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 گذاری قضایی گذار از قاعدۀ تقنینی به قاعده
 بر حقوق استخدامی  تأکیددر رویۀ قضایی دیوان عدالت اداری با 

، مینا اکبری محمد حسنوند
 

 چکیده 

ناپذیر در آرای اندیشمندان امری بدیهی و خدشه   ۀ مثاب قی ایران به نظام حقو   نوشته در   جایگاه برتر قانون  
زدگی نظام ویژه در حقوق استخدامی، سیاست به   ، حقوق تجلی یافته است. با این حال در حقوق اداری

بی  سبب  اداری  قوانین  مکرر  تغییرات  و  کارشناسی  و  علمی  نظرات  از  تبعیت  عدم  و  ثباتی، تقنینی 
ت راکندگی،  پ  به »ناکارآمدی قوانین« منجر شده در  که    ورم قوانین در این حوزه شده تعارض و  نهایت 

توان بوده و پذیر کم بینی پیش کننده و  منبعی قاطع، تنظیم   ۀ مثاب قانون در ایفای نقش ذاتی خود به   است. 
قضات   ، اندر این می دنبال داشته است.    متشتت مراجع اداری و شعب دیوان عدالت اداری را به   ۀروی 

این   ، وفصل دعاویدر جهت تکلیف دادرسی خود و حل   ، دیوان عدالت اداری در جایگاه دادرس اداری
عمومی به رفع این   هیئت های تخصصی و  هیئت توانایی را دارند تا در جایگاه قاضی شعبه و نیز عضو  

صادیقی از ف و ذکر ما به توصی ناکارآمدی بپردازند. در پژوهش حاضر و با هدف اثبات ادعای فوق ابتد
قوانین پرداخته شده و سپس با تحلیل قوانین و آراء دیوان عدالت اداری این نتیجه حاصل شده  گونهاین 

اداری موجب  دیوان عدالت  در  قضایی  آرای  این حوزه و صدور  در  تقنین  نظام  ناکارآمدی  که  است 
گاه جای   به حدی مشا اری و تا عدالت اد   گذاری قضایی برای دیوان شناسایی ضمنی نقش عرفی قاعده 

منبع اصلی در   ۀ مثاب قضایی به   ۀ ال و موجب ارتقای جایگاه روی های عالی در نظام حقوق کامن دادگاه 
نظام حقوق عرفی شده است. با این حال همچنان قانون منبع اول حقوق   مانندنظام حقوق اداری ایران به 

 اداری در ایران است.
 قضایی، دادرسی اداری، دیوان عدالت اداری، ناکارآمدی قوانین   ۀ ، رویگذاریقاعده:  واژگان کلیدی
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 مقدمه
ون،  آموزد که چهار منبع حقوق داریم: قانهر دانشجوی حقوق در بدو ورودش به دانشگاه می

(. پس از چهار سال تحصیل البته  214:  1390عالمان حقوق )کاتوزیان،    ۀقضایی و نظری   ۀعرف، روی 
های حقوق، منبع حقوق و بلکه عین حقوق است قانون است و آن  دانشکدهچه در که آن یابداو درمی 

خالی و  تعارف  برای  را شاید  دیگر  می منبع  معرفی  منبع  که  کردند؛ همنبودن عریضه همچون  آنان 
برای آنان همیشه حکیم    گذارقانونکنند و  حقوق را همیشه به مجموعه قوانین و مقررات تعریف می

زیرا در کشورهای خانواد23:  139۵،  ارتبفری است )جع این نظام حقوقی رومی   ۀ(.  بر  ژرمن نظر 
ان به قانون است. دانحقوق حقوقی استناد    ۀهای عادالنحلاست که بهترین روش برای رسیدن به راه

های  انطباق رویه  دنبالبه برای حل مسائل حقوقی خود    ال، کامنۀ  در حالی که کشورهای عضو خانواد
اند و مایلند هر قضیه را با حکمی تطبیق دهند که پیش از آن  پیشین بر مصداق کنونی  ءاز آرا ستخرج  م

این حال زمانی که حقوق جام  صادر شده است. تن می   ۀبا  به  پا در عرص عمل  واقعیات    ۀپوشد و 
ن  متداعییاز کار  تنهایی برای بازکردن گره  یابد که قانون نوشته بهگذارد دادرس یا وکیل درمی جامعه می

در این    .نمایداز متن قانون گاه با عدالت و انصاف موافق نمی  شدهحاصل  ۀ کند یا نتیجکفایت نمی
جدایی جزء  قضایی  تفسیر  است.  قانون  از  تفسیر  اعمال  از  ناگزیر  دادرس    فرایند ناپذیر  وضعیت 

ل تفسیر  به اعماقوانین  ، ابهام، اجمال و تعارض  دادرسی است که از طریق آن دادرس در هنگام خأل
این مهم حتی در کشورهای تابع نظام قانون نوشته نیز امری بدیهی است.    .پردازد خود از قانون می 

نوپا از جمله  به دالیل مختلفی  ایران  اداری  اسناد    و  زدگیسیاست  ، بودننظام حقوق  به  التزام  عدم 
با یگدیگر    هاآن  و تناقض  باالدستی بیش از هر بخش دیگری از حقوق درگیر تورم قوانین و تعارض

تغییرات   قوانین است.  نقصان  پیشین،  قوانین  در مجالس مختلف، عدم نسخ صریح  قوانین  مکرر 
های استخدامی متعدد بیش از هر چیزی به این امر دامن وجود نظام   و  زدگی در تقنینجدید، شتاب

دلیل افراط در تقنین و فقدان کیفیت  دلیل فقدان قانون نوشته بلکه بهنحوی که قانون نه بهبه ، زده است
ناکارآمدی    ، ینقوان را دچار  استخدامی  و  اداری  در    کردهنظام حقوق  را  قاضی  با    فرایندو  دادرسی 

در این وضعیت است که نقش تفسیر قضایی در دیوان عدالت   .رو نموده است هدشواری فراوان روب
برجسته قاعدهاداری  گاه جایگاه  و  به خوتر شده  مسئله  .بیندد می آفرین  به ذهن خطورحال    ای که 

گیرد و در  ژرمن جای می رومی  ۀبا توجه به اینکه نظام حقوقی ایران در خانواد  که  کند این استمی 
قانون استتمامی شاخه منبع  اداری و استخدامی جمهوری   ، های حقوق نخستین  در نظم حقوق 

منبع گونه که قانون را  همان  ، ستدانحقوق نبع  توان ماسالمی ایران آیا از اساس، عمل قضایی را می
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هپرسش این است که دیوان عدالت اداری در قاعد  ، تر بگوییمدانند؟ و یا اگر بخواهیم دقیق حقوق می 
 گذاری حقوق اداری و استخدامی و خلق قواعد حقوقی چه جایگاهی دارد؟

وصی  قایسه با حقوق خصحقوق اداری در م  وص خصهدانیم حقوق عمومی و بکه می  همان طور
که تاکنون صورت   وافری های  شود و با وجود تالش های جوان و نوپا در کشور ما محسوب میاز رشته

از سوی دیگر ی در برخی حوزه گذارقانونبا خأل    ، گرفته است  اداری مواجه هستیم و  های حقوق 
 رو هستیم. همتعددی نیز روب قوانین پراکنده وبودن موضوعات با نیازها و متعدد در دلیل تغییربه

دلیل حاضر این است که نظام دادرسی اداری کشور به  ۀمقال  ۀگفته، فرضیبا توجه به مقدمات پیش
نوشته در ایران فاصله های رایج استقرار نظام حقوقفرض ناکارآمدی قوانین و خألهای موجود، از پیش 

حقوق استخدامی   ۀ را بر حوز  تأکیدست و ن در حال تقویت ا گذاری قضایی در آگرفته و نقش قاعده
ۀ  اثبات این فرضیه، تالش شده است تا با توصیف وضعیت قوانین در حوز  منظوربهایم. لذا  قرار داده 

دچار ابهام، تشتت، پراکندگی،    هاآن   کشور در   گذارقانون حقوق استخدامی از طریق ذکر مصادیقی که  
شده از دیوان عدالت  همراه با ذکر مصادیقی از آراء صادر  ، ارآمدی شده استناک در نهایت  ثباتی و  بی

االجرا در این حوزه بپردازیم؛ بنابراین از روش  به تحلیل نقش این مرجع در وضع قواعد الزم   ، اداری
برای تحلیلی  و  نوع    انجام   توصیفی  از  اطالعات  گردآوری  ابزار  و  شد  خواهد  استفاده  پژوهش 

تر  ایکتابخانه بدین  بود.  پژوهشخواهد  نخست  قسمت  دادگاه  تیب  نقش  تحلیل  به  در را  ها 
ایم. در قسمت دوم مصادیقی از ناکارآمدی قوانین اداری را شرح داده و گذاری اختصاص دادهقاعده

یک منبع اصلی در    ۀمثابنماییم که امروزه بهدر قسمت آخر به آرایی از دیوان عدالت اداری اشاره می
 اند. شده وق اداری کشور تبدیلنظم حق

پژوهش   این  فایده نیست که  از  این نکته خالی  نو در حوزطرح مسئله  دنبالبهذکر  حقوق   ۀ ای 
شده است و سعی شده تا    انجام   مرتبطی که در این حوزه   هایاداری کشور است و با وجود پژوهش

  له پرداخته باشدبه بررسی این مسئ  میتمابهاستفاده شود، تاکنون پژوهشی که    هاآن   در متن مقاله از 
 نشده است.  انجام 

 گذاری دادرسان  شناسایی نقش قاعده .۱
ۀ  تفکیک قوا این است که ایجاد قانون کارویژ  ۀ نظری  بر اساسهای مشهور حقوقی  یکی از آموزه 

یکی   1مجریه است. مونتسکیو  ۀو اجرای آن از تکالیف اصلی قو  یهئقضا  ۀقو  ۀمقننه، تفسیر آن وظیف  ۀقو
»ممکن است گاهی پیش آید که قانون در بعضی موارد زیاد سخت   نویسد:ن نظریه میاز طراحان ای

 
1. Montesquieu 
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توانند شدت یا سختی  که واضح است، مبهم نیز هست. قضات نمیحالی  باشد، زیرا قانون در عین
  هیئت  ۀ زبان قانون هستند. در چنین صورتی برای تعدیل قانون مداخل قانون را تعدیل کنند. آنان فقط

« )منتسکیو، ]است[ مقننه  ۀآنکه اختیار تفسیر قانون و یا تعدیل آن مختص قو  ت؛ چه الزم اس  تقنینیه
کند و قاضی را فقط قاطع از یکدیگر تفکیک می  نحوبهو قاضی را    گذارقانون (. او نقش  404:  1370

 انگارد.  شده میان قانون وضعزبانی برای بی
ی گذار قانون کراتیک چنین روشی است.  روعیت دمو مقننه مش  ۀ ی توسط قو گذار قانون مبنای اصلی  
که در انتخابات برگزیده  ، شود، از شئون اختصاصی نمایندگان مردم گذاری نزدیک می وقتی به سیاست 

دانسته می شده  قاعد اند،  ایجاد  به   ۀ شود.  از ارزش دادگاه   ۀ وسیلکلی  انحراف  تلقی ها  های دموکراتیک 
دهندگان ک هستند و برخالف نمایندگان که در مقابل رأی غیردموکراتی ها نهادهای  زیرا دادگاه   ، شود می 

نیستند. از این منظر، قضات فقط مفسر قانون هستند   گو پاسخ   و   گو هستند، قضات اغلب انتصابی پاسخ 
کنند این دیدگاه را نقد می   1کلی را ندارند. برخی نویسندگان مانند مک الچلین   ۀو صالحیت ایجاد قاعد 

اکثریت« است. بر این اساس   ۀ بر فهم دموکراسی بر مبنای محدود »قاعد   چنین نظری مبتنی و معتقدند  
مثبت داده باشند. رأی    بدان  ها آن   م حاکم کرد که اکثریت نمایندگان منتخبتوان بر مرد قواعدی را می 

کمرانی و اما از نظر او این سخن چندان با واقعیت انطباق ندارد. بسیاری از قواعد که اکنون مبنای ح
 االجرا هستند از گذشته وجود داشته و هرگز از نظر و تصویب نمایندگان فعلی نگذشته است؛ مانندالزم 

اند و همچنان پابرجاست. وانگهی عنصر اساسی های پادشاهی ایجاد شده وانینی که در زمان حکومت ق 
دموکراتیک در   های اکثریت نیست؛ چراکه چنین عنصری بیش از حکومت رأی    یک دموکراسی فقط 

چشمگیرتری وجود دارد.   نحو به ها  های فاشیستی، کمونیستی یا اشکال پوپولیستی حکومت حکومت 
 عبارت   اکثریت به حقوق دیگران است. به   ۀ بودن قاعد اسی به چیز دیگری نیاز دارد و آن محدود دموکر 
دیکتاتوری اکثریت ممانعت   چنانچه اکثریت قصد تجاوز به حقوق اقلیت را داشته باشد، باید از   ، دیگر 

اذعان   2لزهستند. سی   ، ها نهادهایی برای تحقق این امر، یعنی حفاظت از حقوق فردی شود و دادگاه 
های ارزش  ۀ کنندتواند منعکس که می  طوریمقننه نیرومندتر است؛ به  ۀکند که مبنای دموکراتیک قو می 

می  امر  همین  اما  باشد.  اخالقی  و  سیاسی  مهم  کند؛   ۀ مثاببه ند  توا بسیار  عمل  تقنینی  قوای  ضعف 
ب آید که طی آن عوام که شرایط خاصی پدید می   طوری به  گیری نامناسب و رای تصمیم فریبی زمینه را 

مقننه  ۀ ی از طریق قو گذار قانون آل از کند و این همان عاملی است که با تصویر ایده عجوالنه فراهم می 
از فشارهای سیاسی دور هستند و مصونیت   ی گذار قانون ت به قوای  نسبها  فاصله دارد. از این منظر دادگاه 

 
1. McLalchin 
2. Sales 
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 ۀ را به حامالن و حافظان اصول سیاسی و اخالقی بنیادین یک جامع  ها آن   بیشتری دارند و به همین جهت
 (. 71- 70:  1397کند )وکیلیان،  سیاسی تبدیل می 

حل را در میان عناصر یک راه رسد در عصری که پیچیدگی روابط اجتماعی دقت و روشنی  به نظر می 
بهترین خاطر دقتی که در انشای آن به کار رفته دهد، قانون به اول اهمیت قرار می   ۀ عادالنه در درج   ،

است، اما   دار صالحیت نامه کار مقامات  تکنیک برای اعالم قواعدی روشن است. وضع قانون یا آیین 
کند. اجرای قانون نمی رود، ارزش عملی پیدا  می   ای که در جریان اجرای آن به کار قانون جز با شیوه 

آنجا  علمای حقوق واقع شده است. از  تأکیدمستلزم یک روند تفسیر است که اهمیت آن امروزه مورد 
برد، خود غالبًا عبارات و اصطالحات مبهم و غیردقیق به کار می   ، ، آگاهانه یا ناآگاهانهگذارقانون که  

آید. در متن قانون برای قضات به وجود می ب احترام به متن قانون  چو ار هدر چ   وسیعی امکانات بسیار  
نیت، اخالق حسنه، مصلحت خانواده، جبران خسارت، عدم امکان اجرای به مفاهیم تقصیر، حسن 

در هر مورد، پس از رسیدگی بگوید که آیا با توجه به اوضاع و احوال،   ، شود. قاضی بایدقرارداد اشاره می 
  ۀ با ارزیابی وقایع دعوی و امور موضوعی، به شیو   .اجراست یا نه به این مفاهیم قابل    جعقواعد حقوقی را 

ای تغییر مالحظه قابل   طور به تواند شرایط اجرای قانون را  بیش مضیق یا موسع، قاضی در عمل می و کم 
نشان دهد؛  بیشتر یا کمتری  گیری سخت   ر تواند در ارزیابی علت اخراج موجه کارگ دهد. برای مثال می 

قاهره را گسترش دهد یا  ۀ تواند مفهوم قو ای از طرق جبران خسارت را بپذیرد یا نپذیرد؛ می تواند پاره می 
 خود مقتضیات اخالق حسنه را تفسیر کند.   ۀ محدود کند؛ یا به شیو 

فرانسه1بوپره تمیز  دیوان  رئیس  نخستین  د  :گویدمی  ، ،  قانونی  متن  که  امری »هنگامی  قالب  ر 
گونه ابهامی ندارد، قاضی موظف به قبول آن و اطاعت از آن  است و هیچشده  وشنی و دقت بیان  ربه

« لیکن هنگامی که متن مبهم است، هنگامی که در معنی و قلمرو آن تردیدهایی وجود دارد و  .است
یابد، یا برعکس  هنگامی که در مقایسه با متن دیگر ممکن است تا حدی متناقض باشد یا تخصیص 

ترین اختیارات برای تفسیر است. قاضی  ود، در این صورت قاضی دارای گستردهاید تعمیم داده شب
هایی که از یک قرن پیش در افکار، اخالق، نهادها و وضع  باید به خود بگوید که با توجه به دگرگونی

آمده است، عدالت و عقل حکم می پدید   طور به قانون آزادانه و  کند که متن  اقتصادی و اجتماعی 
 (.  1۵1: 139۵ها و مقتضیات زندگی جدید هماهنگ شود )داوید و اسپیونوزی، انسانی با واقعیت

  ۀ البته اعطای صالحیت تفسیر قضایی به قضات در طول زمان شکل گرفت و در ابتدا وضع به گون 
از  ه قاضی  بستند که کار میدیگری بود. معتقدان به اصل استقالل قوا اغلب این دیدگاه افراطی را ب

 
1. Beaupré 
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حقوق برخوردار نبوده و قانون باید چنان دقیق و ریزبین باشد که قاضی   ۀهیچ اختیاری برای توسع
ین تأملی آن را به اجرا بگذارد. از این جهت نیز نویسندگان قانون مدنی فرانسه طریقی  ترکوچکبدون  

بود، قانونی وضع شد   تأکید قوا بسیار مورد    که اصل استقالل   1790در سال  معقول را در پیش گرفتند. 
داشت: »هر زمان که دادگاه، تفسیر قانون یا وضع قانونی جدید را ضروری بداند، باید موضوع که بیان می 
نقض آرایی که برخالف قانون صادر شده   ۀ« در این دوران، وظیف . ی برساند گذار قانون   هیئت را به اطالع  

تمیز )دیوان تمیز( گذاشته شد. نویسندگان قانون   ۀ م حک م   ۀ و تفسیری نادرست ارائه نموده بودند به عهد
تمام مشکالت احتمالی   بینی پیش هم قادر به    گذار قانون ترین  مدنی فرانسه دریافتند که حتی باهوش 
چنان آزادی عملی باشد که بتواند قانون را همگام با مشکالت نخواهد بود. بنابراین قاضی باید دارای  

 (.149: 1393و کوتس،   اجتماعی به اجرا دربیاورد )زوایگرت   ط متحول و شرای  بینی پیش غیرقابل 
خوانده   درخصوص  همواره  ایران،  حقوقی  رومینظام  نظام  یک  که  و ایم  است  )نوشته(  ژرمن 

سه دارد و بنابراین نخستین منبع حقوق همواره قانون است و  های فراوانی با نظام حقوقی فرانمشابهت
الزم اه بوده و آن هم همواقضایی در سومین جایگ  ۀروی رأی    بلکه صرفًا در زمانی که  ،آور نیستره 

شود، الزام حقوقی  قضایی از سوی دیوان عالی کشور یا دیوان عدالت اداری صادر می  ۀ وحدت روی
می بهایجاد  خصوصیاکند.  شیورغم  شده،  فرانسه  و  ایران  حقوق  قرابت  سبب  که  تاریخی   ۀت 

تر بوده است. مفتیان و قاضیان نزدیک  الای در کامن  به شیوۀ قضیه گیری حقوق اسالمی اتفاقاً شکل
ویژه با اسنادی تاریخی  اند و بهدر تطور حقوق کشورهای شرقی و از جمله ایران، نقشی مهم داشته

یافته تازه  همچوناندکه  دادستان  ،  هزار  دور  ماتیکان  ایران  در  زردشتی  دادرسان  آرای   ۀ )مجموعه 
ران قدیم نیز بیشتر بر دست قاضیان ساخته شده بوده تا بر دست  ردیده که حقوق ای ساسانی( معلوم گ

)گذارقانون شیخ نان  دو137-1۵2:  1380الحکمایی،  ک:  در  همچنین  شهروندان  رۀ  (.  اسالمی، 
کردند و آنان حکم قضیه  ی خود را نزد پیامبر یا پیشوایان دین مطرح میمسلمان مشکالت عملی حقوق 

کردند. برای مثال در جریان  ی، نه کلی، بیان میئای جزمی جزیی برای حل مسئلهرا در قالب حک 
گردوبازی گروهی از کودکان، با اصابت گردو به دندان کودکی و شکستن آن، دعوایی نزد امام علی  

دلیل هشداری که از پیش به مصدوم داده بود، کننده را بهر آن، کودک پرتاب)ع( طرح شد و وی د
 ۀکه هشدار داده مسئول نیست )قاعدنگویند آکلی می  صورت بهان  دانحقوق نست. اکنون  مسئول ندا 

تاریخی آن نظر کند. در  بودنای( و کمتر کسی است که به قضیه72:  139۵تبار،  )جعفری   1تحذیر(
درخصوص منشأ قانونی قاعدۀ مستدل و مستندبودن آرای قضایی در ایران باید گفت  عصر حاضر  

 
 قد أعذر من حّذر.. 1



 و اکبری  حسنوند / یادار  عدالت وانید  ییقضا یۀرو در ییقضا یگذار قاعده  به ینیتقن ۀقاعد از گذار

 

۸7 

اند. اولین قانونی که صراحتًا به این داشته  تأکیدن از ابتدا تاکنون بر لزوم رعایت این قاعده  قوانین ایرا 
اصل   کرد،  اشاره  مص  78قاعده  مشروطیت  اساسی  قانون  می  1286وب  متمم  بیان  که  کرد:  بود 

حکم صادر   هاآن  »احکام صادره از محاکم باید مدلل و موجه و محتوی فصول قانونیه که بر طبق
توان  مبنای قانونی این قاعده را می  ترین مهمعلنًا قرائت شود.« در حال حاضر نیز    ه است بوده وشد

کند:  مشاهده کرد که بیان می  13۵8قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران مصوب    166در اصل  
شده است.«  صادر    حکم  آن  و مستند به مواد و اصولی باشد که بر اساس  مستدل  باید  ها»احکام دادگاه

قاعده   این  بر  تاکنون  ابتدا  از  نیز  ایران  آیین دادرسی مدنی و کیفری  اند. در حال  کرده  تأکیدقوانین 
مادۀ   کیفر  374حاضر،  دادرسی  آیین  مصوب  قانون  می  1392ی  باید رأی    ...»کند:  بیان  دادگاه 

 296« مادۀ  است.  مستدل، موجه و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن صادر شده
کند: نیز مقرر می   1379های عمومی و انقالب )در امور مدنی( مصوب  قانون آیین دادرسی دادگاه 

شده و به امضای دادرس یا دادرسان برسد و نکات زیر در   رأی دادگاه پس از انشا لفظی، باید نوشته»
صادر    هاآن  بر اساسرأی    کهجهات، دالیل، مستندات، اصول و مواد قانونی    -4آن رعایت گردد:...  

 (.۵2: 1398)سودمندی،  «شده است
 ناکامی قوانین در تنظیم حقوقی نظام اداری و استخدامی .۲

 نظام اجزای  دیگر  به توجه بدون و  متعدد موردی،  یگذارقانون معنای  به  پراکنده یگذارقانون

عمال در گذارقانون لتعجی و  بایسته  کارشناسی  بدون تقنینی عملکرد نشانگر که  است حقوقی  ا 

 یگذارقانوناست.   نظارت، از جمله خود، اختیارات  دیگر  از استفاده جای به تصویب قانون اختیار
 آگاهی و  فهم  حقوقی و همچنین  نظام و  قانون به  قابلیت دسترسی  یا  وضوح به  ویژه،به پراکنده،

قانون هایمؤلفه از یکی  عنوانبه قانون از شهروندان  و  می  مهلط  حاکمیت  مالمیری  )مرکز  زند 
با1۵8:  1394زاده،  مهدی  موارد  به توانمی اسالمی شورای مجلس  مصوب  قوانین در تتبعی (. 

هایی  شود. از جمله یکی از رویهمی شمرده  پراکنده یگذارقانون مصادیق  از  که کرد دبرخور متعددی
تصویب مقرراتی در قوانین   ۀوسیل هی ایران رایج است، اصالح برخی قوانین بگذارقانونکه در نظام  

قوانینی است که از حیث عنوان هیچ مشابهتی با عنوان   غیرمرتبط است. منظور از قوانین غیرمرتبط
آسانی از وجود اصالحیه در آن اطالع حاصل  توانند به شده ندارند و مخاطبان قوانین نمی قانون اصالح 

ی است، وضعیتی را پدید آورده  گذارقانونپراکندگی    بسیار مهم  نمایند. این رویه که یکی از دالیل 
ار یک قانون خاص بدون آگاهی و مراجعه به انبوهی از قوانین دیگر اطمینان توان از اعتباست که نمی

مهدی داشت و  مالمیری  به16۵:  1394زاده،  )مرکز  ماد(.  نمونه  برنام87)  ۀعنوان  قانون  ششم    ۀ( 
انون مدیریت خدمات  رسانی به ایثارگران و قون جامع خدماتتوسعه موجب اصالحات متعدد در قان
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الح قانون  تنظیمکشوری،  قانون  به  مواد  برخی  راجع اق  قوانین  و  دولت  مالی  مقررات  از  به   بخشی 
( این قانون نهادهای اجرایی را موظف به تغییر 87) ۀ( بند »ذ« ماد1) ۀبازنشستگی شده است. تبصر

ایثارگران ش  این وضعیت استخدامی  به رسمی قطعی نموده است.  پیمانی  قراردادی و  اغل شرکتی، 
ضوابط ورود به خدمت    ۀرسانی به ایثارگران، کلی( قانون جامع خدمت 21)  ۀیر مادتبصره ضمن تغی

مواد ) در  به  44و    42،  32مندرج  در ورود  برابری  اصل  مدیریت خدمات کشوری شامل  قانون   )
بدون آنکه    ، است  کردهاستخدامی را دچار تغییر و آشفتگی    خدمات عمومی و لزوم پذیرش در آزمون

نیروهای خاص  شرکت  وضعیت  طریق  از  خدمت  استخدامی  خرید  خاص  نظام  واسطه،  های 
بدون توجه  ،  ها و وزارت نفت و وضعیت نیروهای کارگری را مدنظر قرار دهد. اطالق این مادهدانشگاه

است که بدون اعمال تفسیر مناسب قضایی آشفتگی   ینحوبهبه قوانین استخدامی عام و خاص دیگر،  
ایث استخدامی  نظام  در  خواهد  بزرگی  ایجاد  مادکرد ارگران  مقررات 88)  ۀ .  تغییر  با  مذکور  قانون   )

به منع  قانون  و  ماده  این  خالف  مقررات  وضع  و  ایجاد  بازنشستگی  موجب  بازنشستگان  کارگیری 
( قانون رفع برخی از موانع تولید و 8)  ۀاساس ماددیگر بر    ۀوضعیت تعارض قوانین شده است. نمون 

توسط مجلس شورای اسالمی به تصویب رسید، اصالحاتی    1387سال    گذاری صنعتی که درسرمایه
به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام    1369که در سال    ، ( قانون کار27و    21،  10،  7در مواد )

 پذیرسادگی امکانچنین قانونی بهتصویب  ان از  دانحقوقصورت گرفت. گرچه اطالع    ، رسیده بود
 است، اما آگاهی سایر افراد از آن دشوارتر است.  

توجه است. مفادی از قوانین غیرمرتبط از دیگر موارد قابل ۀوسیل عدم اجرا یا لغو حکم قانونی به
»... در اجرای  کل کشور تصریح شده است:    1389( قانون بودجه سال  10)  ۀدر جزء »الف« ماد

برگزاری   مادقانون  قانو۱۷)  ۀمناقصات،  سال  (  در  کشوری  خدمات  مدیریت  االثر  ملغی  ۱۳۸۹ن 
ماد  «.گرددمی مدیریت خدمات کشوری مصوب  17)  ۀدر  قانون  به دستگاه1386(  اجرایی ،  های 

  بر اساسها و مؤسسات غیردولتی  اجازه داده شده است از طریق مناقصه و با عقد قرارداد با شرکت
قیفعالیت   از خمشخص،  را  مت هر واحد کار و... بخشی  نمایند. در    تأمیندمات مورد نیاز خود 

  ، شود با رعایت قانون برگزاری مناقصات و تأیید سازمان متقاضیان اجازه داده می   ۀصورت عدم مراجع
ماد دلیل  چه  به  نیست  معلوم  اینکه  از  گذشته  گیرد.  صورت  مناقصه  تشریفات،  ترک  طریق   ۀ از 

بودجه    موجببه  شده، گفته برای1389قانون  صرفًا  نکته  ملغی  1389سال    ،  این  است،  االثر شده 
مدیریت خدمات کشوری مطرح می قانون  از  استفاده  و  بررسی  در  و مجریان  مردم  شود که عموم 

)مرکز  چگونه می یابند  آگاهی  آن سال  بودجه  قانون  در  قانون  این  از  ماده  موقت یک  لغو  از  توانند 
 ؟(166: 1394زاده، مهدیمالمیری و 
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ترین روش نسخ در ایران نسخ ضمنی قوانین است سوم روش نسخ قوانین است. متداول  ۀمسئل
گیرد. در واقع گردد« صورت میقوانین مغایر با این قانون لغو می  ۀهایی مشابه با »کلیکه با عبارت 

ون جدید  کند که دقیقًا از اینکه قانیهایی شبیه عبارت مذکور اذعان مبردن عبارت کاربا به گذارقانون
کند، مطلع نیست و بدین وسیله، از زیر بار مسئولیت تعیین روابط  چه قوانین و مقرراتی را نسخ می 

شهروندان و مجریان    ۀرود و این تکلیف ماالیطاق را بر عهدقانون جدید با قوانین موجود طفره می 
رج عبارت حاکی از نسخ  از د  گذارقانونبسیاری اوقات  حال باید توجه داشت که در    نهد. در عینمی 

ان، هیچ تفاوتی با درج عبارت مزبور از دانحقوققوانین مغایر اجتناب کرده است که در نگاه عموم  
این امر کاماًل آشکار است. روی تبعات منفی  ندارد.  آثار  از دالیل عمد  ۀحیث   ۀنسخ ضمنی یکی 

در ادامه خواهد آمد، در این    ای که شود. نمونهآن محسوب میآشفتگی نظام حقوقی و پراکندگی در  
قابل سال  قسمت  در  کشوری  خدمات  مدیریت  قانون  است.  سازماندهی    منظوربه  1386توجه 

  ۀ سازی مقررات استخدامی در بخش دولتی به تصویب مجلس رسید. در ماداستخدام و یکپارچه
نشستگی پیش از  ه جز قانون بازات عام و خاص بقوانین و مقرر  ۀ( این قانون آمده است، کلی127)

تاریخ الزم   مغایرمواعد کارکنان دولت   از  قانون  این  لغو می االجرا با  قانون  این  بنابراین  شدن  گردد؛ 
قانون مدیریت خدمات کشوری قانون استخدام کشوری را در موارد مغایر نسخ کرده است، اما در  

:  1388امی و استوارسنگری،  )ام  کرد به قانون قدیم مراجعه  مواردی که قانون جدید ساکت است باید  
(. واگذاری تشخیص موارد مغایرت یا عدم مغایرت باز هم به مجریان قانون و شهروندان واگذار 94

 کند.  های مختلف را فراهم میبرداشت ۀشده است که خود زمین
ی در برخی موارد این اصل  شود، ول ای اصولی، استثنای اکثر امری عبث تلقی میبنا بر قاعده

های  کلیه دستگاه» ، 1هیئت وزیران  ۀنامنمونه بر اساس تصویب  عنوانبهتوجه قرار نگرفته است.    مورد 
شده  قراردادهای منعقدند  امکلف قانون مدیریت خدمات کشوری (117و )(  ۵اجرایی موضوع مواد )

نامه  تصویب  ( روز بعد از ابالغ این1۵نیروی انسانی را ظرف )  تأمینهای پیمانکاری برای  با شرکت
نیروی انسانی را ممنوع  تأمینهای فسخ نمایند« و بدین ترتیب جذب نیروی انسانی از طریق شرکت

کارگیری نیروی  قانون مدیریت خدمات کشوری به  17  ۀدر ماد  گذارقانون. با وجود اینکه  کرد اعالم  
های  و تنها فعالیت  کرد نامه این شیوه را ممنوع اعالم  یباجازه داده بود، اما تصوانسانی به این شیوه را  

 
  ی قراردادها  فسخ  درخصوص  ،1/11/1390  مورخ  هـ،47643ت/213471ۀ  شمار  ران،یوزئتیه  ۀنام بیتصو.  1

  کارکنان   با  قرارداد  انعقاد  ۀنحو  و  یانسان  یروین   نیتأم   جهت  یمانکاریپ  یهاشرکت  با  ییاجرا  یهادستگاه   ۀیکل  شدهمنعقد 
 . یشرکت  شاغل
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 ۀنامدانست و بدین ترتیب تصویب  مستثنانامه  های عمرانی را از شمول این تصویبمربوط به طرح 
 هیئت وزیران یک قانون عادی را تخصیص اکثر زد.  

سیاست  نبود  و  وضعیت  در  این  ثبات  و  بلندمدت  عوام گذاری  و  توسعه  و رویکردهای  زدگی 
مقاما سیاست  در حوز ت ذی زدگی  و   ۀ صالح،  مدنی  قوانین  با  مقایسه  در  استخدامی  و  اداری  قوانین 

تجاری وضوح بیشتری دارد. تغییر مکرر قوانین استخدامی و اداری، اصالح مفاد آن بدون توجه به کلیت 
گذاری ت ی، مقررا وات سن   ۀ ص و حتی قوانین بودج قانون، نقض اصول قوانین عام استخدامی در قوانین خا 

ها بدون توجه به مفاد قوانین، بسیاری از قوانین اداری و استخدامی را دچار تعارض و دولت   ۀگسترد 
عنوان مثال اصل برابری در حقوق و دستمزد نیافتنی کرده است. به ابهام نموده و اهداف قانون را دست 
قانون مدیریت  از دستاوردهای  به حساب می   که  یا خدمات کشوری  قانون  با اصالحات مکرر  آمد، 

 تخصیص برخی نهادها و مشاغل در قوانین متفرقه، به شعاری دور از دسترس تبدیل شده است. 
شرط تحقق حاکمیت قانون  ترتیب وضوح قانون که یکی از اوصاف اصلی آن جهت پیش این  به  

حاکم را در تعیین تکلیف ، در نظام تقنین اداری ایران رعایت نشده و ادارات و مشودمحسوب می
فهم بودن قانون یکی از اصول درونی قانون  است که قابلن در حالی کند. ایامور دچار سردرگمی می 

دسترس بودن قانون است. این اصل، در کنار شود که معادل با وضوح، شفافیت و قابلمحسوب می
همگی در خدمت برآوردن    ، بودن انتشار، ثبات و معطوف به آینده  مشتمل بر های قانون  گیدیگر ویژ

ریزی قرار در جهت برنامه   بودن  ابزار راهنمایی شهروندان  ترینمهمهدف ایجاد قابلیت در قانون برای  
آثار س(.  33:  1384دارند )راسخ،   وء  ابهام و پیچیدگی قوانین هم بر شهروندان و هم بر حکومت 

های اداری  داشتن هزینهبردر  مشتمل برتوان  میآثار سوء این وضعیت بر شهروندان را    ترینمهمدارد.  
زدن به  ساختن اتخاذ تصمیمات، دامنبرداری از قوانین، دشوارفهم و بهره   منظوربهبرای شهروندان  

ی دانست. آثار سوء ابهام  زدن به امنیت حقوق ویژه در استفاده از خدمات عمومی و لطمهنابرابری، به
های  هزینه  ، های مدیریتی کلی هزینه  ۀتوان در سه دستکومتی را نیز می و پیچیدگی قوانین بر مقامات ح

هزینه و  هزینهسیاسی  داد.  قرار  توجه  مورد  قضایی  دیوان های  و  تعلل  به  مدیریتی  ساالری  های 
اداری و  گیری حد در تصمیماز بیش اداری توسط مقامات  قوانین و  های  ابهام  کارمندان در صورت 

قهریه    ۀهای ناشی از استفاده از قوابهام قوانین نیز از هزینه  های سیاسی  زینهگردد. همقررات بازمی
برای تمکین شهروندان از دالیلکه چهقانون مربوط است؛ درحالی  دربرابر  توسط دولت   بسا یکی 

(. تشتت قوانین 38-41:  1386ین باشد )انصاری،  این عدم تمکین پیچیدگی و ابهام قوان  بسیار مهم
و گسیل حجم عظیمی از پرونده به محاکم است    هاآن   شدن آرایاثرمحاکم، بی  ۀروی  موجب تشتت

 کارگیری نیروهای قضایی و اداری بیشتر خواهد بود. که خود مستلزم صرف هزینه و به
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خصوص در  ی ایران، بهگذارقانونهای  که امروزه در نظام   هایییکی دیگر از معضالت و آسیب
شود. ای است که از آن با عنوان »تورم تقنینی« یاد می شناسایی است پدیدهلابق  ، قوانین اداری  ۀ حوز

ی به دالیل و  گذارقانونشود که دستگاه  ی عیان می گذارقانونهای  آسیب تورم تقنینی زمانی در نظام 
ها و پیامدهای یک قانون، و همچنین بدون  ضرورت  ۀزیابی دقیق و کارشناسانعلل مختلف، بدون ار

ی نماید. در چنین حالتی اواًل  گذارقانونگرفتن زمان مناسب برای اصالح یک قانون، اقدام به  درنظر
  خود را در افزایش آمار قوانین تصویبی، نه کیفیت اجرا، نظارت بر اجرای  ۀوظیف ترینمهم گذارقانون

پیامدهای  اهآن  و  آثار  مانند  هاآن   و  و  اقتصادی  نظام حقوقی، سیاسی،  نظام  بیندمی  هاآن   بر  ثانیًا   .
در این حالت، دهد. شود که کارآیی و اثربخشی خود را از دست میحقوقی به نظامی فربه تبدیل می

تنها دارد، نه   دنبال ه برا نیز    هاآن   های مکرر و زودهنگام ها و الحاقیه تصویب قوانین متعدد که اصالحیه 
شود. ر نظام حقوقی تبدیل می به معضلی د بلکه خود    ، کند نمی   گذار قانون های  کمکی به رفع دغدغه 

سردرگمی   ، و بعضًا متعارض  ، پوشانشدن بر حجم قوانین با موضوع مشابه و هم بدین ترتیب، افزوده 
را در پی دارد. همۀ این موارد سبب   ها، مسئوالن مجری قانون، مراجع مفسر قانون و شهروندان دادگاه 

نتوانند قضات دیوان عدالت کارآیی خود را از دست داده و  دادرسی اداری ایران، قوانین    ۀ شده در حوز 
(. تعداد 162:  1394زاده،  خوبی یاری نمایند )مرکز مالمیری و مهدی اداری را در تعیین حکم دعوی به 

ت این ادعاست. ومی دیوان عدالت اداری به عم  هیئت صادرشده از   ۀ زیاد آرای وحدت روی    خوبی ُمثب 
 استخدامی و یکی از منابع حقوق اداری ۀمثابهقضایی بۀ شناسایی روی. ۳

گونه که بیان شد، نظام حقوق اداری ایران بر اثر پراکندگی قوانین در موارد زیادی دچار    همان
توانایی تعیین حکم دعاوی را ندارند. در این وضعیت  قوانین    تشتت و آشفتگی بوده و در برخی موارد 

قاعده روینقش  از طریق  قضایی  می  ۀگذاری  بیشتری  بسیار  اهمیت  رو قضایی   از قضایییۀ  یابد. 

 مبانی شاید که  جدید  اجتماعی مسائل به  نسبت اساسی قانون انعطاف  عدم از ناشی نقص سویی

 ، و از سوی دیگر 1است  نشده واقع اساسی قانونۀ اشار مورد  نوعیبه و گیرد ربرد را  حقوقی نظام  کلی
مقررا  تورم  نیز  و  عادی  قوانین  می   گذاری  تپراکندگی  جبران  را  دولت  متعارض  قوانین  و  کند گاه 

می  است نبوده بینیپیش قابل  گذارقانون  برای که اموری با را  متعارض درسازگار   این سازد. 

 
 نیامده اساسی قانون در و گرفته شکل  امروزی نمدر جوامع در ویژهبه که است جدیدی حقوق مورد  در صحبت. 1

 قلمرو در مستحدثه مسائل و حکومتی فقه در که است ایحوزه  همان است. این نشده ایجاد اصالً  آن هایزمینه و

 ایمنطقه  یعنی کنند؛یاد می  الزامی حکم از خالی و آزاد هایمیدان  یا الفراغ«»منطقة  عنوان با آن از اجتماعی حیات

 تنظیم  مکان و زمان مقتضیات و نیازها حسب بر )دولت( امر ولی ۀوسیلبه باید و نشده وارد  آن در الزامی شریعت که

 (.۵۵-۵3 ، 1391 ک: ارسطا،نالفراغ، )ة منطق ۀمحدود و ماهیت از بیشتر اطالع شود. برای
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 عام  قانون حضور عدم  شرایط در که متحول و پویا قضاییۀ  روی با اداری عدالت دیوان خصوص،

 اصولۀ ارائ به تواند منجرمی  بود، خواهد راهگشا یددج اصول  به  اساسی قانونۀ اشار عدم  و اداری

 ایفای  به  قادر قضاییۀ  روی،  دیگر  از سوی   1شود. اداری   حقوقزۀ  حو در ویژه به جدید، حقوق و

 قاضی سوی  از ه اتخاذشد لح راه چنانچه  بود. درحقیقت خواهد قانون  سکوت رفع  در  اساسی  نقشی

 ارائه  رویه وحدترأی    قالب در یا بیابد را قضات یرسا میان مشترک  روش شکل  رأی، ۀ  صادرکنند

ک: فاطمی،  نبود ) خواهد حقوقی ۀقاعد موجد و قانون مکمل قضایی،ۀ  روی عنوان تحت  گردد،
روشن   منظوربهو   خصوص  این در (.37:  1391 رویتبیین  نقش  بررسی  به  مسئله  در  ۀ  تر  قضایی 

 ین عادی خواهیم پرداخت.  صیانت از قانون اساسی و همچنین رفع ابهام از قوان
 اساسی   قانون از صیانت جهت در سازکاری قضایی؛ سازیرویه .۳-۱

 مذکور نهاد فعالیت آغازین هایسال از اداری عدالت دیوان عمومی هیئت آرای در با غور

 ادعای به رسیدگی در خود صالحیت  به قائل  متعدد موارد  در دیوان که  شودمشاهده می تاکنون، 

 موضوع ۀ مصوب  ابقای یا ابطال به  اقدام  خود،  تشخیص حسب و گردیده  بودن اساسی نقانو خالف

عنوان مثال اصولی مانند انتظار مشروع، تناسب تخلفات اداری و مجازات،  به  2است. نموده دعوا
اند، از طریق  اصل عدم صالحیت و اصول دیگر حقوق اداری که در قوانین مغفول و مسکوت مانده

 با  همچنین اداری عدالت  اند. دیواناداری وارد نظام حقوقی ایران شده  وان عدالتقضایی دی  ۀروی

 های آزادی و  حقوقۀ  محدود کوشدمی  هاآن  دۀ گستر  تفسیر نیز و  مرجع نجارهایه تعداد افزایش

 پویای تفسیر  با و دهد  افزایش اداری دعاوی  طرفین میان نابرابر ۀ رابط در ویژهبه را شهروندان بنیادین

 
 شورای قضاییۀ  روی از  گاه که تاس برخوردار  اهمیت  از  اندازه آن تا فرانسه دولتی شورای عملکرد زمینه  این در.  1

 در دیوان هرچند اداری، عدالت دیوان شود. درخصوصیاد می عمومی حقوق  اصول  ایجاد منبع عنوانبه مذکور

 این مبّین دیوان عمومی هیئت آرایۀ  مطالع اما نکرده، عمل موفق چندان عمومی، حقوق اصول  شناسایی و ایجاد

 به بدیع، هایاستدالل ۀ  ارائ و اساسی قانون اصول  از الهام با ای موارد،اره پ در ،دیوان عمومی هیئت که است نکته

 ک: فاطمی،ناست ) یافته ظهور ایران اداری نظام مختصات به توجه با که یازیده دست اصولی خلق و شناسایی

 جدید حقوقی ل اصوۀ  ارائ در قضاییۀ  روی کاربرد  با مخالفت در دانانحقوق  از برخی حال  عین  . در(9-100  :1391

 و بیافریند جدیدی اصل تواندنمی اما کند، تعدیل را اصل یک اجرای شرایط تواندقضایی میۀ  دارند: »رویبیان می
 (.  1۵0 :1384 ک: صادقی،ننیست« ) آزاد خود فراقانونی علمی   کاوش  در

 قانون 3 اصل 9 بند به استناد، 19/۵/82مورخ  ۵06ۀ دادنام  در اساسی قانون 71 و  ۵8 اصول  به استناد از جمله. 2

 اصل به استناد ،18/۵/1383مورخ  209 ۀدادنام  در 3 اصل 3 بند به استناد ،3/3/83مورخ  74 مۀدادنا در اساسی

 اصل به استناد  ، 31/3/1383مورخ   119ۀ  دادنام  در 127 اصل به استناد،  16/7/138۵مورخ   ۵06 ۀدادنام  در 99

 .19/۵/1383مورخ  197 ۀدادنام  در 73 و 71 ،۵7 اصول  به استناد ،22/9/1383مورخ  460 ۀدادنام  در 167
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 هایآزادی و حقوق از حمایت در گامی اساسی و حقوق شهروندی قانون به مربوط جارهاینه

 در را  قضایی نهاد این اساسی قانون اصول  موسع تفسیر رسد، نظر می به کهبردارد؛ چنان بنیادین

 انطباق  فرایند در دیوان تأسیسی کارکرد از توانمی کهطوریبه  ،است  داده قرار مؤسس ۀقو جایگاه

 1گفت. سخن  بنیادین مرجع  با مصوبات
 عدالت دیوان مختلف  ۀشعب  چند  میان آرای  تعارض  حل  مقام در دیوان عمومی همچنین هیئت 

 اساسی قانون اصل ابهام اثر بر  که دیوان شعب  در دولتی  واحدهای شکایات  پذیرش  در اداری

 ابهام  رفع  در  واژه، دو  ق اطال از  ناشی تعارض  حل  جهت  در نهایی نظر ۀ  ارائ با  بود، گردیده  صادر

فسیری  ۀ تنظریۀ  ارائ به  صراحتاً  که  نیست معنا بدان این البته  2است. کوشیده اساسی  قانون متن از
 صدور  و انطباق فرایند در و عمل  در را  اساسی  قانون اصول  که است یصورت به بلکه ، پردازدمی 

 درخصوص  ابهام  رفع چون امدییپ درنهایت که  عملکردی  دهد؛قرار می تفسیر و تبیین مورد  رأی، 

 داشت.   خواهد همراه به  را مطروحه مورد 

 استناد ، ضمن23/10/1380مورخ   23۵ ۀشمارۀ  دادنام در دیوان عمومی هیئت مثال عنوانبه

 در ها آن  حدود  تعیین با  خود،  ابطالیرأی    مستند عنوانبه اساسی قانون 127 و 138 اصل  دو  به

 ۱۳۸ اصل »... طبقدارد:  بیان می چنین  و  است  نموده  اقدام اصل دو  زا ابهام رفع  به  رأی، انتهای 

 وظایف به مربوط امور از برخی تصویب مسئولیت تفویض ایران،  اسالمی جمهوری اساسی قانون

 گردیده تجویز وزیر چند از منحصراً متشکل هاییکمیسیون  به دولتی  مقررات وضع ازجمله دولت

 
 مقنن به طریق بدین مفسر چراکه ندارد؛ حقوقی وجاهت اساسی قانون از تأسیسی« »تفسیر آیدنظر می به ابتدا در.  1

 قیاس دهایکارکر از  یکی که شودمیگفته  حال این شود. باتضعیف می قواعد واضع نقش و  گرددتبدیل می اساسی

 قاعده انشای حتی و متون نویسندگان ۀاراد جستجوی قیاس است. کاربرد  تفسیری نقش ایفای حقوقی ادبیات در

 همان تفسیر از برداشت این که رسدنظر می دارد. به حقوقی مالکت وحد متن در مذکور قواعد با که است جدید

 ۀقاعد انشای به مؤسس ۀقو قصد دریافت بر عالوه  س،قیا  از استفاده با که  هنگامی . درواقعاستتأسیسی   تفسیر
ایم هنمود  اساسی قانون تأسیسی تفسیر  به اقدام نوعی به پردازیم،بنیادین می  هایآزادی  و حقوق راستای در جدید

 (. 179: 1382 ک: سالمون،ن)

 پایان موجود ابهام به 10/7/1368 مورخ  39-38-37 ۀدادنام  شرح به تعارض  حل مقام در دیوان عمومی هیئت.  2

 اداری، عدالت دیوان تأسیس از منظور ایران، اسالمی جمهوری اساسی قانون 173 اصل در اینکه به بخشید: »نظر

 ۀکلم لغوی و عرفی معنی به توجه با و گردیده تصریح دولتی واحدهای اعتراضات و تظلمات شکایات، به رسیدگی
 و شوداطالق می  خصوصی حقوق حقوقی یا حقیقی اشخاص به و خارج  مردم شمول  از دولتی واحدهای ،»مردم«
 و شکایات هذاعلی  باشند؛خصوصی می حقوق حقوقی و حقیقی اشخاص نیز دیوان 11 ۀماد  1 بند از مستفاد

 « . باشدنمی اداری عدالت دیوان شعب در رسیدگی و طرحمورد، قابل هیچ در دولتی واحدهای اعتراضات
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بنابراین  اعضای عنوانبه  مذکور  کمیسیون در  جمهوریریاست معاونان مشارکت است. 

 نماینده تعیین به ناظر که اساسی قانون ۱۲۷ اصل به تمسک با قانون،  اجرایی ۀنامآیین ۀکنندتصویب

 و شودمی  داده تشخیص قانون مغایر باشد، دولتی می مقررات وضع  از منصرف  و خاص موارد  در
گردد.  می ابطال   اداری عدالت دیوان قانون ۲۵ ۀماد م ود قسمت مستنداً به اعتراض مورد  مصوبات

 هانامهاساس و هانامهآیین و هانامهتصویب شامل ۱۳۸ اصل ۀمحدود که است الزم  نکته این توضیح

 تصمیمات شامل ۱۲۷ اصل ۀمحدود باشد ومی وزیران محترم  هیئت مصوبات صورت  هر در و

 متفاوت  کامالً  اصل دو ۀمحدود و باشدمعّین می و خصشم اختیارات با ویژه  نمایندگان یا نماینده

   «.نمایدمیتأیید  را  فوق مطلب نیز نگهبان شورای 4/۵/۱۳۷۹مورخ  تفسیری  ۀنظری و بوده
ایفا  تکمیلی ای وتوسعه  خالق،  نقشی اساسی،  قانون کلی اصول  تبلور  فرایند در ، دیوان  قاضی

توسعه  و  سازد متبلور می  صادره رأی    در  را  اساسی  نون ا ق خام  اصول  آنکه  بر عالوه  اینکه چه  کند؛ می 
ۀ ارائ و حقوقی اصول  از  الهام  با  موارد،  ایپاره  در  حتی  کند، کشف می  را  پنهان اصولی  و دهد می 

 یازد دست می  اصولی  ابداع  و  خلق  به  اساسی  قانون  هنجارهای  از  موسع  تفسیر  با  و  بدیع  های استدالل 

 طول  در  ایران اداری حقوق در است. دیوان  یافته ظهور ایران اری د ا  نظام  مختصات به توجه با که

یعنی ایفا خوبیبه  را  نقش این است توانسته گذشته سالیان  و »همگرا  هایظرفیت  از نماید. 
  1نماید.  اعالم  را  خاصی  ابداعی  اصول  نیز بعضاً  و گیرد  بهره  اصول  بیان در  اساسی قانون  وابسته« هم به 
 بخش  سهۀ  پای بر ایران  اسالمی  جمهوری اقتصادی  نظام  تثبیت  و  استقرار  اصل مبنای بر نمونه،  عنوان به 

اساسی( و تعاونی دولتی،  قانون  و چهارم  )اصل چهل   برابر در  آن از  همواره  دیوان  که خصوصی 

 برخی 1382/ ۵/ ۵مورخ   180 ، 179 ، 178 آرای در است،  نموده  دفاع اداری مقامات تصمیمات

 آفرینش حق  دیوان  قاضی  که  رسد نظر می  به صورت،  نمود. بدین  ابطال  ا ر وزیران  هیئت  مصوبات 

و  نموده شناسایی  خویش برای را  اساسی قانون به مربوط نوین هنجارهای )جاللی  است 
 رفع  در  اساسی  نقشی ایفای به  قادر  قضایی  تفسیر  دیگر (. ازسوی 128-130: 139۵روشن، سعیدی 

 شکل رأی، ۀ  صادرکنند  قاضی سوی از اتخاذشده حلراه  هچنانچ  بود. درحقیقت خواهد قانون سکوت 

 
 که مفهومی به است، حقوق سازیاساسی  آثار ازجمله  حقوق نوسازی تعبیری  به  و یدجد حقوقی قواعد انتاج.  1

 هاآزادی  و حقوق سازیاساسی  به که است این هدف اینجا یابد. درنمود می آن نوسازی با حقوق شکل تغییر غالباً 

 شود؛ امری اشاره  ندگرد منجر می هاگرایش  این شکل تغییر به زمانهم و حقوق مختلف هایگرایش  آغشتن به که

 هادگرگونی  زیرا گرایی؛آزادی  با است مترادف نوسازی دهد. اینسوق می حقوق محتوای تغییر به را اساسی قانون که

 گردند. می تشریح  بنیادین حقوق منطق توسط الزامی و امری هاییپیشرفت  عنوانبه
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 ۀ روی عنوان  تحت گردد،  ارائه  رویه وحدت رأی    قالب  در  یا  بیابد  را  قضات  سایر  میان  مشترک  روش 
 (. 37:  1391ک: فاطمی، ن بود )  خواهد حقوقی ۀقاعد موجد  و قانون مکمل قضایی، 

 و  ای یافته رویه و  قضایی  هیتا م رأی، اصدار  ضمن ، دیوان عملکرد در اساسی  قانون اصول 
 »هنجاری«  صورت  زمانی  اساسی، آیند. قانون درمی فعل  به  قوه  از  و  هنجار به  ایده  از نهایت در

 و  اساسی حقوق در نتیجه، و شود شناخته می قانون«  برترین و  ترین»اساسی عنوانبه یعنی یابد،می 
 داشته را شده تأسیس قوای عمالا   ه ب رسیدگی صالحیت قضات  که دهد تشکیل می را کشور  یک  برتر 

 طریق  از و  کندپیدا می معنا توسط قضات عمل در اساسی قانون بودنیهنجار باشند. درحقیقت

 یعنی است،  هنجاری اساسی قانون آیا  یافت اطمینان توانمی  که  است قضات تصمیمات  و آرا 

 قانون اصول  به دیوان ختن( پردا99:  1378معتمدنژاد،  ک:  نخیر؟ ) یا  است اساسی و  برتر حقوق

 به  منجر  تنها نه قضایی، ۀروی ضمن  اساسی، اصول کلی حقوقی، حقوق شهروندی و حقوق بشر

 را  (109:  1383اساسی« )هامون و واینر،   قانون محتوای »نرم  بلکه  شود، اصول می این  شناسایی
 حقوق که  آنجا  از قیقتنماید. درحپویا می و  متحول  غنی، موجود،  سازی نامهآیین روی  بر  فشار با

 با همچنین است،  نداشته چندانی رشد حقوق از ای جوانشاخه عنوانبه کشورمان در عمومی

 از اساسی قانون از صیانت کارهایوخصوصًا ساز و اساسی حقوق نظام  کلی هایویژگی به  عنایت

 حقوقۀ  عرص  رد قضایی سازرویه مرجع یگانه  عنوانبه اداری عدالت دیوان نگهبان،  شورای  سوی

 و عمومی حقوق پرورش و اعتال  در مهمی نقش  قضایی،  سازیرویه طریق از تواندعمومی، می
 به فقط دیوان قاضی که مواردی در دیگر  نماید. از سوی ایفا اساسی و حقوق اداری ویژه حقوقبه

 عدم فرض  در ویژهبه ، 1اساسی  قانونۀ  گستر در عادی قانون تفسیر است،  کرده  استناد عادی  قانون

سازد.   هموار اساسی  قانون از صیانت  جهت  در  راهی تواندحال میدرعین اساسی،  قانون به  استناد 
 طریق  از لزوماً  دیوان آرای در اساسی  قانون از  صیانت  که  گرفت نتیجه چنین توانوجه می بدین

گردد )جاللی نمی قمحق دیوان آرای  در اساسی  قانون  تفسیر یا  اساسی قانون اصول  به  مستقیم  استناد 
 روح همواره  تفسیر  آن تبع به و  انطباق  فرایند  در دیوان (. قضات 131-134:  139۵روشن،  و سعیدی

 مترتب اهداف و  قانون این »روح  دیگرعبارت   کنند. بهتلقی می حاکم  را آن اصول  و  اساسی قانون

باشد« )محمودی،  می سیرفت  زمان در  مفسران و  اجرا مقام در مجریان  العین نصب همواره  آن، بر

 
 فرومن، ک:نکند )جمع میاساسی قابل  توقعات با  ا ر حقوقی ۀقاعد که تفسیری یعنی اساسی قانون با مطابق فسیر. ت1

1387 :144.) 
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 توانکه می است صورت  این نکنند. در استناد قانون این نص به مستقیماً  اگر حتی ، (390: 1384

 آورد.  میان  به  سخن عملکرد این توسط اساسی  قانون از ضمنی  صیانت از
 رفع ابهام از قوانین عادی   کاری برایو قضایی؛ ساز  سازیرویه .۳-۲

 رسیدگی خالل تفاسیر مشابه قضات از قوانین در   ، دعادی دچار ابهام هستن در مواردی که قوانین  

 کلی  ۀقاعد  خودخودی به  تواند نمی  حال سازد. با این فراهم می  را  ها آن   از ابهام  رفعۀ  زمین  دعاوی،  به 

 توسط  مشابه موارد  در رأیی  چنین هرگاه بلکه نماید؛  الزام  ایجاد و باشد مراجع و  هادادگاه  سایر  برای

 رویه  نام  ایجادشده،  معنوی  الزام  همراه به گیرد،  خود به مشترکی روش  شکل و شود تکرار  مراجع دیگر 

 بدون تبعیت  دنبالبه  قضات تفسیر (. درحقیقت26- 27:  1391ک: فاطمی،  ن کند ) صدق می  آن بر 

 و ش رو صورت به  تواند می  تدریج به دادرسان،  سایر سوی  از  وجدان،  اقناع  جهت به  صرفاً  و  اجبار 
 قضایی ۀروی  صورت به  قضایی  تفسیر که گردد. »آنگاه  ظاهر  محاکم  قضات  بین در  مشترک  عادتی

 رودمی فراتر   شود،  مختومه« اطالق امر اعتبار اثر  بودن بی آنچه »نس و  فوق ۀمحدود  از مذکور اثر درآید، 

 (.۵8:  1383ورزد« )تیال،   مبادرت  قاعده  یک عام  تعبیر به تقنینی تفسیر  همانند  تواند و می 
تفاسیر متفاوت قضات قوانین در از سوی دیگر،  با صدور  به رسیدگی خالل از  رأی   دعاوی، 

روی توسط    ۀوحدت  اداری،   هیئت قضایی  عدالت  دیوان  رزمین عمومی  فراهم   را آن از  ابهام فعۀ 
اداری  سمی  آراء دیوان عدالت  از  به چند مورد  اشاره  به  درخصوص ازد.  دلیل  حقوق استخدامی که 

خوبی گویای نقش دیوان به  ، های مختلف از قوانین عادی و مقررات صورت گرفته بود و برداشت  ابهام
در این خصوص است. در این زمینه و در جهت اثبات ادعای فوق به   گذاریعدالت اداری در قاعده

رأی    عمومی دیوان عدالت اداری از طریق  هیئتبرخی از مسائل استخدامی کشور و حل آن توسط  
 شود. قضایی اشاره می ۀوحدت روی

قانون مدیریت خدمات کشوری )مصوب   4۵  ۀماد  ۀدر ابتدای امر و با مالحظ  آنچه  نخست.
شود این است که حاالت استخدامی صرفًا پیمانی و رسمی است. در این  ذهن متبادر می ( به1386

  انجام   یی به دو روش ذیلاجرا های  از تاریخ تصویب این قانون، استخدام در دستگاه»  :ماده آمده است
استخدام    (ب  ؛ثابت در مشاغل حاکمیتی  هایاستخدام رسمی برای تصدی پست  (الف  :پذیرد می

شود که این ماده استخدام  .« مالحظه می های سازمانی و برای مدت معینپیمانی برای تصدی پست
دانیم که اشخاص  اما می  های اجرایی را محدود به دو روش پیمانی و رسمی کرده است.در دستگاه

های اجرایی مشغول به کار هستند. مانند  تگاهتحت عناوین دیگر مثل شرکتی، قراردادی و... نیز در دس
به »  :قانون مدیریت خدمات کشوری. در این ماده مقرر شده است  17  ۀبه کارگیری افراد بر اساس ماد

داده میدستگاه اجازه  و  های اجرایی  از طریق مناقصه  با شرکتشود  قرارداد  و مؤسسات  با عقد  ها 
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شفاف    طوربهر معین، قیمت هر واحد کار و قیمت کل  مشخص، حجم کا  غیردولتی بر اساس فعالیت
کارگیری نیرو در عرف به « این نوع از به.نمایند تأمین و مشخص بخشی از خدمات مورد نیاز خود را 

بین دولت و نیروی کار    ۀانسانی واسط   روینی  تأمینهای  یعنی شرکت  ؛استخدام شرکتی معروف است
  32  ۀماد  ۀتبصر  ، نمایند. عالوه بر اینمی  تأمینهای اجرایی را  قرار گرفته و نیازهای انسانی دستگاه

کارگیری نیروی قراردادی یا قرارداد کار معین  به  درخصوصقانون مدیریت خدمات کشوری احکامی  
توانند در شرایط خاص با تأیید سازمان ای اجرایی میه اهدستگدارد. این تبصره مقرر نموده است که »

های سازمانی مصوب، بدون تعهد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوب افرادی  تا ده درصد پست 
طور که مالحظه    «. بنابراین همانساعتی یا کار معین برای حداکثر یک سال به کار گیرند  صورت بهرا  

غول به کار هستند تنها به مستخدمان رسمی و  های اجرایی مشاهشود نیروی انسانی که در دستگمی 
  ۀو همچنین تبصر  17ۀ  توجهی از نیروها نیز بر اساس مادشوند و اتفاقًا درصد قابلپیمانی محدود نمی

می  32  ۀماد جذب  کشوری  خدمات  مدیریت  مدیریت  قانون  قانون  مواد  ابهام  و  پراکندگی  شوند. 
نی  درخصوص خدمات کشوری   انسجذب  ت استخدامی مختلفی  ال موجب شکایانی در عمروی 

شده بود که بر اساس برداشت مختلف قضات از مواد این قانون و قوانین دیگر، احکام متعارضی در 
  این زمینه از شعب مختلف دیوان عدالت اداری صادر شده بود.

فی که مربوط به  که در دیوان عدالت اداری مطرح شده بود، مالحظه شد وظای  هاییدر پرونده 
  4۵  ۀطور که ذکر شد بر اساس ماد  ر شده بود و همانپست سازمانی بود به کارکنان شرکتی واگذا

پیمانی  و  رسمی  کارمندان  به  صرفًا  سازمانی  پست  واگذاری  کشوری  خدمات  مدیریت  قانون 
وضوع  های سازمانی شده بودند. این مکارکنان شرکتی متصدی پست  پذیر است. اما در عملامکان

بود.    کردهشان فراهم  تدلیل تبدیل وضعیهای متبوعشان را بهبروز اختالف میان کارکنان و دستگاه  ۀزمین
اما در قالب شرکتی جذب    ،اندهای سازمانی شدهاساسی این بود افرادی که متصدی پست  ۀمسئل
رأی    شعبیا خیر؟ بعضی    هستندشان  تسبی جهت تبدیل وضعیت استخدامیدارای حق مک   ، اندشده

کارگیری  به  که  دارد بیان می   32  ۀمادۀ  نمودند که تبصراستدالل می  گونهاینبه ورود شکایت دادند و  
تا   از این قراردادها حتی  سال    10این افراد حداکثر برای یک سال باید باشد، در حالی که بسیاری 

و حق مکتسبی برای فرد ایجاد نیاز دستگاه به این کارمند بوده    ۀدهند و این امر نشان  اندتمدید شده
به نفع کارمند شد و در واقع مجوز تبدیل وضعیت کارمند را صادر رأی    و منجر به صدوراست  شده  

مخالفی  .کردند استدالل  دیگر  شعب  برخی  پست  اما  واگذاری  صورت  در  حتی  و  های  داشتند 
بدیل وضعیت استخدامی  سازمانی به کارکنان شرکتی، حق مکتسبی برای آنان قائل نشدند و امکان ت
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۹۸ 

به   1وحدت رویه رأی    عمومی دیوان عدالت اداری اقدام به صدور  هیئتنهایت  درآنان را نپذیرفتند.  
های اجرایی  قراردادی از سوی دستگاه  صورت بهگیری افراد  کاربا توجه به اینکه اوالً به»  کرد:شرح ذیل  

تبصر رعای  ۳۲  ۀماد  ۀ مطابق  با  مدیریت خدمات کشوری  تأیید سازمان  قانون  از جمله  ت شرایطی 
های سازمانی، بدون تعهد استخدامی  درصد پست  ۱۰ن اداری و استخدامی کشور( حداکثر تا  )سازما

قانون مدیریت   ۱۷  ۀده است. ثانیاً حکم مقرر در مادو در سقف اعتبارات مصوب مجاز شناخته ش
های اجرایی است و افرادی  سپاری کارهای حجمی دستگاهخدمات کشوری مبین واگذاری و برون

  ۀهای اجرایی به ارائهای طرف قرارداد با دستگاهنیروی شرکت  عنوانبهه در اجرای حکم این ماده  ک
دستگاه در  میخدمت  اجرایی  مادپردازندهای  مطابق  پوشش   ۱۸  ۀ ،  تحت  کارکنان  مذکور  قانون 

می قرار  غیردولتی  دستگاهکارفرمای  و  هیچگیرند  اجرایی  این تعه  گونههای  قبال  در  مسئولیتی  یا  د 
ها و  کارگیری کارمندان شرکتقانون مذکور نیز تصریح دارد به اینکه »به  4۷  ۀکارکنان ندارند و ماد

های  های سازمانی دستگاهتمام یا بخشی از وظایف و اختیارات پست  انجام   مؤسسات غیردولتی برای
ها و مؤسسات  شرکت  گونهاینخدمات کارمندان  باشد و استفاده از  اجرایی تحت هر عنوان ممنوع می 

ماد اساس  بر  امکان  ۱۷  ۀصرفاً  قانون  بهاین  یا  اجرایی  دستگاه  نیاز  صرف  است.«  کارگیری  پذیر 
مشاغ در  شرکتی  پستنیروهای  و  اداری  دستگاهل  در  سازمانی  هیچهای  اجرایی  حق  های  گونه 

وجود    قراردادی در دستگاه اجرایی به  مکتسب یـا مجوزی برای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به
  ۀهای اجرایی مستلزم رعایت قیود تبصرآورد و انعقاد قرارداد کار معین با اشخاص در دستگاهنمی
 . « باشد...مات کشوری میقانون مدیریت خد ۳۲ ۀماد

می قوانین،  مالحظه  از  ابهام  رفع  در جهت  اداری روشن   هیئتشود که  دیوان عدالت  عمومی 
  صرفاً دولت مشغول به کار هستند مستخدم دولت نیستند.  ۀی در بدننحوبهتمام افرادی که ید نمامی 

استخدامی با   ۀرابط شوند، دارایقانون مدیریت خدمات کشوری جذب می 4۵ ۀکسانی که طبق ماد
 شد و بدین ترتیب ایجاد   تفکیک  بهکارگیری نیرو« قائل  دولت هستند و باید میان »استخدام« و »به

 شان را نپذیرفت.  جهت تبدیل وضعیت استخدامیشرکتی به حق مکتسب برای کارکنان
( قانون 21) ۀ(، ماد139۵ششم توسعه )مصوب   ۀ( قانون برنام87) ۀبند »ذ« ماد موجببه دوم.

  ۀ های موضوع ماددستگاه  ۀکلی»   ،(21)  ۀرسانی به ایثارگران اصالح شد. بر اساس مادجامع خدمات
نیروهای    تأمین( از نیازهای استخدامی و  %۲۵ل بیست و پنج درصد )ن مکلفند حداق( این قانو۲)

مربو مجوزهای  و  ضوابط  وفق  که  را  خود  نیاز  أخذ  مورد  خود  خروجی  نیروهای  جایگزینی  و  ط 
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۹۹ 

های شاهد، جانبازان و آزادگان، همسر و فرزندان شهدا و جانبازان بیست و پنج  نمایند به خانوادهمی
سال اسارت، اسرا وخواهر و  سال و باالی یکو باالتر، فرزندان و همسران آزادگان یک(  %۲۵درصد )

حداقل   ۀ استخدامی را نیز به رزمندگان با سابق  ۀ( سهمی%۵شاهد اختصاص دهند و پنج درصد )  برادر
ها و همسر و فرزندان آنان و فرزندان جانبازان زیر بیست و پنج حضور داوطلبانه در جبههماه  شش

( قانون 87)  ۀدر بند »ذ« ماد  سال اسارت اختصاص دهند«. ( و آزادگان کمتر از یک%۲۵رصد )د
است  ۀبرنام آمده  قانون جامع خدمات۲۱)  ۀماد»  :ششم  زیر اصالح  (  به شرح  ایثارگران  به  رسانی 

نیروهای مورد   تأمین. عبارت »اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی، شرکتی« بعد از عبارت »شودمی
منیا اضافه  را«  خود  تبصرشودی ز  در  و  گردید1)  ۀ.«  مقرر  ماده  همین  استخدامی    :(  »وضعیت 

ابهامات و تفاسیر    ۀاین بند زمین  «.گرددقطعی میمشموالن این ماده حداکثر پس از سه ماه رسمی  
ود  این بند خواستار تبدیل وضعیت خ  ۀ. برخی ایثارگران با استناد به تبصرکرد از آن را فراهم  مختلف  

ند و دعاوی مختلفی در این زمینه در دیوان عدالت اداری مطرح شد.  از قراردادی به رسمی شده بود
این با  این زمینه، برخی شعب دیوان  بند »ذ استدالل در  برنام87)  ۀ ماد «که  قانون  توسعه   ششم  ۀ( 

به   م  نیرو  تأمینمشروط  سهمیهاز  نیز  و  مربوط  مجوزهای  پستحل  و  استخدامی  بدون  های  های 
 ایثارگران  ابتدایی  ستخداما  به  صرفًا ناظر  حکم بند مذکور  است و بنیاد شهید تصدی متعاقب معرفی از

و بوده  قانونی  شرایط  رعایت  استخدامی با  وضعیت  آن تبدیل  بهنمی استنباط از  حکم    رد  گردد، 
( قانون 87)  ۀماد ( بند »ذ«1)   ۀصادر نموده بودند، اما برخی شعب دیوان به استناد تبصر  شکایت

بر ششم  ۀبرنام مبنی  استخد توسعه  وضعیت  ماد امیتبدیل  جامع   (21)  ۀمشمولین  قانون 
ایثارگرانخدمات به  ورود رسانی  به  از شکایت حکم  وضعیت  تبدیل  به  الزام  رسمی  قراردادی و  به 

های مختلف شعب دیوان در این خصوص، موضوع  استنباط بودند، لذا با توجه به  قطعی صادر کرده
دیوان عدالت اداری طرح  عمومی  هیئت ( قانون دیوان در89)  ۀاء بود و وفق ماداز مصادیق تعارض آر

 ۀتوسع ششم  ۀقانون برنام  ۸۷ ۀ ماد ه بند )ذ(والً با توجه به اینک »ا  : صادر نمودگونه رأی  اینشد. دیوان  
و  ، اقتصادی مصوب  فرهنگی    اجتماعی  ایران  اسالمی  از   ۱4/۱۲/۱۳۹۵جمهوری  »اعم  عبارت 

« عبارت  از  بعد  را  شرکتی«  قراردادی،  پیمانی،  ماد  تأمینرسمی،  به  را«  خود  نیاز  مورد   ۀنیروهای 
خدمات ۲۱ جامع  ایثارگرانقانون  به  کرد   ۲/۱۰/۱۳۹۱مصوب   رسانی  لذااضافه  است،  و  تفسیر ه 

صدر    موجببه  ۲۱  ۀادمذکور صورت پذیرد. مخاطب م  ۀآن باید با توجه به قیود و شرایط ماد  یاجرا 
و عمومی  دولتی های اجراییقانون مذکور اعم از دستگاه  ۲  دۀموضوع ما  هایستگاهد  ۀکلی  این ماده

این ماده   موجببههستند.   قانون کار وزیعی و خدماتی تحت پوششها و مراکز تولیدی و تو… شرکت
الزم است »وفق ضوابط و مجوزهای مربوط« اقدام شود.    ایثـارگراناختصاصی    میۀهس  ـالدر اعم

https://www.vekalatonline.ir/tags/5361/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%84/
https://www.vekalatonline.ir/tags/64042/%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-87-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B4%D8%B4%D9%85/
https://www.vekalatonline.ir/tags/21566/%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF/
https://www.vekalatonline.ir/tags/8092/%D8%A7%DB%8C%D8%AB%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86/
https://www.vekalatonline.ir/tags/18062/%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C/
https://www.vekalatonline.ir/tags/5362/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B7/
https://www.vekalatonline.ir/tags/5949/%D8%B1%D8%AF-%D8%B4%DA%A9%D8%A7%DB%8C%D8%AA/
https://www.vekalatonline.ir/tags/5949/%D8%B1%D8%AF-%D8%B4%DA%A9%D8%A7%DB%8C%D8%AA/
https://www.vekalatonline.ir/tags/5949/%D8%B1%D8%AF-%D8%B4%DA%A9%D8%A7%DB%8C%D8%AA/
https://www.vekalatonline.ir/tags/5949/%D8%B1%D8%AF-%D8%B4%DA%A9%D8%A7%DB%8C%D8%AA/
https://www.vekalatonline.ir/tags/22189/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%AB%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86/
https://www.vekalatonline.ir/tags/22189/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%AB%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86/
https://www.vekalatonline.ir/tags/22189/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%AB%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86/
https://www.vekalatonline.ir/tags/22189/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%AB%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86/
https://www.vekalatonline.ir/tags/540/%D8%B4%DA%A9%D8%A7%DB%8C%D8%AA/
https://www.vekalatonline.ir/tags/13795/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DB%8C/
https://www.vekalatonline.ir/tags/5362/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B7/
https://www.vekalatonline.ir/tags/24897/%D9%87%DB%8C%D8%A3%D8%AA-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C/
https://www.vekalatonline.ir/tags/64042/%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-87-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B4%D8%B4%D9%85/
https://www.vekalatonline.ir/tags/22189/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%AB%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86/
https://www.vekalatonline.ir/tags/22189/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%AB%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86/
https://www.vekalatonline.ir/tags/22189/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%AB%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86/
https://www.vekalatonline.ir/tags/5006/%D8%AA%D9%81%D8%B3%DB%8C%D8%B1/
https://www.vekalatonline.ir/tags/29871/%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%87/
https://www.vekalatonline.ir/tags/29871/%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%87/
https://www.vekalatonline.ir/tags/29871/%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%87/
https://www.vekalatonline.ir/tags/5766/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C/
https://www.vekalatonline.ir/tags/1712/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1/
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دربرگیرند  ۀماد هم  دربرگیرند  ۀمذکور  هم  و  دستگاه»به  ۀ»استخدام«  در  نیرو«  و  کارگیری  ها 
های  و تبصره   ۳۲ مواد استخدامی )از جمله ضوابط و مقررات ر اساسباشد. بمی مشمول  هایشرکت

مدیریت ۱۲4و    ۹۵،  ۵۲،  4۷آن   بهکشوری  خدمات قانون  مفهو(  نیرو  و  کارگیری  داشته  عام  می 
های خود وظایف و مأموریت   انجام   شود که دستگاه فردی را مستقیماً جهتمواردی می ۀکلی شامل

صرفاً   قانون مدیریت خدمات کشوری 46و    4۵ مواد بموجبهبه خدمت گرفته باشد. لیکن استخدام  
به نیرو  شامل  می  صورت بهکارگیری  قطعی  و  آزمایشی  از  اعم  رسمی  و  به  پیمانی  لذا  و  باشد 

شود، لیکن برای فرد وضعیت  به کارگیری محسوب می  چندهر قراردادی صورت به گرفتن افراد  خدمت
ضمن تفکیک میان استخدام  رأی    شود، این که مالحظه می  همان طور«  .  کند... استخدامی ایجاد نمی

به بهو  نیرو،  افرخدمتکارگیری  به  ورت صبهاد  گرفتن  از  نوعی  را  میقراردادی  تلقی  و  کارگیری  کند 
داند پذیر نمیالذکر امکانامکان تبدیل وضعیت این نیروها به رسمی قطعی را بر اساس قوانین فوق

 دهد. و به ابهام قوانین در این زمینه پایان می 
از طریق رسیدگی به   عمومی دیوان عدالت اداری  هیئتای که ذکر شد،  در کنار آراء وحدت رویه

تواند  با شرع، قانون اساسی و قوانین عادی نیز می  ها آن  ت دولتی و احراز مغایرت یا عدم مغایرت مقررا 
 شود.اقدام به ایجاد رویه نماید که به برخی از مصادیق آن اشاره می

پیام نخست.   دانشگاه  کارمندان  بخشنامهشکایتی  به  نسبت  تهنور  نور  پیام  دانشگاه   1رانهای 
قوانین و مقررات عمومی حاکم بر    برخالف شده  رهای صادو مدعی بودند که بخشنامه  کردهمطرح  
( 69)  ۀچهارم توسعه و اصالح ماد  ۀ( قانون برنام143)ۀ  های دولتی از جمله قانون اصالح ماددستگاه

ارمندان مدعی  است. در واقع این ک  2دولت  قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی
های دولتی نور مکلف است از قوانین و مقررات عمومی استخدام که بر دستگاهکه دانشگاه پیام بودند  

از این دانشگاه خالف این قوانین و  های صادرحاکم است تبعیت کند، در حالی که بخشنامه شده 
ابهام   بنابراین  است،  عمومی  استخدا ش  درخصوص مقررات  مقررات  و  قوانین  دانشگاه مول  بر  می 

 
بخشنام   2/11/139۵-6/ 242666/73  ۀ شمار  ۀبخشنام .  1 نور    4/11/139۵-/د46/ 66188  ۀشمار  ۀو  پیام  دانشگاه 

 تهران. 
اص.  2 مادقانون  توسع143)  ۀالح  برنامه چهارم  قانون  ا  ۀ(  اسالمی  فرهنگی جمهوری  و  اجتماعی  و اقتصادی،  یران 

ۀ (: بند )ب( ماد1384بخشی از مقررات مالی دولت )مصوب  ( قانون الحاق موادی به قانون تنظیم69)  ۀاصالح ماد
می ایران و همچنین آزمون ادواری  اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسال  ۀچهارم توسع  ۀ( قانون برنام 143)

 گردد. ادهای عمومی حذف میهای دولتی و نه برای استخدام نیروی انسانی در دستگاه 
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۱۰۱ 

بود.  پیام  اداری   هیئتنهایت  درنور  دیوان عدالت  دانشگاه1عمومی  و ،  قوانین  رعایت  به  ملزم  را  ها 
بند   موجببه»  :استدالل شده است  گونهرأی این  مقررات عمومی استخدام کشور ندانست. در این

مقرر شده   ۱۳۸۹سال  جمهوری اسالمی ایران مصوب    ۀپنجم توسع  ۀسالقانون برنامه پنج  ۲۰  ۀب ماد
هایی که دارای مجوز از ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستانشگاهاست، دان

های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه
ن و مقررات عمومی حاکم  باشند، بدون الزام به رعایت قوانیربط میو سایر مراجع قانونی ذیپزشکی  

دستگاه دولتی  بر  قانون   ویژه بههای  کشوری،  خدمات  مدیریت  قانون  عمومی،  محاسبات  قانون 
های  نامهآیینو فقط در چهارچوب مصوبات و    هاآن  برگزاری مناقصات و اصالحات و الحاقات بعدی 

ای رد به تأیید وزرامنا که حسب مو  هیئت، معامالتی و اداری استخدامی، تشکیالتی مصوب  مالی
نمایند. با توجه به  رسد عمل میعلوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می

الزامی به رعایت قوانین    هیئتها تابع مصوبات  حکم قانونی مذکور و اینکه دانشگاه امنا هستند و 
ماد ع در  طرفی  از  و  ندارند  غیر    ۀنامآیین  ۹  ۀ مومی  اعضای  دانشگاهئتیهاستخدامی  و  علمی  ها 

حصول   با  پیمانی  استخدام  به  قراردادی  کارکنان  وضعیت  تبدیل  امکان  عالی،  آموزش  مؤسسات 
اینکه ماد به  با عنایت  دانسته شده است و    -۹۷۵۷/۹۳/۲۰۰  ۀ شمار  ۀبخشنام   ۳۰  ۀشرایطی مجاز 

الی    6۵6ره  شماموجب رأی  بهمدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور    شورای توسعه  ۱۹/۰۷/۱۳۹۳
آیین    ۱۳  ۀعمومی دیوان عدالت اداری با لحاظ ماد  هیئت  ۱۸/۷/۱۳۹6  -  6۵۹ قانون تشکیالت و 

های  در نتیجه بخشنامه  ،وان عدالت اداری از تاریخ تصویب بخشنامه باطل نشده استدادرسی دی
مغایرت  قانون  با  اعتراض  قاب  مورد  و  نشدلندارد  تشخیص  عمومی    «.ابطال  هیئت  دیوان  بنابراین 

یت از قوانین و مقررات تبعبهوحدت رویه، دانشگاه پیام نور را مکلف  رأی    با صدور  ، عدالت اداری
ا دستگاهعمومی  به  مربوط  نمیستخدام  دولتی  این  های  قراردادی  کارکنان  وضعیت  تبدیل  و  داند 

 داند. پذیر میدانشگاه به استخدام پیمانی را با رعایت شرایطی امکان
( 44)ۀ  انسانی رئیس جمهور، به استناد ماد  ۀمدیریت و سرمای  ۀورای توسعش  1393  در سال  دوم.

( بند  ماد3و  »ب«  قسمت  کشوریقانو (116)  ۀ(  خدمات  مدیریت  نحو  ، ن  جدید    ۀدستورالعمل 
. بر این  کرد  ابالغرا  های اجراییدستگاه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برای استخدام افراد در

تاریخ از  بخشنامه،  بالغا اساس  و    8/9/1388ـ  200/84۵97  ۀ شمار ۀبخشنام این  جذب  و  لغو 
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افرا  این  صورت بهد  استخدام  اساس  بر  صرفًا  استخدامی،  مجوزهای  محل  از  پیمانی  و    رسمی 
آگهی  ضمناً   پذیرفت.می  صورت   ، دستورالعمل   قبلی، ۀ  صادر استخدامی هایدرخصوص 

 ۀ . در مادکردندمی الذکر باید اقدام  فوق ۀبخشنام بر اساس دستورالعمل منضم به اجراییهای  دستگاه
نحو  30 برا   ۀدستورالعمل  تخصصی  و  عمومی  امتحان  دستگاهبرگزاری  در  افراد  استخدام  های  ی 

بود آمده  پیمانی»  :اجرایی  در قراردادی کارکنان استخدام  شاغل  شناسه  شماره  های  دستگاه دارای 
آزمون اجرایی در  سالکه  ادواری  استخدام  بند    ۱۳۸4،  ۱۳۸۳،  ۱۳۸۱های  های  موضوع 

دارای   شرکت وزیران  هیئت۲۹/۰۵/۱۳۸۰ـ  ۲۵۰۸6/ت۲۵۲۹6  ۀشمار ۀنامتصویب (۷) و  نموده 
و در صورت   دستگاه اجرایی مأخوذه توسط استخدامی باشند، از محل مجوزهایمی مجاز ۀکارنام
با  بالتصدی  سازمانی پست وجود اعتبارات مصوب و   تحصیلی  ۀ رشت متناسب  داشتن شرایط آنان، 
 « .باشدپذیر میی استخدام، امکانعموم

مورد اعتراض قرار گرفت   آذربایجان ایهمنطق برق شرکت ای از کارکناناین بخشنامه توسط عده
داشت  کشور که مقرر می ۀپنجم توسع ۀقانون برنام ۵7 ۀآن با استناد به ماد 30 ۀماد ابطال و تقاضای

پذیر است  امکان آزمون قط از طریقهرگونه استخدام ف قانون مدیریت خدمات کشوری ابالغ بعد از
عمومی   هیئتبه    ، نه قبولی قطعی در آزمون  ، باشدشدن میمجاز جهت  ادواری صرفاً  آزمون ۀو کارنام

 دیوان عدالت اداری داده شد. 
با توجه »  : مبادرت کرد   1عمومی دیوان عدالت اداری به این شرح به صدور رأی   هیئت  در نهایت

ماد در  اینکه  کشوری 44  ۀ به  خدمات  مدیریت  افرادبه قانون  اجراییدستگاه در  کارگیری  به   های 
که  پذیرفته عمومی  امتحان  در  می  طوربهشدن  آگهی  نشر  وعمومی  م  شود  یا  امتحان   ۀسابقنیز 

ماد در  و  است  شده  موکول  برنام ۵۷  ۀتخصصی  توسع  ۀسالپنج   ۀقانون  اسالمی    ۀپنجم  جمهوری 
عمومی موکول  آزمون رسمی یا پیمانی به  ورتصبهنیروی انسانی    ، جذب۱۳۸۹مصوب سال   ایران

قانون اصالح ماد در  برنام ۱4۳  ۀ شده است و  توسع  ۀقانون    و فرهنگی اجتماعی اقتصادی،  ۀچهارم 
بخشی از مقررات مالی  قانون تنظیم قانون الحاق موادی به  6۹  ۀمادو اصالح   ی ایرانجمهوری اسالم

سال   دولت ماد  ۱۳۸4مصوب  ب  برنام ۱4۳  ۀبند  توسع  ۀ قانون  و   اجتماعی اقتصادی،  ۀچهارم 
ایران   فرهنگی اسالمی  همچنین جمهوری  در   آزمون و  انسانی  نیروی  استخدام  برای  ادواری 
ترتیب دولتی هایدستگاه بنابراین  است،  شده  حذف  عمومی  نهادهای  دو  باثر  ه  ادن 

الذکر مغایرت دارد.  از مقررات مذکور، مبتنی بر قانون نیست و با قوانین فوق   ادواری بعد آزمون ۀنتیج
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https://www.vekalatonline.ir/tags/5131/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86/
https://www.vekalatonline.ir/tags/16687/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87/
https://www.vekalatonline.ir/tags/5285/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C/
https://www.vekalatonline.ir/tags/6909/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86/
https://www.vekalatonline.ir/tags/6909/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86/
https://www.vekalatonline.ir/tags/6909/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86/
https://www.vekalatonline.ir/tags/34510/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%86%D8%B8%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA/
https://www.vekalatonline.ir/tags/34510/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%86%D8%B8%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA/
https://www.vekalatonline.ir/tags/34510/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%86%D8%B8%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA/
https://www.vekalatonline.ir/tags/34510/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%86%D8%B8%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA/
https://www.vekalatonline.ir/tags/16687/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87/
https://www.vekalatonline.ir/tags/5285/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C/
https://www.vekalatonline.ir/tags/6909/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86/
https://www.vekalatonline.ir/tags/5131/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86/
https://www.vekalatonline.ir/tags/5766/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C/
https://www.vekalatonline.ir/tags/5131/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86/
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فراد  و تخصصی برای استخدام ابرگزاری امتحان عمومی    ۀدستورالعمل نحو  ۳۰  ۀاز این جهت ماد
اجرایی دستگاه در مذکوربه های  قوانین  با  مغایرت  بند   مستند علت  قانون    ۸۸  ۀماد و  ۱۲  ۀماد  ۱به 

دادتشکی آیین  و  اداریالت  دیوان عدالت  ترتیب،  .شودمی ابطال ۱۳۹۲مصوب سال   رسی  بدین   »
 نماید.  می  علت مغایرت با قوانین ابطالبه  را   دستورالعمل   30  ۀهیئت عمومی دیوان عدالت اداری ماد

 نتیجه  
منازع داشته است. در نظام  انون نوشته جایگاهی برتر و بی ژرمن، قرومی   ۀدر کشورهای خانواد  .1

از این نظام حقوقی  تبعبهحقوقی جمهوری اسالمی ایران نیز   قانون نوشته در نظام دادرسی   پیروی 
 ۀ نماید. اما در حوزایفا می  بدیل خود را در میان منابع علم حقوقمدنی و کیفری همچنان نقش بی

استخدامی هرچند   و  اداری  دامن  طوربهحقوق  که  تحوالتی هستیم  به    ۀناخواسته شاهد  رو  نیز  آن 
گرفته از حقوق اداری نوپا و مضافًا مغفول کشور است. نظام  نشئتتحوالت    ۀگسترش است. ریش

بوده، طوری    روروبهو متغیر  آور قوانین پراکنده  حقوقی در موضوعات حقوق اداری با حجم سرسام 
باز هم این  با وجود اینکامل بر تمام این قوانین مسلط شود، اما   طوربهتواند ی می دانحقوقکه کمتر 

اند و بعضًا دست مجریان قانون و قضات را در مقام رسیدگی به مسائل و قوانین حالل مسائل نبوده 
گذاشته خالی  نتیجدعاوی  و  مت  ۀ اند  آراء  صدور  موضوعات  آن  در  اس عارض  شده  دالیل  واحد  ت. 

ها معمواًل ناشی از تصویب مقرراتی در قوانین غیرمرتبط، حکم به عدم اجرا یا لغو حکم  سردرگمی
اعتباری قوانین و مخصوصًا نسخ ضمنی و با  مفادی از قوانین غیرمرتبط، نسخ و بی  ۀوسیلقانونی به

 ت. اکثر زدن بر برخی قوانین اس های مختلف در این زمینه و استثنایوجود رویه
خاص قوانین و مقررات مربوط    طوربه سکوت، پراکندگی، ابهام و اجمال شدید قوانین اداری و    .2

های بسیار زیادی در دیوان عدالت اداری شده است که  به حقوق استخدامی منجر به طرح پرونده
های  اشتبرد   هاآن   ابهامات موجود در   دلیل تورم قوانین ودهد بهنشان می  هاآن   مرور حتی برخی از 

هایی اجرایی از این قوانین صورت گرفته است و حتی موجبات  مختلفی توسط اشخاص و دستگاه
های مختلف قضات دیوان عدالت اداری در شعب و در مقام رسیدگی به این دعاوی شده برداشت

 این موضوع دارد. صادره در این زمینه حکایت از  ۀروی آراء وحدت فراواناست. حجم 

های اداری، نظام  حوزه از  ی در بسیاری  گذارقانونبودن حقوق عمومی در ایران و خأل  بر اثر نو  .3
پیش  از  اداری  حقوقفرض دادرسی  نظام  استقرار  رایج  نقش   های  و  گرفته  فاصله  ایران  در  نوشته 

دیوان عدالت اداری    ت شده است؛ بدین ترتیب که قضاتشدت تقوی گذاری قضایی در آن به قاعده
جایگاه   حل در  و  خود  دادرسی  تکلیف  در جهت  اداری  پیدا دادرس  را  توانایی  این  دعاوی  وفصل 

عضو  کرده نیز  و  شعبه  قاضی  جایگاه  در  تا  و  هیئتاند  تخصصی  این   هیئتهای  رفع  به  عمومی 

https://www.vekalatonline.ir/tags/6726/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C/
https://www.vekalatonline.ir/tags/6726/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C/
https://www.vekalatonline.ir/tags/6726/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C/
https://www.vekalatonline.ir/tags/8814/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF/
https://www.vekalatonline.ir/tags/54727/%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-88-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C/
https://www.vekalatonline.ir/tags/54727/%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-88-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C/
https://www.vekalatonline.ir/tags/5959/%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%84/
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ام  یی در نظگذار قضادریجی موجد نقش قاعدهضمنی و ت  صورت بهناکارآمدی بپردازند. این کوشش  
 حقوقی جمهوری اسالمی ایران برای دیوان عدالت اداری شده است.

توسع  .4 و  اداری    ۀ تأسیس  عدالت  دیوان  منبع   دومیان  توازن  ایجاد  برای  را  زمینه  جایگاه 
ایران  ی  گذار قانونو  قضایی  گذاری  قاعده اداری   زااکنون  که  طورید نموده؛  ایجادر نظام دادرسی 

  ۀ قاعدایجاد  قدرت  آن    به  بلکهکند؛  بسنده  قانون  اجرای  به    که  رودنمیظار  دیوان عدالت اداری تنها انت
  اما  ، شودمیظاهر  موضوعه  قوانین  مکمل    نقشدر  بیشتر  قدرت  این    است. البتهشده  اعطا    نیز  حقوقی 

  نظارت  نظام   چهارچوب در  ن عدالت اداری  دیوا  زیرا   کند؛یمبازی  نیز  را    هاآن  یگزینجا  نقشگاه  
هر  کند. به  مخالفت می  مجریه  ۀقوهای  سیاستبا  حتی  و  کرده  نظارت  مجریه    ۀاقدامات قوبر  قضایی  

 ؛ کندمیبازی  حقوقی و استقرار حاکمیت قانون در ایران    ۀمسیر توسعتعیین  در  مهمی    نقشروی دیوان  
 . که همچنان نخستین منبع حقوق، قانون است چندهر

  



 و اکبری  حسنوند / یادار  عدالت وانید  ییقضا یۀرو در ییقضا یگذار قاعده  به ینیتقن ۀقاعد از گذار

 

۱۰۵ 

 منابع 
 فارسی 

 ، قم: بوستان کتاب. مبانی تحلیلی نظام جمهوری اسالمی ایران(، 1391ارسطا، محمدجواد ) ▪
 تهران: میزان. ، 1، ج حقوق اداری(، 1388) استوارسنگری کوروش و  امامی، محمد ▪
 گزاران. حق، تهران: دیو در شیشه(، 139۵تبار، حسن )جعفری  ▪
رنه ▪ ژوفره  و    داوید،  بزرگ حقوقی معاصر(،  139۵)  اسپینوزیکامی  نظام  دو  تطبیقی و  بر حقوق  ، درآمدی 

 ترجمه دکتر سید حسین صفایی، تهران: میزان. 
▪ ( محمد  نظام  (،  1384راسخ،  اصالح  نظری  تیگذار قانونبنیاد  پژوهش ،  مرکز  شورای هران:  مجلس  های 

 اسالمی.  
الیاس نوعی و محمد نوعی، تهران:    ۀ، ترجمدرآمدی بر حقوق تطبیقی(،  1393)  کوتس  هاینو    زوایگرت، کنارد  ▪

 مجد. 
 ، تهران: میزان. اصول حقوقی و جایگاه آن در حقوق موضوعه(، 1384صادقی، محسن ) ▪
 تهران: شرکت سهامی انتشار. ، 2، ج حقوق ۀفلسفتا(، )بی  کاتوزیان، ناصر ▪
، ترجمه  1، ج  القوانینالقوانین: به انضمام درآمدی بر روحروح(،  1370دو سکوندن )لوثیمونتسکیو، شارل   ▪

 اکبر مهتدی، تهران: امیرکبیر. علی
 مقاله   ▪
، رسانی حقوقیاطالع (، »تنقیح قوانین و مقررات: تدبیری برای مبارزه با ابهام حقوقی«،  1386انصاری، باقر ) ▪

 .1مارۀ ش
  مارۀ ، شهای حقوقیپژوهش ساسی در رویه دیوان عدالت اداری«، (، »تفسیر قضایی قانون ا1383تیال، پروانه ) ▪

۵. 
 ۀ مجلان عدالت اداری در صیانت از قانون اساسی«،  (، »نقش دیو139۵)  سعیدی روشن  حمیدهو    جاللی، محمد ▪

 . 94 مارۀ ، شحقوقی دادگستری
لی هنجنی و رحیم  عمومی«، ترجمه سیدع المللبین(، »استدالل از طریق قیاس در حقوق 1382سالمون، ژان ) ▪

 .37 مارۀ ، شتحقیقات حقوقیهار، نوب 
▪ ( عبدالمجید  ن »  ،(1398سودمندی،  مستند  و  مستدل  مصادیق  آرای  واکاوی  عدالت    هیئتبودن  دیوان  عمومی 

 .108 ۀ ، شمار83 ۀ ، دورحقوقی دادگستری ۀمجل، «ادرای
،  بهارستان ۀنام الدین اردبیلی«، (، »کاتبان و قاضیان اسناد بقعه شیخ صفی 1380شیخ الحکمایی، عمادالدین ) ▪

 .4 مارۀ ش
▪ ( ثریا  روی(،  1391فاطمی،  نقش  و  عمومی  ۀجایگاه  حقوق  در  اداری  عدالت  دیوان  پایان قضایی  نامه ، 

 . کارشناسی ارشد حقوق عمومی، پردیس فارابی دانشگاه تهران

  .9 مارۀ ش ،حقوق اساسیزاده،  (، »دیوان قانون اساسی فدرال آلمان«، ترجمه جواد تقی1387فرومن، میشل ) ▪
های دیوان عدالت اداری«، ن درباره صالحیت(، »تأملی در نظریه تفسیری شورای نگهبا1384محمودی، جواد ) ▪

   .۵، ش حقوق اساسی



 ۱۳۹۹زمستان  / ۱۱۲مارۀ / ش ۸۴ دورۀ /                                                

 

۱۰۶ 

پژوهش حقوق  ی پراکنده در نظام تقنینی ایران«،  گذارقانون(، »1394)  زادهمهدی مهدی  و    مرکز مالمیری، احمد ▪
 . 14 مارۀ ، شعمومی

رؤیادنژا معتم ▪ در  1378)  د،  آن  نقش خاص  و  مافوق  قواعد حقوقی  با  مادون  قواعد حقوقی  مطابقت  (، »کنترل 
 .1 مارۀ، شپژوهش حقوق و علوم سیاسیهای فردی«، تضمین حقوق و آزادی 

▪ ( حسن  دکترین حقوقی«،  1397وکیلیان،  در  منبع حقوق  به  قانون  و  رویه قضایی  »جایگاه  پژوهش حقوق (، 
 .۵8 مارۀ ش عمومی،

«، ترجمه  آمریکا(، »صیانت از قانون اساسی در فرانسه و ایاالت متحده  1383واینر)  سلینو    فرانسیسهامون،   ▪
 . 2 مارۀ ، شحقوق اساسیمحمد جاللی، 

 
 
 
 


