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موضوع شکایت و خواستھ: ابطال ماده 11 آیین نامھ بند (الف) تبصره 19 بودجھ سال 1401 مصوب 24؍1؍1401 (ابالغی بھ شماره

15492؍59748-4؍2؍1401)
     گردش کار: شاکی بھ موجب دادخواستی ابطال ماده 11 آیین نامھ بند (الف) تبصره 19 بودجھ سال 1401 مصوب 24؍1؍1401 (ابالغی بھ شماره

15492؍59748-4؍2؍1401) را خواستار شده و در جھت تبیین خواستھ اعالم کرده است کھ:
  " به استحضار می رساند طرف شکایت برخالف قانون و رأي هیأت عمومی دیوان عدالت اداري جواز بر امکان جابه جایی نیروي قراردادي را طی ماده 11 آیین
نامه ابالغی شماره 15492؍ت59748هـ-4؍2؍1401 مشابه مستخدمین رسمی و پیمانی تجویز نمود. لذا این ماده عالوه بر تعریف مغایر قوانین و اقتضاء از نیروي
مازاد تا حدي که در برگیرنده امکان جابه جایی نیروي قراردادي موضوع تبصره ذیل ماده 32 قانون مدیریت میان دستگاه هاي اجرایی است به شرح ذیل خالف

قانون و وضع آن خارج از حدود اختیارات و تکالیف قانونی است.

 1- در بند (الف) تبصره 19 بودجه 1401 آمده است: 

الف- به منظور ارتقاي بهره وري خدمات عمومی: شفاف سازي، مسئولیت پذیري و پاسخگویی دستگاه هاي اجرایی، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است تا

پانزده اردیبهشت ماه نسبت به تنظیم موافقت نامه با دستگاه هاي اصلی متضمن برنامه ها، اهداف کمی، سنجه و شاخص هاي ارزیابی عملکرد اقدام نماید.

 تخصیص اعتبارات با رعایت ماده 30 قانون برنامه و بودجه بر اساس میزان تحقق اهداف هر یک از برنامه ها با رعایت قوانین و مقررات و متناسب با میزان منابع

وصولی دستگاه اجرایی تعیین می گردد. آیین نامه اجرایی این بند شامل چهارچوب تفاهم نامه، نوع و نحوه ارتباط با دستگاه تابعه، نحوه گزارش گیري از برنامه ها،

نحوه به کارگیري نیروي مازاد و میزان جابه جایی در اعتبارات به منظور تحقق برنامه ها با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیأت  وزیران می

رسد... با این حال اما مقنن در حکم بند (ج) تبصره 20 بودجه نیز چنین بیان   داشته است:

 ج- به   منظور باال بردن بهره وري نیروي انسانی و جلوگیري از افزایش اندازه  دولت، سازمان اداري و استخدامی کشور مجاز است با رعایت قوانین و مقررات و

قراردادهاي معتبر و تعهدات نیروهاي رسمی، ثابت و پیمانی مازاد دستگاه هاي اجرایی را به صورت بین دستگاهی، درون استانی و بین استانی جایابی و منتقل کند، از

این رو دستگاه هاي اجرایی مشمول ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوري موظفند فهرست اسامی نیروهاي مازاد خود را در سامانه اي که سازمان اداري و

استخدامی به این منظور ایجاد می کند. ثبت کنند. لذا طرف شکایت خالف مدلول و منطوق بند (ج) تبصره 20 بودجه سال 1401 دستگاه هاي اجرایی را مجاز

دانسته تا حداکثر ده درصد از کارکنان خود و مازاد بر آن را به پیشنهاد دستگاه تابعه و موافقت سازمان اداري و استخدامی که نسبت به انجام ماموریت هاي محوله

پس از تایید باالترین مقام دستگاه اصلی، مازاد تشخیص داده می شود با رضایت مستخدم، به دستگاه هاي اجرایی دیگر منتقل کنند و در صورت عدم رضایت نسبت

به بازنشستگی و بازخرید نیروي رسمی و پیمانی و فسخ قرارداد با نیروي قراردادي اقدام کنند. این در حالی است که قید عبارت: « نسبت به انجام ماموریت هاي
محوله پس از تایید باالترین مقام دستگاه اصلی مازاد تشخیص داده می شود»، تعریف نیروي مازاد محسوب نمی شود. زیرا وضعیت مازاد بودن مالزمه اي با انجام

ماموریت هاي محوله نداردو همچنین وضعیت مازاد به نوعی حالت مستخدم آماده به خدمت در شرایطی گفته می شود که امکان تخصیص پست متناسب به وي در

دستگاه اجرایی متبوعش وجود ندارد (که بنا به دالیل مختلف از جمله اصالح ساختار اداري ممکن است به وجود آید) از این رو تشخیص باالترین مقام دستگاه

اجرایی آن هم به نسبت ماموریت هاي محوله نمی تواند مالك مازاد بودن کارمند قرار گیرد زیرا همان طور که بیان شد مازاد بودن کارمند، منوط به فقدان پست

سازمانی قابل تصدي براي وي است. در نتیجه به نظر می رسد این مقرره سیاست مدیریتی یا تنبیهی از طریق مازاد دانستن کارمندان به تشخیص باالترین مقام

دستگاه اجرایی و نیز انتقال آنها به دستگاه اجرایی دیگر و یا بازخرید کردن اجباري ایشان به کیفیت مطروحه باشد. الزم به ذکر است که در بند (ج) تبصره 20

بودجه 1401 اوًال: مخاطب، مستخدمین رسمی و پیمانی هستند و نه نیروي قراردادي و ثانیًا: امر مازاد به کیفیت معنونه و کمیت حداکثر ده درصد و مازاد بر آن که

می تواند 100 درصد نیروها را هم بنا به تشخیص باالترین مقام دستگاه اجرایی در بر بگیرد، معطوف به تشخیص باالترین مقام دستگاه قرار نگرفته است بلکه مازاد

بودن امري اقتضایی محسوب می گردد.
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 2- همان طور که طی فراز پایانی ماده 11 آیین نامه موضوع شکایت مشخص است، عالوه بر مستخدمین رسمی و پیمانی، نیروي قراردادي موضوع تبصره ذیل ماده

32 قانون مدیریت خدمات کشوري نیز از شمول نیروي مازاد و مقررات این ماده در جابه جایی و انتقال قرار گرفته است این در حالی است که حسب تبصره ذیل

ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوري، نیروي قراردادي حسب ضرورت و نیاز و در سقف ده درصد از پست هاي سازمانی جذب می شوند و حسب دادنامه شماره

3107-23؍11؍1400 هیأت عمومی دیوان عدالت اداري اوًال: به کارگیري اشخاص مازاد بر ده درصد پست سازمانی مصوب مغایر قانون بوده و قرارداد این

اشخاص داراي اعتبار نیست و مآًال امکان جابه جایی اشخاص مذکور در دستگاه هاي اجرایی وجود ندارد. ثانیًا: در صورتی که جابه جایی نیروهاي فوق الذکر از

طریق فسخ قرارداد قبلی و انعقاد قرارداد جدید باشد، رعایت اصل برابري فرصت ها و شرایط مندرج در ماده 44 قانون مدیریت خدمات کشوري الزامی است. از

این رو مازاد دانستن نیروي قراردادي و امکان انتقال آن در دستگاه هاي اجرایی موضوع فراز پایانی ماده 11 آیین نامه معترض عنه مخالف تبصره ذیل ماده 32

قانون مدیریت خدمات کشوري و نیز بند (الف) تبصره 19 و بند (ج) تبصره 20 قانون بودجه سال 1401 و رأي هیأت عمومی اخیرالذکر می باشد.

 با عنایت به موارد مطروح و مغایرت هاي معنونه ابطال ماده 11 آیین نامه معترض عنه را تا حدي که به تشخیص مازاد بودن مستخدمین توسط باالترین مقام
دستگاه اجرایی موکول و نیز دربرگیرنده امکان انتقال نیروي قراردادي بین دستگاه هاي اجرایی باشد را از محضر قضات شریف هیأت عمومی دیوان عدالت اداري

استدعا دارد." 

 متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
  " هیأت وزیران در جلسه 24؍1؍1401 به پیشنهاد شماره 16238-20؍1؍1401 سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل 138 قانون اساسی جمهوري

اسالمی ایران، آیین نامه اجرایی بند یاد شده به شرح زیر تصویب کرد:

 آیین نامه اجرایی بند (الف) تبصره 19 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور

ماده 11-در اجراي حکم بند 16 سیاست هاي کلی اقتصاد مقاومتی و بند (الف) ماده 28 قانون برنامه ششم توسعه، دستگاه هاي اجرایی تابع می توانند حداکثر تا ده

درصد از کارکنان خود و مازاد بر آن را به پیشنهاد دستگاه تابع و موافقت سازمان اداري و استخدامی کشور که نسبت به انجام ماموریت هاي محوله پس از تایید

باالترین مقام دستگاه اصلی مازاد تشخیص داده می شوند وفق قوانین و مقررات مربوط (جابه جایی به واحد دیگري در همان دستگاه، جابه جایی به دستگاه اجرایی

دیگري در همان شهر یا شهرستان و جابه جایی به سایر شهرها و شهر ستان هاي دیگر در همان دستگاه اجرایی و یا سایر دستگاه هاي اجرایی با رضایت مستخدم و

موافقت سازمان اداري و استخدامی کشور) اقدام نمایند. در صورت عدم موافقت مستخدم، وفق مقررات مربوط، در خصوص نیروهاي رسمی و پیمانی نسبت به

بازنشستگی یا بازخریدي و در مورد نیروهاي قراردادي نسبت به فسخ قرارداد آنها اقدام شود. شیوه نامه اجرایی این ماده توسط سازمان و سازمان اداري و

استخدامی کشور تهیه و ابالغ می شود. " 

 در پاسخ به شکایت مذکور، معاون حقوقی رئیس جمهور به موجب الیحه شماره 155073؍48576-25؍8؍1401 توضیح داده است که:
  " در بند (الف) تبصره 19 قانون بودجه سال 1401 کل کشور به صالحیت هیأت وزیران مبنی بر تعیین «نحوه به کارگیري نیروهاي مازاد» علی االطالق و شامل از
جمله نیروي انسانی موضوع تبصره ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوري و همچنین اعم از صرفًا «جایابی و انتقال» موضوع بند (ج) تبصره 30 قانون بودجه سال

1401 اشاره شده و لذا جمع بین این دو حکم و ایراد به ماده 11 آیین نامه معترض عنه بالوجه است، اما این نکته راهم نباید از نظر دور داشت که دستگا ههاي

اجرایی باید اساسًا از نیروهاي رسمی و پیمانی که طبق ماده 45 قانون مدیریت به استخدام در دستگاه ها در می آیند براي انجام وظایف و مسئولیت هاي محوله

استفاده نمایند و به کارگیري نیروي انسانی در قالب تبصره ماده 32 قانون مدیریت، استثناء بر شیوه هاي استخدام است، لذا اگر در جهت اجراي بند (الف) ماده 28

قانون برنامه ششم توسعه و کاهش حجم، اندازه و ساختار دولت، دستگاه اجرایی ناگزیر از آن باشد که نیروهاي رسمی و پیمانی مازاد خود را به سایر دستگاه ها یا
واحدهاي همان دستگاه انتقال  دهد، چه بسا نیروهاي قراردادي موضوع تبصره ماده 32 که پیش از این در سایر دستگاه ها یا واحـدهاي همان دستگاه مشغول به

کار بوه اند، نیـروي مازاد به شمار خواهند آمد که ادامه همکاري با آنها دیگر موضوعیتی ندارد. لذا بر اساس صالحیت مطلق مقرر در بند (الف) تبصره 19 قانون

بودجه دولت را در خصوص وضعیت انتقال بین دستگاهی یا جایابی نیروهاي مازاد موضوع تبصره ماده 32 قانون مدیریت به وضع ماده 11 آیین نامه اجرایی مورد

شکایت مبادرت نموده است و ایراد شاکی به آن وارد نیست. عالوه بر اینکه فسخ قرارداد از اختیارات اداره است و اعمال این صالحیت مقید به موازین قانونی و مفاد

قرارداد بوده و در متن نیز به همین امر و رعایت مقررات مربوطه تاکید شده است.

 برخالف ادعاي شاکی در ماده 11 آیین نامه اجرایی معترض عنه سقف مشخصی براي جابه جایی کارکنان در این ماده (ده درصد) مشخص شده و همچنین با قید

عبارت « وفق قوانین و مقررات مربوط» در ماده مذکور بر رعایت حاکمیت قانون در جابه جایی کارکنان تاکید شده و از این رو بیان اشکال مختلف جابه جایی در

این ماده بدان معنا نیست که کارکنان موضوع تبصره ماده 32 قانون مدیریت مشمول تمامی اشکال مذکور می شوند و بلکه شمول این اشکال جابه جایی نسبت به

این دسته از کارکنان «وفق قوانین و مقررات مربوط» خواهد بود و لذا جابه جایی آنها با رعایت شرایط مقرر در تبصره ماده 32 قانون مدیریت انجام خواهد شد. بنا

به مراتب فوق، ضمن درخواست اتخاذ تصمیم شایسته دایر بر رد شکایت مطروحه، خواهشمند است در هنگام طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان یا هیأت تخصصی

ذي ربط از نماینده این معاونت جهت ارائه توضیحات الزم دعوت به عمل آید." 

www.dotic.ir

https://dotic.ir


دادنامه هیات عمومی

کالسه پرونده: 0101074
شماره پرونده:140131920000478730

دادنامه: 140109970905812445
تاریخ: 1401/09/29

پیوست:

دیوان عدالت اداري - تهران - بزرگراه ستاري - بلوار شهید مخبري - نبش خیابان ایران زمین - ساختمان دیوان عدالت اداري - تلفن: داخلی 7535) 021 - 51200)

 

    ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 29؍9؍1401 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب
دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء بھ شرح زیر بھ صدور رأی مبادرت کرده است. 

رأي هیأت عمومی
اوًال بر اساس قسمت اخیر بند (الف) تبصره 19 قانون بودجـه سال 1401 کل کشور مصوب 25؍12؍1400 مقرر شده است که : «آیین  نامه اجرایی این
بند شامل چهارچوب تفاهم نامه، نوع و نحوه ارتباط با دستگاه تابعه، نحوه گزارش گیري از برنامه  ها، نحوه بکارگیري نیروي مازاد و میزان جابجایی در

اعتبارات به منظور تحّقق برنامه ها با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیأت وزیران می  رسد» و بر همین اساس قانون بودجه سال 1401
کل کشور حدود اختیار هیأت وزیران در تنظیم آیین نامه اجرایی در مورد نیروي مازاد را صرفًا در حد نحوه بکارگیري نیروي مازاد اعالم کرده و با توجه
به اینکه در مقرره مورد شکایت به موضوع جابجایی نیروهاي مازاد پرداخته شده، لذا مقرره مذکور خارج از حدود اختیار است و با لحاظ اینکه در بند (ج)

تبصره 20 قانون بودجه سال 1401 کل کشور احکام مربوط به نیروهاي مازاد بیان شده است، استناد به اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی نیز نافی
خارج از اختیار بودن وضع مقرره مزبور نیست. ثانیًا برمبناي تبصره ماده 31 قانون مدیریت خدمات کشوري مصوب سال 1386 دستگاههاي اجرایی
می توانند در شرایط خاص مقرر در این تبصره، به جذب نیروي قراردادي اقدام کنند و بکارگیري افراد مازاد بر ده درصد پستهاي سازمانی مصوب مغایر
با قانون بوده و قرارداد این افراد نیز داراي اعتبار نیست و امکان جابجایی آنها در دستگاههاي اجرایی هم وجود ندارد. ثالثًا در صورتی که جابجایی

نیروهاي فوق الذکر از طریق فسخ قرارداد قبلی و انعقاد قرارداد جدید باشد، رعایت اصل برابري فرصتها و شرایط مندرج در ماده 44 قانون مدیریت
خدمات کشوري الزامی است که در مقرره مورد شکایت این شرایط پیش بینی نشده است. بنا به مراتب فوق، ماده 11 آیین نامه اجرایی بند (الف) تبصره
19 قانون بودجه سال 1401 کل کشور مصوب 24؍1؍1401 هیأت وزیران به دالیل مذکور خالف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1

ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود./

                                                            حکمتعلی مظفري
                                                        رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداري
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