
 کل کشور و ١٣٤٤ قانون بودجه سال ٢٩است و از اين رو در اين باره استناد به تبصره 

 قانون استخدام کشوري در خصوص نحوه پرداخت حقوق و مزايا و ارتباط ١٢ماده 
 قانون مديريت ١٢١سازماني کارمندان مشمول قانون مديريت خدمات کشوري مغاير ماده 

نـون کليه قـوانين و مقررات عـام و خاص مغاير با قانون  اين قا١٢٧بوده و حسب مـاده 
همچنين  در خصوص رأي وحدت . االجرا شدن اين قانون ملغي است مديريت از تـاريخ الزم

 قطع نظر از ٢٥/٩/١٣٨٦ ـ ١٠٤٨ و ١٠٤٧رويه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره 
هاي اجرايي در ايام انتخابات است اين  اينکه رأي مزبور ناظر بر مأموريت کارمندان دستگاه

رأي در چارچوب زمان حاکميت قانون استخدام کشوري صادر شده و اين در حالي است که 
ها به   با  اجرايي شدن فصل دهم قانون مديريت خدمات کشوري کليه پرداخت١/١/١٣٨٨از 

   .کارمندان مشمول اين قانون بايد طبق فصل مذکور صورت پذيرد
 و ماده ٢١ ماده ٢نامه اجرايي تبصره   آيين٥نکه هيأت وزيران در تبصره ماده   لذا اي

 قانون مديريت خدمات کشوري در رابطه با مأموريت کارمندان رسمي و پيماني ١٢١
هاي ديگر مشمول قانون با حفظ پست سازماني در دستگاه   مشمول قانون به دستگاه
هايي که حسب مورد در دستگاه  العاده و هزينه پرداخت فوق«متبوع مقرر داشته است 

هاي رفاهي به عهده  ير اضافه کار و هزينهگيرد نظ محل مأموريت به کارمند تعلق مي
 قانون ١٢١با اختيارات قانوني هيأت وزيران موضوع ماده » دستگاه محل مأموريت است

نامه صرفاً قابليت پرداخت   اين آيين٩مديريت تعارضي ندارد و هيأت وزيران در ماده 
نامه به کارمند   آيين٨ و ٧، ٦هايي که حسب مأموريت موضوع مواد  العاده حقوق و فوق

 ٥را موضوع حکم قرار داده و حکم موضوع ماده » تنها از يک دستگاه«گيرد  تعلق مي
در خصوص خواسته دوم شاکي شايان .  است٩نامه منصرف از موارد مذکور در ماده  آيين

هر يک از کارمندان « قانون مديريت خدمات کشوري ٣٢ذکر است که طبق ماده 
هاي سازماني خواهند بود و هرگونه به کارگيري  ي يکي از پستهاي اجرايي، متصد دستگاه

افراد و پرداخت حقوق بدون داشتن پست سازماني مصوب پس از يک سال از ابالغ اين 
حفظ پست سازماني داير بر وجود «اما اينکه شاکي مدعي شده است » .قانون ممنوع است

» اخت حقوق و مزايا مالزمه داردو بقاي جايگاه کارمند در دستگاه متبوع است که با پرد
 قانون مديريت، ٢١ماده ) هـ(محل ايراد است، چرا که حتي در فرض مأموريت موضوع بند 

قانونگذار مقرر داشته که کارمند رسمي يا ثابت دستگاه اجرايي که تمام يا بخشي از 
 تواند به شکل مأمور در بخش وظايف آن دستگاه به بخش غيردولتي واگذار شده مي

غيردولتي انجم وظيفه کند و در اين صورت حقوق و مزاياي وي را بخش غيردولتي 
توان چنين   قانون مديريت مي١٢٢ ماده ٣همچنين از مفهوم بند . کند پرداخت مي

برداشت نمود که در مواردي اگر کارمند رسمي دستگاه اجرايي به مأموريت  اعزام شده 
زماني وي همچنان محفوظ باقيمانده و وي در باشد بعد از اتمام مأموريت وي پست سا

  .شود دهد و دچار حالت آماده به خدمت نمي همان پست به فعاليت خود ادامه مي
وجه به اختيار قانوني موضوع نامه مورد شکايت با ت  آيين٧  لذا هيأت وزيران در ماده 

ظ پست  قانون مديريت خدمات کشوري و با در نظر گرفتن اين مطلب که حف١٢١ماده
اي با پرداخت حقوق و مزاياي وي توسط دستگاه  سازماني کارمند در هنگام مأموريت مالزمه

مبدا ندارد و موجد دو عنوان شغلي براي کارمند نخواهد بود و کارمند در مدت مأموريت، 
وظايف مربوط به شغلي که در محل مأموريت به وي واگذار شده را به طور تمام وقت به انجام 

کند و شخص مأمور  ند و بابت آن از دستگاه مقصد حقوق و مزاياي خود را دريافت ميرسا مي
اي نيست تا اشتغال به  نسبت به پست سازماني خود در دستگاه مبدا عهده دار انجام وظيفه

هاي تصدي بيش از يک شغل گردد و  شغل بر آن مترتب باشد و به تبع مشمول ممنوعيت
حالتي است که فرد با حفظ وظايف پست سازماني خود در همچنين اين حالت متفاوت از 

ماموريت کارمند رسمي يا «شود، مقرر داشته که  دستگاه مبدا به دستگاه ديگري مأمور مي
هاي اجرايي  مستثني شده در ماده  پيماني از يک دستگاه اجرايي مشمول قانون به دستگاه

ها از اعتبار  العاده با پرداخت حقوق و فوق قانون با حفظ پست سازماني در دستگاه متبوع و ١١٧
دستگاه محل مأموريت در مقاطع زماني حداکثر يک ساله امکان پذير است و در هر حال 

  ». سال در طول خدمت کارمند بيشتر نخواهد بود٥ها از  مجموع اين قبيل مأموريت
 نامه طرح تعاون  آيين٥ ماده ١در خصوص خواسته سوم شاکي هر چند در بند 

 امکان ١٣٩٧استاني مأموريت و انتقال اعضاي هيأت علمي دانشگاه آزاد اسالمي مصوب 
مأموريت اعضاي هيأت علمي اين دانشگاه به ساير سازمانها، نهادها و ارگانهاي دولتي با 
درخواست باالترين مقام سازمان مذکور و با موافقت واحد مبدا، موافقت رئيس دانشگاه 

دا و تأييد نهايي رياست دانشگاه به شرط پرداخت حقوق و مزايا آزاد اسالمي استان مب
بيني   پيش٢٣/٦/١٣٩٥ ـ ٤٣١٣٩/٣٠توسط سازمان مقصد با رعايت مفاد بخشنامه شماره 

 ٤٧در ماده » به کارگيري کارمندان شرکتها و مؤسسات غيردولتي«شده است و عبارت 
 اين قانون منصرف از ٥٢ و ٥١، ٤٤قانون مديريت هم به قرينه عبارت مذکور در مواد 

حسب اينکه اشاره به اعضاي هيأت : با اين حال اوالً. رسد به نظر مي» ماموريت«وضعيت 
 قانون مديريت ١١٧نامه با توجه به مستثني شدن آنها طبق ماده   آيين٨علمي در ماده 

ه و هاي اجرايي بود  ناظر بر کارمندان دستگاه١١٧خدمات کشوري صورت گرفته و ماده 
 قانون مديريت، کارمند ٤ تا ١اعضاي هيأت علمي دانشگاه آزاد اسالمي در چارچوب مواد 

 قانون مديريت، اختيار ١٢١ثالثاً به موجب ماده . آيند هاي اجرايي به شمار نمي دستگاه
نامه اجرايي نحوه انتقال و مأموريت ناظر بر انتقال و  هيأت وزيران در تصويب آيين

هاي اجرايي است و در اين باره  ن مشمول اين قانون به ساير دستگاهمأموريت کارمندا
 قانون ١٢١اعضاي هيأت علمي دانشگاه آزاد اسالمي اساساً موضوع صالحيت مقرر در ماده 

لذا هرگونه انتقال و مأموريت اعضاي هيأت علمي دانشگاه مذکور به . مديريت نيستند
  ." ز حکم اين مقرره خارج استهاي اجرايي مشمول قانون موضوعاً ا دستگاه

 قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب ٨٤  در اجراي ماده 
شود و هيأت مذکور به موجب   پرونده به هيأت تخصصي استخدامي ارجاع مي١٣٩٢سال 

 و  عبارت ٥ تبصره ذيل ماده ٨/١٠/١٤٠٠ ـ ١٤٠٠٠٩٩٧٠٩٠٦٠١١١٩٦دادنامه شماره 
نامه   آيين٧از ماده » هاي از اعتبار دستگاه محل مأموريت العاده ق و فوقبا پرداخت حقو«

 قانون مـديريت خـدمات کشوري مـوضوع ١٢١ و ماده ٢١ ماده ٢اجرايي تبصره 
 هيأت وزيران را قابل ابطال تشخيص ٣١/١/١٣٨٩ ـ ٢٠٤٦١/٤٤٢٩٥نامه شماره  تصويب

علت عدم اعتراض از سوي رئيس رأي مذکور به . نداد و رأي به رد شکايت صادر کرد
  .ديوان عدالت اداري و يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قطعيت يافت

 قانون ١٢١ و ماده ٢١ ماده ٢نامه اجرايي تبصره   آيين٨ رسيدگي به ابطال ماده 
 ٣١/١/١٣٨٩ ـ ٢٠٤٦١/٤٤٢٩٥نامه شماره  مديريت خدمات کشوري موضوع تصويب

  .ار هيأت عمومي قرار گرفتهيأت وزيران در دستورک
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 با حضور رئيس و ١٢/١١/١٤٠٠ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 
معاونين ديوان 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
  

  رأي هیأت عمومی
در «: ٨/٧/١٣٨٦ قانون مديريت خدمات کشوري مصوب ٢١ ماده ٢اساس تبصره بر

برداري بخشي از دستگاه ذيربط  بهره) يا شركت دولتي(مواردي كه با حفظ مالكيت دولت 
به بخش غيردولتي واگذار گردد، مأموريت كارمندان مربوط به بخش غيردولتي مجاز 

و » رسد شنهاد سازمان به تصويب هيأت وزيران مينامه اجرايي اين ماده با پي آيين. باشد مي
نامه اجرايي نحوه انتقال و  آيين«:  قانون مديريت خدمات کشوري١٢١به موجب ماده 

مأموريت كارمندان مشمول اين قانون به ساير دستگاههاي اجرايي و مرخصي بدون حقوق 
اط سازماني و شامل نحوه احتساب سوابق خدمت و نحوه پرداخت حقوق و مزايا و ارتب

ساير موارد مربوط با رعايت مفاد اين قانون به پيشنهاد سازمان به تصويب هيأت وزيران 
و ماده ) ٢١(ماده ) ٢(نامه اجرايي تبصره   آيين٨نظر به اينکه برمبناي ماده » .رسد مي

 ـ ٢٠٤٦١/٤٤٢٩٥نامه شماره  موضوع تصويب(قانون مديريت خدمات كشوري ) ١٢١(
 قانون مديريت ٢١ مـاده ٢، خـارج از اختيار مقرر در تبصره )ت وزيـران هيأ٣١/١/١٣٨٩

نامه در خصوص مأموريت کارکنان دستگاههاي  خدمات کشوري مبني بر وضع آيين
 قانون ١٢١اجرايي واگذارشده به بخش غيردولتي و همچنين خارج از اختيار مقرر در ماده 

جرايي در مورد نحوه انتقال و مأموريت نامه ا مديريت خدمات کشوري مبني بر وضع آيين
كارمندان مشمول اين قانون به ساير دستگاههاي اجرايي، درخصوص مأموريت كارمندان 

 قانون مديريت خدمات ١١٧رسمي يا پيماني دستگاههاي اجرايي مستثني شده در ماده 
کشوري و نيز مأموريت اعضاي هيأت علمي رسمي يا پيماني به دستگاههاي اجرايي 

نامه اجرايي   آيين٨مشمول قانون مذکور تعيين تکليف شده، بنابراين حکم مقرر در ماده 
نامه  موضوع تصويب(قانون مديريت خدمات كشوري ) ١٢١(و ماده ) ٢١(ماده ) ٢(تبصره 
، خارج از حدود اختيار است و ) هيأت وزيران٣١/١/١٣٨٩ ـ ٢٠٤٦١/٤٤٢٩٥شماره 

 قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري ٨٨ و ماده ١٢ ماده ١مستند به بند 
  .شود  ابطال مي١٣٩٢مصوب سال 

 ـ حكمتعلي مظفري ديوان عدالت اداري                            رئيس هيأت عمومي
 

  ٢٥/١١/١٤٠٠                                                                       ٠٠٠٠٩٦٨شماره
  عاليبسمه ت

  جناب آقاي اکبرپور
  مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوري اسالمی ایران رئیس هیأت

يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 
بخشنامه شماره «:  با موضوع٩/١١/١٤٠٠ مورخ ١٤٠٠٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٢٩٦٥

اسناد رسمي سازمان ثبت اسناد  مديركل دفتر نظارت بر اجراي ٣٠/١/١٣٩٩ـ ٩٩/١٠٢٩١
و امالك كشور در حدي كه دادگاه حكم بر اعسار از پرداخت محكوم به موضوع اجراي 

كند و متضمن غيرقابل اثر بودن رأي صادره توسط مرجع قضايي  اسناد رسمي صادر مي
  . گردد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي»  .شود است ابطال مي

  فرد  عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداهللا اسمعيليمديركل هيأت
  

  ٠٠٠٠٩٦٨: شماره پرونده   2965: شماره دادنامه    ٩/١١/١٤٠٠: تاريخ دادنامه
   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري:مرجع رسیدگی

  آقاي مجيد گلشادي با وکالت خانم زينب خزائي پول: شاکی
 ٣٠/١/١٣٩٩ـ ١٠٢٩١/٩٩ بخشنامه شماره ابطال: موضوع شکايت و خواسته

  مديرکل دفتر نظارت بر اجراي اسناد رسمي سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
ـ ١٠٢٩١/٩٩ شاکي به موجب دادخواستي ابطال بخشنامه شماره : گردش کار

 اداره ثبت اسناد و امالک کشور را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته ٣٠/١/١٣٩٩
  :ت کهاعالم کرده اس

ـ  ٥١٢٧رساند موکل به موجب سند رسمي ازدواج به شماره  به  استحضار مي" 
 با خانم عاطفه نصوحيان ازدواج نموده بنا به اظهارات موکل در دوران عقد مشخص ١/٣/١٣٩٢

گرديد ايشان دچار مشکالت جسمي و روحي و خلقي بوده و همين امر موجب اختالف شديد 
بادرت به تقاضاي صدور اجراييه مهريه نموده که به کالسه گردد که نامبرده نيز م مي

 پرونده در اداره ثبت اسناد و امالک اصفهان تشکيل شده است و متعاقب آن ٩٤٠١٢٧٤
الخروج  الخروجي موکل را نيز داشته که بنا به درخواست ايشان موکل ممنوع درخواست ممنوع

قانوني جهت تعيين و تکليف مهريه و با شده و به محض اطالع از صدور اجراييه وفق مقررات 

گونه اموال اعم از منقول و غيرمنقول نداشته و موکل واقف به تکليف  عنايت به اينکه هيچ
خويش مبني بر پرداخت مهريه بوده لذا با تقديم دادخواست اعسار از پرداخت مهريه اقدام که 

 ثبت و پس از ٩٥١٣٦٢السه  دادگاه خانواده اصفهان ارجاع و تحت ک٢دادخواست به شعبه 
ـاره   صادر شده و در ٩٦٠٩٩٧٦٨٣٦٣٠١١٥٨رسيدگي حکم اعسار مـوکل مطابق دادنامه شم

 اجراي احکام اصفهان ١١ تجديدنظر اصفهان قطعيت يافته و پرونده اجرايي در شعبه ٦شعبـه 
سکه  سکه و سپس هر سه ماه يک ٨ تشکيل و مطابق دادنامه مذکور بدواً ٩٧٠٨٦٨به کالسه 

به آن اجرا پرداخت نموده که کپي برگ رسيد سکه و طال به پيوست دادخواست تقديمي 
متعاقب آن نتيجه را به اداره اجراي اسناد رسمي اصفهان اعالم و موکل تقاضاي . گردد مي

 قانون نحوه اجراي محکوميت مالي اعالم که ٣الخروجي وفق ماده  خويش مبني بر رفع ممنوع
 موضوع ١٨/١/١٣٩٧ ـ ١٣٩٧٠٦٤٠٢٠٠٣٠٠٠١٦٣ الزم رأي شماره هاي پس از بررسي

االجرا مبني بر رفع ممنوعيت خروج موکل  نامه اجراي مفاد اسناد رسمي الزم  آيين١٦٩ماده
  .گردد صادر مي

نمايد که   ظرف مهلت مقرر ذينفع خانم عاطفه تصوحيان به رأي مذکور اعتراض مي
 اعتراض ٩/٤/١٣٩٨ـ ١٢٥٨٣طابق رأي شماره موضوع به هيأت نظارت استان ارسال و م

الخروجي را از اداره  سپس موکل درخواست رفع ممنوع. گردد رد شده و رأي بدوي ابرام مي
الخروجي  ثبت اسناد وامالک استان اصفهان نموده که با پذيرش درخواست ايشان ممنوع

 ـ١٠٢٩١/٩٩متاسفانه پس از گذشت مدتي طبق بخشنامه . گردد وي رفع مي
 درخواست ٨/٢/١٣٩٩ مجدداً خانم فاطمه نصوحيان در مورخ ٣٠/١/١٣٩٩

الخروجي به ايشان   اخطار ممنوع١٤/٢/١٣٩٩در مورخ . نمايد الخروجي موکل را مي ممنوع
نمايد مسئولين وقت اشاره به  گردد وقتي موکل اعتراض خويش را اعالم مي ابالغ مي

موکل دادخواستي به . ز آنها ساخته نيستبخشنامه مذکور نموده و ادعا داشتند کاري ا
 دادگاه عمومي حقوقي اصفهان تقديم نموده که مطابق ١٩خواسته ابطال اجراييه به شعبه 

 قرار عدم صالحيت به شايستگي ٢٥/٢/١٤٠٠ـ ١٤٠٠٠٩٣٩٠٠٠١٠١٦٢دادنامه شماره 
نون در الزم به ذکر است پرونده مهريه موکل هم اک. گردد ديوان عدالت اداري صادر مي

اداره ثبت مفتوح بوده و تمامي حسابهاي بانکي ايشان توقيف است و ذينفع هيچ اقدامي 
نمايد بنده درخواستي جهتي تعيين تکليف  نسبت به بستن پرونده و رفع توقيف نمي

نفع را  توانيم ذي پرونده به اداره ثبت اصفهان داده ولـي در پاسخ به ايشان گفتن مـا نمي
 .هاي بانکي نماييم وقيف از حساباجبار به رفع ت

 تاکنون ١٣٩٣هاي موکل وجهي نبوده تا توقيف گردد از سال همچنين در حساب
 رأي طالق اجرا گرديد و موکل نيز ٢٠/١١/١٣٩٨اين پرونده بالتکيف مفتوح است در 

الخروجي  همچنان نسبت به پرداخت مهريه متعهد بوده ولي متاسفانه موضوع ممنوع
مطالبه (مالً زندگي ايشان متوقف گردد و وقتي در خصوص موضوع دعوا موجب گرديد ع

حکم اعسار قطعي صادر شده است و طبق آراي بدوي و هيأت نظارت اداره ثبت ) مهريه
الخروجي صادر شده است متاسفانه مسئولين امر بدون در نظر گرفتن  حکم به رفع ممنوع

ه صدور بخشنامه آن هم برخالف قانون قانون و شرايط افراد کامالً يک طرفه مبادرت ب
 قانون نحوه اجراي محکوميتهاي مالي که اشعار ٢٣آنچه مسلم است وفق ماده . نمايند مي

الخروج بودن  کننده رأي بايد به تقاضاي محکوم له قرار ممنوع دارد بر اينکه مرجع اجرا
ر محکوم عليه يا جلب محکوم عليه را صادر کند اين قرار تا زمان اجراي رأي يا ثبوت اعسا

رضات محکوم له يا سپردن تأمين مناسب يا تحقق کفالت مطابق قانون مدني به قوت 
پس مطابق ماده مذکور رفع ممنوعيت منوط به تحقق يکي از اين شرايط . خود باقي است

ـ سپردن وثيقه يا کفيل ٣ـ رضايت محکوم له ٢ـ اثبات اعسار توسط محکوم عليه ١: است
 دادگاه خانواده اصفهان صادر و ٣ين دادخواست اعسار موکل از طريق شعبه در موضوع ا

 تجديدنظر استان اصفهان قطعيت يافته است پس عمالً موکل مصداق بارز ٦در شعبه 
قانون مذکور هستم حال با عنايت به پرداخت اقساط و با عنايت به اينکه در تضاد بين 

 ١٠٢٩١/٩٩ت دارد و عمالً بخشنامه شماره قانون و بخشنامه وفق مقررات قانون ارجحي
  . " اداره ثبت برخالف قانون است

  :متن مقرره مورد شکايت به شرح زير است
  اداره کل محترم ثبت اسناد و امالک استان  " 

   با سالم  احترام 
هاي اجرايي با ارائه حکم دادگاه  گردد برخي متعهدين پرونده از آنجا که مالحظه مي

هاي   قانـون نحوه اجـراي محکوميت٢٣ اعسار و تقسيط، به استناد مـاده مبني بر قبول
محضر جناب آقاي دکتر  نمايند، مـوضوع الخروجي را مي مـالي تقاضاي رفـع ممنوع

بسمه تعالي ـ با نظريه «: ايشان دستور فرمودند. خداييان رياست سازمان گزارش گرديد
الخروجي به صرف حکم اعسار مديون  عاداره حقوقي سازمان در خصوص عدم رفع ممنو

مراتب جهت اطالع و ابالغ به ادارات تابعه به پيوست » .موافقم، اقدام الزم به عمل آيد
 ـ ١٣٩٨٥٥٩٣٣١١٥٠٠٠٥٠٠به شماره (تصوير نظريه دفتر حقوقي و امور مجلس 
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مسئوليت حسن اجراي اين بخشنامه با مديران کل استاني .) گردد  ارسال مي٢٢/٧/١٣٩٨
  " ـ مديرکل دفتر نظارت بر اجراي اسناد رسمي . باشد و روساي ادارات اجرا مي

  در پاسخ به شکايت مذکور، مديرکل دفتر حقوقي و امور مجلس سازمان ثبت 
 ١٨/٥/١٤٠٠ـ ١٤٠٠٥٥٧٣٢١٠٢٠٠٠٠٩١اسناد و امالک کشور به موجب اليحه شماره 

  :توضيح داده است که
باشد بنابراين در صورت عدم  ن به عهده مديون ميبا عنايت به اينکه اداي دي  " 

بنا به ) ١٣٥٢مصوب ( قانون گذرنامه ١٧پرداخت بدهي، اداره اجرا به استناد ماده 
الخروجي پس از  نمايد، لذا رفع ممنوع الخروج مي درخواست متعهدله، متعهد را ممنوع

 و يا به درخواست پرداخت حقوق دولتي مديون عهده مديون يا با حکم يا دستور قضايي
بنابراين صرف صدور حکم اعسار و تقسيط محکوم به در مرجع . متعهدله امکان پذير است

باشد و رعايت  الخروجي بدهکار پرونده اجرايي نمي قضايي مجوزي جهت رفع ممنوع
االجرا در ادارات اجرا ثبت الزم االتباع بوده و ماده  نامه اجراي مفاد اسناد رسمي الزم آيين
ناظر بر احکام و آراء صادره از محاکم دادگستري ) ١٣٩٢مصوب (هاي مالي   محکوميت٢٣
باشد و در اجراي دستور رياست سازمان ثبت اسناد و امالک کشور، اين دفتر اقدام به  مي

الزم به ذکر است با توجه به اينکه در دادخـواست . صدور بخشنامه مدنظر نموده است
 رأي طالق اجرا شده است و ٢٠/١١/١٣٩٨ شده که در تاريخ شـاکي به اين مـوضوع اشاره

 از غلذا فار.  ماه يک سکه صادر گرديده است٣حکم مبني بر تقسيط مهريه به قرار هر 
 شوراي عالي ثبت، چنانچه طبق ٢٧/١/١٣٩٦ ـ ٥٠٦٦موضوع اعسار وفق رأي شماره 

الجرا در مراجع قضايي ا گواهي صادره از مرجع قضايي راجع به کل دين موضوع سند الزم
حکم صادر شده باشد و طلب در حال وصول باشد پروند اجرايي ثبت پس از تعيين تکليف 

و ماالً رفع (عشر اجرايي بنا به درخواست ذينفع قابل مختومه نمودن  راجع به نيم
نامه   آيين١٦٩تواند وفق مقررات ماده  خواهد بود بنابراين شاکي مي) الخروجي ممنوع

الذکر ايرادات  لذا بنا به مراتب فوق. اسناد رسمي اعتراض خود را پيگيري نمايداجراي 
  . "گردد، نهايتاً رد شکايت شاکي مورد استدعاست مطروحه رد مي

 با حضور رئيس و معاونين ٩/١١/١٤٠٠  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 
يوان تشکيل شد و پس از ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب د

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

  رأي هیأت عمومی
 قانون نحوه اجراي محکوميتهاي مالي مصوب ٢٣با توجه به حکم مقرر در ماده 

له قرار  مرجع اجراکننده رأي بايد به تقاضاي محکوم«:  مبني بر اينکه٢٣/٣/١٣٩٤
اين قرار تا زمان اجراي رأي يا ثبوت اعسار . عليه را صادر کند خروج بودن محکومال ممنوع
له يا سپردن تأمين مناسب يا تحقّق کفالت مطابق  عليه يا جلب رضايت محکوم محکوم

 ٣٠/١/١٣٩٩ـ ١٠٢٩١/٩٩اطالق بخشنامه شماره » قانون مدني به قوت خود باقي است
سمي سازمان ثبت اسناد و امالک کشور در حدي مديرکل دفتر نظارت بر اجراي اسناد ر

که دادگاه حکم بر اعسار از پرداخت محکوم به موضوع پرونده اجراي اسناد رسمي صادر 
کند و متضمن غيرقابل اثر بودن رأي صادره توسط مرجع قضايي است، خالف قانون و  مي

نون تشکيالت و آيين  قا٨٨ و ماده ١٢ ماده ١خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند 
  .شود  ابطال مي١٣٩٢دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 

 ـ حكمتعلي مظفري ديوان عدالت اداري رئيس هيأت عمومي                          
 

  ٢٧/١١/١٤٠٠                                                                       ٠٠٠١٤٨٩شماره
  بسمه تعالي

  ناب آقاي اکبرپورج
  مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوري اسالمی ایران رئیس هیأت

يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 
نامه انضباطي دفاتر  آيين«:  با موضوع١٢/١١/١٤٠٠ مورخ ١٤٠٠٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٢٩٧٣

 ٨/٢/١٣٩٤ ـ ١٨٧٠٠ع بخشنامه شماره موضو(مشاوره شغلي و كاريابي غيردولتي خارجي 
ابطال ) هاي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مديركل دفتر هدايت نيروي كار و كاريابي

هاي خارجي موضوع  صورتجلسه كميته انضباطي دفاتر مشاوره شغلي و كاريابي. شد
  قابل طرح در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نيست و به شعبه ديوان٢٤/٦/١٣٩٨

  . گردد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي»  .شود ارجاع مي
  فرد مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداهللا اسمعيلي

  
  ٠٠٠١٤٨٩: شماره پرونده   2973: شماره دادنامه    ١٢/١١/١٤٠٠: تاريخ دادنامه

   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري:مرجع رسیدگی

   شرکت کارپيرانوين کاوش پارسيان با وکالت آقاي احمد احمدي:اکیش
نامه انضباطي دفاتر مشاوره شغلي و  ـ آيين١ ابطال :موضوع شکایت و خواسته

 مديرکل دفتر ٨/٢/١٣٩٤ ـ ١٨٧٠٠موضوع بخشنامه شماره (کاريابي غيردولتي خارجي 
  )اجتماعيهاي وزارت تعاون، کار و رفاه  هدايت نيروي کار و کاريابي

هاي خارجي مورخ  ـ صورتجلسه کميته انضباطي دفاتر مشاوره شغلي و کاريابي٢
٢٤/٦/١٣٩٨  

نامه انضباطي دفاتر مشاوره   شاکي به موجب دادخواستي ابطال آيين:گردش کار
 ٨/٢/١٣٩٤ ـ ١٨٧٠٠موضوع بخشنامه شماره (شغلي و کاريابي غيردولتي خارجي 
و ) هاي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي کاريابيمديرکل دفتر هدايت نيروي کار و 

 ٢٤/٦/١٣٩٨هاي خارجي مورخ  صورتجلسه کميته انضباطي دفاتر مشاوره شغلي و کاريابي
  :را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعالم کرده است که

ه به مـوکل اينجانب با مجـوز رسمي از وزارت تعاون، کار و رفـاه اجتماعي سالهاست ک  " 
مشاوره شغلي و کاريابي بين المللي اشتغال داشته و تمام اهتمام خود را در جهت اشتغال قشر 

نامه اجرايي قانون   آيين٧هيأت مرکزي مـاده . متخصص و جوياي کار معطوف داشته است
مجـازات اشتغال به حـرفه کاريابي و مشاوره شغلي بدون پروانه کار مصوب  مديرکل اسبق 

هاي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي در اقدامي غيرقانوني در  ت نيروي کار و کاريابيدفتر هداي
.  حکم به تعليق سه ماهه مجوز کاريابي موکل داده١٣٢٦٢٦ در رأي شماره ٣١/٦/١٣٩٨مورخ 

 رأي به ٤/١٢/١٣٩٨ در ادامه اقدامات غيرقانوني خود در مورخ ٧همچنين هيأت مرکزي ماده 
نامه   آيين٣٢هاي انضباطي مغاير با ماده  تشکيل کميته. يابي موکل داده استابطال مجوز کار

 ١٣٨٧اجرايي قانون مجازات اشتغال به حرفه کاريابي و مشاوره شغلي بدون پروانه کار مصوب 
نامه اجرايي   آيين٣١ و ٣٠، ١٠باشد و رسيدگي به تخلفات مؤسسات کاريابي مستند به مواد  مي

نامه انضباطي هدف از تهيه و   آيين٣وفق ماده . هاي استاني واگذار شده استاخيرالذکر به هيأت
نام، کسب فرصت شغلي، اخذ  ها در ثبت نظارت بر حسن انجام کار کاريابي«تنظيم سند مذکور 

 ٣٢مغاير حکم مقرر در ماده : ذکر شده است که اوالً» رواديد، اعزام و به کارگماري کارجويان
نامه انضباطي صرفاً با هدف تعيين  آيين باشد که بر تهيه  مي١٣٨٧صوب نامه اجرايي م آيين

ماده مذکور ضمن مغايرت با : ثانياً. نموده است» هاي قابل اعمال بر مؤسسات متخلف مجازات
، ماده ١٠ماده ) پ(و ) ب( مندرج در بندهاي ٩وظايف و اختيارات مقرر براي هيأت استاني ماده 

امه اجرايي و همچنين وظايف مقرر براي ادارات کل استاني مندرج در ن  آيين٣١ و ٣٠، ١٨، ١٧
نامه اجرايي موجب نقض و ممانعت از تنفيذ قانوني   آيين١١ماده ) چ(و ) ج(، )ت(، )پ(بندهاي 

  .  قانون اساسي گرديده است١٣٨مواد مذکور و اجراي تصويبنامه کميسيون اصل 
ها  دفتر هدايت نيروي کار و کاريابي«، نامه انضباطي  آيين٧ ماده ٢  وفق تبصره 

موظف است موضوع لغو مجوز کاريابي متخلف را به طور مشروح به کليه استانها اعالم 
» نمايد تا در ساير استانها از قبول درخواست مجدد کاريابي لغو مجوز شده خودداري شود

 که ماده اخيرالذکر  مغايرت دارد، چرا١٣٨٧نامه اجرايي مصوب   آيين٣٢که با تبصره ماده 
اداره کل «باشد ـ اين مسئوليت را بر عهده  نامه انضباطي نيز مي که مستند قانوني آيين

 تشکيل ١٣٨٧نامه اجرايي مصوب   آيين٣٢با توجه به ماده . نهاده است» استان
 ديوان عدالت ٤٥هاي انضباطي مغاير حکم مقرر در ماده اخيرالذکر است، لذا شعبه  کميته
نامه در رسيدگي به تخلفات ارتکابي منتسب به  با عنايت به موضوع که مفاد آييناداري 

هاي هيأت  شاکي رعايت نشده و رسيدگي ابتدايي به موضوع خارج از حيطه صالحيت
   است، ضمن نقض تصميم مورد اعتراض حکم به ورود شکايت خواهان ٧مرکزي ماده 

ت طرح آن در هيأت استاني صادر نموده مبني بر ارجاع پرونده به هيأت طرف شکايت جه
و طرف شکايت را مکلف به رعايت مفاد رأي در تصميمات واقدامي در موارد مشابه و 

 و ٧خودداري از طرح ابتدايي پرونده تخلفات مؤسسات کاريابي در هيأت مرکزي ماده 
 ١٣٨اصل لذا با عنايت به موارد معنونه فوق و بر اساس . هاي انضباطي نموده است کميته

 قانون تشکيالت و آيين دادرسي ٨٠ و ١٦، ١١، ١٠ قانون اساسي و مستند به مواد ١٧٣و 
نامه انضباطي دفاتر مشاوره  ديوان عدالت اداري رسيدگي و صدور حکم به ابطال آيين

 و صورتجلسه کميته انضباطي بدون ٨/٢/١٣٩٤ ـ ١٨٧٠٠شغلي و کاريابي خارجي شماره 
 که تاکنون به موکل ابالغ قانوني نشده را به دليل غيرقانوني ٢٤/٦/١٣٨٨شماره و تاريخ 

بودن آنها هم به جهت تدوين و ابالغ غيرقانوني و هم به لحاظ مخالفت صريح مفاد 
  ." باشد الذکر با قوانين آمره مورد استدعا مي نامه فوق آيين

  :  متن مقرره مورد شکايت به شرح زير است
  فاه اجتماعي وزارت تعاون، کار و ر  " 

      مديرکل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعي 
    با سالم و احترام
نامه اجرايي قانون مجازات اشتغال به حرفه کاريابي و   آيين٣٢ در اجراي ماده 

نامه   هيأت وزيران به پيوست آيين١٣٨٧مشاوره شغلي بدون داشتن پروانه کار مصوب 
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رخورد با تخطي دفاتر مشاوره شغلي و کاريابي انضباطي تنظيم شده در خصوص نحوه ب
برداري الزم  نامه و ضوابط مرتبط جهت استحضار و بهره غيردولتي خارجي از مفاد آيين

نامه ياد شـده به مديران دفـاتر  خواهشمنـد است دستور فرمـاييد آيين. گردد ارسال مي
طالع و توجه الزم از سوي مشاوره شغلي و کـاريابي غيردولتي خارجي در آن استان براي ا

  ها ـ مديرکل دفتر هدايت نيروي کار و کاريابي. آنان ابالغ گردد
  هاي خارجي  صورتجلسه کميته انضباطي دفاتر مشاوره شغلي و کاريابي

 جلسه کميته انضباطي براي رسيدگي به تخلفات مؤسسه مشاوره شغلي وکاريابي 
 در دفتر هدايت نيروي کار و ٢٤/٦/١٣٩٨کارپيرا با حضور اعضاي ذيل الذکر در تاريخ 

  :موارد مطروحه. ها برگزار گرديد کاريابي
   توسط دفتر کاريابي کارپيرا١٣/٥/١٣٩٨عدم اجراي توافق نامه مورخ 

 درخصوص ٢٢/٥/١٣٩٨ ـ ٩٣٨٤٩/٩٨/١٦١٦نامه بنياد شهيد انقالب اسالمي به شماره 
  از کاريابي کارپيرا) ر شهيدبراد(رسيدگي به شکايت آقاي شهروز عليزاده تبريزي 

شکايات متعدد متقاضيان از کاريابي کارپيرا در نمايندگي کاريابي مذکور در 
  شهرستان اروميه

اعضاي کميته انضباطي با توجه به عدم اجراي توافقنامه :   رأي کميته انضباطي
يت  و عدم رسيدگي به شکايتهاي وارده توسط کاريابي کارپيرا، فعال١٢/٥/١٣٩٨مورخ 

کاريابي مذکور را به مدت سه ماه تعليق نموده تا در اين مدت ضمن اجراي توافقنامه به 
در غيراين صورت پرونده کاريابي ياد شده . تمام شکايتها رسيدگي و تعيين تکليف نمايد

نامه اجرايي قانون مجازات اشتغال به حرفه   آيين٧جهت لغو مجوز به هيأت مرکزي ماده 
ـ مديرکل دفتر معاونت .  شغلي بدون داشتن پروانه کار ارجاع خواهد شدکاريابي و مشاور

نيروي کار و کاريابي ـ  نماينده اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعي استان خراسان رضوي 
   "هاي خارجي هاي خارجي ـ  کارشناس گروه نظارت بر کاريابي رئيس حوزه نظارت بر کاريابي

 سرپرست اداره کل حقوقي وزارت تعاون، کار و رفاه   در پاسخ به شکايت مذکور،
  : توضيح داده است که١٧/٦/١٤٠٠ ـ ١٠٢٨١٥اجتماعي به موجب اليحه شماره 

نامه اجرايي قانون مجازات اشتغال به حرفه کاريابي و   آيين٣٢به استناد مفاد ماده  " 
يين مرجع  هيأت وزيران، در تع١٣٨٧مشاوره شغلي بدون داشتن پروانه کار مصوب 

نامه انضباطي، لفظ عام وزارت آورده شده که با توجه به تأييد مقام عالي وزارت بر  آيين تهيه
ها، مديرکل مربوطه متولي امور  حکم مسئوليت مديرکل دفتر هدايت نيروي کار و کاريابي

 نامه اجرايي در هيچ کدام از مواد و بندهاي مندرج در آيين. باشد سياستگذاري برنامه مي
نامه اجرايي و از  هاي مندرج در آيين اي به اين مطلب نشده است که در تهيه دستورالعمل اشاره
بر همين مبنا از ابتداي تصويب . نامه انضباطي از مرجع ديگري استعالم صورت گيرد آيين جمله
جود نامه اجرايي و عرف و رويه مو نامه اجرايي و متعاقب آن با استناد به قوانين و آيين آيين

البته . نامه انضباطي اسبق نير چنين بوده است استعالمي صورت نگرفته و لذا در مورد آيين
ها سياست  شايان ذکر است در زمان تصدي مديريت فعلي دفتر هدايت نيروي کار و کاريابي

نامه،  نظريه، آيين(اتخاذ شده بر آن بوده است تا براي اتخاذ تصميمات کلي حقوقي 
ذکر اين نکته بسيار حائز . نظر دفتر حقوقي وزارت استعالم و اخذ شود..) .دستورالعمل و 
نامه انضباطي دفاتر مشاوره شغلي و کاريابي غيردولتي خارجي که با  آيين اهميت است که

هاي   از سوي مديريت اسبق دفتر هدايت نيروي کار و کاريابي٨/٢/١٣٩٤ ـ ١٨٧٠٠شماره 
  . به مديران کل ستادي و استانها ابالغ شده استوزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي

 مؤسسه کاريابي خارجي کارپيرا پس از ابالغ رأي تعليق موقت فعاليت توسط هيأت 
نامه اجرايي قانون مجازات اشتغال به حرفه کاريابي و مشاوره شغلي   آيين٧موضوع ماده 

ال مجوز کاريابي موضوع آن با موضوع رأي ابط (١٣٨٧بدون داشتن پروانه کار مصوب 
باشد، اقدام به ارائه دادخواست در دو مرحله بدوي و تجديدنظر در شعب  واحد مي) مذکور
 تجديدنظر ديوان عدالت اداري و همچنين دادسراي عمومي و انقالب ناحيه ١٣ بدوي  و ٦٤
هاي  نموده که در تمام مراحل آراي صادره در رد دادخواست) جرايم کارکنان دولت (٢٨

و به نفع دفتر هدايت ) موسسه کاريابي خارجي کارپيرا( کارپيرا نوين کاوش پارسيان شرکت
بر اين اساس رد . هاي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي بوده است نيروي کار و کاريابي

   .شکايت شاکي شرکت کارپيرا نوين کاوش پارسيان از آن هيأت مورد استدعاست
 به رياست معاون قضايي ١٢/١١/١٤٠٠ در تاريخ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري"

ديوان عدالت اداري در امور هيأت عمومي و با حضور معاونين ديوان 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
  

  رأي هیأت عمومی
حکم «: براساس اصل سي و ششم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران:  ـ اوالًالف

به : ثانياً» .به مجازات و اجراي آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد

موجب ماده واحده قانون مجازات اشتغال به حرفه كاريابي و مشاوره شغلي بدون داشتن 
توانند به حرفه کاريابي و مشاوره شغلي   اشخاصي مي «:١٠/٧/١٣٨٠پروانه كار مصوب 

پروانه كار  نامه اجرايي اين قانون از وزارت كار و امور اجتماعي   اشتغال ورزند كه طبق آيين
ظرف حداكثر دو ماه از تاريخ تصويب «:  همين قانون٤و مطابق تبصره » تحصيل نمايند
 كار و امور اجتماعي تهيه و به تصويب هيأت نامه اجرايي آن توسط وزارت  اين قانون، آيين

نامه اجرايي  نامه حاکم در اين موضوع، آيين و در حال حاضر، آيين»  خواهد رسيد وزيران
قانون مجازات اشتغال به حرفه كاريابي و مشاوره شغلي بدون داشتن پروانه كار مصوب 

يابي، درخصوص  هيأت وزيران است که ضمن احصاي تخلّفات مؤسسات کار١/١٠/١٣٨٧
تشکيل مراجعي تحت عنوان هيأتهاي مرکزي و استاني براي رسيدگي به موارد تخلّف 

بنا به مراتب فوق و با عنايت به اينکه برمبناي . مؤسسات کاريابي تعيين تکليف کرده است
موضوع بخشنامه (نامه انضباطي دفاتر مشاوره شغلي و کاريابي غيردولتي خارجي  آيين

هاي وزارت تعاون،   مديرکل دفتر هدايت نيروي کار و کاريابي٨/٢/١٣٩٤ـ  ١٨٧٠٠شماره 
نامه اجرايي قانون مجـازات اشتغال به  به وضع ضوابطي مغاير با آيين) کار و رفاه اجتماعي

  هيأت١/١٠/١٣٨٧حـرفه كاريابي و مشاوره شغلي بـدون داشتن پروانـه كـار مصوب 
نامه انضباطي مزبور خالف قانون و خارج از حدود  ينوزيران اقدام شده است، بنابراين آي

 قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان ٨٨ و ماده ١٢ ماده ١اختيار بوده و مستند به بند 
  . شود  ابطال مي١٣٩٢عدالت اداري مصوب سال 
قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت   ۱۲ ماده ۱ب ـ براساس بند 

سيدگي به شکايات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا  ر۱۳۹۲مصوب سال   اداري
شهرداريها و مؤسسات عمومي   ها و ساير نظامات و مقررات دولتي و نامه حقوقي از آيين

غيردولتي در مواردي که مقررات مذکور به علّت مغايرت با شرع يا قانون و يا عدم 
رات يا تخلّف در اجراي قوانين و صالحيت مرجع مربوط يا تجاوز و يا سوء استفاده از اختيا

شود، از جملـه  مقررات يا خـودداري از انجـام وظايف مـوجب تضييع حقوق اشخاص مي
نظر به اينکه صورتجلسه . صالحيتها و وظايف هيأت عمومي ديوان عدالت اداري است

هاي خارجي واجد جنبه   کميته انضباطي دفاتر مشاوره شغلي وکاريابي٢٤/٦/١٣٩٨مورخ 
الشمول نيست؛ بنابراين از مصاديق مقررات موضوع  وردي بوده و متضمن وضع قاعده عامم

 ۱۳۹۲مصوب سال    قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري١٢ ماده ١بند 
شود و رسيدگي به آن در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري قابل طرح نبوده  محسوب نمي

  .شود رجاع ميو به شعبه ديوان عدالت اداري ا
  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري                                             

  معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين                                         
 

  ٢٥/١١/١٤٠٠                                                                       ٩٩٠٣١٥٨شماره
  بسمه تعالي

  جناب آقاي اکبرپور
  مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوري اسالمی ایران رئیس هیأت

يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 
وضعيت شغلي «عبارت «:  با موضوع١٦/١١/١٤٠٠ مورخ ١٤٠٠٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٢٩٧٦

 بخش چهارم امتيازات و ٤از بند »  ثبت شده باشدآنان در سيستم سجايا بيكار
نام پنجمين  سهميه ايثارگران از دفترچه راهنماي ثبت» ب«هاي قانوني قسمت  سهميه

جهت درج در »  . ابطال شد١٣٩٧آزمون استخدامي دستگاههاي اجرايي در تيرماه 
  . گردد روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي

  فرد تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداهللا اسمعيليمديركل هيأت عمومي و هيأتهاي 
  

  ٩٩٠٣١٥٨: شماره پرونده  2976: شماره دادنامه  ١٦/١١/١٤٠٠: تاريخ دادنامه
   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري:مرجع رسیدگی

   آقاي سيد مرتضي منصوري:شاکی
وضعيت شغلي آنان در سيستم سجايا « ابطال عبارت :موضوع شکایت و خواسته

) ب(هاي قانوني قسمت   بخش چهارم امتيازات و سهميه٤از بند » ر ثبت شده باشدبيکا
هاي  نام پنجمين آزمون استخدامي دستگاه سهميه ايثارگران از دفترچه راهنماي ثبت

  ١٣٩٧اجرايي کشور در تير ماه سال 
وضعيت شغلي آنان در « شاکي به موجب دادخواستي ابطال عبارت :گردش کار

هاي قانوني   بخش چهارم امتيازات و سهميه٤از بند » بيکار ثبت شده باشدسيستم سجايا 
نام پنجمين آزمون استخدامي  سهميه ايثارگران از دفترچه راهنماي ثبت) ب(قسمت 
را خواستار شده و در جهت تبيين ١٣٩٧هاي اجرايي کشور در تير ماه سال  دستگاه

  :خواسته اعالم کرده است که
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ايثارگران مصوب  رساني به  قانون جامع خدمات٢١اند با توجه به ماده رس به استحضار مي" 
هاي شاهد، جانبازان و آزادگان همسر و  درصد سهميه استخدامي را به خانواده٢٥، ٤/١٢/١٣٩١

و باالتر، فرزندان و همسران آزادگان يک سال و باالي يک سال % ٢٥فرزندان شهدا و جانبازان 
ادر شاهد اختصاص داده شده است و در زمان حاکميت قانون برنامه اسرات، اسرا و خواهر و بر

 قانون ٤٤ماده ) و(پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران به استناد ماده واحده اصالح بند 
ها مکلفند در چارچوب  کليه دستگاه«:  مقرر شده بود١٣٩٠برنامه پنجساله توسعه مصوب سال 

نيازهاي استخدامي خود را از % ٢٥يروهاي خروجي خود حداقل سهميه استخدامي و جايگزيني ن
و باالتر و فرزندان و % ٢٥ميان جانبازان و آزادگان فاقد شغل و فرزندان وهمسران شهدا و جانبازان 

همسران آزادگان باالي يک سال اسارت، معرفي شده از سوي بنياد شهيد و امور ايثارگران، تأمين 
که با پايان » ل مجوزهاي مربوط و پستهاي بدون تصدي اقدام نمايندو به استخدام آنان از مح

 قيد فاقد شغل و معرفي شده از سوي بنياد ١٣٩٥يافتن مدت برنامه پنجم توسعه در پايان سال 
نام پنجمين آزمون  اما در دفترچه راهنماي ثبت. شهيد و امور ايثارگران نيز ملغي اثر گرديده است

 در سايت سازمان سنجش کشور در ١٣٩٧جرايي کشور تير ماه سال هاي ا استخدامي دستگاه
شرط استفاده مشمولين : ٤بند/ سهميه ايثارگران) ب/ هاي قانوني بخش چهارم امتيازات و سهميه

  :  درصد ايثارگران بيکار بودن شخص در سامانه سجايا ذکر گرديده است٢٥سهميه استخدامي 
 با قاعده الضرر ٤ـ بند ١: به موارد زير رادارمدرخواست ابطال عبارت مذکور با توجه 

ـ محدود کردن دامنه مشمولين ٣. ـ تجاوز و سوء استفاده از اختيارات٢. باشد و الضرار مي
 درصد به بيکاران بدون مجوز قانوني و محروميت بخشي از ايثارگران شاغل از ٢٥سهيمه 

  . کننده يبـ تصويب خارج از اختيارات مرجع تصو٤. امتيازات قانوني
  :متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است

  »١٣٩٧نام پنجمين آزمون استخدامي اجرايي كشور تيرماه   دفترچه راهنماي ثبت٥صفحه«
مندي از  نام و بهره  درصد ايثارگران براي ثبت٢٥ـ مشمولين سهميه استخدامي ٤ 

يتم جامع اطالعات س(اين سهميه الزاماً بايستي وضعيت شغلي آنان در سيستم سجايا 
مندي  بنابراين به تمامي ايثارگران خواهان بهره. بيکار ثبت شده باشد) ايثارگران يکپارچه

شود براي حصول اطمينان از امکان  از سهميه استخدامي مذکور توصيه و تأکيد مي
 مندي خـود از طريق سايت ايثار و يا بنياد شهيـد و امـور ايثارگران محل پرونده خود بهره

  .شدن وضعيت شغلي خود و در صورت لزوم اصالح آن اقدام نمايند نسبت به مشخص
 درصد ايثارگران، وفق ضوابط جاري بنياد شهيد و ٢٥چنانچه مشمولين سهميه :  تذکر

امور ايثارگران، در اولويت يا شمول سهميه مذکور قرار نگيرند، صرفاً از معافيت شرط حداقل 
هاي مشخص شده    خواهند گرديد و مجاز به انتخاب شغل محلمند معدل و حداکثر سن بهره
باشند و در صورت انتخاب شغل محلهاي موصوف توسط داوطلبان  براي سهميه ايثارگران نمي

  ." گونه اعتراضي نخواهد داشت ياد شده انتخاب آنها کان لم يکن تلقي شده و داوطلب هيچ
لس سازمان اداري و استخدامي درپاسخ به شکايت مذکور، رئيس امور حقوقي و مج

  : توضيح داده است که٢٤/٣/١٤٠٠ ـ ١٤٦١٦کشور به موجب اليحه شماره 
 قانون برنامه ششم توسعه، مسئوليت رسيدگي و ارائه خدمات ٨٧ماده ) ژ(به استناد بند " 

ـد مطابق قوانين و مقررات به کليه جـانبازان، آزادگان و خـانواده معظم شهدا که در بنيـاد شهي
باشند به عهده بنياد مذکور بوده و مسئول رسيدگي و  ايثارگري مي و امور ايثارگران داراي پرونده

ارائه خدمات رزمندگان هشت سال دفاع مقدس با معرفي و تأييد واحد يا مرکز امور ايثاگران 
) سانا(نيروهاي مسلح با سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي ايران 

رساني به رزمندگان مراجع تأييد   سند راهبردي خدمات٨/٩همچنين بر اساس بند . باشد مي
هاي  ـ معاونت نيروي انساني هر يک از رده١: ها عبارتند از مدت حضور داوطلبان در جبهه

ـ معاونت نيروي انساني سازمان بسيج ٢نيروهاي مسلح در مورد رزمندگان متبوع خود 
انقالب اسالمي در مورد بسيجيان و نيروهاي مردمي اعم از مستضعفان سپاه پاسداران 

ـ معاونت توسعه و منابع ٣مستخدمين دولت و صاحبان مشاغل و صنوف آزاد و افراد فاقد شغل 
  .انساني وزارت جهاد کشاورزي در مورد جهادگران

هاي به عمل آمده با بنياد شهيد و امور ايثارگران، سهميه  لذا با توجه به هماهنگي
ايثارگران و اصالحيه آن، در  رساني به  قانون جامع خدمات٢١استخدامي ايثارگران موضوع ماده 

هاي استخدامي درج و مشمولين مورد تأييد اين قانون در فضاي رقابتي با يکديگر شرايط  آگهي
بديهي است اعالم افراد به عنوان . نمايند هاي اجرايي فراهم مي استخدام خود را در دستگاه

مندي از امتيازات استخدامي، توسط بنياد مذکور صورت  ثارگران موضوع اين بند براي بهرهاي
بر . پذيرد که شرايط اعالمي در دفترچه نيز بر اساس اعالم آن بنياد درج گرديده است مي

 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري که در مقام ابطال ١/٥/١٣٩٨ـ  ٨٨١اساس دادنامه شماره 
 معاون تعاون و امور اجتماعي بنياد ١١/٢/١٣٩٥ مورخ ٣/٣٠٩ ـ ٦٠٥٢/٣٠بخشنامه شماره 

شهيد و امور ايثارگران استان اصفهان مبني بر تلقي اشتغال به تحصيل به عنوان مالک بيکار 
شرط غيرشاغل بودن الزمه «به صراحت بر اينکه . نبودن در سامانه سجايا صادر شده است

  . " تقاضاي رد شکايت را دارد. تصرح شده است» باشد يبرخورداري از سهميه ايثارگران م

 مديرکل امور حقوقي و معاضدت قضايي بنياد شهيد و امور ايثارگران نيز در پاسخ 
 توضيح داده ٤/٢/١٤٠٠ـ ٣١٨١٩/٠٠/٥٤٠٧به شکايت مذکور، به موجب اليحه شماره 

  :است که
آزمون استخدامي تير ماه نام   دفترچه راهنماي ثبت٥ صفحه ٤ابطال بند : اوالً  " 

هاي اجرايي کشور، صرف نظر از سپري شدن زمان و مهلت انجام امور   دستگاه١٣٩٧سال 
 قانون ٥٣ماده ) ج(، )ت(، )ب(تواند از مصاديق بندهاي  اداري و استخدامي آن که مي

گونه ارتباطي با بنياد شهيد و  تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري باشد، هيچ
ماده مذکور و عدم توجه شکايات به اين ) پ(مور ايثارگران نداشته بنابراين به استناد بند ا

حسب اقرار صريح شاکي در : ثانياً. نهاد رد دادخواست به طرفيت بنياد مورد استدعاست
ستون مشخصات و در قسمت مربوط به شغل همچنين حکم کارگزيني دادخواستهاي 

يدنظر ديوان، نامبرده کارمند رسمي سازمان آموزش تقديمي وي به شعب بدوي و تجد
باشد، بنابراين ايشان از شمول افراد بيکار  در حوزه سازمان امور  اي کشور مي فني و حرفه

باشد و در حالي که تعداد  اداري و استخدامي کل کشور و اداره کل اشتغال بنياد خارج مي
تشکيل زندگي مشترک نياز مبرم به شغل کثيري از ايثارگران بيکار بوده و جهت ازدواج و 

دارند، مشخص نيست که شاکي عليرغم اشتغال به صورت رسمي به چه علت خود را 
شاکي مدعي شده که : ثالثاً! داند محق به معرفي جهت استفاده از سهميه استخدامي مي

ه قيدي مبني بر بيکاربودن جامع«ايثارگران  رساني به  قانون جامع خدمات٢١در ماده 
در حالي که اين موضوع بديهي و » مشمول سهميه استخدامي ايثارگران به ميان نيامده

روشن و در اصطالح اظهرمن الشمس بوده و  نياز به بيان ندارد چرا که سهميه استخدامي 
. گونه مبناي عقلي و منطقي ندارد مختص افراد فاقد شغل و بيکار بوده و ادعاي ايشان هيچ

از عدم ارتباط موضوع دعوا با اين نهاد خواسته شاکي فاقد وجاهت بنابراين صرف نظر 
  . " قانوني بوده لذا رد دادخواست مشاراليه از آن مرجع مورد استدعاست

  همچنين معاون وزير و رئيس سازمان سنجش آموزش کشور نيز در پاسخ به 
  : توضيح داده است که٢/٢/١٤٠٠ـ ٥٢٦٩شکايت مذکور به موجب اليحه شماره 

عنه برگزار و نتيجه قطعي آزمون نيز اعالم و پذيرفته شدگان  بدواً آزمون معترض  " 
اند، بنابراين موضوع خواسته و شکايت شاکي تالي  نهايي هم اکنون مشغول به کار شده

 قانون ٢٢طبق ماده . شود فاسد خواهد داشت و موجب تضييع حقوق برخي داوطلبان مي
 و مصرف آن در موارد معين تعهدات اين سازمان در وصول بخشي از درآمدهاي دولت

آزمونهاي استخدامي و شغلي صرفاً برگزاري آزمون علمي بوده و در تدوين و وضع مقررات 
موضوع خواسته . و شرايط و ضوابط استخدامي و امتيازات ايثارگران هيچ نقشي ندارد
رج است بند مورد وشکايت شاکي از حدود اختيارات و صالحيت ذاتي اين سازمان خا

اشاره شاکي در دادخواست تقديمي به سفارش بنياد شهيد و امور ايثارگران در دفترچه 
راهنماي شرکت در آزمون درج شده است و اين سازمان در وضع مقررات مربوط 

  . ايثارگران نقشي ندارد لذا صدور قرار رد شکايت مورد تقاضاست به
 با حضور رئيس و ١٦/١١/١٤٠٠تاريخ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در " 

معاونين ديوان 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

  
  رأي هیأت عمومی

 ١٣٨٦صوب سال ايثارگران م رساني به   قانون جامع خدمات٢١ براساس ماده ً:اوال
اين قانون مکلّفند حداقل بيست ) ٢(کلّيه دستگاههاي موضوع ماده «: مقرر شده است که

و پنج درصد از نيازهاي استخدامي و تأمين نيروهاي مورد نياز خود را اعم از رسمي، 
پيماني، قراردادي، شرکتي که وفق ضوابط و مجوزهاي مربوط و جايگزيني نيروهاي 

هاي شاهد، جانبازان و آزادگان، همسر و فرزندان   نمايد، به خانواده  خروجي خود اخذ مي
 سال و باالي  شهدا و جانبازان بيست و پنج درصد و باالتر، فرزندان و همسران آزادگان يک

 سال اسارت، اسرا و خواهر و برادر شاهد اختصاص دهند و پنج درصد سهميه  يک
ها و  حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبههاستخدامي را نيز به رزمندگان با سابقه 

همسر و فرزندان آنها و فرزندان جانبازان زير بيست و پنج درصد و آزادگان کمتر از يک 
و در اين ماده حکمي درخصوص لزوم بيکار بودن مشمولين » سال اسارت اختصاص دهند

از سهميه ماده فوق و ثبت وضعيت اشتغال آنها در سيستم سجايا جهت برخورداري 
 هيأت ٢٦/١٠/١٣٩٦ ـ ١٠٥٨براساس رأي شماره : ثانياً. استخدامي مقرر نشده است

داوطبان استخدام نبايد از مستخدمين رسمي، ثابت «عمومي ديوان عدالت اداري، عبارت 
، از شرايط عمومي استخدامي مندرج در دفترچه »و پيماني دستگاههاي اجرايي باشند

دامي متمرکز دستگاههاي اجرايي کشور در شهريور ماه راهنماي سومين آزمون استخ
 و بنا به مراتب فوق.  قانون اساسي تشخيص و ابطال شده است٢٨، مغاير با اصل ١٣٩٥

 ٢١با توجه به اينکه در قوانين و مقررات قيدي مبني بر لزوم بيکار بودن مشمولين ماده 
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تغال آنها در سيستم سجايا جهت ايثارگران و ثبت وضعيت اش رساني به  قانون جامع خدمات
برخورداري از سهميه استخدامي مقرر نگرديده و با اخذ وحدت مالک از مفاد رأي شماره 

وضعيت شغلي « هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، عبارت ٢٦/١٠/١٣٩٦ مورخ ١٠٥٨
 بخش چهارم امتيازات و ٤از بند » آنان در سيستم سجايا بيکار ثبت شده باشد

نام پنجمين  سهميه ايثارگران از دفترچه راهنماي ثبت» ب«قانوني قسمت هاي  سهميه
 خارج از حدود اختيار و مغاير با ١٣٩٧آزمون استخدامي دستگاههاي اجرايي در تيرماه 

 قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان ٨٨ و ماده ١٢ ماده ١قانون است و مستند به بند 
  .شود  ابطال مي١٣٩٢عدالت اداري مصوب سال 

 ـ حكمتعلي مظفري ديوان عدالت اداري رئيس هيأت عمومي                          
 

  ٢٧/١١/١٤٠٠                                                                       ٠٠٠١٤٩٣شماره
  بسمه تعالي

  جناب آقاي اکبرپور
  وري اسالمی ایرانمدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمه رئیس هیأت

يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 
بخشنامه شماره «:  با موضوع١٦/١١/١٤٠٠ مورخ ١٤٠٠٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٢٩٧٧

 وزارت نفت كه براي تبديل وضعيت مشمولين قراردادي، ١٤/١١/١٣٩٩ مورخ ٢٠/٢ـ٧٣١
جهت درج در روزنامه »  .ال شدوقت به كارمند رسمي شرط سني تعيين كرده است ابط

  . گردد رسمي به پيوست ارسال مي
  فرد مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداهللا اسمعيلي

  
  ٠٠٠١٤٩٣: شماره پرونده  2977: شماره دادنامه   ١٦/١١/١٤٠٠: تاريخ دادنامه

   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري:مرجع رسیدگی
  اعظم جنگي اقدم خانم :شاکی

 ١٤/١١/١٣٩٩ مورخ ٢/٢٠ـ ٧٣١ ابطال بخشنامه شماره :موضوع شکایت و خواسته
  وزارت نفت

 مورخ ٢/٢٠ـ ٧٣١ شاکي به موجب دادخواستي ابطال بخشنامه شماره :گردش کار
 وزارت نفت را به دليل اينکه تعيين سقف سني براي ايثارگران مشمول ١٤/١١/١٣٩٩

 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران است و ٤٤ده ما) و(قانون تفسير بند 
بخشنامه مورد شکايت مغاير با عموم و اطالق مصرح در قانون مذکور و همچنين مخالف 

  .باشد، خواستار شده است ايثارگران مي رساني به  قانون جامع خدمات٢١ماده 
  :متن مقرره مورد شکايت به شرح زير است

  عه مديريت و سرمايه انسانيمعاون محترم توس" 
 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه کشور ٤٤ماده ) و(قانون تفسير بند : موضوع

  )تبديل وضعيت ايثارگران مشمول به رسمي(
 قانون برنامه پنجساله پنجم ٤٤ماده ) و(  با سالم، پيرو ابالغ قانون تفسير بند 

ـ ٣٧٥٩٩ و بخشنامـه شمـاره  مجلس شـوراي اسالمي٢٧/٧/١٣٩٩توسعه کشور مصوب 
جمهور و رئيس سـازمان اداري واستخدامي کشور، موارد زير   معـاون رئيس٢٥/٩/١٣٩٩

ايثارگران و اصالحات و  رساني به  قانون جامع خدمات٢١در مورد ايثارگران مشمول ماده 
  تا١٣٩٠سال (الحاقات بعدي آن که در زمان حاکميت قانون برنامه پنجم توسعه کشور 

به صورتي غير از استخدام رسمي توسط شرکتهاي اصلي تابعه ) ٢٩/١٢/١٣٩٥تاريخ 
وزارت نفت و به صورت مستقيم به کارگيري شده و در حال حاضر با شرکت رابطه 

، با رعايت ساير مقررات )مدت معين/ مدت موقت/ قرارداد پيماني(استخدامي داشته باشند 
  :گردد م ابالغ مياداري و استخدامي صنعت نفت جهت اقدا

ـ مشمولين چنانچه در  وضعيت استخدام پيماني باشند به کارمند رسمي تبديل ١ 
  .وضعيت شوند

ـ مشمولين قراردادي مدت موقت با مدرک تحصيلي ديپلم و باالتر با رعايت شرط ٢
 سال تمام براي کارمندان زن در ٤٥ سال تمام براي کارمندان مرد و ٥٠حداکثر (سن 

در (مقطع تحصيلي / در برابر سمت سازماني متناسب با رشته) ٢٧/٧/١٣٩٩يب تاريخ تصو
به کارمند ) صورت وجود سمت بالتصدي با شرايط احراز مناسب براي افراد مشمول

  .رسمي تبديل وضعيت گردند
ـ مشمولين قراردادي مدت موقت با مدرک تحصيلي پايين تر از ديپلم به کارگر ٣ 
  .شوند تبديل وضعيت مي)  تأمين اجتماعيتابع قانون کار و(رسمي 
 ١ـ در خصوص ايثارگران مشمول قراردادي مدت معين، با توجه به حکم تبصره ٤ 

  .گردد  بخشنامه مذکور، موضوع تحت پيگيري بوده که متعاقباً اعالم مي٥ذيل بند 

 ـ براي استخدام رسمي قطعي بايد صالحيت تمامي افراد به تأييد گزينش رسيده ٥ 
  " ـ  وزير نفت . شدبا

رغم ابالغ دادخواست و ضمائم آن به وزارت نفت، تا زمان رسيدگي به پرونده در  علي
  .جلسه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، پاسخي از سوي آن وزارتخانه واصل نشده است

 با حضور رئيس و معاونين ١٦/١١/١٤٠٠هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 
داريو رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث ديوان عدالت ا

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

  رأي هیأت عمومی
 قانون برنامه پنجساله پنجم ٤٤ماده » و« ذيل بند ٢با توجه به اينکه براساس تبصره 

رزمندگان با «:  مقرر شده است که٢٥/١٠/١٣٨٩توسعه جمهوري اسالمي ايران مصوب 
حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه، جانبازان، آزادگان و همسران شهدا، جانبازان و 
آزادگان، فرزندان شاهد و جانباز و آزاده از شرط جنسيت براي استفاده از سهميه 

عايت شرط بدون الزام به ر  استخدامي معاف و دستگاههاي مشمول اين قانون موظّفند
تحصيلي، معدل و آزمون و با احراز شرايط عمومي گزينش با هماهنگي بنياد شهيد   سني،

و در قانون » و امور ايثارگران و از ابتدا، آنان را به صورت رسمي قطعي استخدام نمايند
 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران ٤٤ماده » و«تفسير بند 

ايثارگران  رساني به  قانون جامع خدمات٢١ ماده ١ و همچنين تبصره ٢٧/٧/١٣٩٩مصوب 
 به لزوم رعايت شرط سني تصريح نشده است، بنابراين ٣/٤/١٣٨٦مصوب 

 قانون ٤٤ماده ) و(  نحوه تبديل وضعيت ايثارگران مشمول قانون تفسير بند دستورالعمل 
موضوع بخشنامه (رت نفت برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران در وزا

که براي تبديل وضعيت مشمولين )  وزارت نفت١٤/١١/١٣٩٩ مورخ ٧٣١ـ ٢٠/٢شماره 
قراردادي موقت به کارمند رسمي شرط سني تعيين کرده است، خارج از حدود اختيار و 

 قانون تشکيالت و آيين دادرسي ٨٨ و ماده ١٢ ماده ١مغاير با قانون بوده و مستند به بند 
  .شود  ابطال مي١٣٩٢ عدالت اداري مصوب سال ديوان

 ـ حكمتعلي مظفري ديوان عدالت اداري                            رئيس هيأت عمومي
 

  ٢٧/١١/١٤٠٠                                                                       ٠٠٠٢٥٨٤شماره
  بسمه تعالي

  جناب آقاي اکبرپور
  ره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوري اسالمی ایرانمدی رئیس هیأت

يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 
 بخشنامه شماره ٣بند «:  با موضوع١٦/١١/١٤٠٠ مورخ ١٤٠٠٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٢٩٧٨

 مديركل تدوين و هماهنگي مقررات اداري و استخدامي ٢٩/٧/١٤٠٠ ـ ٢٩٢٢٢٨/م ه ت
ت نفت درخصوص جلوگيري از ورود كارمندان دولتي به ادارات از آنجا كه مغاير با وزار

جهت درج در روزنامه رسمي »  .مصوبه ستاد ملي مديريت بيماري كرونا است ابطال شد
  . گردد به پيوست ارسال مي

  فرد مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداهللا اسمعيلي
  

  ٠٠٠٢٥٨٤: شماره پرونده   2978: شماره دادنامه   ١٦/١١/١٤٠٠: دنامهتاريخ دا
   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري:مرجع رسیدگی

   آقاي مسلم خداويسي:شاکی
 ـ ٢٩٢٢٢٨/ بخشنامه شماره ت ه م٣ ابطال بند :موضوع شکایت و خواسته

  نفت مديرکل تدوين و هماهنگي مقررات اداري و استخدامي وزارت ٢٩/٧/١٤٠٠
 ٢٩٢٢٢٨/ بخشنامه شماره ت ه م٣ شاکي به موجب دادخواستي ابطال بند :گردش کار

  : کرده است که وزارت نفت را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعالم٢٩/٧/١٤٠٠ـ 
 ـ ٢٩٢٢٢٨/وزارت نفت طي بخشنامه شماره ت ه م: رساند به استحضار مي" 

اند مجازات اخراج  سن کرونا دريافت نکرده براي کارکناني که واک٣، بند ٢٩/٧/١٤٠٠
الزم به ذکر است .  قانون اساسي مغاير است٣٦ و ٢٢وضع کرده که صراحتاً با اصول 

هاي الزم را ندارد و بنابراين  واکسن مذکور داراي مجوز اضطراري بوده و تأييديه
از همچنين گزارشهاي زيادي . عوارض آن مورد مطالعه و پايش قرار نگرفته است

اطرافيان در مورد عوارض شديد و مرگ در اثر تزريق واکسن وجود دارد در حالي که 
براي مثال طبق مطالعه دانشگاه علوم . در مقابل کمترين ميزان ايمني بخشي را دارد

لوگيري از ابتال به کرونا تنها پزشکي شيراز ميزان اثربخشي واکسن سينوفارم در ج
  ." درصد است٥

http://www.RRK.IR
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  : شکايت به شرح زير است متن مقرره مورد
  مديرکل تدوين و هماهنگي مقررات اداري و استخدامي: از" 

  )مرخصي ارفاقي شرايط ويژه کرونا(مرخصي غيراستحقاقي : موضوع
  .مدير محترم توسعه منابع انساني شرکت ملي نفت ايران
  مدير محترم توسعه منابع انساني شرکت ملي گاز ايران

  هاي نفتي ايران نساني شرکت ملي پااليش و پخش فرآوردهمدير محترم توسعه منابع ا
  مدير محترم توسعه منابع انساني شرکت ملي صنايع پتروشيمي

  مديرکل محترم منابع انساني ستاد
  سرپرست محترم اداره کل بهداشت، ايمني، محيط زيست و پدافند غيرعامل

 به پيوست ضمن ٢٦/٧/١٤٠٠ـ ٢٨٧٣٣٤/با سالم، احتراماً پيرو اطالعيه شماره ت ه م
جمهور و رئيس سازمان اداري و   معاون رئيس٢٧/٧/١٤٠٠ ـ ٣٩١٥٨ايفاد بخشنامه شماره 

 مصوبات هشتاد و نهمين جلسه ستاد ملي مديريت بيماري ٣موضوع بند (استخدامي کشور 
  :گردد مراتب ذيل جهت استحضار و دستور اقدام مقتضي ايفاد مي) ٢٤/٧/١٤٠٠کرونا به تاريخ 

.........  
واحدهاي سازماني به طرق مختلف از جمله مطابق اطالعات / مديريتها/ ـ شرکتها٣ 

کارت واکسن مورد تأييد سامانه اعالمي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي ترتيبي 
اتخاذ نمايند که از روز شنبه اول آبان ماه از حضور کارکناني که حداقل يک دوز واکسن 

در محل کار جلوگيري به عمل آورده و در مورد کارکناني که بـدون اند  دريافت ننموده
به جز مواردي که به تجويز پزشک دريافت (يابند  دريافت واکسـن در محل کار حضور مي

استفـاده از مـاسک و (هاي بهداشتي  و يا پـروتکل) واکسن زيان بار تشخيص داده شود
ـ ٢٠٥٥٢٩/طابق اطالعيه شماره ت ه منمايند، م را رعايت نمي) فاصل گذاري اجتماعي

  . " اقدام الزم معمول نمايند١٦/٦/١٣٩٩
رغم ابالغ دادخواست و ضمائم آن به وزارت نفت تا زمان رسيدگي به پرونده در  علي

  .جلسه هيأت عمومي، پاسخي از آن مرجع واصل نشده است
و معاونين  با حضور رئيس ١٦/١١/١٤٠٠هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 

ديوان 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

  
  رأي هیأت عمومی

 مديرکل تدوين و ٢٩/٧/١٤٠٠ ـ ٢٩٢٢٢٨/ بخشنامه شماره ت ه م٣هرچند بند 
 ـ ٣٩١٥٨ستخدامي وزارت نفت در اجراي بخشنامه شماره هماهنگي مقررات اداري و ا

 سازمان اداري و استخدامي کشور به تصويب رسيده و بخشنامه اخيرالذکر ٢٧/٧/١٤٠٠
 هشتاد و نهمين جلسه ستاد ملّي ٢٤/٧/١٤٠٠نيز در اجراي مصوبه باالدستي مورخ 

يماري کرونا صرفاً مديريت بيماري کرونا وضع شده است، لکن مصوبه ستاد ملّي مديريت ب
انگاري کرده و متضمن حکمي که داللت بر اختيار دستگاه اجرايي نسبت به اقدام به تخلف

 بخشنامه ٣بنابراين تصويب بند . جلوگيري از ورود کارمندان دولتي به ادارات باشد، نيست
 مديرکل تدوين و هماهنگي مقررات اداري و ٢٩/٧/١٤٠٠ ـ ٢٩٢٢٢٨/شماره ت ه م

ي وزارت نفت خارج از صالحيت مقام واضع مقرره و مغاير با مصوبه مذکور ستاد استخدام
 قانون تشکيالت و ٨٨ و ماده ١٢ ماده ١ملّي مديريت بيماري کرونا است و مستند به بند 

  .شود  ابطال مي١٣٩٢آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 
 ـ حكمتعلي مظفرين عدالت اداري  ديوارئيس هيأت عمومي                           

 
  ٢٧/١١/١٤٠٠                                                                       ٠٠٠٠٩٣٦شماره

  بسمه تعالي
  جناب آقاي اکبرپور

  مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوري اسالمی ایران رئیس هیأت
لت اداري به شماره دادنامه يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدا

تعيين سقف سني براي «:  با موضوع١٦/١١/١٤٠٠ مورخ ١٤٠٠٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٢٩٧٩
 نيروي انتظامي ١٤٠٠استخدام فرزندان شهدا، جانبازان و ايثارگران در آگهي استخدام سال 

  . گردد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي»  .جمهوري اسالمي ايران ابطال شد
  فرد يركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداهللا اسمعيليمد
  

  ٠٠٠٠٩٣٦: شماره پرونده   2979: شماره دادنامه    ١٦/١١/١٤٠٠: تاريخ دادنامه
   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري:مرجع رسیدگی

   آقاي صابر فعله گري:شاکی

اي استخدام فرزندان  ابطال تعيين سقف سني بر:موضوع شکایت و خواسته
 نيروي ١٤٠٠شهدا، جانبازان و ايثارگران در شرايط اختصاصي آگهي استخدام سال 

  انتظامي جمهوري اسالمي ايران
 شاکي به موجب دادخواستي ابطال تعيين سقف سني براي استخدام :گردش کار

 ١٤٠٠فرزندان شهدا، جانبازان و ايثارگران در شرايط اختصاصي آگهي استخدام سال 
نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعالم 

  :کرده است که
باشم خاطر   درصد و آزاده مي٢٥رساند اينجانب که فرزند جانباز  به استحضار مي" 

کند که قسمت شرايط اختصاصي آگهي استخدام مقطع درجه داري نيروي  نشان مي
 آن و همچنين ١ايثارگران، تبصره  رساني به  قانون جامع خدمات٢١انتظامي برخالف ماده 
. باشد  مذکور که مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام است مي٢١مغاير با پاورقي ماده 

 فوق، جامع تر از ٢١چون احکام مندرج در ماده «پاورقي ماده مذکور مقرر داشته که 
ساله پنجم توسعه جمهوري اسالمي  قانون برنامه پنج٤٤ماده ) و(احکام مندرج در بند 

 قانون برنامه ٤٤مـاده ) و( است، لـذا بند ١٤/٨/١٣٩١ و ١٨/١١/١٣٩٠ايران اصالحي 
هاي آن به وقت خود باقي  پنجساله پنجم براي مجريان قابل استناد نيست، ولي تبصره

ي به  به عنوان حکم دائم٤٤ماده ) و(هاي قانون اصالح بند  با اين توضيح تبصره» .است
هاي  ايثارگران الحاق گرديده و معافيت رساني به  قانون جامع خدمات٢١هاي ماده  تبصره

 قابل استناد و ٢١هاي ماده   به عنوان يکي از تبصره٤٤ماده ) و( بند ٢مقرر در تبصره 
 قانون ذکر شده نيروهاي مسلح جمهوري ٢همچنين طبق ماده . باشد داراي اعتبار مي

  . " باشند هاي مشمول اين قانون مي نيز جزء دستگاه) مي و انتظامينظا(اسالمي ايران 
  : متن مقرره مورد شکايت به شرح زير است

  معاونت نيروي انساني ناجا ـ مرکز گزينش و استخدام: از" 
  يگانها ـ مع ن ا ـ مديريت گزينش و استخدام/ به، فرماندهي محترم انتظامي استانها

  ١٤٠٠ام سال برنامه جذب و استخد: موضوع
  سالم عليکم

گردد مقتضي است   ارسال مي١٤٠٠ با احترام بدين وسيله برنامه جذب و استخدام سال 
دستور فرماييد به منظور فراهم آوردن زمينه انتخاب پليس مقتدر، مومن و متعهد در تراز نظام 

وشمندانه و مقدس جمهوري اسالمي ايران و مد نظر قرار دادن تدابير ابالغي مبني بر جذب ه
هاي جذب نيروي انساني را با  گزينش حقيقي در بستر عضويابي، زمينه تحقق و تأمين سهميه
  .رعايت شرايط و ضوابط ابالغي در ابعاد کمي و کيفي فراهم نمايند

داري از بين داوطلبان داراي مدرک تحصيلي  نام متقاضيان مرد در مقطع درجه ثبت
  .اي و کار و دانش آغاز گرديد ههاي نظري، فني و حرف ديپلم رشته

  : ............ـ شرايط عمومي١ 
  داري مرد  ساله درجه٥ـ شرايط و ضوابط اختصاصي جذب پيماني ٢

  ." باشد  سال مي٢٥ سال و حداکثر ١٨حداقل سن 
در پاسخ به شکايت مذکور، دبير هيأت مرکزي گزينش نيروي انتظامي جمهوري اسالمي 

  : توضيح داده است که١١/٥/١٤٠٠ـ ٦٥٤/٠١/٦٠٢/٠٥/٠٣/٢١اره ايران به موجب اليحه شم
آن دسته از «ايثارگران  رساني به  قانون جامع خدمات٢١ ماده ١بر اساس تبصره   " 

... فرزندان شاهد، جانبازان ازکارافتاده کلي، آزادگان از کار افتاده کلي و فرزندان آنان 
گان از شرط معافيت حداقل معدل و حداکثر همانند ساير فرزندان شاهد، جانبازان  وآزاد

 قانون برنامه پنجم توسعه در ٤٤ماده ) و(و همچنين تبصره بند » .مند گردند سن بهره
شرايط و ضوابط ابالغي تسهيالت سني براي خانواده معظم ايثارگران لحاظ شده و آنان را 

مه ششم توسعه و  برنا٨٧ماده ) ح(برابر بند . از شرط حداکثر سن معاف دانسته است
هاي گزينش نيروي انتظامي جمهوري   اساسنامه هيأت مرکزي و هسته٣همچنين ماده 

 ١٤٠٠اسالمي ايران در قسمت شرايط و ضوابط اختصاصي برنامه جذب و استخـدام سال 
ايثارگران تابع ضوابط ابالغي بوده و داراي اولويت جذب  نيروي انتظامي استخـدام خـانواده

 ستادکل نيروهاي ٢٢/٦/١٣٩٦ـ ٣٦١٠/١٠٤٠/١٢١مچنين ابالغيه شماره ه. باشند مي
در رابطه با مشکالت ايجاد شده ناشي از اجراي برخي از قوانين کشور براي (مسلح 

اعمال قوانين مصوب مجلس شوراي اسالمي و مصوبات هيأت ) سازمانهاي نيروهاي مسلح
ز و ابالغ موضوع از طريق آن وزيران در سطح سازمانهاي نيروهاي مسلح مستلزم تجوي

بدين ترتيب هر چند قانونگذار در مقررات اشاره شده در باال تسهيالت . ستاد است
بيني نموده ولي اجراي اين مقررات منوط به  ايثارگران پيش استخدامي را براي خانواده

هاي سازماني است که در حال حاضر نسبت به اين موضوع از سوي ستاد  ابالغ بخشنامه
با توجه به مقررات و . ل نيروهاي مسلح دستورالعمل اجرايي تدوين و ابالغ نگرديده استک

ضوابط بيان شده و اينکه نيروي انتظامي جزء زير مجموعه آن ستاد بوده اقدامي در رابطه 
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لذا خواهشمند است با عنايت به مطالب عنوان شده . باشد با خواسته نامبرده متصور نمي
  . "  به صدور حکم اقدام فرماييددر اين خصوص نسبت

 با حضور رئيس و ١٦/١١/١٤٠٠  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 
معاونين ديوان عدالت اداريو 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
  

  ومیرأي هیأت عم
 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه ٨٧ماده » ح«با توجه به اينکه براساس بند 

 مقرر شده ١٤/١٢/١٣٩٥اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران مصوب 
ايثارگران و فرزندان شهدا مشمول قوانين، مقررات و ضوابط استخدامي خاص «: است که

رساني   قانون جامع خدمات٢ي مشمول ماده مربوط به خود بوده و کلّيه دستگاهها
 قانون اخيرالذکر ٢و با عنايت به حکم مقرر در ماده » ايثارگران مکلّف به انجام آن هستند به

نظامي و (نيروهاي مسلّح جمهوري اسالمي ايران « که براساس آن، ٣/٤/١٣٨٦مصوب 
 قانون مزبور ٢١ ماده ١ره اند و با لحاظ حکم تبص مشمول قانون مذکور اعالم شده» )انتظامي

آن دسته از فرزندان شاهد، جانبازان ازکارافتاده کلّي، آزادگان ازکارافتاده «: داردکه اشعار مي
کلّي و فرزندان آنان که عالوه بر سهميه استخدامي اين ماده با کسب حدنصاب قبولي و 

انند ساير فرزندان شاهد، توانند هم امتيازات الزم در آزمونهاي استخدامي پذيرفته شوند، مي
، بنابراين »مند گردند جانبازان و آزادگان از شرط معافيت حداقل معدل و حداکثر سن بهره

تعيين سقف سني براي استخدام فرزندان شهدا، جانبازان و ايثارگران در آگهي استخدام 
د اختيار  نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران مغاير با قانون و خارج از حدو١٤٠٠سال 

 قانون تشکيالت و آيين ٨٨ و ماده ١٢ ماده ١کننده آن بوده و مستند به بند مقام تصويب
  .شود  ابطال مي١٣٩٢دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 

 ـ حكمتعلي مظفري ديوان عدالت اداري رئيس هيأت عمومي                          
 

  ٢٧/١١/١٤٠٠                                                                       ٠٠٠٢٠٠٧شماره
  بسمه تعالي

  جناب آقاي اکبرپور
  مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوري اسالمی ایران رئیس هیأت

يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 
 مصوبه مورخ ١٠بند «: وع با موض١٦/١١/١٤٠٠ مورخ ١٤٠٠٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٢٩٨٠

ـ ١٣٩٧/د/٢٩٦٣٧ابالغي به شماره ( هيأت رئيسه دانشگاه بيرجند ٢٥/١٢/١٣٩٧
از آن جهت كه براساس آن كليه اعضايي كه عضو هيأت رئيسه دانشگاه ) ٢٨/١٢/١٣٩٧

جهت درج در روزنامه رسمي »  .اند ابطال شد نيستند، از حق ذخيره مرخصي محروم شده
  . گردد يبه پيوست ارسال م

  فرد مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداهللا اسمعيلي
  

  ٠٠٠٢٠٠٧: شماره پرونده   2980: شماره دادنامه  ١٦/١١/١٤٠٠: تاريخ دادنامه
   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري:مرجع رسیدگی

   آقاي محمدعلي خالدي:شاکی
 هيأت ٢٥/١٢/١٣٩٧مصوبه مورخ  ١٠ ابطال بند :موضوع شکایت و خواسته

  )٢٨/١٢/١٣٩٧ـ ١٣٩٧/د/٢٩٦٣٧ابالغي به  نامه شماره (رئيسه دانشگاه بيرجند 
 ٢٥/١٢/١٣٩٧ مصوبه مورخ ١٠ شاکي به موجب دادخواستي ابطال بند :گردش کار

را ) ٢٨/١٢/١٣٩٧ـ ١٣٩٧/د/٢٩٦٣٧ابالغي به  نامه شماره (هيأت رئيسه دانشگاه بيرجند 
  : در جهت تبيين خواسته اعالم کرده است کهخواستار شده و

 قانون مديريت خدمات کشوري و همچنين ماده ٨٤رساند ماده  به استحضار مي  " 
هاي استان خراسان جنوبي از سي  نامه استخدامي اعضاي غيرهيأت علمي دانشگاه  آيين٥٦

نامه مزبور  هاي اجرايي سخن گفته و در آيين روز حق مرخصي کاري براي کارکنان دستگاه
هاي استان خراسان جنوبي چنين حقي ذکر شده  نيز به طور خاص براي کارکنان دانشگاه

است و در ادامه  نيز قابليت ذخيره نيمي از اين ميزان مرخصي را تجويز نموده است که 
و نيز جواز ذخيره نيمي از اين ميزان » مرخصي استحقاقي«تعداد استفاده از کلمه 

ختيار کارمندان در تعيين زمان و مقدار روزهاي مرخصي استحقاقي خود مرخصي، بيانگر ا
نامه مزبور هيچ نـوع الزام و اجباري از حيث مکلف و   آيين٥٦باشد ضمن اينکه در ماده  مي

مـوظف نمودن کارمنـدان به درخـواست يا استفاده اجـباري از مرخصي استحقاقي 
گردد هيأت رئيسه دانشگاه بـه  مالحظه ميبا همه وضوح اين مـوارد . باشد مشهود نمي

نامه استخدامي اعضاي غيرهيأت علمي   آيين١ ماده ٧معاونت اداري و مالي برخالف بند 
مؤسسه » رکن اجرايي«هاي استان خراسان جنوبي که هيأت رئيسه را دومين  دانشگاه

ام به قانونگذاري نامه اقد تعريف کرده، خارج از حيطه و اختيارت خود برخالف قانون و آيين
باشد و زمينه سوء استفاده امور اداري  نموده که اين اقدام خارج از حيطه اختيارات آن مي

دانشگاه را فراهم نموده است به صورتي که در اجراي اين مصوبه امور اداري دانشگاه طي 
از  مديران واحدها را الزام به استفاده کارکنان ٢٠/١/١٣٩٨ ـ ١٣٩٨/د/٢٥٨نامه شماره 

تمام مرخصي خود در طي سال و به خصوص ايامي مشخص از سال از قبيل تابستان 
 روز مرخصي تشويقي به کارمندان آنها را ١٠ و حداکثر ٥نموده است به اين صورت که با 

  ." نمايند مجبور به استفاده از مرخصي استحقاقي براي يک ماه تعطيالت تابستان مي
  :ير استمتن مقرره مورد شکايت به شرح ز

ابالغي به نامه ( هيأت رئيسه دانشگاه بيرجند ٢٥/١٢/١٣٩٧ مصوبه مورخ ١٠بند 
  ):٢٨/١٢/١٣٩٧ـ ١٣٩٧/د/٢٩٦٣٧شماره 

 ..... "    
 دانشگاه  به بعد فقط در مورد اعضاي هيأت رئيسه١٣٩٨ـ ذخيره مرخصي از سال ١٠

  . " اعمال خواهد گرديد
نشگاه بيرجند تا زمان رسيدگي به پرونده رغم ابالغ دادخواست و ضمائم آن به دا علي

  .در جلسه هيأت عمومي، پاسخي از آن مرجع واصل نشده است
 با حضور رئيس و ١٦/١١/١٤٠٠  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 

معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و 
  . يت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت کرده استپس از بحث و بررسي با اکثر

  
  رأي هیأت عمومی

هاي توسعه کشور مصوب   قانون احکام دائمي برنامه١براساس ماده   :اوالً
، دانشگاهها، مراکز و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي، بدون رعايت قوانين ١٠/١١/١٣٩٥

- مصوبات و آيين  چهارچوبو مقررات عمومي حاکم بر دستگاههاي دولتي و فقط در 
کنند و در نتيجه مصوبات هيأتهاي امناي دانشگاهها  عمل مي  هاي مصوب هيأت امنا نامه 

نامه  آيين٥٥مطابق ماده : ثانياً. االتباع استبراي نهادها و هيأتهاي هر دانشگاه الزم
 هيأت امناي ١٨/٦/١٣٩٧مصوب (استخدامي اعضاي غيرهيأت علمي دانشگاه بيرجند 

عضو به ازاي يک ماه «): انشگاهها و مؤسسات آموزش عالي استان خراسان جنوبيد
مرخصي استحقاقي با استفاده از حقوق )  روز کاري در سال٣٠( روز کاري ٥/٢خدمت از 

شود ها و مزاياي مندرج در حکم يا قرارداد حسب مورد برخوردار ميالعادهرتبه و پايه، فوق
و به موجب » شده و موافقت مؤسسه از آن استفاده کندماني اعالمکه بايد مطابق با برنامه ز

در صورت درخواست عضو براي استفاده از مرخصي استحقاقي «: نامه مذکور آيين٥٦ماده 
 روز از ١٥ساالنه و موافقت نکردن رئيس مؤسسه يا مقام مجاز از طرف وي، صرفاً تا 

شود و درخصوص عضو ا بازخريد ميمرخصي استفاده نشده عضو رسمي و پيماني ذخيره ي
و در نتيجه برمبناي » شودنشده بازخريد مي روز از مرخصي استفاده١٥قراردادي صرفاً تا 

موازين حقوقي مزبور، نيمي از مرخصي استحقاقي کلّيه اعضاي غيرهيأت علمي قابل 
ت  هيأت عمومي ديوان عدال٤/٣/١٤٠٠ـ ٣٥١براساس رأي شماره   :ثالثاً. ذخيره است
 هيأت رئيسه دانشگاه مراغه ١٥/١/١٣٩٥ مورخ ٩٥ـ ١ صورتجلسه شماره ٤اداري، بند 

نامه استخدامي  به اين علّت ابطال شده است که بدون توجه به شروط مقرر در آيين
درخـواست عضو براي استفاده از مـرخصي (اعضاي غيرهيأت علمي دانشگاه مراغه 

و با کاهش سقف مقرر ) مؤسسه يا مقام مجازاستحقاقي ساالنه و موافقت نکردن رئيس 
 روز تعيين شده، امکان ١٥ها تا سازي و بازخريد مرخصيدر آن ماده که امکان ذخيره

ذخيره مرخصي براي برخي از افراد داراي مسئوليتهاي اجرايي بدون تحقّق شروط 
 بيني شده است و براساس رأي شماره مذکور و در سقفي کمتر از سقف مقرر، پيش

نامه «:  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نيز اعالم شده است که١١/٨/١٤٠٠ـ ٢٣١٩
 مدير امور اداري و پشتيباني دانشگاه اراک در رابطه ١٣/٤/١٣٩٨د ـ /٨١٩٨/٩٨شماره 

با ابالغ مصوبه هيأت رئيسه اين دانشگاه درخصوص بازه زماني استفاده از مرخصي 
 به دليل آنکه منجر ١٥/٦/١٣٩٨ تا ١٥/٤/١٣٩٨خ استحقاقي اعضاي هيأت علمي از تاري

نامه  آيين٨١به تضييق بازه زماني استفاده از مرخصي استحقاقي به شرح مقرر در ماده 
استخدامي اعضاي هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي شده، خالف قانون و 

 ٢٥/١٢/١٣٩٧  مصوبه مورخ١٠بند  بنا به مراتب فوق،» .خارج از حدود اختيار است
از آن  ،)٢٨/١٢/١٣٩٧ـ ١٣٩٧/د/٢٩٦٣٧ابالغي به شماره (هيأت رئيسه دانشگاه بيرجند 

جهت که براساس آن کلّيه اعضايي که عضو هيأت رئيسه دانشگاه نيستند، از حق ذخيره 
 ١اند، خارج از حدود اختيار و مغاير با قانون است و مستند به بند  مرخصي محروم شده

 ١٣٩٢ قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ٨٨ه  و ماد١٢ماده 
  .شود ابطال مي
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