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تحلیل حقوقی قرارداد خریدخدمت کارکنان دستگاه های 
اجرایی با تأکید بر آراء دیوان عدالت اداری
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چکیده

مباحــث مربــوط بــه ورود بــه خدمــت و تبدیــل وضعیــت اســتخدامی از مهم تریــن مباحــث حقــوق 
ــه دلیــل پراکندگــی در قوانیــن و مقــررات متفــاوت اســتخدامی  ــه شــمار مــی رود کــه ب اســتخدامی ب
ــت در  ــه خدم ــواع ورود ب ــی از ان ــت. یک ــده اس ــوزه ش ــن ح ــایی ها در ای ــات و نارس ــب ابهام موج
دســتگاه های اجرایــی قــرارداد خریدخدمــت اســت. ضوابــط و قواعــد حاکــم بــر ایــن قــرارداد و نحــوه 
ــد.  ــمار می آی ــه ش ــران ب ــتخدامی ای ــوق اس ــائل حق ــی از مس ــان خریدخدمت ــت کارکن ــل وضعی تبدی
ــط  ــرایط و ضواب ــت، ش ــه ماهی ــده، ب ــتفاده ش ــی اس ــه در آن از روش تحلیلی-توصیف ــش ک ــن پژوه ای
قــرارداد خریــد خدمــت و تبدیــل وضعیــت ایــن دســته کارکنــان بــه اســتخدام پیمانــی پرداختــه و بــه 
ــر اســاس قوانیــن و مقــررات و  ــرارداد خریدخدمــت چیســت و ب ایــن ســؤال پاســخ داده اســت کــه ق
نیــز رویــه دیــوان عدالــت اداری تبدیــل وضعیــت افــرادی کــه بــه صــورت قــرارداد خریــد خدمــت بــه 
کار گرفتــه می شــوند، چگونــه اســت؟ قــرارداد خریدخدمــت، قــراردادی اســت کــه بــه طــور مســتقیم 
ــئولیت های  ــف و مس ــردد وظای ــد می گ ــب متعه ــردد و داوطل ــد می گ ــب منعق ــان اداره و داوطل می
مشــخصی را بــرای مــدت معیــن و در مــواردی کــه امــکان جــذب افــراد از طریــق قوانیــن و مقــررات و 
ضوابــط اســتخدام رســمی یــا پیمانــی یــا ثابــت یــا مشــابه آن وجــود نداشــته باشــد، در قبــال دریافــت 
مــزد بــر عهــده گیــرد و امــکان تبدیــل وضعیــت نیــز فقــط بــرای افــرادی کــه طبــق »دســتورالعمل 
ــه  ــاز دســتگاه دولتــی« مصــوب ۱۳۷۸ ب هماهنگــی در اســتفاده از خدمــات نیــروی انســانی مــورد نی
ــه صــورت  ــراد ب ــه اف ــواردی ک ــایر م ــود دارد و در س ــده اند، وج ــری ش ــت به کارگی صــورت خریدخدم
ــود  ــی وج ــه اســتخدام پیمان ــت ب ــل وضعی ــت تبدی ــده اند، مجــوزی جه ــری ش ــت به کارگی خریدخدم

نــدارد.
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مقدمه
ــات و  ــائل، ابهام ــن مس ــه( متضم ــوه مجری ــم از ق ــت )اع ــتخدمین دول ــتخدامی مس ــوق اس حق
تعارض هــای بســیاری بــوده و طــرح ایــن ادعــا کــه یکــی از پیچیده تریــن مســائل حقــوق عمومــی و 
بــه طــور اخــص حقــوق اســتخدامی اســت، ادعــای گزافــی نخواهــد بــود؛ چراکــه ایــن موضــوع ابعــاد 
ــا  ــم آن ب ــررات، فه ــن و مق ــی قوانی ــت فراوان ــه عل ــن ب ــه و همچنی ــی را دربرگرفت ــف و متفاوت مختل
ــردارد،  دشــواری همــراه شــده اســت. مســائل حقــوق اســتخدامی، هرکــدام جزئیــات مفصلــی را در ب
لکــن آنچــه در تحقیــق پیــش رو مــورد بررســی قــرار خواهــد گرفــت، صرفــًا یکــی از حــاالت ورود بــه 

ــی اســت. ــه پیمان خدمــت تحــت عنــوان قــرارداد خریــد خدمــت و نحــوه تبدیــل وضعیــت آن ب

ــرای کارکنــان  نحــوه به کارگیــری افــراد در دســتگاه های دولتــی از اهمیــت بســیار مهمــی هــم ب
ــت(،  ــا خریدخدم ــن ی ــراردادی )کارمعی ــه صــورت ق ــراد ب ــروزه اف ــوردار اســت. ام ــت برخ ــم دول و ه
ــا از  ــن قالب ه ــدام از ای ــوند. هرک ــری می ش ــی به کارگی ــتگاه های اجرای ــز رســمی در دس ــی و نی پیمان
نظــر ورود بــه خدمــت، طــول دوره خدمــت، همچنیــن پایــان خدمــت و حقــوق، مزایــا و فوق العاد ه هــا 
ــد  ــاب نماین ــری را انتخ ــی از به کارگی ــد نوع ــعی دارن ــت س ــان دول ــن کارکن ــت؛ بنابرای ــاوت اس متف
ــل  ــن دلی ــه همی ــد. ب ــا کن ــد آنه ــغلی را عائ ــت ش ــن امنی ــا و باالتری ــوق و مزای ــترین حق ــه بیش ک
اســتخدام رســمی و یــا پیمانــی، مطلوبیــت بیشــتری بــرای کارکنــان دارد، هرچنــد تعهــدات بیشــتری 
را بــرای دولــت در پــی خواهــد داشــت؛ امــا گاهــی شــرایط بــرای اســتخدام رســمی و پیمانــی مهیــا 
ــا دســتگاه  ــرارداد )کارمعیــن، خریدخدمتــی( ب ــه انعقــاد ق ــراد مجبــور ب ــه همیــن دلیــل اف نیســت ب
دولتــی می گردنــد و در طــول دوره خدمــت بــه دنبــال ایــن هســتند تــا بتواننــد وضعیــت خــود را از 
ــد.  ــد گردن ــای بیشــتری بهره من ــوق و مزای ــد و از حق ــر دهن ــا رســمی تغیی ــی ی ــه پیمان ــراردادی ب ق
ــل  ــال تبدی ــه دنب ــت اداری ب ــوان عدال ــا طــرح شــکایت در دی ــراد ب ــه اف ــل اســت ک ــن دلی ــه همی ب
وضعیــت خــود هســتند. یکــی از ایــن دعــاوی کــه در دیــوان عدالــت اداری مطــرح می گــردد تبدیــل 
وضعیــت از قــرارداد خریدخدمتــی بــه پیمانــی اســت. جالــب اســت بدانیــم در ده ســال گذشــته بالــغ 
ــت  ــوان عدال ــی در دی ــه پیمان ــراردادی ب ــت ق ــل وضعی ــا موضــوع تبدی ــزار دادخواســت ب ــر پنجاه ه ب
اداری مطــرح گردیــده و کمــاکان مطــرح اســت.۱ بــه همیــن دلیــل ایــن مقالــه در پــی تبییــن ماهیــت، 
ــه  ــی اســت؛ ب ــه پیمان ــان ب ــن دســته از کارکن ــل وضعیــت ای ــرارداد و تبدی ــن ق ــط ای شــرایط و ضواب
عبارتــی ایــن مقالــه بــه روشــی توصیفــی ـ تحلیلــی در پــی پاســخ بــه ایــن ســؤال اســت کــه مبتنــی 
ــل وضعیــت نیروهــای  ــرای تبدی ــت اداری، چــه شــرایطی ب ــوان عدال ــر قوانیــن و مقــررات و آراء دی ب
ــر  قــرارداد خریــد خدمــت نیــاز اســت؟ فرضیــه نویســندگان ایــن تحقیــق ایــن اســت کــه مبتنــی ب
قوانیــن و مقــررات و آراء دیــوان عدالــت اداری، امــکان تبدیــل وضعیــت فقــط بــرای برخــی از افــرادی 
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کــه بــه صــورت خریدخدمــت به کارگیــری شــده اند، وجــود دارد و در ســایر مــوارد مجــوزی جهــت 
تبدیــل وضعیــت بــه اســتخدام پیمانــی وجود نــدارد.

درخصــوص پیشــینه ایــن تحقیــق بایــد تصریــح نمــود کــه کتــب حقــوق اداری فقــط بــه تعریــف 
مختصــری دربــاره قــرارداد خریــد خدمــت پرداخته انــد۱ و بــر اســاس جســتجوی صورت گرفتــه، مطلبــی 
در خصــوص ماهیــت و شــرایط قــرارداد خریــد خدمــت و تبدیــل وضعیــت آن بــه پیمانــی یافــت نشــد؛ 
لــذا منابــع حقــوق اســتخدامی در ایــن زمینــه فقیــر اســت. همچنیــن، توجــه بــه پیشــینه ایــن تحقیــق، 
ضــرورت پرداختــن بــه ایــن موضــوع را نمایــان خواهــد ســاخت. بــا عطــف توجــه بــه ایــن مطلــب کــه 
تبدیــل وضعیــت قــرارداد خریــد خدمــت بــه پیمانــی بخــش قابــل توجهــی از دعــاوی دیــوان عدالــت 
اداری را بــه خــود تخصیــص داده اســت، می تــوان بــه ضــرورت پرداختــن بــه ایــن موضــوع پــی بــرد.

مبتنــی بــر مقدمــات ذکــر شــده در فــوق، در ایــن مقالــه ابتــدا بــه مفاهیــم اســتخدام، به کارگیــری، 
مســتخدم، کارمنــد و تبدیــل وضعیــت پرداختــه شــده اســت )بنــد۱(؛ در ادامــه ماهیــت قــرارداد خریــد 
خدمــت را توضیــح داده می شــود )بنــد2(؛ ســپس تحــوالت قانونــی و قضایــی قــرارداد خریــد خدمــت 
مــورد بررســی قــرار خواهــد گرفــت )بنــد۳( و پــس از آن ضوابــط تبدیــل وضعیــت از خریــد خدمــت 
بــه پیمانــی تشــریح شــده اســت )بنــد4( و درنهایــت حقــوق و مزایــای کارکنــان خریــد خدمــت بیــان 

می گــردد.

گفتار اول. مفاهیم

در حوزه هــای مختلــف علــوم انســانی درصدگیــری از خطاهــای معرفتــی، ناشــی از بــه کار گرفتــن الفاظ و 
مفاهیمــی اســت کــه تــاب معانــی متعــددی دارنــد و گاه گوینــدگان و نویســندگان، بدون آنکه مشــخص کنند 
کــدام معنــا از لفــظ بــه کاررفتــه را مــد نظــر دارنــد، بــه ورطــه نقدهــای متعــددی ازســوی ناقــدان می افتنــد. 
درحالی کــه اگــر در مفــاد آنچــه منتقــدان بیــان کرده انــد دقــت شــود، معلــوم خواهــد شــد کــه گوینــده یــا 
نویســنده منتقــد در مفهــوم الفــاظ بــا یکدیگــر اختالف نظــر دارنــد و خطــای گوینــده یــا نویســنده در عــدم 
تعریــف الفــاظ موجــب پدیــد آمــدن الفــاظ انتقادهــای متعــددی شــده اســت. تبییــن مفهــوم در علــم حقوق 
نیــز از اهمیــت زایدالوصفــی برخــوردار اســت. از ایــن رو، در ادامــه بــه تبییــن پنــج مفهــوم کلیدی این نوشــتار 
یعنــی »اســتخدام«، »به کارگیــری«، »کارمنــد«، »مســتخدم« و »تبدیل وضعیــت« خواهیم پرداخــت. مفاهیم 

اســتخدام و به کارگیــری در ایــن مقالــه از اهمیــت فراوانــی برخــوردار اســت.

ــوق اداری، ص2۷-موســی زاده، حقــوق اداری ۱و2،  ۱. ر.ک: امامــی، اســتوار ســنگری، حقــوق اداری، ص206- ابوالحمــد، حق

ــوق اداری، ص۷9 ص۱99- مشــهدی، فرهنــگ اصطالحــات حق
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بند اول. استخدام 

مفهــوم لغــوی اســتخدام۱ بــه معنــای بــه خدمــت گرفتــن، بــه کارگماشــتن،2 کســی را بــه خدمــت 
خواســتن در برابــر پرداخــت حقــوق معیــن۳ اســت. مفهــوم غیرحقوقــی آن هــم بــه نوبــه خــود، چنــدان 
کــم نیســت. البتــه مــا در اینجــا قصــد داریــم اســتخدام در دســتگاه های اجرایــی کشــور را بــر طبــق 
حقــوق اداری توضیــح و تشــریح نماییــم. بــر طبــق بنــد الــف مــاده یــک قانــون اســتخدام کشــوری 
ــت در  ــه خدمــت دول ــارت از پذیرفتــن شــخصی ب ــت عب )مصــوب ۳۱ خــرداد ۱۳45(، اســتخدام دول
ــت  ــون مدیری ــاده 45 قان ــق م ــی اســت. مطاب ــا مؤسســات دولت ــا شــرکت ها ی ــا ی یکــی از وزارتخانه ه
ــه دو روش  ــی ب ــتگاه های اجرای ــتخدام در دس ــون، اس ــن قان ــب ای ــخ تصوی ــات کشــوری، از تاری خدم

ــرد: ــورت می گی ص
الف. استخدام رسمی برای تصدی پست های ثابت در مشاغل حاکمیتی؛
ب. استخدام پیمانی برای تصدی پست های سازمانی و برای مدت معین.

بنابرایــن قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری بــه عنــوان آخریــن اراده قانونگــذار اســتخدام را شــامل 
رســمی و پیمانــی می دانــد و ســایر حــاالت ورود بــه خدمــت را اســتخدام تلقــی نمی کنــد.

بند دوم. به کارگیری

ــد؛  ــد ش ــریح خواه ــی تش ــتگاه های اجرای ــخاص در دس ــری اش ــوم به کارگی ــمت مفه ــن قس در ای
ــالق  ــری اط ــوان به کارگی ــز عن ــد نی ــی کار می کنن ــای خصوص ــرای کارفرم ــه ب ــرادی ک ــر اف ــرا ب زی
می شــود. بــه همیــن جهــت و بــه منظــور تمایــز ایــن دو از یکدیگــر الزم اســت، مفهــوم به کارگیــری 
ــورت  ــه ص ــتخدام ب ــب اس ــراد در قال ــری اف ــود. به کارگی ــن ش ــی روش ــی دولت ــتگاه های اجرای در دس
رســمی قطعی، رسمی آزمایشــی و پیمانــی و غیراســتخدام نظیــر قــراردادی، ســاعتی و... صــورت 
ــن  ــا ای ــری دارد. ب ــوم عام ت ــتخدام مفه ــه اس ــبت ب ــری« نس ــارت »به کارگی ــن رو عب ــرد؛ از ای می پذی
ــه آن توجــه نمــود رابطــه میــان دو  ــد ب وصــف یکــی از نکاتــی کــه در فهــم مفهــوم به کارگیــری بای
ــام اســت و شــامل  ــی ع ــری مفهوم ــح آنکــه به کارگی ــری« و »اســتخدام« اســت. توضی واژه »به کارگی
ــن توجــه دقیقــی  ــن عناوی ــه ای ــًا در حقــوق اســتخدامی ب ــر اســتخدام می شــود. غالب اســتخدام و غی
ــون اســتخدام کشــوری4 و همچنیــن  ــاده 4 قان ــد. از م ــه کار می  رون ــه جــای یکدیگــر ب نمی شــود و ب

1-Employment.  

2. معین، محمد، فرهنگ معین، تهران: زرین، ۱۳۸6،ص۱۱2.

۳. عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، تهران: امیرکبیر، ۱۳۷5، ص96. 

4. مستخدمین وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی مشمول این قانون از دو نوع خارج نخواهد بود رسمی و پیمانی.

تحلیــل حقوقی قرارداد خریدخدمت کارکنان 
دستگاه های اجرایی با تأکید بر آراء دیوان عدالت 
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مــواد ۳2۱ و 45 قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری2 بــه خوبــی می تــوان فهمیــد کــه اســتخدام فقــط 
ــراردادی وجــود  ــه صــورت ق ــر اســت و امــکان اســتخدام ب ــه صــورت رســمی و آزمایشــی امکان پذی ب
ــه در  ــا اینک ــود و ی ــتخدام می ش ــراردادی اس ــورت ق ــه ص ــخص ب ــردد ش ــان می گ ــه بی ــدارد. اینک ن
هیــأت عمومــی دیــوان عدالــت اداری، آراء متعــددی در مــورد تبدیــل وضعیــت اســتخدامی از شــرکتی 
ــه قــراردادی یــا تبدیــل وضعیــت اســتخدامی از قــراردادی بــه پیمانــی بــه تصویــب رســیده اســت،  ب
یــک غلــط مصطلــح اســت؛ زیــرا امــکان اســتخدام افــراد بــه صــورت قــراردادی وجــود نــدارد و درواقــع 
ــأت  ــوب ۱۳۸9/۱0/20 ۳ هی ــال رأی460-4۷6 مص ــور مث ــه ط ــوند؛ ب ــری می ش ــراد به کارگی ــن اف ای
ــورخ ۱۳6۷/4/20  ــماره ۱۳۸6۸/ت2۸2 م ــه ش ــن تصویب نام ــت اداری و همچنی ــوان عدال ــی دی عموم
ــت  ــز حال ــراردادی را نی ــا ق ــرکتی ی ــتباه، ش ــه اش ــر ب ــای دیگ ــی تصویب نامه ه ــران و برخ هیئت وزی
ــون تعدیــل نیــروی انســانی در دســتگاه های دولتــی  اســتخدامی دانســته اند. در تبصــره ۳ مــاده ۷ قان
ــون بودجــه ســال 64  مصــوب ۱۳66 4 کــه درصــدد توضیــح مســتخدمین غیر رســمی تبصــره 60 قان
ــی را  ــد خدمت ــد و خری ــیم می کن ــمی تقس ــمی و غیررس ــته رس ــه دو دس ــتخدمین را ب ــت، مس 5 اس

ــه کارگیــری  ــه ب ــود و هرگون ۱. هریــک از کارمنــدان دســتگاه های اجرائــی، متصــدی یکــی از پســت های ســازمانی خواهنــد ب
افــراد و پرداخــت حقــوق بــدون داشــتن پســت ســازمانی مصــوب پــس از یــک ســال از ابــالغ ایــن قانــون ممنــوع اســت.

ــازمانی  ــت های س ــد )۱0./( پس ــا ده درص ــازمان ت ــد س ــا تأیی ــاص ب ــرایط خ ــد در ش ــی می توانن ــتگاه های اجرائ تبصره-دس
مصــوب، بــدون تعهــد اســتخدامی و در ســقف اعتبــارات مصــوب افــرادی را بــه صــورت ســاعتی یــا کارمعیــن بــرای حداکثــر 

یــک ســال بــه کار گیرنــد. 
2 . از تاریخ تصویب این قانون، استخدام در دستگاه های اجرایی به دو روش ذیل انجام می پذیرد:

الف- استخدام رسمی برای تصدی پست های ثابت در مشاغل حاکمیتی. 
ب-استخدام پیمانی برای تصدی پست های سازمانی و برای مدت معین. 

۳ . نظــر بــه اینکــه تبدیــل وضعیــت اســتخدامی از قــرارداد خریــد خدمــت بــه اســتخدام پیمانــی مصــرح در مصوبــه شــماره 
ــت  ــد خدم ــرارداد خری ــورت ق ــه ص ــه ب ــت ک ــی اس ــه کارکنان ــر ب ــران، ناظ ــورخ ۱۳۷۸/۳/۱ هیئت وزی ــ  م ۳59۱/ت۱۷296هـ
اشــتغال بــه کار داشــته اند و شــکات پرونده هــای موضــوع تعــارض بــه صــورت قــرارداد انجــام کار معیــن اشــتغال داشــته اند و 
مشــمول مصوبــه فوق الذکــر هیئت وزیــران نبوده انــد، درنتیجــه آراء شــعبه دهــم دیــوان عدالــت اداری در حــدی کــه متضمــن 

معنــی فــوق می باشــد، صحیــح و موافــق مقــررات اعــالم می گــردد.
 4. منظــور از اســتخدام غیررســمی مذکــور در تبصــره 60 قانــون بودجــه ســال ۱۳64 هرگونــه اســتخدام بــه صــورت پیمانــی، 

قــراردادی، خرید خدمــت، روزمــزد و کارگــری و عناویــن مشــابه اســت.
 5. الــف. از ابتــدای ســال ۱۳64 اســتخدام رســمی یــا ثابــت و غیررســمی بــرای کلیــه مشــاغل بــه اســتثناء مشــاغل فنــی کــه 
ــی  ــز مشــاغل آموزشــی و بهداشــتی و درمان ــی دانشــگاهی اســت و نی ــدرك تحصیل ــودن م ــا دارا ب ــل شــرایط احــراز آنه حداق

ممنــوع خواهــد بــود.
ــور  ــد ســازمان ام ــس از تأیی ــوع نشــده پ ــه ممن ــد نیازهــای اســتخدامی خــود را در مشــاغلی ک ــی مکلف ان دســتگاه های دولت

ــانند. ــران برس ــب هیئت وزی ــه تصوی اداری و اســتخدامی کشــور ب
ــا رعایــت مفــاد تبصــره ۱ مــاده ۱۳ قانــون اســتخدامی کشــوری در قبــال داوطلبــان دوره هــای  ب. کلیــه دســتگاه هایی کــه ب
آموزشــی تعهــد اســتخدامی بــه عمــل آورده و یــا می آورنــد و نیــز جانبــازان انقــالب اســالمی و فرزنــدان شــهدا از ممنوعیــت 

فــوق مســتثنی هســتند.
ج. تمدید قرارداد برای مستخدمین غیر رسمی به شرط وجوه اعتبار مجاز خواهد بود. 

ــر آنهــا مســتلزم ذکــر  ــون ب د. کلیــه وزارتخانه هــا، ســازمان ها، مؤسســات و شــرکت های دولتــی و مؤسســاتی کــه شــمول قان
نــام اســت مشــمول مفــاد ایــن تبصــره خواهنــد بــود. 
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ــل وضعیــت  ــه چگونگــی تبدی ــد ۷ تصویب نام ــن در بن ــد و همچنی نوعــی اســتخدام غیررســمی می دان
ــتخدام  ــی اس ــت را نوع ــد خدم ــرارداد خری ــی۱ ، ق ــه پیمان ــت ب ــد خدم ــتخدمان خری ــتخدامی مس اس
ــه  ــات کشــوری ب ــت خدم ــون مدیری ــتخدام کشــوری و قان ــون اس ــل، قان ــی درمقاب دانســته اســت. ول
ــی  ــمی و پیمان ــب رس ــط در قال ــتخدام را فق ــی، اس ــتخدام عموم ــه اس ــام در زمین ــن ع ــوان قوانی عن
ــورد  ــرد. در م ــورت می پذی ــانی ص ــروی انس ــری نی ــوارد به کارگی ــایر م ــته اند و در س ــر دانس امکان پذی
ــت در  ــتخدام دول ــه اس ــان ب ــه کارکن ــه این گون ــود ک ــه نم ــد توج ــز بای ــت نی ــد خدم ــان خری کارکن
ــه  ــد توج ــذا بای ــد؛ ل ــت می نمای ــی را پرداخ ــوق و مزایای ــان حق ــه ازای کار ایش ــت ب ــد و دول نمی آین
نمــود در برخــی مــوارد قانونگــذار یــا هیئــت وزیــران و هیــأت عمومــی دیــوان عدالــت اداری مســامحتًا 

ــوده اســت. ــتفاده نم ــتخدام اس ــری از واژه اس ــای واژه به کارگی ــه ج ب

بند سوم. خرید خدمت

ــا  ــدارد، ام ــت وجــود ن ــرارداد خریدخدم ــف ق ــوم و تعری ــن اســتخدامی پیشــینه ای از مفه در قوانی
ــف آن  ــه تعری ــران ب ــوق اداری ای ــوم در حق ــن مفه ــودن ای ــن ب ــه نوی ــه ب ــا توج ــررات ب ــی از مق برخ
پرداخته انــد کــه البتــه تعریفــی جامــع و مانــع نیســت. مــاده یــک »دســتورالعمل هماهنگــی در اســتفاده 
از خدمــات نیــروی انســانی مــورد نیــاز دســتگاه دولتــی بــه صــورت خریدخدمــت« مــورخ ۱۳62/۳/۱۱ 
ــد: »خریدخدمــت عبــارت اســت از اســتفاده از  ــه تعریــف می نمای ــران خریدخدمــت را اینگون هیئت وزی
خدمــت افــراد در دســتگاه دولتــی بــرای انجــام وظایــف و مســئولیت های مشــخص و مــدت معیــن و در 
مــواردی کــه امــکان جــذب افــراد از طریــق قوانیــن و مقــررات و ضوابــط اســتخدام رســمی یــا پیمانــی 
ــودن  ــرارداد ب ــه مفهــوم ق ــد ب ــن تعریــف هرچن ــا مشــابه آن وجــود نداشــته باشــد«. در ای ــت ی ــا ثاب ی
خریدخدمــت اشــاره ای نشــده اســت، امــا تردیــدی در ماهیــت قــراردادی آن وجــود نــدارد. از نواقــص این 
ــرا امــروزه دســتگاه های  ــودن قــرارداد اشــاره نمــود؛ زی ــه مســتقیم یاغیرمســتقیم ب ــوان ب تعریــف می ت
دولتــی اغلــب خدمــات افــراد را بــه صــورت غیرمســتقیم و از طریــق شــرکت ها خریــداری می نماینــد. 
ایــن موضــوع در مــاده ۱۷ قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری ذکــر شــده اســت.2 امــا بایــد بیــان نمــود 
کــه ایــن شــکل از به کارگیــری از بحــث مــا خــارج اســت و منظــور مــا از خریدخدمــت افــرادی هســتند 
کــه بــه صــورت مســتقیم بــا دســتگاه دولتــی قــرارداد منعقــد می نماینــد. در آیین نامــه نحــوه اســتفاده 

 ۱. از تاریخ الزم االجرا شدن این تصویب نامه قبل از تصویب دولت هرگونه به کارگیری نیروی انسانی در قالب قرارداد .
.استخدام خرید خدمت و عناوین مشابه ممنوع است

 2. به دستگاه های اجرایی اجازه داده می شود از طریق مناقصه و با عقد قرارداد با شرکت ها و مؤسسات غیردولتی بر اساس
 فعالیت مشخص، حجم کار معین، قیمت هر واحد کار و قیمت کل به طور شفاف و مشخص بخشی از خدمات مورد نیاز

 خود را تأمین نمایند. در صورت عدم مراجعه متقاضیان، اجازه داده می شود با رعایت قانون برگزاری مناقصات و تأیید
سازمان از طریق ترک تشریفات مناقصه اقدام گرد

تحلیــل حقوقی قرارداد خریدخدمت کارکنان 
دستگاه های اجرایی با تأکید بر آراء دیوان عدالت 
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ــماره  ــه ش ــران ب ــالمی ای ــوری اس ــی جمه ــروی انتظام ــط نی ــت توس ــان خریدخدم ــات کارکن از خدم
۱۱۳64۱ )مصــوب ۱۳94/۸/24( بیــان شــده: »کارکنــان خریدخدمــت کســانی هســتند کــه بــا داشــتن 
ــد«.  ــام می دهن ــن انج ــرارداد معی ــر ق ــخصی را براب ــت مش ــه، خدم ــن آیین نام ــدرج در ای ــرایط من ش
ــا  ــرارداد خریدخدمــت ب ــودِن ق ــراد« و »کارکنــان« ظهــور در مســتقیم ب هرچنــد اســتفاده از الفاظ»اف
ایشــان دارد، عــدم اشــاره بــه طــرف قــرارداد کــه همــان اداره اســت و مســتقیم یــا غیرمســتقیم بــودن 
قــرارداد از نواقــص ایــن تعریــف اســت. در هــر دو متــن بــه درســتی بــر ماهیــت غیراســتخدامی ایــن 
قــرارداد و صرفــْا به کارگیــری افــراد تصریــح شــده اســت؛۱ بنابرایــن قــرارداد خریدخدمــت را می تــوان 
اینگونــه تعریــف نمــود: »قــراردادی اســت کــه به طــور مســتقیم میــان اداره و داوطلــب منعقــد می گردد 
و داوطلــب متعهــد می گــردد وظایــف و مســئولیت های مشــخصی را بــرای مــدت معیــن و در مــواردی 
کــه امــکان جــذب افــراد از طریــق قوانیــن و مقــررات و ضوابــط اســتخدام رســمی یــا پیمانــی یــا ثابــت 

یــا مشــابه آن وجــود نداشــته باشــد، در قبــال دریافــت مــزد بــر عهــده گیــرد.«

بند چهارم. تبدیل وضعیت

متأســفانه درخصــوص مفهــوم تبدیــل وضعیــت اســتخدامی تقریبــًا تعریفــی قانونــی وجــود نــدارد 
و تمامــی توجهــات بــه شــرایط، ضوابــط و نحــوه تبدیــل وضعیــت اســتخدامی بــوده اســت کــه البتــه 
در ایــن خصــوص نیــز در حقــوق اداری بــا خالءهــای زیــادی مواجــه هســتیم. یکــی از اســاتید حقــوق 
اداری تبدیــل وضعیــت اســتخدامی را اینگونــه تعریــف نموده انــد: »تبدیــل وضعیــت بــه تغییــر وضعیــت 
اســتخدامی کارکنــان دولــت گوینــد کــه می توانــد بــا توجــه بــه موقعیــت، شــرایط و ضوابــط، شــامل 
ــه رســمی آزمایشــی و از  ــی ب ــی، پیمان ــه پیمان ــراردادی ب ــراردادی، ق ــه ق ــل وضعیــت شــرکتی ب تبدی
رســمی آزمایشــی بــه رســمی قطعــی شــود«2 بایــد بیــان داشــت طبــق مقــررات عمومــی کشــور اواًل 
ــه صــورت  ــی اســت و امــکان اســتخدام ب وضعیــت اســتخدامی منحصــر در اســتخدام رســمی و پیمان
شــرکتی و قــراردادی )قــرارداد خریدخدمــت ـ قــرارداد انجــام کارمعیــن( وجــود نــدارد و در واقــع اینهــا 
ــه پیمانــی و یــا رســمی  ــا قــراردادی ب نوعــی به کارگیــری هســتند. ثانیــًا اینکــه افــرادی از شــرکتی ی
تغییــر وضعیــت پیــدا می کننــد در واقــع نوعــی اســتخدام جدیــد اســت و تبدیــل وضعیــت اســتخدامی 
ــه  ــتخدامی صــورت گرفت ــد اس ــدا بای ــتخدامی ابت ــت اس ــل وضعی ــرا در تبدی ــردد؛ زی محســوب نمی گ
ــا در  ــرد، ام ــت صــورت گی ــل وضعی ــر تبدی ــت دیگ ــه حال ــتخدامی ب ــت اس ــک حال ــد از ی ــد و بع باش
اینجــا چــون به کارگیــری افــراد بــه صــورت شــرکتی و قــراردادی اســتخدام محســوب نمی گــردد؛ لــذا 

 ۱. استخدام عبارت است از پذیرفتن اشخاص حقیقی برای خدمت در یکی از پست های سازمانی مصوب در دستگاه های
 اجرایی به یکی از وضعیت های پیمانی، رسمی آزمایشی و رسمی قطعی اما به کارگیری همه اشکال همکاری را در

.برمی گیرد و شامل رسمی قطعی، رسمی آزمایشی، پیمانی، قراردادی، ساعتی و... می شود
2. مشهدی، علی، فرهنگ اصطالحات حقوق اداری، تهران: شرکت سهامی انتشار، ۱۳9۷، ص۱5۸
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تبدیــل وضعیــت اســتخدامی هــم معنــا و مفهومــی پیــدا نمی کنــد. شــاید اگــر ایــن تعریــف را بــرای 
تبدیــل وضعیــت کــه شــامل اســتخدامی و غیــر اســتخدامی اســت بــه کار می بردیــم ایــن ایــراد وارد 

نبــود.

ــح  ــه درصــدد توضی ــج ســاله ششــم توســعه ک ــه پن ــون برنام ــاده ۸۷ قان ــد )ذ( م در تبصــره ۱ بن
وضعیــت افــراد مشــمول مــاده 2۱ قانــون جامــع خدمــات رســانی بــه ایثارگــران اســت بیــان داشــته 
ــردد.  ــی می گ ــمی قطع ــاه رس ــه م ــس از س ــر پ ــاده حداکث ــن م ــموالن ای ــتخدامی مش ــت اس وضعی
ــت.  ــرکتی اس ــراردادی و ش ــی، ق ــی، پیمان ــمی آزمایش ــر رس ــان ایثارگ ــاده کارکن ــن م ــموالن ای مش
بایــد توجــه داشــت فقــط درخصــوص افــرادی کــه بــه صــورت رســمی آزمایشــی و پیمانــی اســتخدام 
شــده اند، می تــوان تعبیــر تبدیــل وضعیــت بــه کار بــرد و درخصــوص افــرادی کــه بــه صــورت شــرکتی 
ــورت  ــه ص ــتخدام ب ــن اس ــه ای ــرد ک ــورت می پذی ــتخدام ص ــده اند، اس ــری ش ــراردادی به کارگی و ق
رســمی قطعــی اســت. مؤیــد ایــن مطلــب رأی وحــدت رویــه شــماره 669 مــورخ ۱۳9۸/4/۱۱ ۱ و مــاده 
ــه  ــی ب ــا از پیمان ــت اســتخدامی را تنه ــل وضعی ــه تبدی ــان2 اســت ک ــنامه دانشــگاه فرهنگی 22 اساس

ــر دانســته اســت. ــی امکان پذی ــه رســمی قطع رســمی آزمایشــی و از رســمی آزمایشــی ب

ــه  ــتخدامی ارائ ــت اس ــل وضعی ــوان از تبدی ــه می ت ــی ک ــوق تعریف ــکات ف ــن ن ــر گرفت ــا در نظ ب
ــورت  ــه در ص ــد ک ــت را می گوین ــان دول ــتخدامی کارکن ــت اس ــت:»تغییر وضعی ــه اس ــن گون داد بدی
اطمینــان از لیاقــت )علمــی، اعتقــادی، اخالقــی(، کاردانــی، عالقــه بــه کار، خالقیــت، نــوآوری، روحیــه 

 ۱. مخاطب ماده 2۱ به موجب صدر این ماده کلیه دستگاه های موضوع ماده 2 قانون مذکور اعم از دستگاه های اجرایی

 دولتی و عمومی و... شرکت ها و مراکز تولیدی و توزیعی و خدماتی تحت پوشش قانون کار هستند. به موجب این ماده در

 اعمـال سهمیه اختصاصی ایثـارگران الزم است »وفـق ضوابط و مجوزهای مربوط« اقدام شود. ماده مذکور هم دربرگیرنده

 »استخدام« و هم دربرگیرنده »به کارگیری نیرو« در دستگاه ها و شرکت های مشمول است. براساس ضوابط و مقررات

 استخدامی )ازجمله مواد ۳2 و تبصره های آن 4۷، 52، 95 و ۱24 قانون مدیریت خدمات کشوری( به کارگیری نیرو، مفهومی

 عام داشته و شامل کلیه مواردی است که دستگاه فردی را مستقیمًا جهت انجام وظایف و مأموریت های خود به خدمت گرفته

 باشد؛ لیکن استخدام به موجب مواد 45 و 46 قانون مدیریت خدمات کشوری صرفًا شامل به کارگیری نیرو به صورت پیمانی

 و رسمی اعم از آزمایشی و قطعی است و لذا به خدمت گرفتن افراد به صورت قراردادی هرچند به کارگیری محسوب می شود،

.لیکن برای فرد وضعیت استخدامی ایجاد نمی کند

 2. جذب هیئت علمی »دانشگاه« به صورت استخدام پیمانی، راتبه تحصیلی )بورس(، طرح سربازی، مأموریت و انتقال از . 

 سایر مؤسسات، تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی آزمایشی، از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی، تبدیل وضعیت از

 کارشناس به هیئت علمی براساس ضوابط و مقررات مصوب هیئت عالی جذب اعضای هیئت علمی شورای عالی انقالب فرهنگی

.و با ساختار هیئت اجرایی جذب زیر نظر هیئت مرکزی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری خواهد بود

تحلیــل حقوقی قرارداد خریدخدمت کارکنان 
دستگاه های اجرایی با تأکید بر آراء دیوان عدالت 
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ــه مــردم و رعایــت نظــم و انضبــاط اداری، طــی دوره هــای آموزشــی و کســب امتیــاز الزم،  خدمــت ب
تأییــد گزینــش و ضوابــط و مقــررات الزم صــورت می پذیــرد کــه شــامل تبدیــل وضعیــت از پیمانــی 
بــه رسمی آزمایشــی و از رسمی آزمایشــی بــه رســمی قطعی و یــا از پیمانــی بــه رســمی قطعی 

می گــردد.«

گفتار دوم. ماهیت خرید خدمت

ــراردادی اســت  ــه ق ــر پای ــت ب ــر »اســتفاده از خریدخدم ــاده 2 دســتورالعمل فوق الذک براســاس م
ــخص  ــه ش ــت رابط ــدی نیس ــن تردی ــد« بنابرای ــاء می رس ــه امض ــب کار ب ــان اداره و داوطل ــه می ک
ــر اســاس قــرارداد تنظیــم می شــود. ابتــدا بیــان نماییــم منظــور از ایــن  ــا اداره ب به کارگیــری شــده ب
قــرارداد، قراردادهایــی اســت کــه القــل یــک طــرف آن اداره ای از ادارت عمومــی بــوده و بــرای تأمیــن 
پــاره ای از خدمــات عمومــی منعقــد می شــود.۱ در ایــن قــرارداد شــخص ملــزم بــه تبعیــت از شــرایط 
مقــرر در قــرارداد اســت و قــرارداد بــا وی مطابــق فــرم تنظیــم شــده توســط اداره طــرف قــرارداد اســت. 
درواقــع، یــک طــرف قــرارداد اداره بــوده کــه دارای قــدرت برتــر و انحصــاری اســت و شــروط قــرارداد 
ــی شــروط  ــرش تمام ــه پذی ــور ب ــه ضــرورت مجب ــا ب ــر بن ــد و طــرف دیگ ــه و پیشــنهاد می کن را تهی
پیشــنهادی طــرف مقابــل اســت. در ایــن نــوع قراردادهــا کــه بــه قراردادهــای الحاقــی معــروف هســتند 
ــار دارد و طــرف دیگــر در وضعیــت بســیار متفــاوت  ــدرت و امتیازهــا را در اختی یــک طــرف تمــام ق
ــار شــخص ملحــق  ــا اختی ــن تنه ــا برخــوردار نیســت؛2 بنابرای ــازات و آزادی ه ــن امتی ــی از کمتری حت
شــدن یــا نشــدن بــه قــرارداد اســت، امــا نمی توانــد در مــورد مفــاد قــرارداد وارد مذاکــره بــا اداره شــود. 
ــد  ــی می دانن ــای الحاق ــزء قرارداده ــتخدام را ج ــی اس ــی، حت ــوق خصوص ــان حق ــی از حقوق دان برخ
کــه در ایــن نــوع قراردادهــا نمونــه مفــاد آن بــه وســیله یکــی از دو طــرف قــرارداد )در اینجــا دولــت( 
ــرارداد را  ــاره شــرایط ق ــا گفتگــو درب ــر ی ــکان تغیی ــدون اینکــه ام ــم می شــود و طــرف دیگــر ب تنظی
داشــته باشــد بــه آن رضایــت می دهــد. در ایــن فــرض بــه طــور معمــول در عرضــه انحصــاری کاالهــا 
ــق  ــدد و تواف ــته می پیون ــری آراس ــه دیگ ــی ک ــه نظم ــرف ب ــی از دو ط ــد یک ــش می آی ــات پی و خدم
ــه همیــن دلیــل  ــه دســت نمی آیــد.۳ ب ــا تفاهــم در گفت وگوهــای مقدماتــی ب ــه شــکل ســنتی آن ب ب
اســت کــه همیشــه کفــه تــرازو در قــرارداد اداری بــه نفــع دولــت ســنگینی می کنــد. البتــه بــه نظــر 
می رســد قرادادهــای اداری دارای ماهیتــی متفــاوت بــا قراردادهــای حقــوق خصوصــی اســت، زیــرا در 
حقــوق خصوصــی افــراد در شــرایط برابــر قــرار دارنــد و می تواننــد بــر روی حقــوق خــود بــه چانه زنــی 

۱. ادیبی، محمدرضا، تحلیل حقوقی فسخ و آثار آن در قراردادهای دولتی، تهران: جنگل، ۱۳90، ص24

2. قافی، حسین، ماهیت و میزان اعتبار قرارداد الحاقی، مجله حقوق اسالمی، پاییز۱۳۸۳، شماره2، ص۸۸-6۱. 

۳. کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، تهران: بهمن، ۱۳۷۱، ص۱9.
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بپردازنــد؛ امــا در قراردادهــای دولتــی امــکان چنیــن چیــزی وجــود نــدارد. تفــاوت دیگــر ایــن دو نــوع 
قــرارداد بــر اســاس آنچــه برخــی از حقوق دانــان بــه آن اشــاره کرده انــد آن اســت کــه در قراردادهــای 
ــرارداد  ــه در ق ــر اســت؛ درحالی ک ــت امکان پذی ــرارداد از طــرف دول ــه ق ــر یک جانب ــکان تغیی اداری، ام
خصوصــی چنیــن چیــزی امکان پذیــر نیســت و مفــاد و شــرایط قــرارداد تــا پایــان رابطــه حقوقــی دو 

ــد.۱ ــی نمی مان ــری باق ــه تغیی ــدون هیچ گون ــرف، ب ط

گفتار سوم. تحوالت قانونی و قضایی قرارداد خریدخدمت

ــری و نحــوه  ــات به کارگی ــت رخ داد، مصوب ــد خدم ــان خری ــن تحــوالت درخصــوص کارکن مهم تری
ــازه  ــات اج ــن مصوب ــق ای ــت. مطاب ــی اس ــه پیمان ــت ب ــرارداد خریدخدم ــراد از ق ــت اف ــل وضعی تبدی
ــل  ــوز تبدی ــد مج ــال های بع ــد و در س ــت داده ش ــد خدم ــب خری ــانی در قال ــروی انس ــتفاده از نی اس

ــد. ــی صــادر گردی ــه پیمان وضعیــت ایشــان ب

ــانی در  ــروی انس ــری نی ــوه به کارگی ــه نح ــوط ب ــوالت مرب ــد اول. تح بن
ــت ــد خدم ــرارداد خری ــب ق قال

ــداول شــد  ــا مت ــه در دهــه 60 در کشــور م ــری اســت ک ــرارداد خریدخدمــت نوعــی از به کارگی ق
هرچنــد در گذشــته نیــز وجــود داشــت. البتــه در طــول زمــان در ماهیــت ایــن قــرارداد تغییراتــی رخ 
ــد؛  ــداری می نمودن ــراد را خری ــات اف ــی خدم ــرای اجــرای طرح هــای عمران ــدا ب ــه ای کــه ابت داد، به گون
ــرد.  ــدا ک ــری پی ــز تس ــی نی ــمت های غیرعمران ــه قس ــرارداد ب ــوع از ق ــن ن ــان ای ــول زم ــا در ط ام
هیئت  وزیــران در جلســه مــورخ ۱۳60/5/۱0 دســتورالعمل بنــد )ب( تبصــره ۱5 قانــون بودجــه ســال 
۱۳60 را تصویــب کــرد و مقــرر شــد: »دســتگاه های اجرایــی فقــط می تواننــد درصورتی کــه از حــدود 
ــه  ــه اســتفاده از خدمــت افــراد ب ــات پرســنلی آنهــا خــارج باشــد، در حــد نیــاِز طــرح، نســبت ب امکان
صــورت خریدخدمــت )موقــت( و بــدون ایجــاد کوچک تریــن تعهــد اســتخدامی اقــدام نماینــد. اســتفاده 
ــه کار  ــد و ب ــا باش ــی طرح ه ــات اجرای ــت عملی ــتی در جه ــًا بایس ــر صرف ــراد فوق الذک ــات اف از خدم
گمــاردن ایشــان در کارهــای اداری دفتــری، حســابداری و نظایــر آن در دســتگاه اجرایــی کــه جنبــه 
جــاری دارد بــه کلــی ممنــوع خواهــد بــود و متخلــف تحــت عنــوان حیف ومیــل وجــوه دولتــی تحــت 

ــرد«.2 ــرار می گی ــی ق ــب قانون تعقی

۱ . امامی، محمد، کوروش استوارسنگری. حقوق اداری. ویرأیش دوم. تهران: میزان، ۱۳۸6، ص209.

2 . بند ۱0 دستورالعمل موضوع بند )ب( تبصره۱5 قانون بودجه سال ۱۳60.

تحلیــل حقوقی قرارداد خریدخدمت کارکنان 
دستگاه های اجرایی با تأکید بر آراء دیوان عدالت 
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ــاغل  ــی مش ــری و برخ ــای اداری دفت ــرای کاره ــراد ب ــری اف ــد به کارگی ــر ش ــه ذک همان طورک
ــران در اصــالح جــزء)پ( از بنــد 4  ــگاری شــد، امــا یــک ســال بعــد هیئت وزی دیگــر ممنــوع و جرم ان
ضوابــط اجرایــی بودجــه ســال ۱۳6۱ مقــرر نمــود: »اســتفاده از خدمــات افــراد )بــه صــورت قــراردادی، 
ــی  ــع نیازهــای پرســنلی طرح هــای عمران ــا رف ــرای فعالیت هــای جــاری و ی ــزد( ب خریدخدمــت، روزم
ــارات منــدرج در موافقت نامه هــای  ــا میــزان اعتب ــاز اجرایــی طــرح( حداکثــر ت ــه منظــور تأمیــن نی )ب
متبادلــه بــا ســازمان برنامــه بودجــه و پــس از تأییــد وزیــر و یــا باالتریــن مقــام دســتگاه اجرائــی مجــاز 
اســت، مشــروط بــر آنکــه هیچ گونــه تعهــدی بــرای دولــت در ســال های آتــی ایجــاد ننمایــد«. درواقــع 
هیئت وزیــران در ســال ۱۳6۱ اجــازه داد کــه کارکنــان خریدخدمتــی هــم بــرای طرح هــا و هــم بــرای 
ــازه  ــه اج ــی ک ــه دســتگاه های اجرای ــود ک ــل ب ــن دلی ــه همی ــری شــوند. ب ــی به کارگی ــای اجرای کاره
اســتخدام بــه صــورت رســمی و پیمانــی را نداشــتند، نیروهــای مــورد نیــاز خــود را از طریــق کارکنــان 
خریدخدمــت جــذب نمودنــد. بــه تدریــج ماهیــت قــرارداد خریدخدمــت تغییــر و امــکان جــذب افــراد 

در دســتگاه های دولتــی بــه صــورت خریدخدمــت فراهــم شــد.

در تاریــخ ۱۳62/۳/۱۱ نیــز هیئت وزیــران »دســتورالعمل هماهنگــی در اســتفاده از خدمــات نیــروی 
ــه صــورت خریدخدمــت« را تصویــب کــرد و مقــرر نمــود  ــاز دســتگاه های دولتــی ب انســانی مــورد نی
ــرای انجــام وظایــف و مســئولیت های  در مــواردی کــه امــکان جــذب افــراد در دســتگاه های دولتــی ب
مشــخص و مــدت معیــن و در مــواردی کــه امــکان جــذب افــراد از طریــق قوانیــن و مقــررات و ضوابــط 
اســتخدام رســمی یــا پیمانــی یــا ثابــت و مشــابه بــه آنهــا وجــود نداشــته باشــد می توانــد بــه صــورت 
خریدخدمــت افــراد مــورد نیــاز را به کارگیــری نمایــد؛ بنابرایــن ادارات می توانســتند نیروهایــی را کــه 
ــت جــذب  ــب خریدخدم ــد در قال ــاز دارن ــر آن، نی ــری ، حســابداری و نظای ــای اداری دفت ــرای کاره ب

نماینــد.

بنــد دوم. تحــوالت مربــوط بــه نحــوه تبدیــل وضعیــت افــراد از قــرارداد 
خریــد خدمــت بــه پیمانــی

 ۱. ماده ۱۱5ـ در جرائم تعزیری درجه 6، ۷ و ۸ چنانچه مرتکب توبه نماید و ندامت و اصالح او برای قاضی محرز شود، مجازات

ساقط می شود. در سایر جرائم موجب تعزیر دادگاه می تواند مقررات راجع به تخفیف مجازات را اعمال نماید

»تبصره 2  اطالق مقررات این ماده و همچنین... این قانون شامل تعزیرات منصوص شرعی نمی شود

 2 . ماده ۱۳5ـ در تعدد جرائم موجب حد و تعزیر و نیز جرائم موجب قصاص و تعزیر، مجازات ها جمع و ابتدا حد یا قصاص اجرا

.»...می شود، مگر حد یا قصاص، سالب حیات و تعزیر، حق الناس یا تعزیر معین شرعی باشد

 ۳. ر.ک: نوبهار، رحیم، اصل قضایی بودن مجازات ها؛ تحلیل فقهی حق بر محاکمه عادالنه، تهران: شهر دانش، ۱۳۸9
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اتفاقــی مهــم بــرای کارکنــان خریدخدمتــی رخ داد و مصوبــه هیئت وزیــران در تاریــخ ۱۳۷۸/۳/۱ 
ــن  ــید. در ای ــب رس ــه تصوی ــران ب ــالمی ای ــوری اس ــی۱ جمه ــون اساس ــل ۱۳۸ قان ــتناد اص ــه اس و ب
مصوبــه نحــوه تبدیــل وضعیــت افــراد از قــرارداد خریدخدمــت بــه پیمانــی ذکــر شــد؛ اگرچــه همــان 
زمــان نیــز اســتفاده از تعبیــر »تبدیــل وضعیــت« و محســوب نمــودن ایــن قــرارداد بــه عنــوان یــک 
وضعیــت اســتخدامی براســاس مبانــی حقــوق اســتخدامی به ویــژه قانــون اســتخدام کشــوری و حتــی 
مصوبــات ســال های 6۱ و 62 هیئــت دولــت مــورد انتقــاد اســت، امــا در مــاده ۷ ایــن مصوبــه مقــرر 
ــب  ــانی در قال ــروی انس ــری نی ــه به کارگی ــه هرگون ــن تصویب نام ــدن ای ــرا ش ــخ الزم االج ــد از تاری ش

خریدخدمــت و عناویــن مشــابه ممنــوع گــردد.

ــرر  ــه مق ــاند ک ــب رس ــه تصوی ــه ای را ب ــورخ ۱۳۸0/9/۱5 مصوب ــه م ــران در جلس ــت  وزی هیئ
ــه صــورت  ــی، مطالعاتــی و قراردادهــای خدماتــی ب ــی کــه در قالــب طرح هــای عمران نمــود: »کارکنان
ــال های  ــه س ــور در بودج ــای مذب ــه طرح ه ــد چنانچ ــکاری می نماین ــتگاه ها هم ــا دس ــت ب خریدخدم
آتــی جــزء هزینه هــای بودجــه )اعتبــارات غیرســرمایه ای( منظــور شــود، ادامــه خدمــت آنــان همچنــان 
ــام  ــی انج ــراردادی خدمات ــی و ق ــی و مطالعات ــای عمران ــه در طرح ه ــه صورتی ک ــتگاه ها ب ــن دس در ای
ــخ  ــکاری و فس ــه هم ــه خاتم ــبت ب ــرح نس ــان ط ــس از پای ــود و پ ــد ب ــر خواه ــد، امکان پذی می گردی
ــل  ــه تبدی ــف آیین نام ــراد مخال ــن اف ــکاری ای ــردد.« هم ــدام می گ ــان اق ــت آن ــرارداد خریدخدم ق
ــانی  ــه کس ــن آیین نام ــاده ۸ ای ــق م ــرا مطاب ــود؛ زی ــی نب ــه پیمان ــت ب ــان خریدخدم ــت کارکن وضعی
ــا  ــت ب ــه صــورت خریدخدم ــی، ب ــای خدمات ــی و قرارداده ــی، مطالعات ــای عمران ــب طرح ه ــه در قال ک
ــه  ــاز ب ــع نی ــا رف ــد و ب ــه نبودن ــن تصویب نام ــررات ای ــمول مق ــد، مش ــکاری می نماین ــتگاه ها هم دس
آنــان، در طــول اجــرای طــرح یــا پــس از پایــان طــرح نســبت بــه خاتمــه همــکاری و فســخ قــرارداد 
ــر  ــه فوق الذک ــد ۸ تصویب نام ــق بن ــد طب ــت می توان ــن دول ــد؛ بنابرای ــدام می ش ــان اق ــت آن خریدخدم
ــراد خریدخدمتــی اســتفاده  ــی از اف ــراردادی خدمات ــاد شــده و ق کمــاکان در چهارچــوب طرح هــای ی
نمایــد.2 در واقــع ایــن مصوبــه دربــاره نیروهــای خریدخدمتــی بــود کــه در طرح هــا مشــغول بودنــد و 

 ۱. عالوه بر مواردی که هیئت وزیران یا وزیری مأمور تدوین آئین نامه های اجرایی قوانین می شود، هیئت وزیران حق دارد برای انجام

 وظایف اداری و تأمین اجرای قوانین و تنظیم سازمان های اداری به وضع تصویب نامه و آئین نامه بپردازد. هریک از وزیران نیز در

 حدود وظایف و مصوبات هیئت وزیران حق وضع آئین نامه و صدور بخش نامه را دارد؛ ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح

 قوانین مخالف باشد. دولت می تواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را به کمیسیون های متشکل ازچند وزیر واگذار

 نماید. مصوبات این کمیسیون ها در محدوده این قوانین پس از تأیید رئیس جمهور الزم  االجراست. این اصل، ضمن ابالغ برای

 اجراء به اطالع رئیس مجلس شورای اسالمی می رسد تا درصورتی که آنها را بر خالف قوانین بیابد، با ذکر دلیل برای تجدیدنظر به

.هیئت وزیران بفرستد

2. موسی زاده، رضا، حقوق اداری )1-2(، تهران: میزان، ۱۳9۱،ص200

تحلیــل حقوقی قرارداد خریدخدمت کارکنان 
دستگاه های اجرایی با تأکید بر آراء دیوان عدالت 
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ــل  ــد قاب در مــورد نیروهــای خریدخدمتــی کــه در امــور اداری، حســابداری و غیــره خدمــت می نمودن
اعمــال نبــود، زیــرا همان طــور کــه بیــان نمودیــم از تاریــخ ۱۳۷۸/۳/۱ به کارگیــری ایــن افــراد ممنــوع 

بــود.
ــن  ــد و از ای ــر یاب ــی تغیی ــه پیمان ــت ب ــان خریدخدم ــت کارکن ــد وضعی ــرار ش ــه ق ــود آنک ــا وج ب
ــره  ــابداری و غی ــای اداری، حس ــت در کاره ــورت خریدخدم ــه ص ــراد ب ــری اف ــکان به کارگی ــخ ام تاری
ــون  ــاده 29 قان ــ ( م ــد )ه ــب بن ــرادی را در قال ــز ادارات اف ــون نی ــی هــم اکن وجــود نداشــته باشــد؛ ول
ــاره  ــه کار می گیــرد کــه درب ــه صــورت خریدخدمــت ب برگــزاری مناقصــات۱ ) مصــوب ۱۳۸۳/۳/۱۱( ب
ــام  ــن در مق ــور مقن ــاده مذک ــه اواًل در م ــود دارد؛ چراک ــی وج ــی و قانون ــدی حقوق ــای ج آن تردیده
ــت تشــریفات مناقصــه  ــدون رعای ــرارداد ب ــاد ق ــزاری مناقصــه و انعق ــه برگ ــزام ب ــدم ال ــوارد ع ــان م بی
ــت.  ــانی دانس ــروی انس ــری نی ــرای به کارگی ــی ب ــی را مبنای ــن قانون ــن مت ــوان ای ــت و نمی ت ــوده اس ب
ثانیــًا انــواع اســتفاده از نیــروی انســانی در دســتگاه های اجرایــی، می بایــد براســاس قانــون یــا قوانیــن 
اســتخدامی و نــه قانــون برگــزاری مناقصــات صــورت پذیــرد. ثالثــًا حتــی اگــر جــذب کارکنــان را بــر 
اســاس قانــون برگــزاری مناقصــات صحیــح بدانیــم بــا تصویــب قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری بــه 
عنــوان قانــون عــام اســتخدامی و هچنیــن بــا توجــه بــه مــاده ۱2۷ ایــن قانــون2 ، بنــد )هــ ( مــاده 29 

لغــو گردیــده اســت.

دیــوان عدالــت اداری نیــز آراء متفاوتــی در خصــوص کارکنــان قــرارداد خریدخدمتــی صــادر نمــوده 
کــه بیشــتر ایــن آراء مربــوط بــه نحــوه تبدیــل وضعیــت ایــن کارکنــان از خریدخدمــت بــه اســتخدام 
ــت  ــل وضعی ــال ۱۳62 از تبدی ــه س ــود آیین نام ــا وج ــه ادارات ب ــه اینک ــه ب ــا توج ــت. ب ــی اس پیمان
ــه و بویراحمــد  ــری کهکیلوی ــان اداره راه و تراب ــد، کارکن ــاع می نمودن نیروهــای خریدخدمــت خــود امتن
در دیــوان عدالــت اداری طــرح دعــوا نمودنــد کــه در تاریــخ ۱۳۸۷/۸/۱9 منجــر بــه صــدور رأی 555 
ــرادی  ــوان دســتور تبدیــل وضعیــت اف ــن رأی دی ــد. در ای ــت اداری گردی ــوان عدال هیــأت عمومــی دی
ــأت   ــن رأی هی ــه ای ــا توســل ب ــرادی ب ــز اف ــروزه نی ــد صــادر نمــود. ام ــه دارای شــرایط الزم بودن را ک
عمومــی درخواســت تبدیــل وضعیــت از خریدخدمتــی بــه پیمانــی می نماینــد. در دعــوای دیگــری نیــز 
کــه در دیــوان عدالــت اداری مطــرح شــد و منجــر بــه رأی 460-4۷6 در تاریــخ ۱۳۸9/۱0/20هیــأت 
عمومــی گردیــد، مکــرراً دیــوان تبدیــل وضعیــت از خریدخدمــت بــه پیمانــی را مــورد تأییــد قــرار داد. 
هیــأت عمومــی دیــوان عدالــت اداری درخصــوص صالحیــت یــا عــدم صالحیــت دیــوان عدالــت اداری 

۱.خریدخدمــات مشــاوره اعــم از مهندســی مشــاور و مشــاوره فنــی بازرگانــی مشــتمل بــر مطالعــه، طراحــی و یــا مدیریــت بــر 

طــرح و اجــرا و نظــارت و یــا هرنــوع خدمــات مشــاوره ای و کارشناســی.

ــت مصــوب ۱۳۸6/6/5  ــان دول ــون بازنشســتگی پیــش از موعــد کارکن ــه جــز قان ــام و خــاص ب ــه قوانیــن و مقــررات ع 2 . کلی

ــو می گــردد. ــون لغ ــن قان ــخ الزم االجــراء شــدن ای ــون از تاری ــن قان ــا ای ــر ب ــس شــورای اســالمی مغای مجل
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در مــورد تبدیــل وضعیــت کارکنــان خریدخدمــت بــه پیمانــی نیــز در تاریــخ ۱۳92/۱0/۱6 رأی ۷05 
را صــادر نمــود. هیــأت تخصصــی اداری و اســتخدامی دیــوان نیــز در مــورد رعایــت ســقف مجوزهــای 
اســتخدامی در مــورد تبدیــل وضعیــت کارکنــان خریدخدمــت بــه پیمانــی، نظریــه 226 را در تاریــخ 

۱۳94/۳/20 صــادر نمــود.

ــید.  ــب رس ــه تصوی ــی ب ــه پیمان ــی ب ــت از خریدخدمت ــل وضعی ــوص تبدی ــنامه هایی درخص بخش
بخشــنامه تبدیــل وضعیــت اســتخدامی نیروهــا بــه رســمی و پیمانــی توســط معــاون توســعه مدیریــت 
ــی و  ــه پیمان ــت ب ــل وضعی ــه تبدی ــه هرگون ــید ک ــب رس ــه تصوی ــور ب ــانی رئیس جمه ــرمایه انس و س
رســمی را در ســقف ســهمیه اســتخدامی دســتگاه کــه بــه موجــب قوانیــن پنج ســاله تعییــن می شــود 
ــون دانســته  ــن ســهمیه ها را خــالف قان ــری خــارج از ای ــه به کارگی ــود و هرگون ــر دانســته ب امکان پذی
بــود )بخشــنامه 60۱2۳/200 مــورخ ۱۳۸9/۱2/۱( کــه البتــه بنــد 2 آن در تاریــخ ۱۳90/۷/25طبــق 

بخشــنامه شــماره ۱۸۳4۷/200 ۱ توســط همــان معاونــت اصــالح شــد.

ــی،  ــت حقوق ــط معاون ــت اداری توس ــوان عدال ــی دی ــأت عموم ــال آراء هی ــوه اعم ــنامه نح  بخش
امــور مجلــس و اســتان ها بــه شــماره 2۳0/90/۱050 در تاریــخ ۱۳90/۱/2۳ بــه تصویــب رســید کــه 
ــت اداری را ذکــر می کنــد. بخشــنامه دیگــری نیــز  ــوان عدال مشــمولین رأی 555 هیــأت عمومــی دی
تحــت عنــوان »تبدیــل وضعیــت اســتخدامی مشــمولین رأی 555 دیــوان عدالــت اداری« توســط همــان 

معاونــت بــه تصویــب رســید. )بخشــنامه شــماره 224/9۱/455 تاریــخ۱۳9۱/2/24(

ــی  ــنامه هماهنگ ــخ ۱۳9۳/۱۱/5 »بخش ــز در تاری ــزی نی ــت و برنامه ری ــازمان مدیری ــن س همچنی
در چگونگــی اجــرای دادنامه هــای 555 مــورخ ۱۳۸۷/۷/۱9 و شــماره۸۷4-۸49 مــورخ ۱۳92/۱۱/۱4 
هیــأت عمومــی دیــوان عدالــت اداری را بــه تصویــب رســاند. )بخشــنامه ۱۳4۷00 مــورخ ۱۳9۳/۱۱/5( 

ــه توضیــح ایــن بخشــنامه ها خواهیــم پرداخــت. کــه در ذیــل ب

گفتار چهارم. ضوابط تبدیل وضعیت نیروهای خریدخدمت

ــل وضعیــت  ــوان »چگونگــی تبدی ــخ ۱۳۷۸/۳/۱ تصویب نامــه ای را تحــت عن ــران در تاری هیئت وزی
ــه  ــن آیین نام ــک ای ــد ی ــود. در بن ــب نم ــی« تصوی ــه پیمان ــت ب ــتخدمان خریدخدم ــتخدامی مس اس
ــماره ۱۷59۸  ــه ش ــاس تصویب نام ــر اس ــه ب ــی ک ــتگاه های دولت ــته از دس ــود آن دس ــده ب ــرر ش مق

 ۱. تبدیل وضع کارمندان قراردادی خریدخدمت به پیمانی و نیز تبدیل وضع کارمندان پیمانی به رسمی، در اجرای آراء

 قطعی صادره از شعب دیوان عدالت اداری، بدون نیاز به تعیین سهمیه یا کسر از سهمیه استخدامی امکان پذیر است

تحلیــل حقوقی قرارداد خریدخدمت کارکنان 
دستگاه های اجرایی با تأکید بر آراء دیوان عدالت 
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مــورخ ۱۳62/۳/2۳ و بــا رعایــت ضوابــط از خدمــات کارکنــان خریدخدمــت اســتفاده می کننــد و بــه 
خدمتشــان نیــاز دارنــد مکلف انــد ظــرف شــش مــاه بــا رعایــت مقــررات مربــوط وضعیــت اســتخدامی 
آنهــا را بــه پیمانــی یــا عناویــن دیگــری کــه در قوانیــن مربــوط وجــود دارد تغییــر دهنــد. این گونــه 
ــوب  ــماره 522۸2/ت664 مص ــه ش ــوع تصویب نام ــی موض ــتخدام پیمان ــه اس ــمول آیین نام ــراد مش اف
ــن  ــا ای ــط ب ــنامه مرتب ــه و بخش ــن مصوب ــاد ای ــن مف ــتند. مهم تری ــران هس ۱۳6۸/6/۱5 هیئت وزی

ــه عبارتنــد از: مصوب

بند اول. انحصارتبدیل وضعیت به کارکنان دستگاه های دولتی

فقــط دســتگاه های دولتــی می تواننــد کارکنــان خریدخدمــت را بــه اســتخدام بــه پیمانــی 
درآورنــد و نهادهــای غیردولتــی نمی تواننــد طبــق ایــن تصویب نامــه بــه اســتخدام افــراد بــه صــورت 
ــه  ــح، نمی تواننــد ب ــز در صــورت عــدم تصری ــذا نهادهــای عمومــی غیردولتــی نی ــد؛ ل ــی بپردازن پیمان

ــل نماینــد. ــی تبدی ــه پیمان ــان خریدخدمــت خــود را ب ــه اســتناد کــرده و کارکن ــن مصوب ای

بنــد دوم. انحصــار تبدیــل وضعیــت بــه کارکنــان جــذب شــده بــر اســاس 
ــماره 17598 ــه ش تصویب نام

ــاس  ــر اس ــه ب ــد ک ــت نماین ــل وضعی ــرادی را تبدی ــتند اف ــط می توانس ــی فق ــتگاه های دولت دس
ــورت  ــه ص ــی ب ــر کارکنان ــند و اگ ــده باش ــذب ش ــورخ ۱۳62/۳/2۳ ج ــماره ۱۷59۸م ــه ش تصویب نام
خریدخدمــت وجــود داشــته باشــند کــه طبــق تصویب نامه هــای دیگــری غیــر از تصویب نامــه مذکــور 
ــتخدام  ــه اس ــی ب ــت از خریدخدمت ــل وضعی ــای تبدی ــد تقاض ــند، نمی توانن ــده باش ــری ش به کارگی
ــان  ــل وضعیــت کارکن ــه اشــتباه و برخــالف آیین نامــه چگونگــی تبدی ــد ب ــی را بنماینــد؛ هرچن پیمان
ــر اســاس  ــی ب ــه پیمان ــت ب ــان خریدخدم ــت کارکن ــل وضعی ــکان تبدی ــی، ام ــه پیمان ــت ب خریدخدم

ــت.۱ ــده اس ــی ش ــماره ۱۷59۸ پیش بین ــه ش تصویب نام

بند سوم. لزوم به کارگیری کارکنان قبل از تاریخ 1378/3/1

ایــن اختیــار در خصــوص تبدیــل وضعیــت کارکنــان خریدخدمــت بــه پیمانــی ناشــی از تصویب نامه 
ــه  ــل از تصویب نام ــه قب ــت ک ــی اس ــورد کارکنان ــًا در م ــورخ ۱۳62/۳/2۳، صرف ــماره ۱۷59۸ م ش
چگونگــی تبدیــل وضعیــت اســتخدامی از خریدخدمــت بــه پیمانــی مــورخ ۱۳۷۸/۳/۱ دارای قــرارداد 

۱. مصوبه شماره 62۳/۱252۷۳ مورخ ۱۳۸۱/9/۱۱ مصوب سازمان مدیریت و برنامه ریزی
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ــل از  ــردی قب ــع الزم اســت، ف ــد. درواق ــه باش ــتگاه های مشــمول مصوب ــی از دس ــا یک ــت ب خریدخدم
ــرایط  ــد ش ــا بتوان ــد ت ــده باش ــری ش ــه ۱۷59۸ به کارگی ــاس تصویب نام ــر اس ــخ ۱۳۷۸/۳/۱ و ب تاری
ــن ســؤال  ــی در خصــوص ای ــد. ول ــدا کن ــی پی ــه صــورت پیمان ــرای اســتخدام ب ــی را ب ــه کاف الزم و ن
ــه صــورت خریدخدمــت اســتخدام شــود، مشــمول ایــن  کــه اگــر فــردی بعــد از تاریــخ ۱۳۷۸/۳/۱ ب
مصوبــه قــرار می گیــرد یــا خیــر؟ می تــوان پاســخ های متفاوتــی داد. پیشــتر بیــان شــد کــه بــا وجــود 
ــی،  ــه پیمان ــی ب ــتخدمان خریدخدمت ــتخدامی مس ــت اس ــل وضعی ــی تبدی ــه چگونگ ــد ۷ آیین نام بن
ــز برخــی  ــخ نی ــن تاری ــد از ای ــا بع ــدارد، ام ــی وجــود ن ــه صــورت خریدخدمت ــراد ب ــکان جــذب اف ام
ــن  ــد. درخصــوص ای ــت نموده ان ــه صــورت خریدخدم ــرو ب ــه جــذب نی ــدام ب ــی اق ــتگاه های دولت دس
ــه ۱۷296  ــراد را مشــمول تصویب نام ــن اف ــوان ای ــا می ت ــار کــرد و آی ــه چــه شــکل رفت ــد ب ــراد بای اف
دانســت؟ می تــوان بــرای پاســخ بــه ایــن ســوال بــه دو شــکل اســتدالل نمــود. می تــوان پاســخ مثبــت 
ــه  ــراد را ب ــور اجــازه جــذب اف ــه مذک ــد ۷ تصویب نام ــق بن ــد طب ــت هرچن ــه دول ــرد ک ــان ک داد و بی
ــه چنیــن امــری نمــوده اســت کــه باعــث ایجــاد  ــدام ب ــی اق صــورت خریدخدمــت نداشــته اســت ول
ــه ۱۷59۸  ــر اســاس مصوب ــراد ب ــن اف ــرادی می گــردد و چنانچــه ای ــرای چنیــن اف حقــوق مکتســبه ب
جــذب شــده باشــند، می تــوان آنهــا را بــه صــورت پیمانــی اســتخدام نمــود؛ امــا می تــوان بــه گونــه ای 
دیگــر اســتدالل نمــود و بــه ایــن ســوال پاســخ منفــی داد. می تــوان اســتدالل نمــود کــه طبــق بنــد 
ــروی  ــری نی ــه به کارگی ــه، هرگون ــن تصویب نام ــخ الزم االجــرا شــدن ای ــه ۱۷296 از تاری ۷ تصویب نام
انســانی در قالــب قــرارداد خریدخدمــت ممنــوع اســت؛ بنابرایــن نمی تــوان بعــد از تاریــخ ۱۳۷۸/۳/۱ 
ایــن افــراد را بــه صــورت خریدخدمــت بــه کار گرفــت و به کارگیــری ایــن افــراد در قالــب خریدخدمــت 
مخالــف بــا مقــررات بــوده و ایــن اشــتباه مقــام اداری اســت کــه هیچ گونــه حــق مکتســبی بــرای فــرد 
ایجــاد نمی کنــد. درواقــع امتیــازات حاصــل از اقدامــات غیرقانونــی، حــق مکتســبه ای بــرای دارنــدگان 
ــد  ــراد نمی توانن ــن اف ــی باشــد۱ و ای ــار قانون ــب آث ــکان ترت ــا ام ــرد ت ــازات حاصــل نخواهــد ک آن امتی
ــر و  ــه نظــر اســتدالل دوم قوی ت ــه پیمانــی را بنماینــد. ب تقاضــای تبدیــل وضعیــت از خریدخدمــت ب

ــت. ــر اس ــل دفاع ت قاب

بند چهارم. لزوم به کارگیری مطابق با ضوابط قانونی

ــه  ــی ب ــتخدمان خریدخدمت ــتخدامی مس ــت اس ــل وضعی ــی تبدی ــه چگونگ ــک آیین نام ــد ی در بن
پیمانــی بیــان شــده: »دســتگاه های دولتــی کــه مطابــق بــا ضوابــط از خدمــات کارکنــان خریدخدمــت 
ــد  ــن بن ــن مشــمولین ای ــی هســتند؛ بنابرای ــه پیمان ــت ب ــل وضعی ــد« مشــمول تبدی ــتفاده می کن اس
یعنــی افــرادی کــه صالحیــت تبدیــل وضعیــت از خریدخدمــت بــه اســتخدام پیمانــی را دارنــد کارکنان 

۱. رأی شماره ۱۱۷ مورخ۱۳9۱/۳/۱ دیوان عدالت اداری

تحلیــل حقوقی قرارداد خریدخدمت کارکنان 
دستگاه های اجرایی با تأکید بر آراء دیوان عدالت 
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خریــد خدمتــی هســتند کــه مطابــق ضوابــط قانونــی مشــغول بــه کار باشــند.۱ افــرادی نیــز کــه قــرارداد 
آنهــا بــدون کســب مجوزهــای قانونــی بــوده اســت، حداکثــر ظــرف شــش مــاه لغــو می شــود.

بند پنجم. لزوم نیاز دستگاه دولتی به خدمت کارکنان

بنابرایــن چنانچــه دولــت بــه خدمــت ایــن کارکنــان نیــاز نداشــته باشــد بــه قراردادشــان خاتمــه 
می دهــد و ایــن افــراد نمی تواننــد تقاضــای تبدیــل وضعیــت بــه پیمانــی را بدهنــد؛ امــا ممکــن اســت 
دولــت بــه قــرارداد خریدخدمــت ایــن افــراد پایــان ندهــد و بعــد از تاریــخ ۱۳۷۸/۳/۱ نیــز افراد مشــمول 
)تصویب نامــه چگونگــی تبدیــل وضعیــت اســتخدامی مســتخدمان خریدخدمتــی بــه پیمانــی( تبدیــل 
ــن  ــن  صــورت ای ــد. در ای ــکاری ده ــه هم ــا ادام ــا آنه ــت ب ــه صــورت خریدخدم ــد و ب ــت ننمای وضعی
ــد انجــام دهنــد؟ در  ــد، چــه کاری می توانن ــع شــدن می بینن ــراد کــه حــق خــود را درمعــرض ضای اف
ایــن  صــورت می تــوان بــه رأی 555 مــورخ ۱۳۸۷/۸/۱9 اســتناد کــرد کــه بیــان مــی دارد بــا توجــه بــه 
اینکــه مــاده یــک تصویب نامــه چگونگــی تبدیــل وضعیــت اســتخدامی مســتخدمان خریدخدمــت بــه 
ــر اســاس تصویب نامــه  ــران آن دســته از دســتگاه های دولتــی کــه ب ــی مصــوب ۱۳۷۸ هیئت وزی پیمان
شــماره ۱۷59۸ مــورخ ۱۳62/۳/2۳ و بــا رعایــت ضوابــط از خدمــات کارکنــان خریدخدمــت اســتفاده 
می کننــد و بــه خدمــت ایشــان نیــاز دارنــد، مکلفنــد ظــرف شــش مــاه وضعیــت خدمتــی ایــن قبیــل 
کارکنــان را بــه پیمانــی یــا عناویــن مشــابه دیگــری کــه در قوانیــن مربــوط وجــود دارد تغییــر دهنــد؛ 
بنابرایــن در صــورت عــدم انجــام تکلیــف مزبــور شــخص می توانــد بــا اســتناد بــه ایــن رأی اداره طــرف 

دعــوای خــود را مجبــور بــه اســتخدام پیمانــی یــا عنــوان مشــابه نمایــد.

بنــد ششــم. عــدم تعییــن ســهمیه یــا کســر از ســهمیه بــرای مشــمولین 
دارای رأی دیــوان عدالــت اداری

ــت  ــل وضعی ــه تبدی ــت ک ــان خریدخدم ــرای کارکن ــتخدامی ب ــهمیه اس ــاص س ــه اختص در زمین
ــهمیه  ــقف س ــی در س ــه پیمان ــت ب ــل وضعی ــه تبدی ــود ک ــه ب ــدا این گون ــد، ابت ــی می یافتن ــه پیمان ب
ــود  ــر ب ــد، امکان پذی ــن می گردی ــه پنج ســاله تعیی ــن برنام ــه موجــب قوانی ــه ب اســتخدامی دســتگاه ک
ــون و پرداخــت  ــور خــالف قان ــل وضــع خــارج از ســهمیه های مذک ــا تبدی ــری و ی ــه به کارگی و هرگون
ــی در امــوال عمومــی محســوب می شــد.2 در مــواردی کــه  ــه افــراد تصــرف غیرقانون ــه این گون وجــه ب

 ۱. بخشنامه نحوه اعمال آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 2۳0/90/۱050 مورخ ۱۳90/۱/2۳مصوب معاونت

حقوقی، امور مجلس، استان ها

2. بند ۱بخشنامه شماره 60۱2۳/200 مورخ۱۳۸9/۱2/۱
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دســتگاه های اجرایــی بــر اســاس قوانیــن و مقــررات یــا آراء قضایــی موظــف بــه تبدیــل وضــع برخــی 
ــه  ــا در نظــر گرفتــن مفــاد بنــد یــک راســًا نســبت ب ــد ب ــد نیــز مکلــف بودن از کارمنــدان خــود بودن
تبدیــل وضــع اقــدام نماینــد۱ کــه البتــه ایــن بنــد در تاریــخ ۱۳90/۷/25 اصــالح شــد و بیــان شــد 
کــه تبدیــل وضعیــت کارمنــدان قــراردادی خریدخدمــت بــه پیمانــی و نیــز تبدیــل وضــع کارمنــدان 
ــه  ــدون نیــاز ب ــت اداری، ب ــوان عدال ــه رســمی، در اجــرای آراء قطعــی صــادره از شــعب دی ــی ب پیمان

ــر اســت.2 ــا کســر از ســهمیه اســتخدامی امکان پذی ــن ســهمیه ی تعیی

ــا  ــری و ی ــاغل کارگ ــان مش ــذب کارکن ــکان ج ــدم ام ــم. ع ــد هفت بن
کارکنــان طرح هــای عمرانــی، مطالعاتــی و قراردادهــای خدماتــی

ادامــه خدمــت آن دســته از کارکنــان خریدخدمــت کــه در مشــاغل کارگــری موضــوع بخشــنامه 
ــماره 42/۳0۳0  ــنامه ش ــوع بخش ــات موض ــته خدم ــی رس ــط اجرای ــد ۳ ضواب ــماره ۱۳0۱/9 و بن ش
مــورخ ۱۳۷۱/5/۱0 ســازمان امــور اداری و اســتخدامی کشــور اشــتغال دارنــد مطابــق مقــررات قانــون 
کار خواهــد بــود؛۳ بنابرایــن کارکنــان خریدخدمتــی کــه در مشــاغل کارگــری و خدماتــی مشــغول بــه 
ــد توجــه داشــت  ــد. بای ــی را نماین ــه پیمان ــت ب ــل وضعی ــد تقاضــای تبدی ــز نمی توانن ــد نی کار بوده ان
ایــن بنــد از آیین نامــه در صــدد بیــان ایــن نکتــه اســت کــه کارگرانــی کــه طبــق ایــن بخشــنامه ها 
ــن نیســت  ــون کار می شــوند و درصــدد ای ــز مشــول قان ــه صــورت خریدخدمــت جــذب شــده اند نی ب
ــت  ــل وضعی ــن بخشــنامه ها جــذب نشــده اند مشــمول تبدی ــق ای ــه طب ــرادی ک ــد اف ــان نمای ــه بی ک
ــن  ــر از ای ــری غی ــکل دیگ ــه ش ــه ب ــری ک ــاغل کارگ ــان مش ــته از کارکن ــع آن دس ــوند؛ درواق می ش
ــب  ــه در قال ــز ک ــانی نی ــوند. کس ــون کار می ش ــمول قان ــًا مش ــده اند، قطع ــذب ش ــنامه ها ج بخش
ــتگاه ها  ــا دس ــت ب ــورت خریدخدم ــه ص ــی، ب ــای خدمات ــی و قرارداد ه ــی، مطالعات ــای عمران طرح ه
همــکاری می نماینــد، مشــمول مقــررات ایــن تصویب نامــه نیســتند و بــا رفــع نیــاز بــه آنــان، در طــول 
ــرارداد خریدخدمــت  ــه خاتمــه همــکاری و فســخ ق ــان طــرح نســبت ب ــا پــس از پای اجــرای طــرح ی

ــود.4 ــدام می ش ــان اق آن

بنــد هشــتم. عــدم جــواز تضییــق شــروط تصویب نامــه و تضییــع حــق 
مشــمولین

۱. بند 2 بخشنامه 60۱2۳/200 مورخ ۱۳۸9/۱2/۱.

2 . بخشنامه شماره۱۸۳4۷/200 مورخ۱۳90/۷/25.

۳ . بند 2 تصویب نامه چگونگی تبدیل وضعیت استخدامی مستخدمان خریدخدمت به پیمانی.

4.  بند ۸ تصویب نامه چگونگی تبدیل وضعیت استخدامی مستخدمان خریدخدمت به پیمانی.

تحلیــل حقوقی قرارداد خریدخدمت کارکنان 
دستگاه های اجرایی با تأکید بر آراء دیوان عدالت 
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ــوب ۱۳9۱/2/24  ــنامه 224/9۱/455 مص ــه بخش ــت ک ــن اس ــود دارد ای ــه وج ــی ک ــه مهم نکت
ــن  ــه ای ــید ک ــب رس ــه تصوی ــت جمهوری ب ــانی ریاس ــع انس ــت و مناب ــعه مدیری ــت توس ــط معاون توس
بخشــنامه شــروط جدیــدی را درخصــوص تبدیــل وضعیــت بــه پیمانــی اضافــه نمــود کــه ایــن شــروط 
ــان  ــی بی ــه پیمان ــل وضعیــت اســتخدامی مســتخدمان خریدخدمــت ب در تصویب نامــه چگونگــی تبدی
نشــده بــود. معاونــت توســعه مدیریــت و منابــع انســانی ریاســت جمهور در بخشــنامه مذکــور تصویــب 
نمــود، عالوه بــر شــرایط مذکــور در تصویب نامــه شــروط دیگــری نیــز ماننــد داشــتن مــدرک تحصیلــی 
دیپلــم و باالتــر، اشــتغال در واحدهــای اجرایــی خــارج از مرکــز اســتان، وجــود پســت بالتصدی، داشــتن 
شــرایط احــراز شــغل مطابــق بــا طــرح طبقه بنــدی مشــاغل و مصوبــه هیئت وزیــران در خصوص مشــاغل 
دیپلــم و برخــی شــروط دیگــر اضافــه شــد. حــال ســؤال اینجاســت کــه آیــا معاونــت توســعه مدیریــت و 
منابــع انســانی رئیس جمهــور اجــازه توســعه شــرایط را داشــته اســت. درواقــع بــا ایــن شــروط کــه ذکــر 
شــد، افــراد بســیار کمتــری مشــمول رأی 555 هیــأت عمومــی می گردنــد. گاهــی شــأن مقامــی کــه 
ــر اســت.  ــا شــأن مقامــی کــه مقــرره جدیــد را تصویــب می نمایــد، براب مقــرره ای را تصویــب نمــوده ب
ــا در اینجــا  ــد؛ ام ــی را نســخ کن ــون قبل ــد قان ــون جدی ــه موجــب قان ــد ب ــه می توان ــس ک ــد مجل مانن
بــا توجــه بــه اینکــه شــأن آنهــا برابــر نیســت و در تصویب نامــه چنیــن اجــازه ای بــه معاونــت توســعه 
مدیریــت و منابــع انســانی رئیــس جمهــور داده نشــده اســت و همین طــور حتــی در صــورت اجــازه نیــز 
ــرد،  ــران صــورت گی ــه هیئت وزی ــت و تصویب نام ــف آن معاون ــدود وظای ــد در ح ــادره بای بخشــنامه ص
ولــی در ایــن مــورد تصویب نامــه چگونگــی تبدیــل وضعیــت اســتخدامی مســتخدمان خریدخدمــت بــه 
پیمانــی، شــرایطی را برشــمرده اســت کــه اضافــه نمــودن شــروطی دیگــر بــه آن مــوارد باعــث تضیــق 
ــا  ــات دادگاه ه ــورت قض ــن ص ــود. در ای ــه می ش ــمولین تصویب نام ــق مش ــع ح ــه و تضیی تصویب نام
ــه آن  ــد و ب ــودداری کنن ــنامه خ ــن بخش ــرای ای ــی۱ از اج ــون اساس ــل ۱۷0 قان ــق اص ــد مطاب مکلفن
ــور  ــه مذک ــا تصویب نام ــف ب ــر مخال ــن ام ــوده و ای ــروط ب ــعه ش ــرا موجــب توس ــد؛ زی ــی ننماین توجه
اســت. همچنیــن افــراد می تواننــد در دیــوان عدالــت اداری طــرح دعــوا نماینــد و مطابــق بنــد ۱ مــاده 

۱2 قانــون دیــوان عدالــت اداری2 ابطــال بخشــنامه مذکــور را تقاضــا نماینــد.

ــارج از  ــا خ ــالمی ی ــررات اس ــن و مق ــا قوانی ــف ب ــه مخال ــی ک ــای دولت ــا و آیین نامه ه ــرای تصویب نامه ه ــد از اج ــا مکلفن ــات دادگاه ه ۱. قض

حــدود اختیــارات قــوة مجریــه اســت خــودداری کننــد و هرکــس می توانــد ابطــال این گونــه مقــررات را از دیــوان عدالــت اداری تقاضــا کنــد.

2 . حدود صالحیت و وظایف هیأت عمومی دیوان به شرح زیر است:

ــی و  ــررات دولت ــات و مق ــایر نظام ــا و س ــی از آیین نامه ه ــا حقوق ــی ی ــخاص حقیق ــات اش ــات و اعتراض ــکایات، تظلم ــه ش ــیدگی ب ۱- رس

شــهرداری ها و مؤسســات عمومــی غیردولتــی در مــواردی کــه مقــررات مذکــور بــه علــت مغایــرت بــا شــرع یــا قانــون و یــا عــدم صالحیــت 

مرجــع مربــوط یــا تجــاوز یــا سوءاســتفاده از اختیــارات یــا تخلــف در اجــرای قوانیــن و مقــررات یــا خــودداری از انجــام وظایفــی کــه موجــب 

ــود. ــخاص می ش ــوق اش ــع حق تضیی

2- صدور رأی وحدت رویه در موارد مشابه که آراء متعارض از شعب دیوان صادر شده باشد.

۳- صدور رأی ایجاد رویه که در موضوع واحد، آراء مشابه متعدد از شعب دیوان صادر شده  باشد.
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بند نهم. ضرورت لغو قرارداد کارکنان غیرمتمایل به همکاری

ــه  ــده اند، چنانچ ــت جــذب ش ــه صــورت خریدخدم ــه ب ــرادی ک ــر اف ــه فوق الذک ــاس آیین نام براس
بــه تبدیــل وضعیــت طبــق بنــد یــک تصویب نامــه مایــل نباشــند، قــرارداد ایشــان ظــرف مــدت شــش 

ــود.۳ ــو می ش ــاه لغ م

گفتار پنجم. حقوق و مزایای کارکنان قرارداد خریدخدمتی

پیــش از انقــالب اســالمی، ســازمان اداری و اســتخدامی کشــور، بــا ذکــر ایــن مطلــب کــه شــمول 
مقــررات قانــون اســتخدام کشــوری یــا آیین نامــه اســتخدام پیمانــی بــه افــراد خریدخدمــت مجــوزی 
ــررات  ــاد مق ــور ایج ــه منظ ــرد: ب ــالم ک ــدارد، اع ــتخدام ن ــه اس ــًا جنب ــت قانون ــته و خریدخدم نداش
حمایتــی در مــورد این گونــه افــراد، شــمول قانــون کار نســبت بــه افــراد خریدخدمــت راه حــل منطقــی 
ــت  ــوزه معاون ــخ ۱۳5۷/۱/26 در ح ــه در تاری ــه ای ک ــد و در صورت جلس ــر می رس ــه نظ ــبی ب و مناس
روابــط کار وزارت کار و امــور اجتماعــی بــا حضــور نماینــدگان ســازمان امــور اداری و اســتخدامی کشــور 
و چنــد وزارتخانــه و ســازمان تنظیــم شــد، اعضــای حاضــر در جلســه متفقــًا بــر شــمول مقــررات قانــون 

کار در مــورد کارکنــان خریدخدمــت نظــر دادنــد.2

بعــد از انقــالب و تصویــب مصوبــه هیئت وزیــران در خصــوص کارکنــان خریدخدمتــی، دســتگاه های 
دولتــی بــا اســتناد بــه ایــن مصوبــه و بــا تاکیــد بــر اینکــه مشــاغل کارگــری دســتگاه های دولتــی بــه 
موجــب تبصــره مــاده 4 قانــون اســتخدام کشــوری توســط ســازمان امــور اداری و اســتخدامی کشــور 
بــه تعــداد ۳2 شــغل تشــخیص داده شــده اســت، کارکنــان خریدخدمــت خــود را مشــمول قانــون کار 
ــراد خریدخدمــت را  ــه خــود اف ــز در یکــی از آراء وحــدت روی ــت اداری نی ــوان عدال نمی دانســتند.۳ دی
از شــمول قانــون کار خــارج دانســته اســت4 و در رأی دیگــری اظهارنظــر درخصــوص شــمول یــا عــدم 
شــمول قانــون کار را بــر کارکنــان خریدخدمتــی از صالحیت هــای مراجــع حــل اختــالف کار دانســته 
ــا توجــه بــه قوانیــن و مقــررات اســتخدامی بایــد در مــورد کارکنــان خریدخدمــت قائــل بــه  اســت . ب

۱. ماده ۳ آیین نامه چگونگی تبدیل وضعیت استخدامی مستخدمان خریدخدمتی به پیمانی

2. رنجبر، ابوالفضل، بررسی وضعیت استخدامی کارگران شاغل در بخش عمومی، نشریه فقه و حقوق اسالمی، پائیز-

.زمستان9۱، شماره 5، ص۷۳

۳. .منفرد، حسین، سعید بیاری، دانستن یهای حقوق کار، تهران: فرهنگ پارس،۱۳۸6 ،ص۳۸ 

4. رأی وحدت رویه شماره ۱4۳ مورخ ۱۳۷2/۱0/29. 

تحلیــل حقوقی قرارداد خریدخدمت کارکنان 
دستگاه های اجرایی با تأکید بر آراء دیوان عدالت 
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تفکیــک شــد. درواقــع کارکنــان خریدخدمــت، خــود دارای انواعــی اســت کــه هرکــدام از آنهــا دارای 
قوانیــن و مقــررات متفاوتــی هســتند کــه بــه تبــع آن هرکــدام از آنهــا دارای حقــوق و تکالیــف جــدا از 

ــند. ــری می باش دیگ

بند اول. حقوق و مزایای کارکنان خرید خدمت مشمول قانون کار

برخــی از کارکنــان خریدخدمــت در مشــاغل کارگــری موضــوع بخشــنامه شــماره ۱۳0۱/9 مــورخ 
۱۳64/6/6 ۱ و بنــد ۳ ضوابــط اجرایــی رســته خدمــات موضوع بخشــنامه 42/۳0۳0 مــورخ ۱۳۷۱/5/۱0 
ســازمان امــور اداری و اســتخدامی کشــور2 مشــغول بــه خدمــت بودنــد. در تاریــخ ۱۳۷۸/۳/۱ بیــان شــد 
ــون کار  ــراد مشــمول قان ــن اف ــن ای ــود؛ بنابرای ــون کار خواهــد ب ــق قان ــراد مطاب ــن اف ادامــه خدمــت ای

هســتند و حقــوق و مزایــای ایــن افــراد در قانــون کار پیش بینــی شــده اســت.

بنــد دوم. حقــوق و مزایــای کارکنــان خریــد خدمــت مشــمول تصویب نامه 
17598

ــن  ــدند. ای ــری ش ــورخ ۱۳62/۳/2۳ به کارگی ــه ۱۷59۸ م ــاس تصویب نام ــر اس ــر ب ــته دیگ دس
ــا  ــی و ی ــمی و پیمان ــورت رس ــه ص ــراد ب ــذب اف ــکان ج ــه ام ــدند ک ــری می ش ــی به کارگی ــراد زمان اف
ثابــت وجــود نداشــت. در ایــن صــورت قــراردادی بیــن دســتگاه دولتــی و فــرد واجــد شــرایط منعقــد 
می گردیــد. مــدت ایــن قــرارداد یــک ســال اســت کــه در صــورت نیــاز قابــل تمدیــد می باشــد.۳ اجــرت 
ایــن افــراد مطابــق بــا مــدرک تحصیلــی قابــل پرداخــت بــود؛ همچنیــن برخــی حقــوق مالــی دیگــر نیــز 
بــرای ایــن افــراد در نظــر گرفتــه شــده بــود. درخصــوص حقــوق غیرمالــی ماننــد مرخصــی و معذوریــت 
کارکنــان خریدخدمــت و همچنیــن فســخ و انقضــای قــرارداد، دســتگاه ها می توانســتند قواعــد حاکــم 
بــر کارکنــان پیمانــی یــا مشــابه آن در همــان دســتگاه را درخصــوص آنــان اعمــال نماینــد. از تاریــخ 
الزم االجــرا شــدن تصویب نامــه چگونگــی تبدیــل وضعیــت اســتخدامی از خریدخدمــت بــه پیمانــی، در 
صــورت داشــتن شــرایط تبدیــل  وضعیــت بــه پیمانــی، قواعــد حاکــم بــر آیین نامــه اســتخدام پیمانــی 
ــود. ــال می ش ــان اعم ــر آن ــران ب ــوب ۱۳6۸/6/۱5 هیئت وزی ــه 522۸2.ت664 مص ــوع تصویب نام موض

۱. رأی وحدت رویه شماره ۳09 مورخ ۱۳۷۸/۸/۱6

 2. طبق بخشنامه مذکور برخی از مشاغل )دوزنده، آرایشگر و...( به عنوان مشاغل کارگری و مشمول قانون کار شناسایی . 

.شده اند

 ۳. طبق این بند برخی دیگر از مشاغل ازجمله نظافتچی، بسته بند و پلمپ کوب، مکانیسین و... به عنوان مشاغل کارگری . 

 تشخیص و عناوین مشاغل مذکور به فهرست مشاغل کارگری موضوع بخشنامه شماره 9/۱۳0۱ مورخ ۱۳64/6/6 این

.سازمان اضافه گردید
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ــ (  بنــد ســوم. حقــوق و مزایــای کارکنــان خریــد خدمــت مشــمول بند)ه
مــاده 29 قانــون برگــزاری مناقصــات

ــات  ــزاری مناقص ــون برگ ــاده 29 قان ــ ( م ــمول بند)ه ــز مش ــی نی ــان خریدخدمت ــی از کارکن بعض
هســتند. ادارات دولتــی بــا ایــن افــراد قــرارداد منعقــد می کننــد و حقــوق و مزایــای ایــن افــراد را بــر 
اســاس قــرارداد منعقــد شــده پرداخــت می نمایــد. بــه همیــن دلیــل ممکــن اســت بــا توجــه بــه قــرارداد 
ــی را دریافــت نماینــد؛ بنابرایــن ممکــن اســت حقــوق برخــی  ــای متفاوت منعقــد شــده حقــوق و مزای
افــراد کــه طبــق ایــن قانــون در دســتگاه دولتــی بــه کارگرفتــه می شــوند، متفــاوت از افــراد دیگــری 
ــه  ــا توجــه ب ــه شــد ب ــا شــرایط مشــابه در دســتگاه دولتــی دیگــر باشــد. همان طورکــه پیشــتر گفت ب
ــد  ــع بای ــری شــوند. درواق ــد به کارگی ــوان کارمن ــه عن ــد ب ــراد نمی توانن ــن اف ــور ای ــون مذک ــوان قان عن
پــروژه ای وجــود داشــته باشــد تــا ایــن افــراد بتواننــد بــه صــورت مشــاور یــا کارشــناس در کنــار پــروژه 
ــا تفســیر موســعی کــه توســط دســتگاه های اجرایــی صــورت می گیــرد براســاس ایــن  ــی ب باشــند؛ ول
ــت  ــون مدیری ــب قان ــا تصوی ــه، ب ــن روی ــرش ای ــه فــرض پذی ــد. ب ــراد را به کارگیــری می کنن ــون، اف قان
خدمــات کشــوری اســتخدام نیــروی انســانی صرفــًا بــه صــورت رســمی و پیمانــی صــورت می گیــرد و 
اگــر بــاز هــم بــه اســتفاده از نیــروی انســانی نیــاز شــد بــا توجــه بــه تبصــره مــاده ۳2 می تــوان نیروهــا 
ــه قبــل از قانــون مدیریــت ایــن موضــوع صحیــح  را به کارگیــری نمــود. درواقــع ،حتــی اگــر نســبت ب
ــت اســتخدامی کشــور می باشــد،  ــه وضعی ــه درصــدد نظــم دادن ب ــت ک ــون مدیری ــد از قان باشــد، بع
ــورت  ــه ص ــوان ب ــا می ت ــا و پروژه ه ــرای طرح ه ــط ب ــت و فق ــی اس ــراد منتف ــن اف ــری ای به کارگی

ــود. ــری نم ــرو را به کارگی ــت نی خریدخدم

نتیجه 

ــد  ــب منعق ــان اداره و داوطل ــتقیم می ــور مس ــه ط ــه ب ــت ک ــراردادی اس ــت ق ــرارداد خریدخدم ق
ــن  ــدت معی ــرای م ــخصی را ب ــئولیت های مش ــف و مس ــردد وظای ــد می گ ــب متعه ــردد و داوطل می گ
ــا  ــط اســتخدام رســمی ی ــراد از طریــق قوانیــن و مقــررات و ضواب و در مــواردی کــه امــکان جــذب اف
ــر عهــده گیــرد. در  ــا مشــابه آن وجــود نداشــته باشــد، در قبــال دریافــت مــزد ب ــت ی ــا ثاب ــی ی پیمان
ســاختار اداری کنونــی کشــور بــا انــواع کارکنــان خریدخدمتــی مواجــه هســتیم کــه برخــی از آنهــا تابــع 
قواعــد قانــون کار، برخــی تابــع قوانیــن و مقــرارت اســتخدامی و برخــی نیــز براســاس قواعــد مصــرح در 

ــا ایشــان برخــورد می شــود. ــت ب ــرارداد خریدخدم ق

تحلیــل حقوقی قرارداد خریدخدمت کارکنان 
دستگاه های اجرایی با تأکید بر آراء دیوان عدالت 
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از بیــن افــرادی کــه بــه صــورت خریدخدمــت به کارگیــری شــده اند، فقــط افــرادی می تواننــد بــه 
ــات  ــق دســتورالعمل هماهنگــی در اســتفاده از خدم ــه طب ــد ک ــت یابن ــل وضعی ــی تبدی ــت پیمان حال
نیــروی انســانی مــورد نیــاز دســتگاه دولتــی بــه صــورت خریدخدمــت مصــوب ســال ۱۳62 جذب شــده 
باشــند و ســایر افــرادی کــه بــه صــورت خریدخدمــت جــذب و به کارگیــری شــده اند را نمی تــوان بــه 
پیمانــی تبدیــل وضــع نمــود. امــکان تبدیــل وضعیــت بــه پیمانــی بــرای افــرادی وجــود دارد کــه قبل از 
تصویب نامــه چگونگــی تبدیــل وضعیــت اســتخدامی از خریدخدمــت بــه پیمانــی مــورخ ۱۳۷۸/۳/۱، بــا 
دســتگاه دارای قــرارداد خریدخدمــت باشــند و دســتگاه بــه خدمــت آنهــا نیــاز داشــته باشــد. ازآنجاکــه 
ــتخدام  ــوان اس ــاالت را نمی ت ــایر ح ــت و س ــی اس ــمی و پیمان ــتخدام رس ــامل اس ــًا ش ــتخدام صرف اس
دانســت، پــس وقتــی افــراد از خریدخدمــت بــه پیمانــی تبدیــل وضــع می گردنــد اســتخدامی جدیــد 

صــورت پذیرفتــه اســت.

مرجــع صالــح بــرای طــرح دعــوای تبدیــل وضعیــت از خریدخدمتــی بــه پیمانــی دیــوان عدالــت 
اداری می باشــد و افــرادی کــه شــرایط مقــرر در تصویب نامــه ســال ۱۳62 را دارا می باشــند در صــورت 
عــدم تبدیــل وضعیــت بــه پیمانــی، می تواننــد در دیــوان عدالــت اداری دعــوای خــود را طــرح نماینــد 

و تقاضــای تبدیــل وضعیــت از خریدخدمــت بــه پیمانــی را نماینــد.

ــای  ــوق و مزای ــت دارای حق ــان دول ــه کارکن ــود ک ــث می ش ــتخدامی باع ــاالت اس ــاد ح ــدد زی تع
ــود را در  ــوق خ ــد حق ــت می کنن ــری دریاف ــای کمت ــوق و مزای ــه حق ــرادی ک ــند و اف ــی باش متفاوت
ــه  ــت ب ــورت خریدخدم ــه ص ــراد ب ــذب اف ــد، ج ــان ش ــه بی ــد. همان گونه ک ــع ببینن ــرض تضیی مع
ــده  ــری ش ــه خاصــی به کارگی ــق تصویب نام ــه طب ــرادی ک ــط اف ــکان داشــت و فق ــق ام ــن طری چندی
بودنــد، می توانســتند تبدیــل وضعیــت یابنــد و ایــن باعــث حــس ناامیــدی در ســایر افــرادی می شــود 
ــه خصــوص اینکــه ایــن افــراد در محــل مشــترک  ــدارد. ب کــه امــکان تبدیــل وضعیــت آنهــا وجــود ن
مشــغول بــه کارنــد و ایــن افــراد کار مشــخص و واحــدی را انجــام می دهنــد، امــا از حقــوق و مزایــای 

متفاوتــی بهره منــد می گردنــد.

ــتگاه های  ــراد در دس ــری اف ــوع به کارگی ــات کشــوری هرن ــت خدم ــون مدیری ــاده52 قان ــق م مطاب
ــون ممنــوع می باشــد؛  ــه غیــر از حــاالت منــدرج در مــاده 45 و تبصــره مــاده ۳2  ایــن قان اجرایــی ب
بنابرایــن به کارگیــری افــراد فقــط در قالــب رســمی، پیمانــی و قــرارداد ســاعتی یــا کارمعیــن 
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ــود. در  ــری نم ــت به کارگی ــد خدم ــه صــورت خری ــان اداری را ب ــوان کارکن ــر اســت و نمی ت امکان پذی
ــون  ــ ( مــاده 29 قان حــال حاضــر، برخــی از دســتگاه ها کارکنــان مــورد نیــاز خــود را مطابــق بنــد )ه
ــدگان،  ــه نظــر نگارن ــد. ب ــری می کنن ــت به کارگی ــان خریدخدم ــوان کارکن ــا عن ــزاری مناقصــات ب برگ
ــور  ــه ام ــر ب ــری، منحص ــوع از به کارگی ــن ن ــت ای ــخص اس ــون مش ــن قان ــوان ای ــه از عن همان طورک
پــروژه ای اســت و امــکان به کارگیــری ایــن افــراد بــه صــورت خریــد خدمــت در کارهــای اداری وجــود 
ــا تصویــب مــواد 52 و ۱2۷ قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری، بــه عنــوان  نــدارد. از ســوی دیگــر، ب
قانــون عــام اســتخدامی دیگــر چنیــن امکانــی وجــود نــدارد و در حــال حاضــر نمی تــوان در امــور اداری 

کارکنانــی را بــه صــورت خریــد خدمــت بــه کار گرفــت.
 

تحلیــل حقوقی قرارداد خریدخدمت کارکنان 
دستگاه های اجرایی با تأکید بر آراء دیوان عدالت 
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تحلیــل حقوقی قرارداد خریدخدمت کارکنان 
دستگاه های اجرایی با تأکید بر آراء دیوان عدالت 
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Abstract:
Many writers and thinkers believe that the evolution of administrative law is insep-
arable from the rise and fall of theories of government and administration. In other 
words, changes in theories and approaches to managing public affairs and public 
administration have led to changes and the introduction of new approaches or frame-
works in administrative law. In this article, we show that the transition from tradition-
al views of governance to new public management and the emergence of regulatory 
governments, which see steering as the role and duty of government rather than row-
ing, and Privatization, deregulation, and the use of market style in the management 
of  public affairs have led to the formation of a new generation of administrative 
law with distinctive features from previous generations. In this generation, which is 
called the “new administrative law” due to the “new public management”, instead of 
the previous command and control systems, the emphasis is on public participation 
with the private sector, and the distinction between legislative and law enforcement 
steps is in place and Has given a dynamic interaction between these stages. Howev-
er on the one hand the roles and responsibilities defined in our constitution for the 
government, and on the other hand, the formation of a global trend to reconsider 
the market oriented conceptions of government and administration, has led to the 
achievements of the new administrative law in question. And its applicability in the 
legal, political and managerial environment of our country to face doubts.
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