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 چکیده 

شاغلین در سازمانها و  هاست باعث بروز مشکالت عدیده برای  وجود قوانین مختلف در بکارگیری افراد در مشاغل اداری، مدت

د اختصاص داده است. عالوه بر  اداری را به خو  –های قضایی  که حجم عظیمی از شکایات و رسیدگی شده است    ادارت دولتی

این امر مشکالت  که خود  صادره از سوی محاکم رسیدگی به دعوای شده ین نیز باعث تناقص آرایتفسیر قضات از این قواناین، 

از تصویب قوانین ایجاد رویکردی ثابت و منطقی برای ای را برای شاغلین و سازمانعدیده ها بوجود آورده است. اگرچه هدف 

باشد اما وجود قوانین مختلف  فرهنگی و... می  ، اداری،اجتماعی  راه برای امور مختلفرای صحیح نظم و همچنین بیان نقشهاج

همچنین تفسیرهای متفاوت متولیان اجرای عدالت از قوانین، رویکردی ناخوشایند از قوانین حاکم در    در یک موضوع واحد و

وز اختالف آرای باره کماکان شاهد برهای تخصصی و قضایی در اینم بررسیرقبرخی موضوعات مطروحه را بوجود آورده که علی

مقاله با بررسی اعالم تعارض در آرای صادره از شعب دیوان عدالت اداری  طرح شکایت افراد هستیم. این   قضایی در موارد مشابه

و    2163در خصوص تبدیل وضعیت کارکنان شرکتی به قراردادی و کار معین در دستگاههای اجرایی بر اساس دادنامه شماره  

وده تا وحدت رویه قضایی  عدالت اداری در مورد آرای متفاوت صادره از سوی شعب دیوان، سعی نم  هئیت عمومی دیوان  2164

گیری از آرای صادره و به صورت شفاف و کاربردی بیان نماید تا با بهرههای مشابه را  هیئت عمومی دیوان در مورد دادخواست

اواجبیان دالیل روشن صدور رای، امکان استفاده کارکنان شرکتی   دستگاههای دولتی نسبت به اجرای صحیح رای لشرایط  د 

 دد.       مذکور فراهم گر
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 مقدمه: 

هستند و دستگاه اجرایی نیز در   به خدمتتگاههای اجرایی مشغول  در دس  طریق شرکتهای واسطه  بسیاری از افراد سالهاست از

در حالی که  این    .کند را از لحاظ مالی و حقوقی تأمین میو هم افراد معرفی شده از سوی آنها  های واسطه  حقیقت هم شرکت

نماید. بر اساس قوانین و   اد قراردعقد  با اشخاص مورد نظر    ا های جاری مستقیمهزینه  کاهش  تواند از لحاظدستگاه اجرایی می

هیأت    1387/۵/17ـ    ۵40006/ت/77۹61تی که در این چند سال اخیر به تصویب رسیده است از جمله مصوبه شماره  ارمقر

بخشنامه   و  جمهوری  1387/۹/12ـ    8۵۹0۵وزیران  رئیس  انسانی  سرمایه  و  مدیریت  توسعه  که    ،معاونت  بوده  مکلف  دولت 

واسطهشرکت افهای  از  دسته  آن  و  نماید  حذف  را  استخدامی  بهارای  مبادرت  که  اصلی  فعالیتدی  و  مهم  امور  در  هایی 

اجرایی می قراردستگاههای  انعقاد  با  است،  آنها  نیازمند خدمت  نیز  اجرایی  دستگاه  و  رعایت سقف  نمایند  با  و  معین  کار  داد 

بر نظام اداری کشوراز جمله  مند شود.  بینی شده از خدمت آنها بهرهپیش توان به می  را  هندر این زمی  ضوابط جاری و حاکم 

امور مهم و اساسی از نیروهایی استفاده    در  اشاره کرد که  1387/7/17ـ    4006الف  77۹61نامه هیأت وزیران به شماره  تصویب 

  نباید   ،هستافراد    گونه مشاغل چنانچه نیاز به خدمت آنقد نموده باشد. به عبارتی در ایننماید که با آنها قرارداد مستقیم منع

استفاده  وهانیروجود  از   به صورت حجمی  ی شرکتی  است در مشاغلی که  آمده  اشاره  قوانین مورد  در  اما همچنان که  کنند. 

پس  های پیمانکار بهره جست.  بایست از شرکتگذار گردیده میاهستند و بدون استفاده از امکانات دستگاه به بخش خصوصی و

به نظر می  در مورد مشاغلی  از مشاغل حجمکه  با د امکان  باشی میرسد  انعقاد قرارداد مستقیم  افراد    الزام دستگاه اجرایی به 

ندارد. بک  وجود  در  سازمانها  تخلف  پستاما  در  شرکتی  بصورت  افراد  حقارگیری  با  حساس  و  ثابت  به  های  پرداختی  الزحمه 

دستگا از  شاغل  افراد  شکایت  طرح  باعث  قراردادی،  و  کارمعین  نیروی  بجای  شرکتی  مطبوع  نیروهای  خه  که  رویه شده  ود 

رسیدگی طوالنی را در شعب دیوان عدالت اداری به خود اختصاص داده است. همچنین وجود تعارض در احکام صادره از سوی 

بروز تعارض در آرای صادره در مورد موضوع واحد دارد که سبب ایجاد تناقض در اج صحیح قوانین و  رای  شعب دیوان باعث 

های تکراری برای  های دادرسی برای دادخواستدرخواست تجدیدنظر و صرف وقت و هزینه  وند د. لذا ردهمقررات را نشان می 

اتال  ،موضوع واحد بر  اخال  ،بر شعب رسیدگی کننده های سنگین  ف وقت و تحمیل هزینهعالوه  راندمان باعث  ل در عملکرد و 

و بیان روشن رای وحدت    که با بررسی دقیققوانین خواهد شد  کارکنان و همچنین ایجاد دوگانگی در اجرای عدالت و  کاری  

وان هیئت عمومی دیوان، تالش شده تا آرای صادره به عن  2164و    2163رویه دیوان عدالت اداری در خصوص دادنامه شماره  

ب  وقت کارکنان و شعها و اتالف رار گیرد تا عالوه بر کاهش هزینههای مشابه مورد استفاده قمرجع صدور حکم برای دادخواست

ایجاد اخالل در روند  از  اهگشای اجرای صحیح و به دور از تفاسیر متفاوت قضات از قانون مذکور و جلوگیری  دیوان عدالت، ر

 رسیدگی دعوای گردد. 

 

 بیان مفاهیم -2

 قانون مدیریت خدمات کشوری  2-1

سال از    ۵)به مدت    آزمایشی  به صورت  ، قانون مدیریت خدمات کشوریقانون اساسی جمهوری اسالمی ایران  8۵اصل    بر اساس

االجرا شدن( به تصویب کمیسیون مشترك رسیدگی به الیحه مدیریت خدمات کشوری مجلس شورای اسالمی رسید تاریخ الزم

االجرا شده است. قابل ذکر است بر اساس الزم   1۵/۹/1386اریخ  منتشر و از ت  2۹/8/1386  -18271و در روزنامه رسمی شماره  

( بند  »ب«  سال    (11جزء  بودجه  قانون  واحده  قانون  1388ماده  دهم  فصل  شدن  اجرایی  تاریخ  کشور،  تاریخ    کل  از  فوق 
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ساس قانون  د و در نهایت بر اگردیبار تمدید  یت خدمات کشوری چندین مهلت اجرای آزمایشی قانون مدیربوده و    1/1/1388

از سوی  د.شمدت اعتبار آزمایشی آن دائمی ضای از تاریخ انق 26/12/13۹7دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 

ریزی کشور دو عالی اداری، به جای سازمان مدیریت و برنامهشورای   7/13۹۵/ 27مورخ    7۹20۵4بر اساس مصوبه شماره    دیگر

عناوین »سازمان ب  سازمان مستقل تحت  برنامه و  استخدامی کشور« و »سازمان  کلیه  ودجه کشور« تشکیل گردیداداری و   و 

،  ریزی بودازمان مدیریت و برنامههای مقرر در قوانین و مقررات مختلف که بر عهده رییس و یا س، اختیارات و مسؤولیت وظایف

. همچنین کلیه مه و بودجه کشور قرار گرفتناحسب مورد تفکیک و بر عهده سازمان اداری و استخدامی کشور یا سازمان بر

سازمان امور اداری و استخدامی،  ها از دبیرکل  در قوانین و مقررات مختلف که در آن  های مقرروظایف، اختیارات و مسؤولیت

یا سازمائر استخدامی کشور، ریس و  اداری و  امور  معاونت  ئن  یا  بودجه، معاون و  برنامه و  یا سازمان  ریت و  توسعه مدییس و 

جمهور نام برده شده است، حسب مورد بر  بردی رییسریزی و نظارت راهجمهور، معاون و یا معاونت برنامهیسئسرمایه انسانی ر

استخدامی کشور و رییس و سازمانعهده   اداری و  بود.  رییس و سازمان  اساس    برنامه و بودجه کشور خواهد  برنامه  بر  قانون 

ایران )ساله ششم توسعه  پنج ر  منظو  به  13۹۵/ 14/12( مصوب  13۹6-1400اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی 

وری و ارتقای سطح کیفی خدمات و  منظور افزایش بهرهمی شدن و گسترش سهم بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد و بهمرد

اعی، فرهنگی و خدماتی هستند )از قبیل واحدهای  دار وظایف اجتمهای اجرایی که عهدهمدیریت بهینه هزینه به تمامی دستگاه

توان و  بهزیستی  مراکز  درمانی،  و  ارایه بهداشتی  مراکز  و  ورزشی  و  هنری  فرهنگی،  آموزشی،  مراکز  و  بخشی،  خدمات  دهنده 

کشانهاده میهای  داده  اجازه  دامپروری(  و  ذیورزی  دستگاه  توسط  که  خدمات  کیفی  استانداردهای  چهارچوب  در  ربط  شود 

نحوه تعیین  همچنین  نمایند.    جای تولید خدمات( اقدام گردد، نسبت به خرید خدمات از بخش خصوصی و تعاونی )بهتعیین می

قیمت خرید خدمات و تعیین تکلیف نیروی انسانی و ساختار به پیشنهاد سازمان، سازمان اداری و استخدامی کشور و دستگاه  

 .1رسدوزیران میربط به تصویب هیأتاجرایی ذی

 

 دیوان عدالت اداری 2-2

اداری    شکایات  و  دعاوی  به  رسیدگی  منظور  قانونبه  اساس  کشور،    بر  اداری  اساسی  عدالت  دیوان  نام  به  عالی  دادگاه  یک 

بین   حل اختالفات با قوانین و  قوه مجریه ها، تصمیمات و اقدامات ادارینامهدار نظارت بر مطابقت آیینکه عهدهگردید   تأسیس

به 04/11/1360که قانون آن در تاریخ  شود  محسوب می قوه قضاییه از مراجع اختصاصی  این دادگاه عالی، .  افراد و دولت است

قانون جدید دیوان   13۹2سال    در مردادماه همچنین  است.    یین دادرسی آن تاکنون چندین بار اصالح شده آ  و   رسیدهتصویب  

  یک   ، ازدیوانهر شعبه    ساختار  ،138۵اداری مصوب  قانون دیوان عدالت    7به موجب ماده  .  االجرا گردید تصویب و الزم  عدالت

  است(  نفر  سه  واحد   نظر  یا   نفر  سه  از  نفر  دو  یعنی)  اکثریت  نظر  رأی،  صدور  مالكو    است  تشکیل شده  مستشار  نفر  دو  و  رئیس

  نیازی  اساس،  این  بر .  ندارد  عادی   شیوه  به   نظر  تجدید   قابلیت   که   معنی   بدین   شود، می  تلقی  قطعی  شعب   از  شده   صادر   رأیکه  

  کند. می  کفایت  رأی  صدور  برای  نیز  نفر  سه  از  نفر  دو  اجتماع  بلکه  نیست،  رأی  صدور  برای  شعبه   عضو  نفر  سه  هر  اجتماع  به

 ین وظایف دیوان عدالت اداری شامل: مهمتر

 ... ها وها، سازمانخانهوزارت  اعم از های دولتیسازمان رسیدگی به شکایت علیه تصمیمات و اقدامات-

 و... های دولتی ها، سازمانخانهرسیدگی به شکایت از تصمیمات و اقدامات مأمورین واحدهای دولتی، وزارت-

 
  قانون مدیریت خدمات کشوری 1

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C
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ها و شوراهایی که بر طبق قوانین  ها، هیئترسیدگی به شکایات و اعتراضات مردم نسبت به آرا و تصمیمات قطعی کمیسیون -

وزارتخانه  در  سازمانمختلف  شهرداریها،  و  دولتی  ادارات  میها،  رسیدگی  خاصی  مسائل  به  و  شده  تشکیل  مانند  ها  کنند؛ 

  …و شهرداریها 100کمیسیون ماده های رسیدگی به تخلفات اداری،هیئت

به تصویب - آییننامهرسیدگی به شکایات مربوط  بر خالنامهها،  یا ها و دیگر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری که  ف شرع 

 . قانون یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه صادر شده باشد 

و  - قضات  شکایات  به  حیث رسیدگی  از  مؤسسات  و  واحدها  مستخدمین  سایر  و  کشوری  استخدام  قانون  مشمول  کارمندان 

معذ  مأموریت،  خدمت،  محل  مرخصی،  اشتغال،  حق  ترفیع،  درجه،  رتبه،  پایه،  )گروه،  استخدامی  حقوق  وریت،  تضییع 

 و... بازنشستگی، اخراج، بازخرید 

 

 وحدت رویه  2-3

گردد و تنها رأیی است که دادگاه ملزم به رعایت  صادر می   آیدبوجود می  هااختالف بین دادگاه   ی کهدر موارد  رویه،  رأی وحدت

و همیشه این احتمال   اندآزاد  نظر قضایی  و اتخاذ   قضات در استنباط از قانون  باشند.و استناد به آن در آراء صادره میمفاد آن  

ر خصوص موضوعات مشابه  آن صدور آرای مختلف د  که نتیجه  باشند  فاوتی داشتههای متد دارد که از متون قانونی برداشتوجو

اعتباری دستگاه قضایی  و متعارض و همچنین جلوگیری از بیبرای جلوگیری از صدور آراء متفاوت    لذا ضروری است  می باشد  

صادر موارد    آرائی  در  بتوانند  قضات  که  نمایند.گردد  عمل  آن  مطابق  در  مشابه  هرگاه  قانون  موجب  آرای   به  مشابه  موضوع 

گردد در  در هیأت عمومی وحدت رویه مطرح میباشند موضوع  این آراء چون با هم در تعارض می  مختلفی از حکم صادر گردد، 

به کشور  کل  دادستان  و  کشور  عالی  دیوان  رئیس  خصوص  شون  این  آگاه  امر  این  از  که  طریق  را  هر  عمومی  هیأت  نظر  د، 

دست کم یک چهارم از رؤسا و مستشاران و اعضای معاون کلیه   دیوان عالی کشور با حضور  نمایند هیأت عمومیدرخواست می

وع مورد  و موضگردد  کل کشور یا نماینده وی تشکیل می   شعب دیوان مزبور با ریاست دیوان یا معاون وی و با حضور دادستان

اکثریت که مطابق موازین شرعی باشد مالك عمل    . در این صورت نظرشودباره آنجام میدر اینگیری  ختالف بررسی و تصمیما

فوق بود در حقیقت در روند صدور چنین رأی بدواً دادستان کل کشور به دفاع از یکی از آراء صادره متفاوت خواهد پرداخت و  

اید به  ب   ه به نظر دادستان کل کشور تصمیم الزم را در خصوص صدور رأی مذکور اتخاذ می نمایند.سپس هیأت عمومی با توج

 از سوی دیگر،باشد  تباع میم االدارد و تبعیت از آن برای دادگاه الزرا  رأی وحدت رویه حکم قانون  این نکته توجه داشت که  

اثر می آرای مذکورنس احکامی قطعی شده بی  به  اما دربت  عالی کشورموارد مشاب  باشد  برای شعب دیوان  و دادگاه ها الزم    ه 

 باشند. به تبعیت از مفاد آراء مذکور می  یعنی دادگاه در صدور آراء مکلف استتباع اال

 

 وضعیت استخدامی کارکنان  -3

  قراری نظم و عدالت ی اجرایی، برای برهایعنی دولت و سازماناست    بر اداراتترین اصول حاکم  یکی از بنیادیحاکمیت قانون  

ها  اقتصادی و ...را برای آن  ، و اثر بخش بوده و یا اهداف سیاسیتوانند هر کاری را که برایش مفید  باید تابع قانون باشند و نمی

 ای که قانون برای آنها تعیین نموده فعالیت داشته باشند. اند در محدودهوظفبلکه م کند انجام دهندتامین می

 به  مربوط  مقررات  یکی   شود.می  بررسی  حقوقی  نظام   دو  در  انسانی  نیروی  استخدام  بر  حاکم   مقررات  ران،ای  حقوقی  نظام  در

  مدیریت   قانون  استخدام،  بر  حاکم  قانون  قوانین،  پراکندگی  به  توجه  با  و  شودمی  مطرح  اداری  حقوق   در  ،دولتی  بخش  استخدام
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  م استخدا  مقررات  از  دیگر  بخش  و  ، هستیم  شاهد  را  است  کشوری  استخدام  قانون  سکوت  یموارد  در  حتی  و  کشوری  خدمات

 دولت  استخدام  کشوری،  استخدام   قانون  اساس  بر  گیرد.می  قرار  بحث  مورد  کارقانون  بر  تمرکز  با   و  کار  حقوق   در  انسانی  نیروی

 استخدام تر فی جامعدر تعری 2. دولتی  موسسات یا  ها شرکت یا  ها وزارتخانه از یکی   در دولت  خدمت به  شخصی پذیرفتن  از عبارت

تواند شامل چارچوبی شفاهی و یا کتبی برای ارئه خدمات شود و میقراردادی که بین کارمند و کارفرما بسته می  عبارت است از

انجام بر  نظارت  و  کارفرما    و کنترل  و  بین کارمند  باشد که  از جانب  گردمی  منعقدکار  با تضمین سود  قرارداد معموالً  این  د. 

های مرتبط و مستمر  جهت انجام دادن وظایف و مسئولیت استخدام افراد .باشدد میای کارفرما همراه با تعیین دستمزکارمند بر

به عنوان   استخدامی  اداری و  امور  از طرف سازمان  این کار  کار واحد شناخته شده است صورت میو مشخصی که  پذیرد که 

از جایگاه سازمانی افراد  است  عبارت    پسته بیان شده است که  یز اینگونسازمانی نپست  در تعریف    شود.احد شغل نامیده میو

به    هاها ممکن است نیاز به یک نفر و برخی دیگر از پستبا توجه به حجم کار برخی از پست  که  دستگاه یا سازمان اجراییدر  

نیاز آن  وظایف  انجام  برای  افراد  از  بنابر  مند گروهی  ک باشد.  از  نفر  است ده  سازمان  این ممکن  پست مختارکنان در  را  ده  لف 

. با این توضیحات، هر پست شغل است، ولی هر شغل لزوما پست ی داشته باشند، ولی کلیه آنها شغل مشابهتصدی کرده باشند 

قانون استخدام کشوری شغل و پست   8و  7اما بر اساس ماده  نیست و ممکن است در یک سازمان وجود داشته یا نداشته باشد. 

از  ثابت   است   و  اداری  امور  سازمان  طرف  از  که  است  مشخصی  و  مستمر  و  مرتبط  هایمسئولیت  و  وظایف  مجموععبارت 

ترین شیوه شناخت شغل از طریقه تجزیه آن  در تنظیم شغل، منطقی.  باشد  شده  شناخته  واحد  کار  عنوان  به  کشور  استخدامی

ز مباحثی است که در  شغل ا. تجزیه و تحلیل  نیازمند استدارد و به چه افرادی  است که نشان می دهد شغل چه مشخصاتی  

پرسنلی میگیریبسیاری تصمیم اهای مدیریت  نیاز تواند مورد  از وظایف،  اعم  نیازهای شغلی  از  های  ستفاده قرار گیرد. اطالع 

 ها و انتصابات ازر در گزینشسازد تا با آگاهی بیشت، ابزار و وسایل کار، ساعات و شرایط کار، مدیران را قادر میجسمانی و ذهنی

  3. خواهد شدمدیر از سازمان و عملکرد آن  تجزیه و تحلیل شغل موجب شناخت بیشتر .افراد استفاده کنند

ستخدام و حفظ کاری موثر و مفید برای اقوانین جدید با سازو  ،تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری  با  1386سال    واخردر ا

تی به صورت رسمی و  های ثابت در مشاغل حاکمیقانون تصدی پستقرار گرفت. بر اساس این   حقوق مستخدمین مورد استفاده

است در قانون مدیریت  الزم به ذکر    گیرد.، استخدام به صورت پیمانی صورت می های سازمانی و مدت معینبرای تصدی پست

ت  ،خدمات کشوری در  و  است  استفاده شده  کارمند  اصطالح  از  کلمه مستخدم  کارمبجای  اعریف  داشته  بیان  کارمند    :ستند 

به   و  مربوطه  مقررات  و  ضوابط  اساس  بر  که  است  مقام صالحیتشخصی  قرارداد  یا  حکم  دستگاهموجب  از  یکی  در    های دار 

  حجمی  رهایسپاری کاواگذاری و برون  ،قانون مدیریت خدمات کشوری  17ماده    بر طبق  .اجرایی به خدمت پذیرفته شده است

  با   قرارداد  طرف   یهاشرکت  برای  حجمی  امور  در  که  کسانی   و  است  غیردولتی   مؤسسات  وها  شرکت  به  راییجا  دستگاههای

  کارفرمای   پوشش  تحت  کارکنان  افراد  قبیل  این  مذکور  قانون  18  ماده  مطابق  پردازندمی  خدمت  ارائه  به  اجرایی  یاههاگدست

  ماده   اجرای  در  که   اشخاصی  ولی   ندارند  اشخاص  این   قبال   در   ی تعهد  گونههیچ  اجرایی  یدستگاهها  و   شوند می  تلقی  غیردولتی

  اشتغال   سازمانیهای  تنیاز دستگاه اجرایی به انجام پس  اند و با توجه بههشد  کارگیری  به  کشوری  خدمات  مدیریت  قانون  17

  می   داده   تشخیص  فوق  نقانو  32  ماده   تبصره  حکم   محدوده   در  اشخاص  گونه  این   کارگیری  به  در  اجرایی  دستگاه   اقدام   اند یافته

باشد که حداکثر مدت    تواند بصورت ساعتی یا قرارداد کار معیندرصد مشاغل سازمانی می   10  ،  32ماده    . بر اساس تبصرهدشو

 
 ماده یک قانون استخدام کشوری 2

 انتشارات داتیس ،  13۹8نوری، جواد،حقوق اداری ایران، 3
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ا  1  این قرارداد نیز وجود داردسال  قابلیت تمدید  اینجاست که قرا  .ست و  نکته قابل توجه  برای اما  یا ساعتی  رداد کار معین 

سازمپست پستانی  های  استخدامی  اصول  ثابت  ثابت خالف  عقد  های  یکساله  مدت  به  توجه  با  این  بر  عالوه  است.  سازمانی 

با مجوز معاونت  . این نوع استخدام  نه اتمام دوره قرارداد  باشدپایان کار میقرارداد کار معین، معیار اتمام دوره قرارداد مورد نظر،  

 مکان پذیر است. اری ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهو برنامه

 

 آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری در تبدیل وضعیت کارکنان شرکتی و قراردادی   -4

از مهمترین و میدر سال اخیر، یکی  پر حجمهای  به  توان گفت  اداری، دعاوی مربوط  ترین دعاوی مطروحه در دیوان عدالت 

یگر درباره احکام متفاوت صادره در مورد موضوع مشابه از   وی د . از ستبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قراردادی بوده است

ی آرایی از هیات عمومی دیوان عدالت اداری بواسطه وقوع اختالف و تعارض در آرای شعب دیوان عدالت ادار سوی شعب دیوان،

ل وضعیت نیروهای  دیتبمفاد آخرین آرای هیات عمومی دیوان مبتنی است بر محدودیت  ت.  در مقام رفع تعارض صادر شده اس

شرکتی به قراردادی از حیث نحوه جذب نیرو و رعایت قواعد و اصول کلی استخدام کارکنان بر اساس ضوابط مندرج در قانون  

 .  مدیریت خدمات کشوری

 

 شرایط تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قراردادی   احراز  در خصوص  874-849موضوع دادنامه    1-4

-874توان به دادنامه شماره  ل وضعیت نیروهای شرکتی به قراردادی در دستگاههای اجرایی می یددر خصوص احراز شرایط تب

اساس بررسی  14/11/13۹2مورخه    84۹ بر  اشاره نمود.  اداری  بر آرای شعب دیوان، تعارض دیوان عدالت  های صورت گرفته 

اساس   این  بر  است.  محرز  این دعاوی  در  ماده  آرای صادره  از 1386یریت خدمات کشوری مصوب سالد منون  قا  4۵مطابق   ،

 همچنینپذیرد.  م پیمانی انجام میتاریخ تصویب قانون، استخدام در دستگاههای اجرایی به دو روش استخدام رسمی و استخدا

تبصره اجرایی می  ،قانون مذکور  32ماده    مطابق  تأیید  توانندستگاههای  با  برنامهسا)د در شرایط خاص  و   ریزی زمان مدیریت 

رئیس،  کشور انسانی  سرمایه  و  مدیریت  توسعه  برنامهمعاونت  معاونت  و  رئیسرجمهور  راهبردی  نظارت  و   10تا    (جمهوریزی 

های سازمانی مصوب، بدون تعهد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوب افرادی را به صورت ساعتی یا کار معین  درصد پست

قانون یاد شده به کارگیری نیروی انسانی در برخی از    124به موجب ماده    ن، یاعالوه بر  کثر یک سال به کار گیرند.  برای حدا

اعالم می که سازمان  امکاندارد در سقف پستمشاغل  کار  قانون  اساس  بر  استخدامی  و مجوزهای  پذیر  های سازمانی مصوب 

الذکر میسر است و از آنجا  فوق   یاهتباشد. با توجه به مراتب فوق، اشتغال اشخاص در دستگاههای اجرایی به یکی از صورمی

ماده   در  مقرر  برون  17که حکم  و  واگذاری  مبین  کشوری صرفاً  مدیریت خدمات  دستگاههای  قانون  کارهای حجمی  سپاری 

های طرف قرارداد با  دولتی است و کسانی که در اجرای حکم اخیرالذکر مقنن برای شرکتها و مؤسسات غیراجرایی به شرکت

قانون مذکور این قبیل    18پردازند، مطابق ماده  یی به ارائه خدمت در امور حجمی در دستگاههای اجرایی میارهای اجدستگاه

ر قبال  های اجرایی هیچ گونه تعهد و یا مسؤولیتی دشوند و دستگاهدولتی تلقی مید کارکنان تحت پوشش کارفرمای غیرافرا

پرونده  یی از آنجا  لذا   این اشخاص ندارند.  قانون مدیریت خدمات    17اصی که در اجرای ماده  موضوع تعارض، اشخ  های که در 

برای شرکت غیرکشوری  مؤسسات  و  مشغول شدهها  کار  به  اجرایی  دستگاههای  در  درخواست دولتی  و  نیاز  به  توجه  با  و  اند 

امور پست انجام  به  اجرایی  یافتهدستگاه  اشتغال  اقدام دستگاهای سازمانی  به کااند،  اجرایی در  اشه  این گونه  خاص در رگیری 

شود و بر همین اساس دستگاه اجرایی با توجه به بکارگیری  قانون یاد شده تشخیص می  32محدوده حکم مقرر در تبصره ماده  
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از نیاز بهاین گونه اشخاص در امور مربوط به پست ا خدمات های سازمانی که حکایت  دارد، با رعایت قیود مقرره  شخاص  این 

الذکر باید نسبت به بکارگیری آنان با تنظیم قرارداد ساعتی یا کار معین اقدام نمایند. بنا به مراتب آراء شعب دیوان عدالت فوق 

  این گونه اشخاص از کار در حدی که به وارد دانستن شکایت و صدور حکم به تبدیل وضعیت  اداری به شرح مندرج در گردش 

قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده است    32ساعتی یا کار معین با لحاظ قیود مقرر در تبصره ماده    شرکتی به قرارداد

شود. بدیهی است در صورت عدم نیاز به بکارگیری این گونه اشخاص و عدم تحقق شرایط  صحیح و موافق مقررات تشخیص می

ماده   در  مدی  32مقرر  اشقانون  آن،  ذیل  تبصره  و  پستریت خدمات کشوری  به  مربوط  امور  در  اشخاص  گونه  این  های  تغال 

قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری   8۹و ماده    12ماده    2سازمانی مجاز نخواهد بود. این رأی به استناد بند  

ت. با عنایت به  در موارد مشابه الزم االتباع اس  طبرای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربو  13۹2مصوب سال  

که بیانگر برون سپاری  17رای وحدت رویه مربوط به دادنامه فوق الذکر، اوال به کارگیری افراد خارج از شرایط مندرج در ماده  

مانکار طرف  کارهای حجمی است و دستگاه متبوع هیچ گونه تعهدی مبنی بر بکارگیری و سایر امورات استخدامی پرسنل پی

های سازمانی که دستگاه اجرایی نیازمند ارائه خدمات  قرارداد ندارد و ثانیا اگر بر اساس نیاز، احدی از پرسنل شرکت در پست

قانون مدیرت خدمات کشوری با این اشخاص باید نسبت به عقد قرارداد   32باشد مشغول به کار شده بر اساس تبصره  آن می

قر به  شرکتی  از  معین  پستکار  به  مربوط  امور  در  اشخاص  گونه  این  بکارگیری  اینصورت  غیر  در  و  نموده  اقدام  های  اردادی 

 سازمانی مجاز نخواهد بود. 

 

 در خصوص کارکنان قراردادی  21/12/1397مورخ   2164-2163دادنامه شماره  موضوع    2-4

شماره   دادنامه  به  مربوط  رویه  وحدت  رای  صدور  از  سال  پنج  به  قریب  گذشت  کماکان    874با  اداری،  عدالت  تبدیل  دیوان 

وضعیت نیروهای شرکتی به قراردادی مجدداً در رویه شعب دیوان عدالت اداری اختالف ایجاد نموده است و بر همین اساس  

  با توجه به اینکه اوالً،   های اعالم شده تعارض بین آرائ صادره محرز اعالم شد.بر اساس بررسی  جدداً رسیدگی و هیات عمومی م

قانون مدیریت خدمات کشوری با رعایت    32های اجرایی مطابق تبصره  به صورت قراردادی از سوی دستگاهبه کارگیری افراد  

استخد و  اداری  )سازمان  سازمان  تأیید  جمله  از  تا  شرایطی  حداکثر  کشور(  پست  10امی  تعهد  درصد  بدون  سازمانی،  های 

قانون مدیریت خدمات کشوری   17ثانیاً، حکم مقرر در ماده  و    شده است  استخدامی و در سقف اعتبارات مصوب مجاز شناخته

کم این ماده به عنوان نیروی مبین واگذاری و برون سپاری کارهای حجمی دستگاه های اجرایی است و افرادی که در اجرای ح

قانون مذکور    18ازند، مطابق ماده  پردهای اجرایی میاجرایی به ارائه خدمت در دستگاه  هایهای طرف قرارداد با دستگاهشرکت

قرار می  کارکنان تحت غیردولتی  و دستگاهپوشش کارفرمای  این  گیرند  قبال  در  یا مسئولیتی  و  تعهد  اجرایی هیچ گونه  های 

ها و مؤسسات غیردولتی برای کارگیری کارمندان شرکتینکه: »به  قانون مذکور نیز تصریح دارد به ا  47کارکنان ندارند و ماده  

از  باشد و استفاده  ای اجرایی تحت هر عنوان ممنوع میه های سازمانی دستگاهز وظایف و اختیارات پستنجام تمام یا بخشی اا

نیاز دستگاه اجرایی  بنابراین صرف  ت.  این قانون امکان پذیر اس  17ماده  ها و صرفاً بر اساس  خدمات کارمندان این گونه شرکت

گونه حق مکتسب یا مجوزی های اجرایی هیچهای سازمانی در دستگاهمشاغل اداری و پست  یا به کارگیری نیروهای شرکتی در

برای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قراردادی در دستگاه اجرایی به وجود نمی آورد و انعقاد قرارداد کار معین با اشخاص  

اج های  دستگاه  ماده در  تبصره  قیود  رعایت  مستلزم  مدیریت  32  رایی  می  قانون  عمومی  خدمات کشوری  هیأت  رأی  و  باشد 

اداری به شماره دادنامه   امر است  14/11/13۹2  -874الی    84۹دیوان عدالت  تنیر مؤید همین  اینکه ماده  .  قانون    32وضیح 

https://fereydani-vakil.ir/
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های سازمانی خواهند بود  اجرائی، متصدی یکی از پستهای  هریک از کارمندان دستگاه»  داردمی  بیانمدیریت خدمات کشوری  

قانون ممنوع   و این  ابالغ  از  از یک سال  پرداخت حقوق بدون داشتن پست سازمانی مصوب پس  افراد و  به کارگیری  هرگونه 

اساس  است بر  قانون،  تبصره.  ماده  میدستگاه  این  اجرائی  درصدهای  ده  تا  سازمان  تأیید  با  خاص  شرایط  در  %(  10)توانند 

د و  استخدامی  تعهد  بدون  سازمانی مصوب،  برای پستهای  معین  کار  یا  ساعتی  به صورت  را  افرادی  اعتبارات مصوب  ر سقف 

در نتیجه آراء صادر شده مبنی بر رد شکایت به شرح مندرج در گردش کار که متضمن این  .  گیرندب  حداکثر یک سال به کار

ت و آیین دادرسی دیوان  قانون تشکیال  8۹و ماده    12ماده    2أی به استناد بند  معنی است صحیح و موافق مقررات است. این ر

ت. با بیان موارد فوق در  در موارد مشابه الزم االتباع اس   عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط

این ماده به درستی انجام پذیرفته    32بصره  قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین ت  17صورتی که شرایط مندرج در ماده  

دعاو ماده  باشد  اساس  بر  و  گرفت  نخواهد  قرار  پذیرش  مورد  و  رد  دیوان  در  شرکتی  کارکنان  خدمات    18ی  مدیریت  قانون 

های اجرایی هیچ گونه تعهد و یا مسئولیتی در  و دستگاه تلقی شدهکارفرمای غیردولتی کشوری پرسنل شرکتی به عنوان نیروی 

ندارندق کارکنان  این  بر    بال  مواردی خاص  در  آنکه  ماده  مگر  پست  17خالف  در  افراد  مذکور  نیاز  قانون  مورد  سازمانی  های 

زمان مدیریت و  سادستگاه اجرایی به مدت طوالنی با رعایت اعالم نیاز دستگاه متبوع مشغول به کار بوده و با درخواست مجوز)

( جمهورزی و نظارت راهبردی رئیسیرجمهور و معاونت برنامهریت و سرمایه انسانی رئیسمعاونت توسعه مدی،  ریزی کشوربرنامه

 مبنی بر عقد قرارداد کار معین با ایشان اقدام شود. 

این مطلب در ارتباط با آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به  

 .استقراردادی تدوین گردیده 

سال   چند  این  در  که  مقرراتی  و  قوانین  اساس  استاخیبر  رسیده  تصویب  به  دولت  ر    ای واسطه  هایشرکت که  بوده  مکلف، 

و    نماینداصلی و مهم دستگاههای اجرایی می امور در  هایی فعالیت  به مبادرت که افرادی از دسته آن و  نماید  حذف را استخدامی

-آنها بهره   خدمت  از  شده   بینی  یشپ   سقف  رعایت  با  و  معین با انعقاد قرارداد کار  است،  آنها  خدمت  نیازمند  نیز  دستگاه اجرایی

از    هستند انجام وظیفه  مشغول  اجرایی  هایدستگاه  در  که  سالهاست  واسطه  هایطریق شرکت  از  افراد  از  بسیاری.  شود  دمن و 

 ناحیه  از  شده  معرفی  افراد  هم   و  کندمی  تأمینو حقوقی    مالی  لحاظ  از  را  واسطههای  هم شرکت  حقیقت  در  نیز  دستگاه اجرایی

  مورد  اشخاص  با   مستقیم  که  است  بهتر  جاری  هایهزینه  لحاظ  از  بلکه  و   تواندمیکه دستگاه اجرایی    حالی  در  و  را  ت هاآن شرک

  این   دهنده   نشان  وی  ساله  هر  خدمت  و   است  خدمت  مشغول  1388  سال   از شاکی نیز  امر  پرونده   در.  نماید  منعقد   قرارداد  نظر

 بهیط قانونی حکم  ش گفت شعبه با احراز شراخدمت وی نیاز دارد. با عنایت به تمامی مراتب پی  هکه آموزش و پرورش ب   است

 اعالم  و  صادر  را(  معین  کار  قرارداد)به قراردادی    شرکتی  از  های شکایت به تبدیل وضعیتطرف  الزام  و  شده  مطرح شکایتورود  

رأی    .باشد می   اداری  عدالت  دیوانتجدید نظر   شعب  در تجدید نظر قابلتاریخ ابالغ    از  روز  بیست  مدت  در  صادره   رأی.  نماید   می

 . یافت تقطعیون تجدید نظرخواهی مذکور بد

 

 25/10/1397مورخه    9709970959303497بررسی پرونده    3-4

 عیوض  آقای  : دادخواستموضوع  با  پرونده در رسیدگی به    اداری  عدالت  دیوانبدوی    36  شعبهدر بررسی دیگر از رای صادره از  

آب  شرک-1 طرفیت به  صادقیان استخدامی  -2  همدان  ایمنطقهت  و  اداری  وضعیت    به  وسازمان  تبدیل    نیروی  ازخواسته 

 : است کرده صادر رأی زیر شرح به  قراداد کار معین،به  شرکتی

https://www.vekalatonline.ir/tags/713/%D8%B4%D8%A7%DA%A9%DB%8C/
https://www.vekalatonline.ir/tags/540/%D8%B4%DA%A9%D8%A7%DB%8C%D8%AA/
https://www.vekalatonline.ir/tags/64310/%D8%B7%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA/
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اد کار معین با عنایت  به قرارد  شرکتی  نیروی  از  ه تبدیل وضعیتواستخواندگان فوق با خص شکایت شاکی به طرفیت  در خصو

ماده   مطابق  اوال:  پرونده  محتویات  سال    4۵به جمیع  مدیریت خدمات کشوری مصوب  قانون  1386قانون  تصویب  تاریخ  ،  از 

  32استخدام در دستگاههای اجرای به دو روش استخدام رسمی و استخدام پیمانی انجام می پذیرد. ثانیا، مطابق تبصره ماده  

اجرای می توانند در شرایط خاص با تایید سازمان) سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور(و )معاونت    قانون مذکور دستگاههای

های  درصد پست 10بردی رئیس جمهور( تا س جمهور و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهتوسعه مدیریتت و سرمایه انسانی رئی

ا به صورت ساعتی یا کار معین برای حداکثر یک سال به  سازمانی مصوب، بدون تعهد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوب ر

قانون مذکور، به کارگیری نیروی انسانی در برخی از مشاغل که سازمان اعالم دارد، در    124ثالثا، به موجب ماده    کار گیرند. 

مجوز و  مصوب  سازمانی  های  پست  بهسقف  توجه  با  باشد.  می  پذیر  امکان  کار  قانون  اساس  بر  استخدامی  فوق،    های  مراتب 

از آنجایاشتغال اشخاص در دستگاههای اجرایی به یکی از صور فو الذکر میسر است و  قانون    17ی که حکم مقرر در ماده  ق 

موسسات  و  به شرکت ها  اجرایی  برون سپاری کارهای حجمی دستگاههای  و  واگذاری  مدیریت خدمات کشوری صرفا مبین 

الذکر مقنن برای شرکت های طرف قرارداد با دستگاههای اجرایی  م ا حکردولتی است و کسانی که در اجرای  غی ارائه  خیر  به 

قانون مذکور این قبیل افراد کارکنان تحت پوشش   18خدمت در امور حجمی در دستگاههای اجرایی می پردازند، مطابق ماده  

  معذالک در قبال این اشخاص ندارند    کارفرمای غیر دولتی تلقی می شوند و دستگاههای اجرایی هیچ گونه تعهد و یا مسئولیتی

شا  پرونده  در  که  آنجا  از ماده  حاضر  اجرای  در  که  در   17کی  حجمی  های  شرکت  برای  کشوری  خدمات  مدیریت  قانون 

های سازمانی  دستگاههای اجرایی به کار مشغول شده است و با توجه به نیاز و درخواست دستگاه اجرایی به انجام امور پست

اقدام دستگاه اجرایی در بکارگیری شاکی در  اشتغال یافته) م   32محدوده حکم مقرر در تبصره ماده  تصدی امور دفتری( لذا 

قانون یاد شده تشخیص می شود و بر همین اساس دستگاه اجرایی با توجه به بکارگیری در امور مربوط به پستهای سازمانی که  

تی یا  مقرره فوق الذکر باید نسبت به بکارگیری وی با تنظیم قرارداد ساع حکایت از نیاز به خدمات نامبرده دارد، به رعیات قیود  

هیات عمومی دیوان عدالت اداری ضمن احراز    14/11/13۹2مورخه    84۹-874کار معین اقدام نماید. علیهذا مستندا به رای  

روز قابل تجدید  20مدت مهلت    استحقاق شاکی حکم به ورود و الزام به اجابت خواسته صادر و اعالم می گردد. این رای ظرف 

نظر  دتجدی  23دالت اداری می باشد. اما در اثر تجدید نظرخواهی از رای مذکور، شعبه  نظر خواهی در شعب تجدید نظر دیوان ع 

 خواه دیوان عدالت اداری با استدالل زیر رای صادر کرده است:

ی اجرایی اجازه داده شده است از طریق مناقصه و یا  قانون مدیریت خدمات کشوری به دستگاهها  17نظر به اینکه وفق ماده  

شرکت ها و موسسات غیردولتی بر اساس فعالیت مشخص، حجم کار معین بخشی از خدمات مورد نیاز خود را    عقد مناقصه با

ندان ندارند  قانون مذکور دستگاههای اجرایی هیچگونه تعهد و یا مسئولیتی در قبال این کارم  18تامین نمایند و بر اساس ماده  

ماده   تبصره  مطابق  اینکه  به  توجه  با  فوق    32و  رای  قانون  همچنین  و  اداری    84۹-874الذکر  عدالت  دیوان  عمومی  هیات 

درصد از پست های سازمانی    10مسئولیت دولت در بکارگیری نیروی انسانی به صورت انجام کار معین یا ساعتی محدود به  

تجدیدنظر خواهی  ه طرف شکایت ملزم به تبدیل وضعیت وی باشد ارائه نداده بنابراین  مصوب است و نامبرده مستند قانونی ک

قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض رای معترض عنه حکم به   71موجه تشخیص و به استناد ماده  

 طعی است. قانون دیوان عدالت اداری ق 3رد شکایت شاکی صادر می گردد. رای صادره وفق ماده 
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به   و  تهران  استان  شهرسازی  و  راه  کل  اداره  طرفیت  به  سلطانی  بهرام  آقای  دادخواست  موضوع  با  مذکور  پرونده  بررسی  در 

پرونده، به    دیوان عدالت اداری در راستای رسیدگی به این  41خواسته تبدیل وضعیت استخدامی از شرکتی به کارمعین، شعبه  

 رای نمود: شرح ذیل اقدام به صدور

امور مهم و  یز اشاره نمود، دستگاه اداری در  ضوابط جاری و حاکم بر نظام اداری کشور که می توان به تصویبنامه هیات وزیران ن

ین گونه مشاغل چنانچه اساسی می تواند از نیروهای استفاده کند که با آنها قرارداد مستقیم منعقد نموده باشد. به عبارتی در ا

به خدمت می   نیاز  دارد  در  آنها  است  آمده  اشاره  مورد  قوانین  در  که  همچنان  اما  نکنند.  استفاده  شرکتی  نیروهای  از  بایست 

مشاغلی که به صورت حجمی هستند و بدون استفاده از امکانات دستگاه به بخش خصوصی واگذار گردیده می بایست از شرکت  

ری است که به نظر می رسد از مشاغل حجمی می باشد که با این  جست. شغل شاکی پرونده مربوط به اموهای پیمانکار بهره  

با  مراتب پیش گفت شعبه  این تمامی  بنابر  ندارد.  با شاکی وجود  انعقاد قرارداد مستقیم  به  اجرایی  الزام دستگاه  امکان  وصف 

پاسخ خوانده مستند به ماده   بهقانون تشکیالت و آیی  10پذیرش  رد شکایت را صادر و    ن دادرسی دیوان عدالت اداری حکم 

همان قانون ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل تجدیدنظر خواهی در    6۵رای صادره وفق مقررات ماده    اعالم می گردد.

تجدیدنظر دیوان   2۵شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری می باشد. در ادامه در اثر تجدید نظرخواهی از رای مذکور، شعبه  

از سال  عدالت اداری به شر اقدام به صدور رای نمود: تجدید نظر خواه  به صورت شرکتی و به عنوان کارشناس    1388ح زیر 

در   که شکایتش  نموده  وضعیت  تبدیل  درخواست  و  داشته  ادامه  دادخواست  تقدیم  تاریخ  تا  و خدمتش  یافته  اشتغال  مسکن 

به   اینکه  استدالل  با  بدوی  بشعبه  حکم  صدور  به  منجر  بوده  حجمی  سمت  صورت  که  حالی  در  است.  شده  شکایت  رد  ه 

قانون   71کارشناسی عمران یا کارشناس مسکن یکی از مشاغل اداری بوده و از مصادیق حجمی خارج است لذا به استناد ماده  

صادره از هیات   13۹2مورخه  84۹-874و رای وحدت رویه شماره  13۹2تشکیالت و آیین دادرسی دیون عدالت اداری مصوب 

ن دیوان که در موارد مشابه رای ورود را به عنوان رای صحیح مورد تایید قرار داد است ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر  عمومی ای

خواسته، حکم به ورود شکایت شاکی صادر و اعالم می دارد رای صادره قطعی است. اما هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در  

ان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل جلسه  با حضور رئیس و معاونین دیو  21/12/13۹7تاریخ  

 داد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر نسبت به صدور رای وحدت رویه اقدام نمود: 

 تعارض بین آرا مشهود است. -

قانون مدیریت خدمات  32یی مطابق تبصره  رت قراردادی از سوی دستگاههای اجرابا توجه به اینکه اوال، بکارگیری افراد به صو 

درصد پست های سازمانی،    10کشوری با رعایت شرایطی از جمله تایید سازمان )سازمان اداری و استخدامی کشور( حداکثر تا  

قانون مدیریت خدمات    17در ماده    بدون تعهد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوب مجاز شناخته شده است. ثانیا، حکم مقرر

وری مبین واگذاری و برون سپاری کارهای حجمی دستگاههای اجرایی است و افرادی که در اجرای حکم این ماده به عنوان کش

ماده   پردازند، مطابق  اجرایی می  ارائه خدمت در دستگاههای  به  اجرایی  با دستگاههای    18نیروی شرکت های طرف قرارداد 

لتی قرار می گیرند و دستگاههای اجرایی هیچ گونه تعهد و یا مسئولیتی در ر کارکنان تحت پوشش کارفرمای غیردوقانون مذکو

ماده   و  ندارند  کارکنان  این  موسسات    47قبال  و  ها  شرکت  کارمندان  بکارگیری   « اینکه  به  دارد  تصریح  نیز  مذکور  قانون 

رایی تحت هرعنوان ممنوع می ارات پست های سازمانی دستگاههای اجغیردولتی برای انجام تمام یا بخشی از وظایف و اختی

این قانون امکان پذیر است.«  بنابراین صرف   17باشد و استفاده از خدمات کارمندان اینگونه شرکت ها و صرفا بر اساس ماده  
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گاه های اجرایی هیچگونه حق  نیاز دستگاه اجرایی یا یکارگیری نیروهای شرکتی در مشاغل اداری و پست های سازمانی در دست

ا مجوزی برا یتبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قراردادی در دستگاه اجرایی به وجود نمی آورد و انعقاد قرارداد کار  مکتسب ی

قانون مدیریت خدمات کشوری می باشد. و رای   32معین با اشخاص در دستگاه های اجرایی مستلزم رعایت قیود تبصره ماده  

نیز موید همین امر است. درنتیجه آرای   13۹2/ 14/11مورخه    874الی84۹مه  دیوان عدالت اداری به شماره دادنا   هیات عمومی 

صادر شده مبنی بر رد شکایت به شرح مندرج در گردش کار که متضمن این معنی است صحیح و موافق مقررات است. این رای  

شعب و دیوان عدالت اداری و    یین دادرسی دیوان عدالت اداری برایقانون تشکیالت و آ  8۹و ماده    12ماده    2به استناد بند  

 سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه الزم االتباع است.

 

 گیری: نتیجه

های اخیر از جمله بیشترین دعاوی مطرح شده در دیوان عدالت تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قرارداد کار معین، در سال

وجود تناقض در آرای صادره از شعب دیوان در قبول یا رد شکایت مطروحه از تصاص داده است. که به دلیل  اداری را به خود اخ

شود که در سال سوی شکات، این مهم از بحث برانگیزترین موارد رسیدگی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری محسوب می

عب دیوان عدالت اداری در مقام  ع اختالف و تعارض در آرای شهای اخیر آرایی از هیات عمومی دیوان عدالت اداری بواسطه وقو

رفع تعارض صادر که منجر به صدور رای وحدت رویه در این زمینه شده است. به استناد دو نمونه از آرای رای وحدت رویه  

دادنامه در خصوص  دیوان  شعب  آرای  تعارض  در خصوص  اداری  عدالت  دیوان  عمومی  هیات  از  و    1632-2164های  صادره 

موید همین امر است. مفاد آخرین آرای هیات عمومی دیوان مبتنی بر محدودیت تبدیل وضعیت    748-84۹همچنین دادنامه  

نیروهای شرکتی به قراردادی از حیث نحوه جذب نیرو و رعایت قواعد و اصول کلی استخدام کارکنان بر اساس ضوابط مندرج  

اگرچه است.  کشوری  مدیریت خدمات  قانون  مدیریت خدما  32ماده    در  میقانون  اشعار  کشوری  کارمندان ت  از  دارد هریک 

های سازمانی خواهد بود و هرگونه به کارگیری افراد و پرداخت حقوق بدون داشتن پست  دستگاه اجرایی، متصدی یکی از پست

می    دارد که دستگاههای اجرایییسازمانی مصوب پس از یک سال از ابالغ این قانون ممنوع است. اما تبصره همین ماده بیان م

پست درصد  ده  تا  سازمان  تایید  با  شرایط خاص  در  اعتبارات توانند  در سقف  و  استخدامی  تعهد  بدون  مصوب،  سازمانی  های 

مصوب افرادی را به صورت ساعتی یا کار معین برای حداکثر یکسال به کار بگیرند. به استناد این تبصره همین ماده قانون فوق  

-های غیر حجمی دستگاه اجرایی مشغول به خدمت میطی که به مدت متمادی در پستکارکنان شرکتی واجد الشرای  الذکر،

های سازمانی مصوب، باشند و دستگاه اجرای نیز به خدمات این اشخاص در آن سازمان نیازمند است، تا سقف ده درصد از پست

 ه قراردادکارمعین نماید.   استخدامی از نیروی شرکتی ب تواند اقدام به تبدیل وضعیتبدون تعهد استخدامی، می
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