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چکیده
حــّق بــر اشــتغال، از مهــم تریــن حقــوق بشــری نســل دّوم اســت کــه در مــاده 23 اعالمیــه ی   
جهانــی حقــوق بشــر نیــز مــورد تأکیــد واقــع و قانونگــذار ایرانــی نیــز آن را بــه عنــوان یکــی از حقــوق 
اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی بــه گــواه اصــل 20 قانــون اساســی، محتــرم شــمرده اســت. اصــل 28 
ــی  ــه از اجل ــرده ک ــام ب ــاغل ن ــراز مش ــرای  اح ــاوی ب ــرایط  مس ــت از ش ــه صراح ــز ب ــی نی ــون اساس قان
ــت از  مصادیــق آن، مبحــث عــدم تنــوع بی دلیــل قراردادهــای کار افــراد اســت.از ایــن رو تبدیــل وضعّی
مهم تریــن مباحــث حقــوق اســتخدامی و در راســتای نیــل بــه ایجــاد امنّیــت شــغلی و حــّق بــر اشــتغال 
بــه شــمار مــی رود. یکــی از انــواع به کارگیــری در دســتگاه های اجرایــی جــذب افــراد بــه صــورت شــرکتی 
اســت.این پژوهــش کــه بــه روش تحلیلــی- توصیفــی انجــام شــده اســت، قصــد دارد شــرایط بــه  کارگیری 
کارکنــان شــرکتی و بــه صــورت خــاص، ایثارگــراِن بــه  کارگیــری شــده بــه صــورت شــرکتی و نحــوه ی 
تبدیــل وضعّیــت آن هــا بــه رســمی، قطعــی را تشــریح و بــه ایــن پرســش پاســخ دهــد کــه کــدام یــک 
ــا یافته هــای  از افــراد فــوق می تواننــد تبدیــل وضعّیــت بــه رســمی، قطعــی را تقاضــا نماینــد. مطابــق ب
ــون جامــع خدمــات  ــت موّظــف اســت کارکنــان ایثارگــِر شــرکتی مشــمول مــاده 21 قان پژوهــش، دول
رســانی بــه ایثارگــران را کــه در زمــان حاکمّیــت قانــون برنامــه ی پنــج ســاله ی پنجــم توســعه ی جمهوری 
اســالمی ایــران بــه  کارگیــری شــده انــد، بــر اســاس شــرایط منــدرج در بنــد )و( مــاده 44 قانــون مذکــور 
بــه صــورت رســمی یــا قطعــی بــه اســتخدام در آورد کــه ایــن اقــدام در بنــد )ذ( مــاده 87، پنــج ســاله ی 
ــت. ــده اس ــع گردی ــد واق ــرار و تأیی ــورد تک ــز م ــی نی ــی و فرهنگ ــادی، اجتماع ــعه ی اقتص ــم توس شش
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مقدمه
حقــوق اســتخدامی مســتخدمین دولــت، کــه در ایــن جــا مــراد اعــم از قــّوه ی مجرّیــه خواهــد بــود، 
متضمــن مســائل، ابهامــات و تعارض هــای بســیاری اســت؛ چــرا کــه حقــوق اســتخدامی کارکنــان دولــت 
دارای ابعــاد مختلــف و متفاوتــی بــوده و هــم چنیــن بــه عّلــت فراوانــی قوانیــن و مقــّررات، فهــم آن بــا 
دشــواری همــراه شــده اســت. مســائل حقــوق اســتخدامی، هــر کــدام جزئیــات مفّصلــی را در بــردارد؛ 
لکــن آن چــه کــه در تحقیــق پیــش رو مــورد بررســی قــرار خواهــد گرفــت، صرفــًا یکــی از حــاالت ورود 
بــه خدمــت، تحــت عنــوان شــرکتی و نحــوه ی تبدیــل وضعّیــت آن بــه رســمی و بــه صــورت خــاص در 

مــورد ایثارگــران، موضــوع قانــون جامــع خدمــات رســانی بــه ایثارگــران اســت.

ــان و  ــرای کارکن ــی ب ــت بســیار مهّم ــی از اهمّی ــراد در دســتگاه های دولت ــری اف ــه  کارگی نحــوه ی ب
ــت و  ــن، خریدخدم ــراردادی )کارمعی ــرکتی، ق ــه صــورت ش ــرادی ب ــروزه اف ــوردار اســت. ام ــت برخ دول
ــدام از  ــر ک ــری می شــوند. ه ــه  کارگی ــی ب ــز رســمی، در دســتگاه های اجرای ــی و نی طرحــی و ...(، پیمان
ایــن قالب هــا از نظــر ورود بــه خدمــت، طــول دوره ی خدمــت، هــم چنیــن پایــان خدمــت و حقــوق، مزایــا 
و فــوق العاد ه هــا متفــاوت می باشــند؛ بنابرایــن کارکنــان دولــت ســعی دارنــد نوعــی از بــه  کارگیــری را 

انتخــاب نماینــد کــه بیشــترین حقــوق و مزایــا و باالتریــن امنّیــت شــغلی را بــه آن هــا اعطــاء کنــد.

 گاهــی شــرایط بــرای بــه  کارگیــری، بــه صــورت رســمی و پیمانــی و قــراردادی مهّیــا نیســت. بــه 
همیــن دلیــل افــراد مجبــور بــه انعقــاد قــرارداد بــا شــرکت های واســطه می گردنــد و در طــول دوره ی 
خدمــت بــه دنبــال ایــن هســتند تــا بتواننــد وضعّیــت خــود را از شــرکتی بــه قــراردادی، پیمانــی یــا 
رســمی تغییــر دهنــد و از حقــوق و مزایــای بیشــتری بهره منــد گردنــد بــه همیــن دلیــل اســت کــه 

ایــن افــراد بــا طــرح شــکایت در دیــوان عدالــت اداری بــه دنبــال تبدیــل وضعّیــت خــود هســتند.

 یکــی از ایــن دعــاوی پــر تکــرار کــه در دیــوان عدالــت اداری مطــرح می گــردد، تبدیــل وضعّیــت 
از شــرکتی بــه رســمی اســت. جهــت تنویــر ذهــن و تنبیــه بــه اهمّیــت بررســی ایــن موضــوع، شــایان 
توّجــه اســت کــه در ده ســال گذشــته، بالــغ بــر بیســت هــزار دادخواســت بــا موضــوع تبدیــل وضعّیــت 
شــرکتی بــه رســمی، قطعــی در دیــوان عدالــت اداری مطــرح گردیــده اســت. بــه همیــن دلیــل ایــن 
ــمی  ــه رس ــان ب ــته از کارکن ــن دس ــت ای ــل وضعّی ــط تبدی ــرایط و ضواب ــن ش ــی تبیی ــش در پ پژوه
می باشــد. پژوهــش حاضــر، بــه روشــی توصیفــی- تحلیلــی در پــی پاســخ بــه ایــن ســؤال اســت کــه 
مبتنــی بــر قوانیــن و مقــّررات و آراء دیــوان عدالــت اداری، بــرای تبدیــل وضعّیــت نیروهــای شــرکتی 

بــه رســمی، بــه چــه شــرایطی نیــاز اســت؟

تحلیلی بر تبدیل وضعیّت ایثارگران از شــرکتی
 به رســمی با تأکید بر آراء دیوان عدالت اداری
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ــوان  ــّررات و آراء دی ــر قوانیــن و مق ــن اســت کــه مبتنــی ب ــن تحقیــق ای  فرضیــه ی نویســندگان ای
عدالــت اداری، امــکان تبدیــل وضعّیــت فقــط بــرای کارکنــان شــرکتی مشــمول مــاده 21 قانــون جامــع 
خدمــات رســانی بــه ایثارگــران وجــود دارد کــه در زمــان حاکمّیــت قانــون برنامــه ی پنــج ســاله ی پنجــم 
توســعه ی جمهــوری اســالمی ایــران، بــه  کارگیــری شــده اند و دارای شــرایط منــدرج در بنــد )و( مــاده 44 
قانــون مذکــور و اصالحــات بعــدی آن هســتند و بــه صــورت رســمی بــه اســتخدام پذیرفتــه می شــوند.

 چنیــن امکانــی در بنــد )ذ( مــاده 87 قانــون برنامه ی پنج ســاله ی ششــم توســعه ی اقتصــادی، اجتماعی 
و فرهنگــی جمهــوری اســالمی ایــران نیــز پیــش بینــی شــده اســت. هــم چنیــن در همیــن راســتا الزم بــه 
ذکــر اســت کــه در بنــد )د(، تبصــره ی 20 قانــون بودجــه ی ســال 1400 کشــور، نیز امــکان تبدیــل وضعّیت 
کارکنــان شــرکتی بــه رســمی بــر اســاس بنــد )ذ(، مــاده 87 قانــون برنامــه ی پنج ســاله ی ششــم توســعه ی 

اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی جمهــوری اســالمی ایــران پیــش بینی شــده اســت.

در خصــوص پیشــینه ی ایــن تحقیــق بایــد تصریــح نمــود کــه کتــب حقــوق اداری فقــط بــه تعریــف 
ــا مقــاالت،  ــی اعــم از کتــب و ی ــاره ی کارکنــان شــرکتی پرداختــه  و در هیــچ منبــع مدّون مختصــری درب
اشــاره ایــی در خصــوص تبدیــل وضعّیــت ایــن کارکنــان بــه حالــت رســمی، قطعــی نمی تــوان یافــت کــه از 
ایــن حیــث، منابــع حقــوق اســتخدامی در ایــن زمینــه و پاســخگویی بــدان بســیار فقیــر بــه نظــر می رســد. 
عامــل دیگــری کــه ضــرورت توّجــه بــه ایــن امــر را آشــکار می ســازد، ایــن اســت کــه بخــش قابــل توجهــی 
از دعــاوی مطروحــه در دیــوان عدالــت اداری را دعــاوی بــا ایــن موضــوع خواســته، بــه خــود اختصــاص داده 

اســت کــه ایــن امــر نیــز در خصــوص ضــرورت پرداخــت بــه ایــن مســأله، مزیــد بــر عّلــت اســت.

ــوم  ــه مفه ــار نخســت، ب ــدا در گفت ــه ابت ــن مقال ــوق، در ای ــر شــده در ف ــات ذک ــر مقّدم ــی ب مبتن
تبدیــل وضعّیــت پرداختــه می شــود و در ادامــه در گفتــار بعــدی ماهّیــت تبدیــل وضعّیــت توضیــح داده 
خواهــد شــد، ســپس در ادامــه بــه ارائــه ی تعریــف از کارکنــان شــرکتی اقــدام نمــوده و امــکان ســنجی 
تبدیــل وضعّیــت از شــرکتی بــه رســمی مــورد تحلیــل قــرار داده خواهــد شــد و در نهایــت ایــن مــورد 

ــردد.  ــی می گ ــت، آسیب شناس ــل وضعّی از تبدی

ــا گــذر از  ــه می شــود و ب ــت«، ارائ ــل وضعّی ــاب »مفهــوم تبدی ــاری کــه در ب ــا نظــر مخت ــق ب مطاب
تعاریــف عاّمــی کــه در بــاب ایــن مفهــوم داده شــده، بــه صــورت خــاص ایــن مفهــوم عبــارت اســت از 
تغییــر وضعّیــت اســتخدامی کارکنــان دولــت در صــورت اطمینــان از لیاقــت ایشــان و بــا تأییــد گزینــش 
و ضوابــط و مقــّررات الزم. در ادامــه نیــز بــا دّقــت پیرامــون ماهّیــت حقوقــی تبدیــل وضعّیــت شــرکتی 
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ــل  ــی دانســته می شــود کــه متضمــن تبدی ــر یــک شــبه واقعــه ی حقوق ــن ام ــه رســمی، قطعــی، ای ب
شــدن وضعّیــت بــه کارگیــری فــرد از حالــت شــرکتی بــه رســمی، قطعــی بــدون نیــاز بــه توافــق یــا 

خواســت شــخص شــاغل و مقــام و دســتگاه بــه کارگیرنــده ی اوســت. 

ــه صــورت مختصــر در دو گفتــار  ــا اســتفاده از ایــن دو مفهــوم محــوری کــه ب در همیــن راســتا ب
ــر اســاس ســه قانــون برنامــه ی  نخســت بــدان پرداختــه شــده، تبدیــل وضعّیــت نیروهــای شــرکتی ب
ــرح  ــل ش ــه تفصی ــازان، ب ــی جانب ــتخدامی و اجتماع ــهیالت اس ــون تس ــعه و قان ــم توس ــم و شش پنج
داده می شــود و کالم پایانــی نیــز در بــاب آســیب شناســی فراینــد تبدیــل وضعّیــت مزبــور اســت کــه 

ــه ایــن مهــم پرداختــه اســت. نگارنــده در گفتــار انتهایــی، ب

گفتار 1: تعریف و ماهّیت حقوقی تبدیل وضعّیت

ــن  ــه همی ــاید ب ــت و ش ــم اس ــده و مبه ــی پیچی ــتخدامی دارای مفهوم ــت اس ــل وضعّی   تبدی
دلیــل باشــد کــه اســاتید حقــوق اداری در ایــن خصــوص تعریــف جامــع و مانعــی ارائــه نداده انــد. 
ــّددی  ــم متع ــد دارای مفاهی ــتخدامی، می توان ــت اس ــر وضعّی ــا تغیی ــتخدامی ی ــت اس ــل وضعّی تبدی
ــوه ی  ــوان »نح ــت عن ــی تح ــالب فرهنگ ــی انق ــورای عال ــه ی ش ــال در مصّوب ــور مث ــه ط ــد؛ ب باش
اســتخدام اعضــای هیــأت علمــی جدیــد گــروه پزشــکی و تبدیــل وضعّیــت کادر«، مصــّوب تاریــخ 
1365/6/11، تبدیــل وضعّیــت کادر درمانــی وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی بــه کادر 
آموزشــی را پیــش بینــی نمــوده و یــا در بنــد )الــف(، مــاده 5 قانــون، تعاریــف و ضوابــط تأســیس 
ــه  ــی ب ــی آموزش ــأت علم ــت هی ــل وضعّی ــکان تبدی ــّوب 1369/1/21، 1 ام ــی مص ــز تحقیقات مراک

هیــأت علمــی پژوهشــی، پیــش بینــی شــده اســت. 

1. اســتخدام کادر بــه عنــوان عضــو هیــأت علمــی پژوهشــی در دانشــگاه ها و مؤسســات آمــوزش عالــی، نظیــر اســتخدام کادر 

بــه عنــوان عضــو هیــأت علمــی آموزشــی بــه هیــأت علمــی پژوهشــی، بــه پیشــنهاد دانشــگاه ها و تصویــب هیأت هــای ممیــزه 

ــرد.  ــورت می گی ص

تحلیلی بر تبدیل وضعیّت ایثارگران از شــرکتی
 به رســمی با تأکید بر آراء دیوان عدالت اداری
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ــداران  ــپاه پاس ــتخدامی س ــّررات اس ــون مق ــاده 206 2  و 212 3 قان ــاده 77، 1 م ــره ی 4 م در تبص
انقــالب اســالمی مصــّوب 1370/7/21 نیــز، مقولــه ی تبدیــل وضعّیــت مــورد پیش بینــی واقــع گردیــده 
ــرده شــده  ــام ب ــت ن ــل وضعّی ــه ی تبدی ــه در آن از مقول ــی ک ــه دیگــر مســتندات حقوق اســت. از جمل
ــون اســتخدام نیــروی انتظامــی و در مــورد  اســت، تبصــره ی 2 مــاده 20 4 و تبصــره ی مــاده 47 5 قان
تبدیــل وضعّیــت از انتظامــی بــه کارمنــدی پیــش بینــی شــده اســت. در تبصــره ی 2 مــاده 4 قانــون 
رســیدگی بــه صالحّیــت قضــات، نیــز بیــان نمــوده اســت؛ چنــان چــه عــدم صالحّیــت قاضــی ناشــی از 

عــدم توانایــی در انجــام وظایــف محّولــه باشــد بــه وضعّیــت اداری تبدیــل خواهــد شــد.

 در مثال هــای بیــان شــده، تبدیــل وضعّیــت صــورت گرفتــه اســت؛ امــا بایــد توّجــه داشــت کــه پژوهش 
حاضــر در پــی تحلیــل همــه ی اشــکال تبدیــل وضعّیــت اســتخدامی نبــوده و در واقــع در این تحقیــق، صرفا 

شــرایط و ضوابــط تبدیــل وضعّیــت از شــرکتی بــه رســمی، قطعــی مــورد تحلیــل قــرار می گیرد. 

متأســفانه در خصــوص مفهــوم تبدیــل وضعّیــت اســتخدامی، تقریبــا تعریفــی قانونــی وجــود نــدارد 
ــوده اســت. برخــی  ــه شــرایط، ضوابــط و نحــوه ی تبدیــل وضعّیــت اســتخدامی ب و تمامــی توّجهــات ب
اســاتید حقــوق اداری، تبدیــل وضعّیــت اســتخدامی را ایــن گونــه تعریــف نمــوده  انــد: »تبدیــل وضعّیــت 

ســپاه  نیــاز  و  مــاده  ایــن   3 تبصــره ی  موضــوع  پرســنل  درخواســت  صــورت  در  می توانــد  پاســداران  ســپاه   .1

دهــد.  وضعیــت  تغییــر  قانــون،  ایــن   19 مــاده  )ب(  بنــد  موضــوع  کارمنــدی  صــور  بــه  را  آنــان  آن هــا،  بــه 

نیــاز  برابــر  کارمنــدی  یــا  نظامــی  بــه  موجــود،  ثابــت  کادر  پرســنل  وضعّیــت  تبدیــل  پاســداران:  ســپاه   .2

می باشــد.  افــراد  تمایــل  و  خدمتــی  رســته ی  شــغلی،  مهارت هــای  و  ســوابق  پرســنل،  وضعّیــت  ســپاه، 

3.  وضعّیــت پرســنلی کــه دارای مــدرک تحصیلــی پائین تــر از ســّوم راهنمایــی یــا ســیکل نظــام قدیــم هســتند و قــادر بــه اخــذ مــدرک 

ــل  ــن قبی ــه ی ای ــن رتب ــوند. اّولی ــل می ش ــون تبدی ــن قان ــاده 19 ای ــد  )ب(، م ــوع بن ــدان موض ــه کارمن ــد ب ــی نمی گردن ــیکل نظام س

ــر  ــون باالت ــن قان ــاده 85 ای ــن شــده در جــدول موضــوع م ــای تعیی ــه از رتبه ه ــی ک ــن فصــل در صورت ــّررات ای ــر اســاس مق ــدان ب کارمن

ــود.  باشــد، مــالک عمــل محاســبه قــرار خواهــد گرفــت و در غیــر ایــن صــورت رتبه هــای جــدول یــاد شــده، مــالک محاســبه خواهــد ب

4. کلّیــه ی کارکنــان زن کــه در اجرای ماده 196 قانون ارتش جمهوری اســالمی ایران، مصــّوب 1366/7/7، از وضعّیت انتظامی به کارمند معادل 

خــود تبدیــل شــده اند؛ در صــورت تمایــل می توانند به وضعیت ســابق اعــاده شــوند و برابر مقــّررات این قانون به درجات متناســب، نائــل گردند. 

 5. کلّیــه ی کارکنــان پیمانــی کــه برابــر قوانیــن و مقــررات تغییــر وضعّیــت خدمتــی داده و بــه عنــوان کارکنــان پایــور بــدون 

تغییــر رســته بــه کار گرفتــه می شــوند در صــورت داشــتن حداقــل 3 ســال تجربــه ی خدمتــی و موفقّیــت در آزمــون کــه از 

طریــق مراکــز آمــوزش ذی ربــط برگــزار می گــردد، از طــی آموزش هــای عمومــی انتظامــی و تخّصصــی معــاف می باشــند. ایــن 

گونــه کارکنــان در صــورت به کارگیــری در رســته ی جدیــد موّظــف بــه طــی دوره ی تخصصــی قبــل از به کارگیــری می باشــند. 
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بــه تغییــر وضعّیــت اســتخدامی کارکنــان دولــت گوینــد کــه می توانــد بــا توّجــه بــه موقعّیــت، شــرایط 
و ضوابــط، شــامل تبدیــل وضعّیــت شــرکتی بــه قــراردادی، قــراردادی بــه پیمانــی، پیمانــی بــه رســمی، 

آزمایشــی و از رســمی، آزمایشــی بــه رســمی، قطعــی شــود.«1

در آثــار برخــی اســاتید دیگــر، بــا یکســان پنــداری بــه  کارگیــری و اســتخدام، نتایــج نادرســتی در 
مقــام تعریــف از تبدیــل وضعّیــت شــرکتی بــه رســمی ارائــه گردیــده اســت و  حــال آن کــه ایــن دو واژه 
دارای مفاهیــم و تعاریفــی جداگانــه می باشــند؛2 چــرا کــه طبــق مقــّررات عمومــی کشــور اوال »وضعّیــت 
اســتخدامی«، منحصــر در اســتخدام رســمی و پیمانــی بــوده و امــکان اســتخدام بــه صــورت شــرکتی و 
قــراردادی )قــرارداد خرید خدمــت، قــرارداد انجــام کارمعیــن( وجــود نــدارد و در واقــع ایــن  دو مقولــه 

نوعــی بــه  کارگیــری بــوده انــد و نــه اســتخدام. 

ثانیــًا تبدیــل وضعّیــت افــراد از شــرکتی یــا قــراردادی بــه پیمانــی و یــا رســمی، در واقــع نوعــی 
اســتخدام جدیــد اســت و تبدیــل وضعّیــت اســتخدامی محســوب نمی گــردد؛ زیــرا در تبدیــل وضعّیــت 
اســتخدامی ابتــدا بایــد اســتخدامی صــورت گرفتــه باشــد و بعــد از یــک حالــت اســتخدامی بــه حالــت 
دیگــر تبدیــل وضعّیــت صــورت گیــرد؛ امــا در ایــن جــا چــون بــه  کارگیــری افــراد بــه صــورت شــرکتی، 
اســتخدام محســوب نمی گــردد؛ لــذا تبدیــل وضعّیــت اســتخدامی هــم معنــا و مفهومــی پیــدا نمی کنــد. 

بــا در نظــر گرفتــن نــکات فــوق، تعریفــی کــه می تــوان از تبدیــل وضعّیــت ارائــه داد بدیــن گونــه 
ــت  ــان از لیاق ــه در صــورت اطمین ــد ک ــت را  گوین ــان دول ــت اســتخدامی کارکن ــر وضعّی اســت: »تغیی
)علمــی، اعتقــادی، اخالقــی(، کاردانــی، عالقــه بــه کار، خالقّیــت، نــوآوری، روحّیــه ی خدمــت بــه مــردم 
ــش و  ــد گزین ــاز الزم، تأیی ــب امتی ــی و کس ــای آموزش ــی دوره ه ــاط اداری، ط ــم و انضب ــت نظ و رعای
ــی،3 وجــود پســت ســازمانی،4 برگــزاری آزمــون و  ــّررات الزم؛ ماننــد وجــود مجــوز قانون ــط و مق ضواب
برابــری فرصت هــا، صــورت پذیرفتــه کــه شــامل تبدیــل وضعّیــت از پیمانــی بــه رســمی آزمایشــی و از 

ــه رســمی، قطعــی می گــردد.«5 ــی ب ــا از پیمان ــه رســمی قطعــی و ی رســمی آزمایشــی ب

1. مشهدی، علی، فرهنگ اصطالحات حقوق اداری، تهران: شرکت سهامی انتشار، 1397، ص158.

2. سهرابلو، علی و حسن لطفی، تبدیل وضعّیت استخدامی در حقوق ایران، ماهّیت و اصول حاکم: فصلنامه ی علمی دیدگاه های 

حقوق قضائی، تابستان 1400، شماره 94، ص79.

3. طباطبایی مؤتمنی، منوچهر، حقوق اداری، تهران: سمت، 1395، ص166.

4. ابوالحمد، عبدالحمید، حقوق اداری ایران، تهران، توس، 1388.

5 .کرمی، حامد و مهدی گودرزی، تحلیل حقوقی قرارداد خرید خدمت کارکنان دستگاه های اجرایی با تأکید بر آراء دیوان 

عدالت اداری: فصلنامه ی پژوهش های نوین حقوق اداری، پائیز99، شماره 4، ص86.

تحلیلی بر تبدیل وضعیّت ایثارگران از شــرکتی
 به رســمی با تأکید بر آراء دیوان عدالت اداری
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بنابرایــن در خصــوص کارکنــان شــرکتی، تبدیــل وضعّیــت اســتخدامی امکان پذیــر نمی باشــد، هــر 
چنــد تبدیــل وضعّیــت صــورت می گیــرد. ایــن تبدیــل وضعّیــت ممکــن اســت شــامل تبدیــل وضعّیــت 
ایــن کارکنــان از شــرکتی بــه قــراردادی، پیمانــی و رســمی گــردد کــه در تحقیــق حاضــر فقــط تبدیــل 

وضعّیــت ایثارگــران مســتقیما از حالــت شــرکتی بــه رســمی مــورد تحلیــل قــرار گرفتــه اســت.

ماهّیــت حقوقــی تبدیــل وضعّیــت بســته بــه ایــن کــه از چــه وضعّیتــی بــه وضعّیــت دیگــر باشــد، 
می توانــد متفــاوت باشــد؛ بــه طــور مثــال مــاده 6 آیین نامــه ی اجرایــی قانــون نحــوه ی تعدیــل نیــروی 
انســانی دســتگاه های دولتــی، تبدیــل وضعّیــت اســتخدامی کارکنــان پیمانــی بــه رســمی را منــوط بــه 
درخواســت کتبــی مســتخدم نمــوده اســت کــه چنــان چــه از طــرف دســتگاه مــورد قبــول واقــع گــردد، 

قــرارداد منعقــد می گــردد؛ لــذا می تــوان ماهّیــت ایــن نــوع از تبدیــل وضعّیــت را قــرارداد دانســت.

 نکتــه مهمــی کــه بایــد بــه آن توجــه نمــود ایــن اســت کــه چنــان چــه تبدیــل وضعّیــت صــورت 
گیــرد رابطــه ی کارمنــد و دســتگاه بــر اســاس حکــم، تنظیــم می شــود؛ امــا ایــن جــا مرحلــه ی قبــل 
از اســتقرار ایــن وضعّیــت اســت. در واقــع بایــد قــراردادی منعقــد گــردد تــا بــرای شــخص حکــم صــادر 
ــرای شــخص،  شــود. ایــن قــرارداد شــامل درخواســت کارمنــد و قبــول دســتگاه اســت و پــس از آن ب

ــر اســاس حکــم تنظیــم می شــود. حکــم صــادر می گــردد کــه از ایــن پــس، رابطــه ب

ــال در  ــور مث ــه ط ــردد؛ ب ــرح می گ ــت مط ــل وضعّی ــودن تبدی ــی ب ــز قانون ــوارد نی ــی م ــا در برخ اّم
تبدیــل وضعّیــت از خریــد خدمــت بــه اســتخدام پیمانــی و یــا تبدیــل وضعّیــت اســتخدامی از پیمانــی بــه 
رســمی، مطابــق آیین نامــه ی اجرایــی مــاده 46 ق.م.خ.ک، درخواســت کتبــی را شــرط ننمــوده اســت و 

دســتگاه بــه صــورت یــک جانبــه و بــدون درخواســت کارمنــد، تبدیــل وضعّیــت را انجــام می  دهــد. 

ــی  ــی تفاوت ــاع می باشــد؛ ول ــه ایق ــگاه حقــوق خصوصــی شــبیه ب ــه ی اّول و از ن ــد در وهل هــر چن
ــا  ــا اراده ی یــک نفــر انجــام می شــد؛ اّم ــا ایقــاع دارد ایــن اســت کــه در ایقــاع عمــل حقوقــی ب کــه ب
در ایــن جــا ایــن تبدیــل وضعّیــت بــدون اراده ی طرفیــن محّقــق می  گــردد و در صورتــی کــه شــخص 
شــرایط الزم را جهــت تبدیــل وضعّیــت داشــته باشــد، دســتگاه مکّلــف بــه تبدیــل وضعّیــت می باشــد و 
اختیــاری در ایــن کــه او را در حالــت ســابق نگــه دارد، نداشــته و اگــر مرتکــب چنیــن تخّلفــی گــردد، 
فــرد می توانــد شــکایت خــود را در دیــوان عدالــت اداری مطــرح نمایــد؛ لــذا در ایــن جــا، یــک شــبه 
واقعــه حقوقــی اســت کــه متضمــن تبدیــل شــدن وضعّیــت بــه کارگیــری فــرد از حالــت شــرکتی بــه 
رســمی، قطعــی اســت و تراضــی و اراده ی طرفیــن در تحّقــق آن نقشــی نداشــته و بــه اراده ی قانونگــذار، 

اثــر آن بــدون توافــق طرفیــن یــا رضایــت مقــام اداری محّقــق می شــود.
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گفتار 2: به  کارگیری نیروی انسانی به صورت شرکتی

هــم زمــان بــا اوج گیــری گفتمــان خصوصی ســازی در اوایــل دهــه ی 80 و مطــرح شــدن نظریه هایــی؛ 
ــه منظــور  ــای شــرکتی« و ب ــوان »نیروه ــدی تحــت عن ــای جدی ــی، نیروه ــن دولت ــت نوی ــد مدیری مانن
کاهــش تعهــدات دولــت در رابطــه بــا نیــروی انســانی شــاغل در دســتگاه های اجرایــی، در بدنــه ی ایــن 
دســتگاه ها بــه منصــه ی ظهــور رســید. پــس از تصویــب ق.م.خ.ک ، در ســال 1386 و مطابــق مــاده 45 

ایــن قانــون، اســتخدام در دســتگاه های اجرایــی صرفــًا بــه دو روش رســمی و پیمانــی محــدود شــد.

 اّمــا عــالوه بــر ایــن، بــه دســتگاه های اجرایــی اجــازه داده شــد بــا رعایــت شــرایط خــاص بخشــی از 
نیروهــای مــورد نیــاز خــود را از طریــق عقــد قــرارداد مســتقیم بــا افــراد واجــد شــرایط )تبصــره ی مــاده 
ــا شــرکت واســطه  ــرارداد ب ــق عقــد ق ــاده 124 ق.م.خ.ک2( و غیــر مســتقیم از طری 32 ق.م.خ.ک1 و م
بــه صــورت شــرکتی بــه  کار گیرنــد. مطابــق مــاده 17 ق.م.خ.ک، بــه دســتگاه های اجرائــی اجــازه داده 
شــد از طریــق مناقصــه و بــا عقــد قــرارداد بــا شــرکت ها و مؤّسســات غیــر دولتــی بــر اســاس فعالّیــت 
مشــخص، حجــم کار معّیــن، قیمــت هــر واحــد کار و قیمــت کل بــه طــور شــّفاف و مشــخص بخشــی 

از خدمــات مــورد نیــاز خــود را تأمیــن نماینــد.

ــراردادی  ــی ق ــرارداد حجم ــاده 22 ق.م.خ.ک، ق ــی م ــه ی اجرای ــاده 1 آیین نام ــد )د( م ــق بن  مطاب
ــر اســاس فعالّیــت مشــخص، حجــم کار معّیــن، قیمــت هــر واحــد کار و قیمــت کل، بــه  اســت کــه ب
ــات  ــد بخشــی از خدم ــی می توانن ــذا دســتگاه های اجرای ــد می شــود؛ ل طــور شــفاف و مشــخص منعق
خــود را از طریــق شــرکت ها و مؤّسســات غیــر دولتــی تأمیــن نمایــد. نــکات مهمــی کــه در ایــن زمینــه 
الزم بــه ذکــر اســت آن اســت کــه اواًل: فقــط خدمــات مــورد نیــاز دســتگاه، قابــل خریــداری اســت و 
امــور غیــر خدماتــی قابــل واگــذاری نیســت. ثانیــًا: ایــن خدمــات می توانــد فعالّیــت مشــخص، کاری بــا 
حجــم معّیــن و یــا قیمــت هــر واحــد کار و قیمــت کل باشــد کــه ایــن امــر در مقــّررات مختلــف و آرای 

دیــوان عدالــت اداری،3 بــه قــرارداد حجمــی مشــهور اســت. 

1. دســتگاه های اجرائــی می تواننــد در شــرایط خــاص بــا تأییــد ســازمان تــا ده درصــد پســت های ســازمانی مصــّوب، بــدون تعّهــد 

اســتخدامی و در ســقف اعتبــارات مصــّوب افــرادی را بــه صــورت ســاعتی یــا کار معّیــن بــرای حداکثــر یــک ســال بــه کار گیرنــد. 

2. به کارگیــری نیــروی انســانی در برخــی مشــاغل کــه ســازمان اعــالم مــی دارد در ســقف پســت های ســازمانی مصــّوب و 

ــر می باشــد.  ــون کار امکان پذی ــر اســاس قان مجوزهــای اســتخدامی، ب

3. رأی وحدت رویه شماره ی 2163-2164، موّرخ 1397/12/21، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.

تحلیلی بر تبدیل وضعیّت ایثارگران از شــرکتی
 به رســمی با تأکید بر آراء دیوان عدالت اداری
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مصادیــق کارهــای حجمــی عبــارت از طبــخ و توزیــع غــذا، امــور حمــل و نقــل، خدمــات فضــای 
ــه  ــت ب ســبز، تعمیــر و نگهــداری ســاختمان، تأسیســات و ســایر خدمــات عمومــی می باشــد.1 در حال
کارگیــری شــرکتی، حقــوق ایــن قبیــل نیروهــا بــه شــرکت های موضــوع مــاده 17 ق.م.خ.ک، پرداخــت 
شــده و بخشــی از آن توّســط شــرکت بــه عنــوان ســود برداشــت و بخشــی دیگــر بــه نیروهــای خدماتــی 
پرداخــت می گــردد. بــه همیــن دلیــل دولت هــای متفــاوت دیدگاه هــا و رویکردهــای متفاوتــی نســبت 
بــه ایــن قبیــل نیروهــا دارنــد و برخــی در صــدد ایــن هســتند تــا بــا حــذف شــرکت ها، تمــام حقــوق 
ایــن نیروهــا را مســتقیمًا بــه خــود آن هــا پرداخــت کننــد و معتقدنــد ایــن افــراد از اقشــار آســیب پذیــر 

ــا ایــن کار امنّیــت شــغلی و حقــوق باالتــری نصیــب آن هــا می گــردد. می باشــند و ب

ــون کار،  ــر اســاس قان ــر ب ــا کارگ ــط شــرکت ب ــری، رواب ــه کارگی ــت از ب ــن حال ــن در ای ــم چنی ه
ــود.  ــم می ش ــون کار تنظی ــاس قان ــر اس ــراد، ب ــن اف ــری ای ــه کارگی ــرایط ب ــه ش ــود. چ ــم می ش تنظی
بــا توّجــه بــه ایــن کــه ایــن کارکنــان مشــمول قانــون کار هســتند؛ چنــان چــه نســبت بــه حقــوق و 
ــاده  ــده در م ــی ش ــش بین ــای پی ــق هیأت ه ــد از طری ــند می توانن ــته باش ــی داش ــود ادعای ــای خ مزای

ــد. ــدام نماین ــالف(، اق ــل اخت ــخیص و ح ــای تش ــون کار )هیأت ه 157 قان

ــل طــرح و رســیدگی در  ــای خــود ابتــدا قاب ــه حقــوق و مزای ــن کارکنــان نســبت ب ــذا دعــاوی ای  ل
ــا  ــردد و از رأی آن ه ــادر گ ــور رأی ص ــای مذک ــد در هیأت ه ــدا بای ــت و ابت ــت اداری نیس ــوان عدال دی
ــرارداد  ــه ق ــت ب ــل وضعّی ــان چــه تقاضــای تبدی ــا چن ــت تجدیدنظــر خواهــی نمــود؛ ام ــوان عدال در دی
کارمعیــن، پیمانــی و رســمی را داشــته باشــند، ایــن امــر قابــل طــرح و رســیدگی در دیــوان عدالــت اداری 
می باشــد؛ چــرا کــه بــر اســاس مــاده 157 قانــون کار، صرفــًا هــر گونــه اختــالف فــردی بیــن کارفرمــا و 
کارگــر یــا کارآمــوز کــه ناشــی از اجــرای ایــن قانــون و ســایر مقــّررات کار باشــد، از طریــق هیأت هــای 
تشــخیص و حــل اختــالف رســیدگی و حــل و فصــل خواهــد شــد و از آن جــا کــه درخواســت تبدیــل 
ــات  ــع خدم ــون جام ــاده 21 قان ــر م ــی ب ــی مبتن ــی خواســته ای ــه رســمی، قطع ــت از شــرکتی ب وضعّی
رســانی بــه ایثارگــران بــوده و مبتنــی بــر قانــون کار و مقــّررات کار نیســت؛ لــذا از طریــق مراجــع حــل 

اختــالف کار قابــل رســیدگی نبــوده و مراتــب در دیــوان عدالــت اداری قابــل رســیدگی اســت. 

1. بند3 تصویب نامه ی هیأت وزیران، به شماره ی84515/ت 34613هـ، موّرخ1384/12/15.
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گفتار 3:تبدیل وضعّیت نیروهای شرکتی

در ایــن گفتــار تبدیــل وضعّیــت نیروهــای شــرکتی بــه رســمی مــورد تحلیــل و تبیین قــرار گرفتــه و به نقد 
و بررســی و هــم چنیــن آسیب شناســی آراء شــعب و هیــأت عمومــی دیــوان عدالــت اداری، پرداختــه می شــود.

ــون تســهیالت  ــق قان ــه رســمی مطاب ــت از شــرکتی ب ــل وضعّی بنــد 1. تبدی
ــازان ــی جانب ــتخدامی و اجتماع اس

مــاده 10 قانــون تســهیالت اســتخدامی و اجتماعــی جانبــازان انقالب اســالمی مصــّوب، 1368/6/26 
ــه تبدیــل وضعّیــت اســتخدامی جانبــازان غیــر  مقــّرر کــرده اســت کــه، دســتگاه ها مکّلفنــد نســبت ب
رســمی خــود حســب درخواســت آنــان و پــس از احــراز شــرایط گزینــش بــه اســتخدام رســمی، ثابــت 
یــا عناویــن مشــابه اقــدام نماینــد. اگــر منظــور از اســتخدام را، اســتخدام بــه معنــای واقعــی کلمــه و در 
معنــای صحیــح در نظــر بگیریــم؛ بنابرایــن اســتخدام مطابــق قانــون اســتخدام کشــوری، فقــط شــامل 
ــود  ــن خواهــد ب ــوان داشــت ای ــن مــاده می ت ــوده و برداشــتی کــه از ای ــی ب اســتخدام رســمی و پیمان
کــه امــکان تبدیــل وضعّیــت اســتخدامی از پیمانــی بــه رســمی مطابــق ایــن قانــون امــکان پذیــر بــوده 
ــه  کارگیــری در نظــر بگیریــم امــکان تبدیــل وضعّیــت  اســت و اگــر اســتخدام را در معنــای مطلــق ب

اســتخدامی از شــرکتی، قــراردادی و پیمانــی بــه رســمی وجــود دارد. 

بــه نظــر می رســد بــا توّجــه بــه اهدافــی کــه ایــن قانــون در پــی تحّقــق آن هــا بــوده اســت و بــا 
ــری  ــه  کارگی ــی از واژه ی ب ــر اســت کــه در آن برهــه ی زمان ــن ام ــه قرائنــی کــه حاکــی از ای ــه ب توّج
ــمی  ــه رس ــرکتی ب ــازان از ش ــت جانب ــل وضعّی ــذا تبدی ــد؛ ل ــام می بردن ــتخدام« ن ــوان »اس ــت عن تح
مطابــق بــا ظاهــر ایــن مــاده امــکان پذیــر بــوده اســت. مــاده 8 قانــون مذکــور، دســتگاه های مشــمول 
ایــن قانــون1 را مکّلــف نمــوده اســت، حداکثــر ظــرف مــّدت ســه مــاه پــس از ابــالغ قانــون، نســبت بــه 

ــا،  ــه ی وزارتخانه ه ــالب اســالمی مصــّوب1374/3/31: کلی ــازان انق ــی جانب ــون تســهیالت اســتخدامی و اجتماع ــاده 3 قان 1. م
ــازمان صــدا و  ــوری، س ــاد ریاســت جمه ــورای اســالمی، نه ــس ش ــی، مجل ــتگاه های قضای ــی، دس ــازما  ن ها، مؤّسســات دولت س
ســیمای جمهــوری اســالمی ایــران، ســازمان ها و واحدهــای تابعــه، نیروهــای مســلح جمهــوری اســالمی ایــران اعــم از نیــروی 
ــات و  ــه ی مؤّسس ــه کلّی ــا تابع ــته و ی ــش و وابس ــت پوش ــرکت های تح ــالمی و ش ــالب اس ــای انق ــی، نهاده ــی و انتظام نظام
شــرکت های مســتقل دولتــی یــا مّلــی شــده و یــا مصــادره شــده و یــا دارای مدیریــت دولتــی کــه بــه نحــوی تحــت پوشــش یکی 
ــهرداری ها،  ــر، ش ــالل احم ــت ه ــه، جمعّی ــرکت های بیم ــا، ش ــوند، بانك ه ــی اداره می ش ــازمان های دولت ــا س ــا و ی از وزارتخانه ه
شــرکت های تحــت پوشــش آنــان و نیــز کلّیــه ی ســازمان ها و شــرکت هایی کــه بــه نحــوی از انحــاء از بودجــه عمومــی دولــت 
اســتفاده می کننــد و یــا قســمتی از بودجــه آنــان توّســط دولــت تأمیــن می گــردد و هــم چنیــن مؤّسســات و شــرکت هایی کــه 
شــمول قانــون بــر آن عــا مســتلزم ذکــر نــام اســت )از قبیــل شــرکت مّلــی نفــت ایــران، شــرکت مّلــی گاز ایــران، شــرکت مّلــی 
صنایــع پتروشــیمی، ســازمان گســترش و نوســازی صنایــع ایــران، ســازمان صنایــع مّلــی ایــران(، مشــمول ایــن قانــون هســتند.

تحلیلی بر تبدیل وضعیّت ایثارگران از شــرکتی
 به رســمی با تأکید بر آراء دیوان عدالت اداری



فصلنامه علمی پژوهش های نوین حقوق اداری
ســــال چهارم / شمـــــاره دهم / بهار 1401

187

تبدیــل وضعّیــت اســتخدامی جانبــازان غیــر رســمی خــود حســب درخواســت آنــان و پــس از احــراز 
شــرایط گزینــش بــه اســتخدام رســمی، ثابــت یــا عناویــن مشــابه اقــدام نماینــد. 

ــد حســب درخواســت  ــف ش ــون موّظ ــق قان ــز مطاب ــتخدامی کشــور نی ــور اداری و اس ــازمان ام س
دســتگاه های یــاد شــده، در صــورت فقــدان پســت ســازمانی متناســب بــا شــرایط عمومــی جانبــازان، 
ــدان  ــورت فق ــّدی و در ص ــت های بالمتص ــذف پس ــل ح ــر از مح ــورد نظ ــت م ــاد پس ــه ایج ــبت ب نس

ــد. ــدام نمای ــد اق ــه ایجــاد پســت ســازمانی جدی پســت ســازمانی بالمتصــّدی، نســبت ب

 بایــد توّجــه داشــت کــه دایــره ی شــمول ایــن قانــون نســبت بــه قانــون جامــع خدمــات رســانی بــه 
ایثارگــران محدودتــر اســت و ایــن قانــون منحصــر بــه جانبــازان اســت و ســایر ایثارگــران نمی تواننــد 
بــا توّســل بــه ایــن قانــون تقاضــای تبدیــل وضعّیــت بــه رســمی را نماینــد؛ لــذا چنــان چــه جانبازانــی  
تقاضــای تبدیــل وضعّیــت بــه رســمی را طبــق ایــن قانــون، نمــوده باشــند؛ اّمــا تبدیــل وضعّیــت صــورت 
نگرفتــه باشــد می تواننــد ابتــدا در کمیســیون رســیدگی بــه شــکایت جانبــازان موســوم بــه کمیســیون 

مــاده 16 شــکایت نماینــد و ســپس از رأی ایــن کمیســیون در دیــوان عدالــت اداری شــکایت نماینــد.

در قانــون تســهیالت اســتخدامی و اجتماعــی جانبــازان آمــده اســت: بنیــاد مجــاز اســت بــا موافقــت 
ولــی فقیــه یــا نماینــده ی وی کمیســیونی را بــه نــام کمیســیون رســیدگی بــه شــکایات جانبــازان بــا 
ــه شــکایات جانبــازان، از عــدم اجــرای ایــن  ــه رســیدگی ب ترکیــب تعییــن شــده تشــکیل و نســبت ب
قانــون در دســتگاه ها اقــدام نمایــد. تصمیمــات کمیســیون قطعــی و الزم االجــرا بــوده و عــدم اجــرای 

بــه موقــع آن خــالف قانــون محســوب شــده و قابــل تعقیــب در مراجــع ذی صــالح می باشــد.1

 مطابــق دادنامــه ی شــماره ی 712 و713 مــوّرخ 11/10/1391، هیــأت عمومــی دیــوان عدالــت اداری، 
رســیدگی دیــوان عدالــت اداری پیــش از رســیدگی بــه موضــوع شــکایت و خواســته ی جانبــازان، ناشــی 
ــازان انقــالب اســالمی مصــّوب 1374،  ــون تســهیالت اســتخدامی و اجتماعــی جانب از عــدم اجــرای قان
در کمیســیون موضــوع مــاده 16 قانــون تســهیالت اســتخدامی و اجتماعــی جانبــازان انقــالب اســالمی، 

وجاهــت قانونــی نــدارد.

ــه ی پنجــم توســعه ی  ــون برنام ــاده 44 قان ــف(، م ــد )ال ــب بن ــا تصوی ــه ب ــر اســت ک ــه ذک  الزم ب
ــد و در صــورت عــدم  ــدان شــهدا نیــز از تســهیالت ایــن کمیســیون بهــره منــد شــده ان کشــور، فرزن

1. آقاشــاهی، احســان اللــه، تضمیــن حقــوق ایثارگــران در رویــه ی قضایــی دیــوان عدالــت اداری، تهــران، دادبخــش، 

1398، ص133.
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تمکیــن دســتگاه بــه قوانیــن و تســهیالت موجــد حــّق، آنــان می تواننــد ماننــد جانبــازان بــه شــکایت 
ــد.1 ــدام نماین ــتگاه ها اق ــن دس از ای

ــاده 44  ــق بنــد )و( م ــه رســمی مطاب ــت از شــرکتی ب ــل وضعّی بنــد 2. تبدی
قانــون برنامــه پنــج ســاله پنجــم

 مطابــق بنــد )و(، مــاده 44 قانــون برنامــه ی پنــج ســاله ی پنجــم توســعه ی اقتصادی،اجتماعــی و 
فرهنگــی جمهــوری اســالمی ایــران، کّلیــه ی دســتگاه ها مکّلفنــد در چهارچــوب ســهمیه ی اســتخدامی 
ــای اســتخدامی  ــج درصــد )25%( نیازه ــل بیســت و پن ــای خروجــی خــود، حداق ــی نیروه و جایگزین
ــدان و همســران شــاهد و جانبــازان بیســت و پنــج  خــود را از جانبــازان و آزادگان فاقــد شــغل و فرزن
درصــد)25%( و باالتــر و فرزنــدان و همســران آزادگان یــک ســال و بــاالی یــک ســال اســارت، معرفــی 
ــه  ــد، تأمیــن و ب ــن بن ــّرر در ای ــت ســقف مق ــا رعای ــور ایثارگــران ب ــاد شــهید و ام شــده از ســوی بنی
ــج  ــد و پن ــدام نماین ــّدی اق ــدون متص ــت های ب ــوط و پس ــای مرب ــل مجوزه ــان از مح ــتخدام آن اس
ــور  ــاه حض ــش  م ــل ش ــابقه ی حداق ــا س ــدگان ب ــه رزمن ــز ب ــتخدامی را نی ــهمیه ی اس ــد)5%( س درص
داوطلبانــه در جبهه هــا و همســر و فرزنــدان آنــان و فرزنــدان جانبــازان زیــر بیســت و پنــج درصــد)%25( 
و آزادگان کمتــر از یــک ســال اســارت و خواهــران و بــرادران شــهداء اختصــاص دهنــد. در مــواردی کــه 

نیــاز بــه تخصــص اســت، رعایــت شــرایط علمــی الزامــی اســت.

 بنیــاد شــهید و امــور ایثارگــران موّظــف اســت فرزنــدان شــاهد و جانبــاز و آزاده را بــا اولوّیــت فرزنــدان 
شــاهد و ســپس فرزنــدان جانبــازان بــر اســاس درصــد جانبــازی و فرزنــدان آزادگان را بــر اســاس مــّدت 
اســارت مذکــور در ایــن بنــد معرفــی نمایــد. رزمنــدگان بــا حداقــل شــش مــاه حضــور در جبهــه، جانبــازان، 
آزادگان و همســران شــهدا و جانبــازان و آزادگان، فرزنــدان شــاهد و جانبــاز و آزاده از شــرط جنســّیت بــرای 
اســتفاده از ســهمّیه ی اســتخدامی معــاف و دســتگاه های مشــمول ایــن قانــون موّظفنــد بــدون الــزام بــه 
رعایــت شــرط ســّنی، تحصیلــی، معــدل و آزمــون و بــا احــراز شــرایط عمومــی گزینش، بــا هماهنگــی بنیاد 

شــهید و امــور ایثارگــران و از ابتــداء آنــان را بــه صــورت رســمی، قطعــی اســتخدام نماینــد.

 کلّیــه ی مســئولین دســتگاه ها پــس از تعییــن تکلیــف ســهمیه ی مذکــور در ایــن قانــون، می تواننــد 
ــن  ــد. در صــورت عــدم اجــرای ای ــاز دســتگاه خــود نماین ــه جــذب نیــروی انســانی مــورد نی ــدام ب اق
ــن  ــمول ای ــره ی ش ــه دای ــت ک ــه داش ــد توج ــت. بای ــده اس ــی ش ــز پیش بین ــرا نی ــت اج ــون ضمان قان

1. آقاشــاهی، احســان اللــه، تضمیــن حقــوق ایثارگــران در رویــه ی قضایــی دیــوان عدالــت اداری، تهــران، دادبخــش، 

1398، ص152.

تحلیلی بر تبدیل وضعیّت ایثارگران از شــرکتی
 به رســمی با تأکید بر آراء دیوان عدالت اداری
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قانــون نســبت بــه قانــون تســهیالت اســتخدامی و اجتماعــی جانبــازان وســیع تر شــده و افــراد بیشــتری 
مشــمول ایــن قانــون می گردنــد. بــا توّجــه بــه ایــن کــه نســبت بــه مســائل اســتخدامی و نحــوه ی بــه 
 کارگیــری جانبــازان در ایــن قانــون اظهــار نظــر شــده اســت؛ لــذا در ایــن زمینــه می تــوان، آن را ناســِخ 

قانــون تســهیالت اســتخدامی و اجتماعــی جانبــازان دانســت. 

 ایــن قانــون هــم چنیــن، بــه خاطــر وجــود ابهامــات، در اجــرا مشــکالتی را بــه وجــود آورده بــود. 
از ابهامــات موجــود ایــن بــود کــه آیــا دولــت موّظــف اســت مشــمولین مــاده 21 قانــون جامــع خدمــات 
ــه  ــج ســاله ی پنجــم توســعه، ب ــه ی پن ــون برنام ــت قان ــان حاکمّی ــه ایثارگــران را کــه در زم رســانی ب

صــورت غیــر رســمی بــه  کارگیــری نمــوده اســت را بــه صــورت رســمی بــه اســتخدام درآورد؟
  بــا وجــود ابهامــات موجــود و در اجــرای اصــل یکصــد و بیســت و ســّوم قانــون اساســی جمهــوری 
اســالمی ایــران، استفســاریه بنــد فــوق در جلســه ی علنــی روز یکشــنبه مــوّرخ 1399/7/27، مجلــس 
ــه تأییــد شــورای نگهبــان رســید و طــی نامــه ی  شــورای اســالمی تصویــب و در تاریــخ 1399/8/7، ب
شــماره ی 58588/37، مــوّرخ 1399/8/12، بــه مجلــس شــورای اســالمی واصــل گردیــد و جهــت اجــرا 

بــه رئیــس جمهــور ابــالغ گردیــد.

  موضــوع ایــن استفســاریه ایــن بــود کــه آیــا دولــت موّظف اســت افــراد مشــمول مــاده 21 ق.ج.خ.ا، 
مصــّوب 1386/4/3 و اصالحــات و الحاقــات بعــدی آن کــه در زمــان حاکمّیــت ق.ب.پ.پ.ت، مصــّوب 
ــرایط  ــاس ش ــر اس ــده اند را ب ــری ش ــه  کارگی ــمی ب ــتخدام رس ــر از اس ــی غی ــه صورت 1389/10/25، ب
منــدرج در بنــد و مــاده 44 قانــون مذکور)قانــون برنامــه پنــج ســاله ی پنجــم( و اصالحــات بعــدی آن 

بــه صــورت رســمی بــه اســتخدام درآورد؟ نماینــدگان مجلــس بــه ایــن ســؤال پاســخ مثبــت دادنــد.

ابهامــی کــه در ایــن استفســاریه وجــود دارد ایــن اســت کــه آیــا کارکنــان شــرکتی نیــز مشــمول ایــن 
استفســاریه هســتند یــا خیــر؟ دیــوان عدالــت اداری تفســیری متفــاوت از ایــن استفســاریه دارد. مطابــق 
ــی  ــه صورت ــن استفســاریه کســانی می باشــند کــه ب ــت اداری،1 ایثارگــران مشــمول ای ــوان عدال نظــر دی
غیــر از وضعّیــت اســتخدام رســمی، توّســط دســتگاه های اجرایــی بــه  کارگیــری شــده اند کــه بــا توّجــه 
ــدان  ــاده 45 ق.م.خ.ک، کارمن ــد )ب(، م ــوع بن ــی موض ــتخدمین پیمان ــامل مس ــٌا ش ــه ق.م.خ.ک، صرف ب
قــراردادی موضــوع تبصــره ی مــاده 32 و نیروهــای کارگــری مــاده 124 قانــون مــورد اشــاره و کارکنــان 
دارای وضعّیــت مشــابه در ســایر دســتگاه های اجرایــی خــارج از شــمول ق.م.خ.ک، می گــردد و بــا توّجــه 
بــه تبصــره ی مــاده 51 و مــاده 52 قانــون مذکــور در ممنوعّیــت بــه  کارگیــری هــر گونــه نیــرو خــارج 

ــازمان اداری و  ــس س ــه رئی ــخ ب ــت اداری در پاس ــوان عدال ــوّرخ 1399/9/16، دی ــماره 200/6932/330/9000، م ــه ش 1. نام

ــوری. ــتخدامی کش اس
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از مــوارد فــوق؛ بنابرایــن استفســاریه شــامل نیروهایــی کــه بــه واســطه ی شــرکت های خصوصــی اقــدام 
ــه صراحــت  ــی می نمایند)نیروهــای شــرکتی(، نمی شــود و ب ــه ی خدمــت در دســتگاه های اجرای ــه ارائ ب
ــد و  ــی می گردن ــی تّلق ــر دولت ــای غی ــان تحــت پوشــش کارفرم ــراد، کارکن ــن اف ــاده 18 ق.م.خ.ک، ای م

دســتگاه های اجرایــی هیــچ گونــه تعّهــد و یــا مســئولّیتی در قبــال ایــن کارمنــدان ندارنــد.

ــاده 44  ــد )و(، م ــون استفســاریه بن ــه قان ــن اســت ک ــده ای ــول مان ــه مغف ــی ک ــفانه نکته ای  متأس
ق.ب.پ.پ.ت، در خصــوص اســتخدام وضــع شــده و لــذا چنــان چــه اشــخاصی شــرایط موجــود در بنــد 
)و(، مــاده 44 ق.ب.پ.پ.ت، را داشــته باشــند بایــد بــه اســتخدام دولــت در آینــد. مطابــق مــاده فــوق 
ــا اغمــاض  ــا ب ــری می شــدند؛ ام ــه  کارگی ــی ب ــه صــورت رســمی، قطع ــدا ب ــد از ابت ــان بای ــن کارکن ای

ــردد.  ــل می گ ــه اســتخدام رســمی، قطعــی تبدی ــراد ب ــن اف ــت ای ــوان گفــت وضعّی می ت

ــوع از  ــن ن ــه: ا.ای ــن ک ــت از ای ــارت اس ــود دارد عب ــت وج ــل وضعّی ــن تبدی ــرای ای ــه ب ــی ک نکات
تبدیــل وضعّیــت، تبدیــل وضعّیــت اســتخدامی نیســت؛ زیــرا مطابــق مــاده 45 قانــون مدیریــت خدمــات 
کشــوری، اســتخدام منحصــر در رســمی و پیمانــی می باشــد. 2.ایــن کارکنــان بایــد در بــازه ی زمانــی 
ــت فقــط  ــل وضعّی ــه  کارگیــری شــده باشــند. 3.امــکان تبدی ــون برنامــه ی پنــج ســاله ی پنجــم، ب قان
ــه ایثارگــران  ــون جامــع خدمــات رســانی ب ــق مــاده 21 قان ــی فراهــم اســت کــه مطاب ــرای ایثارگران ب
ــن  ــت ای ــل وضعّی ــت، فقــط امــکان تبدی ــل وضعّی ــواع تبدی ــان ان ــه  کارگیــری شــده باشــند. 4.از می ب
کارکنــان بــه رســمی، قطعــی وجــود دارد و حــاالت دیگــر تبدیــل وضعّیــت، در خصــوص ایــن کارکنــان 
امکان پذیــر نمی باشــد. 5. طــی مراحــل گزینــش ضــروری اســت و چنــان چــه موّفــق نشــوند،  امــکان 

بــه  کارگیــری آن هــا وجــود نــدارد.

بنــد 3. تبدیــل وضعّیــت از شــرکتی بــه رســمی، مطابــق بنــد )ذ( مــاده 87 
قانــون برنامــه ی پنــج ســاله ششــم

بنــد )ذ( مــاده 87 قانــون برنامــه ی پنــج ســاله ی ششــم، مــاده 21، قانــون جامــع خدمــات رســانی بــه 
ایثارگــران را در بخش هــا یــی نســخ نمــود؛ لــذا منطــوق مــاده 21 ق.ج.خ.ا، بــه ایــن نحــو اصــالح و مقــّرر 
گردیــد کــه: »کلّیــه ی دســتگاه های موضــوع مــاده 2 ایــن قانــون، مکّلفنــد حداقــل %25 درصــد از نیازهــای 
اســتخدامی و تأمیــن نیروهــای مــورد نیــاز خــود را اعــم از رســمی، پیمانــی، قــراردادی و شــرکتی کــه وفــق 
ــای  ــه خانواده ه ــد ب ــود اخــذ می نماین ــای خروجــی خ ــی نیروه ــوط و جایگزین ــای مرب ــط و مجوزه ضواب

شــاهد، جانبــازان و آزادگان، همســر و فرزنــدان شــهدا و جانبــازان 25% و باالتــر و... باقــی اســت.«

تحلیلی بر تبدیل وضعیّت ایثارگران از شــرکتی
 به رســمی با تأکید بر آراء دیوان عدالت اداری
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 از تفاوت هــای ایــن قانــون بــا قوانیــن قبلــی کــه در خصــوص ایثارگــران بــه تصویــب رســیده بــود، 
ایــن بــود کــه اعطــای ســهمیه ی اســتخدامی بــه ایثارگــران در چارچــوب ضوابــط و مجوزهــای مربــوط، 
ــد  ــه بن ــخ 1395/12/25 ک ــب ق.ب.پ.ش.ت، در تاری ــا تصوی ــت. ب ــرار گرف ــذار ق ــد قانونگ ــورد تأکی م
)ذ( مــاده 87 آن بــه اصــالح مــاده 21 ق.ج.خ.ا، اختصــاص دارد بــر لــزوم تبدیــل وضعّیــت اســتخدامی 

مشــمولین مــاده فــوق ظــرف حداکثــر ســه مــاه، تأکیــد نمــود. 

ــواد آن هــا از  ــاد برخــی از م ــودن مف ــن حــوزه و متعــارض و مبهــم ب تعــّدد قوانیــن مصــّوب در ای
ــران  ــت ایثارگ ــل وضعّی ســوی دیگــر، موجــب ســردرگمی دســتگاه های مشــمول در اســتخدام و تبدی
و بالطبــع، منجــر بــه طــرح شــکایات متعــّددی از ســوی ایثارگــران دیــوان عدالــت اداری شــد. شــعب 
ــش  ــی در پی ــًا متعارض ــتت و بعض ــه ی متش ــه روی ــای مطروح ــا پرونده ه ــه ب ــز در مواجه ــوان نی دی
گرفتنــد کــه همیــن امــر ســبب طــرح موضــوع، در هیــأت عمومــی دیــوان عدالــت اداری گردیــد. هیــأت 
عمومــی در تاریــخ 1398/1/27، رأی شــماره ی 92 را صــادر نمــود. اهــّم اســتدالالت هیــأت عمومــی 

ــد از: دیــوان عدالــت اداری عبــارت بودن
ــاد  ــوب مف ــره ی آن در چارچ ــّوب 1395/12/14 و تبص ــاده 87 ق.ب.پ.ش.ت، مص ــد )ذ( م 1. بن
ــت تفســیر و اجــراء  ــه ایثارگــران مصــّوب 1391/10/2، قابلّی ــون جامــع خدمات رســانی ب مــاده 21 قان
ــهمیه ی  ــوب س ــاز در چارچ ــورد نی ــای م ــن نیروه ــتخدام و تأمی ــاده، اس ــن م ــب ای ــه موج دارد و ب
ــه غیــر از  ــرد. بنابرایــن ب ــوط صــورت پذی ــط و مجوزهــای مرب ــد وفــق ضواب اســتخدامی ایثارگــران بای
برخــی معافیت هــای قانونــی مصــّرح، ســایر مقــّررات عمومــی اســتخدام و بــه  کارگیــری نیــرو در مــورد 
ــوّرخ 1397/9/20،  ــی 1851، م ــماره ی 1849 ال ــر در رأی ش ــن ام ــت.  ای ــه اس ــران الزم الرعای ایثارگ
هیــأت عمومــی دیــوان عدالــت اداری مــورد اشــاره قــرار گرفتــه و بــر رعایــت شــرایط عمومــی جهــت 
اســتخدام ایثارگــران در دســتگاه های اجرایــی، وجــود پســت بــال متصــّدی، داشــتن مجــّوز و ســهمیه ی 
اســتخدامی، شــرکت و قبولــی در آزمــون عمومــی و رقابــت در ســهمیه ی اســتخدامی، رعایــت مراتــب 

ــده اســت.  ــد ش ــا، تأکی ــی معافّیت ه ــاظ برخ ــا لح ــا ب ــری فرصت ه شایســتگی و براب
2. مطابــق مــاده 18 ق.م.خ.ک، مصــّوب 1386/7/8، کارمنــدان بخش هــای غیــر دولتــی کــه تمــام 
و یــا قســمتی از وظایــف مــورد تصــّدی امــور دولتــی و ســایر امــور قابــل واگــذاری را بــر عهــده دارنــد، 
ــه  ــی هیچ گون ــتگاه های اجرای ــده و دس ــی ش ــی تّلق ــر دولت ــای غی ــش کارفرم ــت پوش ــان تح کارکن
تعّهــد و یــا مســئولّیتی در قبــال ایــن کارمنــدان ندارنــد. مضافــا ایــن کــه تکلیــف مقــّرر در مــاده 21 
ــاده مذکــور  ــارت عــام صــدر م ــه عب ــه ب ــا توّج ق.ج.خ.ا، مختــص دســتگاه های دولتــی نبــوده؛ بلکــه ب
ــی؛ از  ــر دولت ــرکت های غی ــات و ش ــامل مؤّسس ــون(، ش ــاده 2 قان ــوع م ــتگاه های موض ــه ی دس )کلّی
جملــه شــرکت پیمانــکار و کارفرمــای غیــر دولتــی طــرف قــرارداد بــا دســتگاه اجرایــی نیــز می شــود؛ 
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ــر  ــرکت های غی ــر ش ــای ایثارگ ــت نیروه ــل وضعّی ــا تبدی ــتخدامی ی ــهمیه ی اس ــت س ــن رعای بنابرای
ــدارد.  ــی ن ــتگاه های دولت ــه دس ــی، ارتباطــی ب دولت

3. مــاده 21 ق.ج.خ.ا، هــم بــرای نیازهــای اســتخدامی دســتگاه های مشــمول و هــم بــرای تأمیــن 
نیروهــای مــورد نیــاز آن هــا ســهمیه اختصــاص داده اســت و از آن جایــی کــه دســتگاه های اجرایــی 
ــرکتی  ــای ش ــال نیروه ــتخدامی در قب ــدات اس ــه تعه ــّواد 18 و 47 ق.م.خ.ک، هیچ گون ــب م ــه موج ب
ندارنــد و بــا توّجــه بــه مــاده 45 ق.م.خ.ک، کــه وضعّیــت اســتخدامی را صرفــا شــامل نیروهــای پیمانــی 
و رســمی می دانــد؛ بنابرایــن حکــم تبصــره ی 1 بنــد )ذ( مــاده 87 ق.ب.پ.ش.ت، ناظــر بــر ایثارگرانــی 

اســت کــه دارای وضعّیــت اســتخدامی هســتند و لــذا شــامل نیروهــای شــرکتی نمی شــود. 
ــتگاه های  ــی در دس ــرکت های خصوص ــاغل در ش ــران ش ــمی ایثارگ ــتخدام رس ــه اس ــزام ب 4. ال
دولتــی بــدون رعایــت مقــّررات و مجــوز اســتخدامی کــه در مــاده 21 قانــون مذکــور بــه آن اشــاره شــده 
اســت، نادیــده گرفتــن حکــم قانونــی مــاده مذکــور و بســیاری از اصــول و مقــّررات حاکــم بــر اســتخدام 
دولتــی و آراء هیــأت عمومــی دیــوان عدالــت اداری اســت و عمــاًل موجبــات تبعیــض نــاروا حّتــی بیــن 

ایثارگــران و سوءاســتفاده ی شــرکت های خصوصــی را فراهــم خواهــد کــرد. 
پــس از صــدور ایــن رأی هیــأت عمومــی بــاز هــم شــعب دیــوان بــا اســتنباط های مختلــف، آراء متفاوتی 

را صــادر نمودنــد کــه منجر بــه رأی هیــأت عمومــی شــماره ی 669، مــوّرخ 1398/4/11، گردید.  

اهمِّ نکاتی که در این رأی بیان شد عبارت بودند از: 
ــی  ــی و فرهنگ ــادی، اجتماع ــاده 87 ق.ب.پ.ش.ت اقتص ــد)ذ(، م ــه بن ــن ک ــه ای ــه ب ــا توّج  1. ب
جمهــوری اســالمی ایــران، مصــّوب 1395/12/14، عبــارت اعّم از رســمی، پیمانــی، قراردادی و شــرکتی 
ــاده 21 ق.ج.خ.ا، مصــّوب 1391/10/2  ــه م ــاز خــود را ب ــورد نی ــای م ــن نیروه ــارت تأمی ــد از عب را بع
،اضافــه کــرده اســت؛ بنابرایــن تفســیر و اجــرای آن بایــد بــا توّجــه بــه قیــود و شــرایط مــاده مذکــور 
صــورت پذیــرد. مخاطــب مــاده 21 بــه موجــب صــدر ایــن مــاده، کلّیــه ی دســتگاه های موضــوع مــاده 
2 قانــون مذکــور، اعــم از دســتگاه های اجرایــی دولتــی و عمومــی و ...، شــرکت ها و مراکــز تولیــدی و 

توزیعــی و خدماتــی تحــت پوشــش قانــون کار هســتند. 
2. مطابــق ایــن مــاده در اعمــال ســهمیه ی اختصاصی ایثارگــران الزم اســت، وفق ضوابــط و مجّوزهای 
مربــوط اقــدام شــود. مــاده مذکــور هــم در برگیرنــده ی اســتخدام و هــم در برگیرنــده ی بــه  کارگیــری نیرو 
ــه  ــّررات اســتخدامی )از جمل ــط و مق ــر اســاس ضواب در دســتگاه ها و شــرکت های مشــمول می باشــد. ب
مــّواد 32 و تبصره هــای آن، 47، 52، 95، 124 ق.م.خ.ک(، بــه  کارگیــری نیــرو مفهومــی داشــته و شــامل 
ــای  ــف و مأمورّیت ه ــام وظای ــت انج ــتقیما جه ــردی را مس ــتگاه، ف ــه دس ــود ک ــواردی می ش ــه ی م کلّی
خــود بــه خدمــت گرفتــه باشــند؛ لیکــن اســتخدام بــه موجــب مــّواد 45 و 46 ق.م.خ.ک، صرفــًا شــامل 

به کارگیــری نیــرو بــه صــورت پیمانــی و رســمی اعــم از آزمایشــی و قطعــی می باشــد.

تحلیلی بر تبدیل وضعیّت ایثارگران از شــرکتی
 به رســمی با تأکید بر آراء دیوان عدالت اداری
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ــرای  ــا ب ــری محســوب می شــود؛ اّم ــه  کارگی ــراردادی ب ــه صــورت ق ــراد ب ــن اف ــت گرفت ــه خدم  ب
ــات  ــه، قض ــت ک ــان داش ــد بی ــد بای ــن بن ــح ای ــد. در توضی ــاد نمی کن ــتخدامی ایج ــت اس ــرد وضعی ف
ــی  ــذا زمان ــد؛ ل ــه کار گرفته ان ــای خــاص آن ب ــه معن ــن جــا اســتخدام را ب ــت اداری در ای ــوان عدال دی
کــه بیــان مــی دارد وضعّیــت اســتخدامی مشــموالن ایــن مــاده حداکثــر پــس از 3 مــاه، رســمی، قطعــی 
ــری را  ــه  کارگی ــاالت ب ــایر ح ــد و س ــی باش ــمی، آزمایش ــی و رس ــان پیمان ــور کارکن ــد منظ می گردن
ــل  ــوص تبدی ــت اداری، در خص ــوان عدال ــی دی ــأت عموم ــن رأی هی ــد ای ــر چن ــود. ه ــامل نمی ش ش
ــه طریــق  ــا وحــدت مــالک از ایــن رأی و ب ــراردادی صــادر شــده اســت؛ لکــن ب ــت کارکنــان ق وضعّی
اّولــی می تــوان بیــان داشــت، امــکان تبدیــل وضعّیــت کارکنــان شــرکتی بــه رســمی نیــز وجــود نــدارد.

ــه  ــت اداری ک ــوان عدال ــی دی ــأت عموم ــوّرخ 1397/9/20، هی ــا 1851 م ــماره ی 1849 ت  رأی ش
ــا لحــاظ بنــد )ذ(، مــاده 87 قانــون برنامــه ی پنــج  ــاد مــاده 21 ق.ج.خ.ا و هــم چنیــن ب ــا لحــاظ مّف ب
ســاله ی توســعه ی اقصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی جمهــوری اســالمی ایــران صــادر شــده اســت، مقــّرر 
ــی؛ از  ــّررات عموم ــت مق ــی رعای ــتگاه های اجرای ــران در دس ــتخدام ایثارگ ــت اس ــت: »جه ــوده اس نم
جملــه )وجــود پســت ســازمانی بالتصــدی( داشــتن مجــّوز و ســهمّیه ی اســتخدامی، شــرکت و قبولــی 
در آزمــون عمومــی و رقابــت در ســهمیه ی اســتخدامی، رعایــت مراتــب شایســتگی و برابــری فرصت هــا 

ــا لحــاظ برخــی معافّیت هــای مصــّرح الزم اســت.«  ب

3.الــزام بــه اســتخدام نیروهــای قــراردادی شــاغل در دســتگاه های دولتــی بــدون رعایــت مقــّررات و 
مجــّوز اســتخدامی کــه در مــاده 21 ق.ج.خ.ا، موکــول شــده اســت؛ از جملــه عــدم شــرکت در آزمــون و 
عــدم رقابــت بــا ســایر ایثارگــران متقاضــی اســتخدام، بــه منزلــه ی نادیــده گرفتــن حکــم مــاده قانونــی 
ــوان  ــی دی ــأت عموم ــی و آراء هی ــتخدام دولت ــر اس ــم ب ــّررات حاک ــول و مق ــیاری از اص ــور و بس مذک
عدالــت اداری اســت و عمــاًل موجــب تقّلــب نســبت بــه قانــون و ایجــاد تبعیــض اســتخدامی در بیــن 
ایثارگــران و زمینــه ی ســوء اســتفاده در دســتگاه های اجرایــی را فراهــم می کنــد. پــس از آن در تاریــخ 
1398/10/3، 24 نفــر از نماینــدگان مجلــس طــرح استفســاریه تبصــره ی 1 بنــد)ذ(، مــاده 87 قانــون 
برنامــه ی پنــج ســاله ی ششــم توســعه اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی جمهــوری اســالمی ایــران را بــه 

ریاســت مجلــس شــورای اســالمی تقدیــم نمودنــد. 

ــرکتی  ــتخدامی ش ــت اس ــل وضعّی ــور از تبدی ــا منظ ــه آی ــد ک ــرح ش ــه مط ــن گون ــاریه ای استفس
ــمی،  ــه رس ــن ب ــرارداد معّی ــی و ق ــمی، قطع ــه رس ــراردادی ب ــی و ق ــمی، قطع ــه رس ــکاری( ب )پیمان
ــد)ذ(،  ــّرر در تبصــره ی 1، بن ــه رســمی، قطعــی مق ــه رســمی، قطعــی و  رســمی ب ــی ب قطعــی و پیمان
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ــط  ــاه توّس ــس از ســه م ــر پ ــت اســتخدامی مشــموالن حداکث ــل وضعّی ــاده 87 ق.ب.پ.ش.ت، تبدی م
ــه  ــد ک ــابه می باش ــن مش ــایر عناوی ــت و س ــم، ثاب ــی، دائ ــمی، قطع ــه رس ــت ب ــل خدم ــتگاه مح دس
قبــل و بعــد از تصویــب قانــون برنامــه ی ششــم خــارج از ســهمیه ی اســتخدامی بــدون آزمــون جــذب 
ــاده  ــموالن م ــی مش ــامل تمام ــز ش ــوند، نی ــا می ش ــده ی ــاده 2 ق.ج.خ.ا، ش ــمول م ــتگاه های مش دس
21 قانــون ایثارگــران )اعــم از خانــواده شــهدا، خواهــر و بــرادر شــهید، جانبــازان، آزادگان و همســر و 
فرزنــدان آزادگان یــک ســال اســارت و بــاالی یــک ســال اســارت، همســر و فرزنــدان جانبــازان 25% بــه 
بــاال و فرزنــدان جانبــازان زیــر 25% و رزمنــدگان بــا حداقــل شــش مــاه حضــور داوطلبانــه و همســر و 

ــردد؟  ــان( می گ ــدان آن فرزن

مجلــس بــه صــورت مختصــر پاســخ مثبــت داد. نکته ایــی کــه وجــود دارد ایــن اســت تــا زمانــی 
ــه تأییــد شــورای نگهبــان نرســد قابــل اســتناد نیســت. در واقــع استفســاریه،  کــه ایــن استفســاریه ب
ماهّیــت قانــون دارد و بایــد بــه تصویــب شــورای نگهبــان برســد. در نهایــت شــورای نگهبان در جلســه ی 
مــوّرخ 1398/10/18 ایــن طــرح استفســاریه را، مــورد بحــث و بررســی قــرار داد و بیــان داشــت از آن 
جــا کــه طــرح مذکــور تفســیر نیســت و قانونگــذاری جدیــد محســوب می شــود؛ لــذا مغایــر اصــل 73 
ــون اساســی و نظریــه ی تفســیری شــماره ی 76/21/583، مــوّرخ 1376/3/10 شــورای نگهبــان، از  قان

ایــن اصــل شــناخته شــد. 

الّبتــه چنیــن امکانــی در بنــد )د(، تبصــره ی 20 قانــون بودجــه ی ســال  1400، 1پیــش بینــی شــد 
و امــکان تبدیــل وضعّیــت ایــن کارکنــان نیــز مهّیــا گشــت. طــی مراحــل گزینــش، بــرای کارکنانــی 
کــه دســتگاه قصــد تبدیــل وضعّیــت آن هــا را دارد ضــروری اســت. از ایــن مقــّرره نکاتــی قابــل برداشــت 
ــه درخواســت  ــازی ب ــان را دارد و نی ــن کارکن ــت ای ــل وضعّی ــه تبدی ــزام ب ــن کــه دســتگاه ال اســت. ای

ــع  ــون جام ــاده )2(، قان ــه ی ششــم توســعه،  دســتگاه های مشــمول م ــون برنام ــاده )87( قان ــد )ذ(، م 1. در راســتای اجــرای بن

خدمــات رســانی بــه ایثارگــران، مکّلفنــد نســبت بــه اســتخدام و نیــز تبدیــل وضعّیــت اســتخدامی کلّیــه ی مشــموالن مــاده )21( 

قانــون جامــع خدمات رســانی بــه ایثارگــران کــه بــا عناویــن مختلــف در  دســتگاه های موضــوع قانــون مذکــور شــاغل هســتند 

و رابطــه ی شــغلی آن عــا بــه صــورت پیمانــی، قــرارداد انجــام کار معّیــن یــا شــرکتی می باشــد و یــا از محــل اعتبــارات جــاری 

و تبصــره ی مــاده )32( و مــاده )17( قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری و اعتبــارات طرح هــای عمرانــی و یــا ســایر عناویــن؛ از 

جملــه حاکمّیتــی و تصدی گــری موضــوع بندهــای )الــف( و )ب( مــاده )45( قانــون مدیرّیــت خدمــات کشــوری، خدمــت نمــوده و 

یــا می نماینــد بــا طــی مراحــل گزینــش بــا رعایــت تبصــره ی )2( بنــد )و( مــاده )44( قانــون برنامــه ی پنــج ســاله پنجم توســعه ی 

جمهــوری اســالمی ایــران، مصــّوب 15/10/1389، بــه صــورت اســتخدام رســمی اقــدام نماینــد. اعتبــار مــورد نیــاز ایــن حکــم 

از محــل ردیــف 88 -550000 ، بــه مبلــغ پنــج هــزار میلیــارد )5.000.000.000.000( ریــال در اختیــار  دســتگاه های اجرائــی 

ــرد ــرار می گی ــط ق ذی رب

تحلیلی بر تبدیل وضعیّت ایثارگران از شــرکتی
 به رســمی با تأکید بر آراء دیوان عدالت اداری
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تبدیــل وضعّیــت از ســوی کارکنــان نیســت و هــم چنیــن پــر واضــح اســت کــه چنــان چــه کارکنــان 
در آزمــون گزینشــی مــردود شــوند امــکان تبدیــل وضعّیــت آن هــا وجــود نــدارد. رعایــت تبصــره ی 2، 

بنــد و مــاده 44، 1 بــرای تبدیــل وضعّیــت ایــن کارکنــان الزامــی اســت.

ــرکتی  ــران ش ــت ایثارگ ــل وضعّی ــی تبدی ــیب شناس گفتار4:آس
ــه رســمی قطعــی ب

تبدیــل وضعّیــت کارکنــان شــرکتی بــه رســمی، دارای معایــب بســیاری اســت کــه در خــور توجــه 
ــوده اســت. ــه آن هــا بی توّجــه ب می باشــد؛ امــا متأســفانه قانونگــذار نســبت ب

بند1. بزرگ شدن دولت

ــای  ــام برنامه ه ــی و تم ــون اساس ــل 44 قان ــی اص ــت های کّل ــاله، سیاس ــم انداز 20س ــند چش  س
توســعه ی کشــور، همگــی بــر کوچــک کــردن دولــت تًاکیــد می ورزنــد. ایــن تًاکیــد در برنامــه ی ششــم 
بــه اوج رســیده اســت، بــه  گونه ایــی کــه اصلی تریــن اولوّیــت در ایــن برنامــه، کوچــک  ســازی دولــت 
ــن  ــان ای ــا پای ــد ت ــون برنامــه ی پنــج ســاله ی ششــم توســعه، بای ــاده 10 قان ــق بنــد 1 م اســت. مطاب
برنامــه، حجــم دولــت 15 درصــد کوچک تــر شــود؛اما متًاســفانه نماینــدگان مجلــس شــورای اســالمی 
ــز  ــی ج ــه نتیجه ای ــانند ک ــب می رس ــه تصوی ــی را ب ــن و مقّررات ــری قوانی ــن ام ــه چنی ــه ب ــدون توّج ب

بــزرگ شــدن دولــت نــدارد. 

بند 2. تبعیض در تبدیل وضعّیت

عدالــت اســتخدامی در اســناد بیــن المللــی؛ ماننــد بنــد 2، مــاده 21 اعالمیــه جهانــی حقــوق بشــر 
و بنــد )ج(، مــاده 7 میثــاق بیــن المللــی حقــوق اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی، اعالمیــه فیالدلفیــا 
و غیــره پیــش بینــی شــد. در حقــوق داخلــی نیــز بنــد 9، اصــل 3 و اصــل 28 قانــون اساســی، بنــد 
ــات کشــوری و بســیاری از آراء  ــت خدم ــون مدیری ــاده 41 قان ــی نظــام اداری و م 2، سیاســت های کّل

ــد. ــه اصــل عدالــت اســتخدامی پرداخته ان ــوان عدالــت اداری، ب وحــدت رویــه ی دی

ــه در جبهــه، جانبــازان، آزادگان و همســران شــهدا، جانبــازان و آزادگان  ــا حداقــل شــش مــاه حضــور داوطلبان 1. رزمنــدگان ب

ــرای اســتفاده از ســهمّیه ی اســتخدامی معــاف و دســتگاه های مشــمول  ــدان شــاهد و جانبــاز و آزاده از شــرط جنســّیت ب فرزن

ایــن قانــون موّظفنــد بــدون الــزام بــه رعایــت شــرط ســّنی، تحصیلــی، معــدل و آزمــون و بــا احــراز شــرایط عمومــی گزینــش بــا 

هماهنگــی بنیــاد شــهید و امــور ایثارگــران و از ابتــدا، آنــان را بــه صــورت رســمی قطعــی اســتخدام نماینــد.
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ــان واجــد شــرایط  ــرای متقاضی ــن اســت کــه شــرایط مســاوی ب ــت اســتخدامی ای مقتضــای عدال
ــناد  ــالف اس ــی، خ ــر خاص ــرای قش ــی ب ــن قوانین ــب چنی ــد تصوی ــر می رس ــه نظ ــردد.1 ب ــم گ فراه
ــروع  ــای نامش ــد نابرابری ه ــد و معتقدن ــت می دانن ــض مثب ــی آن را تبعی ــه برخ ــت. الّبت ــتی اس باالدس
نیــاز دارد تــا چنیــن تبعیضــی اعمــال گــردد تــا در نهایــت توزیــع عادالنــه بــه دســت آیــد.2 بایــد توّجــه 
داشــت کــه اصــل بــر عــدم تبعیــض در ورود بــه اســتخدام و تبدیــل وضعّیــت اســت و هــر امــری کــه 

بخواهــد ایــن اصــل را تخصیــص بزنــد نیــاز بــه دلیــل دارد.

 فــارغ از ایــن کــه چنیــن قانونــی باعــث تبعیــض اســت و حــّس ناامیــدی را در افــراد غیــر ایثارگــر 
بــه وجــود مــی آورد، باعــث اعمــال تبعیــض بیــن خــود ایثارگــران نیــز اســت؛ بــه گونه ایــی کــه کلّیــه ی 
ــه  ــت ب ــل وضعّی ــّررات تبدی ــده اند مشــمول مق ــری ش ــه  کارگی ــرکتی ب ــه صــورت ش ــه ب ــی ک ایثارگران
رســمی، قطعــی نمی باشــند و فقــط گروهــی از آن هــا امــکان چنیــن تبدیــل وضعّیتــی را پیــدا می کننــد.

 مبنــای ایــن کــه چــرا بــرای ســایر ایثارگــران چنیــن امکانــی پیش بینــی نشــده اســت، مشــخص 
ــذاری  ــالء، قانوگ ــای عق ــی و بن ــر اســاس مســتقاّلت عقل ــم ب ــر بخواهی ــه اگ ــن ک ــر ای نیســت. جالب ت
کنیــم بســیاری از غیــر مشــمولین مســتحق تر از مشــمولین هســتند و ممکــن اســت ســابقه ی بیشــتری، 

کارایــی باالتــری نســبت بــه مشــمولین، داشــته باشــند.

بند 3. فساد موجود در این نوع از تبدیل وضعّیت

فســاد در بــه  کارگیــری ایــن کارکنــان نیــز از معایــب دیگــر ایــن مــدل از تبدیــل وضعّیــت اســت. 
در ایــن صــورت فقــط کافــی اســت اشــخاصی بــا حداقــل ســمت های اداری از حیــث چــارت ســازمانی؛ 
ــا  ــرارداد منعقــد نماینــد ت ــا دســتگاه، ق ــرارداد ب ــا شــرکت طــرف ق ــه نظافتچــی و آبدارچــی ب از جمل
دســتگاه موّظــف گــردد، ظــرف ســه مــاه ایــن کارکنــان را بــه رســمی، قطعــی تبدیــل وضعّیــت نمایــد.

 می تــوان تصــّور نمــود چنیــن امــری چگونــه می توانــد باعــث فســاد در نظــام اســتخدامی گــردد 
و ایــن کــه شــخصی بــرای ایــن کــه در ایــن شــرکت ها مشــغول بــه خدمــت گــردد حاضــر اســت چــه 
امتیــازی بــه شــرکت بدهــد. در واقــع ایــن شــخص بــا انعقــاد قــرارداد بــا شــرکت پــس از ســه مــاه، 
ــا در  ــی شــرکتی، غالب ــن نیروهای ــر ای ــالوه ب ــد. ع ــد رســمی تصــّور کن ــک کارمن ــد خــود را ی می توان

1.  امامی، محّمد و کورش استوار سنگری، حقوق اداری، تهران، میزان، 1389، ص193.

ــزار محرومّیــت زدایــی: پژوهــش زنــان، پائیــز 1384،  ــه ی اب ــه مثاب 2. فکوهــی، ناصــر، ســاز و کار تبعیــض مثبــت، ب

ــماره3، ص117. ش

تحلیلی بر تبدیل وضعیّت ایثارگران از شــرکتی
 به رســمی با تأکید بر آراء دیوان عدالت اداری
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قالــب نیروهــای خدماتــی بــه  کارگیــری می شــوند و اگــر قوانینــی از ایــن دســت بــه تصویــب برســد و 
ایــن کارکنــان بــه رســمی، قطعــی تبدیــل وضعّیــت یابنــد، بایــد در مشــاغل حاکمّیتــی بــه طــور دائــم 
مشــغول بــه خدمــت گردنــد. بســیاری از ایــن کارکنــان از تخّصــص کافــی نیــز در زمینــه ی آن پســت 

ســازمانی برخــوردار نیســتند.

 بــه نظــر می رســد چنیــن ظرفیتــی در مــاده 32 و 124 قانــون مدیرّیــت خدمــات کشــوری وجــود 
دارد کــه قانونگــذار بــی توّجــه بــه آن در حــال تصویــب مقّرراتــی اســت کــه گــره اســتخدامی کشــور 

ــد.  ــر از ســابق می کن را کورت

بند 4. عدم تخصص کافی در صورت تبدیل وضعّیت

ــی  ــاغل حجم ــوری در مش ــات کش ــت خدم ــون مدیری ــاده 17 قان ــق م ــرکتی مطاب ــان ش  کارکن
ــه  ــور ب ــه مجب ــی ک ــص خاص ــه تخص ــاز ب ــاغلی نی ــن مش ــذا چنی ــند؛ ل ــت می باش ــه خدم ــغول ب مش
ــه رســمی،  ــا تبدیــل وضعّیــت ایــن کارکنــان ب ــدارد. از طرفــی ب طــی تحصیــالت آکادمیــک باشــد، ن
قطعــی بایــد مطابــق مــاده 45 قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری، بــه ایــن کارکنــان پســت ثابــت در 
مشــاغل حاکمّیتــی اعطــا گــردد؛ لــذا ایــن امــر داللــت بــه ایــن دارد کــه ایــن کارکنــان چنــان چــه در 

ــره هســتند.  ــی به ــرای آن مشــاغل ب ــی ب ــص کاف ــد از تخّص ــی منصــوب گردن پســت های حاکمّیت

ــی غالبــا ایــن افــراد کســانی هســتند  هــر چنــد ممکــن اســت برخــی دارای تخّصــص باشــند؛ ول
کــه توانایــی قبــول شــدن در آزمــون را نداشــته اند. الّبتــه تعــداد ایــن افــراد نیــز بســیار کــم اســت و 
بیشــتر آن هــا ، تحصیــالت آکادمیــک را طــی ننموده انــد و یــا تحصیــالت غیــر مرتبــط دارنــد. کارایــی 
ــه  ــت ک ــار داش ــوان انتظ ــی نمی ت ــن وضعیت ــا چنی ــت. ب ــّور اس ــل تص ــاپیش قاب ــان پیش ــن کارکن ای

ــد.  ــر آین ــف خــود ب ــد از عهــده ی وظای ــی بتوانن ــه خوب ــی ب دســتگاه های اجرای

بند 5. هدر رفت منابع مالی

بایــد میــان مصّوباتــی کــه بــار مالــی دفعــی و مســتمر دارنــد، تمایــز قائــل شــد؛ چنــان چــه اثــر 
ــون اجــرا می شــود و بحــث  ــار پرداخــت ، حکــم قان ــا چنــد ب ــا یــک ی مالــی، دفعــی داشــته باشــند ب
خاصــی در مــورد نحــوه ی جبــران هزینه هــای آن مطــرح نمی شــود؛ ولــی چنــان چــه دارای بــار مالــی 
ــای آن در نظــر  ــن هزینه ه ــد محــل تأمی ــز بای ــی نی ــه در ســال های آت ــه نحــوی ک ــداوم باشــند، ب م
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ــه نظــر می رســد.  بســیار واضــح اســت کــه موضــع بحــث مــا در  گرفتــه شــود مســأله قابــل تأمــل ب
ــی مــداوم دارد.1 ــار مال ــی اســت کــه ب خصــوص مصّوبه ای

الــزام موجــود در تبدیــل وضعّیــت نیروهــای شــرکتی بــه رســمی، موجــب ایجــاد الــزام بــرای دولــت 
بــه منظــور تضمیــن پرداخــت حقــوق و مزایــا تــا زمــان بازنشســتگی افــراد خواهــد بــود و ایــن تضمیــن 
ــواره  ــت هم ــت محســوب شــده و دول ــه ی دول ــراد داخــل در عائل ــه اف ــد شــد ک ــع باعــث خواه بالطب
مجبــور بــه پرداخــت حقــوق بــه آن هــا خواهــد بــود کــه ایــن مهــم، تحمیــل بــار مالــی بلنــد مــّدت، 

ــردد. ــداد می گ ــت قلم ــه دول ب

بند 6. تغییرات ساختاری غیر بهینه در سازمان اداری کشور

ــه تبدیــل وضعّیــت اشــخاص در حــاالت  ــزام ب ــوان عدالــت اداری، ال     هــر چنــد در آرای متعــدد دی
مختلــف اســتخدامی، مســتلزم احــراز شــرایط قانونــی؛ از جملــه وجود پســت اداری بــدون متصــّدی و ردیف 
ســهمیه ی اســتخدامی گردیــده اســت؛ لکــن الــزام قانونــی در قوانیــن مختلــف و سیاســت کلــی قانــون گذار 
بــه منظــور تبدیــل وضعّیــت نیروهــا، بیــم آن را ایجــاد می نمایــد کــه بــا تغییــرات نــگاه در قــّوه ی مقّننــه، 
از لــزوم وجــود ایــن شــروط نیــز کــم کــم کاســته شــده و بــا تحمیــل الــزام بــه تبدیــل وضعیــت نیروهــا، 
ایــن شــروط نیــز بــه تدریــج، رنــگ باختــه و ردیــف ســهمیه ی اســتخدامی محــذوف یــا ردیــف ســهمیه ی 
اســتخدامی، ایجــاد گــردد کــه در هــر دو حالــت، ســازمان بهینــه ی اداری کشــور متــورم شــده و از حالــت 

بهینگــی خــارج و بهــره وری کاهــش و نارضایتــی در عامــه ی مــردم افزایــش خواهــد یافــت.
 

ــر آراء و نظرهــای  ــا تًاکیــد ب ــون اساســی ب ــه اصــل 75 قان 1. جاللــی، محّمــد و محّمدقاســم تنگســتانی، نگاهــی ب

ــش حقــوق  ــتم(: فصلنامــه ی دان ــا دوره ی هش ــالمی ت ــورای اس ــس ش ــات مجل ــورد مصّوب ــان)در م ــورای نگهب ش

ــماره 10، ص80. ــتان 1393، ش ــی، زمس عموم

تحلیلی بر تبدیل وضعیّت ایثارگران از شــرکتی
 به رســمی با تأکید بر آراء دیوان عدالت اداری
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نتیجه گیری 
ــت  ــل اس ــن دلی ــه همی ــاید ب ــد و ش ــم می باش ــده و مبّه ــی پیچی ــت، دارای مفهوم ــل وضعّی تبدی
کــه اســاتید حقــوق اداری در ایــن خصــوص تعریــف جامــع و مانعــی ارائــه نداده انــد. تبدیــل وضعّیــت 
ــوان از  ــه می ت ــی ک ــف جامع ــا تعری ــّددی باشــد. اّم ــم متع ــد دارای مفاهی ــت، می توان ــر وضعّی ــا تغیی ی
تبدیــل وضعّیــت ارائــه داد، عبــارت اســت از: »تغییــر وضعّیــت اســتخدامی کارکنــان دولــت را  گوینــد 
کــه در صــورت اطمینــان از لیاقــت )علمــی، اعتقــادی، اخالقــی(، کاردانــی، عالقــه بــه کار، خالقّیــت، 
ــاط اداری، طــی دوره هــای آموزشــی و  ــت نظــم و انضب ــردم و رعای ــه م ــه ی خدمــت ب ــوآوری، روحی ن
کســب امتیــاز الزم، تأییــد گزینــش و ضوابــط و مقــّررات الزم؛ ماننــد وجــود مجــّوز قانونــی، بعضــا وجود 
ــامل  ــه ش ــرد ک ــورت می پذی ــا ص ــری فرصت ه ــاس براب ــر اس ــون و ب ــزاری آزم ــازمانی، برگ ــت س پس
تبدیــل وضعّیــت از شــرکتی بــه قــراردادی، پیمانــی، رســمی و از قــراردادی، بــه پیمانــی و رســمی، از 

ــه رســمی، قطعــی می گــردد. ــه رســمی، و از رســمی، آزمایشــی ب ــی ب پیمان

ماهّیــت حقوقــی تبدیــل وضعیــت، بســته بــه ایــن کــه از چــه وضعّیتــی بــه وضعّیــت دیگــر باشــد، 
ــرارداد دانســت  ــت را ق ــل وضعّی ــوع از تبدی ــن ن ــت ای ــوان ماهّی ــد متفــاوت باشــد. گاهــی می ت می توان
کــه متفــاوت از قــرارداد حقــوق خصوصــی می باشــد. نکتــه مهّمــی کــه بایــد بــه آن توّجــه کــرد، ایــن 
اســت کــه چنــان چــه تبدیــل وضعّیــت صــورت گیــرد رابطــه ی کارمنــد و دســتگاه بــر اســاس حکــم 
ــل  ــز تبدی ــت اســت. گاهــی نی ــن وضعّی ــل از اســقرار ای ــه ی قب ــن جــا مرحل ــا ای ــم می شــود؛ ام تنظی
وضعّیــت بــر اســاس قانــون صــورت می گیــرد و دســتگاه بــه صــورت یــک جانبــه و بــدون درخواســت 

ــت را انجــام می  دهــد. ــل وضعّی ــد تبدی کارمن

ــمی،  ــای رس ــق نیروه ــتقیم و از طری ــورت مس ــه ص ــود را ب ــای خ ــی نیروه ــتگاه های اجرای دس
پیمانــی و قــراردادی و غیــر مســتقیم از طریــق نیروهــای شــرکتی بــه  کارگیــری می نماینــد. کارکنــان 
شــرکتی تحــت پوشــش کارفرمــای غیــر دولتــی تّلقــی می گردنــد و دســتگاه های اجرایــی هیــچ گونــه 

تعّهــد و مســئولّیتی در قبــال ایــن کارمنــدان ندارنــد.

ــون تشــکیالت و آئیــن دادرســی دیــوان عدالــت اداری و مــاده 157  ــه مــّواد 10 و 12 قان مســتند ب
قانــون کار، مرجــع صالــح بــرای طــرح دعــاوی اســتخدامی و باألخــص تبدیــل وضعّیــت از شــرکتی بــه 
قــراردادی، پیمانــی و رســمی، دیــوان عدالــت اداری اســت و نــه مراجــع حــّل اختــالف کارگــر و کارفرمــا.
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هــر چنــد در برهه هــای زمانــی متفــاوت، امــکان تبدیــل وضعّیــت کارکنــان ایثارگــر وجــود داشــت؛ 
امــا در حــال حاضــر امــکان تبدیــل وضعّیــت فقــط بــرای کارکنــان شــرکتی مشــمول مــاده 21 قانــون 
ــج  ــه ی پن ــون برنام ــت قان ــان حاکمّی ــه در زم ــود دارد ک ــران وج ــه ایثارگ ــانی ب ــات رس ــع خدم جام
ســاله ی پنجــم توســعه ی جمهــوری اســالمی ایــران، بــه  کارگیــری شــده اند و دارای شــرایط منــدرج در 
بنــد )و(، مــاده  44 قانــون مذکــور و اصالحــات بعــدی آن هســتند و چنیــن امکانــی در بنــد )ذ( مــاده 

87 قانــون برنامــه ی پنــج ســاله ی ششــم نیــز، پیــش بینــی شــده اســت.

نکاتــی کــه در خصــوص ایــن تبدیــل وضعّیــت وجــود دارد ایــن اســت کــه: 1. ایــن نــوع از تبدیــل 
ــات  ــت خدم ــون مدیری ــاده 45 قان ــق م ــرا مطاب ــت؛ زی ــتخدامی نیس ــت اس ــل وضعّی ــت، تبدی وضعّی
کشــوری، اســتخدام منحصــر در رســمی و پیمانــی می باشــد. 2.ایــن کارکنــان بایــد در بــازه ی زمانــی 
قانــون برنامــه پنــج ســاله ی پنجــم به کارگیــری شــده باشــند. 3. امــکان تبدیــل وضعّیــت فقــط بــرای 
ــن  ــت ای ــل وضعّی ــکان تبدی ــط ام ــت فق ــل وضعّی ــواع تبدی ــان ان ــران فراهــم می باشــد. 4. از می ایثارگ
کارکنــان بــه رســمی، قطعــی وجــود دارد و حــاالت دیگــر تبدیــل وضعّیــت نظیــر تبدیــل وضعّیــت بــه 

ــد.  ــر نمی باش ــان امکان پذی ــن کارکن ــوص ای ــی در خص ــتخدامی، پیمان ــت اس حال

کارکنانــی نیــز کــه در طــول برنامــه ی پنــج ســاله ی ششــم و بــر اســاس مــاده 21 قانــون جامــع 
ــه  ــت ب ــل وضعّی ــای تبدی ــد تقاض ــز می توانن ــده اند نی ــری ش ــران به کارگی ــه ایثارگ ــانی ب ــات رس خدم
ــه  ــون بودجــه 1400، ب ــد )د(،  تبصــره ی 20 قان ــّرره بن ــن مق ــد ای ــد. در تأیی رســمی قطعــی را نماین
ــت و  ــل وضعّی ــود. تبدی ــان ب ــن کارکن ــت ای ــل وضعّی ــات تبدی ــر ابهام ــی ب ــه پایان ــید ک ــب رس تصوی
ــدازه ی  ــزرگ تــر شــدن ان اســتخدام کارکنــان شــرکتی زمینــه ی افزایــش تعــداد کارکنــان دولــت و ب

ــد. ــم می کن ــت را فراه دول

 هــم چنیــن بــه  کارگیــری ایــن کارکنــان در پســت های ســازمانی دارای ایــرادات جــّدی می باشــد؛ 
زیــرا اغلــب ایــن کارکنــان از ســطح ســواد و تخّصــص کافــی بی بهــره هســتند؛ لــذا در ایــن راســتا و در 

مقــام اصــالح قوانیــن و مقــررات یــا تدویــن آن هــا پیشــنهاد می شــود کــه:

1. هــر گونــه اعطــای امتیــازات اســتخدامی بــه ایثارگــران، منتفــی و در صــورت امــکان، امتیــازات 
بــه صــور دیگــری نظیــر معافّیت هــای مالیاتــی یــا معافّیــت از پرداخــت حــّق بیمــه ی ســهم کارمنــد، 
ــا  ــرِی فرصت ه ــتگی ها و براب ــت شایس ــل رعای ــتخدامی و اص ــت اس ــا عدال ــود ت ــه ش ــر گرفت در نظ

مخــدوش نگــردد و نظــام اداری نیــز از حضــور افــراد بــر اســاس شایســتگی بهــره منــد شــود.

تحلیلی بر تبدیل وضعیّت ایثارگران از شــرکتی
 به رســمی با تأکید بر آراء دیوان عدالت اداری
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2. در صــورت اصــرار بــه وجــود تبعیــض و توجیــه آن بــه تبعیــض مثبــت، ارکان ایجــاد ایــن امتیــاز 
بــا دّقــت بیشــتری تدویــن شــود و بــه طــور مثــال، صــرف اشــتغال ســه ماهــه در ســمت اداری، مجّوزی 
بــرای رســمی شــدن فــرد نبــوده و ایــن امــر منــوط بــه احــراز مالک هــا و شایســتگی ها شــده و فــرد 
ایثارگــر یــا منتســب بــه ایثارگــر در راســتای جــذب و بــه کارگیــری، دارای اولوّیــت اســتخدامی گــردد 

و نــه امتیــاز محفــوظ و غیــر قابــل خدشــه ی اســتخدامی.
ــه  ــت ب ــل وضعّی ــمول تبدی ــران را مش ــا ایثارگ ــر آن دارد ت ــد ب ــذار قص ــه قانونگ ــی ک 3. در حالت
ــه و در  ــی در نظــر نگرفت ــم کل ــک حک ــک دســت، ی ــگ و ی ــه طــور هماهن ــد، ب ــی نمای رســمی قطع
ــواع خــاص دســتگاه ها و قوانیــن  ــواع قراردادهــای اســتخدامی و ان ــه ان ــا توجــه جــّدی ب ــاب، ب ــن ب ای
خــاص ایشــان، از تعبیــر رســمی، قطعــی و مشــابه آن، اســتفاده نمایــد تــا مشــمولین قانــون کار، چــه 
در دســتگاه دولتــی و چــه بخــش خصوصــی و یــا مشــمولین قانــون خــاص نیــز، امــکان طفــره رفتــن 

ــون را نداشــته باشــند. از اجــرای مفــاد قان
ــی  ــث قانون ــاله، از حی ــج س ــای پن ــی برنامه ه ــات قانون ــان حی ــه در زم ــی ک ــورد ایثاگران 4. در م
شایســته ی تبدیــل وضعّیــت بــوده انــد، ایــن امــکان قانونــی فراهــم شــود تــا پــس از پایــان برنامه هــای 
پنــج ســاله نیــز بــا اســتناد بــه قانــون حاکــم در زمــان اشــتغال خــود، امــکان تبدیــل وضعّیــت را داشــته 
باشــند و صــرف عــدم اقــدام ایشــان یــا عــدم قبــول دســتگاه اجرایــی، موجــب تضییــع حــّق ایشــان 
نشــود و ایــن مقــّرره می توانــد بــه عنــوان حکمــی عــام در قوانیــن پنــج ســاله ی بعــدی یــا بــه عنــوان 
یــک  ســاختار الحاقــی در قانــون احــکام دائمــی برنامه هــای توســعه ی کشــور بــه عنــوان ســند احــکام 

ضــروری و دائمــی برنامه هــای توســعه، منــدرج گــردد. 
5. بــه عنــوان یــک راهــکار اساســی و به منظــور اجرایی شــدن آرائی کــه ایثارگــران در راســتای الزام 
دســتگاه متبــوع خــود بــه منظــور تبدیــل وضعّیــت از شــرکتی بــه رســمی دریافــت می نماینــد، مرجــع 
اجــرای مشــخص و واحــد دارای اختیــارات قانونــی تعییــن شــده و آرای کمیســیون های مــاده 16 از ایــن 
بابــت ضمانــت اجــرا یابنــد؛ زیــرا هــر چنــد بــه موجــب بخشــنامه ی شــماره ی 9000/2/2265/1000 
ــع  ــه موق ــه منظــور اجــراء ب ــا ب ــّرر شــده اســت ت ــه مق ــّوه ی قضائی ــاون اول ق ــوّرخ 1397/7/28، مع م
تصمیمــات کمیســیون مــاده 16، در مرکــز اســتان شــعبه ایــی از اجــرای احــکام کیفــری جهــت اجــرای 
آرای قطعــی ایــن کمیســیون تعییــن گــردد؛ امــا در مــواردی کــه طــرف شــکایت، دســتگاه و بخــش 
خصوصــی اســت، اجــرای رأی کمیســیون مــاده 16 بــه اســتناد مــاده 576 قانــون مجــازات اســالمی، 
امــکان پذیــر نبــوده و ایــن مــاده در مــورد بخــش خصوصــی مصداقــی نــدارد و شــعب اجــرای احــکام 
کیفــری، در ایــن حالــت نامتمکــن از اجــرای رأی بــوده و مســأله بــه صــورت حــل نشــده باقــی خواهــد 
ــرای رأی  ــرای اج ــی ب ــش خصوص ــئولین بخ ــزام مس ــور ال ــه منظ ــی ب ــرای خاص ــت اج ــد و ضمان مان

کمیســیون مــاده 16 متصــّور نیســت. 
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لــذا پیشــنهاد می شــود تــا در مقــام اجــرای رأی کمیســیون مــاده 16 هماننــد ســایر کمیســیون ها 
و هیأت هــا نظیــر مراجــع حــل اختــالف کار، شــعب اجــرای احــکام مّدنــی صالــح بــرای اجــرای رأی، 
ــی  ــون اجــرای احــکام مّدن ــای موجــود در قان ــا اســتفاده از ابزاره ــورد ب ــا حســب م ــده شــوند ت خوان
نســبت بــه اجــرای رأی اقــدام شــده و یــا عنداللــزوم ســاختار نویــن یــا ســاختار موجــوِد مؤّثــری بــه 

منظــور اجــرای آرای ایــن کمیســیون مــورد پیــش بینــی قانونگــذار، قــرار گیــرد.
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The analysis of changing the employment type of war veter-
ans from corporate employees to officially hired employees 
with emphasis on the administrative justice court decision.
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Abstract:Right to work (employment) is one of the most important right, classified in 
the second generation of human right, has been emphasized in article 23 of the universal 
declaration of human right and has been recognized as one of the economic, social and 
culeural right in article 20 of Islamic republic of Iran constitution. The necessity of equal 
terms in employment also has been mentioned in article 28 of Islamic republic of Iran 
constitution. Therefore lack of unreasonable diversity of employment contract is one of 
the issues discussed in hiring systems. Due to this matter, employment form change is 
one of the most emportant issues in employment law and a prerequisite for job safety and 
right to employment.This research, which has been conducted through an analytical-de-
scriptive approach, aims to analyze the regulations of employing corporate employees 
and changing their type to officially employed. It also answers the question of whether 
all corporate employees are entitled to petition to have their type changed to officially 
employed. The answer is that the government is required to officially employ those cor
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porate employees who are liable to clause 21 of the general law of serving war veterans 
and have been hired during the period when the fifth five-years-long development plan 
was in practice, according to the stipulated terms in the article and clause 44 of the afore-
mentioned law and the subsequent revisions.This possibility has been predicted in article 
of cluse 87 of the law of the sixth five-years-long development plan.


