فصل دوم:
نظریات کمیسیون مشورتی
اداری ،استخدامی و فرهنگی
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>بــه موجــب تبصــره مــاده  11قانــون تشــکیالت و آییــن دادرســی دیــوان عدالــت اداری ،پــس
از صــدور حکــم و قطعیــت آن ،مرجــع محکــوم علیــه عــاوه بــر اجــرای حکــم مکلــف بــه رعایــت
مفــاد آن در تصمیمــات و اقدامــات بعــدی خــود در مــوارد مشــابه اســت؛ لــذا دســتگاه محکــوم
علیــه مکلــف اســت از راهنمایــی کارمنــدان متبــوع خــود بــه طــرح شــکایت مجــدد در دیــوان
خــودداری کنــد.

سوال:
مدیــرکل منابــع انســانی و رفــاه وزارت صنعــت و معــدن طــی نامــه شــماره 60/66599
مــورخ  1396/03/10مطــرح نمــوده اســت:
«بــا توجــه بــه مــاده ( )11قانــون تشــکیالت و آییــن دادرســی دیــوان عدالــت اداری آیــا آرای
هیــات عمومــی دیــوان کــه در مــورد کارکنــان وزارتخانــه خاصــی صــادر مــی گــردد در مــورد
کارکنــان دارای شــرایط مشــابه وزارتخانــه هــای دیگــر قابــل تســری اســت؟»
«نظریه کمیسیون»
«بــه موجــب تبصــره مــاده  11قانــون تشــکیالت و آییــن دادرســی دیــوان عدالــت اداری،
پــس از صــدور حکــم و قطعیــت آن ،مرجــع محکــوم علیــه عــاوه بــر اجــرای حکــم مکلــف
بــه رعایــت مفــاد آن در تصمیمــات و اقدامــات بعــدی خــود در مــوارد مشــابه اســت؛ لــذا
دســتگاه محکــوم علیــه مکلــف اســت ضمــن تســری و اجــرای مفــاد رأی دیــوان در مــوارد
مشــابه یــا افــراد ذیحقــی کــه مبنــای حــق آنــان مشــابه ذیحقــی اســت کــه شــعب دیــوان
حکــم بــر ذیحــق بــودن وی صــادر کــرده اســت از راهنمایــی کارمنــدان متبــوع خــود بــه
طــرح شــکایت مجــدد در دیــوان در همــان موضــوع یــا حــق موصــوف خــودداری کنــد
ً
و راســا مفــاد رای دیــوان را در تصمیمــات و اقدامــات بعــدی خــود یــا در مــوارد مشــابه
رعایــت نمایــد.
بنابرایــن رأی دیــوان بــه تمــام مــوارد مشــابه در آن دســتگاه و ســایر دســتگاههای مشــابه
تســری مییابــد و دســتگاهها مکلفنــد مفــاد رأی دیــوان را در تصمیمــات و اقدامــات بعــدی
خــود در مــوارد مشــابه رعایــت نماینــد .در ایــن گونــه مــوارد نیــازی نیســت کــه افــراد ذینفــع
بــرای احقــاق حــق خــود در دیــوان طــرح شــکایت کننــد».
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> تغییــر پســت ثابــت ســازمانی مســتخدم بــدون تنــزل گــروه و رتبــه از جملــه اختیــارات قانونی
ً
مدیریــت دســتگاه متبــوع اســت لیکــن هــر گونــه تنــزل رتبــه و گــروه منحصــرا در صالحیــت
هیأتهــای رســیدگی بــه تخلفــات اداری قــرار دارد و مدیــر دســتگاه متبــوع مســتخدم نمیتوانــد
پســت ســازمانی وی را بــه گونهــای تغییــر دهــد کــه منجــر بــه تنــزل مقــام یــا گــروه یــا عناویــن
مشــابه آن شــود.

سوال:
مدیــر کل امــور اداری ســازمان قضایــی نیروهــای مســلح طــی نامــه شــماره
 7/6/96/28090مــورخ  1396/05/30مطــرح نمــوده اســت:
«بــر اســاس آراء شــماره  422الــی  427مــورخ  1390/10/05هیــأت عمومــی دیــوان عدالــت
اداری ،تغییــر پســت ثابــت ســازمانی مســتخدم ،بــدون تنــزل مقــام یــا گــروه از اختیــارات
مدیریــت دســتگاه متبــوع مســتخدم مــی باشــد؛ لــذا هــر گونــه تنــزل مقــام و گــروه بــدون
صــدور رأی قطعــی هیأتهــای رســیدگی بــه تخلفــات اداری ،فاقــد مجــوز قانونــی اســت و
میبایســت مابهالتفــاوت حقــوق و مزایــای مربوطــه پرداخــت گــردد .معاونــت توســعه
ســازمان قضایــی نیروهــای مســلح ،ســواالت خــود را بــه شــرح ذیــل اعــام کــرده اســت:
ً
*** آیــا آراء وحــدت رویــه  422الــی  427هیــأت عمومــی دیــوان عدالــت اداری صرفــا ناظــر
بــه مــوارد خــاص منــدرج در آراء مذکــور اســت یــا اینکــه قابلیــت تســری بــه ســایر کارکنــان
اداری را نیــز دارد؟
*** در صــورت تســری مفــاد رأی هیــأت عمومــی مذکــور بــه ســایر کارکنــان ،مــوارد منــدرج
بنــد ( )20احــکام کارگزینــی جایــی بــرای نوشــتن مابهالتفــاوت موضوع رأی هیــأت عمومی
وجــود نــدارد .خواهشــمند اســت نحــوه اعمــال مابهالتفــاوت فــوق را در بنــد ( )20حکــم
کارگزینــی مشــخص فرمائیــد».
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«نظریه کمیسیون»
1.1نظــر بــه اینکــه آراء وحــدت رویــه هیــأت عمومــی دیــوان عدالــت اداری بــه شــماره
دادنامههــای  422الــی  427مــورخ  1390/10/05در مقــام ِاعمــال مــاده ( )89قانــون
تشــکیالت و آییــن دادرســی دیــوان عدالــت اداری صــادر شــده اســت ،لــذا مفــاد آن در
مــوارد مشــابه بــرای شــعب دیــوان و ســایر مراجــع اداری الزماالتبــاع اســت.
2.2بــر اســاس مــاده ( )12قانــون رســیدگی بــه تخلفــات اداری (مصــوب  )1372و
همچنیــن آراء وحــدت رویــه هیــأت عمومــی دیــوان عدالــت اداری بــه شــماره دادنامههای
 12مــورخ  31 ،1388/01/25مــورخ  1388/01/30و دادنامههــای شــماره  422الــی 427
مــورخ  1390/10/05ا گــر چــه تغییــر پســت ثابــت ســازمانی مســتخدم بــدون تنــزل گــروه و
ـارات قانونــی مدیریــت دســتگاه متبــوع اســت لیکــن هــر گونــه تنــزل
رتبــه از جملــه اختیـ ً
رتبــه و گــروه منحصــرا در صالحیــت هیأتهــای رســیدگی بــه تخلفــات اداری قــرار دارد و
مدیــر دســتگاه متبــوع مســتخدم نمیتوانــد پســت ســازمانی وی را بــه گونهــای تغییــر دهــد
کــه منجــر بــه تنــزل مقــام یــا گــروه یــا عناویــن مشــابه آن شــود؛ لــذا چنانچــه تغییــر پســت
مســتخدم توســط مدیــر دســتگاه متبــوع موجــب تنــزل رتبــه و گــروه و عناویــن مشــابه
گــردد اقــدام دســتگاه مغایــر مــاده ( )12قانــون رســیدگی بــه تخلفــات اداری (مصــوب
 )1372و همچنیــن دادنامههــای مذکــور هیــأت عمومــی دیــوان عدالــت اداری محســوب
و مســتخدم بایــد در پســت قبلــی یــا پســت همتــراز آن بــه کار گرفتــه شــود و مابهالتفــاوت
حقــوق ثابــت و فوقالعادههــای مشــمول کســور بازنشســتگی قبــل از تغییــر ســمت بــه
وی پرداخــت گــردد .بالتبــع دســتگاه متبــوع مســتخدم مکلــف اســت ردیــف مشــخصی
از احــکام کارگزینــی را بــه ایــن امــر اختصــاص دهــد؛ در غیــر اینصــورت عــدم پیشــبینی
دریافــت مابهالتفــاوت مذکــور در احــکام کارگزینــی نافــی حقــوق مکتســبه مســتخدمین
نخواهــد بــود.
الزم بــه ذ کــر اســت کــه پیشــبینی دریافــت مابهالتفــاوت حقــوق ثابــت و فوقالعادههــای
مشــمول کســور بازنشســتگی در ردیــف احــکام کارگزینــی یــک امــر اداری و اجرایــی اســت و
از حیطــه صالحیــت دیــوان عدالــت اداری خــارج اســت و هــر گونــه اقــدام الزم میبایســت
از ســوی ســازمان متبــوع بــه عمــل آیــد.
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> وجــوه مرخصــی مناطــق محــروم بــر اســاس نــرخ یــوم االداء (آخر یــن حکــم کارگزینــی) ،بــه
کارکنــان مشــمول پرداخــت میگــردد .نظــر بــه اینکــه وجــوه مذکــور از جملــه تعهــدات غیــر
مســتمر دســتگاه در برابــر مســتخدم محســوب میشــود؛ لــذا در صــورت انتقــال مســتخدم بــه
ٌ
دســتگاه دیگــر ،دســتگاه منتقللیــه هیــچ گونــه تعهــدی بــر پرداخــت تعهــدات غیــر مســتمر
دســتگاه ســابق نــدارد.

سوال:
سرپرســت دانشــگاه علــوم پزشــکی و خدمــات بهداشــتی ،درمانــی کرمانشــاه طــی
نامــه شــماره  37549مــورخ  1396/06/22مطــرح نمــوده اســت:
«بــر اســاس آراء وحــدت رویــه بــه شــمارههای  495-496مــورخ 35-36 ،1389/11/01
مــورخ  1392/01/26هیــأت عمومــی دیــوان عدالــت اداری ،وجــوه مرخصــی مناطــق
محــروم بــر اســاس نــرخ یــوم االداء (آخریــن حکــم کارگزینــی) ،بــه کارکنــان مشــمول
پرداخــت میگــردد .لــذا چنانچــه کارکنــان مشــمول دانشــگاه علــوم پزشــکی کرمانشــاه
بــه ســایر ادارات و ســازمانهای دولتــی منتقــل شــوند ،مــا ک پرداخــت وجــوه مذکــور ٌبــر
اســاس آخریــن حکــم کارگزینــی آنــان در دانشــگاه علــوم پزشــکی اســت یــا ســازمان منتقــل
الیــه؟»
«نظریه کمیسیون»
.1بــر اســاس مادتیــن ( )1و ( )2قانــون جــذب نیــروی انســانی بــه نقــاط محــروم و دورافتــاده
و مناطــق جنگــی مصــوب (" ،)1367در صورتیکــه مســتخدم از تمــام یــا قســمتی از
مرخصــی مناطــق محــروم اســتفاده ننمایــد ،حقــوق و فوقالعادههــای مربــوط بــه آن
در خاتمــه هــر ســال تقویمــی بــه وی پرداخــت خواهــد شــد ".همچنیــن ایــن وجــوه بــه
موجــب آراء وحــدت رویــه بــه شــمارههای  495-496مــورخ 35-36 ،1389/11/11
مــورخ  1392/01/26هیــأت عمومــی دیــوان عدالــت اداری ،بــه نــرخ یومــاالداء پرداخــت
خواهــد شــد.
.2نظــر بــه اینکــه وجــوه مذکــور از جملــه تعهــدات غیــر مســتمر دســتگاه در برابــر مســتخدم
محســوب میشــود؛ لــذا در صــورت انتقــال مســتخدم بــه دســتگاه دیگــر ،دســتگاه
ٌ
منتقللیــه هیــچ گونــه تعهــدی بــر پرداخــت تعهــدات غیــر مســتمر دســتگاه ســابق نــدارد
و دســتگاه ســابق میبایســت بــر اســاس آخریــن حکــم کارگزینــی مســتخدم نســبت بــه
پرداخــت ایــن وجــوه اقــدام نمایــد.
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> پرداخــت کمــک هزینــه عائلــه منــدی بــه زنــان مجــرد بــدون ســابقه ازدواج شــاغل در
دســتگاه هــای اجرایــی ممنــوع اســت.

سوال:
مدیــر کل امــور حقوقــی بیمــه مرکــزی جمهــوری اســامی ایــران طــی نامــه شــماره
 96/205/93595مــورخ  1396/09/26مطــرح نمــوده اســت:
«بــا توجــه بــه عــدم ابطــال بخشــنامه هــای دیــوان محســابات بوشــهر و اردبیــل بــه موجب
دادنامــه شــماره  654مــورخ  1396/7/18هیــات عمومــی دیــوان عدالــت اداری آیــا ســایر
دســتگاه هــای اجرایــی تکلیفــی در اجــرای دادنامــه مذکــور دارنــد؟»
«نظریه کمیسیون»
«بــه موجــب مــاده  92قانــون تشــکیالت و آییــن دادرســی دیــوان عدالــت اداری« :چنانچــه
مصوبــه ای در هیــأت عمومــی ابطــال شــود ،رعایــت مفــاد رأی هیــأت عمومــی در مصوبــات
بعــدی ،الزامــی اســت .هــرگاه مراجــع مربــوط ،مصوبــه جدیــدی مغایــر رأی هیــأت عمومــی
تصویــب کننــد ،رئیــس دیــوان موضــوع را خــارج از نوبــت بــدون رعایــت مفــاد مــاده()۸۳
ایــن قانــون و فقــط بــا دعــوت نماینــده مرجــع تصویــب کننــده ،در هیــأت عمومــی مطــرح
مــی نمایــد ».بــا توجــه بــه اینکــه هیــأت عمومــی دیــوان عدالــت اداری در دادنامــه شــماره
 654مــورخ  1396/7/18بخشــنامه هــای شــماره  1282/1732/2دیــوان محاســبات
اســتان بوشــهر و بخشــنامه شــماره  175/2دیــوان محاســبات اســتان اردبیــل متضمــن
اعــام مغایــرت پرداخــت کمــک هزینــه عائلــه منــدی بــه زنــان مجــرد بــدون ســابقه ازدواج
شــاغل در دســتگاه هــای اجرایــی بــا حکــم مقــرر در قســمت  2بنــد  4مــاده  68قانــون
مدیریــت خدمــات کشــوری را مغایــر قانــون تشــخیص نــداده و در نتیجــه ابطــال نکــرده
اســت ،فلــذا رعایــت مفــاد دادنامــه مزبــور هیــات عمومــی دیــوان کــه نتیجــه آن ممنوعیــت
پرداخــت کمــک هزینــه عائلــه منــدی بــه زنــان مجــرد بــدون ســابقه ازدواج شــاغل در
دســتگاه هــای اجرایــی اســت الزامــی اســت».
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> بــر ایــن اســاس ،اشــخاصی کــه نــام آنهــا در آراء ایجــاد رویــه صــادره از ســوی هیــأت عمومــی
(موضــوع مــاده  90قانــون مذکــور) ذ کــر نشــده اســت ولیکــن ذینفــع محســوب میشــوند ،در
صــورت طــر ح شــکایت در شــعب دیــوان عدالــت ادرای ،رســیدگی بــه دادخواســت آنهــا
میبایســت خــارج از نوبــت و بــدون نیــاز بــه تبــادل لوایــح انجــام گیــرد.

سوال:
دبیــر کانــون همبســتگی فرهنگیــان ایــران واحــد کرمانشــاه طی نامه شــماره 151/20
مــورخ  1396/10/04مطرح نموده اســت:
«آیــا اشــخاصی کــه در آراء ایجــاد رویــه صــادره از ســوی هیــات عمومــی دیــوان عدالــت
اداری نامــی از آنهــا ذ کــر نشــده اســت امــا ذینفــع محســوب میشــوند ،در صــورت طــرح
شــکایت در شــعب دیــوان عدالــت اداری ،میتواننــد از امتیــازات مقــرر در تبصــره مــاده 90
قانــون تشــکیالت و آییــن دادرســی دیــوان عدالــت اداری برخــوردار گردنــد یــا خیــر؟»
«نظریه کمیسیون»
« .1بــر اســاس مــاده  ۹۰قانــون تشــکیالت و آییــن دادرســی دیــوان عدالــت ادرای :هــرگاه در
موضــوع واحــد حداقــل پنــج رأي مشــابه از دو يــا چنــد شــعبه ديــوان صــادر شــده باشــد،
رئيــس ديــوان مــي توانــد موضــوع را در هيــأت عمومــي مطــرح و تقاضــاي تســري آن را
نســبت بــه موضوعــات مشــابه نمايــد .در صورتــي كــه هيــأت عمومــي آراء صــادر شــده را
صحيــح تشــخيص دهــد ،آن را بــراي ايجــاد رويــه تصويــب مــي نمايــد .ايــن رأي بــراي ســاير
شــعب ديــوان ،ادارات و اشــخاص حقيقــي و حقوقــي مربــوط الزم االتبــاع اســت.
تبصــره ـ پــس از صــدور رأي ايجــاد رويــه ،رســيدگي بــه شــكايات موضــوع ايــن مــاده در
شــعب ديــوان بــه صــورت خــارج از نوبــت و بــدون نيــاز به ارســال نســخه اي از دادخواســت
و ضمائــم آن بــراي طــرف شــكايت ،انجــام مــي گيــرد.
.1بــر ایــن اســاس ،اشــخاصی کــه نــام آنهــا در آراء ایجــاد رویــه صــادره از ســوی هیــأت
عمومــی (موضــوع مــاده  90قانــون مذکــور) ذ کــر نشــده اســت ولیکــن ذینفــع محســوب
میشــوند ،در صــورت طــرح شــکایت در شــعب دیــوان عدالــت ادرای ،رســیدگی بــه
دادخواســت آنهــا میبایســت خــارج از نوبــت و بــدون نیــاز بــه تبــادل لوایــح انجــام گیــرد».
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>ممنوعیــت مصــرح در دادنامــه شــماره  656مــورخ  1396/07/04مبنــی بــر تبدیــل وضعیــت
کارکنــان دانشــگاه فنــی و حرفهــای از تار یــخ صــدور رأی قابــل اجــرا اســت.

سوال:
معــاون اداری و مالــی و مدیریــت منابــع دانشــگاه فنــی و حرفــه ای طــی نامــه شــماره
 25/11712مــورخ  1396/11/18مطــرح نمــوده اســت:
«آیــا دادنامــه شــماره  656مــورخ  1396/7/4هیــأت عمومــی دیــوان عدالــت اداری
نســبت بــه تعــدادی از کارکنــان آن دانشــگاه کــه پــس از قبولــی در آزمــون تبدیــل وضعیــت
اســتخدامی و قبــل از تاریــخ صــدور رأی هیــأت عمومــی دیــوان ،اقدامــات اجرایــی بــه
منظــور تبدیــل وضعیــت آنهــا پایــان یافتــه اســت ،قابــل تســری اســت یــا خیــر؟»
«نظریه کمیسیون»
«بــا توجــه بــه اینکــه بــه موجــب دادنامــه شــماره  656الــی  659هیــات عمومــی دیــوان
عدالــت اداری اثــر ابطــال مــاده  30دســتور العمــل نحــوه برگــزاری امتحــان عمومــی و
تخصصــی بــرای اســتخدام افــراد در دســتگاه هــای اجرایــی موضــوع بخشــنامه شــماره
 200/93/9757مــورخ 1393/7/19شــورای توســعه مدیریــت و ســرمایه انســانی ریــس
جمهــور مطابــق مــاده  13قانــون تشــکیالت و آییــن دادرســی دیــوان عدالــت اداری بــه
گذشــته تســری داده (عطــف بــه ماســبق) نشــده اســت بنابرایــن دادنامــه مزبــور مشــمول
آن دســته از کارکنــان آن دانشــگاه کــه نتایــج آزمــون تبدیــل وضعیــت در مــورد آنهــا اجــرا و
احــکام کارگزینــی آنهــا مطابــق بــا نتایــج آزمــون صــادر شــده اســت یــا آن دســته از کارکنانــی
کــه حــق مکتســبی بــرای آنهــا ایجــاد شــده اســت و مطابــق ایــن حــق اقدامــات اجرایــی بــه
منظــور تبدیــل وضعیــت آنهــا از قبیــل تاییــد تامیــن منابــع مالــی ،تاییــد ســوابق خدمتــی،
تاییــد گزینــش و  ...صــورت گرفتــه اســت نمــی شــود و ممنوعیــت مصــرح در دادنامــه
مذکــور هیــات عمومــی از تاریــخ صــدور رای قابــل اجــرا اســت».
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> واریــز وجــوه حاصــل از ســپرده ،وجــه الضمــان وثیقــه ،ودیعــه و نظایــر آن بــه حســاب
خــاص دانشــگاه هــا ممنــوع اســت.

سوال:
معــاون حقوقــی ،مجلــس و تفر یــغ بودجــه دیــوان محاســبات کشــور طــی نامــه شــماره
 20000/1865مــورخ  1396/11/12مطــرح نمــوده اســت:
«بــا توجــه بــه دادنامــه شــماره  317مــورخ  1396/04/12هیــات عمومــی دیــوان آیــا مفــاد
دادنامــه مذکــور بــه ســایر دانشــگاه هــای کشــور نیــز تســری مــی یابــد؟»
«نظریه کمیسیون»
«به موجب ماده  92قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
« چنانچــه مصوبــه ای در هیــأت عمومــی ابطــال شــود ،رعایــت مفــاد رأی هیــأت عمومــی
در مصوبــات بعــدی ،الزامــی اســت .هــرگاه مراجــع مربــوط ،مصوبــه جدیــدی مغایــر رأی
هیــأت عمومــی تصویــب کننــد ،رئیــس دیــوان موضــوع را خــارج از نوبــت بــدون رعایــت
مفــاد مــاده( )۸۳ایــن قانــون و فقــط بــا دعــوت نماینــده مرجــع تصویــب کننــده ،در هیــأت
عمومــی مطــرح مــی نمایــد ».بــا توجــه بــه اینکــه هیــات عمومــی دیــوان عدالــت اداری در
دادنامــه شــماره  317مــورخ  1396/4/13مــاده  28آییــن نامــه مالــی و معامالتــی دانشــگاه
هــا و موسســات عالــی منطقــه شــمال شــرق کشــور مبنــی بــر عــدم واریــز وجــوه حاصــل از
ســپرده ،وجــه الضمــان وثیقــه ،ودیعــه و نظایــر آن بــه حســاب خزانــه داری کل و واریــز بــه
حســاب خــاص دانشــگاه هــا را مغایــر اصــل  53قانــون اساســی تشــخیص داده و در نتیجــه
ابطــال کــرده اســت فلــذا رعایــت مفــاد دادنامــه مزبــور هیــات عمومــی دیــوان کــه نتیجــه
آن ممنوعیــت واریــز وجــوه حاصــل از ســپرده ،وجــه الضمــان وثیقــه ،ودیعــه و نظایــر آن بــه
حســاب خــاص دانشــگاه هــا اســت بــه ســایر دانشــگاه هــا نیــز تســری پیــدا مــی کنــد و بــرای
ســایر دانشــگاه هــا نیــز الزامــی اســت».
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> معیــار صــدور حکــم کارگزینــی ،تار یــخ تخصیــص شناســه کارمنــدی از ســازمان امــور اداری و
اســتخدامی کشــور بــه مســتخدم مــی باشــد.

سوال:
مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت اســتان اصفهــان طــی نامــه شــماره /97/2181ص
مــورخ  1397/04/04مطــرح نمــوده اســت:
«بــه اســتحضار میرســاند کــه تعــدادی از پرســنل اداره کل حفاظــت محیــط زیســت اســتان
اصفهــان ،جهــت تبدیــل ًوضعیــت اســتخدامی خــود از قــراردادی بــه پیمانــی در دیــوان
طــرح دعــوا نمــوده و بعضــا در مــورد آنهــا حکــم بــه ورود شــکایت نیــز صــادر گردیــده اســت؛
بــا عنایــت بــه مطالــب مذکــور ،آیــا تاریــخ قطعیــت حکــم ،معیــار صــدور حکــم کارگزینی اســت
یــا تاریــخ تخصیــص شــماره اســتخدامی توســط ســازمان امــور اداری و اســتخدامی کشــور؟»
«نظریه کمیسیون»
«در مــواردی کــه در دیــوان در مــورد تبدیــل وضعیــت حکــم ورود قطعــی صــادر شــده باشــد معیــار
صــدور حکــم کارگزینــی ،تاریــخ تخصیــص شناســه کارمنــدی از ســوی ســازمان امــور اداری و
اســتخدامی کشــور بــه مســتخدم مــی باشــد».
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> آن دســته از کارکنــان ســازمان بیمــه مرکــزی کــه بــه موجــب مقــررات قبلــی از مزایــای
فوقالعــاده نخبگــی برخــوردار بودهانــد در صــورت احــراز شــرایط نخبگــی از ســوی مرجــع ذی
صــاح «بنیــاد ملــی نخبــگان» مشــمول مفــاد دادنامــه شــماره  919مــورخ  1392/11/28هیــأت
عمومــی دیــوان عدالــت اداری خواهنــد شــد.

سوال:
معــاون توســعه مدیریــت بیمــه مرکــزی جمهــوری اســامی ایــران طــی نامــه شــماره
 97/300/36255مــورخ  1397/05/03مطــرح نمــوده اســت:
«آیــا دادنامــه شــماره  919مــورخ  1392/11/28هیــات عمومــی دیــوان عدالــت اداری بــه
تعــدادی از کارکنــان ایــن ســازمان کــه بهموجــب مقــررات قبلــی از مزایــای فوقالعــاده
نخبگــی برخــوردار بودهانــد تســری مییابــد؟»
«نظریه کمیسیون»
«هــرگاه در مــوارد مشــابه آرای متعــارض از یــک یــا چنــد شــعبه دیــوان صادرشــده باشــد
هیــات عمومــی دیــوان پــس از بررســی و احــراز تعــارض و اعــام رأی صحیــح ،نســبت بــه
صــدور رای وحــدت رویــه اقــدام مینمایــد .ایــن رأی بــرای شــعب دیــوان و ســایر مراجــع
اداری در مــوارد مشــابه الزم االتبــاع اســت .نظــر بــه اینکــه دادنامــه مــورد اشــاره در مقــام
صــدور رأی وحــدت رویــه صادرشــده اســت لــذا آن دســته از کارکنــان آن ســازمان کــه
بهموجــب مقــررات قبلــی از مزایــای فوقالعــاده نخبگــی برخــوردار بودهانــد در صــورت
احــراز شــرایط نخبگــی از ســوی مرجــع ذی صــاح «بنیــاد ملــی نخبــگان» مفــاد رأی
مذکــور مشــمول آنــان مــی شــود».
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> .1مســتفاد از تبصــره مــاده  11قانــون تشــکیالت و آییــن دادرســی دیــوان عدالــت اداری ایــن
اســت کــه تکلیــف مرجــع اداری محکــوم علیــه بــه رعایــت حکــم قطعــی صــادره از شــعب دیــوان
در تصمیمــات و اقدامــات بعــدی خــود در مــوارد مشــابه  ،منــوط بــه آن اســت کــه در خصــوص
همــان مــورد آرای متعارضــی از شــعب دیــوان صــادر نشــده باشــد.
>.2وجــوه مرخصــی مناطــق محــروم در مــورد کارکنــان شــاغل بــر اســاس آخریــن حکــم
کارگزینــی (یــوم االدا) و در خصــوص مســتخدمین بازنشســته بــر اســاس آخریــن حکــم گارگزینــی
قبــل از بازنشســتگی پرداخــت مــی گــردد.

سوال:
مدیرحقوقــی ســازمان تعــاون روســتایی ایــران طــی نامــه شــماره 184/97/11808
مــورخ  1397/05/10مطــرح نمــوده اســت:
«بـا توجـه بـه صـدور احـکام متعـدد از سـوی شـعب دیـوان بـه طرفیـت ایـن سـازمان
مبنـی بـر الـزام بـه اجـرای مـاده  2قانـون جـذب نیـروی انسـانی بـه مناطـق محـروم و دور
افتـاده و جنگـی  -1آیـا سـایر کارکنـان سـازمان کـه دارای شـرایط مشـابه مـی باشـند بایـد
نسـبت بـه طـرح شـکایت در دیـوان عدالـت اداری اقـدام نماینـد ؟ یـا اینکـه مفـاد احـکام
صادره له برخی از کارکنان سـازمان در گذشـته نسـبت به آنان تسـری دارد و برای سـازمان
مطابـق تبصـره مـاده  11قانـون تشـکیالت و آییـن دادرسـی دیـوان عدالـت اداری الزم اجـرا
اسـت؟  -2در صـورت ذی حـق بـودن کارکنـان آیـا ملا ک محاسـبه مرخصـی طلـب اینگونـه
مسـتخدمین اعـم از شـاغل و بازنشسـته بایسـتی بـر مبنـای زمـان پرداخـت و بـر اسـاس
آخریـن حکـم حقوقـی (یـوم االدا) باشـد یـا خیـر؟»
«نظریه کمیسیون»
« -1مسـتفاد از تبصـره مـاده  11قانـون تشـکیالت و آییـن دادرسـی دیوان عدالـت اداری این
اسـت که تکلیف مرجع اداری محکوم علیه به رعایت حکم قطعی صادره از شـعب دیوان
در تصمیمات و اقدامات بعدی خود در موارد مشـابه  ،منوط به آن اسـت که در خصوص
همـان مـورد آرای متعارضـی از شـعب دیـوان صـادر نشـده باشـد .بنابرایـن نظـر بـه اینکـه
در خصـوص موضـوع مطروحـه برخـی از شـعب دیـوان حکـم بـه رد شـکایت خواسـته هـای
مشـابه صـادر نمـوده انـد لـذا در فـرض سـوال تسـری احـکام صـادره قبلـی از سـوی شـعب
دیـوان در خصـوص سـایر کارکنانـی کـه دارای شـرایط مشـابه هسـتند موضوعیـت نـدارد.
 -2مطابـق آرای وحـدت رویـه هیـات عمومـی دیـوان عدالـت اداری بـه شـماره هـای 495
مـورخ  1389/11/11و  35مـورخ  1392/10/26وجـوه مرخصـی مناطـق محـروم در مـورد
کارکنـان شـاغل بـر اسـاس آخریـن حکـم کارگزینـی (یـوم االدا) و در خصـوص مسـتخدمین
بازنشسـته بـر اسـاس آخریـن حکـم گارگزینـی قبـل از بازنشسـتگی پرداخـت مـی گـردد».
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ً
> تفـاوت تطبیـق ناشـی از اجـرای قانـون مدیریـت خدمـات کشـوری صرفـا بـه آن دسـته از
کارکنـان پیمانـی و رسـمی تعلـق میگیـرد کـه قبل از  1388/01/01به اسـتخدام دسـتگاه اجرایی
درآمدهانـد و بـا اجـرای قانـون مدیریـت ،حقـوق ثابـت و فوقالعادههـای مشـمول کسـور
بازنشسـتگی آنهـا کـه بـه موجـب قوانیـن و مقـررات قبلـی دریافـت مینمودنـد کاهـش یابـد.

سوال:
معـاون رییـس قـوه قضائیـه و رییـس سـازمان ثبـت اسـناد و املا ک کشـور طـی نامـه
مـورخ شـماره  97/11406مـورخ 1397/06/07مطـرح نمـوده اسـت:
«بـه موجـب بخشـنامه شـماره  200/55919مـورخ  1389/10/28کارکنانـی کـه از ابتـدای
سـال  1388بـه بعـد اسـتخدام شـده یـا میشـوند مشـمول برخـورداری از تفـاوت تطبیـق
گردیـده لیکـن هیـأت عمومـی دیـوان عدالـت اداری بـه موجـب دادنامـه شـماره 872
مـورخ  1394/07/14بخشـنامه مذکـور را ابطـال نمـود .لـذا تفـاوت تطبیق بـرای کارکنانی
کـه قبـل از سـال  1388در خدمـت دسـتگاه بودهانـد ،حـذف نشـده اسـت لیکـن بـرای
کارکنانـی کـه از تاریـخ  1388/01/01بـه بعـد اسـتخدام شـدهاند ،حـذف گردیـده اسـت .با
عنایـت بـه مطالـب فـوق آیـا کارکنـان قـرارداد کار معیـن که قبل از سـال  1388در دسـتگاه
اجرایی اسـتخدام شـدهاند و از سـال  1388به بعد به پیمانی یا رسـمی تبدیل وضعیت
یافتهانـد ،تفـاوت تطبیـق بـرای آنهـا برقـرار خواهـد شـد یـا خیـر؟»
«نظریه کمیسیون»
«بـر اسـاس تبصـره مـاده  78قانـون مدیریـت خدمـات کشـوری کـه مقـرر میـدارد« :در
صورتی که با اجراء این فصل ،حقوق ثابت و فوقالعادههای مشـمول کسـور بازنشسـتگی
هـر یـک از کارمنـدان کـه بـه موجـب قوانیـن و مقـررات قبلـی دریافـت مینمودنـد کاهـش
یابـد ،تـا میـزان دریافتـی قبلـی ،تفـاوت تطبیـق دریافـت خواهنـد نمـود و ایـن تفـاوت
تطبیـق ضمـن درج در حکـم حقوقـی بـا ارتقاءهـای بعـدی مسـتهلک میگـردد .ایـن
میگـردد».؛
تفـاوت تطبیـق در محاسـبه حقـوق بازنشسـتگی یـا وظیفـه نیـز منظـور
ً
1.1تفـاوت تطبیـق ناشـی از اجـرای قانـون مدیریـت خدمـات کشـوری صرفـا بـه آن
دسـته از کارکنـان پیمانـی و رسـمی تعلـق میگیـرد کـه قبـل از  1388/01/01بـه
اسـتخدام دسـتگاه اجرایـی درآمدهانـد و بـا اجـرای قانـون مدیریـت ،حقـوق ثابت
و فوقالعادههای مشـمول کسـور بازنشسـتگی آنها که به موجب قوانین و مقررات
قبلـی دریافـت مینمودنـد کاهـش یابـد.
2.2نظـر بـه اینکـه بـر اسـاس مـاده  124قانـون مدیریـت خدمـات کشـوری و تبصـره
مـاده  4قانـون اسـتخدام کشـوری کارکنـان قـراردادی مشـمول قانـون کار هسـتند،
لـذا تفـاوت تطبیـق موضـوع تبصـره مـاده  78قانـون مدیریـت خدمـات کشـوری در
خصـوص آنهـا اعمـال نمیگـردد.
همچنین کسـانی که بعد از زمان الزماالجراء شـدن فصل دهم قانون مدیریت خدمات
کشـوری ( )1388/01/01بـه اسـتخدام پیمانـی یـا رسـمی دسـتگاههای اجرایـی درآمـده
باشـند یـا وضعیـت اسـتخدامی آنهـا از قـراردادی به پیمانی یا رسـمی تبدیل شـده باشـد،
مشـمول تفـاوت تطبیـق نمی شـوند».
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ً
> افزودن ساعت کسر کار جانبازان به مرخصی استحقاقی صرفا مبین افزایش مرخصی
استحقاقی آنان می باشد و به منزله افزودن به ذخیره مرخصی نیست و ذخیره مرخصی
مشمول مقررات استخدامی عام است.

سوال:
معاون رئیس قوه قضائیه و رییس سازمان ثبت اسناد و امال ک طی نامه شماره
 97/11407مورخ  1397/06/07مطرح نموده است:
«در ماده  4آییننامه اجرایی قانون تسهیالت استخدامی و اجتماعی جانبازان مقرر
گردیده :در صورتی که جانبازان به هر دلیلی نتوانند از کسر ساعت کار استفاده نمایند
به یکی از سه طریق  .1احتساب اضافه کار ساعتی .2 ،افزودن به مرخصی استحقاقی،
 .3محاسبه مدت کسر ساعت کار به عنوان سنوات خدمت از لحاظ بازنشستگی اقدام
عمومی دیوان
گردد .بر اساس مفاد دادنامه شماره  771-770مورخ  1396/10/14هیأت
ً
عدالت اداری ،افزودن ساعت کسر کار جانبازان به مرخصی استحقاقی صرفا مبین
افزایش مرخصی استحقاقی آنان می باشد و به منزله افزودن به ذخیره مرخصی نیست
و ذخیره مرخصی مشمول مقررات استخدامی عام است .با عنایت به مطالب مذکور و
ماده  13قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ،مدت کسر ساعت کار
جانبازان از تاریخ صدور رأی شماره  770به بعد به عنوان مرخصی استفاده نشده ذخیره
نخواهد شد یا میبایستی از ابتدای سال  1388به بعد ،مفاد رأی دیوان اجرا گردد؟»
«نظریه کمیسیون»
«1 .نظر به اینکه مفاد دادنامه شماره  771-770مورخ ً 1396/08/16هیأت عمومی
دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم ابطال است و اساسا ابطالی صورت نگرفته است؛
لذا آییننامه اجرایی مواد  9و  11قانون تسهیالت استخدامی و اجتماعی جانبازان
به شماره /28862ت 17679مورخ 1377/05/06هیأت وزیران کما کان از اعتبار
قانونی برخوردار است و آثار ماده  13قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت
اداری مصوب  1392مبنی بر تسری اثر ابطال مصوبات به زمان صدور رأی هیأت
عمومی یا زمان تصویب مصوبه حسب مورد ،بر آن مترتب نیست.
2.2صرف نظر از اینکه مرخصی از شمول فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری
الزم به ذکر است که افزودن ساعت کسر
خارج است و ارتباط موضوعی ندارد؛ ً
کار جانبازان به مرخصی استحقاقی صرفا مبین افزایش مرخصی استحقاقی آنان
می باشد و به منزله افزودن به ذخیره مرخصی نیست و ذخیره مرخصی مشمول
مقررات استخدامی عام است؛ لذا از تاریخ تصویب آیین نامه اجرایی مواد  9و 11
قانون تسهیالت استخدامی و اجتماعی جانبازان به شماره /28862ت17679
مورخ 1377/05/06هیأت وزیران تا زمان تصویب قانون مدیریت خدمات
کشوری مورخ  ،1386/07/08جانبازان میتوانند  30مرخصی استحقاقی ساالنه
خود را ذخیره نمایند؛ ولیکن از تاریخ الزم االجرا شدن قانون مدیریت خدمات
کشوری مورخ  1386/08/20بر اساس ماده  84قانون مذکور ،نمیتوانند بیش از 15
روز از مرخصی استحقاقی ساالنه خود را ذخیره نمایند».
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