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چکیده
رسیدگی به شکایات کارکنان دولت از حیث تضییع حقوق استخدامی براساس بندد  3مداد 01
قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری بر عهد نهاد مذکور قدرار گرتتده اسدتر در
قانون مدیریت خدمات کشوری ،قدرارداد یکدی از رو هدای الد ی اسدتخدار در دسدت ا هدای
اجرایی است ،درحالیکه قراردادها موضوع لالحیت این نهاد قرار نمیگیرند؛ با این ولد ،،ایدن
سؤال مطرح می شود کده منندای یدذیر لدالحیت دیدوان در رسدیدگی بده دعداوی ناشدی از
قراردادهای استخدامی چیست؟ این مقاله درلدد است تا با شناسایی ماهیت قدانونی اسدتخدار
عمومی و ت قی قرارداد استخدامی به عنوان یک قرارداد اداری که شدرای ،،آادار و احکدار آن بده
موجب مقررات قانونی تعیین می شود و هر گونه تغییر در مفاد آن مندو بده تیدویب مقدررات
قانونی جدید است و اراد طرتین در تنظیم و انعقاد آن مدخ یتی ندارد ،یاسخی حقدوقی بدرای
سؤال مذکور بیابدر ضمن تح یل موضوع ،با استفاد از مفاد رأی وحدت رویۀ شمار  249مدور
 0320/09/90هید ت عمددومی دیددوان عدددالت اداری ،نتی ددهگیددری مددیشددود کدده قراردادهددای
استخدامی موضوع قانون مدیریت از قراردادهایی که دعداوی مربدو بده آنهدا ،بده موجدب رأی
وحدت رویۀ شدمار  33مدور  0331/9/92هید ت عمدومی دیدوان بدهدلیدل تراتعدی بدودن از
لالحیت دیوان خارج شد اند ،انیراف موضوعی داردر
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طرح بحث
به موجب بند  3ماد  01قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیدوان عددالت اداری« ،رسدیدگی بده
شکایات قضات و مشدمونن قدانون مددیریت خددمات کشدوری و سدایر مسدتخدمان واحددها و
مؤسسات مذکور در بند ( )0و مستخدمان مؤسساتی که شمول این قانون نسنت به آنها محتداج
ذکر نار است اعم از لشکری و کشوری از حیث تضدییع حقدوق اسدتخدامی» بدهعندوان یکدی از
لالحیتهای دیوان عدالت اداری شناسایی شد استر
براساس ماد  41قانون مدیریت خدمات کشوری ،از تاریخ تیویب این قدانون ،اسدتخدار در
دست ا های اجرایی به یکدی از دو رو اسدتخدار رسدمی یدا ییمدانی خواهدد بدود و براسداس
ماد  19همین قانون ،عالو بر دو رو مذکور ،اشخاص میتوانند در چارچوب تنیدر مداد 39
قانون مذکور ،بهلورت ساعتی یا کار معین نیز در دست ا های اجرایی بهکدار گرتتده شدوند کده
این بدان معناست که قانون مدیریت خدمات کشوری ،بهکارگیری اشخاص در قالدب «قدرارداد»
را بهعندوان یکدی از رو هدای الد ی بدهکدارگیری اتدراد در دسدت ا هدای اجرایدی شناسدایی
کرد است ،تا جایی که در ماد  3در تعرید« ،کارمندد دسدت ا اجرایدی» بیدان داشدته اسدت:
«تردی است که براساس ضواب ،و مقررات مربو  ،به موجب حکم و یا قرارداد مقار لدالحیتدار
در یک دست ا اجرایی به خدمت یذیرتته میشود»ر این در حالی است که در بند «ب» مداد 0
قانون استخدار کشوری میوب « ،0341خدمت دولت» عنارت از اشتغال به کاری ق مداد شدد
بود که مستخدر به موجب «حکم رسمی» مک  ،به ان ار آن میشد؛ در ضمن اگرچده در مداد
 4این قانون بیان شد بود که «مستخدمین وزارتخانهها و مؤسسات دولتی مشمول این قانون از
دو نوع خارج نخواهند بود« :رسمی و ییمانی» ،لکن در تنیر ماد  1مقرر شد بود« :واگدذاری
یست های سازمانی به اشخاص غیر از مستخدمین رسمی ممنوع استر» و در ماد « ،6مستخدر
ییمانی» کسی ق مداد شد بود که به موجب «قرارداد»« ،بهطور موقت برای مدت معدین و کدار
مشخص» استخدار میشود؛ یعنی بهنوعی «استخدار ییمانی» امری استثنایی بدود اسدت و نده
یکی از رو های ال ی استخدار و بهکارگیری اتراد در دست ا های اجراییر
با توجه به آنچه گفته شد ،این سؤال مطرح میشود که آیا بدا توجده بده ماهیدت قدراردادی
به کارگیری اتراد در قالب ییمانی ،ساعتی و کار معین ،میتوان همچنان قائل به لالحیت دیوان
عدالت اداری در رسیدگی به دعاوی این اشخاص از حیث تضییع حقوق اسدتخدامی شدد؟ ایدن
سؤال در وضعیتی حقوقی مطرح می شود که اساساً هی ت عمومی دیدوان عددالت اداری در آرای
متعددی از جم ه رأی وحدت رویدۀ شدمار  12مدور  ،30/4/31شدمار  33مدور ،31/9/92
شمار  031مور  33/6/90و شمار  0392مور  06/00/04با حقوقی و تراتعی ق مداد کدردن

تأملی در صالحیت دیوان عدالت اداری299 ...

دعاوی منتنی بر قرارداد ،قائل به عدر لالحیت این مرجع در رسیدگی به اینگونه دعاوی شدد
استر
یاسخ اولیه و ابتدایی به این یرسش چه بسا میتواند این باشد کده قانون دذار اساسداً دعداوی
مربو به تضییع حقوق استخدامی کارکنان دست ا های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات
کشوری و سایر مستخدمان واحدها و مؤسسات مذکور در بند  0و مستخدمان مؤسسداتی را کده
شمول این قانون نسنت به آنها محتاج ذکر نار است اعم از لشکری و کشوری ،را تدار از اینکده
استخدار آنها به موجب حکم یا قرارداد باشد ،در لالحیت دیوان قدرار داد اسدت و ازایدنرو بدا
توجه به حکم لریح قانون ذار ،دیوان باید در مورد ک یۀ کارمندان دسدت ا هدای مدذکور اعمدال
لالحیت کندر
در این لورت ،این چالش جدی مطرح میشود که با این ترض ،چرا در زمینۀ شکل دی ری
از بهکارگیری اتراد در دست ا های اجرایی ،یعنی اشخالی که مطابق ماد  094قانون مددیریت
خدمات کشوری میوب  0306/3/0براساس قانون کار ،بهکار گرتته مدیشدوند ،هید ت عمدومی
دیوان عدالت اداری در دادنامۀ شمار  336مور  0320/6/91خود تیریح کرد اسدت کده «در
لورت بروز اختالف با کارترما مرجدع لدالح بدرای رسدیدگی بده شدکایات آآنهدا  ،هید تهدای
تشخیص و حل اختالف کارگری و کارترمایی خواهد بود ،ازاینرو قنل از رسیدگی به شکایت در
هی تهای مذکور ،دیوان عدالت اداری لالحیت رسیدگی به شدکایات را ندداردر»؟ قانون دذار در
تنیر  4ماد  003قانون مدیریت خدمات کشوری ،اشخالی را کده مطدابق مداد  094بدهکدار
گرتته می شوند ،از شمول قانون مدیریت مستثنا کرد است؛ با وجود این ،اونً تنیدر مدذکور و
همچنین تنیر ماد  ،094از این اتراد بهعنوان «کارمند» یاد کرد است و در نتی ده مشدمول
تعری ،مذکور در ماد  3قانون مدیریت میشوند؛ اانیاً ،از آن ا که این اشخاص برای یک شخص
حقوق عمومی (ادار ) کدار مدی کنندد و در خددمت قددرت عمدومی قدرار دارندد و نده اشدخاص
خیولی ،باید با کسانی که برای اشخاص حقوق خیولی کار میکنند ،تفاوت داشدته باشدند و
آنها را تابع «یک وضع حقوقی حقوق عمومی» ق مدداد کدرد (ابوالحمدد 61 :0303 ،و )61 -66؛
االثاً ،مستثنا شدن از شمول قانون مدیریت و حتی قید عنارت اشتغال و بدهکدارگیری براسداس
قانون کار در رابطه با این اشخاص نمیتواند لریحاً اتاد عدر لالحیت ابتددایی دیدوان عددالت
اداری در رسیدگی به شکایات آنان کند؛ درحالیکه در بند  3ماد  01قانون تشدکیالت و آیدین
دادرسی دیوان عدالت اداری به عنارت «سایر مستخدمان واحدها و مؤسسات مذکور در بندد »0
اشار شد است که عالو بر اینکه میتواند مفید لالحیت دیوان نسنت به مستخدمان واحدها و
مؤسساتی باشد که در بند  0ماد  01قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان به آنها اشار شدد
است ،ولی مشمول قانون مدیریت نیستند؛ همچنین میتواند اتاد لدالحیت دیدوان نسدنت بده
مستخدمانی هم نماید که مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری نیسدتند ،ولدی براسداس هدر
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قانون دی ری و از جم ه قانون کار در واحدها و مؤسسات مذکور در بند  0ماد  01قانون دیدوان
اشتغال به کار دارند (ن ابت خوا و تدایی)034 -033 :0323 ،؛ رابعداً ،ممکدن اسدت اسدتدنل
شود که دلیل عدر شمول لالحیت دیوان عدالت اداری نسنت به این دسدته از اشدخاص ،عددر
اطالق عنوان مستخدر نسنت به آنها با توجه به مفهور ماد  41قانون مدیریت و منطوق تنیدر
 4ماد  003و مداد  094ایدن قدانون اسدت کده از عندارت «اشدتغال» و «بدهکدارگیری» و نده
«استخدار» ،استفاد کرد است؛ در این لورت نتی هگیری میشود که این اتراد هرچند طندق
ماد  3قانون مدیریت خدمات کشوری ،کارمند بدهشدمار مدیآیندد ،مسدتخدر دولدت نیسدتند،
همچنان که به باور برخی (رستمی )33:0302 ،انعقاد «قرارداد کدار» بدا دسدت ا هدای اجرایدی،
اساساً استخدار محسوب نمیشود و نوعی از بهکارگیری نیروی انسانی است؛ ازایدنرو ،در رابطده
با کارمندان موضوع قانون کدار در دسدت ا هدای اجرایدی نمدیتدوان قائدل بده «تضدییع حقدوق
استخدامی» مذکور در بند  3ماد  01قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری شدر
مع الول ،،هی ت عمومی دیوان عدالت در رویۀ خود در مورد اترادی که براساس تنیر ماد
 39قانون مدیریت ،بهلورت ساعتی یا کار معین «بهکارگیری» مدیشدوند ،بده موجدب دادنامدۀ
شمار  336مور  0320/6/91با عدر ابطال بند  3بخشنامۀ شمار  01010مور 0300/0/00
ادار کل تنظیم و نظارت بر رواب ،کار خالف استدننت مذکور را شناسایی کرد و دعاوی آندان
را در لالحیت دیوان دانسته استر این رأی نشان میدهد که دیوان عدالت اداری ،استدنلهای
مذکور را ،در خیوص کارمندانِ قرارداد کار معین و ساعتی نپذیرتته است؛ این در حدالی اسدت
که معاونت حقوقی ریاست جمهوری بهتفییل در نظریهای به شدمار  09900 / 40209مدور
 ،0320/3/01بر خالف دیدگا حاکم بر دادنامۀ اخیرالذکر هی ت عمومی ،بر اسدتدنلهدایی کده
ییشتر مطرح شد  ،ت کید کرد و نیروی قرارداد کار معین را خارج از عداد مسدتخدمان دانسدته
استر در نظریۀ مزبور آمد است:
«موادی که در قانون مدیریت خدمات کشوری احکدار و ضدوابطی را در مدورد « کارمندد» و
کارمندان وضع نمود است باید براساس تعری ،کارمندد در مداد ( )3قدانون مددیریت خددمات
کشوری که مقرر نمود است" :ماد  -3کارمند دست ا اجرایی :تردی است که براساس ضدواب،
و مقررات مربو  ،به موجب حکم و یا قرارداد مقار لالحیتدار در یک دست ا اجرایی به خدمت
یذیرتته میشودر" مورد تفسیر و اجرا قرار گیرند و بر این مننا تعری ،یادشد شامل اترادی کده
در قالب قرارداد کار معین بهکارگیری میشوند ،نمیگردد؛ زیرا اونً به خدمت یذیرتته شدن کده
همان استخدار است و دارای آاار حقوقی و قانونی خاص خود است ،در مورد اترادی که براساس
قرارداد کار معین بهکارگیری میشوند میداق نداردر اانیاً ،همانطورکه لددر مداد ( )49قدانون
مدیریت خدمات کشوری با تیریح به واژ «کارمندان» و نیز ماد ( )41آن قانون ذکر شدد و بدا
جمع مفاد احکار قانون یادشد از جم ه مواد ( 39 ، 3و  )41منظدور از کارمندد در مدواد قدانون
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مدیریت خدمات کشوری حسب مورد کارمند رسمی یا ییمانی یا در دو دسته استر االثاً ،منطقاً
و قانوناً و همانطورکه رویۀ لحیح اجرایی در ک یه دست ا ها حکایت دارد ،نمیتدوان م تدزر بده
شمول واژ «کارمند» به نیروهای بهکارگیری شد در قالب قرارداد کار معدین گردیدد ررر بندا بده
مراتب توق و از آن ا که بر مننای مستندات قانونی و تح یل توق ،اتراد یذیرتتدهشدد در قالدب
قرارداد کار معین ،مشمول قانون مدیریت خدمات کشدوری یدا سدایر قدوانین و مقدررات خداص
نمیباشند و بر این مننا میداق ماد ( )000قانون کار نیستند ،لذا قراردادهای موضوع استعالر،
مشمول قوانین کار و ت مین اجتماعی هستندر»
با توجه به مراتب مذکور ،در این ا در مقار یاسخ به شنههای که مطرح شد است ،مدیتدوان
اینگونه استدنل کرد که« :برای تشخیص قواعد حقوقی حاکم بر رابطۀ کار بدین دسدت ا هدای
عمومی و کسانی که در خدمت آنها هستند ،باید تشخیص دهیم که کدار قانون و کدار قدرارداد،
بر این رابطه حکومت میکند» (انیاری)49:0303،ر با توجه به مفاد رأی وحددت رویدۀ شدمار
 04مور  0331/9/03هی ت عمومی دیوان عدالت اداری ،از آن ا که در مداد  094و تنیدر 4
ماد  003قانون مدیریت خدمات کشوری بر بهکارگیری اشخاص موضوع این مدواد «مطدابق» و
«براساس قانون کار» ت کید شد و مراجع حل اختالف کدار مدذکور در بندد  9مداد  01قدانون
تشکیالت و آیین دادرسی دیوان ،دارای لالحیت ابتددایی و اختیالدی در رسدیدگی بده ک یدۀ
دعاوی کار اعدم از دعداوی بدین کدارگران و کارترمدای بخدش خیولدی و دعداوی کدارگران و
کارترمای عمومی و دولتیاند و همچنین ماد  013قانون کار تیریح بر این امدر دارد کده «هدر
گونه اختالف تردی بین کارترما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای این قانون» باشد ،باید در
این مراجع رسیدگی شود؛ ازاینرو ،کارمندان موضوع ماد  094قدانون مددیریت کده «براسداس
قانون کار» بهکار گرتته میشوند ،از حکم مقرر در بند  3ماد  01قانون دیوان دایر بر لالحیت
ابتدایی دیوان در رسیدگی به دعاوی مربو به تضییع حقوق استخدامی کارمندان دست ا هدای
اجرایی مستثنا هستند و حال آنکه براساس این استدنل ،اترادی که به موجب تنیر مداد 39
در قالب قرارداد ساعتی یا کار معین بهکار گرتته میشوند ،مشمول حکم مقدرر در بندد  3مداد
 01قانون دیوان قرار میگیرندر دادنامدۀ شدمار  04مدور  0331/9/03هید ت عمدومی دیدوان
عدالت اداری اشعار میدارد:
«به لراحت بند  3ماد  00قانون دیدوان عددالت اداری میدوب  0361/00/4رسدیدگی بده
شکایات قضات و مشمولین قانون استخدار کشوری ،و سدایر مسدتخدمین واحددها و مؤسسدات
مذکور در بند یک و مستخدمین مؤسساتی که شمول این قانون نسنت به آنها محتاج ذکدر ندار
ا ست ،اعم از لشکری و کشوری ،از حیث تضییع حقوق استخدامی در لالحیت اختیالی دیوان
عدالت اداری قرار گرتته ،و به موجب ماد  94قانون مزبور ک یه قوانین و مقررات مغدایر بدا ایدن
قانون از تاریخ تشکیل دیوان ،منسو اعالر شد است ،در نتی ه جز مراجع حل اختالف کدارگر
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و کارترم ا ،لالحیت سایر مراجع اختیالی اداری در زمینه رسدیدگی بده شدکایات اسدتخدامی
مستخدمین دولت ،و از جم ه هی ت رسیدگی به تخ فدات کارکندان سدازمان تد مین اجتمداعی،
موضوع ماد  36آئیننامه استخدامی سازمان ت مین اجتماعی  ،میدوب  0340منتفدی گردیدد
استر»
با این توضیح ،خروج کارمنددان موضدوع مداد  094قدانون مددیریت کده «براسداس قدانون
کار» بهکار گرتته میشوند ،براسداس شناسدایی مراجدع حدل اخدتالف کدار در بندد  9مداد 01
قددانون تشددکیالت و آیددین دادرسددی دیددوان و تعیددین لددالحیت ذاتددی بددرای مراجددع مددذکور،
به موجدب قدانون بدود و از بداب عددر لدالحیت دیدوان در رسدیدگی بده دعداوی منتندی بدر
قرارداد نیستر النته ،قدر متیقن هم ایدن اسدت کده بدهکدارگیری اتدراد در قالدب قدرارداد کدار
(اگرچه عنوان قدرارداد بدر آن اطدالق مدیگدردد) ،ماهیدت متفداوتی بدا قراردادهدای دی در کده
رسدددیدگی بددده آن امدددری «تراتعدددی» اسدددت ،دارد؛ هدددم آزادی قدددراردادی در سدددایر
قراردادهددا از قراردادهددای کددار بیشددتر بددود و بددهتنددع آن ،ماهیددت قراردادهددا متفدداوت اسددت و
هم اینکه مرجع خالدی بدرای رسدیدگی بده اختالتدات ناشدی از قراردادهدای مدذکور لدراحتاً
تعیین نشد و با رأی هی ت عمومی دیوان ،دادگدا هدای عمدومی دادگسدتری در ایدن خیدوص
لالحاندر
اما لرف نظر از مناحدث مدذکور در خیدوص قراردادهدای کدار موضدوع مداد  094قدانون
مدیریت خدمات کشوری ،همچنان این سؤال مطرح است که چرا بدا وجدود ماهیدت قدراردادی
بهکارگیری اشخاص به لورت ییمانی ،ساعتی و کار معین ،دیوان عدالت اداری ،ع دیرغدم رویدۀ
خود در عدر یذیر دعاوی منتنی بر قرارداد ،قائل به لالحیت خود نسنت به اینگونه دعداوی
شد است؟ همچنانکه در تراز دی ری از دادنامۀ شمار  336مور  0320/6/91تیدریح شدد ،
دیوان یذیرتته است که با وجود انعقاد قرارداد کار معین بدا اشدخاص موضدوع تنیدر مداد 39
قانون مدیریت ،در مورد چنین اشخالی به لحاظ عدر شمول قانون کار بر رواب ،آنها با سدازمان
متنوع ،هی تهای تشخیص و حل اختالف کارگری و کارترمایی لالحیت رسیدگی به شدکایات
این اشخاص را ندارند و در نتی ه ،دیوان در خیوص دعداوی آنهدا لدالحیت رسدیدگی خواهدد
داشتر
ترضیۀ ن ارندگان این مقاله آن است که اونً ،استخدار عمومی رابطۀ حقوقی منتنی بر قانون
است و اانیاً ،قرارداد استخدامی بهعنوان شکل خالی از «قرارداد اداری» براساس شرای ،قانونی
بین کارمند و دست ا اجرایی منعقد میشود و بر این منندا ،حقدوق اسدتخدامی کارمنددان و در
مقابل ،تعهدات دولت در قنال کارمندان خود ،ناشدی از قدانون اسدت و براسداس قدرارداد شدکل
نمیگیردر ازاین رو تیمیمات اداری و استخدامی که حقوق مذکور را تضییع میکنند ،بهواسدطۀ
نقض قانون یا مخالفت با آن ،در قالب دعوای تضییع حقوق استخدامی و بنا بر حکدم مدذکور در
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بند  3ماد  01تانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ،موضوع لالحیت این نهداد
قرار میگیرندر
بر این اساس ،بهمنظور بررسی ترضیۀ مذکور به روشی تولدیفی و تح ی دی و بدا اسدتفاد از
دکترین های حقوقی و رویۀ قضایی موجود موضوعات زیر را در ادامه مورد مطالعه قدرار خدواهیم
داد0 :ر نظریات حقوقی موجود در زمینۀ ماهیت استخدار عمومی؛ 9ر مفهدور قدرارداد الحداقی و
اداری و رابطۀ آن با قراردادهای استخدامی؛ 3ر رویۀ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دعداوی
ناشی از تعهداتر

نظریات حقوقی در مورد ماهیت استخدام عمومی
در مورد ماهیت حقوقی استخدار عمومی نظریات مخت فدی مطدرح شدد اسدتر برخدی منندای
استخدار را قرارداد دوجاننه بین مستخدر و دولت دانسته و ازاینرو قائل به این شدد اندد کده از
آن ا که هیچ مستخدمی را نمیتوان بهرغم میل و رضایت او به خدمت گرتت ،در نتی ده ،آنچده
یک مستخدر را به دولت مرتن ،میسازد ،یک قرارداد حقوق خیولدی اسدت و تمدار حقدوق و
تکالی ،طرتین ناشی از قرارداد موجود بین آنهاست (کاتوزیان)02 :0301 ،ر همچنانکه در ماد
 01قانون استخدار کشوری میوب  0310نیز با اشدار بده عقدد «اجدار اشدخاص» در حقدوق
خیولی مقرر شد بود که «متخییین تنی از اتناع داخ ه که به موجب قراردادهای مخیوله
برای مدت معینی اجیر میشوند جزو مستخدمین رسمی محسوب نخواهند شد»ر
اما باید توجه داشت که رضایت مستخدر در بدو ورود بده خددمت یدا اسدتعفای وی هن دار
خروج از خدمت دولتی ،نمیتواند دلیل محکمی برای قراردادی بودن استخدار عمدومی ق مدداد
شود ،چراکه اونً ،اعالر رضایت مستخدر در بدو ورود به خدمت ناشی از این است کده کسدی را
بهاجنار نمی توان به مشاغل عمومی گماشت و اانیاً ،لرف استعفا از طرف مستخدر برای خدروج
از خدمت کاتی نیست؛ ب که استعفا باید مورد قنول مقامات اداری قرار گیرد ،تا اار حقوقی خدود
را ییدا کند و شخص مستخدر بتواند از خدمت دولت کندار گیدری کندد (طناطندایی مدؤتمنی،
)066 :0300ر عالو بر این مستخدر عمومی ممکن است با تیمیم یک اننۀ دست ا اجرایی و در
لورت احراز شرای ،نزر ،از کار برکنار و بازنشسته شود که این امر خود دلی ی بر ماهیدت غیدر
قراردادی استخدار عمومی استر
تغییر یک اننۀ شرای ،استخدار از طرف دولدت بددون رضدایت مسدتخدر و بددون یرداخدت
غ رامت ،نیز تیور هر گونه رابطۀ قراردادی بین مسدتخدر و دولدت را بدا چالشدی جددی مواجده
می سازدر واقعیت این است کده تمدار حقدوق و الزامدات مسدتخدر عمدومی ناشدی از مقدررات و
قوانینی است که به طور یک اننه از طرف دولت وضع و به او تحمیل میشود و در هدیچ مدوردی
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نظر و رضایت مستخدر م حوظ نیستر مستخدر نسنت به قوانین و مقررات زمان انتیداب خدود
حقوق مکتسب و اابتی ییدا نمیکند و دولت م نور به رعایت آن نیست و دولت میتواندد آن را
بدون رضایت مستخدر تغییر دهد ،زیرا مناتع عمومی ای اب میکند که دولت هر موقع مقتضی
بداند شرای ،کار و حقوق و ترتیع و بازنشست ی و بدانخر تمدار مقدررات اسدتخدامی را تغییدر
دهد ،بدون اینکه این قنیل تغییرات موجدب مسدئولیت او گدردد (همدان)061 -066 :ر ایدن بدر
خالف رابطۀ کار است که به موجب ماد  0قانون کار« ،شرو مذکور در قرارداد کار یا تغییرات
بعدی آن در لورتی ناتذ خواهد بود که برای کارگر مزایایی کمتر از امتیازات مقرر در این قانون
منظور ننماید» یا براساس ماد  96این قانون« ،هر نوع تغییر عمد در شرای ،کار که بر خدالف
عرف معمول کارگا و یا محل کار باشد یس از اعالر مواتقت کتندی ادار کدار و امدور اجتمداعی
محل ،قابل اجرا استر»
با این توضیح ،باید قائل به نظریۀ قانونی بودن استخدار عمومی در دست ا های اجرایی شدد؛
بدین معنا که رابطۀ موجود بین مستخدر و دولت منتنی بدر مقدررات قدانونی شدکل مدیگیدرد
(ابوالحمد)63 :0303 ،ر به عنارتی دی ر ،استخدار وضعیت خاص قانونی است که شرای ،،احکدار
و آاار آن را قانون ذار مشخص میکند و اراد اشخاص در تعیین و تغییر آنها ت ایر ندارد (امدامی
و استوار سن ری)913 :0303 ،ر یذیر نظریۀ اخیدر بدا منداتع و مقتضدیات خددمات عمدومی
مطابقت بیشتری دارد و به دولت امکان آن را میدهد تا هر زمان کده مقتضدی بداندد قدوانین و
مقررات استخدامی را بهطور یک اننه تغییر دهد ،بدون اینکه از این حیث با اشکانت حقوقی یدا
مخالفتی از ناحیۀ مستخدمان روبهرو شود (طناطنایی مؤتمنی)066 :0300 ،ر
مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری نیز مؤید ایدن اسدت کده قانون دذار نظریدۀ اخیدر را در
زمینۀ ماهیت استخدار عمومی یذیرتته است و باید اذعدان داشدت کده بدر خدالف نظدر برخدی
حقوقدانان که قائل به این شد اند که نظریۀ قدانونی بدودن تقد ،در مدورد مسدتخدمان رسدمی
جاری است و ماهیت حقوقی استخدار مستخدمان ییمدانی قدراردادی اسدت (ابوالحمدد:0303 ،
 ،)64قرارداد ،اگرچه طریقۀ شکل گیری رابطۀ استخدامی مستخدمان ییمانی با دولت است ،لکن
مفاد قرارداد منتنی بر قانون میباشد و قانون ذار میتواند هر زمان که بخواهد مفاد آن را تغییدر
دهدر استخدار در قالب قرارداد ،همچنانکه از ماد  6قانون استخدار کشدوری میدوب  0341و
ماد  41قانون مدیریت خدمات کشوری نیز آشکار میشود ،بهواسطۀ ماهیدت «مدوقتی» یسدت
سازمانی ارجاع شد از سوی دولت به شخص مستخدر و نایایداری وضعیت استخدامی وی اسدت
و نه اینکه قرارداد مننا و تعیینکنند مفاد و شرای ،بهکارگیری مستخدر باشدر آنچده در قدانون
مدیریت خدمات کشوری به موجب تنیر  4ماد  41به قدرارداد طدرتین واگدذار شدد  ،لدرتاً
«تعیین محل خدمت و شغل مورد تیدی کارمندان ییمانی» استر در نتی ه هر گونه حقوق یدا
الزامات برای مستخدمان ییمانی تنها به موجب قوانین و مقررات خواهد بودر اشار قانون دذار در
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تنیر  4ماد  003قانون مذکور به بهکارگیری اشخاص «مطابق قانون کار» نیدز بیدان ر تفداوت
وضعیت حقوقی این دسته از کارمندان دست ا های اجرایی با کارمنددانی اسدت کده بدهلدورت
ییمانی یا ساعتی یا کار معین بهکار گرتته میشوندر
شناسایی این تفاوت در وضدعیت حقدوقی اسدتخدارهدای قدراردادی و قراردادهدای کدار ،در
نظار های حقوقی استخدامی کشورهای عضو اتحادیۀ ارویا نیز وضعیت مشدابهی داردر اگرچده در
کشورهای عضو اتحادیۀ ارویا ،به کارگیری م موران به خدمت عمومی در قالدب قراردادهدای کدار
نیز مرسور است ،0لکن استخدار به خددمت عمدومی 9اساسداً بده دو گونده قدرارداد نامحددود 3و
قراردادهای با شرای ،اابت( 4بهلورت موقت) لدورت مدیگیدرد کده النتده شدامل قراردادهدای
موردی 1و قراردادهای تی ی 6هم میشودر در نتی ه هرچند ماهیت اسدتخدار عمدومی در ایدن
کشورها به قرارداد نزدیک است ،قراردادی است که حتی در شکل موقت آن ،تابع شدرای ،اابدت
قانونی است و ماهیت و قواعد حاکم بدر آن از قراردادهدای کدار مسدتقل و تفکیدک شدد اسدت
()Demmke & Moilanen:2012:18ر اتزایش شمار استخدار به موجب «قراردادهای بدا شدرای،
اابت» در کشورهای اتحادیۀ ارویا به معنی تندیل نظار استخدار عمدومی بده نظدار حقدوق کدار
نیست و تمامی قراردادهای به کارگیری کارمندان هنوز تحت شمول قانون استخدار دولتی است
و در نتی ه ،دادگا های اداری برای رسیدگی به اختالتات لالحیت دارندد نده دادگدا هدای کدار
()Ibid: 11ر

مفهوم قرارداد الحاقی و اداری و رابطۀ آن با قراردادهای استخدامی
قراردادهای الحاقی ،یا آنچه برخی آن را «عقود تحمی ی» (شهیدی )21 :0333 ،و بعضی دی در،
آن را «عقددود تیددوینی» (جعفددری لن ددرودی )146 :0339 ،نامیددد انددد ،بدده شددکل جدیدددی از
قراردادها گفته می شود که در آن ،یک طرف که دارای قددرت برتدر و انحیداری اسدت ،مفداد و
شرو قرارداد را تهیه و ییشنهاد میکند و طرف دی در بددون اینکده بتواندد در مفداد و شدرو
قرارداد تغییری بدهد یا برای تغییر در آن چانهزنی کندد ،لدرتاً مدیتواندد بدا یدذیر یدا عددر
یذیر مفاد و شرای ،تعیین شد به قرارداد ییشنهادی م حق شدود و آن را تیدویب کندد یدا از
الحاق به آن سرباز زند و بهطور ک ی آن را رد کند (طناطنایی مؤتمنی)319 :0300 ،ر
بیشتر حقوقدانان حقوق مدنی ،قرارداد الحداقی را از عقدود بدهشدمار آورد و قائدل بده ایدن
1. Labor law Employees
2. Public law Employment
3. Unlimited Contracts
4. Fixed-term Contracts
5. Ad-hoc Contracts
6. Seasonal Contracts
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شد اند که کیفیت انعقاد آن ،ضرری به لدق عنوان عقد نمیرساند؛ چراکه در هر حدال در آن،
ای اب و قنول واقع شد و تواتق میان دو انشا حالل میشدود (شدهیدی)21 -20 :0333 ،ر بدا
این حال برخی دی ر از حقوقدانان قرارداد الحاقی را عقد بهشمار نمیآورند ،زیدرا عقدد را تواتدق
میان دو اراد میدانند که از روی آزادی و اختیار حالل شد باشد و ازاینرو ،چدون در قدرارداد
الحاقی اتراد نمیتوانند با استقالل کامل دربار شرای ،و مفاد قرارداد بحث و چاندهزندی کنندد و
به تواتق برسند ،در اراد و انشای یذیرند خ ل وارد میکنند و این عمل حقوقی را مرکدب از دو
ایقاع بهشمار میآورند که از یک سو ،ییشنهادکنند آاار این عمل حقوقی را انشدا مدیکندد و از
سویی دی ر ،یذیرند آن آاار را دربار خود مییذیردر در نتی ه معتقدند که این عمل حقوقی را
اراد ییشنهادکنند بهوجود میآورد ،ولی ای اد آن مشرو به یذیر طدرف دور اسدت؛ یعندی
یذیر طرف دور لرت ًا شدر اجدرای عمدل حقدوقی اسدت و نده یکدی از ارکدان الد ی عقدد
(کاتوزیان) 39 :0336 ،ر النته نظر اخیر مورد انتقاد بود و در بیان اشکال به آن گفته شد است
که اگرچه قرارداد الحاقی قراردادی نابرابر است ،یک قرارداد نابرابر همیشه عمل حقوقی یک اننه
بهشمار نمیآید (طناطنایی مؤتمنی)314 :0300 ،ر همچنین رضایت ق نی واقعی را نمیتدوان از
شرای ،لدق عنوان عقد ق مداد کرد ،چون در این لورت اکثر معامالتی را که در جامعده واقدع
می شود و در آن اضطراری برای یک طرف رابطه وجود دارد ،باید از عنوان قرارداد لحیح خدارج
کرد (کاتوزیان )34 :0336 ،و حال آنکه ماد  916قانون مدنی نیدز تیدریح بده لدحت چندین
قراردادهایی داردر
قراردادهای اداری که بین دست ا های دولتی و اشخاص بهمنظدور تد مین خددمات عمدومی
منعقد می شوند ،اگرچه از این حیث که در ایدن قراردادهدا ،در زمدان انعقداد و مرح دۀ یدذیر ِ
شرای ،قرارداد مانند قراردادهای الحاقی محدودیت آزادی اراد طرف قرارداد وجود دارد ،شدنیه
قراردادهای الحاقی بهشمار میآیند ،لکن باید توجه داشت که در قرارداد اداری ایدن محددودیت
در طول اجرای قرارداد هم همچندان ادامده دارد و دولدت هدر زمدان کده بخواهدد مدیتواندد در
چارچوب ت مین مناتع عمومی جامعه مفاد آن را تغییر دهد و اساساً طرف دی ر رابطه ،با ع م به
چنین اختیاراتی برای دست ا دولتی به آن م حق میشودر در چندین قراردادهدایی از آن دا کده
دولت باید به دننال ت مین مناتع عمومی جامعه باشد ،از یک سو ،نمیتواند چنین اختیاراتی را از
خود به موجب قرارداد ساق ،کند و از سویی دی ر ،حتی اگر در قرارداد چنین اختیاراتی را برای
خود تیریح نکرد باشد ،ماهیت و هدف از چنین قراردادی اقتضای آن را میکند کده دولدت از
اینگونه اختیارات برخوردار باشد (طناطنایی مؤتمنی 312 :0300 ،و )310ر
با این ت وضیح ،قراردادهای استخدامی مانند قرارداد ییمانی ،ساعتی یا ان ار کار معین اگرچه
نمیتوانند قراردادی الحاقی به شمار آیند ،چراکده در آنهدا رابطدۀ حقدوقی طدرتین تدابع مفداد و
شرای ،قراردادی که در روز نخست میان طرتین منعقد شد است ،بداقی نمدیماندد و در حدین
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اجرای قرارداد اراد قانون ذار یا نهاد لالح میتواند آن را تغییر دهد (امدامی و اسدتوار سدن ری،
)913 :0303؛ لکن آنها را میتوان از اقسار قراردادهای اداری بهشمار آورد (انیاری)40:0303:؛
چراکه در چنین قراردادهایی قدرت عمدومی تمدار شدرای ،کدار و مزایدا و تکدالی ،مسدتخدر را
براساس نمونههایی که برحسب نوع کار و مورد از ییش تهیه و تنظیم کرد اسدت ،بده داوط دب
استخدار تحمیل میکند (ابوالحمد )66 :0303 ،و اگرچه چنین مستخدمانی نمیتوانند شدرای،
جدیدی را ییشنهاد کنند ،دولت میتواند حتی در حین اجرای قرارداد از طریق وضدع قدوانین و
مقررات جدید شرای ،قرارداد را تغییر دهد (امامی و استوار سن ری)906 :0303 ،ر
با توجه به وضعیت خاص قراردادهای استخدامی که در آنها شرای ،،احکار و آاار قرارداد بده
موجب قانون تعیین میشود و اراد اشخاص در تعیین و تغییر آن اار ندارد ،ولی دولت میتواندد
آن را تغییر دهد ،این امر اقتضا میکند که اشخاص در مواجهه با دست ا های دولتی در رابطه با
تضییع حقوق استخدامی خود که به موجب قدوانین و مقدررات برقدرار شدد اسدت ،از حدق بدر
دادخواهی برخوردار باشندر اما اینکه دیوان عدالت اداری مرجع رسیدگی به چنین دادخواهیای
بود باشد ،موضوعی است که با توجه به رویۀ دیوان در رسیدگی به دعاوی مربو بده تعهددات،
بیشتر آشکار میشودر

رویۀ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دعاوی ناشی از تعهدات
به موجب مداد  01قدانون تشدکیالت و آیدین دادرسدی دیدوان عددالت اداری ،شدعب دیدوان از
لالحیت رسیدگی به شکایات ،تظ مات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خیولی
از «تیمیمات و اقدامات» واحدها و م موران دولتی و بهعنارتی دی در ،اعمدال یک انندۀ مدوردی
آنها برخوردارندر با این توضیح ،دعاوی مربو به قراردادها که با توجه به دوجاننه بودن ،میدداقِ
تیمیم و اقدار اداری محسدوب نمدیشدوند و در آنهدا امعمدال یک انندۀ اراد از سدوی ادار کده
خیولیت ضروری تیمیم اداری است ،منتفی است و بر عکدس ،اراد ادار و طدرف متعاقدد بدا
ادار  ،بهطور برابر با یکدی ر جمع میشوند ،موضوع لالحیت شعب دیوان عدالت اداری نخواهند
بودر
هی ت عمومی دیوان عدالت اداری نیز در رأی وحدت رویۀ شمار  33مور  0331/9/92بدا
این رویکرد که اعمال دوجاننۀ واحدهای دولتی به دعاوی مربو به آن ،حالتی حقوقی و تراتعی
میبخشد ،بیان داشته است که « رسیدگی بده دعداوی ناشدی از قراردادهدا کده مسدائل حقدوقی
میباشد و باید بهلورت تراتعی در محاکم قضایی لالح مورد رسدیدگی قدرار ب یرندد ،خدارج از
شمول ماد یازد ( )00قانون دیوان عدالت اداری آمیوب  0361بود  ،و قابل طدرح در دیدوان
مذکور نمیباشد»ر همچنین در رأی وحدت رویۀ شمار  031مور  0333/6/90اشدعار داشدته
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است « :اختالف در کیفیت اجرای قراردادهای منعقد و شرای ،آنها از میادیق دعداوی حقدوقی
داخل در لالحیت دادگا عمومی دادگستری محسوب میشود» و در رأی وحدت رویدۀ شدمار
 0392مور  0306/00/04مقرر کرد است« :دعوی به خواسته ابطال تعهدنامه رسمی و نتی تاً
استرداد زمین به طرتیت شهرداری با عنایت به اینکه منتنی بر تواتق طرتین و قرارداد منعقدد
بین آنها بود است ،با این کیفیت از حیث موضوع از میادیق موارد لدالحیت دیدوان بده شدرح
مقرر در ماد  03قانون دیوان عدالت اداری میوب  0301محسوب نمیشود و در نتی ه دعدوی
به کیفیت مطروحه در لالحیت دادگا عمومی دادگستری قرار دارد»ر
شعب دیوان عدالی کشدور هدم در رویدۀ خدود دعداوی ناشدی از قراردادهدا را در لدالحیت
دادگا های عمومی دادگستری دانستهاند؛ به طور مثال ،شعنۀ دهم دیوان عالی کشور در جریدان
اختالف در لالحیت بین دادگدا عمدومی قوچدان و شدعنۀ سدیودور دیدوان عددالت اداری در
دعوایی به خواستۀ الزار به اجرای تعهد موضوع لورت سه تیمابین خواهان و شهرداری قوچان
منندددی بدددر لددددور یرواندددۀ ت ددداری و یایدددان کدددار و تفکیدددک ،طدددی دادنامدددۀ شدددمار
 0212231213111162مور  0302/0/31اشعار داشته است:
« اختالف بین خواهان و خواند منش قراردادی و ایفای تعهد از سوی خواندد حسدب مفداد
قرارداد استنادی میباشد که خواهان با طرح دعوی الزار خواندد را بده ایفدای تعهدد قدراردادی
خواستار گردید  ،نظر به جننۀ تراتعی بودن دعدوی موضدوع از شدمول مداد  03قدانون دیدوان
عدالت اداری آمیوب  0301خارج میباشد» (ن ابتخوا )30 :0320 ،ر
شعنۀ ه دهم دیوان عالی کشور نیز در جریان اختالف در لالحیت بین شعنۀ دور دادگدا
عمومی بروجن و شعنۀ بیست وهفتم دیوان عدالت اداری در دعوایی به خواستۀ لدور حکدم بدر
محکومیت شهرداری بروجن به اجرای مفاد تواتقنامه مننی بر لدور یروانۀ ساخت ،طی دادنامدۀ
شمار  0212231213011411مور  0302/1/93حکم کرد است:
« رسیدگی به دعوی خواهان احتیاج به مالحظه تواتقنامه تیمابین و دنلدت آن بدر مددعای
نامنرد دارد و از طرتی امر مزبدور از مسدائل قضدایی محسدوب مدیشدود کده بایدد در محداکم
دادگستری طرح شود» (ن ابتخوا )23 -24 :0320 ،ر
بنابراین آنچه از رویۀ مذکور آشکار مدی شدود آن اسدت کده اگدر دسدت ا دولتدی قدرارداد و
تواتقنامهای با اشخاص منعقد کند و به موجب آن قرارداد تعهداتی را بپذیرد ،با توجه به دخالت
دو اراد در انعقاد و تعیین شرای ،آن ،دعوای ناشی از قرارداد ماهیت حقوقی و تراتعی بده خدود
میگیرد و ازاین رو باید در محاکم دادگستری رسیدگی شود؛ لکن چنانچه قرارداد یا تواتقی بین
دست ا دولتی و اشخاص حالل آید و در چنین تواتقی اساسداً دولدت تعهدداتی را بپدذیرد کده
قانون ذار برای وی مشخص کرد و حقوقی را برای طرف مقابل در نظر ب یرد که قانون ذار برای
وی قائل شد است و در این تواتق ،اراد طرف مقابل ت ایری در تعیین مفداد و شدرای ،قدرارداد
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نداشته و لرتاً طرف مقابل در مقار قنول یا رد قرارداد باشد و حتی دست ا دولتدی بده موجدب
قانون بتواند هر زمان در شرای ،و مفاد قرارداد تغییر دهد ،بهنظر میرسد بدا توجده بده ماهیدت
قانونی قرارداد و غ نۀ وجهۀ قرارداد اداری بر چنین قراردادهایی ،باید قائل بده لدالحیت دیدوان
عدالت اداری در رسیدگی به دعاوی ناشی از تعهدات مربو بده ایدنگونده تواتقدات شددر 0رأی
وحدت رویۀ شمار  249مور  0320/09/90هی ت عمومی دیوان عدالت اداری را مدیتدوان در
مقار شناسایی چنین تمییزی در رویۀ قضایی کشور مدورد اشدار قدرار دادر رأی مدذکور اشدعار
میدارد:
«نظر به اینکه مطابق بند الد ،مداد  03قدانون دیدوان عددالت اداری میدوب سدال 0301
رسیدگی به شکایات و تظ مات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از تیدمیمات و اقددامات
واحدهای دولتی در لالحیت دیوان عدالت اداری قرار دارد و رسیدگی بده ادعدای اشدخاص بده
طرتیت واحدهای دولتی مننی بر الزار به اجرای مفاد تعهدنامههای رسدمی مد خوذ در اجدرای
قانون ،از جم ه میادیق شکایات از اقدامات دولتی میرح در بندد الد ،مداد  03قدانون مدذکور
میباشد و با توجه به اینکه اخذ تعهد به موجب مقدررات قدانونی و اجدرای مفداد آن منیدرف از
دعاوی ناشی از قراردادهای موضدوع آرا شدمار  0330/4/31 -12و  0331/9/92 -33و -023
 0332/6/91هی ت عمومی دیوان عدالت اداری است ،بنابراین رأی شدعنه سدور دیدوان عددالت
اداری به شمار دادنامۀ  0303/00/31-9493که لالحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی بده
ادعای الزار وزارت بهداشت ،درمان و آموز یزشدکی بده اجدرای مفداد تعهدنامدههدای رسدمی
م خوذ را یذیرتته است لحیح و مواتق مقررات میباشد»ر
 0ر تنیین تفکیک بین تعهداتی که به موجب الزامات قانونی بر عهد دست ا های اداری میگیرند و تعهداتی که
دست ا ها در چارچوب تواتق و تراضی و انعقاد یک قرارداد مستقل بر عهد میگیرند ،در رأی وحدت رویۀ
شمار  601مور  0301/01/3هی ت عمومی دیوان عدالت اداری نیز مشاهد میشودر هی ت در دادنامۀ
مذکور مقرر میدارد« :عمومدات احکار مقرر در مواد  9و  1و قسمت اخیر ماد  01قانون بیمه هم انی
خدمات درمانی کشور میوب  0333/0/3در باب تک ی ،دولت در زمینۀ تدارك شرای ،نزر برای استفاد
اتراد جامعه از خدمات درمانی و تشکیل سازمان بیمه خدمات درمانی به منظور تحقق هدف مقنن در جهت
ت مین موجنات و امکانات بیمۀ خدمات درمانی کارکنان دولت و سایر اتراد مشمول قانون بهویژ تک ی،
دست ا های ذیرب ،منن ی بر انعقاد قراداد رأساً با سازمان بیمه خدمات درمانی و کسر حق سرانۀ خدمات
درمانی از حقوق کارکنان دولت و یرداخت آن به سازمان مزبور منین آن است که ماهیت رابطه حقوقی
مستخدمان دولت با سازمان بیمۀ خدمات درمانی منتنی بر الزامات قانونی بود و ناشی از تواتق و تراضی و
عقد قرارداد مستقل و مستقیم بین مستخدر دولت و سازمان مذکور نیستر بنابراین شکایت مستخدر دولت از
خودداری و امتناع سازمان بیمه خدمات درمانی از ایفا وظای ،و مسئولیتهای قانونی مربو در خیوص
ت مین و یرداخت هزینههای یرداختی مستخدر دولت به مط ق بیمارستانها ،مراکز یزشکی ،مراکز بهداشتی
درمان و مراکز تشخیص و یزشکان در حد ضواب ،و تعرتههای قانونی مربو از نوع دعاوی داخل در لالحیت
دیوان عدالت اداری محسوب میشودر»
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نتیجهگیری
با توجه به آنچه گفته شد ،قراردادهای استخدار اشخاص بهلورت ییمانی یا ساعتی و ان ار کدار
معین (موضوع تنیر ماد  39قدانون مددیریت خددمات کشدوری) ،ماهیتداً قراردادهدایی اداری
بهشمار میآیند که در آنها تمار حقوق و الزامات مستخدر عمدومی ناشدی از قدوانین و مقرراتدی
است که به طور یک اننه از طرف دولت وضع و به او تحمیل میشود؛ بهعندارتی دی در ،دسدت ا
دولتی به موجب مقررات قانونی و در اجرای آن ،تعهداتی را از اشخاص اخذ میکندد و در قندال
آن حقوقی را برای اشخاص مستخدر قائل میشود و هر زمان هم که بندابر مقتضدیات خددمات
عمومی نزر تشخیص میدهد ،قوانین و مقررات استخدامی را به طور یک اننه تغییدر مدیدهدد،
بدون اینکه از این حیث با اشکانت حقدوقی یدا مخدالفتی از ناحیدۀ مسدتخدمان روبدهرو شدودر
ازاین رو ،اقسار مخت  ،استخدار حتی در قالب قراردادی آن ،وضعیتهای خاص قدانونیاندد کده
شرای ،،احکار و آاار آن را قانون ذار مشخص میکندد و اراد اشدخاص در تعیدین و تغییدر آنهدا
ت ایر نداردر
بنابراین ،هرچند در رویۀ قضایی دیوان عدالت اداری ،قراردادها با توجه به دوجاننه بودن آنها
و جننۀ حقوقی و تراتعی دعاوی ناشی از آنها ،از شمول لالحیت دیوان خدارج شدد اندد؛ و نیدز
بهکارگیریهای در چارچوب قراردادهای کار در دست ا های اجرایی ،با توجده بده قدانون خداص
حاکم و لالحیت اولیۀ مراجع اختیالی و لالحیت اانویۀ دیوان ،از لالحیت رسیدگی ابتدایی
دیوان خارجاند ،لکن در مورد قراردادهای استخدامی ،با توجده بده ماهیدت قدانونی اسدتخدار در
دست ا های دولتی میتوان قائل به استثنا شد و این امر را به تمامی تعهداتی کده دسدت ا هدای
دولتی در اجرای قانون و مطابق شرای ،قانونی معین بر عهد میگیرند ،نیز تسری داد؛ همچنان
که هی ت عمومی دیوان هم در رأی وحدت رویۀ شدمار  249مدور  0320/09/90ایدن امدر را
یذیرتته استر
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