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 بسم اهلل الرحمن الرحیم 

 2724 :ماره دادنامهش

  19/9/1398 :دادنامه ختاري

 9802786: روندهپ شماره

 : هیأت عمومی دیوان عدالت اداریمرجع رسیدگی

 آقای علی ثاقبی زاده: اعالم کننده تعارض

 اعالم تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری  : ع موضو

در خصووود دادخوا ووت تعدادی از نارنمان م وومون قارون نار اداره نس ب ایسوو ی ا وو ان   :کار  گردش     

دیوان عدالت اداری  شوعب   آذربایجان شورقی  مبمی برتبدیس ضعوعیت ا و مدامی از قرارداد نار ری بی ایماری

 صادر نرده ارد. یت از قوارین ض مقررات آراء معارعبا ا  مباط م فاض

 گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زير است:

   9509980957101183شووماره   های بدضی دیوان عدالت اداری در ر ووید ی بی ارضرده 46شووعبی   الف:  

 ووازمان  رفیت بی طض علی صووادقی    علی ثاقبی زاده انآقایبا موعووود دادخوا ووت   9509980957101266

الاام بی تبدیس ضعوعیت  ض بی خوا و ی  اداری ا و مدامی ن وور ض اداره نس ب ایسو ی ا و ان آذربایجان شورقی

    9609970957100147 شووومووارههووای بووی مو ووب دادرووامووی از قراردادی بووی ایموواری  ا ووو موودامی

 بی شرح زیر رأی صادر نرده ا ت: 16/2/1396- 9609970957100148

اکی با عنايت به مفاد حکم کارگزينی اسو ددامی اسو نادا ايشوا  و دیاعیار  رک شوکايت در خصوو  خواسو ه شو   

 که جملگی مثبت وجود رابطه اش غال شاکی با سازما  بهزيس ی بر اساس مقررار قانو  کار می باشد. با لحاظ اين 
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امر که در خصوو  مقررار حاکم بر مسو ددمین دول ی در ا وح احکام مقرر در قانو  مديريت خدمار کشوورا 

اذ  بکارگیرا نیروا انسانی در برخی مشاغح بر اساس قانو  کار را نیز  ادر   124حاکم بوده و قانونگذار در ماده  

کی داير بر بکارگیرا در قالب قرارداد خريد ايشووا  بر خالک ادعاا شووا  ،نموده و بنا بر اقرار اداره م بوع شوواکی

خدمت مسو ددم رسومی مشومول قانو  کار بوده و الزام  ریین شوکايت بر تبديح وضوع اسو ددامی مسو ددم رسومی 

کشوورا یاقد مووز قانونی می باشود   قانو  مديريت خدمار  45مشومول مقررار قانو  کار بر پیمانی موضووع ماده  

اق قوانونی شووواکی در مطوالبوه موضووووع شوووکوايوت بوا اسووو نواد بوه مصووووبوه شووومواره لوذا بوه جهوت عودم احراز اسووو حقو 

هیأر وزيرا  )چرا که موضووع مصووبه مذکور ایراد شواغح در ادارار دول ی بر   1/3/1378-هوووو 17296/ر3591

اسواس مقررار غیر از قانو  کار بوده و همننین مفاد حکم کارگزينی اسو نادا شواکی مبین اسو ددام رسومی ايشوا  

اس قانو  کار می باشود  با لحاظ اين امر که دلیلی دال بر اقدام غیرقانونی با ارر تیوییع حا ارا ه نگرديده و بر اسو 

مسوو ند قانونی موجد تکلیف و الزام کاریرما در تغییر  نوع بکارگیرا شوواکی وجود ندارد، بناء علیهذا به جهت عدم 

از قانو    65و    58،  10در موضوع خواس ه به اس ناد مواد احراز وقوع ری ار خالک قانو  م یمن تیییع حا از شاکی  

تشوکیالر و آيین دادرسوی ديوا  عدالت ادارا حکم بر رد  وادر و اعالم می گردد. رصا  وادره قابح اع راض  رک 

 توديدنظر ديوا  می باشد. روز از تاريخ ابالغ قابح توديدنظر خواهی در شعب 20مهلت 

شووووموواره  دادروواموویبووی مووو ووب  16/2/1396- 9609970957100148دادرووامووی شووووموواره   

 تجدیدرظر دیوان عدالت اداری تأیید شده ا ت. 5شعبی  8/3/1397- 9709970956400426

  26شوووعبوی   16/2/1396- 9609970957100147دادرواموی شووومواره از ضلیکن در اثر تجودیودرظر خواهی   

با ا و دلن  17/5/1397- 9709970955901904تجدیدرظر دیوان عدالت اداری بی مو ب دادرامی شوماره 

 زیر رأی مذنور را رقض می نمد:

 به  ورر قراردادا يا ساع ی بکارگیرا شده اند و خدمت آنا    15/12/1384نظر به اينکه ایرادا که تا تاريخ    
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 هیأر  15/12/1384-هوووو 3461/ر84515ه  با وضوعیت مذکور اسو مرار داشو ه اسوت مطابا تصوويب نامه شومار

معاو  اول ر یس جمهور می بايسو ی تبديح وضوعیت داده   15/6/1385- 7597/4613زيرا  و بدشونامه شوماره  و

قانو  مديريت خدمار کشوورا مسوق    127بار یوق الذکر به موجب ماده  می شودند و تغییر مقررار و لغو مصوو

حا مک سوبه قانونی اين قبیح ایراد نمی باشود و اح رام به حقوق مک سوبه که منشواء مشوروع و قانونی داشو ه به عنوا  

 ند اقدام يايک ا وح کلی حقوقی الزامی اسوت و بر همین مبنا با توجه به لزوم رعايت اين ا وح مقام ادارا نمی توا

اين حا تعمیم و تسورا   هتصومیم خود را که مسو لزم محدود نمود ، نسوخ يا سولب حا مک سوبه قانونی اسوت به دارند

- 430و   27/10/1383-544و    10/2/1383-705توجه به ا وح اح رام به حقوق مک سوبه در آراء شوماره    دهد و

د قرار گری ه اسووت و ممنوعیت مقرر در ماده هیأر عمومی ديوا  نیز مورد تأيی  4/6/1386-386و    18/6/1386

هیأر   12/2/1396-93قانو  برنامه پنوسواله توسعه و رصا شماره    57قانو  مديريت خدمار کشوورا و ماده   44

عمومی از جهت رعايت سوقف اع بارار و مووزار اسو ددامی و شورکت در آزمو  نا ر به کسوانی اسوت که بعد از 

لذا بنا به جهار یوق تقاضوواا توديدنظر خواهی موجه تشوودین ضوومن رصا   بکارگیرا شووده اند  15/12/1384

 مع رضٌ به حکم به ورود شکايت  ادر و اعالم می گردد. رصا  ادره قطعی است.

معواضرین دیوان عودالوت  ض رئیسبوا حووووور  19/9/1398هیوأت عمومی دیوان عودالوت اداری در تواری       

اس از بحث ض برر وی با انرریت آراء بی  ض  مسو  واران ض دادر وان شوعب دیوان ت وکیس شود ض رؤ وااداری ض 

 .زیر بی صدضر رأی مبادرت نرده ا تشرح 

 هیأر عمومی  رصا

 الف: تعارض در آراء محرز ا ت.

ار ران م مون قارون نار دارای طرح وازن وعود تعارضوای موانیان ارضرده هوش اضن: :ی ایمکیوب: رظر ب

 .هس مدطبقی بمدی م اغس 
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-555ی ضحدت رضیی شماره أضزیران ض رهیأت  1/3/1378- هو17296ت3591رامی شماره تصویبدضم: 

مبمی بر الاام د  گاه های ا رایی بی تبدیس ضععیت نارممدان عمومی دیوان عدالت اداری   هیأت    19/8/1387

شش ماه  راظر بی دیگر با رعایت مقررات مربوط ظرف حدانرر مدت قراردادی بی ایماری یا عماضین م ابی 

ضزیران ا ت ض در هیأت  - 23/3/1362- 17598رامی شماره    موعود تصویب  - نارممدان خرید خدمت دضلت

از شمون مصوبی   قانو  کارضزیران  م مولین    هیأت  1/3/1378- هو17296ت3591ه  تصویب رامی شمار  2بمد

مذنور مس رمی ض مقرر شده ا ت : »ادامی خدمت آن د  ی از نارنمان خرید خدمت نی در م اغس نار ری 

 ر  ی خدمات موعود بم مامی شماره  عوابط ا رایی  3ض بمد    6/6/1364- 9/1301  موعود بم مامی شماره

 د مطابق مقررات قارون نار ازمان امور اداری ض ا  مدامی ن ور اش غان دارر 3030/42-10/5/1371

 خواهد بود.« 

عمومی دیوان عدالت اداری مقرر هیأت  21/12/1384- 830ض  829ی ضحدت رضیی شماره  وم: بی مو ب رأ

شده ا ت : »تعمیم ض تسری مقررات ]قارون تعدیس ریرضی ارساری در باب  واز تبدیس مس مدمین غیر ر می 

ارد  ض بی خدمت  مارده شده قانو  کارض بی صورت نار ر م مون بی ر می[ بی افرادی نی با تمظیم قرارداد 

 مجوزی ردارد.«

عمومی دیوان عدالت اداری  هیأت  20/10/1389- 476الی  460ی ضحدت رضیی شماره أمطابق رچ ارم: 

هیأت ضزیران  راظر بی نارنمان خرید خدمت ا ت ض شامس  1/3/1378- هو17296ت3591مصوبی شماره 

  اد نار معین رمی شود.نارممدان قرارد

عمومی  هیأت   5/8/1389 ض اصوالحی مور  10/12/1388- 869ی ضحدت رضیی شوماره أبی مو ب رامجم: 

 أت ضزیران  الاام د  گاه وهی 15/12/1384- ه 34613ت 84515اره وی شمووان عدالت اداری  از مصوبودی
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مصوبی( بی ا  مدام ایماری مس فاد  2 بی تبدیس ضععیت شاغلین م اغس نار ری )موعود مادها رایی 

   ردد. رمی 

ض رأی ضحدت رضیی  8/7/1386 مصوب قانو  مديريت خدمار کشورا 45 ض 44  41ا اس مواد  برش م: 

اداری  ا  مدام ض ضرضد بی خدمت افراد بی صورت هیأت عمومی دیوان عدالت  12/2/1396- 93شماره 

ایماری یا ر می  صرفًا برا اس مجوزهای صادره ض رعایت مراتب شایس گی ض برابری فرصت ها اس از 

اذیرف ی شدن در ام حان عمومی نی بی طور عمومی ر ر آ  ی می  ردد ض ریا ام حان یا مسابقی تمصصی 

 امکان اذیر ا ت.

عمومی دیوان عدالت اداری :»تبدیس ضععیت  هیأت 26/4/1391- 223دت رضیی شماره برابر رأی ضح هف م:

ا  مدامی نارنمان قراردادی بی ایماری ض یا ر می مس لام ض ود مجوز ض رص قاروری ض احراز شرایط عمومی 

 ا  مدام ا ت.«

داری  »ا ا اً عمومی دیوان عدالت اهیأت    3/9/1393- 1380صراحت رأی ضحدت رضیی شماره    برابر  ه  م:

 بیمی ر ده ا ت.« ای بی عموان تبدیس ضععیت خدم ی از قراردادی بی ایماری یا ر می ایش در قارون مقولی

نی رأی  8/3/1397- 426بما بر مراتب رأی شعبی امجم تجدیدرظر دیوان عدالت اداری بی شماره دادرامی 

رد شکایت صادر شده ا ت را تأیید  بدضی دیوان عدالت اداری نی بی 46شعبی  16/2/1396- 148شماره 

قانو  تشکیالر و   89 هض ماد 12ماده  2 نرده صحیح ض موافق مقررات ت میص شد. این رأی بی ا  ماد بمد 

برای شعب دیوان عدالت اداری ض  ایر مرا ع اداری  1392 مصوب  ان آيین دادرسی ديوا  عدالت ادارا

 ./ مربوط در موارد م ابی لزم التباد ا ت

 محمدکا م بهرامی                                                             

 یس هیأر عمومی ديوا  عدالت ادارا ر                                                       
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