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ـق بــر اشــتغال ،از مهــم تریــن حقــوق بشــری نســل د ّوم اســت کــه در مــاده  23اعالمیـهی
حـ ّ
جهانــی حقــوق بشــر نیــز مــورد تأکیــد واقــع و قانونگــذار ایرانــی نیــز آن را بــه عنــوان یکــی از حقــوق
اقتصــادی ،اجتماعــی و فرهنگــی بــه گــواه اصــل  20قانــون اساســی ،محتــرم شــمرده اســت .اصــل 28
ی احــراز مشــاغل نــام بــرده کــه از اجلــی
قانــون اساســی نیــز بــه صراحــت از شــرایطمســاوی بــرا 
وضعیــت از
مصادیــق آن ،مبحــث عــدم تنــوع بیدلیــل قراردادهــای کار افــراد اســت.از ایــن رو تبدیــل
ّ
ـق بــر اشــتغال
امنیــت شــغلی و حـ ّ
مهمتریــن مباحــث حقــوق اســتخدامی و در راســتای نیــل بــه ایجــاد ّ
بــه شــمار مـیرود .یکــی از انــواع بهکارگیــری در دســتگاههای اجرایــی جــذب افــراد بــه صــورت شــرکتی
اســت.این پژوهــش کــه بــه روش تحلیلــی -توصیفــی انجــام شــده اســت ،قصــد دارد شــرایط بـ ه کارگیری
ـران ب ـ ه کارگیــری شــده بــه صــورت شــرکتی و نحــوهی
کارکنــان شــرکتی و بــه صــورت خــاص ،ایثارگـ ِ
وضعیــت آنهــا بــه رســمی ،قطعــی را تشــریح و بــه ایــن پرســش پاســخ دهــد کــه کــدام یــک
تبدیــل
ّ
وضعیــت بــه رســمی ،قطعــی را تقاضــا نماینــد .مطابــق بــا یافتههــای
از افــراد فــوق میتواننــد تبدیــل
ّ
پژوهــش ،دولــت ّ
موظــف اســت کارکنــان ایثارگ ـ ِر شــرکتی مشــمول مــاده  21قانــون جامــع خدمــات
حاكمیــت قانــون برنامـهی پنــج ســالهی پنجــم توســعهی جمهوری
رســانی بــه ایثارگــران را كــه در زمــان
ّ
اســامی ایــران بــهكارگیــری شــده انــد ،بــر اســاس شــرایط منــدرج در بنــد (و) مــاده  44قانــون مذكــور
بــه صــورت رســمی یــا قطعــی بــه اســتخدام در آورد کــه ایــن اقــدام در بنــد (ذ) مــاده  ،87پنــج ســالهی
ششــم توســعهی اقتصــادی ،اجتماعــی و فرهنگــی نیــز مــورد تکــرار و تأییــد واقــع گردیــده اســت.
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تحلیلی بر تبدیل وضعیّت ایثارگران از شــرکتی

به رســمی با تأکید بر آراء دیوان عدالت اداری

مقدمه
حقــوق اســتخدامی مســتخدمین دولــت ،کــه در ایــن جــا مــراد اعــم از قـ ّوهی مجریّــه خواهــد بــود،
متضمــن مســائل ،ابهامــات و تعارضهــای بســیاری اســت؛ چــرا کــه حقــوق اســتخدامی کارکنــان دولــت
ـررات ،فهــم آن بــا
دارای ابعــاد مختلــف و متفاوتــی بــوده و هــم چنیــن بــه علّــت فراوانــی قوانیــن و مقـ ّ
مفصلــی را در بــردارد؛
دشــواری همــراه شــده اســت .مســائل حقــوق اســتخدامی ،هــر کــدام جزئیــات ّ
لکــن آن چــه کــه در تحقیــق پیــش رو مــورد بررســی قــرار خواهــد گرفــت ،صرفـاً یکــی از حــاالت ورود
وضعیــت آن بــه رســمی و بــه صــورت خــاص در
بــه خدمــت ،تحــت عنــوان شــرکتی و نحــوهی تبدیــل
ّ
مــورد ایثارگــران ،موضــوع قانــون جامــع خدمــات رســانی بــه ایثارگــران اســت.
مهمــی بــرای کارکنــان و
اهمیــت بســیار ّ
نحــوهی بــهکارگیــری افــراد در دســتگاههای دولتــی از ّ
دولــت برخــوردار اســت .امــروزه افــرادی بــه صــورت شــرکتی ،قــراردادی (کارمعیــن ،خریدخدمــت و
طرحــی و  ،)...پیمانــی و نیــز رســمی ،در دســتگاههای اجرایــی ب ـ ه کارگیــری میشــوند .هــر کــدام از
ایــن قالبهــا از نظــر ورود بــه خدمــت ،طــول دورهی خدمــت ،هــم چنیــن پایــان خدمــت و حقــوق ،مزایــا
و فــوق العا دههــا متفــاوت میباشــند؛ بنابرایــن کارکنــان دولــت ســعی دارنــد نوعــی از بــهکارگیــری را
امنیــت شــغلی را بــه آنهــا اعطــاء کنــد.
انتخــاب نماینــد کــه بیشــترین حقــوق و مزایــا و باالتریــن ّ
مهیــا نیســت .بــه
گاهــی شــرایط بــرای بــهکارگیــری ،بــه صــورت رســمی و پیمانــی و قــراردادی ّ
همیــن دلیــل افــراد مجبــور بــه انعقــاد قــرارداد بــا شــرکتهای واســطه میگردنــد و در طــول دورهی
وضعیــت خــود را از شــرکتی بــه قــراردادی ،پیمانــی یــا
خدمــت بــه دنبــال ایــن هســتند تــا بتواننــد
ّ
رســمی تغییــر دهنــد و از حقــوق و مزایــای بیشــتری بهرهمنــد گردنــد بــه همیــن دلیــل اســت کــه
وضعیــت خــود هســتند.
ایــن افــراد بــا طــرح شــکایت در دیــوان عدالــت اداری بــه دنبــال تبدیــل
ّ
وضعیــت
یکــی از ایــن دعــاوی پــر تکــرار کــه در دیــوان عدالــت اداری مطــرح میگــردد ،تبدیــل
ّ
اهمیــت بررســی ایــن موضــوع ،شــایان
از شــرکتی بــه رســمی اســت .جهــت تنویــر ذهــن و تنبیــه بــه ّ
وضعیــت
توجــه اســت کــه در ده ســال گذشــته ،بالــغ بــر بیســت هــزار دادخواســت بــا موضــوع تبدیــل
ّ
ّ
شــرکتی بــه رســمی ،قطعــی در دیــوان عدالــت اداری مطــرح گردیــده اســت .بــه همیــن دلیــل ایــن
وضعیــت ایــن دســته از کارکنــان بــه رســمی
پژوهــش در پــی تبییــن شــرایط و ضوابــط تبدیــل
ّ
میباشــد .پژوهــش حاضــر ،بــه روشــی توصیفــی -تحلیلــی در پــی پاســخ بــه ایــن ســؤال اســت کــه
وضعیــت نیروهــای شــرکتی
ـررات و آراء دیــوان عدالــت اداری ،بــرای تبدیــل
ّ
مبتنــی بــر قوانیــن و مقـ ّ
بــه رســمی ،بــه چــه شــرایطی نیــاز اســت؟
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ـررات و آراء دیــوان
فرضی ـهی نویســندگان ایــن تحقیــق ایــن اســت کــه مبتنــی بــر قوانیــن و مقـ ّ
وضعیــت فقــط بــرای کارکنــان شــرکتی مشــمول مــاده  21قانــون جامــع
عدالــت اداری ،امــکان تبدیــل
ّ
حاكمیــت قانــون برنامـهی پنــج ســالهی پنجــم
خدمــات رســانی بــه ایثارگــران وجــود دارد كــه در زمــان
ّ
توســعهی جمهــوری اســامی ایــران ،بـ ه كارگیــری شــدهاند و دارای شــرایط منــدرج در بنــد (و) مــاده 44
قانــون مذكــور و اصالحــات بعــدی آن هســتند و بــه صــورت رســمی بــه اســتخدام پذیرفتــه میشــوند.
چنیــن امکانــی در بنــد (ذ) مــاده  87قانــون برنامهی پنج ســالهی ششــم توســعهی اقتصــادی ،اجتماعی
و فرهنگــی جمهــوری اســامی ایــران نیــز پیــش بینــی شــده اســت .هــم چنیــن در همیــن راســتا الزم بــه
وضعیت
ذکــر اســت کــه در بنــد (د) ،تبصــرهی  20قانــون بودجـهی ســال  1400کشــور ،نیز امــکان تبدیــل ّ
کارکنــان شــرکتی بــه رســمی بــر اســاس بنــد (ذ) ،مــاده  87قانــون برنامـهی پنج ســالهی ششــم توســعهی
اقتصــادی ،اجتماعــی و فرهنگــی جمهــوری اســامی ایــران پیــش بینی شــده اســت.
در خصــوص پیشــینهی ایــن تحقیــق بایــد تصریــح نمــود کــه کتــب حقــوق اداری فقــط بــه تعریــف
مختصــری دربــارهی کارکنــان شــرکتی پرداخت ـ ه و در هیــچ منبــع مد ّونــی اعــم از کتــب و یــا مقــاالت،
وضعیــت ایــن کارکنــان بــه حالــت رســمی ،قطعــی نمیتــوان یافــت کــه از
اشــاره ایــی در خصــوص تبدیــل ّ
ایــن حیــث ،منابــع حقــوق اســتخدامی در ایــن زمینــه و پاســخگویی بــدان بســیار فقیــر بــه نظــر میرســد.
توجــه بــه ایــن امــر را آشــکار میســازد ،ایــن اســت کــه بخــش قابــل توجهــی
عامــل دیگــری کــه ضــرورت ّ
از دعــاوی مطروحــه در دیــوان عدالــت اداری را دعــاوی بــا ایــن موضــوع خواســته ،بــه خــود اختصــاص داده
اســت کــه ایــن امــر نیــز در خصــوص ضــرورت پرداخــت بــه ایــن مســأله ،مزیــد بــر علّــت اســت.
مقدمــات ذکــر شــده در فــوق ،در ایــن مقالــه ابتــدا در گفتــار نخســت ،بــه مفهــوم
مبتنــی بــر ّ
وضعیــت توضیــح داده
ماهیــت تبدیــل
تبدیــل
ّ
وضعیــت پرداختــه میشــود و در ادامــه در گفتــار بعــدی ّ
ّ
خواهــد شــد ،ســپس در ادامــه بــه ارائـهی تعریــف از کارکنــان شــرکتی اقــدام نمــوده و امــکان ســنجی
وضعیــت از شــرکتی بــه رســمی مــورد تحلیــل قــرار داده خواهــد شــد و در نهایــت ایــن مــورد
تبدیــل
ّ
وضعیــت ،آسیبشناســی میگــردد.
از تبدیــل
ّ
وضعیــت» ،ارائــه میشــود و بــا گــذر از
مطابــق بــا نظــر مختــاری کــه در بــاب «مفهــوم تبدیــل
ّ
تعاریــف عا ّمــی کــه در بــاب ایــن مفهــوم داده شــده ،بــه صــورت خــاص ایــن مفهــوم عبــارت اســت از
وضعیــت اســتخدامی کارکنــان دولــت در صــورت اطمینــان از لیاقــت ایشــان و بــا تأییــد گزینــش
تغییــر
ّ
وضعیــت شــرکتی
ماهیــت حقوقــی تبدیــل
ّ
ـررات الزم .در ادامــه نیــز بــا د ّقــت پیرامــون ّ
و ضوابــط و مقـ ّ
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بــه رســمی ،قطعــی ،ایــن امــر یــک شــبه واقع ـهی حقوقــی دانســته میشــود کــه متضمــن تبدیــل
وضعیــت بــه کارگیــری فــرد از حالــت شــرکتی بــه رســمی ،قطعــی بــدون نیــاز بــه توافــق یــا
شــدن
ّ
خواســت شــخص شــاغل و مقــام و دســتگاه بــه کارگیرنــدهی اوســت.
در همیــن راســتا بــا اســتفاده از ایــن دو مفهــوم محــوری کــه بــه صــورت مختصــر در دو گفتــار
وضعیــت نیروهــای شــرکتی بــر اســاس ســه قانــون برنام ـهی
نخســت بــدان پرداختــه شــده ،تبدیــل
ّ
پنجــم و ششــم توســعه و قانــون تســهیالت اســتخدامی و اجتماعــی جانبــازان ،بــه تفصیــل شــرح
وضعیــت مزبــور اســت کــه
داده میشــود و کالم پایانــی نیــز در بــاب آســیب شناســی فراینــد تبدیــل
ّ
نگارنــده در گفتــار انتهایــی ،بــه ایــن مهــم پرداختــه اســت.

گفتار  :1تعریف و ماه ّیت حقوقی تبدیل وضع ّیت
وضعیــت اســتخدامی دارای مفهومــی پیچیــده و مبهــم اســت و شــاید بــه همیــن
تبدیــل
ّ
دلیــل باشــد کــه اســاتید حقــوق اداری در ایــن خصــوص تعریــف جامــع و مانعــی ارائــه ندادهانــد.
متعــد دی
وضعیــت اســتخدامی ،میتوانــد دارای مفاهیــم
وضعیــت اســتخدامی یــا تغییــر
تبدیــل
ّ
ّ
ّ
باشــد؛ بــه طــور مثــال در مص ّوبــهی شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی تحــت عنــوان «نحــوهی
وضعیــت کادر» ،مص ـ ّوب تاریــخ
اســتخدام اعضــای هیــأت علمــی جدیــد گــروه پزشــکی و تبدیــل
ّ
وضعیــت کادر درمانــی وزارت بهداشــت ،درمــان و آمــوزش پزشــکی بــه کادر
 ،1365/6/11تبدیــل
ّ
آموزشــی را پیــش بینــی نمــوده و یــا در بنــد (الــف) ،مــاده  5قانــون ،تعاریــف و ضوابــط تأســیس
وضعیــت هیــأت علمــی آموزشــی بــه
مراکــز تحقیقاتــی مصــ ّوب  1 ،1369/1/21امــکان تبدیــل
ّ
هیــأت علمــی پژوهشــی ،پیــش بینــی شــده اســت.

 .1اســتخدام کادر بــه عنــوان عضــو هیــأت علمــی پژوهشــی در دانشــگاهها و مؤسســات آمــوزش عالــی ،نظیــر اســتخدام کادر
بــه عنــوان عضــو هیــأت علمــی آموزشــی بــه هیــأت علمــی پژوهشــی ،بــه پیشــنهاد دانشــگاهها و تصویــب هیأتهــای ممیــزه
صــورت میگیــرد.
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3
2
1
مقــررات اســتخدامی ســپاه پاســداران
در تبصــرهی  4مــاده  ،77مــاده  206و  212قانــون ّ
وضعیــت مــورد پیشبینــی واقــع گردیــده
انقــاب اســامی مصـ ّوب  1370/7/21نیــز ،مقولـهی تبدیــل
ّ
وضعیــت نــام بــرده شــده
اســت .از جملــه دیگــر مســتندات حقوقــی کــه در آن از مقول ـهی تبدیــل
ّ
اســت ،تبصــرهی  2مــاده  4 20و تبصــرهی مــاده  5 47قانــون اســتخدام نیــروی انتظامــی و در مــورد
وضعیــت از انتظامــی بــه کارمنــدی پیــش بینــی شــده اســت .در تبصــرهی  2مــاده  4قانــون
تبدیــل
ّ
صالحیــت قاضــی ناشــی از
صالحیــت قضــات ،نیــز بیــان نمــوده اســت؛ چنــان چــه عــدم
رســیدگی بــه
ّ
ّ
وضعیــت اداری تبدیــل خواهــد شــد.
عــدم توانایــی در انجــام وظایــف مح ّولــه باشــد بــه
ّ

توجــه داشــت کــه پژوهش
وضعیــت صــورت گرفتــه اســت؛ امــا بایــد ّ
در مثالهــای بیــان شــده ،تبدیــل ّ
وضعیــت اســتخدامی نبــوده و در واقــع در این تحقیــق ،صرفا
حاضــر در پــی تحلیــل همـهی اشــکال تبدیــل ّ
وضعیــت از شــرکتی بــه رســمی ،قطعــی مــورد تحلیــل قــرار میگیرد.
شــرایط و ضوابــط تبدیــل ّ
وضعیــت اســتخدامی ،تقریبــا تعریفــی قانونــی وجــود نــدارد
متأســفانه در خصــوص مفهــوم تبدیــل
ّ
وضعیــت اســتخدامی بــوده اســت .برخــی
توجهــات بــه شــرایط ،ضوابــط و نحــوهی تبدیــل
و تمامــی ّ
ّ
وضعیــت
وضعیــت اســتخدامی را ایــن گونــه تعریــف نمــوده انــد« :تبدیــل
اســاتید حقــوق اداری ،تبدیــل
ّ
ّ
 .1ســپاه پاســداران میتوانــد در صــورت درخواســت پرســنل موضــوع تبصــرهی  3ایــن مــاده و نیــاز ســپاه
بــه آنهــا ،آنــان را بــه صــور کارمنــدی موضــوع بنــد (ب) مــاده  19ایــن قانــون ،تغییــر وضعیــت دهــد.
وضعیــت پرســنل کادر ثابــت موجــود ،بــه نظامــی یــا کارمنــدی برابــر نیــاز
 .2ســپاه پاســداران :تبدیــل
ّ
وضعیــت پرســنل ،ســوابق و مهارتهــای شــغلی ،رســتهی خدمتــی و تمایــل افــراد میباشــد.
ســپاه،
ّ

وضعیــت پرســنلی کــه دارای مــدرک تحصیلــی پائینتــر از سـ ّوم راهنمایــی یــا ســیکل نظــام قدیــم هســتند و قــادر بــه اخــذ مــدرک
.3
ّ

ســیکل نظامــی نمیگردنــد بــه کارمنــدان موضــوع بنــد (ب) ،مــاده  19ایــن قانــون تبدیــل میشــوند .ا ّولیــن رتبــهی ایــن قبیــل

ـررات ایــن فصــل در صورتــی کــه از رتبههــای تعییــن شــده در جــدول موضــوع مــاده  85ایــن قانــون باالتــر
کارمنــدان بــر اســاس مقـ ّ

باشــد ،مــاک عمــل محاســبه قــرار خواهــد گرفــت و در غیــر ایــن صــورت رتبههــای جــدول یــاد شــده ،مــاک محاســبه خواهــد بــود.
وضعیت انتظامی به کارمند معادل
کلیـهی کارکنــان زن کــه در اجرای ماده  196قانون ارتش جمهوری اســامی ایران ،مصـ ّوب  ،1366/7/7از ّ
ّ .4

ـررات این قانون به درجات متناســب ،نائــل گردند.
خــود تبدیــل شــدهاند؛ در صــورت تمایــل میتوانند به وضعیت ســابق اعــاده شــوند و برابر مقـ ّ
وضعیــت خدمتــی داده و بــه عنــوان کارکنــان پایــور بــدون
کلیــهی کارکنــان پیمانــی کــه برابــر قوانیــن و مقــررات تغییــر ّ
ّ .5

موفقیــت در آزمــون کــه از
تغییــر رســته بــه کار گرفتــه میشــوند در صــورت داشــتن حداقــل  3ســال تجربــهی خدمتــی و ّ
تخصصــی معــاف میباشــند .ایــن
طریــق مراکــز آمــوزش ذی ربــط برگــزار میگــردد ،از طــی آموزشهــای عمومــی انتظامــی و ّ
گونــه کارکنــان در صــورت بهکارگیــری در رســتهی جدیــد ّ
موظــف بــه طــی دورهی تخصصــی قبــل از بهکارگیــری میباشــند.
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موقعیــت ،شــرایط
توجــه بــه
بــه تغییــر
وضعیــت اســتخدامی کارکنــان دولــت گوینــد کــه میتوانــد بــا ّ
ّ
ّ
وضعیــت شــرکتی بــه قــراردادی ،قــراردادی بــه پیمانــی ،پیمانــی بــه رســمی،
و ضوابــط ،شــامل تبدیــل
ّ
1
آزمایشــی و از رســمی ،آزمایشــی بــه رســمی ،قطعــی شــود».
در آثــار برخــی اســاتید دیگــر ،بــا یکســان پنــداری بــهکارگیــری و اســتخدام ،نتایــج نادرســتی در
وضعیــت شــرکتی بــه رســمی ارائــه گردیــده اســت و حــال آن کــه ایــن دو واژه
مقــام تعریــف از تبدیــل
ّ
2
«وضعیــت
ـررات عمومــی کشــور اوال
ّ
دارای مفاهیــم و تعاریفــی جداگانــه میباشــند؛ چــرا کــه طبــق مقـ ّ
اســتخدامی» ،منحصــر در اســتخدام رســمی و پیمانــی بــوده و امــکان اســتخدام بــه صــورت شــرکتی و
قــراردادی (قــرارداد خریدخدمــت ،قــرارداد انجــام کارمعیــن) وجــود نــدارد و در واقــع ای ـن دو مقولــه
نوعــی بــهکارگیــری بــوده انــد و نــه اســتخدام.
وضعیــت افــراد از شــرکتی یــا قــراردادی بــه پیمانــی و یــا رســمی ،در واقــع نوعــی
ثانی ـاً تبدیــل
ّ
وضعیــت
وضعیــت اســتخدامی محســوب نمیگــردد؛ زیــرا در تبدیــل
اســتخدام جدیــد اســت و تبدیــل
ّ
ّ
اســتخدامی ابتــدا بایــد اســتخدامی صــورت گرفتــه باشــد و بعــد از یــک حالــت اســتخدامی بــه حالــت
وضعیــت صــورت گیــرد؛ امــا در ایــن جــا چــون بــهکارگیــری افــراد بــه صــورت شــرکتی،
دیگــر تبدیــل
ّ
وضعیــت اســتخدامی هــم معنــا و مفهومــی پیــدا نمیکنــد.
اســتخدام محســوب نمیگــردد؛ لــذا تبدیــل
ّ
وضعیــت ارائــه داد بدیــن گونــه
بــا در نظــر گرفتــن نــکات فــوق ،تعریفــی کــه میتــوان از تبدیــل
ّ
وضعیــت اســتخدامی کارکنــان دولــت راگوینــد کــه در صــورت اطمینــان از لیاقــت
اســت« :تغییــر
ّ
روحیـهی خدمــت بــه مــردم
(علمــی ،اعتقــادی ،اخالقــی) ،کاردانــی ،عالقــه بــه کار،
خالقیــت ،نــوآوریّ ،
ّ
و رعایــت نظــم و انضبــاط اداری ،طــی دورههــای آموزشــی و کســب امتیــاز الزم ،تأییــد گزینــش و
ـررات الزم؛ ماننــد وجــود مجــوز قانونــی 3،وجــود پســت ســازمانی 4،برگــزاری آزمــون و
ضوابــط و مقـ ّ
وضعیــت از پیمانــی بــه رســمی آزمایشــی و از
برابــری فرصتهــا ،صــورت پذیرفتــه کــه شــامل تبدیــل
ّ
5
رســمی آزمایشــی بــه رســمی قطعــی و یــا از پیمانــی بــه رســمی ،قطعــی میگــردد».
 .1مشهدی ،علی ،فرهنگ اصطالحات حقوق اداری ،تهران :شرکت سهامی انتشار ،1397 ،ص.158

 .2سهرابلو ،علی و حسن لطفی ،تبدیل وضع ّیت استخدامی در حقوق ایران ،ماه ّیت و اصول حاکم :فصلنامهی علمیدیدگاههای

حقوق قضائی ،تابستان  ،1400شماره  ،94ص.79

 .3طباطبایی مؤتمنی ،منوچهر ،حقوق اداری ،تهران :سمت ،1395 ،ص.166
 .4ابوالحمد ،عبدالحمید ،حقوق اداری ایران ،تهران ،توس.1388 ،

. 5کرمی ،حامد و مهدی گودرزی ،تحلیل حقوقی قرارداد خرید خدمت کارکنان دستگاههای اجرایی با تأکید بر آراء دیوان
عدالت اداری :فصلنامهی پژوهشهای نوین حقوق اداری ،پائیز ،99شماره  ،4ص.86

182

فصلنامه علمی پژوهشهای نوین حقوق اداری
ســــال چهارم  /شمـــــاره دهم  /بهار 1401

وضعیــت اســتخدامی امکانپذیــر نمیباشــد ،هــر
بنابرایــن در خصــوص کارکنــان شــرکتی ،تبدیــل
ّ
وضعیــت
وضعیــت ممکــن اســت شــامل تبدیــل
وضعیــت صــورت میگیــرد .ایــن تبدیــل
چنــد تبدیــل
ّ
ّ
ّ
ایــن کارکنــان از شــرکتی بــه قــراردادی ،پیمانــی و رســمی گــردد کــه در تحقیــق حاضــر فقــط تبدیــل
وضعیــت ایثارگــران مســتقیما از حالــت شــرکتی بــه رســمی مــورد تحلیــل قــرار گرفتــه اســت.
ّ
وضعیــت دیگــر باشــد،
وضعیتــی بــه
وضعیــت بســته بــه ایــن کــه از چــه
ماهیــت حقوقــی تبدیــل
ّ
ّ
ّ
ّ
میتوانــد متفــاوت باشــد؛ بــه طــور مثــال مــاده  6آییننامـهی اجرایــی قانــون نحــوهی تعدیــل نیــروی
وضعیــت اســتخدامی کارکنــان پیمانــی بــه رســمی را منــوط بــه
انســانی دســتگاههای دولتــی ،تبدیــل
ّ
درخواســت کتبــی مســتخدم نمــوده اســت کــه چنــان چــه از طــرف دســتگاه مــورد قبــول واقــع گــردد،
وضعیــت را قــرارداد دانســت.
ماهیــت ایــن نــوع از تبدیــل
ّ
قــرارداد منعقــد میگــردد؛ لــذا میتــوان ّ
وضعیــت صــورت
نکتــه مهمــی کــه بایــد بــه آن توجــه نمــود ایــن اســت کــه چنــان چــه تبدیــل
ّ
گیــرد رابط ـهی کارمنــد و دســتگاه بــر اســاس حکــم ،تنظیــم میشــود؛ امــا ایــن جــا مرحل ـهی قبــل
وضعیــت اســت .در واقــع بایــد قــراردادی منعقــد گــردد تــا بــرای شــخص حکــم صــادر
از اســتقرار ایــن
ّ
شــود .ایــن قــرارداد شــامل درخواســت کارمنــد و قبــول دســتگاه اســت و پــس از آن بــرای شــخص،
حکــم صــادر میگــردد کــه از ایــن پــس ،رابطــه بــر اســاس حکــم تنظیــم میشــود.
وضعیــت مطــرح میگــردد؛ بــه طــور مثــال در
ا ّمــا در برخــی مــوارد نیــز قانونــی بــودن تبدیــل
ّ
وضعیــت اســتخدامی از پیمانــی بــه
وضعیــت از خریــد خدمــت بــه اســتخدام پیمانــی و یــا تبدیــل ّ
تبدیــل ّ
رســمی ،مطابــق آییننام ـهی اجرایــی مــاده  46ق.م.خ.ک ،درخواســت کتبــی را شــرط ننمــوده اســت و
وضعیــت را انجــام میدهــد.
دســتگاه بــه صــورت یــک جانبــه و بــدون درخواســت کارمنــد ،تبدیــل
ّ
هــر چنــد در وهل ـهی ا ّول و از نــگاه حقــوق خصوصــی شــبیه بــه ایقــاع میباشــد؛ ولــی تفاوتــی
کــه بــا ایقــاع دارد ایــن اســت کــه در ایقــاع عمــل حقوقــی بــا ارادهی یــک نفــر انجــام میشــد؛ ا ّمــا
وضعیــت بــدون ارادهی طرفیــن مح ّقــق میگــردد و در صورتــی کــه شــخص
در ایــن جــا ایــن تبدیــل
ّ
ّ
وضعیــت میباشــد و
وضعیــت داشــته باشــد ،دســتگاه مکلــف بــه تبدیــل
شــرایط الزم را جهــت تبدیــل
ّ
ّ
ّ
اختیــاری در ایــن کــه او را در حالــت ســابق نگــه دارد ،نداشــته و اگــر مرتکــب چنیــن تخلفــی گــردد،
فــرد میتوانــد شــکایت خــود را در دیــوان عدالــت اداری مطــرح نمایــد؛ لــذا در ایــن جــا ،یــک شــبه
وضعیــت بــه کارگیــری فــرد از حالــت شــرکتی بــه
واقعــه حقوقــی اســت کــه متضمــن تبدیــل شــدن
ّ
رســمی ،قطعــی اســت و تراضــی و ارادهی طرفیــن در تح ّقــق آن نقشــی نداشــته و بــه ارادهی قانونگــذار،
اثــر آن بــدون توافــق طرفیــن یــا رضایــت مقــام اداری مح ّقــق میشــود.
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گفتار  :2به کارگیری نیروی انسانی به صورت شرکتی
هــم زمــان بــا اوج گیــری گفتمــان خصوصیســازی در اوایــل دهـهی  80و مطــرح شــدن نظریههایــی؛
ماننــد مدیریــت نویــن دولتــی ،نیروهــای جدیــدی تحــت عنــوان «نیروهــای شــرکتی» و بــه منظــور
کاهــش تعهــدات دولــت در رابطــه بــا نیــروی انســانی شــاغل در دســتگاههای اجرایــی ،در بدن ـهی ایــن
دســتگاهها بــه منص ـهی ظهــور رســید .پــس از تصویــب ق.م.خ.ک  ،در ســال  1386و مطابــق مــاده 45
ایــن قانــون ،اســتخدام در دســتگاههای اجرایــی صرف ـاً بــه دو روش رســمی و پیمانــی محــدود شــد.
ا ّمــا عــاوه بــر ایــن ،بــه دســتگاههای اجرایــی اجــازه داده شــد بــا رعایــت شــرایط خــاص بخشــی از
نیروهــای مــورد نیــاز خــود را از طریــق عقــد قــرارداد مســتقیم بــا افــراد واجــد شــرایط (تبصــرهی مــاده
 32ق.م.خ.ک 1و مــاده  124ق.م.خ.ک )2و غیــر مســتقیم از طریــق عقــد قــرارداد بــا شــرکت واســطه
بــه صــورت شــرکتی بــهکار گیرنــد .مطابــق مــاده  17ق.م.خ.ک ،بــه دســتگاههای اجرائــی اجــازه داده
فعالیــت
شــد از طریــق مناقصــه و بــا عقــد قــرارداد بــا شــرکتها و ّ
مؤسســات غیــر دولتــی بــر اســاس ّ
معیــن ،قیمــت هــر واحــد کار و قیمــت کل بــه طــور شـ ّفاف و مشــخص بخشــی
مشــخص ،حجــم کار ّ
از خدمــات مــورد نیــاز خــود را تأمیــن نماینــد.
مطابــق بنــد (د) مــاده  1آییننامــهی اجرایــی مــاده  22ق.م.خ.ک ،قــرارداد حجمــی قــراردادی
معیــن ،قیمــت هــر واحــد کار و قیمــت کل ،بــه
فعالیــت مشــخص ،حجــم کار ّ
اســت کــه بــر اســاس ّ
طــور شــفاف و مشــخص منعقــد میشــود؛ لــذا دســتگاههای اجرایــی میتواننــد بخشــی از خدمــات
مؤسســات غیــر دولتــی تأمیــن نمایــد .نــکات مهمــی کــه در ایــن زمینــه
خــود را از طریــق شــرکتها و ّ
الزم بــه ذکــر اســت آن اســت کــه اوالً :فقــط خدمــات مــورد نیــاز دســتگاه ،قابــل خریــداری اســت و
فعالیــت مشــخص ،کاری بــا
امــور غیــر خدماتــی قابــل واگــذاری نیســت .ثانیـاً :ایــن خدمــات میتوانــد ّ
ـررات مختلــف و آرای
حجــم ّ
معیــن و یــا قیمــت هــر واحــد کار و قیمــت کل باشــد کــه ایــن امــر در مقـ ّ
3
دیــوان عدالــت اداری ،بــه قــرارداد حجمــی مشــهور اســت.
 .1دســتگاههای اجرائــی میتواننــد در شــرایط خــاص بــا تأییــد ســازمان تــا ده درصــد پسـتهای ســازمانی مصـ ّوب ،بــدون تع ّهــد
معیــن بــرای حداکثــر یــک ســال بـهکار گیرنــد.
اســتخدامی و در ســقف اعتبــارات مصـ ّوب افــرادی را بــه صــورت ســاعتی یــا کار ّ

 .2بهکارگیــری نیــروی انســانی در برخــی مشــاغل کــه ســازمان اعــام م ـیدارد در ســقف پس ـتهای ســازمانی مص ـ ّوب و
مجوزهــای اســتخدامی ،بــر اســاس قانــون کار امکانپذیــر میباشــد.

مورخ  ،1397/12/21هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
 .3رأی وحدت رویه شمارهی ّ ،2164-2163
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مصادیــق کارهــای حجمــی عبــارت از طبــخ و توزیــع غــذا ،امــور حمــل و نقــل ،خدمــات فضــای
ســبز ،تعمیــر و نگهــداری ســاختمان ،تأسیســات و ســایر خدمــات عمومــی میباشــد 1.در حالــت بــه
کارگیــری شــرکتی ،حقــوق ایــن قبیــل نیروهــا بــه شــرکتهای موضــوع مــاده  17ق.م.خ.ک ،پرداخــت
توســط شــرکت بــه عنــوان ســود برداشــت و بخشــی دیگــر بــه نیروهــای خدماتــی
شــده و بخشــی از آن ّ
پرداخــت میگــردد .بــه همیــن دلیــل دولتهــای متفــاوت دیدگاههــا و رویکردهــای متفاوتــی نســبت
بــه ایــن قبیــل نیروهــا دارنــد و برخــی در صــدد ایــن هســتند تــا بــا حــذف شــرکتها ،تمــام حقــوق
ایــن نیروهــا را مســتقیماً بــه خــود آنهــا پرداخــت کننــد و معتقدنــد ایــن افــراد از اقشــار آســیب پذیــر
امنیــت شــغلی و حقــوق باالتــری نصیــب آنهــا میگــردد.
میباشــند و بــا ایــن کار ّ
هــم چنیــن در ایــن حالــت از بــه کارگیــری ،روابــط شــرکت بــا کارگــر بــر اســاس قانــون کار،
تنظیــم میشــود .چــه شــرایط بــه کارگیــری ایــن افــراد ،بــر اســاس قانــون کار تنظیــم میشــود.
توجــه بــه ایــن کــه ایــن کارکنــان مشــمول قانــون کار هســتند؛ چنــان چــه نســبت بــه حقــوق و
بــا ّ
مزایــای خــود ادعایــی داشــته باشــند میتواننــد از طریــق هیأتهــای پیــش بینــی شــده در مــاده
 157قانــون کار (هیأتهــای تشــخیص و حــل اختــاف) ،اقــدام نماینــد.
لــذا دعــاوی ایــن کارکنــان نســبت بــه حقــوق و مزایــای خــود ابتــدا قابــل طــرح و رســیدگی در
دیــوان عدالــت اداری نیســت و ابتــدا بایــد در هیأتهــای مذکــور رأی صــادر گــردد و از رأی آنهــا
وضعیــت بــه قــرارداد
در دیــوان عدالــت تجدیدنظــر خواهــی نمــود؛ امــا چنــان چــه تقاضــای تبدیــل
ّ
کارمعیــن ،پیمانــی و رســمی را داشــته باشــند ،ایــن امــر قابــل طــرح و رســیدگی در دیــوان عدالــت اداری
میباشــد؛ چــرا کــه بــر اســاس مــاده  157قانــون کار ،صرفـاً هــر گونــه اختــاف فــردی بیــن کارفرمــا و
ـررات کار باشــد ،از طریــق هیأتهــای
کارگــر یــا کارآمــوز کــه ناشــی از اجــرای ایــن قانــون و ســایر مقـ ّ
تشــخیص و حــل اختــاف رســیدگی و حــل و فصــل خواهــد شــد و از آن جــا کــه درخواســت تبدیــل
وضعیــت از شــرکتی بــه رســمی ،قطعــی خواســته ایــی مبتنــی بــر مــاده  21قانــون جامــع خدمــات
ّ
ـررات کار نیســت؛ لــذا از طریــق مراجــع حــل
رســانی بــه ایثارگــران بــوده و مبتنــی بــر قانــون کار و مقـ ّ
اختــاف کار قابــل رســیدگی نبــوده و مراتــب در دیــوان عدالــت اداری قابــل رســیدگی اســت.

مورخ.1384/12/15
 .1بند 3تصویب نامهی هیأت وزیران ،به شماره ی/84515ت 34613هـّ ،
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گفتار :3تبدیل وضع ّیت نیروهای شرکتی
وضعیــت نیروهــای شــرکتی بــه رســمی مــورد تحلیــل و تبیین قــرار گرفتــه و به نقد
در ایــن گفتــار تبدیــل ّ
و بررســی و هــم چنیــن آسیبشناســی آراء شــعب و هیــأت عمومــی دیــوان عدالــت اداری ،پرداختــه میشــود.

بنــد  .1تبدیــل وضع ّیــت از شــرکتی بــه رســمی مطابــق قانــون تســهیالت
اســتخدامی و اجتماعــی جانبــازان
مــاده  10قانــون تســهیالت اســتخدامی و اجتماعــی جانبــازان انقالب اســامی مصـ ّوب1368/6/26 ،
وضعیــت اســتخدامی جانبــازان غیــر
ـرر کــرده اســت کــه ،دســتگاهها مکلّفنــد نســبت بــه تبدیــل
ّ
مقـ ّ
رســمی خــود حســب درخواســت آنــان و پــس از احــراز شــرایط گزینــش بــه اســتخدام رســمی ،ثابــت
یــا عناویــن مشــابه اقــدام نماینــد .اگــر منظــور از اســتخدام را ،اســتخدام بــه معنــای واقعــی کلمــه و در
معنــای صحیــح در نظــر بگیریــم؛ بنابرایــن اســتخدام مطابــق قانــون اســتخدام کشــوری ،فقــط شــامل
اســتخدام رســمی و پیمانــی بــوده و برداشــتی کــه از ایــن مــاده میتــوان داشــت ایــن خواهــد بــود
وضعیــت اســتخدامی از پیمانــی بــه رســمی مطابــق ایــن قانــون امــکان پذیــر بــوده
کــه امــکان تبدیــل
ّ
وضعیــت
اســت و اگــر اســتخدام را در معنــای مطلــق ب ـ ه کارگیــری در نظــر بگیریــم امــکان تبدیــل
ّ
اســتخدامی از شــرکتی ،قــراردادی و پیمانــی بــه رســمی وجــود دارد.
توجــه بــه اهدافــی کــه ایــن قانــون در پــی تح ّقــق آنهــا بــوده اســت و بــا
بــه نظــر میرســد بــا ّ
توجــه بــه قرائنــی کــه حاکــی از ایــن امــر اســت کــه در آن بره ـهی زمانــی از واژهی بــهکارگیــری
ّ
وضعیــت جانبــازان از شــرکتی بــه رســمی
تحــت عنــوان «اســتخدام» نــام میبردنــد؛ لــذا تبدیــل
ّ
مطابــق بــا ظاهــر ایــن مــاده امــکان پذیــر بــوده اســت .مــاده  8قانــون مذکــور ،دســتگاههای مشــمول
ـدت ســه مــاه پــس از ابــاغ قانــون ،نســبت بــه
ایــن قانــون 1را مكلّــف نمــوده اســت ،حداكثــر ظــرف مـ ّ
 .1مــاده  3قانــون تســهیالت اســتخدامی و اجتماعــی جانبــازان انقــاب اســامی مصــ ّوب :1374/3/31كلیــهی وزارتخانههــا،
مؤسســات دولتــی ،دســتگاههای قضایــی ،مجلــس شــورای اســامی ،نهــاد ریاســت جمهــوری ،ســازمان صــدا و

ســازمانهاّ ،
ســیمای جمهــوری اســامی ایــران ،ســازمانها و واحدهــای تابعــه ،نیروهــای مســلح جمهــوری اســامی ایــران اعــم از نیــروی
مؤسســات و
كلیــهی ّ
نظامــی و انتظامــی ،نهادهــای انقــاب اســامی و شــركتهای تحــت پوشــش و وابســته و یــا تابعــه ّ
شــركتهای مســتقل دولتــی یــا ملّــی شــده و یــا مصــادره شــده و یــا دارای مدیریــت دولتــی كــه بــه نحــوی تحــت پوشــش یكی
جمعیــت هــال احمــر ،شــهرداریها،
از وزارتخانههــا و یــا ســازمانهای دولتــی اداره میشــوند ،بانكهــا ،شــركتهای بیمــه،
ّ
كلی ـهی ســازمانها و شــركتهایی كــه بــه نحــوی از انحــاء از بودجــه عمومــی دولــت
شــركتهای تحــت پوشــش آنــان و نیــز ّ
مؤسســات و شــركتهایی كــه
ـن
ـ
چنی
ـم
ـ
ه
و
ـردد
ـ
گ
ی
م
ـن
ـ
تأمی
ـت
ـ
دول
ـط
ـ
توس
ـان
ـ
آن
اســتفاده میكننــد و یــا قســمتی از بودجــه
ّ
ّ
شــمول قانــون بــر آنعــا مســتلزم ذكــر نــام اســت (از قبیــل شــركت ملّــی نفــت ایــران ،شــركت ملّــی گاز ایــران ،شــركت ملّــی
صنایــع پتروشــیمی ،ســازمان گســترش و نوســازی صنایــع ایــران ،ســازمان صنایــع ملّــی ایــران) ،مشــمول ایــن قانــون هســتند.
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وضعیــت اســتخدامی جانبــازان غیــر رســمی خــود حســب درخواســت آنــان و پــس از احــراز
تبدیــل
ّ
شــرایط گزینــش بــه اســتخدام رســمی ،ثابــت یــا عناویــن مشــابه اقــدام نماینــد.
ســازمان امــور اداری و اســتخدامی كشــور نیــز مطابــق قانــون ّ
موظــف شــد حســب درخواســت
دســتگاههای یــاد شــده ،در صــورت فقــدان پســت ســازمانی متناســب بــا شــرایط عمومــی جانبــازان،
بالمتصــدی و در صــورت فقــدان
نســبت بــه ایجــاد پســت مــورد نظــر از محــل حــذف پســتهای
ّ
ـدی ،نســبت بــه ایجــاد پســت ســازمانی جدیــد اقــدام نمایــد.
پســت ســازمانی بالمتصـ ّ
توجــه داشــت کــه دایــرهی شــمول ایــن قانــون نســبت بــه قانــون جامــع خدمــات رســانی بــه
بایــد ّ
ایثارگــران محدودتــر اســت و ایــن قانــون منحصــر بــه جانبــازان اســت و ســایر ایثارگــران نمیتواننــد
وضعیــت بــه رســمی را نماینــد؛ لــذا چنــان چــه جانبازانــی
توســل بــه ایــن قانــون تقاضــای تبدیــل
بــا ّ
ّ
وضعیــت صــورت
وضعیــت بــه رســمی را طبــق ایــن قانــون ،نمــوده باشــند؛ ا ّمــا تبدیــل
تقاضــای تبدیــل
ّ
ّ
نگرفتــه باشــد میتواننــد ابتــدا در کمیســیون رســیدگی بــه شــکایت جانبــازان موســوم بــه کمیســیون
مــاده  16شــکایت نماینــد و ســپس از رأی ایــن کمیســیون در دیــوان عدالــت اداری شــکایت نماینــد.
در قانــون تســهیالت اســتخدامی و اجتماعــی جانبــازان آمــده اســت :بنیــاد مجــاز اســت بــا موافقــت
ولــی فقیــه یــا نماینــدهی وی کمیســیونی را بــه نــام کمیســیون رســیدگی بــه شــکایات جانبــازان بــا
ترکیــب تعییــن شــده تشــکیل و نســبت بــه رســیدگی بــه شــکایات جانبــازان ،از عــدم اجــرای ایــن
قانــون در دســتگاهها اقــدام نمایــد .تصمیمــات کمیســیون قطعــی و الزم االجــرا بــوده و عــدم اجــرای
1
بــه موقــع آن خــاف قانــون محســوب شــده و قابــل تعقیــب در مراجــع ذی صــاح میباشــد.
ـورخ  ،۱۱/۱۰/۱۳۹۱هیــأت عمومــی دیــوان عدالــت اداری،
مطابــق دادنامـهی شــمارهی  ۷۱۲و ۷۱۳مـ ّ
رســیدگی دیــوان عدالــت اداری پیــش از رســیدگی بــه موضــوع شــکایت و خواســتهی جانبــازان ،ناشــی
از عــدم اجــرای قانــون تســهیالت اســتخدامی و اجتماعــی جانبــازان انقــاب اســامی مص ـ ّوب ،۱۳۷۴
در کمیســیون موضــوع مــاده  ۱۶قانــون تســهیالت اســتخدامی و اجتماعــی جانبــازان انقــاب اســامی،
وجاهــت قانونــی نــدارد.
الزم بــه ذکــر اســت کــه بــا تصویــب بنــد (الــف) ،مــاده  44قانــون برنامــهی پنجــم توســعهی
کشــور ،فرزنــدان شــهدا نیــز از تســهیالت ایــن کمیســیون بهــره منــد شــده انــد و در صــورت عــدم
 .1آقاشــاهی ،احســان اللــه ،تضمیــن حقــوق ایثارگــران در رویـهی قضایــی دیــوان عدالــت اداری ،تهــران ،دادبخــش،
 ،1398ص.133
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ـق ،آنــان میتواننــد ماننــد جانبــازان بــه شــکایت
تمکیــن دســتگاه بــه قوانیــن و تســهیالت موجــد حـ ّ
1
از ایــن دســتگاهها اقــدام نماینــد.

بنــد  .2تبدیــل وضع ّیــت از شــرکتی بــه رســمی مطابــق بنــد (و) مــاده 44
قانــون برنامــه پنــج ســاله پنجــم
مطابــق بنــد (و) ،مــاده  44قانــون برنام ـهی پنــج ســالهی پنجــم توســعهی اقتصادی،اجتماعــی و
فرهنگــی جمهــوری اســامی ایــران ،کلّیـهی دســتگاهها مکلّفنــد در چهارچــوب ســهمیهی اســتخدامی
و جایگزینــی نیروهــای خروجــی خــود ،حداقــل بیســت و پنــج درصــد ( )%25نیازهــای اســتخدامی
خــود را از جانبــازان و آزادگان فاقــد شــغل و فرزنــدان و همســران شــاهد و جانبــازان بیســت و پنــج
درصــد( )%25و باالتــر و فرزنــدان و همســران آزادگان یــک ســال و بــاالی یــک ســال اســارت ،معرفــی
ـرر در ایــن بنــد ،تأمیــن و بــه
شــده از ســوی بنیــاد شــهید و امــور ایثارگــران بــا رعایــت ســقف مقـ ّ
متصــدی اقــدام نماینــد و پنــج
اســتخدام آنــان از محــل مجوزهــای مربــوط و پســتهای بــدون
ّ
درصــد( )%5ســهمیهی اســتخدامی را نیــز بــه رزمنــدگان بــا ســابقهی حداقــل شــش مــاه حضــور
داوطلبانــه در جبهههــا و همســر و فرزنــدان آنــان و فرزنــدان جانبــازان زیــر بیســت و پنــج درصــد()%25
و آزادگان کمتــر از یــک ســال اســارت و خواهــران و بــرادران شــهداء اختصــاص دهنــد .در مــواردی کــه
نیــاز بــه تخصــص اســت ،رعایــت شــرایط علمــی الزامــی اســت.
بنیــاد شــهید و امــور ایثارگــران ّ
موظــف اســت فرزنــدان شــاهد و جانبــاز و آزاده را بــا اولویّــت فرزنــدان
ـدت
شــاهد و ســپس فرزنــدان جانبــازان بــر اســاس درصــد جانبــازی و فرزنــدان آزادگان را بــر اســاس مـ ّ
اســارت مذکــور در ایــن بنــد معرفــی نمایــد .رزمنــدگان بــا حداقــل شــش مــاه حضــور در جبهــه ،جانبــازان،
ـیت بــرای
آزادگان و همســران شــهدا و جانبــازان و آزادگان ،فرزنــدان شــاهد و جانبــاز و آزاده از شــرط جنسـ ّ
ـهمیهی اســتخدامی معــاف و دســتگاههای مشــمول ایــن قانــون ّ
موظفنــد بــدون الــزام بــه
اســتفاده از سـ ّ
رعایــت شــرط سـ ّنی ،تحصیلــی ،معــدل و آزمــون و بــا احــراز شــرایط عمومــی گزینش ،بــا هماهنگــی بنیاد
شــهید و امــور ایثارگــران و از ابتــداء آنــان را بــه صــورت رســمی ،قطعــی اســتخدام نماینــد.
کلیـهی مســئولین دســتگاهها پــس از تعییــن تکلیــف ســهمیهی مذکــور در ایــن قانــون ،میتواننــد
ّ
اقــدام بــه جــذب نیــروی انســانی مــورد نیــاز دســتگاه خــود نماینــد .در صــورت عــدم اجــرای ایــن
قانــون ضمانــت اجــرا نیــز پیشبینــی شــده اســت .بایــد توجــه داشــت کــه دایــرهی شــمول ایــن
 .1آقاشــاهی ،احســان اللــه ،تضمیــن حقــوق ایثارگــران در رویـهی قضایــی دیــوان عدالــت اداری ،تهــران ،دادبخــش،
 ،1398ص.152
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قانــون نســبت بــه قانــون تســهیالت اســتخدامی و اجتماعــی جانبــازان وســیعتر شــده و افــراد بیشــتری
توجــه بــه ایــن کــه نســبت بــه مســائل اســتخدامی و نحــوهی بــه
مشــمول ایــن قانــون میگردنــد .بــا ّ
ـخ
کارگیــری جانبــازان در ایــن قانــون اظهــار نظــر شــده اســت؛ لــذا در ایــن زمینــه میتــوان ،آن را ناسـ ِ
قانــون تســهیالت اســتخدامی و اجتماعــی جانبــازان دانســت.
ایــن قانــون هــم چنیــن ،بــه خاطــر وجــود ابهامــات ،در اجــرا مشــکالتی را بــه وجــود آورده بــود.
از ابهامــات موجــود ایــن بــود کــه آیــا دولــت ّ
موظــف اســت مشــمولین مــاده  21قانــون جامــع خدمــات
حاکمیــت قانــون برنام ـهی پنــج ســالهی پنجــم توســعه ،بــه
رســانی بــه ایثارگــران را کــه در زمــان
ّ
صــورت غیــر رســمی ب ـ ه کارگیــری نمــوده اســت را بــه صــورت رســمی بــه اســتخدام درآورد؟
بــا وجــود ابهامــات موجــود و در اجــرای اصــل یکصــد و بیســت و سـ ّوم قانــون اساســی جمهــوری
ـورخ  ،1399/7/27مجلــس
اســامی ایــران ،استفســاریه بنــد فــوق در جلس ـهی علنــی روز یکشــنبه مـ ّ
شــورای اســامی تصویــب و در تاریــخ  ،1399/8/7بــه تأییــد شــورای نگهبــان رســید و طــی نام ـهی
ـورخ  ،1399/8/12بــه مجلــس شــورای اســامی واصــل گردیــد و جهــت اجــرا
شــمارهی  ،58588/37مـ ّ
بــه رئیــس جمهــور ابــاغ گردیــد.
موضــوع ایــن استفســاریه ایــن بــود کــه آیــا دولــت ّ
موظف اســت افــراد مشــمول مــاده  21ق.ج.خ.ا،
حاکمیــت ق.ب.پ.پ.ت ،مص ـ ّوب
مص ـ ّوب  1386/4/3و اصالحــات و الحاقــات بعــدی آن کــه در زمــان
ّ
 ،1389/10/25بــه صورتــی غیــر از اســتخدام رســمی بــهکارگیــری شــدهاند را بــر اســاس شــرایط
منــدرج در بنــد و مــاده  44قانــون مذکور(قانــون برنامــه پنــج ســالهی پنجــم) و اصالحــات بعــدی آن
بــه صــورت رســمی بــه اســتخدام درآورد؟ نماینــدگان مجلــس بــه ایــن ســؤال پاســخ مثبــت دادنــد.
ابهامــی کــه در ایــن استفســاریه وجــود دارد ایــن اســت کــه آیــا کارکنــان شــرکتی نیــز مشــمول ایــن
استفســاریه هســتند یــا خیــر؟ دیــوان عدالــت اداری تفســیری متفــاوت از ایــن استفســاریه دارد .مطابــق
نظــر دیــوان عدالــت اداری 1،ایثارگــران مشــمول ایــن استفســاریه کســانی میباشــند کــه بــه صورتــی
توجــه
غیــر از
توســط دســتگاههای اجرایــی بــهکارگیــری شــدهاند کــه بــا ّ
وضعیــت اســتخدام رســمیّ ،
ّ
ٌ
بــه ق.م.خ.ک ،صرفــا شــامل مســتخدمین پیمانــی موضــوع بنــد (ب) ،مــاده  45ق.م.خ.ک ،کارمنــدان
قــراردادی موضــوع تبصــرهی مــاده  32و نیروهــای کارگــری مــاده  124قانــون مــورد اشــاره و کارکنــان
توجــه
دارای
وضعیــت مشــابه در ســایر دســتگاههای اجرایــی خــارج از شــمول ق.م.خ.ک ،میگــردد و بــا ّ
ّ
ممنوعیــت ب ـ ه کارگیــری هــر گونــه نیــرو خــارج
بــه تبصــرهی مــاده  51و مــاده  52قانــون مذکــور در
ّ
مــورخ  ،1399/9/16دیــوان عدالــت اداری در پاســخ بــه رئیــس ســازمان اداری و
 .1نامــه شــماره ّ ،200/6932/330/9000
اســتخدامی کشــوری.
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تحلیلی بر تبدیل وضعیّت ایثارگران از شــرکتی
به رســمی با تأکید بر آراء دیوان عدالت اداری

از مــوارد فــوق؛ بنابرایــن استفســاریه شــامل نیروهایــی کــه بــه واســطهی شــرکتهای خصوصــی اقــدام
بــه ارائ ـهی خدمــت در دســتگاههای اجرایــی مینمایند(نیروهــای شــرکتی) ،نمیشــود و بــه صراحــت
مــاده  18ق.م.خ.ک ،ایــن افــراد ،کارکنــان تحــت پوشــش کارفرمــای غیــر دولتــی تلّقــی میگردنــد و
ـئولیتی در قبــال ایــن کارمنــدان ندارنــد.
دســتگاههای اجرایــی هیــچ گونــه تع ّهــد و یــا مسـ ّ
متأســفانه نکتهایــی کــه مغفــول مانــده ایــن اســت کــه قانــون استفســاریه بنــد (و) ،مــاده 44
ق.ب.پ.پ.ت ،در خصــوص اســتخدام وضــع شــده و لــذا چنــان چــه اشــخاصی شــرایط موجــود در بنــد
(و) ،مــاده  44ق.ب.پ.پ.ت ،را داشــته باشــند بایــد بــه اســتخدام دولــت در آینــد .مطابــق مــاده فــوق
ایــن کارکنــان بایــد از ابتــدا بــه صــورت رســمی ،قطعــی بــهکارگیــری میشــدند؛ امــا بــا اغمــاض
وضعیــت ایــن افــراد بــه اســتخدام رســمی ،قطعــی تبدیــل میگــردد.
میتــوان گفــت
ّ
وضعیــت وجــود دارد عبــارت اســت از ایــن کــه :ا.ایــن نــوع از
نکاتــی کــه بــرای ایــن تبدیــل
ّ
وضعیــت اســتخدامی نیســت؛ زیــرا مطابــق مــاده  45قانــون مدیریــت خدمــات
وضعیــت ،تبدیــل
تبدیــل
ّ
ّ
کشــوری ،اســتخدام منحصــر در رســمی و پیمانــی میباشــد.2 .ایــن کارکنــان بایــد در بــازهی زمانــی
وضعیــت فقــط
قانــون برنام ـهی پنــج ســالهی پنجــم ،بــهکارگیــری شــده باشــند.3 .امــکان تبدیــل
ّ
بــرای ایثارگرانــی فراهــم اســت کــه مطابــق مــاده  21قانــون جامــع خدمــات رســانی بــه ایثارگــران
وضعیــت ایــن
وضعیــت ،فقــط امــکان تبدیــل
ب ـ ه کارگیــری شــده باشــند.4 .از میــان انــواع تبدیــل
ّ
ّ
وضعیــت ،در خصــوص ایــن کارکنــان
کارکنــان بــه رســمی ،قطعــی وجــود دارد و حــاالت دیگــر تبدیــل
ّ
ّ
امکانپذیــر نمیباشــد .5 .طــی مراحــل گزینــش ضــروری اســت و چنــان چــه موفــق نشــوند ،امــکان
بــهکارگیــری آنهــا وجــود نــدارد.

بنــد  .3تبدیــل وضع ّیــت از شــرکتی بــه رســمی ،مطابــق بنــد (ذ) مــاده 87
قانــون برنامـهی پنــج ســاله ششــم
بنــد (ذ) مــاده  87قانــون برنامـهی پنــج ســالهی ششــم ،مــاده  ،21قانــون جامــع خدمــات رســانی بــه
ـرر
ایثارگــران را در بخشهــا یــی نســخ نمــود؛ لــذا منطــوق مــاده  21ق.ج.خ.ا ،بــه ایــن نحــو اصــاح و مقـ ّ
«کلیـهی دســتگاههای موضــوع مــاده  2ایــن قانــون ،مکلّفنــد حداقــل  25%درصــد از نیازهــای
گردیــد کــهّ :
اســتخدامی و تأمیــن نیروهــای مــورد نیــاز خــود را اعــم از رســمی ،پیمانــی ،قــراردادی و شــرکتی کــه وفــق
ضوابــط و مجوزهــای مربــوط و جایگزینــی نیروهــای خروجــی خــود اخــذ مینماینــد بــه خانوادههــای
شــاهد ،جانبــازان و آزادگان ،همســر و فرزنــدان شــهدا و جانبــازان  %25و باالتــر و ...باقــی اســت».
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از تفاوتهــای ایــن قانــون بــا قوانیــن قبلــی کــه در خصــوص ایثارگــران بــه تصویــب رســیده بــود،
ایــن بــود کــه اعطــای ســهمیهی اســتخدامی بــه ایثارگــران در چارچــوب ضوابــط و مجوزهــای مربــوط،
مــورد تأکیــد قانونگــذار قــرار گرفــت .بــا تصویــب ق.ب.پ.ش.ت ،در تاریــخ  1395/12/25کــه بنــد
وضعیــت اســتخدامی
(ذ) مــاده  87آن بــه اصــاح مــاده  21ق.ج.خ.ا ،اختصــاص دارد بــر لــزوم تبدیــل
ّ
مشــمولین مــاده فــوق ظــرف حداکثــر ســه مــاه ،تأکیــد نمــود.
ـدد قوانیــن مص ـ ّوب در ایــن حــوزه و متعــارض و مبهــم بــودن مفــاد برخــی از مــواد آنهــا از
تعـ ّ
وضعیــت ایثارگــران
ســوی دیگــر ،موجــب ســردرگمی دســتگاههای مشــمول در اســتخدام و تبدیــل
ّ
ـددی از ســوی ایثارگــران دیــوان عدالــت اداری شــد .شــعب
و بالطبــع ،منجــر بــه طــرح شــکایات متعـ ّ
ً
دیــوان نیــز در مواجهــه بــا پروندههــای مطروحــه رویــهی متشــتت و بعضــا متعارضــی در پیــش
گرفتنــد کــه همیــن امــر ســبب طــرح موضــوع ،در هیــأت عمومــی دیــوان عدالــت اداری گردیــد .هیــأت
ـم اســتدالالت هیــأت عمومــی
عمومــی در تاریــخ  ،1398/1/27رأی شــمارهی  92را صــادر نمــود .اهـ ِّ
دیــوان عدالــت اداری عبــارت بودنــد از:
 .1بنــد (ذ) مــاده  87ق.ب.پ.ش.ت ،مصــ ّوب  1395/12/14و تبصــرهی آن در چارچــوب مفــاد
قابلیــت تفســیر و اجــراء
مــاده  21قانــون جامــع خدماترســانی بــه ایثارگــران مص ـ ّوب ّ ،1391/10/2
دارد و بــه موجــب ایــن مــاده ،اســتخدام و تأمیــن نیروهــای مــورد نیــاز در چارچــوب ســهمیهی
اســتخدامی ایثارگــران بایــد وفــق ضوابــط و مجوزهــای مربــوط صــورت پذیــرد .بنابرایــن بــه غیــر از
ـررات عمومــی اســتخدام و بــهکارگیــری نیــرو در مــورد
ـرح ،ســایر مقـ ّ
برخــی معافیتهــای قانونــی مصـ ّ
مــورخ ،1397/9/20
ایثارگــران الزمالرعایــه اســت .ایــن امــر در رأی شــمارهی  1849الــی ّ ،1851
هیــأت عمومــی دیــوان عدالــت اداری مــورد اشــاره قــرار گرفتــه و بــر رعایــت شــرایط عمومــی جهــت
ـدی ،داشــتن مجـ ّوز و ســهمیهی
اســتخدام ایثارگــران در دســتگاههای اجرایــی ،وجــود پســت بــا متصـ ّ
اســتخدامی ،شــرکت و قبولــی در آزمــون عمومــی و رقابــت در ســهمیهی اســتخدامی ،رعایــت مراتــب
معافیتهــا ،تأکیــد شــده اســت.
شایســتگی و برابــری فرصتهــا بــا لحــاظ برخــی ّ
 .2مطابــق مــاده  ۱۸ق.م.خ.ک ،مص ـ ّوب  ،۱۳۸۶/۷/۸کارمنــدان بخشهــای غیــر دولتــی کــه تمــام
ـدی امــور دولتــی و ســایر امــور قابــل واگــذاری را بــر عهــده دارنــد،
و یــا قســمتی از وظایــف مــورد تصـ ّ
ّ
کارکنــان تحــت پوشــش کارفرمــای غیــر دولتــی تلقــی شــده و دســتگاههای اجرایــی هیچگونــه
ـرر در مــاده ۲۱
تع ّهــد و یــا مسـ ّ
ـئولیتی در قبــال ایــن کارمنــدان ندارنــد .مضافــا ایــن کــه تکلیــف مقـ ّ
توجــه بــه عبــارت عــام صــدر مــاده مذکــور
ق.ج.خ.ا ،مختــص دســتگاههای دولتــی نبــوده؛ بلکــه بــا ّ
مؤسســات و شــرکتهای غیــر دولتــی؛ از
(کلیــهی دســتگاههای موضــوع مــاده  2قانــون) ،شــامل ّ
ّ
جملــه شــرکت پیمانــکار و کارفرمــای غیــر دولتــی طــرف قــرارداد بــا دســتگاه اجرایــی نیــز میشــود؛
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تحلیلی بر تبدیل وضعیّت ایثارگران از شــرکتی
به رســمی با تأکید بر آراء دیوان عدالت اداری

وضعیــت نیروهــای ایثارگــر شــرکتهای غیــر
بنابرایــن رعایــت ســهمیهی اســتخدامی یــا تبدیــل
ّ
دولتــی ،ارتباطــی بــه دســتگاههای دولتــی نــدارد.
 .3مــاده  ۲۱ق.ج.خ.ا ،هــم بــرای نیازهــای اســتخدامی دســتگاههای مشــمول و هــم بــرای تأمیــن
نیروهــای مــورد نیــاز آنهــا ســهمیه اختصــاص داده اســت و از آن جایــی کــه دســتگاههای اجرایــی
بــه موجــب مــ ّواد  ۱۸و  ۴۷ق.م.خ.ک ،هیچگونــه تعهــدات اســتخدامی در قبــال نیروهــای شــرکتی
وضعیــت اســتخدامی را صرفــا شــامل نیروهــای پیمانــی
توجــه بــه مــاده  ۴۵ق.م.خ.ک ،کــه
ندارنــد و بــا ّ
ّ
و رســمی میدانــد؛ بنابرایــن حکــم تبصــرهی  ۱بنــد (ذ) مــاده  ۸۷ق.ب.پ.ش.ت ،ناظــر بــر ایثارگرانــی
وضعیــت اســتخدامی هســتند و لــذا شــامل نیروهــای شــرکتی نمیشــود.
اســت کــه دارای
ّ
 .4الــزام بــه اســتخدام رســمی ایثارگــران شــاغل در شــرکتهای خصوصــی در دســتگاههای
ـررات و مجــوز اســتخدامی کــه در مــاده  ۲۱قانــون مذکــور بــه آن اشــاره شــده
دولتــی بــدون رعایــت مقـ ّ
ـررات حاکــم بــر اســتخدام
اســت ،نادیــده گرفتــن حکــم قانونــی مــاده مذکــور و بســیاری از اصــول و مقـ ّ
دولتــی و آراء هیــأت عمومــی دیــوان عدالــت اداری اســت و عمـ ً
ا موجبــات تبعیــض نــاروا ح ّتــی بیــن
ایثارگــران و سوءاســتفادهی شــرکتهای خصوصــی را فراهــم خواهــد کــرد.
پــس از صــدور ایــن رأی هیــأت عمومــی بــاز هــم شــعب دیــوان بــا اســتنباطهای مختلــف ،آراء متفاوتی
ـورخ  ،1398/4/11گردید.
را صــادر نمودنــد کــه منجر بــه رأی هیــأت عمومــی شــمارهی  ،669مـ ّ
اهم نکاتی که در این رأی بیان شد عبارت بودند از:
ِّ
توجــه بــه ایــن کــه بنــد(ذ) ،مــاده  ۸۷ق.ب.پ.ش.ت اقتصــادی ،اجتماعــی و فرهنگــی
 .1بــا ّ
اعم از رســمی ،پیمانــی ،قراردادی و شــرکتی
جمهــوری اســامی ایــران ،مصـ ّوب  ،۱۳۹۵/۱۲/۱۴عبــارت ِّ
را بعــد از عبــارت تأمیــن نیروهــای مــورد نیــاز خــود را بــه مــاده  ۲۱ق.ج.خ.ا ،مصــ ّوب ۱۳۹۱/۱۰/۲
توجــه بــه قیــود و شــرایط مــاده مذکــور
،اضافــه کــرده اســت؛ بنابرایــن تفســیر و اجــرای آن بایــد بــا ّ
کلیـهی دســتگاههای موضــوع مــاده
صــورت پذیــرد .مخاطــب مــاده  ۲۱بــه موجــب صــدر ایــن مــادهّ ،
 ۲قانــون مذکــور ،اعــم از دســتگاههای اجرایــی دولتــی و عمومــی و  ،...شــرکتها و مراکــز تولیــدی و
توزیعــی و خدماتــی تحــت پوشــش قانــون کار هســتند.
 .2مطابــق ایــن مــاده در اعمــال ســهمیهی اختصاصی ایثارگــران الزم اســت ،وفق ضوابــط و مج ّوزهای
مربــوط اقــدام شــود .مــاده مذکــور هــم در برگیرنــدهی اســتخدام و هــم در برگیرنــدهی بــهکارگیــری نیرو
ـررات اســتخدامی (از جملــه
در دســتگاهها و شــرکتهای مشــمول میباشــد .بــر اســاس ضوابــط و مقـ ّ
مـ ّواد  ۳۲و تبصرههــای آن ۱۲۴ ،۹۵ ،۵۲ ،۴۷ ،ق.م.خ.ک) ،بــهکارگیــری نیــرو مفهومــی داشــته و شــامل
کلیــهی مــواردی میشــود کــه دســتگاه ،فــردی را مســتقیما جهــت انجــام وظایــف و مأموریّتهــای
ّ
ً
خــود بــه خدمــت گرفتــه باشــند؛ لیکــن اســتخدام بــه موجــب مـ ّواد  ۴۵و  ۴۶ق.م.خ.ک ،صرفـا شــامل
بهکارگیــری نیــرو بــه صــورت پیمانــی و رســمی اعــم از آزمایشــی و قطعــی میباشــد.
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بــه خدمــت گرفتــن افــراد بــه صــورت قــراردادی بــ ه کارگیــری محســوب میشــود؛ ا ّمــا بــرای
فــرد وضعیــت اســتخدامی ایجــاد نمیکنــد .در توضیــح ایــن بنــد بایــد بیــان داشــت کــه ،قضــات
دیــوان عدالــت اداری در ایــن جــا اســتخدام را بــه معنــای خــاص آن بــه کار گرفتهانــد؛ لــذا زمانــی
وضعیــت اســتخدامی مشــموالن ایــن مــاده حداکثــر پــس از  ۳مــاه ،رســمی ،قطعــی
کــه بیــان مـیدارد
ّ
میگردنــد منظــور کارکنــان پیمانــی و رســمی ،آزمایشــی باشــد و ســایر حــاالت بــهکارگیــری را
شــامل نمیشــود .هــر چنــد ایــن رأی هیــأت عمومــی دیــوان عدالــت اداری ،در خصــوص تبدیــل
وضعیــت کارکنــان قــراردادی صــادر شــده اســت؛ لکــن بــا وحــدت مــاک از ایــن رأی و بــه طریــق
ّ
وضعیــت کارکنــان شــرکتی بــه رســمی نیــز وجــود نــدارد.
ا ّولــی میتــوان بیــان داشــت ،امــکان تبدیــل
ّ
مــورخ  ،۱۳۹۷/۹/۲۰هیــأت عمومــی دیــوان عدالــت اداری کــه
رأی شــمارهی  ۱۸۴۹تــا ّ ۱۸۵۱
بــا لحــاظ م ّفــاد مــاده  ۲۱ق.ج.خ.ا و هــم چنیــن بــا لحــاظ بنــد (ذ) ،مــاده  ۸۷قانــون برنام ـهی پنــج
ـرر
ســالهی توســعهی اقصــادی ،اجتماعــی و فرهنگــی جمهــوری اســامی ایــران صــادر شــده اســت ،مقـ ّ
مقــررات عمومــی؛ از
نمــوده اســت« :جهــت اســتخدام ایثارگــران در دســتگاههای اجرایــی رعایــت ّ
ـهمیهی اســتخدامی ،شــرکت و قبولــی
جملــه (وجــود پســت ســازمانی بالتصــدی) داشــتن مجـ ّوز و سـ ّ
در آزمــون عمومــی و رقابــت در ســهمیهی اســتخدامی ،رعایــت مراتــب شایســتگی و برابــری فرصتهــا
ـرح الزم اســت».
بــا لحــاظ برخــی ّ
معافیتهــای مصـ ّ
ـررات و
.3الــزام بــه اســتخدام نیروهــای قــراردادی شــاغل در دســتگاههای دولتــی بــدون رعایــت مقـ ّ
مجـ ّوز اســتخدامی کــه در مــاده  ۲۱ق.ج.خ.ا ،موکــول شــده اســت؛ از جملــه عــدم شــرکت در آزمــون و
عــدم رقابــت بــا ســایر ایثارگــران متقاضــی اســتخدام ،بــه منزلـهی نادیــده گرفتــن حکــم مــاده قانونــی
مقــررات حاکــم بــر اســتخدام دولتــی و آراء هیــأت عمومــی دیــوان
مذکــور و بســیاری از اصــول و ّ
ّ
عدالــت اداری اســت و عم ـ ً
ا موجــب تقلــب نســبت بــه قانــون و ایجــاد تبعیــض اســتخدامی در بیــن
ایثارگــران و زمینـهی ســوء اســتفاده در دســتگاههای اجرایــی را فراهــم میکنــد .پــس از آن در تاریــخ
 ۲۴ ،1398/10/3نفــر از نماینــدگان مجلــس طــرح استفســاریه تبصــرهی  ۱بنــد(ذ) ،مــاده  ۸۷قانــون
برنامـهی پنــج ســالهی ششــم توســعه اقتصــادی ،اجتماعــی و فرهنگــی جمهــوری اســامی ایــران را بــه
ریاســت مجلــس شــورای اســامی تقدیــم نمودنــد.
وضعیــت اســتخدامی شــرکتی
استفســاریه ایــن گونــه مطــرح شــد کــه آیــا منظــور از تبدیــل
ّ
معیــن بــه رســمی،
(پیمانــکاری) بــه رســمی ،قطعــی و قــراردادی بــه رســمی ،قطعــی و قــرارداد ّ
ـرر در تبصــرهی  ،۱بنــد(ذ)،
قطعــی و پیمانــی بــه رســمی ،قطعــی ورســمی بــه رســمی ،قطعــی مقـ ّ
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توســط
مــاده  ۸۷ق.ب.پ.ش.ت ،تبدیــل
وضعیــت اســتخدامی مشــموالن حداکثــر پــس از ســه مــاه ّ
ّ
دســتگاه محــل خدمــت بــه رســمی ،قطعــی ،دائــم ،ثابــت و ســایر عناویــن مشــابه میباشــد کــه
قبــل و بعــد از تصویــب قانــون برنامـهی ششــم خــارج از ســهمیهی اســتخدامی بــدون آزمــون جــذب
دســتگاههای مشــمول مــاده  ۲ق.ج.خ.ا ،شــده یــا میشــوند ،نیــز شــامل تمامــی مشــموالن مــاده
 21قانــون ایثارگــران (اعــم از خانــواده شــهدا ،خواهــر و بــرادر شــهید ،جانبــازان ،آزادگان و همســر و
فرزنــدان آزادگان یــک ســال اســارت و بــاالی یــک ســال اســارت ،همســر و فرزنــدان جانبــازان  %25بــه
بــاال و فرزنــدان جانبــازان زیــر  %۲۵و رزمنــدگان بــا حداقــل شــش مــاه حضــور داوطلبانــه و همســر و
فرزنــدان آنــان) میگــردد؟
مجلــس بــه صــورت مختصــر پاســخ مثبــت داد .نکتهایــی کــه وجــود دارد ایــن اســت تــا زمانــی
کــه ایــن استفســاریه بــه تأییــد شــورای نگهبــان نرســد قابــل اســتناد نیســت .در واقــع استفســاریه،
ماهیــت قانــون دارد و بایــد بــه تصویــب شــورای نگهبــان برســد .در نهایــت شــورای نگهبان در جلسـهی
ّ
ـورخ  ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ایــن طــرح استفســاریه را ،مــورد بحــث و بررســی قــرار داد و بیــان داشــت از آن
مـ ّ
جــا کــه طــرح مذکــور تفســیر نیســت و قانونگــذاری جدیــد محســوب میشــود؛ لــذا مغایــر اصــل ۷۳
ـورخ  ۱۳۷۶/۳/۱۰شــورای نگهبــان ،از
قانــون اساســی و نظری ـهی تفســیری شــمارهی  ،۷۶/۲۱/۵۸۳مـ ّ
ایــن اصــل شــناخته شــد.
البتــه چنیــن امکانــی در بنــد (د) ،تبصــرهی  20قانــون بودجـهی ســال 1 ،1400پیــش بینــی شــد
ّ
مهیــا گشــت .طــی مراحــل گزینــش ،بــرای کارکنانــی
ـز
ـ
نی
ـان
ـ
کارکن
ـن
ـ
ای
ـت
ـ
وضعی
ـل
ـ
تبدی
ـکان
و امـ
ّ
ّ
ـرره نکاتــی قابــل برداشــت
کــه دســتگاه قصــد تبدیــل
ّ
وضعیــت آنهــا را دارد ضــروری اســت .از ایــن مقـ ّ
وضعیــت ایــن کارکنــان را دارد و نیــازی بــه درخواســت
اســت .ایــن کــه دســتگاه الــزام بــه تبدیــل
ّ
 .1در راســتای اجــرای بنــد (ذ) ،مــاده ( )۸۷قانــون برنام ـهی ششــم توســعه،دســتگاههای مشــمول مــاده ( ،)۲قانــون جامــع
کلیـهی مشــموالن مــاده ()۲۱
وضعیــت اســتخدامی ّ
خدمــات رســانی بــه ایثارگــران ،مکلّفنــد نســبت بــه اســتخدام و نیــز تبدیــل ّ
قانــون جامــع خدماترســانی بــه ایثارگــران کــه بــا عناویــن مختلــف دردســتگاههای موضــوع قانــون مذکــور شــاغل هســتند

معیــن یــا شــرکتی میباشــد و یــا از محــل اعتبــارات جــاری
و رابط ـهی شــغلی آنعــا بــه صــورت پیمانــی ،قــرارداد انجــام کار ّ
و تبصــرهی مــاده ( )۳۲و مــاده ( )۱۷قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری و اعتبــارات طرحهــای عمرانــی و یــا ســایر عناویــن؛ از

حاکمیتــی و تصدیگــری موضــوع بندهــای (الــف) و (ب) مــاده ( )۴۵قانــون مدیریّــت خدمــات کشــوری ،خدمــت نمــوده و
جملــه
ّ
یــا مینماینــد بــا طــی مراحــل گزینــش بــا رعایــت تبصــرهی ( )۲بنــد (و) مــاده ( )۴۴قانــون برنامـهی پنــج ســاله پنجم توســعهی

جمهــوری اســامی ایــران ،مصـ ّوب  ،۱۵/۱۰/۱۳۸۹بــه صــورت اســتخدام رســمی اقــدام نماینــد .اعتبــار مــورد نیــاز ایــن حکــم
از محــل ردیــف  ، ۵۵۰۰۰۰- ۸۸بــه مبلــغ پنــج هــزار میلیــارد ( )۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ریــال در اختیــاردســتگاههای اجرائــی

ذیربــط قــرار میگیــرد
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وضعیــت از ســوی کارکنــان نیســت و هــم چنیــن پــر واضــح اســت کــه چنــان چــه کارکنــان
تبدیــل
ّ
وضعیــت آنهــا وجــود نــدارد .رعایــت تبصــرهی ،2
در آزمــون گزینشــی مــردود شــوند امــکان تبدیــل
ّ
وضعیــت ایــن کارکنــان الزامــی اســت.
بنــد و مــاده  1 ،44بــرای تبدیــل
ّ

گفتار:4آســیب شناســی تبدیــل وضع ّیــت ایثارگــران شــرکتی
بــه رســمی قطعــی
وضعیــت کارکنــان شــرکتی بــه رســمی ،دارای معایــب بســیاری اســت کــه در خــور توجــه
تبدیــل
ّ
توجــه بــوده اســت.
میباشــد؛ امــا متأســفانه قانونگــذار نســبت بــه آنهــا بی ّ

بند .1بزرگ شدن دولت
ســند چشــمانداز ۲۰ســاله ،سیاســتهای کلّــی اصــل  ۴۴قانــون اساســی و تمــام برنامههــای
توســعهی کشــور ،همگــی بــر کوچــک کــردن دولــت تاًکیــد میورزنــد .ایــن تاًکیــد در برنامـهی ششــم
بــه اوج رســیده اســت ،بــهگونهایــی کــه اصلیتریــن اولویّــت در ایــن برنامــه ،کوچ ـک ســازی دولــت
اســت .مطابــق بنــد  1مــاده  10قانــون برنام ـهی پنــج ســالهی ششــم توســعه ،بایــد تــا پایــان ایــن
برنامــه ،حجــم دولــت  ۱۵درصــد کوچکتــر شــود؛اما متاًســفانه نماینــدگان مجلــس شــورای اســامی
مقرراتــی را بــه تصویــب میرســانند کــه نتیجهایــی جــز
بــدون ّ
توجــه بــه چنیــن امــری قوانیــن و ّ
بــزرگ شــدن دولــت نــدارد.

بند  .2تبعیض در تبدیل وضع ّیت
عدالــت اســتخدامی در اســناد بیــن المللــی؛ ماننــد بنــد  ،2مــاده  21اعالمیــه جهانــی حقــوق بشــر
و بنــد (ج) ،مــاده  7میثــاق بیــن المللــی حقــوق اقتصــادی ،اجتماعــی و فرهنگــی ،اعالمیــه فیالدلفیــا
و غیــره پیــش بینــی شــد .در حقــوق داخلــی نیــز بنــد  ،9اصــل  3و اصــل  28قانــون اساســی ،بنــد
 ،2سیاس ـتهای کلّــی نظــام اداری و مــاده  41قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری و بســیاری از آراء
وحــدت روی ـهی دیــوان عدالــت اداری ،بــه اصــل عدالــت اســتخدامی پرداختهانــد.
 .1رزمنــدگان بــا حداقــل شــش مــاه حضــور داوطلبانــه در جبهــه ،جانبــازان ،آزادگان و همســران شــهدا ،جانبــازان و آزادگان
ـهمیهی اســتخدامی معــاف و دســتگاههای مشــمول
ـیت بــرای اســتفاده از سـ ّ
فرزنــدان شــاهد و جانبــاز و آزاده از شــرط جنسـ ّ
ایــن قانــون ّ
موظفنــد بــدون الــزام بــه رعایــت شــرط سـ ّنی ،تحصیلــی ،معــدل و آزمــون و بــا احــراز شــرایط عمومــی گزینــش بــا
هماهنگــی بنیــاد شــهید و امــور ایثارگــران و از ابتــدا ،آنــان را بــه صــورت رســمی قطعــی اســتخدام نماینــد.
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مقتضــای عدالــت اســتخدامی ایــن اســت کــه شــرایط مســاوی بــرای متقاضیــان واجــد شــرایط
فراهــم گــردد 1.بــه نظــر میرســد تصویــب چنیــن قوانینــی بــرای قشــر خاصــی ،خــاف اســناد
البتــه برخــی آن را تبعیــض مثبــت میداننــد و معتقدنــد نابرابریهــای نامشــروع
باالدســتی اســتّ .
2
توجــه
نیــاز دارد تــا چنیــن تبعیضــی اعمــال گــردد تــا در نهایــت توزیــع عادالنــه بــه دســت آیــد .بایــد ّ
وضعیــت اســت و هــر امــری کــه
داشــت کــه اصــل بــر عــدم تبعیــض در ورود بــه اســتخدام و تبدیــل
ّ
بخواهــد ایــن اصــل را تخصیــص بزنــد نیــاز بــه دلیــل دارد.
ـس ناامیــدی را در افــراد غیــر ایثارگــر
فــارغ از ایــن کــه چنیــن قانونــی باعــث تبعیــض اســت و حـ ّ
کلیـهی
بــه وجــود مـیآورد ،باعــث اعمــال تبعیــض بیــن خــود ایثارگــران نیــز اســت؛ بــه گونهایــی کــه ّ
وضعیــت بــه
مقــررات تبدیــل
ّ
ایثارگرانــی کــه بــه صــورت شــرکتی بــهکارگیــری شــدهاند مشــمول ّ
وضعیتــی را پیــدا میکننــد.
رســمی ،قطعــی نمیباشــند و فقــط گروهــی از آنهــا امــکان چنیــن تبدیــل
ّ
مبنــای ایــن کــه چــرا بــرای ســایر ایثارگــران چنیــن امکانــی پیشبینــی نشــده اســت ،مشــخص
نیســت .جالبتــر ایــن کــه اگــر بخواهیــم بــر اســاس مسـ ّ
ـتقلت عقلــی و بنــای عقــاء ،قانوگــذاری
کنیــم بســیاری از غیــر مشــمولین مســتحقتر از مشــمولین هســتند و ممکــن اســت ســابقهی بیشــتری،
کارایــی باالتــری نســبت بــه مشــمولین ،داشــته باشــند.

بند  .3فساد موجود در این نوع از تبدیل وضع ّیت
وضعیــت اســت.
فســاد در بـ ه کارگیــری ایــن کارکنــان نیــز از معایــب دیگــر ایــن مــدل از تبدیــل
ّ
در ایــن صــورت فقــط کافــی اســت اشــخاصی بــا حداقــل ســمتهای اداری از حیــث چــارت ســازمانی؛
از جملــه نظافتچــی و آبدارچــی بــا شــرکت طــرف قــرارداد بــا دســتگاه ،قــرارداد منعقــد نماینــد تــا
دســتگاه ّ
وضعیــت نمایــد.
موظــف گــردد ،ظــرف ســه مــاه ایــن کارکنــان را بــه رســمی ،قطعــی تبدیــل
ّ
میتــوان تص ـ ّور نمــود چنیــن امــری چگونــه میتوانــد باعــث فســاد در نظــام اســتخدامی گــردد
و ایــن کــه شــخصی بــرای ایــن کــه در ایــن شــرکتها مشــغول بــه خدمــت گــردد حاضــر اســت چــه
امتیــازی بــه شــرکت بدهــد .در واقــع ایــن شــخص بــا انعقــاد قــرارداد بــا شــرکت پــس از ســه مــاه،
میتوانــد خــود را یــک کارمنــد رســمی تصــ ّور کنــد .عــاوه بــر ایــن نیروهایــی شــرکتی ،غالبــا در
محمد و کورش استوار سنگری ،حقوق اداری ،تهران ،میزان ،1389 ،ص.193
 .1امامیّ ،

 .2فکوهــی ،ناصــر ،ســاز و کار تبعیــض مثبــت ،بــه مثاب ـهی ابــزار محروم ّیــت زدایــی :پژوهــش زنــان ،پائیــز ،1384
شــماره ،3ص.117
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قالــب نیروهــای خدماتــی بــهکارگیــری میشــوند و اگــر قوانینــی از ایــن دســت بــه تصویــب برســد و
حاکمیتــی بــه طــور دائــم
وضعیــت یابنــد ،بایــد در مشــاغل
ایــن کارکنــان بــه رســمی ،قطعــی تبدیــل
ّ
ّ
تخصــص کافــی نیــز در زمینـهی آن پســت
مشــغول بــه خدمــت گردنــد .بســیاری از ایــن کارکنــان از ّ
ســازمانی برخــوردار نیســتند.
بــه نظــر میرســد چنیــن ظرفیتــی در مــاده  32و  124قانــون مدیریّــت خدمــات کشــوری وجــود
مقرراتــی اســت کــه گــره اســتخدامی کشــور
دارد کــه قانونگــذار بــی ّ
توجــه بــه آن در حــال تصویــب ّ
را کورتــر از ســابق میکنــد.

بند  .4عدم تخصص کافی در صورت تبدیل وضع ّیت
کارکنــان شــرکتی مطابــق مــاده  17قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری در مشــاغل حجمــی
مشــغول بــه خدمــت میباشــند؛ لــذا چنیــن مشــاغلی نیــاز بــه تخصــص خاصــی کــه مجبــور بــه
وضعیــت ایــن کارکنــان بــه رســمی،
طــی تحصیــات آکادمیــک باشــد ،نــدارد .از طرفــی بــا تبدیــل
ّ
قطعــی بایــد مطابــق مــاده  45قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری ،بــه ایــن کارکنــان پســت ثابــت در
حاکمیتــی اعطــا گــردد؛ لــذا ایــن امــر داللــت بــه ایــن دارد کــه ایــن کارکنــان چنــان چــه در
مشــاغل
ّ
تخصــص کافــی بــرای آن مشــاغل بــی بهــره هســتند.
پســتهای
حاکمیتــی منصــوب گردنــد از ّ
ّ
تخصــص باشــند؛ ولــی غالبــا ایــن افــراد کســانی هســتند
هــر چنــد ممکــن اســت برخــی دارای ّ
البتــه تعــداد ایــن افــراد نیــز بســیار کــم اســت و
کــه توانایــی قبــول شــدن در آزمــون را نداشــتهاندّ .
بیشــتر آنهــا  ،تحصیــات آکادمیــک را طــی ننمودهانــد و یــا تحصیــات غیــر مرتبــط دارنــد .کارایــی
ایــن کارکنــان پیشــاپیش قابــل تصــ ّور اســت .بــا چنیــن وضعیتــی نمیتــوان انتظــار داشــت کــه
دســتگاههای اجرایــی بــه خوبــی بتواننــد از عهــدهی وظایــف خــود بــر آینــد.

بند  .5هدر رفت منابع مالی
بایــد میــان مص ّوباتــی کــه بــار مالــی دفعــی و مســتمر دارنــد ،تمایــز قائــل شــد؛ چنــان چــه اثــر
مالــی ،دفعــی داشــته باشــند بــا یــک یــا چنــد بــار پرداخــت  ،حکــم قانــون اجــرا میشــود و بحــث
خاصــی در مــورد نحــوهی جبــران هزینههــای آن مطــرح نمیشــود؛ ولــی چنــان چــه دارای بــار مالــی
مــداوم باشــند ،بــه نحــوی کــه در ســالهای آتــی نیــز بایــد محــل تأمیــن هزینههــای آن در نظــر
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تحلیلی بر تبدیل وضعیّت ایثارگران از شــرکتی
به رســمی با تأکید بر آراء دیوان عدالت اداری

گرفتــه شــود مســأله قابــل تأمــل بــه نظــر میرســد .بســیار واضــح اســت کــه موضــع بحــث مــا در
1
خصــوص مص ّوبهایــی اســت کــه بــار مالــی مــداوم دارد.
وضعیــت نیروهــای شــرکتی بــه رســمی ،موجــب ایجــاد الــزام بــرای دولــت
الــزام موجــود در تبدیــل
ّ
بــه منظــور تضمیــن پرداخــت حقــوق و مزایــا تــا زمــان بازنشســتگی افــراد خواهــد بــود و ایــن تضمیــن
بالطبــع باعــث خواهــد شــد کــه افــراد داخــل در عائلــهی دولــت محســوب شــده و دولــت همــواره
ـدت،
مجبــور بــه پرداخــت حقــوق بــه آنهــا خواهــد بــود کــه ایــن مهــم ،تحمیــل بــار مالــی بلنــد مـ ّ
بــه دولــت قلمــداد میگــردد.

بند  .6تغییرات ساختاری غیر بهینه در سازمان اداری کشور
وضعیــت اشــخاص در حــاالت
هــر چنــد در آرای متعــدد دیــوان عدالــت اداری ،الــزام بــه تبدیــل ّ
ـدی و ردیف
مختلــف اســتخدامی ،مســتلزم احــراز شــرایط قانونــی؛ از جملــه وجود پســت اداری بــدون متصـ ّ
ســهمیهی اســتخدامی گردیــده اســت؛ لکــن الــزام قانونــی در قوانیــن مختلــف و سیاســت کلــی قانــون گذار
وضعیــت نیروهــا ،بیــم آن را ایجــاد مینمایــد کــه بــا تغییــرات نــگاه در قـ ّوهی مق ّننــه،
بــه منظــور تبدیــل ّ
از لــزوم وجــود ایــن شــروط نیــز کــم کــم کاســته شــده و بــا تحمیــل الــزام بــه تبدیــل وضعیــت نیروهــا،
ایــن شــروط نیــز بــه تدریــج ،رنــگ باختــه و ردیــف ســهمیهی اســتخدامی محــذوف یــا ردیــف ســهمیهی
اســتخدامی ،ایجــاد گــردد کــه در هــر دو حالــت ،ســازمان بهینـهی اداری کشــور متــورم شــده و از حالــت
بهینگــی خــارج و بهــره وری کاهــش و نارضایتــی در عامـهی مــردم افزایــش خواهــد یافــت.

محمدقاســم تنگســتانی ،نگاهــی بــه اصــل  75قانــون اساســی بــا ت ًاکیــد بــر آراء و نظرهــای
محمــد و ّ
 .1جاللــیّ ،

شــورای نگهبــان(در مــورد مص ّوبــات مجلــس شــورای اســامی تــا دورهی هشــتم) :فصلنام ـهی دانــش حقــوق

عمومــی ،زمســتان  ،1393شــماره  ،10ص.80
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نتیجهگیری
وضعیــت ،دارای مفهومــی پیچیــده و مب ّهــم میباشــد و شــاید بــه همیــن دلیــل اســت
تبدیــل
ّ
وضعیــت
کــه اســاتید حقــوق اداری در ایــن خصــوص تعریــف جامــع و مانعــی ارائــه ندادهانــد .تبدیــل
ّ
متعــددی باشــد .ا ّمــا تعریــف جامعــی کــه میتــوان از
وضعیــت ،میتوانــد دارای مفاهیــم
یــا تغییــر
ّ
ّ
وضعیــت اســتخدامی کارکنــان دولــت راگوینــد
وضعیــت ارائــه داد ،عبــارت اســت از« :تغییــر
تبدیــل
ّ
ّ
خالقیــت،
کــه در صــورت اطمینــان از لیاقــت (علمــی ،اعتقــادی ،اخالقــی) ،کاردانــی ،عالقــه بــه کار،
ّ
نــوآوری ،روحی ـهی خدمــت بــه مــردم و رعایــت نظــم و انضبــاط اداری ،طــی دورههــای آموزشــی و
ـررات الزم؛ ماننــد وجــود مجـ ّوز قانونــی ،بعضــا وجود
کســب امتیــاز الزم ،تأییــد گزینــش و ضوابــط و مقـ ّ
پســت ســازمانی ،برگــزاری آزمــون و بــر اســاس برابــری فرصتهــا صــورت میپذیــرد کــه شــامل
وضعیــت از شــرکتی بــه قــراردادی ،پیمانــی ،رســمی و از قــراردادی ،بــه پیمانــی و رســمی ،از
تبدیــل
ّ
پیمانــی بــه رســمی ،و از رســمی ،آزمایشــی بــه رســمی ،قطعــی میگــردد.
وضعیــت دیگــر باشــد،
وضعیتــی بــه
ماهیــت حقوقــی تبدیــل وضعیــت ،بســته بــه ایــن کــه از چــه
ّ
ّ
ّ
وضعیــت را قــرارداد دانســت
ـل
ـ
تبدی
از
ـوع
ـ
ن
ـن
ـ
ای
ـت
ـ
ماهی
ـوان
ـ
ت
ی
م
ـی
ـ
گاه
ـد.
ـ
باش
ـاوت
ـ
متف
ـد
میتوانـ
ّ
ّ
توجــه کــرد ،ایــن
مهمــی کــه بایــد بــه آن ّ
کــه متفــاوت از قــرارداد حقــوق خصوصــی میباشــد .نکتــه ّ
وضعیــت صــورت گیــرد رابط ـهی کارمنــد و دســتگاه بــر اســاس حکــم
اســت کــه چنــان چــه تبدیــل
ّ
وضعیــت اســت .گاهــی نیــز تبدیــل
تنظیــم میشــود؛ امــا ایــن جــا مرحل ـهی قبــل از اســقرار ایــن
ّ
وضعیــت بــر اســاس قانــون صــورت میگیــرد و دســتگاه بــه صــورت یــک جانبــه و بــدون درخواســت
ّ
وضعیــت را انجــام میدهــد.
ـل
ـ
تبدی
ـد
ـ
کارمن
ّ
دســتگاههای اجرایــی نیروهــای خــود را بــه صــورت مســتقیم و از طریــق نیروهــای رســمی،
پیمانــی و قــراردادی و غیــر مســتقیم از طریــق نیروهــای شــرکتی بـ ه کارگیــری مینماینــد .کارکنــان
شــرکتی تحــت پوشــش کارفرمــای غیــر دولتــی تلّقــی میگردنــد و دســتگاههای اجرایــی هیــچ گونــه
ـئولیتی در قبــال ایــن کارمنــدان ندارنــد.
تع ّهــد و مسـ ّ
مســتند بــه م ـ ّواد  10و  12قانــون تشــکیالت و آئیــن دادرســی دیــوان عدالــت اداری و مــاده 157
وضعیــت از شــرکتی بــه
قانــون کار ،مرجــع صالــح بــرای طــرح دعــاوی اســتخدامی و باألخــص تبدیــل
ّ
قــراردادی ،پیمانــی و رســمی ،دیــوان عدالــت اداری اســت و نــه مراجــع حـ ِّ
ـل اختــاف کارگــر و کارفرمــا.

199

تحلیلی بر تبدیل وضعیّت ایثارگران از شــرکتی
به رســمی با تأکید بر آراء دیوان عدالت اداری

وضعیــت کارکنــان ایثارگــر وجــود داشــت؛
هــر چنــد در برهههــای زمانــی متفــاوت ،امــکان تبدیــل
ّ
وضعیــت فقــط بــرای کارکنــان شــرکتی مشــمول مــاده  21قانــون
امــا در حــال حاضــر امــکان تبدیــل
ّ
حاكمیــت قانــون برنامــهی پنــج
جامــع خدمــات رســانی بــه ایثارگــران وجــود دارد كــه در زمــان
ّ
ســالهی پنجــم توســعهی جمهــوری اســامی ایــران ،بــهكارگیــری شــدهاند و دارای شــرایط منــدرج در
بنــد (و) ،مــاده  44قانــون مذكــور و اصالحــات بعــدی آن هســتند و چنیــن امکانــی در بنــد (ذ) مــاده
 87قانــون برنامـهی پنــج ســالهی ششــم نیــز ،پیــش بینــی شــده اســت.
وضعیــت وجــود دارد ایــن اســت کــه .1 :ایــن نــوع از تبدیــل
نکاتــی کــه در خصــوص ایــن تبدیــل
ّ
وضعیــت اســتخدامی نیســت؛ زیــرا مطابــق مــاده  45قانــون مدیریــت خدمــات
وضعیــت ،تبدیــل
ّ
ّ
کشــوری ،اســتخدام منحصــر در رســمی و پیمانــی میباشــد.2 .ایــن کارکنــان بایــد در بــازهی زمانــی
وضعیــت فقــط بــرای
قانــون برنامــه پنــج ســالهی پنجــم بهکارگیــری شــده باشــند .3 .امــکان تبدیــل
ّ
وضعیــت ایــن
وضعیــت فقــط امــکان تبدیــل
ایثارگــران فراهــم میباشــد .4 .از میــان انــواع تبدیــل
ّ
ّ
وضعیــت بــه
وضعیــت نظیــر تبدیــل
کارکنــان بــه رســمی ،قطعــی وجــود دارد و حــاالت دیگــر تبدیــل
ّ
ّ
حالــت اســتخدامی ،پیمانــی در خصــوص ایــن کارکنــان امکانپذیــر نمیباشــد.
کارکنانــی نیــز کــه در طــول برنام ـهی پنــج ســالهی ششــم و بــر اســاس مــاده  21قانــون جامــع
وضعیــت بــه
خدمــات رســانی بــه ایثارگــران بهکارگیــری شــدهاند نیــز میتواننــد تقاضــای تبدیــل
ّ
ـرره بنــد (د) ،تبصــرهی  20قانــون بودجــه  ،1400بــه
رســمی قطعــی را نماینــد .در تأییــد ایــن مقـ ّ
وضعیــت و
وضعیــت ایــن کارکنــان بــود .تبدیــل
تصویــب رســید کــه پایانــی بــر ابهامــات تبدیــل
ّ
ّ
اســتخدام کارکنــان شــرکتی زمین ـهی افزایــش تعــداد کارکنــان دولــت و بــزرگ تــر شــدن انــدازهی
دولــت را فراهــم میکنــد.
ـدی میباشــد؛
هــم چنیــن بــهکارگیــری ایــن کارکنــان در پسـتهای ســازمانی دارای ایــرادات جـ ّ
تخصــص کافــی بیبهــره هســتند؛ لــذا در ایــن راســتا و در
زیــرا اغلــب ایــن کارکنــان از ســطح ســواد و ّ
مقــام اصــاح قوانیــن و مقــررات یــا تدویــن آنهــا پیشــنهاد میشــود کــه:
 .1هــر گونــه اعطــای امتیــازات اســتخدامی بــه ایثارگــران ،منتفــی و در صــورت امــکان ،امتیــازات
ـق بیم ـهی ســهم کارمنــد،
معافیــت از پرداخــت حـ ّ
معافیتهــای مالیاتــی یــا ّ
بــه صــور دیگــری نظیــر ّ
برابــری فرصتهــا
در نظــر گرفتــه شــود تــا عدالــت اســتخدامی و اصــل رعایــت شایســتگیها و
ِ
مخــدوش نگــردد و نظــام اداری نیــز از حضــور افــراد بــر اســاس شایســتگی بهــره منــد شــود.
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 .2در صــورت اصــرار بــه وجــود تبعیــض و توجیــه آن بــه تبعیــض مثبــت ،ارکان ایجــاد ایــن امتیــاز
بــا د ّقــت بیشــتری تدویــن شــود و بــه طــور مثــال ،صــرف اشــتغال ســه ماهــه در ســمت اداری ،مج ّوزی
بــرای رســمی شــدن فــرد نبــوده و ایــن امــر منــوط بــه احــراز مالکهــا و شایســتگیها شــده و فــرد
ایثارگــر یــا منتســب بــه ایثارگــر در راســتای جــذب و بــه کارگیــری ،دارای اولویّــت اســتخدامی گــردد
و نــه امتیــاز محفــوظ و غیــر قابــل خدشـهی اســتخدامی.
وضعیــت بــه
 .3در حالتــی کــه قانونگــذار قصــد بــر آن دارد تــا ایثارگــران را مشــمول تبدیــل
ّ
رســمی قطعــی نمایــد ،بــه طــور هماهنــگ و یــک دســت ،یــک حکــم کلــی در نظــر نگرفتــه و در
ـدی بــه انــواع قراردادهــای اســتخدامی و انــواع خــاص دســتگاهها و قوانیــن
ایــن بــاب ،بــا توجــه جـ ّ
خــاص ایشــان ،از تعبیــر رســمی ،قطعــی و مشــابه آن ،اســتفاده نمایــد تــا مشــمولین قانــون کار ،چــه
در دســتگاه دولتــی و چــه بخــش خصوصــی و یــا مشــمولین قانــون خــاص نیــز ،امــکان طفــره رفتــن
از اجــرای مفــاد قانــون را نداشــته باشــند.
 .4در مــورد ایثاگرانــی کــه در زمــان حیــات قانونــی برنامههــای پنــج ســاله ،از حیــث قانونــی
وضعیــت بــوده انــد ،ایــن امــکان قانونــی فراهــم شــود تــا پــس از پایــان برنامههــای
شایســتهی تبدیــل
ّ
وضعیــت را داشــته
پنــج ســاله نیــز بــا اســتناد بــه قانــون حاکــم در زمــان اشــتغال خــود ،امــکان تبدیــل
ّ
ـق ایشــان
باشــند و صــرف عــدم اقــدام ایشــان یــا عــدم قبــول دســتگاه اجرایــی ،موجــب تضییــع حـ ِّ
ـرره میتوانــد بــه عنــوان حکمــی عــام در قوانیــن پنــج ســالهی بعــدی یــا بــه عنــوان
نشــود و ایــن مقـ ّ
یــک ســاختار الحاقــی در قانــون احــکام دائمــی برنامههــای توســعهی کشــور بــه عنــوان ســند احــکام
ضــروری و دائمــی برنامههــای توســعه ،منــدرج گــردد.
 .5بــه عنــوان یــک راهــکار اساســی و به منظــور اجرایی شــدن آرائی کــه ایثارگــران در راســتای الزام
وضعیــت از شــرکتی بــه رســمی دریافــت مینماینــد ،مرجــع
دســتگاه متبــوع خــود بــه منظــور تبدیــل
ّ
اجــرای مشــخص و واحــد دارای اختیــارات قانونــی تعییــن شــده و آرای کمیســیونهای مــاده  16از ایــن
بابــت ضمانــت اجــرا یابنــد؛ زیــرا هــر چنــد بــه موجــب بخشــنامهی شــمارهی ۹۰۰۰/۲/۲۲۶۵/۱۰۰۰
ـرر شــده اســت تــا بــه منظــور اجــراء بــه موقــع
مـ ّ
ـورخ  ،۱۳۹۷/۷/۲۸معــاون اول ق ـ ّوهی قضائیــه مقـ ّ
تصمیمــات کمیســیون مــاده  ،16در مرکــز اســتان شــعبه ایــی از اجــرای احــکام کیفــری جهــت اجــرای
آرای قطعــی ایــن کمیســیون تعییــن گــردد؛ امــا در مــواردی کــه طــرف شــکایت ،دســتگاه و بخــش
خصوصــی اســت ،اجــرای رأی کمیســیون مــاده  16بــه اســتناد مــاده  576قانــون مجــازات اســامی،
امــکان پذیــر نبــوده و ایــن مــاده در مــورد بخــش خصوصــی مصداقــی نــدارد و شــعب اجــرای احــکام
کیفــری ،در ایــن حالــت نامتمکــن از اجــرای رأی بــوده و مســأله بــه صــورت حــل نشــده باقــی خواهــد
مانــد و ضمانــت اجــرای خاصــی بــه منظــور الــزام مســئولین بخــش خصوصــی بــرای اجــرای رأی
کمیســیون مــاده  16متصـ ّور نیســت.
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لــذا پیشــنهاد میشــود تــا در مقــام اجــرای رأی کمیســیون مــاده  16هماننــد ســایر کمیســیونها
مدنــی صالــح بــرای اجــرای رأی،
و هیأتهــا نظیــر مراجــع حــل اختــاف کار ،شــعب اجــرای احــکام ّ
مدنــی
خوانــده شــوند تــا حســب مــورد بــا اســتفاده از ابزارهــای موجــود در قانــون اجــرای احــکام ّ
نســبت بــه اجــرای رأی اقــدام شــده و یــا عنداللــزوم ســاختار نویــن یــا ســاختار موجــو ِد مؤثّــری بــه
منظــور اجــرای آرای ایــن کمیســیون مــورد پیــش بینــی قانونگــذار ،قــرار گیــرد.

202

فصلنامه علمی پژوهشهای نوین حقوق اداری
ســــال چهارم  /شمـــــاره دهم  /بهار 1401

فهرست منابع
الف .کتابها و مقاالت فارسی

 .1آقاشــاهی ،احســان اللــه ،تضمیــن حقــوق ایثارگــران در روی ـهی قضایــی دیــوان عدالــت اداری،
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.93
محمدقاســم تنگســتانی ،نگاهــی بــه اصــل  75قانــون اساســی بــا تاًکیــد بــر
محمــد و ّ
.5جاللــیّ ،
آراء و نظرهــای شــورای نگهبــان(در مــورد مص ّوبــات مجلــس شــورای اســامی تــا دورهی هشــتم)،
فصلنام ـهی دانــش حقــوق عمومــی ،زمســتان  ،1393شــماره  ،10ص 69تــا.90
 .6طباطبائی مؤتمنی ،منوچهر ،حقوق اداری ،تهران :سمت.1395 ،
 .7فکوهــی ،ناصــر ،ســاز و کار تبعیــض مثبــت ،بــه مثاب ـهی ابــزار محرومیــت زدایــی ،پژوهــش
زنــان ،پائیــز  ،1384شــماره ،3ص 115تــا.141
ماهیــت و میــزان اعتبــار قــرارداد الحاقــی ،مجلــهی حقــوق اســامی ،پائیــز
 .8قافــی ،حســینّ ،
 ،1383شــمارهی  ،42ص 61تــا.88
.9کرمــی ،حامــد و مهــدی گــودرزی ،تحلیــل حقوقــی قــرارداد خریــد خدمــت کارکنــان
دســتگاههای اجرایــی بــا تأکیــد بــر آراء دیــوان عدالــت اداری ،فصلنامـهی پژوهشهــای نویــن حقــوق
اداری ،پاییــز ،99شــمارهی  ،4ص 79تــا.106
 .10مشهدی ،علی ،فرهنگ اصطالحات حقوق اداری ،تهران :شرکت سهامی انتشار.1397 ،
ب .قوانین
.1اعالمیه جهانی حقوق بشر.
 .2میثاق بین المللی حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی.
 .3اعالمیه فیالدلفیا.
 .4قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران.
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تحلیلی بر تبدیل وضعیّت ایثارگران از شــرکتی
به رســمی با تأکید بر آراء دیوان عدالت اداری

.5سند چشم انداز جمهوری اسالمی ایران در سال .1404
مورخ.1389/2/1
 .6سیاستهای کلّی استخدامّ ،
 .7قانون تعاریف و ضوابط تأسیس مراکز تحقیقاتی ،مص ّوب .1369/1/21
 .8قانون استخدام كشوری ،مص ّوب .1345/3/31
 .9قانون مدیریت خدمات كشوری ،مص ّوب .1386/7/8
مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقالب اسالمی ،مص ّوب .1370/7/21
 .10قانون ّ
 .11قانون استخدام نیروی انتظامی.
صالحیت قضات.
 .12قانون رسیدگی به
ّ
 .13قانون برنامهی پنج ساله چهارم توسعه جمهوری اسالمی ایران.
 -14قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران.
 .15قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه جمهوری اسالمی ایران.
مقررات مالی دولت ،مص ّوب .۱۳۸۴
 .16قانون الحاق م ّوادی به قانون تنظیم بخشی از ّ
 .17اساسنامه دانشگاه فرهنگیان.
 .18قانون تسهیالت استخدامی و اجتماعی جانبازان انقالب اسالمی مص ّوب.1368/6/26 ،
 .19قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه جمهوری اسالمی ایران.
 .20قانون بودجه سال .1400
 .21قانون کار.
ج .مق ّررات
 .1مص ّوبــه شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی تحــت عنــوان نحــوه اســتخدام اعضــای هیــأت علمــی
جدیــد گــروه پزشــکی و تبدیــل وضعیــت کادر ،مص ـ ّوب تاریــخ .1365/6/11
 .2آییننامه اجرایی قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاههای دولتی.
 .3آییننامه اجرایی ماده  22قانون مدیریت خدمات کشوری.
مورخ .1384/12/15
.4تصویب نامه شمارهی /84515ت 34613هیأت وزیرانّ ،
.5دستورالعمل تعیین تکلیف و نحوه بهکارگیری مستقیم نیروهای شاغل در شرکتها.
مورخ .1387/5/17
 .6تصویبنامه شماره /77961ت 40006هیأت وزیرانّ ،
مورخ  ،1385/8/17سازمان مدیریت و برنامه ریزی.
 .7بخشنامه شماره ّ ،135938/100
 .8بخشــنامه شــماره  60/85905معاونــت توســعه مدیریــت و ســرمایه انســانی رئیــس جمهــور،
مــورخ .1387/9/12
ّ
هـ،مورخ .1388/2/13
 .9مص ّوبه هیأت وزیران ،به شماره /43310ت42450
ّ
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ـورخ
 .10بخشــنامه شــماره  ،200/28298معاونــت توســعه و ســرمایه انســانی رئیــس جمهــوری ،مـ ّ
.1390/11/9
وزیران،مورخ .1390/11/1
 .11تصویبنامه شماره /213471ت47643هـ،هیأت
ّ
مورخ .1391/5/28
 .12تصویب نامه شماره/107441ت44444ک ،هیأت وزیرانّ ،
مورخ (،1391/9/21طرح مهرآفرین).
.13مص ّوبه شماره /176441ت 48702ه ،هیأت وزیرانّ ،
ـورخ  ،1394/7/21سرپرســت معاونــت توســعه مدیریــت و صنایــع
 -14بخشــنامه شــماره  ،83003مـ ّ
شــرکت فرودگاههــای کشــور.
د .طرحها و نظریهها
شماره،200/6932/330/9000مورخ ،1399/9/16دیوان عدالت اداری.
 .1نامه
ّ
مورخ  ۱۳۷۶/۳/۱۰شورای نگهبان.
 .2نظر تفسیری شماره ّ ،۷۶/۲۱/۵۸۳
 .3طــرح استفســاریه ،تبصــره  ۱بنــد (ذ) ،مــاده  ۸۷قانــون برنامــه پنــج ســاله ششــم توســعه
مــورخ .1398/10/3
اقتصــادی ،اجتماعــی و فرهنگــی جمهــوری اســامی ایــران
ّ
مورخ .1391/11/9
 .4نامه رئیس مجلس به شماره 67794هـ/بّ ،
مورخ .1391/3/31
 .5نظریه شماره 15074هـ/ب،رئیس مجلسّ ،
مورخ .1388/3/2
 .6نامه رئیس مجلس به شماره  10874/111هـّ ،
ز.آراءوحدت رویه
مورخ.1392/11/14
 .1دادنامه شماره  ،874-849هیأت عمومی دیوان عدالت اداریّ ،
مورخ .1396/5/17
 .2دادنامه شمارهی  ،466هیأت عمومی دیوان عدالت اداریّ ،
مورخ .1397/1/21
 .3دادنامه شماره 15و ،51هیأت عمومی دیوان عدالت اداریّ ،
مورخ .1397/12/21
 .4دادنامه شماره ،2164-2163هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ّ
اداری،مورخ .1397/9/20
 .5دادنامه شماره  ،1851-1849هیأت عمومی دیوان عدالت
ّ
مورخ.1398/4/11
.6دادنامه شماره،669هیأت عمومی دیوان عدالت اداریّ ،
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The analysis of changing the employment type of war veterans from corporate employees to officially hired employees
with emphasis on the administrative justice court decision.
Mahdi Goodarzi*
Hamed Karami**
Taghi Dashti***
Abstract:Right to work (employment) is one of the most important right, classified in
the second generation of human right, has been emphasized in article 23 of the universal
declaration of human right and has been recognized as one of the economic, social and
culeural right in article 20 of Islamic republic of Iran constitution. The necessity of equal
terms in employment also has been mentioned in article 28 of Islamic republic of Iran
constitution. Therefore lack of unreasonable diversity of employment contract is one of
the issues discussed in hiring systems. Due to this matter, employment form change is
one of the most emportant issues in employment law and a prerequisite for job safety and
right to employment.This research, which has been conducted through an analytical-descriptive approach, aims to analyze the regulations of employing corporate employees
and changing their type to officially employed. It also answers the question of whether
all corporate employees are entitled to petition to have their type changed to officially
employed. The answer is that the government is required to officially employ those cor
Key Words: Corporate employees,Formal employment,Status change,Employment,
Court of Administrative Justice.
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porate employees who are liable to clause 21 of the general law of serving war veterans
and have been hired during the period when the fifth five-years-long development plan
was in practice, according to the stipulated terms in the article and clause 44 of the aforementioned law and the subsequent revisions.This possibility has been predicted in article
of cluse 87 of the law of the sixth five-years-long development plan.

296

